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УВОДНИК
Поштовани читаоци, пред вама је нови број часописа Српска
политичка мисао. Као и у претходним издањима, и у овом смо се
потрудили да избором тема, аутора као и занимљивим преводима,
приказима и огледима понудимо тумачења актуелних и веома ва
жних проблема из сфере политике, политичке филозофије и соци
ологије. У том смислу и у овом броју нашег часописа заступљени
су текстови аутора из наведених области, који својим приступом
и начином обраде проблема доприносе савременом промишљању
контроверзних и актуелних питања наше друштвене стварности,
међународне политике, као и оних, посебно интересантних питања
која представљају производ политичког тренутка у коме се налази
свет, па и наша земља.
Размишљајући у правцу онога што је актуелно али и онога
што је релевантно, уредништво нашег часописа определило се да
овај број отвори тематом Политика, држава и друштво. Више је
разлога за одабир ове теме. Најпре, сведоци смо да су најновији до
гађаји на међународном плану, нарочито светска финансијска криза
и начин на који су државе у свету реаговале на њу, поново иницира
ли промишљање неких контроверзних питања друштвене науке као
и темељних категорија политичке теорије, попут – државе, дру
штва, политике и политичког ангажмана. Светска економска кри
за је истак ла у први план питање улоге државе у економији, њеног
обима, структуре и значаја. Дилема кејнзијанизам или спонтани тр
жишни поредак постала је „врућа тема“ актуелних академских рас
права широм света, али и текућих политика. Такође, питање узрока
кризе – да ли је држава одговорна за њено распламсавање или је по
мањкање државних интервенција створило њене предуслове, само
је поново у први план избацило интересовање за стару теоријску по
лемику око тога шта је боље – мала, ограничена и заштитнички
усмерена држава, или велика, активна и производно усмерена др
жава. Питање места и улоге државе у друштву нужно повлачи и
питање статуса њој пратећег цивилног друштва. У контексту гло
бализованог света то питање посебно добија на значају, како због
размишљања о могућности једног цивилног друштва на глобалном
нивоу, а по узору на национ ални ниво, тако и због проблематизовања

идеје „светске владе“ као неке врсте глобалног суверена. Сведоци
смо тенденција да се текућој превласти САД на међународном плану
веома често противставља идеја „светске владе“, нарочито услед
пољуљаног угледа које има међународна институција Уједињених на
ција. Ипак, као што је и за класичне теоретичаре, попут Имануела
Канта, идеја „светске владе“ проблематична у оној мери у којој не
полази од принципа на којима почива здрав федерализам, тако се и
данас о њеној евентуалној реализацији тешко може размишљати
изван ових принципа, нарочито после искустава тоталитарних ре
жима двадесетог века, али и великих политичких и организационих
проблема на које свакодневно наилази једна наднационална инсти
туција попут ЕУ (што се тренутно очитује на примеру кризе у Грч
кој). Када се са ових глобалних проблема пређе на локалне, односно на
тренутак у коме се налази српско друштво и његова политика, онда
се види да су они подједнако захваћени овим глобалним кретањима и
теор ијским контроверзама; стога неколико радова у оквиру овог те
мата анализира политички систем Балкана и његове институције.
У склопу оваквих размишљања, темат отвара рад Богдане
Кољевић у коме се промишљају основе новог политичког субјекти
витета и „новог хуманизма“. Затим следи рад Саше Гајића који се
тиче предмодерних идеја светске државе, што је веома важно за
разумевање савремених идеја „светске владе“. Ту је, такође, и текст
Ђорђа Стојановића који се бави различитим теоријским приступи
ма концепту глобалног цивилног друштва, посебно у односу према
процесу глобализације, као и проблемима глобалног грађанства ко
ји су повезани са питањима инк лузије и екск лузије. У свом аутор
ском тексту и у склопу овог темата, Миша Стојадиновић анализи
ра изазове политичких система на Балкану, трагајући за основним
проблемима који им леже у основи, док Марко Пејковић анализира
институцију шефа државе у политичком систему Балкана. Темат
зак ључујемо радом Данијеле Лакић који објашњава концепт нове на
ционалне државе настале након распада СФРЈ.
У рубрици Идентитет и култура аутори Милена Пешић и
Александар Новаковић у свом заједничком раду преиспитују основна
полазишта мултикултурализма у контексту њихових релација пре
ма проблему идентитета, односно баве се питањем да ли се концеп
ција групних идентитета теоријски може бранити на начин на који
то чине истакнути заступници мултикултурализма, и зак ључују да
мултикултуралистичка аргументација не може да искорачи из по
литичког оквира – што представља њен принципијелни недостатак.
У овој рубрици се такође налази и текст Јелене Миљковић-Матић
који на један врло аналитичан начин приступа феномену идентите
та, посредством разматрања рада Миодрага Васиљевића и његовог
покушаја интеграције етномузикологије и етнологије.
И у овом броју уредништво часописа определило сеза тему без
бедности, овога пута у рубрици под називом Савремена безбедност.
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Са јачањем борбе против глобалног тероризма, као и са урушава
њем класичног суверенитета националних држава, феномен безбед
ности постаје нарочито важан, а посебну актуелност добија након
дешавања од 11. Септембра. Радослав Гаћиновић у свом ауторском
тексту промишља феномен тероризма у оквиру политичке теори
је и нуди сопствено одређење овог феномена, али и истиче посебан
изазов пред којим се налази савремена безбедносна политика и то у
виду питања: „Како заштитити грађане од све теже контролиса
ног политичког насиља – тероризма?“. Дејана Вукчевић разматра
питање спољне и безбедносне политике ЕУ у односу на идеју соци
јалног конструктивизма. Прилог Зорана Драгишића такође се бави
питањем националне безбедности, нарочито разматрајући разли
ке између „људске безбедности“ и „националне безбедности“, као
и чињеницу да је већина земаља прихватила средње решење између
ова два различита концепта, чиме су створене претпоставке нове
концептуализације безбедности. Ту је, такође, и рад Душана Васића
који третира питање примене конвенције Савета Европе о високо
технолошком криминалу.
У рубрици „Огледи“ заступљени су радови који се односе на
неколико важних тема. Размишљајући о распаду СФРЈ кроз опсерви
рање порука које преноси трећи албум популарне поп групе „Забра
њено пушење“, Миша Ђурковић илуструје урушавање југословенског
система вредности, онако како је он изграђен у Другој Југослави
ји, и открива сигурне наговештаје распада једне земље присутне
у њему. У овој рубрици се такође налази и осврт Жељка Симића
на постхумно објављени зборник критичко-есејистичких текстова
Буктиње, Николе Милошевића, оглед Јелице Стефановић-Штамбук
о предвиђању тежишних праваца међународне политике у времену
светске кризе, као и проблематизовање „либералног“ статуса две
парламентарне странке ЛДП и Г17 Плус у ауторском прилогу Дијане
Вукомановић.
Поред уобичајених рубрика осврта и приказа, овај број Српске
политичке мисли доноси и занимљив превод Хедли Буловог текста
„Међународни поредак“.
Такође, обавештавамо поштоване читаоце да је у прошлом
броју нашег часописа објављен текст поводом смрти нашег истак
нутог филозофа Михаила Марковића. Аутор тог текста је проф. др
Љубиша Митровић.
Редакција часописа Српска политичка мисао нада се да ће и
овај број оправдати висока очекивања читалаца и допринети плод
ном размишљању о текућим политичким и теоријским контровер
зама у науци и друштву.
Редакција
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Bogdana Koljević

BIOPOLITICS AND (POST)HUMANISM
Summary
In this article the author discusses the relation between different
conceptions of biopolitics in Foucault and Agamben and the idea of
humanism inasmuch as it relates to the question of becoming of new
subjectivity. In tracing how the differences in understanding of biopolitics in Foucault and post-Foucaldian approach of Agamben influence
not only the forms of critique of biopolitics as anti-politics, but also
their relation towards a possible new humanistic discourse, the author
underlines the specificities of Foucault’s approach, arguing in direction of the idea that Foucault’s homo politicus presents the possibility
of a new unique synthesis betwen ethics, politics and philosophy. The
author concludes with building the argument that it is exactly a genealogy of the present of contemporary phenomena of biopolitics, as a
continuation of Foucault’s approach, that can theoretically enable the
possibility of new humanism inasmuch as it arises as a sine qua non of
political subjectivity.
Key words: biopolitics, humanism, genealogy, critique, political subjectivity,
ethics, Enlightenment, possiblity, creation.

While it is the case that biopolitics emerges as one among few
popular discourses of contemporary (especially left-oriented) thinking
in political philosophy, dissagreements around its concept, let alone
answers to its theories and practices that involve a rethinking of the
political, seem to be even more strenghtened when the issue becomes as
to weather and how an idea of „humanism“ comes forth in and through
the critique of biopolitics. By all means, understanding of biopolitics in
13
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different authors such as Foucault and Agamben in many ways influences their responses to the question of possibility and articulation of
new political subjectivity and in such respect in an explicit or implicit
way the relation between philosophy, politics and ethics as well.
In that context, every analysis that attempts to say something
about biopolitics - either in the form of identifying it with liberalism
(Foucault’s characterization), or with the power of sovereignty (Agamben’s determination) or even by building a thought of “positive biopolitics” of the multitude against empire (as is the case with Hardt’s
and Negri’s articulation), or in the sense of Agnes Heller’s writings on
biopolitics as “politics of difference” (Heller:1996) – neccesarily says
something also about humanism, precisely in the sense and because
biopolitics in any and every case represents the process of “politization
of life”. The differences in understanding how human life is taken as
an object, instumentalized and politicized, the differences therefore in
articulation of the concept of biopolitics as anti-humanism (which is
practically the only point of agreement among different authors) at the
same time bring forth with themselves emergence of discourses that
can either be comprehended as more humanistic or post-humanistic in
structure, depending on how they answer to the relation between politics, ethics and philosophy and situate themselves in the framework of
the general debate between Modernity and post-Modernity, and then in
relation to philsophical tradition overrall.
We will exemplify this in a (unortodox) interpretation of Foucault, where not only the role of critique in Foucault but his entire project of genealogy of power - inasmuch as it appears as genealogy of
biopolitics (history of liberalism) - is taken as a project of articulation
of homo politicus, of a possibility of new political subjectivity, which
comes forth with rethinking of philosophy and ethics as well. Moreover, we will argue that it is exactly Foucault’s concept of biopolitics
(in difference to post-Foucauldian approach Agamben), that appears as
more suitable for analysis of contemporary phenomena of biopolitics,
and that it is precisely this type of analysis that is required in answering
the question “What humanism can mean today?”.
Foucault’s project – and not just in works from his 1978-1979
lectures at College de France (later published as The Birth of Biopolitics
and Security, Territory, Population), but also in works such as Society
Needs To Be Defended, Discipline and Punish and The History of Sexuality – introduces into philsophy the concept and theme of biopolitics as
1)

1) The works of other authors such as Antonio Negri, Roberto Espozito or Mauricio Lazzareto,
that doubtlessly needs to be included in analysis of contemporary reflections on biopolitics in
philosophy, remains a taks for further investigations.
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something adressing very different matters, from the market, economy,
techniques of governing, prisons, madness, sexuality, life and death,
and especially different procceses of „normalization“ and governing
over life. Biopolitics or biopower appears for Foucault as a “regime
of truth” or „practice of truth“ that manifests itself in different phenomena, most importantly, however, signifying the transition in history and genealogy of power in which power becomes a matter of not
only controling individuals but also of controling subjects as members
of a certain population. Moreover, Foucault’s greatest challenge lies
in demonstrating how modern biopolitics generates a kind of counterpolitics, an anti-politics that simoultaniosly appears as a challenge for
ethics and philosophy as well. Philosophy must begin as critique and
it must begin as a critique of biopolitics which manifests its power in
all areas of human life. This is to say that for Foucault philosophy as
political philosophy (which is reflected in the knowledge-power relation), presents an engagedment with a particular “regime of truth” of
biopolitics as liberalism, as a possibility of Modernity realized in series
of historical practices and government techniques. Foucault makes the
strongest possible claim, namely, that as a specific posibillity of relation
between knowledge and power, localized and expressed through the
body and in different ways of politization of life, biopolitics appeared
“as the new discourse of the West”.
Although, however, Foucault’s theme of discourse and decline
of the West might sound rather nietzchean or heideggerian (or even
postmodern at times), its articulation, as well as critique of biopolitics
unfolds in a manner of a unique political rationalism that brings with
itself other and different possibilities of thinking of power and the political. This would be to say that Habermas’s critique of Foucault2) does
not appear as legitimate and justified concerning its very foundation,
for it can hardly be argued that Foucault entirely dismmises Modernity,
in a similar way in which Foucault, strictly speaking, gives no reason
for rejection of humanism on normative grounds. As Richard Bernstein
argues, most of critiques of Foucault are wedded exactly in the set of
binary oppositions that Foucault subverts, such as normative/empirical, liberation/domination, universal/relative and rational/irrational.3) If
this though, however, was to be taken further, Foucault’s genealogical
project itself could be recognized as the very attempt to affirm the idea
of legitimacy (as taking up an unfinished project of Modernity), as its
2) See Habermas, J. “The Critique of Reason as an Unmasking of the Human Sciences: Michel
Foucault” in Critique and Power, ed. Kelly, M. The MIT Press, Cambridge, 1994.
3)

Bernstein, R. „Critique as Philosophical Ethos“, in Critique and Power. p. 221.
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critical response that brings with itself a possibility of new politicalethical subjectivity.
Foucault argues that the significant transition in genealogy of
power occurs with transformation of power from power of sovereignty
to power of biopolitics (that as a strategic relation arises as a process
of fragmentation and dissolution of sovereignty), with the appearence
of an entirely new horizon of “microphysics of power” or “capillary
power” and its new “microstrategy” that brings the body into the political field. Foucault writes:
“The condition of possibility of power is not to be looked at in
a previous existence of some central point, in a unified place of sovereignty, from which other forms are derived. Power is everywhere, not
because it is all ecompasing but because it comes from everywhere.
Power is not one institution or one structure, it is the name for a complex strategic situation in a certain society.”4)
Foucault articulates that the object of such power can be the individual, group, class, people, nation, and all of this at once, and ways of
manifestation different, underlining that the exemplary case of power
of biopolitics are relations of war in specific sense. By this Foucault
aims to articulate how the inversion of Klauzewitzc’s formula (Society Needs To Be Defended), politics as war continued by other means,
signifies exactly the transformation in the field of governmentality in
which war becomes the code for peace, focusing on the moment that
“such discourse in the West is maybe the first historical-political
discourse opposed to the philosophical-legal discourse.It is a discourse
in which truth clearly functions as a tool for a certain victory. It is an
unclearly critical discourse, but also a strongly mythical discourse.By
its substantial elements it is foreign to the great tradition of philsophical-legal discourse. To philosophers and lawyers it is neccesarily awkward and foreign.”5)
For Foucault, this line of differentiation is of decisive importance, for exactly as such it presents the difference between two historical possibilites (as two possibilites of Modernity), of which one was realized as biopolitics, in the movement from liberalism to neoliberalism.
(This also refers to the next difference between what Foucault will call
“revolutionary course” of French Revolution and “utilitarian course” of
English „radicalism“, as the difference between law and „state practices“ that have usefullness as their final criteria, from which two concep4) Foucault, M. The History of Sexuality, I. Vintage Book Editions, Random House, New York,
1990, p. 106.
5) Foucault, M. Society Needs To Be Defended, Picador, New York, 2003, p. 75.
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tions of freedom appear as well, as „positive“ and „negative“ freedom,
a „freedom from“ or „freedom for“). What is important to understand is
reflection on the qualitative character of these differences, that as such
refer not only to different possibilites of power but of knowledge-power
and in that sense of the political and new subjectivity.
Foucault illustrates this thought in the example that new discourse of the West divides society in a binary way, as a “war of races”,
precisely along the lines of various forms of becoming and appearence
of “politics of difference” (and Foucault speaks of Nazism and Stallinism as well), emphasizing that racist discourse appears as a phase, as a
specifized and localized episode of the discourse of war, but as a phase
in which governmentality of biopolitics as politization of body and life
emerge in paradigmatic way. Foucault further writes that “racism, in a
litterary sense, is a revolutionary discourse turned upside-down”, continuing that such governmentality “can no longer be separated from the
question of slavery and freedom.”6)
This is how the question of freedom founds itself as, for Foucault, the first question of political philosophy, most central and most
immanent to the political, toward which his project of critique is directed, and on the basis of which critique and new subjectivity need to
be rethought together. In opposition to biopolitics (as power of “giving
life and letting die”), that with appearence of “population” manifests
itself in regulation of processes of natality, mortality, lengh of life, demography, diseases, food, conditions of living and so forth7), subjectivity for Foucault appears as relational, exterior and immanent in a
specific sense in which it can emerge as a new possibility of freedom.
If from the History of Madness to History of Sexuality, Discipline and
Punish, Society Needs To Be Defended to The Birth of Biopolitics Foucault analyses different phenomena through which the transformation
of knowledge-power took place, then this transformation is exactly one
of subjectivity and, moreover, such that it speaks of new possibilities of
different subjectivities as well.8)
Foucault emphasizes that for the most part, biopolitics functions
as a combination of disciplinary and regulatory mechanism, as realiza6) Foucault, M. Society Needs To Be Defended, p. 105.
7) Foucault, M. Securite, teritorie, population, p. 341-370. In this context Foucault difference
between „scientific knowledge“ and „knowledge of the people“, and introduction of genealogy as the way that encompasses both , should be analyzed as well.
8) Were Foucault’s project not one of recognizing great differences and possibilities of realization of knowledge-power-subjectivity, the entire project of genealogy would be impossible,
for it would fall into the one and the same principle of truth, knowledge, power and subjectivity.
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tion of both moments, exemplifying this in sexuality (which he posits
exactly between the body and population as political anatomy of human
body and biopolitics of population) and Nazism, as the par excellence
examples in which both power of discipline and power of regulation are
expressed. The key, however, for understaning different phenomena of
madness, sexuality, political economy deliquency, illness, for Foucault
rests in comprehending the practices of liberalism as biopolitics9), as
instrumetalization of events in which truth is „produced“ – which is to
say that with biopolitics a new form of (utilitarian) rationality is established. In this sense Foucault writes:
„What I mean is this: in a society such as ours, but basically in
any society, there are manifold power relations which characterize and
constitute the social body, and these relations of power cannot themselves be established, consolidated, nor implemented without the production, accumulation, circulation and functioning of a discourse.“10)
Foucault’s complex and twofolded reflection on power - especially in the context of two possibilities of freedom of which only one
appears as realization of positive freedom in intersubjective events –
manifests itself significantly as relational, as including otherness and
presupossing subjectivity as its condition of possibility. When these
moments are taken together with Foucault’s idea of „care of the self“
(epimeleia heautou), then his „ethical turn“ appears exactly in the sense
of rethinking the possibility of becoming of new subjectivity in and
through freedom and otherness. Foucault’s „care of the self“ and „care
of the soul“ emerge as deeply interrelated with his rethinking of practice and subjectivity as practical subjectivity, even more strenghtened
by emphasis that the first relation of subjectivity is one towards itself,
its self-relation which is not primarily characterized by knowledge and
theory, but by orientation in realization of something, orientation toward action and creation as the par excellence impulse of the political
in the heart of subjectivity.
This is to say that contrary to what it first might appear, Foucault’s
idea of „the care of the self“ presents a radical form of engagedment, an
involvement in the world subjectivity as becoming of homo politicus
9) Foucault is explicit in saying how the appearence of population manifested itself as a significant economical and political issue: „This biopower was a neccesary element for the development of capitalism: capitalism could have been secured only with the price of controlled
investement of the body into the field of production and with the help of adapting the phenomena of popluation to economic processes. But capitalism wanted more then that, it needed
the growth of both, their strenghening and their usefulness, it needed methods of power that
could raise the strenghts, capabilities, life of people in general, but in such a way that id does
not make harder to govern over them.“ Foucault, M. History of Sexuality, p. 157.
10) Foucault, M. „Two Lectures“ in Critique and Power, p. 31.
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from which a possibility of different power comes forth. Practical philosophy, as politics and ethics, appears in this sense not only as „the first
philosophy“ for Foucault, but it emerges as the very possibility of freedom, understood as creation of subjectivity. This is the way in which
philosophy of power becomes a philosophy of freedom, where „care of
the self“ realizes itself as relation-toward-others, as a specific form of
power of subjectivity and subjectivity of power. Doubtlessly, this has a
lot to do with with Foucault’s idea of resistence of well, as not having
much to do with „liberation from power“ but still having a lot to do
with „power of freedom“, as structurally different not only from, to use
Foucault’s terms, „two pathological forms of power“, „two diseases of
power – Fascism and Stallinism“11) but at the same time different from
civil-liberal society through which the history of biopolitics emerges.
The question, however, remains what such power that would be
opposed to power of biopolitics as anti-politics, and anti-humanism inasmuch as it always presents „politization of life“, would look like?
What does Foucault mean when he speaks of the need for new power
relations, and in saying that the „present struggles revolve around the
question „Who we are?“ (The Subject and Power)? Again, the matter of
becoming of new forms of power appears as above and beyond all the
question of subjectivity:
„The target nowdays is not to discover what we are, but to refuse
what we are. We have to imagine and to build up what we could be to
get rid of this kind of political „double bind“ which is the simoultanious individualization and totalization of modern power structures. The
conclusion would be that the political, ethical, social, philosophical
problem of our days is not to try to liberate the individual from the state
or from the state’s institutions“, rather, Foucault continues „We have
to promote new forms of subjectivity through the refusal of this kind of
individuality which has been imposed on us for several centuries.“12)
In this sense, Foucault’s political philosophy and thinking of the
political arises though several acts and types of practices, of refusal as
dismissal (as the first par excellence political and existential act), of
imagination and opening the space of possibilities and creation as the
space of human freedom, and as practice of building up and realizing
new possibilities. According to Foucault, this realization has a specific
target, it aims at liberation from both „individualization“ and „totalization“ of power, which is to say that it aims against liberal (and postmodern) individualism as well as against models, forms and projects
11) Foucault, M.“The Subject and Power“ in Beyond Structuralism and Hermeneutics, p. 209.
12) Foucault, M. „The Subject and Power“, p. 216.

19

СПМ број 2/2010, година XVII, свеска 28.

стр. 13-26.

of totalizing that both characterize biopolitics. Moreover, Foucault’s
argument that such task is „political, ethical, social and philosophical“
implies a thinking of the political that at the same time presents a becoming of ethics and philosophy, in a unique discourse of political rationalism.
It is no less significant, in rethinking the possibility of Foucault’s
„humanism“ (of which the first value is human freedom), that it be
understood that such humanism has nothing to do with what Foucault
calls „humanitarian rhetoric“, ascribing it to the Western discourse of
biopolitics and articulating it as a par excellence form of depolitization,
in which the space for the „humanitarian“ is created so as to remove
and dismiss the political. (For Foucault this also has to do with the way
in which practices of biopolitics cross over and against law in different
ways.) On the other hand, and in relation to this, Foucault is explicit
in articulating biopolitics as direct violence: „Wars are now being led
in the name of life of all. Governing over life and survival, bodies of
people and race, many wars were led and can be led. The atomic situation today came to the last point of that course of power that an entire
nation is exposed to death so that another nation is ensured in the life
survival. The principle: to be possible to kill in order to live became
now the principle of international strategy and the survival now is not
the legal survival of sovereignty but the biological survival of a certain
population.“13)
If this figures as the leading trace of biopolitics even in its contemporary forms, the question remains how normativity according to
Foucault is to be justified. In difference to Habermas, Foucault argues
that what we need to preserve of the Enlightement is the very question of that event and its meaning that must now be kept present in
our minds as what must be thought, in the sense in which Enligthement itself appears as a principle of critique, investigation and creation.
This refers also to the way in which Foucault posits the question of
subjectivity as the question of identity, where the decisive question of
the 18th century appears as the question „Who are we in a time that is
ours?“14) For Foucault, this appears not only as the key question which
has repeteadly been put foreward from Kant, Hegel to Heidegger and
13) Foucault, M. Society Needs To Be Defended, p. 154. If one remembers here the very justification for numerous wars and series of military interventions (and „humanitarian interventions“), as well as terrorism and wars „against terrorism“ led by the West in the last two
decades, it becomes clear that they appear exactly as struggles for life and survival of a certain
population, and in opposition to a different population, such that one nation is exposed to
death (the enemy).
14) Foucault, M. „La technologie politique des individus“, Dits et ecrits, Gallimard, Paris, 1994.
pp. 813-828.
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the Frankfurt School, as the very moment of self-critical, responsible
and rational articulation, but in his own project of genealogy and critique of biopolitics manifests itself significantly through the idea „how
are we indirectly constituted through exclusion of some others“15), articulating that way different forms of exclusion in contemporary liberal
societies. In response to this, Foucault writes:
„The problem is not of trying to dissolve relations of power in
the utopia of a perfectly transparent communication, but to give oneself
the rules of law, the techniques of management, and also the ethics,
the ethos, which would allow these games of power to be played with a
minimum of domination.“16)
This is to say that Foucault’s theory moves along the lines toward
a conception of a, strictly speaking, minimalistic, yet sustainable humanism, where the possibility of becoming of future politics is viewed
through becoming of new subjectivity that comes forth from a different
type of (genealogical) knowledge and as such carries the idea of ethos
as a specific responsibility of and for human freedom.
It might be asked is not such line of thinking exactly continued
and expressed in a similar way in Agamben’s The Comming Community where it is written that „if human beings were or had to be this
or that substance, this or that destiny, no ethical experience would be
possible...Human beings have to be something, but it is the simple fact
of one’s own existence as the possibility or potentiality.“17) Agamben’s
idea, however, unfolds through what he calls „subjectivity without subject“, as singularity that can belong only to an „innesential community“, and is therefore opposed to the very ideas of state, law, sovereignty
against which a „future community“ stands. Agamben’s discourse, in
this sense, appears as a discourse of contemporary neo-anarchism, accompanied by postmodern and liberal ideas of individualistic ethics and
politics, on the basis of which his critique of biopolitics resembles more
a post-humanistic approach, which is at the same time (and as such)
15) Ibid.p. 815.
16) Foucault, M. „The Ethics of Care“, p.18. In this respect it should also be underlined that Foucault insists that „liberalism, surely, does not come forth more from a certain juridical thought
but from a certain economic analysis.“ Foucault writes that „it did not come forth from the
idea of political society, based on social contract“ continuing to say that „neither democracy
nor legal state were not neccesarily liberal, nor was liberalism neccesarily democratic or faithful to legal forms“, concluding in The Birth of Biopolitics that „one now ought to analyze
the way in which the specific problems of life and populations were put foreward within the
technology of governing.“ Foucault, M. The Birth of Biopolitics pp. 436-440.
17) Agamben, G. The Comming Community, University of Michigan Press, Ann Arbor, Michigan,
1993, p. 42.
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significantly post-Foucauldian, in respect to the meaning of biopolitics
as well as in rethinking a new humanity.
The way in which a series of decisive differences between Foucault and Agamben arise in this context, can be traced in their attitudes
toward Modernity, especially in Agamben’s refusal of Foucault’s genealogical analysis (that presents biopolitics as a historical „regime of
truth“ that has its birth in the discourse of liberalism)18), in contrast to
which Agamben traces biopolitics all the way to Aristotle, articulating it
as the power of sovereignty expressed in practically entire philosophical tradition – which is to say no less then that politics for Agamben is
always already biopolitics (since the political is constituted by the state
of exception, in which bare life is produced). Building such a project in
which biopower and sovereigty are equalized, and where Modernity is
not marked by a break with the historical tradition, but only as something
that generalizes what was present from the begining of politics, claiming a structural link between sovereignty and biopolitics (as between
bare life and legal existence), as Andreas Kalyvas argues makes Agamben extremely vulnerable to critiques for ahistoricity coming from the
lack of differentiations between ancient Greek and modern thought, and
from this bringing into question his conception of biopolitics as well.
From Homo Sacer (1998) and Remnants of Auschwitz (1999) to State
of Exception (2005) Agamben declares that the biopolitical paradigm
is „the camp“19), and in such respect not only fails to make significant
theoretical (and historical) differentiations but with his conceptual tools
misses out on some of major aspects of biopolitics itself.
Moreover, what brings Foucault’s analysis of power much closer
to investigations of contemporary power relations, contemporary forms
of biopolitics (and in answering the question how is it that politization of life happens in the present moment), in difference to Agamben, which is another and different problem for Agamben’s theory, is
that Foucault argumentatively argues that the power of biopolitics has
nothing to do with power of sovereignty (nor with the legal-discursive
framework and contrary to Agamben’s endorsment of legalistic concept
of biopolitics), for contemporary power relations appear as diffused and
decentralized (power is everywhere exept in sovereignty). For this rea18) Let alone to say that, coming from Foucault’s discourse on biopolitics, Agamben’s analysis
would appear as a par excellence example of such thinking. This would be to say that Agamben subsribes exactly to the juridico-discursive concept of power that Foucault has shown to
be insufficient for the analysis of modern biopolitics (Lemke:2004).
19) Agamen’s view of „the camp“ refers not only to concentration camps of the Nazis but in
principle denotes every single space that systematically produces bare life: „The camp is the
space that is opened when the state of exception begins to become the rule“, Agamben, Homo
Sacer, p. 168.
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son it is also practically impossible to to argue that Agamben’s concept
of homo sacer20) is either a continuation of Foucault’s model of panopticon or its development in a contemporary context21), along the same
lines in which Agamben’s decisive distinction between zoe and bios,
bare life and political existence, between natural existence and the legal
status of the human being (Homo Sacer) has nothing in common with
Foucault’s reference to the power of biopolitics.
Third and specific problem with Agamben’s thinking of biopolitics as sovereignty arises from the moment that sovereignty is onesidedly taken in the aspect of „indefinite suspension of law“, more
precisely as a permanent zone of anomy and as such (originating from
Agamen’s reading of Yan Thomas) in final implication as the „power
to kill“. This is the reason why – especially because Agamben does not
focus on different aspects of „normalization“ and „politization of life“
but on death – that biopolitics in such sense appears as „thanatopolitics“ (Fitzpatrick: 2001, Werber: 2002),
Moreover, if something important, therefore, is missed in Agamben’s characterization of biopolitics, from which it does not appear as
most suitable for analysis of an entire spectre of contemporary phenomena of biopolitics that ranges from terrorism to „wars led in the
name of life“and some major features of Western political practices in
doctine on interventionism in international affairs (where Agamben’s
„paradigm“ as a movement „from particular to the particular“ misses
out exactly on character of event’s it attempts to comprehend), on the
other hand this is no less the case with Agamben’s post-subjectivity.
As post-subjectivity, Agamben’s singularity is one of post-humanity as
well, although it attempts to articulate itself as a decision for or against
humanity and inhumanity. This is even more striking when kept in mind
that this very sort of decision is something that Agamben ascribes to
the history of metaphysics (paradigmatically exemplified in thinking
of Carl Schmitt to whom, paradoxically, Agamben owes more then to
Michel Foucault), as a matter of his severe critique and a discourse to
be avoided at all costs. Nonethenless, Agamben in Means Without Ends
writes explicitly on the idea of a pure humanity: „There is no autono20) For Agamben the obscure figure of „homo sacer“ marks the flip side of the sovereign logic.
As the sovereign is in a position above the law, bare life signifies a domain beyond his competence while at the same time it provides the basis for the rule of sovereignty.
21) Agamben explicitly refers to his idea of „the camp“ as „the paradigm“ as coming from Foucault’s model of panopticon in Discipline and Punish: „By paradigm I mean something very
precise, some kind of methodological approach to problems like Foucault takes for example
the panopticum as a very concrete object while at the same time treating it as a paradigm to
explain the larger historical context.“ Agamben, G. „Das unleilige Leben. Ein Gesprach mit
dem intalienischen Philosophen Giorgio Agamben“ in Lietraturen, No.1. pp. 16-22, 2001.
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mous space in the political order of the nation-state for something like
the pure human in itself, that is evident at the very least from the fact
that, even in the best of cases, the status of the refugee has always been
considered as a temporary condition.“22)
Leaving aside the moment that the ultimate carrier of Agamben’s
„pure humanity“ is found in the postsubjectivity of refugees, that comes
forth from his idea that Faschism and Nazism have still not been surpassed and that we are still living under their shadow (The Comming
Community), the problem that emerges in respect to biopolitics (and
answer to it) is precisely the idea of „pure humanity“, as exclusive and
excluding in character, as insensitive for otherness and in that sense as
the very feature Agamben himself wishes to stand against. Moreover,
what is at stake here is not only a presupossition of a „pure humanity“
but a movement that comes close to its substantialization, especially in
the sense of its appearence as the one and only possibility of politics
and ethics.
Strictly speaking, politics for Agamben should be replaced by
ethics. But contrary to what one first might think, in reference to his
idea of „pure humanity“, this new discourse of ethics-politics, has not
only nothing to do with Aristotle’s thinking on politics and ethics, but
also explicitly distances itself from the idea of democracy and idea of
the people23), as well as from any notion of „good life“. On contrary,
Agamben speaks of a „happy life“ (instead of „good life“), as the life
of many singualities whose „ethical responsibility“ - as Agamben explicitly writes in The Comming Community – does not have much in
common with responsibility.24) In such future community of postsubjectivities, and precisely because of it, there is no more sense of ideas
such as identity, guilt or responsibility.25) Furthermore, even Agamben’s
„happy life“ is not all to happy for, aside from the rare occasions on
which he introduces this term, what prevails is what Thomas Lemke
calls „a catastrophic endpoint of a political tradition that originates
in Greek antiquity and leads to the National Socialist concentration
camps“ (Lemke:2004).
22) Agamben, G. Means Without Ends, p. 19.
23) Agamben, G. State of Exception, p. 78. and Agamben, G. Means Without Ends, p. 25.
24) Agamben, G. The Comming Community, p. 62.
25) In this sense, Agamben’s concept of „ethical responsibility“ has no similarity to concept of
„ethical responsibility“ as it is articulated in the work of Emanuel Levinas. Agamben writes
that „ethics is a sphere where there is no guilt or responsibility in the usual sense of the word,
but it refers to the doctrine of happy life.“ Agamben, G. Remnants of Auschwitz, p. 24.
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In conclusion, let us say that the way the term „biopolitics“ is
more and more frequently used (especially as in scientific literature and
journalist texts) is mostly as a neutral notion or generaly catergory to
point out the social and political implications of biotechnological interventions. Such technology centered approach ignores the historical
and critical dimension of Foucault’s notion of biopolitics, how technological developments are embedded in more global economic strategies
and political rationalities. On the other hand, the exception to this trend
toward a simoultaneous generalisation and depolitisation of the concept
of biopolitics that can be found in the work of Giorgio Agamben misses
out to examine the relational, decentralised and productive aspects of
power, and remaining within the horizon of law fails to se that even
decisions on life and death are less the explicit resuts of legality26) and
more and often appear in opposition to it. Moreover, analysis of biopolitics cannot remain limited to those without legal rights – such as
Agamben’s refugee or the asylum seeker – but must confront all those
who are confronted with social processes of exlusion, even if they may
be formally enjoying full political rights. Agamben’s concept of biopolitics appears at the same time too broad in its explanatory scope and
too narrow in empirical complexity. For this reason he also does not
take into account an entire field of practice of scientific constultants,
economic interest groups, civil mediators that define the begining, end
and value of „life“ in various expert commissions. Finally, if the possibility for rethinking humanism is to be looked upon today, then it would
have to begin from articulating a genealogy of the present and different
forms in which contemporary biopolitics manifests itself, as the possibility for new political and ethical subjectivity.
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Богдана Кољевић
БИОПОЛИТИКА И (ПОСТ)ХУМАНИЗАМ
Сажетак
У овом чланку аутор разматра однос између различитих кон
цепција биополитике код Фукоа и Агамбена и идеју хуманизма у
мери у којој се она тиче питања постајања новог субјективитета.
Истражујући како различита разумевања биополитике код Фукоа
са једне стране, и унутар пост-фукоовских приступа са друге,
утичу не само облике критике биополитике као антиполитике, него
такође на њихов однос према потенцијалном новом хуманистичком
дискурсу, аутор подвлачи специфичности Фукоовог приступа,
аргументишући у правцу идеје да Фукоов хомо политицус пред
ставља могућност нове јединствене синтезе између етике, поли
тике и филозофије. Аутор закључује аргументом да управо
генеалогија садашњих феномена биополитике, као наставак Фуко
овог приступа, теоријски може да омогући потенцијални нови
хуманизам, у смислу у којем се он појављује као sine qua non
политичког субјективитета.
Кључне речи: биополитика, хуманизам, генеалогија, критика, политички
субјективитет, етика, Просветитљество, могућност, ства
рање.
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ПРЕДМОДЕРНЕ ИДЕЈЕ 
О СВЕТСКОЈ ДРЖАВИ
1)

Сажетак
Посматрајући развој предмодерних идеја о Светској држави,
рад почиње проучавањем заједничких карактеристика архаичних
империјалних претеча ових идеја везаних за личност императора
као носиоца обједињене, двоструке, духовне и световне власти из
којих израста оријентални концепт владара као одуховљеног зако
на (nomos empsychos). Са друге стране се описује настанак фило
зофских концепција космополитизма у периоду распада хеленске
обичајности као носиоца вредности полиса које са спајају са ра
није уоченим оријенталним виђењем власти, а које заједно творе
империјално-космополитску идеологију хеленистичке и римске
Светске државе. Описујући процес касније хришћанизације и пре
вредновања античког универзализма, рад се надаље усмерава на
развитак средњовековних концепата о Светској држави на запад
ном и источном делу Европе.
Кључне речи: Светска држава, космополизам, одуховљени закон, импе
ријална власт, спор о примату власти

Првобитне претече идеја о Светској држави јављају се исто
времено са настанком архаичних империјалних творевина које су,
скоковитим преласком из родовско-племенских устројстава у ви
ше облике цивилизације, нагло су еволуирале у сложене, хијерар
хијске творевине универзалних претензија. Њихова универзалност
није била само израз територијалне и културно-вредносне експан
зије древних цивилизација - изграђена око религиозног култа ко
1) Овај рад је рађен у оквиру пројекта 149026 кога финансира Министарство за науку и
технолошки развој.
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ји је стајао у темељу ових цивилизација, матрица империјалних
концепата била је уобличена управо »сакралном» димензијом, која
је овим политичким заједницама давала свеобухватност, тј. поду
дарање вредности уобличене политичке заједнице и религиозних
вредности израслих из верског култа, ,,осмишљавајући” као исхо
диште и циљ, целокупну вертикалу и хоризонталу живљења око
осовине врховне власти. Специфични појавни облици првих иде
ја о Светској држави зато поседују не само мноштво заједничких
особина, већ и веома изражене суштинске подудараности.
Митско-религиозни поглед на свет другачије и није могао
поим
 ати политичке заједнице него кроз њихово израстање из вер
ског култа који сакрализује, ,,освећује” овакву власт за коју је сма
трано да представља стуб космичког поретка предатог људима од
стране богова и других митских бића. Функција овакве власти би
ла је двострука: утемељујуће-дефанзивна, пошто се веровало да
она ствара ред из хаоса и опире се тенденцијама рушења духовног,
вертикалног поретка који се кроз њу еманира; и офанзивно-екс
панзивна, јер је поседовала свест о свом ,,призвању”, својеврсној
мисији да једном утемељени поредак наметне на свим просторима
до којих фактички може да допре.
Таква хијерархијска творевина је на своме челу имала само
једну личност која је, с обзиром на свој положај «преносиоца» спи
ритуалне и сваке друге моћи, у исти мах била и владар и првосве
штеник верског култа. Целокупно империјално здање било је за
сновано на његовој «одуховљеној» вољи према којој сви остали су
се налазили у подређеном, поданичком положају, док се цео импе
ријални простор, у различитим видовима, поимао као његов посед.
Степен владареве «светости» је од случаја до случаја вари
рао. У Египту, представа о фараону као божанству допринела је
схватању да је оснивање уједињене државе од стране првог мит
ског владара по имену Менес поистовећено са својеврсним пона
вљањем космогоније којом је трајно успостављен поредак2). Фара
он је отелотворење Маат, термина који значи и истину и поредак,
па и право („Он је успоставио ред (Маат) наспрам хаоса” каже се
у древним египатским списима)3); и узорни модел за све себи пот
чињене; биће које својим животом и делима остварује стабилност
космоса и царства, налазећи се у средишту култа и као владар и
као првосвештеник (додуше, фараони су ову функцију делегира
2) Runдlе Clаrk, Myth аnд Symбols of Аnciеnt Егypt, Lonдon, 1991, стр. 263-264.
3) Frаnkfort H., Thе Бirth of Ciвilisаtion in thе Nеаr Еаst, Williаms & Norгаtе, Lonдon, 1951,
стр. 110.
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ли на свештенике различитих храмова). У Вавилону, империјал
ни концепт „божанског владара”– ствараоца поретка, „мање со
фистицираног” и са мање „небеских прерогатива” него у Египту,
у њему је видео човека „двоструког”, земаљског и небеског поре
кла. Он је заступао народ пред космичким силама, тј. божанствима
и испаштао за грехе поданика, док, са друге стране, партиципи
рао у божанском устројству, остајући при томе «само човек», мада
божански посланик. Овај концепт представља наслеђе из сумер
ско-акадског периода, када је први пут и настало схватање по коме
је институција краљевства са свим својим знамењем, као што су
престо и круна (соларни симбол божанске моћи), „сишла са не
ба”4): Вавилонци су веровали да је њихов краљ представник бога
Мардука, који је одредио Вавилон за „свети град”, у коме се врши
једино у пуном смислу те речи легитимно устоличење владара као
носиоца космичког реда и правде. Краљева сакралност је више
струко обелодањивана – од титуларног обраћања њему као „краљу
земље и четири области универзума”, до разраде целокупног кон
цепта божанске предодређености владара за својеврсног посред
ника између људи и богова. Слично је било и у Персији, где цар је
постао фигура која је објединила староирански мазадаизам и њену
веру о борби сила добра и зла (духовних бића асура и дева) са на
месничком улогом „осветника Мардука”, бога семитског пантеона.
Столујући у Вавилону, ахаменидски владари су прихватили Зара
тустрину религиозну реформу као основу своје власти. Затим су,
поред Вавилона као административног центра царства, претвори
ли Персеполис у својеврсни „свети град”5), у коме је прослављана
Навроза, Нова година, као симбол цикличне обнове реда и тријум
фа сила светла над силама таме, што је представљало још један
израз обновитељског концепта на коме је почивала империјална
идеологија Персијског царства. Слично месопотамским “божан
ским посредницима” улога ,,небеског намесника” била оличена и у
кинеским царевима где је врховни принцип - Тиен (небо) или Шанг
Ти (владар у висинама), свеприсутан и свезнајући, представљао за
штитника створеног света и царске династије. Император је „син
бога Тиен”, његов земаљски намесник који сноси одговорност и
бригу за ток космичких ритмова, јер му он, као изабрани првосве
штеник, приноси жртве везане пре свега за аграрне циклусе. Свако
царско седиште морало је да поседује своју обредну палату Минг
4) Бurrows Еric, Somе Cosmoloгicаl Pаttеrns in Бабyloniаn Rеliгion, iз Hookе, Sаmuеl.(ed.),
Thе Lабyrinth: Furthеr Stuдiеs in thе Rеlаtion Беtwееn Myth аnд Rituаl in thе Аnciеnt Worlд,
стр. 65.
5) Popе.U, Pеrsеpolis, А Holy City, Аrchаеoloгy 10 , CHI вoл 2, 1957, стр. 838-855.
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Танг, која је својом структуром - четвртастом основом (као симбо
лом земље) и кружним кровом (који је означавао небеска исходи
шта), представљала imago mundi справљен за астролошке и друге
обредне активности којима је одржаван и учвршћиван „небески
поредак” у стварном свету.
У свим поменутим случајевима, са свим уоченим подудар
ностима и специфичностима, ниво владарског активизма прили
ком управљања универзалном државом био је двострук. Премда
је његовим обавезама увек био јаче изражено одржавања везе им
перијалног здања са оностраним, кроз ,,узлазни” пут практикова
ња разноврсних церемонијала и култних радњи којима се вршило
непрестано обнављање и учвршћивање духовног поретка, ни ,,си
лазна”, управљачко-административна страна, а нарочито функција
војсковође није била нимало спорадична. Степен ,,силазне” актив
ности варирао је у зависности од облика империјалне идеологије
– у Кинеском царству, у њеној миленијумској окамењености ин
ституција ,,непомичне истоветности”, већ у складу са поимањем
непосредног јединства супстанцијалног духа поиманог као духа
фамилије6) и онога што је индивидуално, цар је заузимао положај
пасивног патријарха, који је ,,чињењем нечињења” (wu-wei) или
минималним чињењем представљао осовину око које се врши
вертикално устројавање поретка. У египатском случају, владар је
представљан као отелотворено божанство који има активистич
ку улогу у тежњи ширења и изградње масивног, колективистич
ког друштвеног организма - од управљања изградњом масивних
архитектонских здања, преко руковођења фасцинантним верским
процесијама, до улоге војсковође у освајачким походима. Персиј
ски владари имали су упадљиво мању улогу у култно-религиозној
улози наслеђеној од својих месопотамских претеча. Задржавајући
пре свега положај, савременим речником говорећи, «медијатора» и
«координатора» између култних и етничких посебности, персијски
Ахамениди су имали положај коначног арбитра између аутоном
них целина, који је само као крајње средство имао на располагању
могућност примене физичке принуде које му је давало место вр
ховног војног заповедника огромне ,,конфедералне” царске војске.

ХЕЛЕНСКИ ФИЛОЗОФСКИ ПОГЛЕДИ НА 
СВЕТСКУ ДРЖАВУ И ИДЕЈА КОСМОПОЛИТИЗМА
Настанку античке грчке филозофије и у оквиру ње, прве ра
ционално уобличене идеје о Светској држави, претходио је дуго
6) Hegel G. V. Fridrih, Fenomenologija duha, Zagreb, 1951, стр. 120.
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трајан процес кризе античког полиса, где је, све до времена пре
шестог века пре н.е., такође доминирао архаично-религиозни по
глед на свет који се ослањао на култове предака и митски полите
изам.
У митској представи становника бројних грчких полиса свет
је представљао ,,заједницу људи и богова”, у коме је светски ум
владао над људским умом и његовим спознајним моћима. Вредно
сни поредак бивао је, по навици и убеђењу, повезиван са старим и
предачким, тј. са традицијом и обичајношћу као носиоцем ,,извор
ног” као начелног, које је самим тим имало и све одлике «исправ
ног» или «доброг». За главне носиоце традиционалних вредности
сматране су рудиментарне хеленске представе о themsis (у смислу
утемељења, поретка, обичаја) и дике (у смислу права). Након тро
вековне кризе патријархалног грчког полиса, који се одиграо у пе
риоду између деветог и шестог века пре н.е., митови више нису
представљали ,,утемељујућу слику света” на којој је почивало њи
хово устројство. Хеленски свет, суочен са дубоком кризом вред
ности, покушао је да изнађе нове одговоре на темељна животна
питања, што је узроковало развој античке филозофске мисли и, у
оквиру ње, промишљеног односа према полису као основном виду
политичке заједнице древне Хеладе.
Судбоносни грчко-персијски ратови у петом веку пре н.е.
овом су промишљању дали двоструку улогу, од развоја свести о
јединству до тада разједињеног хеленског света, до пораста фи
лозофског скептицизма наспрам не само преосталих предачких
вредности и обичаја, већ и смисла њихове поступне трансформа
ције у својеврсно ,,право полиса”. Демитологизација themisa и ди
ке у правцу nomosa (закона, правила) полиса, није се више могла
зауставити. То је довело до поимања супротстављености nomosa
и physisa (у смислу природе, прирођене спонтаности и неконвен
ционалности)7) у учењима грчких софиста. Софисти су сопствено
противљене тиранији номоса (nomos tyranos) као израза предач
ких обичаја, санкционисаних божанско-људском вољом која је до
тада управљала полисом, изражавали супротстављањем physis di
akoi (права природе) коју су разумевали као откриће сталног, по
стојаног и непролазног, насупрот пролазном и постојаном кога је
створио човек, а наспрам чије божанске и традиционалне ,,исправ
ности” постоје дубоке резерве. Ова схватања су постале темељ ан
тичке концепције природног права8).
7) Тадић Љубомир, Филозофија права, Београд, 1996, стр. 12.
8) Међу нашим ауторима о античкој природноправној мисли, између осталих, детаљно
је писао Михајло Ђурић, пре свега у свом докторском раду Идеја природног права код
грчких софиста, Београд, 1958.
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Показатељи развоја свести о заједништву хеленских полиса
јављају се одмах по протеривању персијских завојевача 480–479.
године пре н. е. Већ на следећим Олимпијским играма одржаним
476. године пре н.е. Пиндар пише о победницима ових игара, при
дошлицама из многих полиса, као о људима који представљају
израз грчке свести о јединству у односу на персијске освајаче. Ње
гово писање је и први документовани израз приближавања Грка
панхеленизму као првој степеници кретања њихове свести од хо
ризонта грчког полиса у правцу универзализма. Мада је страх Грка
спрам моћи Персије у знатној мери допринео њиховом уједињењу,
овакви изрази заједништва били су јаки само док је трајала непо
средна опасност. Херодот нам тако у својим Историјама казује о
гласинама о наводној атинској издаји, које су нагнале њихове спар
танске ривале да пошаљу изасланство и провере основаност ових
тврдњи. Атињани су оштро порицали ове оптужбе и истицали сво
је хеленско и антиперсијско опредељење, напомињући при томе
како ,,нема толико злата на свету ни земље толико плодне који би
их подстакли да се придруже заједничком непријатељу и доведу
Грчку до потчињавања”, јер је хеленски народ представљао зајед
ницу крви и језика, храмова, ритуала и заједничких обичаја.9)
Потпуно уобличена идеја панхеленизма јавља се код постсо
кратовских филозофа, посебно код Аристотела, који нам у Уставу
атинском (23.5), објашњава функционисање Делског савеза и пре
носи Аристидову заклетву Јоњанима. Аристид у њој напомиње Јо
њанима да имају исте пријатеље и непријатеље, што је значило не
само постојање обавезе вођења рата само против Персијанаца, већ
и обавезу учестовања у узајамној одбрани полиса - чланица овог
савеза од напада са било које стране.
Први пак знаци прерастања панхеленистичких идеја у ан
тички космополитизам присутни су код пресократовских софиста,
заговорника античког природног права. Хипија из Елиде, савре
меник Протагоре, оснивача софистике о коме говори Платонов
истоим
 ени спис, износи у свом обраћању гостима куће угледног
Атињанина Калије речи:,, О људи присутни! Ја све нас сматрам
саплеменицима, сродницима и суграђанима по природи, а не по
људском закону. Јер једнако је са једнаким по природи сродно.
Закон је, међутим, тиранин људи и често врши насиља противна
природи.10)” Дилема да ли се овај Хипијин исказ односи само на
Хелене или обухвата и односе Хелена и варвара те се стога може
9) Херодот, Историја, Нови Сад, 1980, 8.144.
10) Ђурић Михајло, Идеја природног права код грчких софиста, докторска дисертација,
Београд, 1958, стр. 34.
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подвести под најраније видове космополитиског становишта мо
жда је боље сагледати уз друге чињенице о Хипијином учењу о
којима имамо писана сведочанства, а на основу којих сазнајемо да
се Хипија у проучавању хеленских песника и прозних писаца ни
је устручавао да напоредо са њима проучава и варварске песнике
и писце11). За разлику од њега, већина других истакнутих софиста
попут Тразимаха, Каликла и Горгије налазе се на становишту пан
хеленизма. Идеја људске једнакости у свом раном космополитском
виду појављује се још и код Антифона који, ношен демократским
погледима, тврди:,,Ми поштујемо и ценимо само оне који потичу
из отмених породица, али не и оне обичног порекла. У том погледу
ми се варварски односимо једни према другима, јер смо по приро
ди сви ми, Хелени и варвари, савршено једнаки.“12) И код славног
атинског филозофа Сократа налазимо, у Платоновом спису ,,Гор
гија”13), у коме се преноси Сократов дијалог о питагорејском учењу,
део у коме он говори о томе како су небо и земља и њени станов
ници повезани снагом заједништва, љубави, поретка, дисциплине
и праведности, па да се зато универзум назива космос, или уређе
на целина, што је неким потоњим заговорницима космополитизма
служило као основ за тврдње како је у ствари, Сократ први прави
декларисани космополита14).
Развијено космополитско учење налазимо тек код киничке и
стоичке филозофске школе. Космополитизам (кованица која значи
,,грађанин света”) као осећај универзалне припадности човечан
ству без обзира на порекло, са временом сматран синонимом и за
,,светско” и ,,софистицирано”, а који се односио и на уважавање
туђих култура и њихових вредности мимо своје, тек је код помену
тих филозофских школа добио свој уобличени израз. Киник Дио
ген био је први који је јавно, театрално одбацио границе и норме
античког полиса и декларисао се грађанином света, о чему све
дочи његов одговор на питање одакле је:,,Ја сам грађанин света
(kosmopolites).”15) Оваквом самоидентификацијом која има негати
вистичко одређење јер је усмерена пре свега на порицање његове
11) Становиште о Хипијином космополитизму заузима и Ђурић Михајло у свом доктор
ском раду, позивајући се на фрагменте о Хипији сачуване код Клемента (Б.6 у преводу
Диелс-а).
12) Цит. према Ђурић Михајло, Идеја природног права код грчких софиста, докторска ди
сертација, Београд, 1958, стр. 82.
13) Plato, Gorgias, Harmondsworth, 1960, 507-8.
14) Такве тврдње нпр. износи француски мислилац Монтењ, види Montaigne M., Esseyes,
London, 1978, стр. 63.
15) Diogenes Laertius, The Lives of Eminent Philosophers, No. 185, London, 1925, VI 63.
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припадности и обавеза искључивом “служењу” полису Синопи и
другим Синопљанима, Диоген свакако није имао представу о то
ме да би космополитизам, односно светско грађанство, требало
да служи Светској држави уместо античком полису, нити да треба
на било који начин да допринесе изградњи универзалних облика
власти и постизању општег добра. Доступни историјски извори не
дају ниједну назнаку позитивног залагања киника за космополити
зам мимо њиховог филозофског опредељења да живе у складу са
својом природом, тј. врлином и одбаце све што је вештачко и кон
венционално. ,,Његов космополитизам није био космополитизам
универзалне хеленистичке монархије, која теоријски или практич
ки поништава разлике између етноса, него субјективно космопо
литство само на себе ослоњене јединке, која драговољно жртвује
своје грађанство да не би са насилним губитком тог грађанства из
губила основу своје моралне егзистенције.”16)
Стоички филозофи су Диогенову субјективну космополит
ску идеју подигли на ниво концепта. Њихова филозофија је би
ла еклектичка и представљала је мешавину источњачких утицаја
и наслеђа кинизма. Славећи свет као целину и живот у складу са
природом, у његовом реду видевши ред и законитост као израз нај
вишег смисла и сврхе,17) стоички космополитизам поимао је свет
кроз симболизам модела Хијероклових кругова идентитета који се
шире концентрично - први око индивидуе, затим његове породице,
локалне групе, припадности полису, етносу и човечанству… Прави
задатак космополита био је тај да све кругове центрирају око своје
представе о личности стоика - мудраца, стварајући сва људска бића
својим суграђанима18). Проглашавајући братство свих људи на све
ту, стоици попут Хрисипа су износили виђење да је ,,свет велика
држава са једним устројством и једним законом… Просторно огра
ничене државе су свакако бесконачне у броју и имају различита,
нипошто једнака устројства и законе…Тако су посебна устројства
постала додаци једног природног закона.”19) За разлику од софи
стичког супротстављања physisa и nomosa, стоици су заобишли
ову антиномију проглашавајући nomos за појам који означава за
кон света у складу са Хераклитовим учењем о logosu, који је код
њих постао прави ум, општи, универзални закон који је, с обзиром
16) G. Shwartz, Diigenes de Hund un Krates der Kyniker, према Ђурић Милош, Историја хе
ленске етике, Београд, 1990, стр. 300.
17) Тадић Љубомир, Филозофија права, Београд, 1996, стр. 34.
18) Nussbaum, Martha C, „Kant and Stoic Cosmopolitanism“, u The Journal of Political Philo
sophy, Volume 5, Nr 1, 1997, str. 1-25.
19) Тадић Љубомир, Филозофија права, Београд, 1996, стр. 35.
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на своју људску пријемчљивост и антропоцентричност, истовре
мено божански и свепрожимајући. Тиме је природа кроз поимање
логоса идентификована са божанским законима по принципу lex
natura=lex divina. Nomos као logos је вечан и представља меру за
сва умна и неумна бића која се тумачи фаталистички. Однос према
logosu као основу светског тока мера је свих моралних вредности.
Док добри и врли следе своју судбину добровољно, друге, који јој
се опиру, она вуче20).Консеквенце назначеног стоичког схватања
односа човека и заједнице биле су, за своје време, превратничке.
Наклоност према себи, својој фамилији и суграђанима, проширује
се на цело човечанство, где nomos као logos ,,све људе спаја једне
са другима, тако да човек већ због тога што је човек не сме човека
осећати као страно биће…Лако је видети да смо створени за везу
и друштвено одношење са људима и за природну заједницу.”21) Ова
заједница, дакле, почива на самој људској природи, за коју превла
дава уверење да представља израз заједничке црте свих људи, а
која је неупоредиво већа и пресуднија него разлике међу народима,
које су последице диференцирања, услед погубне моћи обичаја и
мњења.22) Природна повезаност људи их чини члановима екумене,
чији идеал више није аутархија хеленског полиса, већ аутархија
човечанства као свеобухватне, универзалне заједнице. Ово стано
виште постало је основ стоичке социјалне етике, која је све дру
штвене појаве посматрала у космичкој перспективи.
Напуштајући скучени хоризонт полиса, све теоријски про
глашавајући његову друштвену и историјску превазиђеност, сто
ицизам у пракси није поставио захтеве укидања разлика између
слободних људи и робова, нити превазилажења постојећих дру
штвених неправди. Стоик Хрисип тако не пориче да је роб, по пра
ву полиса, имовина свог господара, али додаје да је он заправо са
мо ,,трајан надничар” док је ,,главна ствар којег је духа човек, а не
којег је стања: никоме врлина није затворена, свима је отворена,
свима допушта приступ, све позива, рођене од слободних родите
ља, ослобођенике, робове, краљеве, прогнанике. Она не пита за за
кућу и имовину, голим човеком је задовољна.”23) Иако су стоици
прокламовали критичку дистанцу прама устројству полиса и ве
ру у врлинско уздржање и служење другим бићима, у складу са
20) Према већ познатој Сенекиној максими: Ducum volentem fata, nolentem trahunt. Seneca,
Epistolea, 107, 11.
21) Ciceron, De fin, III 63-65, цит. према Ђурић Милош, Историја хеленске етике, Београд,
1990, стр. 480.
22) Исто.
23) Исто.
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појединачним могућностима, политички ангажман стоика сводио
се пре свега на делатности везане за постојеће полисе или улогу
приватних учитеља врлина аристократији ових друштава, а мање
на вођење политике универзалних размера. Поред ,,идеалног” про
глашавања свих људи члановима једног умног царства у свету који
је, насупрот томе, показивао разне облике дискриминације и не
једнакости, стоичке активности су се у пракси махом претвориле
у дистанцирање од постојећих политичких поредака, под изгово
ром да служе оном космополитском, већ у складу са фаталистич
ким добровољним потчињавањем и мирењем са судбином широко
распрострањеним и доктринарно усвојеним код припадника ове
филозофске школе. Управо оваква флуидна и пасивна филозоф
ска концепција послужила је Александру Македонском, заједно
са панхеленским реваншистичким осећањима према персијским
освајачима, у кооптирању стоичког космополитизма за основу сво
је идеологије хеленистичке (Светске) државе. Удружен са преузе
тим источњачким концепцијама о универзалном владару, хелен
ски космополитизам је створио идеолошки амалгам који је власт
Александра и његових наследника - управљача хеленистичких
универзалних монархија - објашњавао и истовремено легитими
сао теор ијама о владару као живом или одуховљеном закону (no
mos empsychos), који влада у складу са светским умом, тј. мером
коју целом космосму даје логос. Ову концепцију у хеленском свету
је први развио питагорејски филозоф Ахрити, знатно пре Алек
сандрових освајања, чији нам оригинални списи нису остали до
ступни, већ о њима имамо само посредна сазнања из извора који
датирају из рановизантијског периода24). Према наводима који се
позивају на Ахнитијев трактат О закону и правди, Диоген наводи
како „...међу законима један је одуховљени (nomos empsychos), а то
је краљ, други је неодуховљени, писани. Закон је основна ствар.
Јер, поштовањем закона краљ је законит (номинос), архонт усагла
шен са законом, поданик слободан и цела заједница срећна.”25)
Сачувани антички историјски извори казују да је сам Алек
сандар веровао у концепције о владару као одуховљеном закону,
као и у своје историјско послање ради уједињења хеленског све
та и истока у једно универзално царство. Историчар Аријан из
носи мишљење како је ,,Александар поседовао неутаживу жељу
за проширењем својих поседа”26), планирајући да освоји и Араби
24) Ради се о спису Антологија из VI века н.е. византијског компилатора Јована Стобатеја.
25) Цитирано према Шаркић С., Маленица А., Правне теорије и институције антике, Но
ви Сад, 1994, стр. 22.
26) Arrian, Life of Alexander The Great, London, 1958, VII.19, стр. 246.
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ју, Африку и западно Средоземље. Плутарх, најобимнији антички
историограф, пак сматра како је Александар имао намеру освајања
целог света, истичући да је он за себе веровао ,,да је од Неба по
слати владар свима и помиритељ целога света…да доводи у једну
заједницу све људе са свих страна…да је желео да цео свет пот
чини владавини једног закона разума и једној форми владавине и
претвори све људе у један народ.”27)
Након опадања хеленистичке Светске државе и њених ори
јенталних наследница (владавина дијадоха), стоички космополи
тизам свој живот наставља у најпознатијој универзалној држави
античког доба, Римској империји, где доживљава даљу еволуци
ју. Пет векова непрестане експанзије Римске републике указују на
развијање специфичног универзалистичког модела који је на свом
врхунцу, као Светска држава из раздобља раног принципата (јули
јевско-клаудијевске и флавијевске династије), покривао простор од
шест милиона квадратних километара28), тј. велики део тада позна
тог света.
Концепт imperium Romanuma развио се из римског поима
ња власти насталог унутар латинског civitasa, града-државе, њего
ве недељивости и целовитости. У civitasu схваћеном за заједницу
грађана и сената (populus que senatus Romanum) везаних предач
ком традицијом (ius и fas као комплементарни правни и религи
озни изрази римског реда, ordoa), imperium, као недељива, све
обухватна власт, поверавана је изабраним, заслужним грађанима
који су, обављајући функцију римских магистрата, успостављали
власт и поредак Рима на потчињене просторе и народе. Ширећи
власт римског civitasa и његов ius civile на просторе различитог ко
лонијалног статуса, римски поредак (ordo romanum) предвиђао је
веома комплексне механизме којима је уређиван однос римске вла
сти са потчињеним народима и њиховим заједничким схватањима
поретка (ius gentium). Регулатори ових односа били су римски ма
гистрати, носиоци imperiuma, односно potestasa, као њеног нижег
облика, којим је изграђивано устројство универзалног карактера и
претензија.
Са кризом републиканске власти у првом веку пре н.е., до
шло је постепено до концентрације imperiuma, као највише власти
у рукама једног човека – принцепса, прво уз могућност сталног
продужења мандата, а потом на неограничен период. Уз формално
27) Plutarch (prevod F.Babbitt), On Fortune and Virtue of Alexander u Moralia, vol VI, London,
1958, стр. 329-330.
28) Schwartcenberger Georg, Power Politics, London, 1964, стр. 15.
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задржавање свих републиканских института, император као обје
динитељ највиших магистратских функција, само је наставио да
изграђује своје личне односе са нижим магистратима, на начелима
потпуне субординације: поред могућности везаних за војно руко
вођење, судску власт, одређивање територијално-административне
поделе, именовање војно-бирокартског апарата и слободе дарива
ња статуса грађанства, принцепс је постао не само стваралац пра
ва, већ је и сваки израз његове воље, који има значај изванредног,
посебног разлога, могао да дерогира постојеће право по принципу
,,Све што принцепс нареди има снагу закона” (Quiquid principi pla
cuit habet legis vigorem)29). Његова воља као израз imperiuma, нај
чешће је изрицана у облику савета, consilium principii, премда су
педантни римски правници попут Гаја, дефинисали принцепсове
конституције као изворе правног поретка ове универзалне импери
је речима: ,,Владарева конституција је оно што император декре
том, едиктом или писмом установи. Никада није било сумње да она
има снагу закона, будући да и сам император добија највишу власт
путем закона.”30)
У периоду позног Римског царства, познатијег као доминат
(рачуна се да оно отпочиње са влашћу Диоклецијана 283. године
н.е.), долази до даље еволуције поимања власти императора, која
од тада свој основни легитимитет више не црпи из воље народа
и сената, већ, укидајући све републиканске форме, постаје лична,
аутономна одлика владара, који све више од принцепса, као ,,пр
вог грађанина” (што тај термин изворно и значи), постаје domi
nus et deus (господар и Бог), налик на хеленистичке аутократоре
од којих се преузимају идеолошке концепције о владару као ,,оду
ховљеном закону” (lex animata). Доминусове заповести сакралног
су карактера (sacra constitutio), а везивање imperiuma за божанску
вољу и природу императорове личности представљало је потпу
ну хеленизацију римског концепта власти и њено уподобљавање
облицима владарских ,,небеских атрибута” које смо идентифико
вали у историјски ранијим империјалним подухватима изградње
светске, универзалне државе. У Јустинијановим новелама из 537.
године експлицитно се спомиње да је владар ,,одуховљени закон’’
(,,... све ово што смо казали не односи се на царски положај коме је
и саме законе Бог потчинио поставивши цара људима као живи за
29) Ulpian, Digestae, 1.4.1. pr. prema Horvat Marijan, Rimsko pravo, Zagreb, 1967.
30) Gaius (1.5) према Шаркић С. Маленица А., Правне теорије и институције антике, Но
ви Сад, 1994, стр. 94.

38

Саша Гајић

Предмодерне идеје о светској држави

кон [legem antimatem eum mittens hominibus]”)31)чиме хеленистичко
монархијско схватање универзалне империје дефинитивно надвла
дава римску визију светског империјалног поретка као res publice.
Победничко схватање подразумевало је целокупно царство и ње
гов поредак као императоров посед, имовину на којој су поданици
потчињени његовој неспорној вољи, а која се дели на три врсте:
res privata principis (владарев приватан посед), patrimonium prin
cipis (добра која нису приватно власништво владара, али он њима
слободно располаже) и res publica (јавна добра чији је титулар и
заштитник император).
У складу са амбивалентим условима, које је пружало од стра
не Рима остварено античко Светско царство са свим постојећим
неједнакостима, све су мање бивала захтевна и стоичка стремљења
ка космополитским врлинама, а у правцу превазилажења друштве
них неправди. Док Хрисип ограничава домене космополитизма на
субјективно живљење у складу са космосом и његовим захтевима
(поричући да борба за космополитске хумане вредности и залага
ње за људско заједништво имају ишта заједничко са Александро
вим освајачким походима за проширење хеленске власти на цео
свет), римски стоици истовремено потенцирају и космополитски
теоретски универзализам, у складу са рационалним врлинама, али
и појачавају захтеве лојалности према локалној припадности и гра
ђанским обавезама. У делима Цицерона, а нарочито Сенеке, стоич
ки космополитизам откривањем ,,савести”(sapientia) и блаженог,
бестрасног живота на субјективном полу, у исти мах објективно
изис кује пуно и безрезервно испољавање обавеза према Риму. Та
ко је овај модификовани стоички космополитизам постао погод
но средство за римске стоике да учврсте идеју империјалне власти
Рима над познатим светом кроз поистовећивање римске patrie и
римског патриотизма са самим космополитизмом. Са таквим ху
манистичким кредом и његовом перцепцијом међу хеленизованом
елитом, која је жудела да са остварењем космополитских идеала
сачува наслеђене друштвене позиције у новом Светском царству,
Рим је успео да и војно и идеолошки завлада античким Средозе
мљем као центром тада познатог света.
Процес преузимања и мешања стоичких идеја о природном
праву које важи за цело човечанство и њима саобразних космо
полиских идеја са римским империјалним концептом, по коме је
космополис као Светска држава заправо Римска империја, први
пут се јавља код Посејдонија из Апамеје (130–50. год. пре н.е) у
31) Justinian, Novele, CV.2.4 према Шаркић Срђан, Правне и политичке идеје у Источном
римском царству, Београд, 1984, стр. 14.
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Сирији, а своју пуну разраду добија у Цицероновим филозофским
делима, пре свих у Републици. На основу Цицеронових природноправних теза о добровољном подвргавању свих грађана римском
правном поретку, у којем они постају грађани света, филозоф Се
нека сматра да се на тај начин превазилазе границе, односно зиди
не града-државе и ступа у односе са целим светом, чиме се отвара
могућност много ширег поља практиковања стоичких врлина.32)
Увођењем римског осећања дужности у наслеђе хеленистич
ке филозофије, стоичка уздржаност је, у Цицероновом и Сенеки
ном случају, од јавног експонирања у великој мери преображена у
виђење по коме се политичка активност третира као морална ду
жност сваког грађанина римског civitasa, с тим да су римски стои
ци у највећем броју случајева задржали своју већ традиционалну
педагошку улогу ,,учитеља мудрости”. Сенека се тако, у својој ше
здесетој години, почео повлачити из јавног живота уз објашњење
да је процесом губљења слободе космополитске Римске републике
и њеног претварања у принципат нестала потреба личног утицаја
на јавни живот, а порасла потреба за вршењем улоге pedagogus ge
neris humania, окренутог од задатака свог времена ка раду на веч
ним задацима живота. Опште космополитске идеје код Сенеке нај
израженије су у исказу:,,човек је човеку светиња” (homo sacra res
homini), којима се проповеда љубав према свима без огранчавања
на чланове једне државе, а у правцу целе екумене:,,Ја ћу све земље
посматрати као да припадају мени, а моје као да припадају свима
... Знаћу да је моја отаџбина свет и да су њени руководиоци богови
и да ови изнад мене и око мене стоје као судије мојих речи и мојих
дела.”33)(De Vita, XX, 3,4) Мада је сасвим основана скепса у односу
на изјаве човека који је био сувише близу врха стварне римске им
перијалне власти да би у потпуности идентификовао стоички иде
ал Светске државе са Римом на чијем челу је био један Нерон, нема
сумње да је тадашње, бар делимично поистовећење хеленистичких
идеала са римском империјалном стварношћу било широко рас
прострањено. Прво се кренуло од тога да су важне римске исто
ријске личности (Лелон, Катон) идентификоване као оваплоћење
филозофских идеала античког мудраца, да би се тријумф стоичког
космополитизма одиграо током владавине Марка Аурелија, цара
филозофа, познатог по строгом живљењу у складу са прокламова
ним стоичким врлинама, и нешто касније декретом цара Антонина,
којим је 212. године дарован статус грађанства свим поданицима
Римског царства и тако правно нормиран идеал античког космо
политизма.
32) Prema Seneca, On tranquilty of Mind, London, 1988, IV 4.
33) Ђурић Милош, Историја хеленске етике, Београд, 1990, стр. 488.
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Дела цара Марка Аурелија пружају нам заокружену визију
римске империјалне рецепције стоицизма. Његово схватање Свет
ске државе представља холистичку визију универзума и човечан
ства у њему, у коме су универзум, Бог, природа, истина, закон, ра
зум и човек тесно повезани у космички поредак:,, Све су ствари
свестрано проткане, и та веза је света…Јер постоји један универ
зум сачињен од свих ствари, један Бог иманентан свим стварима, и
једна суштина, и један закон, један разум заједнички свим умним
бићима, и једна истина.”34) Из овога цар-стоик, Марко Аурелије, из
влачи закључак како повезаност између назначених ствари наводи
на помисао да би требало да се, придржавајући се тих веза, по це
лом универзуму распростире и једна универзална, Светска држава,
која би почивала на темељима ових односа.
Поменути тријумф космополитског начела у касном рим
ском принципату засигурно је наступио прекасно с обзиром на већ
поодмакле процесе декаденције римског империјалног организма,
а нарочито ишчезавања слобода грађана наспрам високо бирокра
тизоване власти на чијем се челу налазио принцепс. Он је, мада
номинално још увек само магистрат – носилац поверене власти
од стране сената и римског народа, имао већу и концентрисанију
моћ од свих монарха и претеча у историји универзалних, апсолут
них владара, као и огроман утицај на друга, каснија дешавања и на
светске процесе у идејном и у непосредном, практичном смислу,
како су и потврдила каснија историјска дешавања и процеси који
су свој нови правац добили са ширењем и тријумфом хришћанства
над политеистичким римским многобоштвом.

СРЕДЊОВЕКОВНЕ ИДЕЈЕ О СВЕТСКОЈ ДРЖАВИ
Све средњовековне идеје о Светској држави најједностав
није би се могле разумети као резултат вековног, постепеног про
жимања римске империјалне идеје, стоичког античког космополи
тизма и хришћанске вере. Ово преплитање није нимало случајно
– грчки филозофски хуманизам и логоцентрични концепт, кога је
у антички свет у духовном смислу унело хришћанско вероуч
 ење,
представљали су смислену историјску етапу у даљем развоју пои
мања личности и заједнице. Хеленски логос, схватан до тада као
светски ум, поредак и мера целокупне створене природе, у хри
шћанском се откровењу обелоданио и буквално отелотворио не као
lex animate (оживљени закон) кога персонификује хеленистички
34) Marco Aurelius Antoninus, The Communings With Himself, London, 1961, VII 9.
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самодржац, већ као помазаник, Христос, и то не онај који предста
вља само јеврејског националног месију-владара, већ спаситеља,
кроз поседовање сопствене духовне силе, свих људи и целокупне
творевине. Дотадашњем правцу развоја универзалистичке античке
мисли хришћанство је тако дало нови обрт у правцу конкретности
и персонализма који се од тада поима кроз ipostas (лице) отелотво
реног логоса, Исуса Христа. Када је апостол Павле у посланицама
својим верницима поручивао како више ,,нема Јевреја и Грка, јер
сви су једно у Исусу Христу”, стоичка, теоријска космополитска
једнакост свих људи (услед суштинске истоветности њихових при
рода), добила је потпуно нови, конкретни садржај, кога је ствара
ла хришћанска мистичка заједница сабрана око тајне васкрсења и
обожења верних живљењем у Христу, Богу Логосу.
Секундарно, хришћанска новина као превредновање антич
ког наслеђа, одразила се и на поимање политичке заједнице којом
је тада још увек доминирало римско Светско царство. За антички
паганизам, и грађани полиса и грађани Светске државе – космопо
лиса, чинили су суштински исту ствар, односно служили су искљу
чиво својој реалној политичкој заједници, тј. јавној ствари, како
би допринели побољшању колективног живота у коме је постојало
потпуно прожимање приватног и јавног, власти и друштва, закона
и обичаја. Хришћани пак нису живели свој живот за овосветски
град, локални или универзални, јер су сматрали да они немају у
пуном смислу те речи ,,свој град”, већ чекају ,,онај који ће доћи”, а
кога је садржавала визија о ,,Небеском Јерусалиму”. Све до тада,
као последица доживљаја света као палог, одвојеног од божанског,
логоцентричног устројства и његових исправљајућих духовних
енергија, које је у свет донео отелотворени Логос као Христос –
Исус Назарећанин, у свету постоји привремено двојство, које ће
у мањој или већој мери трајати до краја светске историје, односно
њеног есхатона у виду другог Христовог доласка. За хришћански
поглед на свет, са једне стране се налазила политичка заједница
,,од овог света” – полис, монархија или Светско царство, свејед
но, а са друге је духовна хришћанска заједница, Црква (еклезија).
Докле год траје ово привремено, историјски динамично стање по
двојености, за одношење према држави важила је Христова мак
сима:,,Дајте цару царево, а Богу божије.” (Матија, 22:21). Са овог
становишта ранохришћански оци развијали су мишљења о томе
да локални градови и политичке заједнице могу имати позитивну
историјску улогу, па чак и божански благослов (Римљанима 13:1,
4, 7) за вршење власти, али да је ово вршење власти ипак секун
дарно, пошто најважнија људска делатност није учешће у античкој
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политеји, већ њихово лично спасење кроз хришћанску веру, у којој
сви људи, без обзира коме етносу припадају, постају не суграђани
света, већ ,,суграђани светима” (Ефешанима 2:20).
Светоотачки концепт о Светској држави свој разрађени, али
и модификовани вид, добио је у учењу Аурелија Августина. Већ
поменути дуализам римске Светске државе и Цркве као Божије
државе, код Августина добија димензије радикалног размимоила
жења, па и међусобне супротстављености. Земаљско, Светско цар
ство је за Августина не само пролазно у односу на божије, вечно
царство, које се кроз Цркву остварује кроз мистичку заједницу вер
ника са Христом (corpus mysticum), већ и устројство Светског цар
ства он види као последицу грешног, изопаченог поретка, и као ка
зну и лек за сагрешења, наспрам кога би хришћани требало да гаје
незаинтересованост и уздржаност. Постављајући питање: ,,Шта су
краљевине без правде, него велике разбојничке банде?” као пара
фразе на чувену анегдоту о Александру, освајачу познатог света,
и заробљеном гусару који Александра сувисло пита зашто њега
(гусара) ,,зато што плови на малом броду називају разбојником, а
тебе зато што пловиш са великом флотом називају царем”35), Авгу
стин пориче стоичко учење којим је постављена једнакост између
вечних и природних закона, услед разлике између божије природе
и природе створеног света, како их приказује хришћанско открове
ње. Августинов обрт у тумачењу вечног закона је следећи – он се
више не налази у створеном свету и његовој природи, већ предста
вља еманацију божије воље који га уређује (ordo ordinans), док је
природни закон само људски закон, тј. уређени поредак.36)
Дуалистичке природе два супротстављена града – земаљског
и небеског, само су моралне и духовне, готово идеалтипске пара
дигме које се не поклапају у потпуности са неким постојећим ин
ституционалним облицима, али се поједини историјски примери,
као Вавилон или Рим са једне стране и хришћанска Црква са друге
стране, приближавају у стварности овим супротностима, нарочи
то када земаљска држава одбије да призна ,,вечити закон” и само
вољно настави да господари над земаљским добрима, уздижући их
на ниво највише вредности. Како земаљске државе кроз историју
чине људи у ,,мешовитом саставу” (permixtas) тј. они који живе у
складу са вечним законима и они који им се опиру, Августин не по
риче на потпуни начин земаљску државу и њене позитивне аспек
те. Он сматра да хришћански верници као поклоници истинске,
35) Avgustin Aurelije, O božijoj državi, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1982, 4.4
36) Тадић Љубомир, Филозофија права, Београд, 1996, стр. 43.
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универзалне ,,небеске државе” треба да слушају и поштују земаљ
ске законе уколико они регулишу нужне односе у друштву, све док
ови закони нису неправедни, и то све до тренутка ,,када ће доћи
време разлучивања када ће они (земаљски и небески град) бити
раздвојени један од другог и то са највећом пажњом”37), тако што
ће на крају историје, уочи есхатона, земаљска држава, као “нови
Вавилон”, бити потпуно одвојена од Цркве као “новог Јерусали
ма” кроз мистичко отварање печата и њихово духовно утискивање
у творевину о којој кроз симболе говори Откровење (Апокалипса)
св. Јована Богослова.
Према Августиновим схватањима, Црква је, као духовна,
врлинска и ,,небеска држава” неупоредиво вреднија од земаљске,
Светске државе, која неће моћи да оствари истинску правду све
док не постане хришћанска. ,,Другим речима, када је држава пре
пуштена самој себи, она је надахнута љубављу овог света, али она
може да буде надахнута и вишим начелима, начелима који могу
да се изведу из хришћанства.”38) Из идеје о легитимности државе,
која да би вршила своју истинску функцију мора бити сагласна и
на мистички начин освећена од стране Цркве, развила се касније
извитоперена идеја римокатоличког универзализма о потчињава
њу државне моћи папском ауторитету. Тако се обредно-мистичко
призивање хришћанске “легитимности” кроз упућивање власти ка
правди и правде ка власти, претворило у надзор и дисциплиновање
световних власти од стране државно-хијерархизованог клера пот
чињеног римском понтифексу који се постепено, корак по корак,
трансформисао у нову верзију универзалног владара као одухо
вљеног закона (lex animata). Овај процес био је пресудан за на
станак и трајање спора између црквених и световних власти и, ка
сније, еволуцију западноевропских феудалних монархија у правцу
модерне, секуларне државе.
У потоњим столећима западноевропског средњовековља на
значени политичко-филозофски спор је непрестано искрсавао у од
носима макар номинално империјалне, универзалне световне вла
сти и универзалне, ,,вечне” римокатоличке Цркве. Суштина овога
спора више није била однос локалног, партикуларног, и космопо
литског, универзалног, већ однос супротстављености религиозног
и секуларног универзализма између Светске државе у виду Светог
римског царства и Свете столице, а који ће у многоме одредити по
тоњу будућност европских политичких заједница. Тако су римски
37) Avgustin Aurelije, O božijoj državi, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1982, 4.4
38) Коплстон Фредерик, Историја филозофије - средњовековна филозофија, том II, Бео
град, 1991, стр. 104.
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папа Иноћентије III и његови наследници (нарочито папа Бонафа
ције VII), први исказали супрематију сопственог ауторитета над
западним световним владарима. Њихово становиште базирало се
на новозаветним цитатима по којима је, пошто је Христу дата сва
моћ на небу и земљи, он био владар и духовне и световне сфере.
Именујући апостола Петра за свог намесника, чији ланац наслед
ника представљају римски првосвештеници, теолошко-јуридички
пут закључивања доказивао је папску премоћ над световном вла
шћу, царском и краљевском. Овакве тезе су често истицали теоло
зи попут Птоломеја од Луке и Хенрија од Кремоне.
Најистакнутији представник римокатоличког погледа на од
носе духовне и световне власти и уједно највећи схоластичар овог
периода, Тома Аквински, за своју универзалистичку перспективу
по овом питању је изабрао античко природно право у смислу ње
гове употребљивости у објашњавању средњовековних сталешких
односа. Цео универзум представља од стране Бога уређени хије
рархијски поредак, у коме земаљски односи представљају одраз
небеских, што је став преузет од ранохришћанских отаца, пре све
га од Дионизија Ареопагите. Такав поредак уређен је божанским,
вечитим законима (lex aeterna), у складу са умом и наумом кога Бог
има према свему створеном, док је ,,природни закон само учешће
рационалних створења у вечитом закону”39).
У складу са тим, држава је код Томе Аквинског схваћена као
,,природна институција”, заснована на природи човека40). Тако и
сама власт има божанско оправдање и ауторитет, јер ју је као и
све остало, створио и установио Бог. Зато нема основа да се каже
да је држава резултат греха, већ неопходна институција чак и да
људи нису грешни, већ да су остали у стању невиности41). Овим
објашњењем висока схоластика суштински одриче Августиновско
претежно негативно поимање ,,земаљског града”, тј. универзалне,
Светске државе. Али, како природни закони услед људске несавр
шености и стања грешности нису у стању да регулишу на прави
начин људске односе којима добар живот није крајни циљ, већ уче
шће у божанској благодати42), у чему је искључиви пут онај кроз
институцију римске Цркве, civitas схваћен као Светско царство је
дужан да се се усмери према начелима хришћанства и корективима
39) Тадић Љубомир, Филозофија права, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,
1996, стр. 48.
40) Akvinski Toma, Država, Globus, Zagreb, 1990.
41) Коплстон Фредерик, Историја филозофије - средњовековна филозофија, том II, БИГЗ,
Београд, 1991, стр. 466.
42) Aquinas T. De regimine principuim 1.14, прев. Gerald B. Phelan),. London, 1948.
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које пружа lex aeterna. Практично, то значи подвргавање световне
власти арбитрирању римокатоличке Цркве.
Након Томе Аквинског били су бројни и други заговорници
тезе примата папске власти над световном, уз различиту и врло
разуђену аргументацију. Жил Римски и Џемс од Витербоа засту
пали су екстремна становишта у прилог супрематије црквене вла
сти над световном. Жил Римски је писао како: ,,Не може постоја
ти истинска држава, где није утемељена света мајка Црква и где
Христ није оснивач и владар”, као и да су ,,сви људи и сви поседи
под управом Цркве, пошто цео свет и сви који у њему живе, при
падају Цркви”43), доводећи до крајњих консеквенци римокатолички
универзализам као ескплицитно залагање за папско владање све
том.
Постојали су, наравно, и мислиоци који су покушавали да
се држе неутрално и избегну непосредно изјашњавање о прима
ту власти. Хостензије, кардинал из Остије, је рецимо, имао веома
амбивалентан однос према ставовима о томе да ли император или
римски папа имају врховну власт, приклањајући се, у појединим
питањима, аргументима једне или друге стране у спору. Он је вла
дара Западног Римског Царства ословљавао као ,,господара света”,
то јест врховног ауторитета хришћански поимане Светске државе,
док се са друге стране залагао за папски ауторитет, који је укљу
чивао чак и право да имовински потпуно развласти невернике ако
је то неопходно, индиректно заступајући тезу како се царска власт
изводи и делегира од стране духовне власти, оличене у врховном
понтифексу.
На другој страни, бројни су били списи који су се противили
папској супрематији и залагали за врховни ауторитет световних,
империјалних владара. Ландолф од Колоње сматрао је да је им
ператор Западног Римског Царства ,,господар света који је изнад
свих краљева и свих народа, који су му стога потчињени.”44) док је
Енглеберт, монах-ерудита из Адмонта, у својој књизи О настанку,
сврси и крају Римског царства из 1308. године, развио консеквент
ну доктрину која се супротстављала теоријама о надмоћи папске
власти. Заступајући тезу како је јединствен политички ауторитет
неопх одан како би завео поредак у хаотичном свету, Енглеберт
је тврдио како је Римско царство представљало легитимну инсти
туцију признату од стране самог Христа, а које је својом хришћа
43) Prema Ulmann W., A History of Political Thought: The Middle Ages, Harmondsworth, 1965,
стр. 125.
44) Исто, стр. 126
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низацијом само потврдило сопствену незаобилазну и самосталну
улогу у вршењу власти. Приликом изношења аргументације у при
лог Светске хришћанске државе, упркос различитим културним и
лингвистичким особеностима разних народа, Енгелберт се пози
вао на универзалну примењивост природног права, из којег проис
тичу основна начела правде.
За питање односа две универзалне власти незаобилазан
средњовековни аутор је Данте Алигијери. Велики средњевековни
песник који је био заговорник самосталности империјалне власти
Светске државе у односу на папску духовну власт, своје закључке
је изводио не толико из античке и хришћанске верзије космополи
тизма, колико из примера римске историје и Аристотелове фило
зофије. Његово политичко-филозофско дело Монархија, писано на
латинском језику, подељено је у три књиге. Свака од њих покушава
да пружи подробан одговор на по једно питање везано за природу
и обим световне, царске власти и њеног односа према духовним
властима. За развој идеје о Светског држави најзначајнија је прва
књига Монархије. Већ и сам назив Монархија указује на Дантеово
опредељење, по коме је најбољи облик владавине универзална мо
нархија, односно монархијска Светска држава по узору на Римску
империју. На самом почетку прве књиге, Данте по први пут износи
кроз историју касније често понављане ставове заговорника Свет
ске државе о томе како је универзална империја неопходна пошто
она представља једини сигурни гарант очувања мира у свету. Осим
тога, а с обзиром на претпоставку да је титулар свих материјалних
добара император као универзални монарх, Данте сматра како се
његовим устоличењем онемогућава институционализовање похле
пе као порива који би могао да угрози жељени идеални политички
поредак у Светској монархији. Добро инхеренто целини у Дантео
вој политичкој филозофији се проширује на добро инхеренто свим
његовим деловима, с допуштењем да и делови овакве Светске др
жаве могу имати своје појединачне, интерне уставе и политичка
уређења, која морају бити у складу са општим поретком.
Без политичке заједнице, која обухвата целокупно човечан
ство у један поредак, нема савршеног политичког уређења, сматра
Данте. Универзалност светског монарха у Дантеовом виђењу не
своди се само на доношење и примену позитивних правила и нор
ми на сваки део територије над којом он управља, већ би универ
зално право, по њему, требало пре свега да буде заједничко право,
или природно право које баштине сви људи и сви народи света.
То такође подразумева да сваки народ може имати и своје посеб
не законе, своје посебне представнике-магистрате и принчеве, али
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да они могу егзистирати и вршити своју функцију само уз помоћ
сагласности са светским монархом. У случају несугласица, посре
довање или стварање универзалног принудног права и механизама
његовог извршења, боље је да буде поверено једној личности него
неколицини. ,,На основу изнетог ми закључујемо следеће: правда
је најјача у свету када је смештена код субјекта са савршеном во
љом и највишом моћи, а такав је сам Монарх.”45)
У другој књизи, кроз примере из римске историје, Данте по
кушава да дође до одговора на питање да ли су Римљани добили
монархију на правичан начин, у складу са божанском вољом и про
мисли? Правећи паралеле са старозаветном јеврејском историјом,
Данте доказује развој и ширење римске империјалне моћи као ле
гитимне власти која се дешава по божијем плану, тако да се пуноћа
времена, тј. Христово рођење, поклапа са врхунцем мирнодопске
римске универзалне власти под Октавијаном Августом.
Данте, на основу закључака у прве две књиге, у трећој књи
зи Монархије објашњава на који се начин мора поделити световна
и духовна власт између папе и универзалног, светског владара. Он
сматра да се то мора учинити на такав начин да не сме бити међу
собног преклапања нити међусобног утицаја између њих. Користе
ћи новозаветну метафору о ,,два мача” (Лука, 22.38) које апостол
Петар нуди Христу као библијску потврду о одвојености државе и
цркве, Данте доказује да се улога императора односи пре свега на
омогућавање земаљске сигурности и среће човека, док га црква
припрема за онострану срећу у загробном животу.
Поменуте Дантеове идеје имале су велики утицај на учења
Марсилија Падованског, који је у свом делу Бранилац мира (De
fensor Pacis) извео њихове крајње консеквенце. Падовански их је
образложио историјском фактографијом која је порицала основа
ност папског мешања у домен световних власти, непобитно до
казујући да је у ранохришћанско доба црквена (и то искључиво
духовна) власт припадала општини као заједници верника, а не
клеру. Поред негирања папске супрематије над световном влашћу,
Марсилије Падовански је сматрао да је питање да ли је предност
за цивилизовано човечанство постојање једне врховне власти или
је пак разложније постојање више различитих власти у различи
тим светским регијама које су просторно удаљене, са различитим
народима који имају различите обичаје, моралне вредности и го
воре различите језике, веома сложено и да захтева студиозно про
мишљање.46) Иако се Марсилије експлицитно није опредељивао ни
45) Dante (превод D. Nicholl), Monarchia, London, 1974, I. xi
46) Marsilius of Padua, Defensor Pacis, vol II, New York, 1976, str. 85-86.
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за идеју о Светској држави, ни против ње, ставови којима нагиње
несумњиво су ближи критичком односу према Светској држави,
пре свега по питању културних и географских фактора, заузима
јући становиште по коме је Аристотеловски идеал града-државе
најподеснији, најприроднији и најпожељнији облик организовања
људског друштва.
Насупрот западноевропском спору о примату власти, хри
шћанизована римско-империјална идеја о Светској држави у ис
точном, развијенијем делу средњевековне Европе и Блиског Ис
тока одвијала се у другом правцу. Источно Римско Царство или
Византија је током своје хиљадугодишње историје развијала иде
олошко и практично схватање које се из домината развило у са
модржавље византијског цара као ,,миропомазаног аутократора”
што влада ,,по божијој вољи”, одржавајући поредак (taxis) и домо
строј (oikonomija) који прожимају целокупну природу и друштво.
Устројени земаљски поредак само је одраз, копија небеског, савр
шеног поретка, чији је владар и бранитељ цар, владар света (ко
смократор). Његове поступке усмерава, након његовог круниса
ња и помазања од стране ,,једне, свете, апостолске цркве” сам Бог
сведржитељ (пантократор), а не црквени клер, док између царске
и црквених власти влада «симфонија» са јасно одељеним усмере
њима и установљеним међусобним везама. Ђакон Агапит, савре
меник цара Јустинијана, улогу цара у Светској држави описивао
је на следећи начин: ,,Попут човека на кормилу брода, мисао цара
је увек на опрезу својим бројним очима, пазећи на чврсто држање
кормила силе закона и уклањајући њиховом силом токове незако
нитости, све док брод Светске државе (pantokratis politeas) може да
уплови у таласе неправде.”47)
Уз овакво схваћеног императора као апсолутног владара у
Источном царству, развијена је и бројна дворска администрација,
преко које је самодржац руководио веома компликованим цивил
ним и војним органима државног апарата. Након административ
них реформи у виду претварања провинција царства у теме, војноадминистративне јединице, на чијем челу се налазио стратег (гр.
strategos) 48), утицај царског самодржавља је у каснијим вековима
још више порастао. Наиме, и када је наступило слабљење и терито
ријално смањивање Византије као Светског царства, визура тада
шњих Византинаца (односно Ромеја, како су сами себе називали)
47) Agapeti Diaconi capite admonitoriam str. 86, col. 1164-1185 цит. према Шаркић Срђан,
Правне и политичке идеје у Источном Римском Царству, Београд, 1984, стр. 105.
48) Haldon, John, Byzantium in the seventh century: the transformation of a culture, Cambridge,
1997.
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смештала је њихово универзално царство на врх хијерархије др
жавних и међународних односа са јасним степеновањем и субор
динацијом других владара и њихових државних поседа, стварајући
својеврсни ,,правоверни комонвелт” као нижи, царству политич
ки и идеолошки подређени ниво међудржавног поретка, насупрот
безбожничком и варварском свету анархичног ,,беспоретка” или
лажног поретка, коме се треба, уз божанску помоћ, одуп
 рети. Тра
дицију царског самодржавља преузели су московски кнежеви, који
су, на основама идеологије о Москви као ,,трећем Риму”, а након
пада Цариграда 1453. године, постепено успоставили власт над
руским православним земљама и створили Руско царство које је
опстајало све до 1917. године и Октобарске револуције.
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Sasa Gajic
PREMODERN IDEAS ON WORLD’S STATE
Summary
By observing evolution of premodern ideas of World State, the
paper starts with analysis of mutual characteristic of their archaic im
perial preccedors, conneceted with person of imperator as bearer od
dual, united, spiritual and secular power on which oriental concept of
«ruler as spiritualised law» (nomos empsychos) is based. It also descri
bes origins of cosmopolian philosophic concept in the era of desolu
tion of helenic tradition as bearer of city-state (polis) valaues, which
are merging with earlier mentioned oriental power concepts, and crea
ting together imperial-cosmopolitan ideology of helenistic and roman
World State. Futhermore describing process of christianisation as
revaluation of antique universalisam, the paper is heading towards me
deaval concepts of World State in western and eastern half of Europe.
Key words: World State, cosmopolitism, spiritualised law, imperial power,
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РАЗЛИЧИТИ ТЕОРЕТСКИ
ПРИСТУПИ КОНЦЕПТУ ГЛОБАЛНОГ
ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

Сажетак
Овај рад критички разматра различите теоретске приступе
феномену глобалног цивилног друштва. То је начин да се форму
лише односни мета-аналитички ниво и прецизније дефинише ге
нерални идејни простор дискурса глобалног цивилног друштва.
Примарна аналитичка интенција је идентификовање специфичних
концептуалних димензија односа између цивилног друштва и про
цеса глобализације. У складу са тим, рад истражује и композицију
глобалног цивилног друштва, актуелне институције, организаци
је и праксу глобалног грађанског друштва, те проблеме глобалног
грађанства повезане са проблемима инклузије и ексклузије. Рад се
закључује дискусијом о еманципаторском потенцијалу глобалног
грађанског друштва.
Кључне речи: глобално цивилно друштво, цивилно друштво, глобализа
ција.

УВОД
Можда никада до сада у људској историји није постојала та
ко интензивна потреба, и за обичне људе и за научну заједницу, да
свет који живимо и мислимо буде ствар која се тиче сваког поје
динца, да се у једном свету идентификује како „мој и његов“ тако
и „наш и њихов“ свет. Наравно, овде се ради о свету као зајед
ничкој планетарној ствари „глобалног демоса“, новој друштвеној
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стварности, а не некој рестрикованој, партикуларној поставци, која
представља један од многобројних „мањих људских (индивидуал
них или националних) светова“ који би да се наметну као „шири
свет свих светова“. Тај „шири свет“ није синкретички збир „мањих
светова“, већ холистичка целина са засебним и потпуно новим ква
литетима, те са јаком нормативном пројекцијом етичког коригова
ња, превазилажења или анулирања што већег дела неправедности,
неједнакости и отуђења „света (система) који се напушта“. Нема
сумње да академски најинтригантнију варијанту задовољавања те
потребе за сазнавањем и припадањем тако схваћеном „ширем све
ту“, представља концепт глобалног цивилног друштва. Међутим,
на страну идеја о његовој нужности зарад очувања најважнијих ли
бералних вредности, које су угрожене политиком моћи и ратовима
или глобалном концентрацијом богатства и моћи, те без обзира на
чињеницу да појам глобалног цивилног друштва још увек „теорет
ски магловит“, његови пропоненти су убеђени да глобално цивил
но друштво постоји на начин да дозвољава емпиријске анализе и
етичке дебате. То може да личи на помало чудну констелацију где
се још увек не може „без остатка“ знати шта је глобално цивилно
друштво, већ само да глобално цивилно друштво постоји, да јесте,
или помало другачије, али исто тако симптоматично, да егзистира
дискурс глобалног цивилног друштва, без обзира на то да ли се он
заис та поклапа са глобалним цивилним друштвом. Тако ће, за Ри
чарда Фалка, космополитско грађанство представљати оданост не
видљивој политичкој заједници утемељеној на надама и сновима.1)
Ерго, најважнија чињеница која иде на страну емпиријског
регистровања феномена глобалног цивилног друштва јесте њего
ва условљеност и зависност од карактеристика актуелне светске
реалности in toto. Наиме, оно што је интензивније започето у по
следњој трећини 20. века, а што данас можемо регистровати као
релативно стабилизовано „глобалну константу“, јесте појављива
ње наднационалне сфере друштвене и политичке партиципације у
којој групе грађана, социјални покрети и појединци активно уче
ствују у различитим формама дијалога, дебата и преговора, како
кроз међусобне контакте тако и кроз контакте са званичним вла
диним институцијама и организацијама. Овакво стање, ван сваке
сумње, има и своје историјско утемељење: (1) Католичка црква и
Ислам већ вековима имају глобалне аспирације подржане одно
сном мисионарско-доктринарном делатношћу; (2) колонијалне
империје су несумњиво допринеле процесу иницијалне глобали
1) Falk, R. A. On Humane Governance: Towards a New Global Politics. Polity Press, Cambrid
ge, 1995, стр. 211-212.
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зације, уз напомену да британске колоније, за разлику од, рецимо,
шпанских колонија, нису биле чисти продукт освајачких похода
већ, су, захваљујући недржавним иницијативама, биле обележене
протоком идеја од центра ка периферији и vice versa;2) (3) специ
фичне организације, попут аболиционистичког, анархистичког или
пацифистичког покрета, Црвеног крста, Прве и Друге Интернаци
онале, су такође инкорпориране у прото-форму наднационалног
(над-државног) идејног резоновања. Садашња глобална стварност
је, дакле, обележена чињеницом да су многобројне међународне
организације, различите величине и облика делатности, значајно
прошириле обим и/или преусмериле жижу свога примарног поли
тичког испољавања. Као последица такве констелације, евидентно
је да број организација, асоцијација и појединаца заинтересованих
за функционисање на светском нивоу и кроз глобално дефинисане
организационе моделе никада није био већи, а да подручје њихо
ве заинтересованости никада није било шире и комплексније. Не
чуди онда што се та глобална асоцијативна револуција са краја 20.
века по своме значају може парирати успону националне државе са
краја 19. века.3) У том контексту, за аналитичко елаборирање кон
цепта глобалног цивилног друштва важни су концепти цивилног
друштва, из кога је недвосмислено и произашао, и глобализације,
за чије се сагледавање може рећи да још увек није на чврстој осно
ви, то јест да је оптерећено са више разноликих значења.

КОНЦЕПТУАЛНА ПОСТАВКА 
САВРЕМЕНОГ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
Свака аналитичка ретроспектива савременог схватања ци
вилног друштва, без обзира на афирмацијске или алтерацијске
ставове, мора констатовати да је то један од оних релевантних и
аморфних појмова који флотирају у различитим дискурсима са јако
широким спектром интерпретативних и политичких конотација.4)
2) Kean e, J. Global Civil Society? Cambridge University Press, Cambridge, 2003, стр. 28.
3) Salamon, L. M. „The Rise of the Nonprofit Sector“. Foreign Affairs, 73 (4), 1994, стр. 109.
4) О развоју концепта грађанског друштва, види Keane, J. (ed.) Civil Society and the State:
New European Perspectives. Verso, London, 1988; Seligman, A. B. The Idea of Civil Society.
Princeton University Press, Princeton, 1992; Cohen, J. и Arato A. Civil society and Political
theory. MIT Press, Cambridge, 1992; Hall, J. A. (ed.) Civil Society: Theory, History, Compa
rison. Polity Press, Cambridge, 1995; Ehrenburg, J. Civil Society: The Critical History of an
Idea. New York University Press, New York,1999; Rosenblum, N. i Post, R. (ed.) Civil Society
and Government. Princeton University Press, Princeton, 2002; Chambers, S. и Kymlicka W.
(ed.) Alternative Conceptions of Civil Society. Princeton University Press, Princeton, 2002;
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Замисао цивилног друштва, суштински посматрано, представља
амалгам разноврсних концепција са диференцираном историјскодискурзивном позицијом (локовска, фергусоновска, токвиловска,
хегелијанска, марксистичка, грамшијевска итд.). У супротности са
античким схватањем, где је фузионисано са централизованим др
жавним средствима за уређење друштва (идентификација грађан
ског друштва са политичком заједницом или друштвом), модерно
цивилно друштво обједињује две изузетно важне идеје. Прво, то је
концепт диференцирања средстава за реализацију друштвеног си
стема, идеја да социјални поредак може бити досегнут неполитич
ким средствима. Ова замисао своје корене има у средњевековној
хришћанској политичкој мисли, у њеном дихотомном третирању
утемељења власти како на политичком суверенитету тако и на Бо
гу. Такво полазиште је изместило моралну валенцу друштвене ор
ганизације са политичког суверенитета на религију и имплицирало
да различити домени друштва треба да имају и различита систем
ска начела. Дискурзивна клица диференцијације је била потпуно
пренебрегнута у теоретским опусима Хобса и Бодена, који су сма
трали да је суверена политичка моћ главна интегративна димен
зија друштва, а тек је Лок поново региструје, те конституише њен
модерну варијанту преко комбиновања са другом кључном идејом
повезаном са цивилним друштвом - волунтаристичком асоцијатив
ношћу.
Теоретску позицију по којој је цивилно друштво дистанци
рана морална зона међусобних људских релација, подручје које
мора бити заштићено од интервенционизма државе, развио је и
интензификовао у своме делу Адам Фергусон. Његова перцепци
ја грађанског друштва је елиминисала теолошку компоненту и за
менила је са апострофирањем социјалне и беневолентне природе
човека, који само треба да следи и аплицира своје иманентне уну
трашње квалитете да би успешно продуковао моралну сферу соци
јалне интерактивности. Токвил је, између осталог, први увидео да
асоцијације могу да представљају алтернативни модалитет управе,
тако је по први пут пласирано схватање по коме цивилно друштво
може да инволвира у управљање преко логике супсидијарности, да
природа и обим одређеног друштвеног проблема може бити дефи
нисана према средствима и обиму колективног ангажмана. Такве
грађанске активности могу да редукују утицај централизованих
институција и омогуће контролу државне моћи, што, опет, може
да представља адекватну заштиту плуралности и једнакости. Адам
Павловић, В. Цивилно друштво и демократија. Факултет политичких наука, Београд,
2004.

56

Ђорђе Стојановић

Различити теоретски приступи концепту ...

Смит је заслужан за прву системску анализу тржишта и идеју да,
уколико држави недостаје моћ да обезбеди социјално адекватне
интегративне услове и компоненте, тржиште може на сасвим за
довољавајући начин организовати друштво. Важно је напоменути
да је Адам Смит познавао дистинкцију између друштва, подручја
у оквиру кога може да се иницира, развија и акумулира најпле
менитија етичка перцепција и осећајност, и тржишта, подручја
задуженог за интензификацију интереса као далеко чвршће базе
социјалне организације, наравно, са далеко мањом моралном сен
зибилизованошћу.
Напокон, Хегел је први модерни мислилац који је артикули
сао сасвим аутентично, теоретски довршено, схватање цивилног
друштва. За Хегела цивилно друштво представља димензију етич
ког живота, сферу која се налази између природне заједнице по
родице и универзалног моралног живота државе. Његов концепт
цивилног друштва наглашава дезинтеграционе друштвене процесе
који се јављају као последица спонтаности, непредвидљивости и
нестабилности тржишне економије. Цивилно друштво се, за раз
лику од државе као сфере универзалног алтруизма, позиционира
као ексклузивна сфера партикуларног, област коју карактерише и
одређује универзални егоизам. Поред свега, за Хегела, цивилно
друштво ипак има како интегративне тако и образовне квалите
те, који спречавају његову атомизацију и потпуну индивидуали
зацију. Институције грађанске власти штите благостање и права
сваког припадника цивилног друштва, док корпорације обезбеђу
ју осећај припадности, солидарности и признавања индивидуа у
компетитивном, размрвљеном и нарцисоидном економском окру
жењу. Маркс је следио Хегела у изједначавању цивилног друштва
са економским корпусом (немачка синтагма за грађанско друштво,
bürgerliche Gesellschaft, заправо значи буржоаско друштво и кон
цептуално је повезана са настанком тржишта). Међутим, критичко
преис питивање Хегелове филозофије довело је Маркса до тога да
цивилно друштво одреди као зону која рефлектује економску не
једнакост, друштвену неправду и класну моћ. Капитализам је си
мултано омогућио индивидуама да се ослободе феудалних односа,
али је креирао и велике економске неједнакости и класну борбу
унутар цивилног друштва. По Марксу, грађанско друштво инкор
порира себичне интересе и не гарантује морално понашање које
води ка заједничком добру. Модел који манифестује апсорпцију др
жаве у грађанско друштво и политичког живота у морални живот,
унитарну варијанту демократије утемељену на визији неиздифе
ренцираног друштва, код Маркса је отишао корак даље: грађански
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капацитети за доношење одлука треба да буду враћени са алије
нативних локација унутар државе која одумире, јер су све њене
функције преузете од стране слободне и демократски конструиса
не асоцијативне структуре произвођача.
Кант је био и први који је тумачио грађанско друштво преко
идеје јавне сфере као простора где индивидуе, схваћене као при
ватне личности, кроз различито структуиране интеракције креира
ју јавну употребу збирно формулисаних интереса, захтева и разло
га. Код њега сусрећемо и појам универзалног цивилног друштва.
Слобода досегнута преко грађанског друштва постављеног кроз
функције закона, по Канту, може бити очувана само преко „искора
ка“ у виши поредак: идеја „федерације људи“ значи да друштвени
уговор између појединаца који сачињавају цивилно друштво мора
бити трансфериран на уговор међу државама. За Грамшијево схва
тање цивилног друштва, по коме цивилно друштво представља недржавну и не-економску област социјалне интерактивности, може
се рећи да је постало превалентни исходишни моменат у савреме
ном приступу цивилном друштву.5) По њему, појам грађанског дру
штва обухвата (културне) институције (волунтаристичке асоција
ције, универзитете, медије, цркву итд.) које обезбеђују простор за
задобијање нормативне легитимности (или хегемоније) државе и
капиталистичке класе, преко социјализације идеологије и вредно
сти, те задобијања општег (народног) консензуса. Истовремено,
грађанско друштво није само простор хегемонистичке државне
контроле, већ и место за потенцијалну реализацију анти-хегемони
стичке културе, интензиваног отпора опресивности државе. Таква
конјункција представља иницијални модалитет идеје о томе како
јавност може да буде дисперзивни, широко инклузивни феномен
и како нормативно регулисање политике може бити на добитку од
јавно артикулисаног критицизма.
За Талкота Парсонса, настајање цивилног друштва је пове
зано са диференцијацијом између три категорије оперативне ор
ганизације модерних друштва: (1) новцем који функционише кроз
тржиште; (2) административним правилима која су подржавана
преко присилне моћи државе; и (3) волунтаристичким асоција
тивним односима делотворним преко нормативног и дискурзив
ног утицаја.6) Слично томе, по Хабермасу, насупрот марксистичкој
традицији, институционални нуклеус савременог цивилног дру
5) Види Gramsci, A. Selections from the Prison Notebooks I/II. Lawrence and Wishart, London,
1971.
6) Parsons, T. The System of Modern Societes. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1971, стр. 2126.
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штва представљају не-владине и не-економске везе и добровољне
асоцијације које учвршћују комуникативну структуру јавне сфере,
грађанско друштво обухвата мрежу асоцијација и институциона
лизованих дискурса за решавање питања од општег интереса уну
тар граница организованих јавних сфера.7) У складу са либералном
традицијом, цивилно друштво је одвојено од државе и одређује се
као сфера аутономних и волунтаристички иницираних група и асо
цијација (удружења). У том контексту, користи се као дескриптив
на идеја зарад процењивања равнотеже између државне власти и
приватних асоцијација, које су независне од власти и организоване
од стране појединаца у смеру задовољавања индивидуалних циље
ва. Осим овога, из либералне перспективе, цивилно друштво има и
недвосмислени нормативни значај у смислу да је идентификовано
као подручје личне слободе и правде. Либерална идеја цивилног
друштва инкорпорира и парадокс да људи који су суштински јед
наки у „политичкој арени“ нису једнаки у „грађанској арени“, зато
што цивилно друштво дозвољава економске неједнакости унутар
друштва.8)
Идеја грађанског друштва је своју реафирмацију доживела
током седамдесетих и осамдесетих година прошлог века у централ
ној и источној Европи и Јужној Америци. Без обзира на чињеницу
да је у Јужној Америци интелектуална подлога била марксистичке
провенијенције а у источној Европи анти-марксистичке, у оба слу
чаја концепт цивилног друштва је стављен контра одређене форме
милитантних, диктаторских или лево-тоталитарних, политичких
система. Цивилно друштво је у таквој конјункцији схватано преко
атрибута аутономије и самоорганизовања, а нагласак је стављен на
недвосмислено сепаратисање сфере грађанског друштва од држа
ве. Симултано са процесом потенцирања грађанског организовања
и његове аутономности, цивилно друштво је задобијало и глобал
ну димензију или атрибут глобалности.9) Наиме, са једне стране,
дошло је до повезивања источно-европских и јужно-америчких
грађанских организација са сличним организацијама у другим др
жавама (на равни заштите људских права), које су им пружиле ка
ко јавну тако и материјалну подршку, што је резултовало прити
ском на владе и институције односних држава. Са друге стране,
чињеница да су многе од источно-европских и јужно-америчких
7) Habermas, J. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and
Democracy. Polity Press, Cambridge, 1996, стр. 366-367.
8) Chandhoke, N. State and Civil Society: Explorations in Political Theory. Sage Publications
India Ltd., New Delhi, 1995, стр. 189.
9)

Kaldor, M. „The idea of global civil society“, International Affairs, 79(3), 2003, стр. 586.
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држава биле потписнице аката из подручја међународног регули
сања људских права је такође коришћена као облик притиска на
ауторитарне режиме. In nuce, међународни ангажман и повезаност
су омогућили источно-европским и јужно-америчким грађанским
организацијама да створе аутентични политички простор. Једна од
карактеристика овога периода представља и теоретско инсистира
ње на идеји о дистанцирању цивилног друштва не само од државе
већ и од тржишта, те наглашавање улоге цивилног друштва за про
дубљивање демократије и промовисање друштвене правде.
Може се рећи да је републиканска теоретска мисао, макар
онај њен део који је био испровоциран дешавањима у централној
и источној Европи, указивала на то да се јавни простор позицио
ниран ван државе не мора третирати само као нека транзициона
фаза усмерена ка реализацији либералне демократије, већ као иде
ализовани модел будућег развоја савремене политике. Њено главно
концептуално напрезање је усмерено ка супституцији институци
оналне структуре модерне државе са светом стварног живота ци
вилног друштва (светом „паралелног полиса“ или „елементарне
републике“), простором аутентичног грађанског ангажмана. Вац
лав Хавел, један од најзначајнијих заговорника ове идеје, образла
же овакав приступ транспарентним расцепом између системских
циљева пост-тоталитарног аутоматизма, манифестованог импера
тивима масовног потрошачког друштва: конформизмом, униформ
ношћу, ригидном дисциплином и псеудо-животом, и циљева ствар
ног живота, есенцијално помереног ка: плурализму, максималном
уважавању индивидуалних различитости и аутономном самокон
ституисању и самоорганизовању.10) Цивилно друштво се базира на
субјектима који не припадају некој предефинисаној класи људи,
већ на онима који се самоидентификују у контексту јавног отпора
„политици маса“ тоталитаризујућих режима. Демаркациона лини
ја између аутономног и аутоматизованог грађанина је карактери
стична за сваког појединца, који је симултано и жртва и носиоц
система.11)
In summa, актуелне теоретске дескрипције и дефиниције
грађанског друштва упућују на поприлично широку дискурзивну
палету која обухвата различите концептуалне садржаје: (1) поро
дице, заједнице, социјалне формације засноване на пријатељству,
солидаристичке везе запослених, волунтаристичке и спонтане гру
10) Види Havel, V. Power of Powerless. Hutchinson, London, 1985.
11) Ibidem, стр. 39.
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пе и покрете; (2) самогенеришући и самоуправљачки свет при
ватних група и институција;13) (3) сферу друштвене интерактив
ности лоцирану између економије и државе, компоновану од зона
интимности, асоцијација, социјалних покрета и форми јавне кому
никације;14) (4) све друштвене групе које могу бити схваћене као
волунтаристичке и неприсилне, што искључује неволунтаристич
ке релације карактеристичне за породицу и државу (чак и кад њена
легитимност почива на сагласности грађана);15) (5) скуп формално
и неформално организованих друштвених активности које су по
литички релевантне, али нису утемељене на породици и сродству,
економској производњи и размени, те на држави;16) (6) област у
оквиру које су асоцијативне волунтаристичке релације превалент
не и која је позиционирана као различита од домена организова
них преко тржишта и државе, те оперативна и функционална ван
подручја где су биолошке везе и интимност предоминантни;17) (7)
амбициозни пројекат реструктуирања друштва, политике и култу
ре на начин који дозвољава једнаке шансе, демократску партици
пацију, индивидуалну слободу и друштвено самоорганизовање, а
под условима мира, ограничене власти, друштвеног благостања
и фундаменталне цивилизованости;18) и (8) сферу солидарности у
оквиру које се постепено дефинише и донекле оснажује одређени
вид универзализујуће заједнице, моделиране преко сета посебних
институција и препознатљиве по историјски дефинисаним интер
активним праксама (попут: цивилности, једнакости, критичности
или респектовања).19)
Интересантно је да у политичком вокабулару данашњице
можемо срести различите термине који желе да на овај или онај
начин (структурно) спецификују феномен, почев од, најстаријег
12)

12) Wolfe, A. Whose Keeper? University of California Press, Berkeley, 1989, стр. 20.
13) Selznick, P. The Communitarian Persuasion. Woodrow Wilson Center Press, Washington,
2002, стр. 44.
14) Cohen, J. i Arato A. Civil society and Political theory. op cit., стр. IX
15) Walzer, M. „Equality and Civil Society”, у Chambers, S. и Kymlicka W. (ed.) Alternative
Conceptions of Civil Society, Princeton University Press, Princeton, 2002, стр. 35.
16) Rueschemeyer, D. „The Self-organisation of Society and Democratic Rule”, u Rueschemeyer,
D., Rueschemeyer, M. и Wittrock, B. (ed.) Participation and Democracy in East and West.
M.E. Sharpe, Armonk, 1998, стр. 18.
17) Warren, M. E. Democracy and Association. Princeton University Press, Princeton, 2001, стр.
57.
18) CiSoNet (European Civil Society Network) Towards a European Civil Society (proposal de
scription for the EU), WZB (Social Science Research Center Berlin), Berlin, 2002, стр. 3.
19) Alexander, J. C. „Introduction“ у Alexander, J. C. (ed.) Real Civil Societies, Sage, London,
1998, стр. 7.
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и најзначајнијег- цивилно друштво, преко, нових социјалних по
крета, не-владиних организација, не-за-профит асоцијација или
не-профитних асоцијација, па, све до, приватних волунтаристич
ких група, интернационалних удружења синдиката као и интегра
тивних полицентричних неидеолошких мрежа. Цивилно друштво
представља онај кључни појам, нуклеус концептуално-теоријског
разумевања оваквих облика грађанског организовања и повезива
ња (мада, примера ради, тешко да се неки афрички или азијски
феминистички покрет може лако довести у везу са Фергусоновим
или Хегеловим поимањем цивилног друштва), док многи остали
термини уносе галиматијас, несигурност и неслагање у вези ње
говог прецизног садржајног одређења и несумњиво многостране
актуелности и корисности. Један од најизраженијих проблема у
оквиру дефинисања операционалне структуре цивилног друштва
јесте употреба термина чија парцијална еквиваленција никада није
била ефикасно и адекватно истражена. Под тим терминима под
разумевамо: невладине организације, добровољне асоцијације,
непрофитни сектор, хуманитарне организације, добротворна дру
штва и трећи сектор. У зависности од тога ко их користи и за коју
сврху, побројани термини могу да укључују или не укључују син
дикате, трговачке организације, професионална удружења, легал
но неид
 ентификоване, чак и илегалне, организације какве су, на
пример, криминални кругови.
Да би што прецизније одредили савремени третман цивил
ног друштва, можда је методолошки најбоље прво дефинисати шта
актуелно цивилно друштво није. Тако позиционирано негативно
дефинисање неће помоћи у његовом комплетном сагледавању али
ће, у крајњој инстанци, јасније одредити његове границе и поло
жај у оквиру модерних политичких система. Као прво, цивилно
друштво, дакле, сигурно не може бити идентификовано са држа
вом: оно је не-официјелни и не-владин сектор. Групе, организа
ције, удружења или асоцијације које сачињавају корпус цивилног
друштва не потпадају под државну апаратуру (овако постављени
критеријум би свакако анулирао политичке партије као релевантну
системску формацију цивилног друштва). Додатну забуну уносе
не-официјелне организације финансиране од стране државе, екс
терне агенције које помажу функционисању државе као и мултила
тералне институције задужене за посматрање, формулацију и им
плементацију одређене политике. Поред свега, постоји генерални
консензус да се цивилно друштво налази ван домашаја и контроле
званичне државне политике. Као друго, цивилно друштво не мо
же бити идентификовано са тржиштем: оно је не-профитна област.
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Истине ради, ни овде граница није јасно и апсолутно повучена.
Многе интернационалне компаније оснивају и организују не-про
фитна удружења само да би носила њихова корпоративна имена,
многе не-профитне организације као вид свога испољавања имају
и активности које доносе одређене финансијске приходе који се
користе за њихову примарну делатност. И поред ових граничних
случајева, по моме мишљењу, остаје као „априорна чињеница“ да
је цивилно друштво начелно с ону страну приватног сектора тржи
шне економије (о чему ће касније бити више речи).
Позитивно дефинисање модерног цивилног друштва би мо
гли, дакле, започети његовим одређењем као аутономног трећег
сектора, поред државе и тржишта, који у себе укључује како разне
типове и врсте група, организација, удружења и асоцијација, тако и
индивидуалне елементе испољавања и активности унутар корпуса
цивилног друштва. Цивилно друштво подразумева велики степен
различитости по питању: (1) састава - модерно цивилно друштво
укључује широки спектар најразличитијих организација са широ
ким обимом конституционих принципа: академске институције,
пословне асоцијације, комуналне организације, разна форме орга
низовања заштите потрошача, развојно-кооперационе групе, гру
пе за заштиту човекове околине, лобије, фондације, удружења за
заштиту људских права, пољопривредне асоцијације, синдикалне
уније, професионалне асоцијације, религиозне институције, раз
не мреже за заштиту женских и омладинских права итд.; (2) начи
на организовања и конституисања - савремено цивилно друштво
укључује формално конституисане и официјелно организоване
групе, асоцијације и удружења као и неформалне облике органи
зовања (различите културе имају различита схватања о ономе шта
се може означити као организација), што подразумева и разликова
ње у интерним организационо-конституционалним принципима:
неке асоцијације цивилног друштва су унитарне (централизовани
ентитети), неке организације функционишу на федералном прин
ципу тако да одређене гране организације уживају одређени ниво
аутономије, нека удружења су коалиције без координационог тела,
док код неких постоји лабава мрежа која обезбеђује повремене, ли
митиране и нерегуларне контакте; (3) капацитета - одређене асо
цијације располажу са јаким финансијским изворима док се друге
боре за опстанак (често без икаквих материјалних средстава), неке
укључују доста чланова, фондова, обученог особља, канцелариј
ског простора, комуникационе технологије и базе података, неке
грађанске организације имају јасну визију и вредносну оријентаци
ју подржану високо квалитетним анализама и високо дефинисаним
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кампањама са сетом симбола и термина који може да мобилише ве
лики број грађана, друге не могу да располажу са таквим људским
и идентификационим капиталом, нека тела цивилног друштва мо
гу да остваре блиске везе са елитним политичким круговима док
су друга потпуно искључена из етаблираних центара моћи; (4) так
тике - многе групе директно лобирају официјелне агенције и тржи
шне актере, друге наглашавају мобилизацију јавности преко сим
позијума, митинга, петиција и бојкота, неке потенцирају утицај на
емоционални склоп јавности (фотографије, музика, филмови итд.)
док друге више ангажују интелектуалне нивое јавности (публика
ције, статистика, симпозијуми итд.), неке покушавају да користе
масовне медије док друге преферирају контакт „лице у лице“, неке
организације у великој мери користе Интернет док друге уопште
нису ни повезане са cyberspace-ом, неке асоцијације своје захтеве
остварују кроз сарадњу са јавним властима и тржишним актерима
док друге имају антагонистички став и одбијају било какав аран
жман са етаблираним центрима моћи; (5) циљева деловања - из
ове позиције можемо разликовати конформистичке, реформистич
ке и радикалне грађанске асоцијације (мада је генерална дистинк
ција важна, у опсервацији њиховог практичног деловања линија
разграничења може постати замагљена): (а) под комформистима
можемо да одредимо оне грађанске групе које траже потврђивање
и појачавање постојећих норми (пословни лобији, професионалне
асоцијације, фондације итд.); (б) под реформистима можемо да од
редимо оне грађанске ентитете који желе да коригују све оно што
виде као ману у постојећим политичким режимима (академске ин
ституције, групе за људска права, асоцијације синдиката итд.); (ц)
под радикалима можемо да одредимо грађанске асоцијације које
за циљ имају промену друштвеног поретка, овај део модерног гра
ђанског друштва најчешће се подводи под термин социјални по
крети (овде треба нагласити разлику између сврхе и циља, било би
погрешно претпоставити да лобирање и колаборацију са властима
аутоматски имплицира конформистички програм, и обрнуто: да,
рецимо, уличне демонстрације или одбијање сарадње са официјел
ним агенцијама аутоматски имплицирају радикалне визије).

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ГРАНИЧНИ ПРИНЦИПИ
ГЛОБАЛНОГ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
Нова терминологија повезана са појмом глобализације се
развија у зависности од динамике промена у конкретним социјал
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ним релацијама (постоји уочљиво аналитичко неслагање у вези са
природом, опсегом, периодизацијом и смеровима тих промена).20)
Тако, по Дејвиду Хелду, глобализација представља процес или сет
процеса који оваплоћују промене у просторној организацији дру
штвених релација и трансакција, евалуираних преко екстензитета,
интензитета, брзине и утицаја у генерисању трансконтиненталног
и међурегионалног (мрежног) циркулисања активности, интерак
ција и упражњавања моћи.21) И поред свега, можемо констатовати
пет општих места која прецизније одређују могуће интерпретације
термина глобализација: (1) под глобализацијом се често подразу
мева интернационализација - интензивна интеракција, међузави
сност и координираност у деловању одређених националних дру
штвених јединица; (2) глобализација обухвата и либерализацију
- концепт отворене планете без икаквих рестрикција и ограничења;
(3) глобализација означава и процес универзализације - из те пер
спективе глобални феномен је планетарно свеприсутни феномен;
(4) глобализација се идентификује и са вестернизацијом или аме
риканизацијом- трендом ширење система вредности потрошачке
културе; (5) глобализација се схвата и као детериторијализација
- планетарне релације стварају друштвени простор који надилази
позитивну територијално-политичку географију стварајући један
сасвим независан феномен који можемо одредити као социјалну
надтериторијалност.22) Од свих побројаних нивоа у перцепцији
глобализације само за последњи можемо рећи да раздваја крај 20.
века од осталих епоха. Наравно, било би претерано и научно пре
тенциозно рећи да је национална територијална географија потпу
но изгубила на важности, то је и разлог зашто се користи термин
глобализација уместо синтагме „комплетно глобализовани свет“.
Између осталог, територијалност и даље снажно утиче на мигра
ције, наш осећај идентитета и заједништва, на тржиште одређених
производа итд.
Постоје три важна разлога због којих је неологизам глобално
цивилно друштво адекватнији од његовог најчешће употребљава
20) Види Hirst, P и Thomson, G. Globalization in Question: The International Economy and the
Possibilities of Governance. Polity Press, Cambridge, 1996; Held, D. et al. Global Transfor
mations. Politics, Economic, and Culture. Stanford University Press, Stanford, 1999; Woods,
N. (ed.) The Political Economy of Globalization. Macmillan Press, London, 2000; Sinclair, T.
J. (ed.) Global Governance: Critical Concepts in Political Science. Routledge, London, 2003;
Held, D. „At the Global Crossroads: The End of the Washington Consensus and the Rise of
Global Social Democracy?“ Globalizations, 2(1), 2005, стр. 95-113.
21) Held, D. et al. Global Transformations. Politics, Economic, and Culture. op. cit., стр. 16.
22) Scholte, J. A. Globalization: A Critical Introduction. Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2000,
стр. 15-16.
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ног пандана транснационално цивилно друштво. Као прво, термин
транснационално цивилно друштво непотпуно и непрецизно ука
зује на обим и садржај феномена, не изражава и не третира кому
николошко-технолошки развој цивилизације (карактеристичан за
последњих двадесет година) као њен битан квалитет. Да би нешто
могло да се означи као транснационално, довољно је да се схвати
као однос између две суседне нације: из тог угла цивилно друштво
је транснационално већ више од 200 година. Као друго, са мето
долошке тачке гледишта само појам глобалног цивилног друштва
може бити пандан појму глобализације (оба појма указују на недо
вршене социјално-економске процесе). Ако у формалној демокра
тији само нека од њених испољавања зависе од одређених функ
ционалних нивоа државе, док се различите економске, политичке
и културне активности показују као глобалне, онда само глобално
цивилно друштво може да понуди оквир за адекватно репрезенто
вање општих и појединачних грађанских интереса. На крају, гло
бално цивилно друштво у себи обједињује и нормативне интенци
је, на исти онај начина који појму „људска права“ даје универзални
конотативни формат, „грађанским правима“ глобално цивилно
друштво пласира тежње да се досегне и активира грађанин без об
зира на његову територијалну „предиспонираност“ и да му се омо
гући да мисли, осећа и дела као глобални грађанин.
Без обзира на експанзију глобалног цивилног друштва без
егзистенције неке форме глобалне државе,23) постоји јако мало рас
права у литератури о глобалном цивилном друштву које се баве
локусом и обимом глобалне управе. То је заправо довело до тога да
постоје и одређена становишта која не признају постојање глобал
ног цивилног друштва, јер једино место које личи на глобално ци
вилно друштво представља поље међусобних односа оних држава
где је грађанско друштво већ установљено на локалном нивоу.24)
У том смислу, термин глобално цивилно друштво би требао би
ти замењен са неким другим термином који би спречио нежељени
семантички и идеолошки садржај и појмовну некозистентност. За
разлику од више формалне дистинкције транснационално цивилно
друштво - глобално цивилно друштво, предлагано је да се појам
глобално цивилно друштво замени са појмом светско друштво.25)
Било како било, постоје ствари које се не могу исказати појмом
23) Kean e, J. „Global Civil Society?“ у Anheier, H., Glasius, M. и Kaldor, M. (ed.) Global Civil
Society 2001. op. cit., стр. 36.
24) Brown, C. „Cosmopolitanism,World Citizenship and Global Civil Society“, op. cit., стр. 22.
25) Meyer, J. W. et al. „World Society and the Nation State“, American Journal of Sociology
103(1), 1997, 144–181.
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светско друштво. Не само да глобално цивилно друштво конститу
ише глобално као управљив домен, оно манифестује и могућност
за више инклузивну политичку заједницу пренету на простор ван
партикуларних држава и даје легитимитет наднационалним и невладиним организацијама које управљају у његово име.
Типологија глобалног цивилног друштва Мери Калдор под
разумева пет варијанти са аналогним разумевањем савременог
стања глобализације.26) Најстарија варијанта, деривирана из тради
ционалног поимања цивилног друштва, заснована је на идеји „so
cietas civilis“ и тиче се формације на закону заснованих држава и
друштава у којима су насиље и арбитрарна владавина значајно ре
дуковани. Таква (кантовска) поставка, у савременом контексту, као
главни задатак види стварање космополитског поретка или свет
ске државе. За заговорнике “космополитске демократије”, какав је
Хелд, могло би се рећи да припадају овој струји, док се недостатак
светске државе третира као индикатор недовршености и нефунк
ционалности глобалног цивилног друштва.27) Друга верзија, која се
ослања на традиционални предложак, материјализована је у идеји
“буржуоаског друштва”, у тржишно-економској визији цивилног
друштва шкотског Просветитељства, док се као њени савремени
пропоненти могу означити Ернест Гелнер и Џон Кин. Ова концеп
ција цивилног друштва код преношења на глобални ниво обухвата
све аспекте глобалног развоја одоздо и ван држава и међународних
политичких институција, укључујући транснационалне корпора
ције, глобалну културу, миграције итд.28)
Трећа, „активистичка“, варијанта, са којом се поистовећу
је и Мери Калдор, напушта традиционалну матрицу и више ко
респондира са актуелним развојем појма. Она је у корелацији са
концептом грађанског друштва карактеристичним за његово, горе
споменуто, интензивно оживљавање у источној Европи и Јужној
Америци током седамдесетих и осамдесетих година прошлог ве
ка.29) Мада не инкорпорира тржишне институције, ова варијанта је
задржала одређену дозу критичности према националним и гло
балним тржишним релацијама. Пренесена на планетарни ниво,
усредсређена је на (хабермасовску) јавну сферу компоновану од
26) Kaldor, M. Global Civil Society: An Answer to War. Polity Press, Cambridge, 2003, стр. 6-12.
27) Види Held, D. и Archibugi, D. (ed.) Cosmopolitan Democracy: An Agenda for a New World
Order. Polity Press, Cambridge,1995. и Brown, C. „Cosmopolitanism,World Citizenship and
Global Civil Society“, Critical Review of International Social and Political Philosophy, 3(1),
2000, стр. 7-26.
28) Kaldor, M. Global Civil Society: An Answer to War. op. cit., стр. 8.
29) Ibidem, стр. 11.
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транснационалних мрежа, попут Greenpeac e-а и Amnesty Internati
onal-а, глобалних друштвених покрета, те активности и филозофи
је повезаних са људским правима и енвироментализмом. Следећа,
„неолиберална“, варијанта, за коју се може рећи да је наследник ва
ријанте „буржоаског друштва“, одражава савремену форму капи
талистичке глобализације и значајно је мање критична по питању
утицаја на друштво. Две најбоље форме за промовисање овога типа
цивилног друштва су: ширење слободне трговине и минимално ре
гулисање економских активности. Цивилно друштво представља
подручје добровољних и приватних иницијатива које у неким слу
чајевима могу супституисати традиционалне управљачке функци
је. На глобалном нивоу оно представља политички или социјални
пандан процесима глобализације, либерализације, приватизације,
дерегулације и растуће мобилности капитала и добара.30) Послед
ња варијанта је „пост-модерно“ глобално цивилно друштво, са
својим стављањем акцента на плуралност и, до извесног степена,
на несамерљивост. Мада би се постмодерна перспектива, због от
клона према традиционалним карактеристикама модерности, мо
гла учинити као репулзивна према концепту глобалног цивилног
друштва, она, ипак, уважава да масивне миграције, прожимање
различитих култура и, међународним капиталом узрокована и фор
сирана, дестабилизација класичних категорија модерности, попут
националне државе, стварају свет обележен заједничким разуме
вањем и прихватањем различитости, што, опет, може да служи за
убрзавање пост-модерних тенденција. На тој линији, о плурално
сти различитих глобалних цивилних друштава се може говорити
преко различито организованих глобалних мрежа (на пример: гло
бални Ислам, мреже за заштиту људских права итд.).31)
Да би се што боље разумеле носеће концептуалне недоуми
це повезане са глобалним грађанским друштвом детаљније ћу се
осврнути на схватање глобалног грађанског друштва Џона Кина и
Мери Калдор. За Џона Кина, глобално цивилно друштво предста
вља аутономни (не-управљачки) систем међусобно повезаних дру
штвено-економских институција и актера који покрива целокупну
планету, а који тежи ка плурализацији моћи и проблематизацији
насиља на линији цивилизирајућих консеквенци32) или ненасил
ни, легално санкционисани аранжман дељења (заједничке) моћи
између многобројних и међусобно повезаних форми друштвено30) Ibidem, стр. 9.
31) Ibidem, стр. 10.
32) Keane, J. Global Civil Society? op. cit., стр. 8.
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економског живота, који је различит од владиних (државних) ин
ституција.33) По њему, без тржишта, нема ни цивилног друштва,34)
а један од најважнијих енергетских принципа савременог глобал
ног грађанског друштва су тржишне силе оличене у „турбо-капи
тализму“.35) Турбо-капитализам представља капитализам у њего
вом глобалном, најдинамичнијем и мулти-националном модусу,
он интензификује компресију времена и простора до тачке када
свет потаје једно гига - тржиште на коме се баш све може третира
ти као роба (глобално повезани ланац робе организован од стране
транс-националних корпорација).36) Тржиште је постало интрин
сична емпиријска карактеристика друштвених релација актуелног
глобалног друштва, па, у складу са тим, без тржишних сила, које
ослобађа турбо-капитализам, глобално цивилно друштво не би мо
гло ни да опстане.37) За разлику од нео-либералног концепта, који
дозвољава употребу државе за промоцију приватизације и дерегу
лације, са припадајућим „афектирањем“ друштва да је држава пре
са њим (савезник) него против њега (непријатељ), Кин се стриктно
залаже за „голобализацију одоздо“, за то да цивилно друштво оста
не „у рукама“ грађана и обичних људи. Наравно, одређени степен
блискости између официјелних и других државних (националних
и међународних) агенција мора постојати, али никако на начин да
не-владине организације буду укључене у званични апарат управе.
Ради се о врло деликатном раздвајању које Кинова космократија
мора поштовати, али је начелно линија разграничења доста јасно
повучена.38) Космократија се дефинише као конгломерат међусобно
повезаних и преклапајућих суб-државних, државних и над-држав
них институција и вишедимензионалних процеса, који се узајамно
одвијају, са полититичким и друштвеним ефектима, на глобалном
нивоу.39) По Кину, тржиште има социјализујуће и цивилизирајуће
ефекте, оно може да промовише ненасиље, одговорност, поверење
и кооперацију.40) Било како било, потпуна или делимична апсорп
33) Ibidem, стр. XI-XII
34) Види Keane, J. „ElevenTheses on Markets and Civil Society“, Journal of Civil Society, 1(1),
2005, стр. 25-34.
35) Keane, J. Global Civil Society? op. cit., стр. 65-75. и Keane, J. „Global Civil Society?“ у An
heie r, H., Glasius, M. и Kaldor, M. (ed.) Global Civil Society 2001. Oxford University Press,
Oxford, 2001, стр. 29-31.
36) Keane, J. Global Civil Society? op. cit., стр. 69, 71.
37) Ibidem, стр. 78.
38) Ibidem, стр. 108.
39) Ibidem, стр. 98.
40) Kean e, J. „ElevenTheses on Markets and Civil Society“, op. cit., стр. 28.
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ција тржишног сегмента у глобално цивилно друштво вуче за со
бом опасност да потпуно анулира или смањи утицај не-тржишних
и не-државних организација. За Кина, глобално цивилно друштво
представља динамичко језгро конструкције нове теорије „вангра
ничне“ етике, због тога што није дефинисано само као опозитно
држави и територијално лимитираној политици већ и идеолошком
фундационализму. Ерго, глобално цивилно друштво је услов за ви
шеструку моралност, за сферу ослобођену од „једне једине“ уни
верзалне етике.41)
Мери Калдор спада у ону групу теоретичара која гаји кон
цептуални отклон према важности тржишта за глобално цивилно
друштво, она искључује тржишно оријентисане актере из просто
ра глобалног цивилног друштва. Међутим, насупрот онима који га
потпуно елиминишу, она идејно „левитира“ између његовог при
хватања и одбацивања, интензивно указујући на промењени исто
ријски контекст концепта цивилног друштва. Са једне стране, да
би постојало цивилно друштво мора имати одређени однос према
тржишту, које обезбеђује економску аутономију.42) Са друге стра
не, своју властиту позицију ће одредити, како је већ наговеште
но, кроз глобално цивилно друштво које се реферира на активно
грађанство, самоорганизовање ван политичких кругова и простор
где је лоцирана неинструментална комуникација. Може се рећи да
је дошло до историјске промене у значењу и садржају цивилног
друштва: док је тржиште било важно за контекст 19. века, у 20. и
21. веку долази до смањења његове релевантности. Такав заокрет
је повезан са процесом глобализације и са транснационалношћу
глобалног цивилног друштва, које је дистанцирано од профитних
организација, осим у случају када представљају медијум за јав
ни притисак, те су (хабепмасовски) фокусирано на јавне послове
а не на тржиште.43) Исходишна позиција Мери Калдор одређује
глобално цивилно друштво као примарно политички пројекат , а
секундарно као дескриптивни или аналитички термин, у смислу
изналажења универзалних вредности у међународном простору,
насупрот партикуларних или инструменталних државних интере
са пласираних појединачно или (колективно) преко међународних
организација.44) У складу са тим, она дефинише глобално цивилно
друштво као област појединаца, организација, мрежа, идеја и вред
41) Kean e, J. Global Civil Society? op. cit., стр. 196.
42) Kaldor, M. Global Civil Society: An Answer to War, op. cit., стр. 11.
43) Ibidem, стр. 48.
44) Kaldor, M. „Transnational Civil Society“, у Dunne, T. и Wheeler, N. J. (ed.) Human Rights in
Global Politics. Cambridge University Press, Cambridge, 1999. стр. 195.
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ности, елемената обележених димензијом јавних послова и лоци
раних ван институционалног домена породице, тржишта и држа
ве и ван граница националних друштава, политике и економија.45)
Припадност глобалном цивилном друштву је пре ствар моралне
форме него политичке, социолошке или економске категоризације,
што резултује његовом изузетном флексибилношћу. Теоретизира
ње о глобалном цивилном друштву је мање оријентисано ка томе
које ће организације или институције ући у његов састав, а више
ка разумевању глобалног процеса путем кога се расправља, утиче
и преговара са центрима моћи.46) Треба нагласити да инсистира
ње Мери Калдор на факту да актуелно грађанско друштво прекида
са територијално ограниченим грађанским друштвом представља
нормативно одвајање од либералне традиције, која претпоставља
постојање издвојене, институционализоване, политичке сфере.47)
Неоспорно је да глобално цивилно друштво инкорпорира
могућност да креира транснационалне везе и, сагласно томе, да
потенцијално оствари праведнији мултилатерани светски поредак.
Идеја глобалног цивилног друштва манифестује моралну позицију
по којој људи не припадају само властитим сувереним државама
већ и људској заједници in genere, она представља подручје са ја
ким нормативним очекивањем у смеру људског управљања. Гло
бално цивилно друштво, као транснационални домен у коме људи
формирају специфичне односе и развијају елементе идентитета
који нису повезани са улогом грађанина неке појединачне држа
ве, репрезентује сферу која превазилази “себи окренути” систем
партикуларне државе и потенцијално служи стварним транснацио
налним, јавним интересима.48) Дакле, ако глобалност одредимо као
надтериторијалност, као отклон према вестфалском моделу међу
народног система, намеће се питање шта у себе укључује, које вр
сте грађанских активности операционализује и које атрибуте обу
хвата глобално цивилно друштво.
Постоје четири сета нужних претпоставки која карактеришу
глобално цивилно друштво: (1) активности које имају имају плане
45) Kaldor, M., Anheier, H. и Glasius, M. „Global civil society in an age of regressive globali
zation: the state of global civil society in 2003”, у Kaldor, M. Anheier, H. и Glasius, M. (ed.)
Global civil society 2003. Oxford University Press, Oxford, 2003, стр. 4.
46) Kaldor, M. Global Civil Society: An Answer to War, op. cit., стр. 79.
47) Ibidem, стр. 3.
48) Wapner, P. „The Normative Promise of Nonstate Actors: A Theoretical Account of Global
Civil Society”, у Wapner P. и Ruiz, L. E. (ed.) Principled World Politics: The Challenge
of Normative International Relations. Rowman & Littlefield Publishers Inc., Lanham, 2000,
стр. 261.
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тарни значај (еколошки проблеми, хуманитарно право, економске
релације итд.); (2) комуникативно-технолошки услови, могућност
да се захваљујући савременим научним достигнућима располаже
информацијама, организују саветовања и врши ефикасна међуна
родна координација диференцираних активности широког спектра
грађанских група, удружења, организација и асоцијација (са акцен
том на факат да модерне компјутерске технологије располажу са
одређеним критичким могућностима, те да су мање хијерархич
не а више дијалошке у односу на традиционалне медије); (3) по
стојање глобалне организације (као релативно значајан моменат
можемо констатовати постојање Удружења међународних не-вла
диних организација, која је аутономна, неинструментализована
и не-профитна организација која у себе укључује широку палету
најразличитијих друштвених формација, почев од Amnesty Inter
national-a или Greenpeace-a, преко међународних организација за
рад и међународних удружења синдиката, па све до разних хума
нитарних организација каква је Christian Aid, њен успон, праћен са
интензивирањем значаја и могућих политичко-друштвених домета
и утицаја, започиње 1990. када успоставља везе са релативно бит
ним међународним институцијама као што су Уједињене Нације
и Светска банка); (4) премиса надтериторијалне солидарности (на
линији класне припадности, пола, професије, расе, религије, ста
рости, сексуалне оријентације итд.).49) Најважнији моменти који су
омогућили раст глобалног цивилног друштва могу се означити као
резултат: (1) међусобно интензивираних импулса глобалног ми
шљења; (2) повећања националног дохотка на светском нивоу; (3)
технолошких иновација; (4) регулативних мера стандардизације и
либерализације посматраних попут глобалних ефеката.
Принципијелно најзначајнији допринос глобалног цивил
ног друштва на плану утицаја на званичну политику је смањење
државног центризма у доношењу и спровођењу одлука битних за
функционисање друштва уопште. Глобално цивилно друштво ову
своју улогу реализује на различитим нивоима: (1) многе званич
не, државне агенције окрећу се ка грађанским асоцијацијама ра
ди помоћи у реализацији релевантних захвата у сфери социјалне
политике; (2) у зависности од ситуације нека грађанска удружења
прихватају да кроз официјелне канале учествују у стварању по
литике (обично се ради о владиним делегацијама на конгресима
под покровитељством Уједињених Нација); (3) глобално цивилно
49) Scholte, J. „A. Global Civil Society“ у Woods, N. (ed.): The Political Economy of Globali
zation, op.cit., стр. 180; види и: Vig, Z. „Solidarity Rights- Universality and Diversities“,
Право и политика, 1(1), 2008, стр. 43-59.
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друштво може реконфигурисати официјелну политику по питању
њених релација са колективним идентитетима кроз потенцирање
плурализма на бази нетериторијалних и ненационално-државних
параметара (радници, студенти, националне мањине, права деце
и жена итд.); (4) глобално цивилно друштво проширује обим де
мократске праксе креирајући допунске делиберативне капацитете:
демократске канале партиципације, консултација и сучељавања
мишљења, вршећи тако притисак на владајуће структуре и захте
вајући повећани степен њихове одговорности. Вишеслојно и пар
цијално приватизовано управљање, плуралистички идентитет по
литике и нови модуси грађанства и демократије су контрадикторни
традиционалном одређењу суверенитета. Отуда експанзија глобал
ног цивилног друштва (потпомогнута са развојем глобалних кому
никација, светског тржишта итд.) означава метаморфозу класич
ног суверенитета ка пост-сувереном управљању. Све то, наравно,
не подразумева крај територијалне државе: свет без класично пои
маног суверенитета не означава свет без држава. Државе више не
могу остваривати потпуну контролу над територијом и популаци
јом, али могу искористити многе друге контролне механизме, као
што могу применити и неке нове капацитете (попут „компјутерске
присмотре“). Треба имати на уму да је пост-суверена држава исто
онако јака као и њена традиционална (класична) претходница.
Као позитивне ефекте глобалног цивилног друштва можемо
навести следеће моменте: (1) глобалне добровољне грађанске асо
цијације могу понудити алтернативу држави и тржишту у продук
цији и расподели добара и услуга (баланс материјалног благостања
на планетарном нивоу); (2) глобално цивилно друштво може бити
важан фактор у процесу грађанске едукације и социјализације; (3)
надтериторијалне грађанске организације могу обезбедити аде
кватне канале преко којих грађани могу међусобно размењивати
податке, уверења и анализе једни другима или у смеру заинтере
сованих организација (адекватан квалитет изражавања властитих
опредељења и ставова); (4) глобално цивилно друштво може бити
иницијатор ширих дебата које се тичу алтернативних глобалних
перспектива, те тако утицати на токове могућих решења и пози
ционирати се као незаобилазни социјални актер и/или параметар;
(5) глобално цивилно друштво може исфорсирати (и/или оснажи
ти) или оповргнути (и/или ослабити) одређене политичке ставове
преко повећања транспарентности и одговорности; (6) глобално
цивилно друштво може легитимизовати или делегитимизовати од
ређене наднационалне (супрадржавне) структуре; (7) као резултат
свега горе наведеног глобално цивилно друштво може допринети
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смањењу конфликтности кроз јачање планетарне друштвене кохе
рентности и разумевања.50)
Без обзира на све позитивне ефекте глобалног цивилног дру
штва оно под одређеним условима може и подривати принципе си
гурности, правичности и демократичности и то у самом оквиру
процеса глобализације: (1) први моменат који може да се регистру
је јесте постојање глобалних облика удруживања одређених нега
тивним интенцијама, онима које занемарују опште људско добро
и социјалну правду (расистичке, ултра-националистичке, фунда
менталистичке и организације сличног идеолошког типа); (2) сва
ка акција која се води од стране организација глобалног цивилног
друштва мора бити добро испланирана како на информативном
тако и на реализационом нивоу иначе се могу јавити пропусти ко
ји могу значајно утицати на њену ефикасност; (3) деловање гло
балног цивилног друштва може бити нарушено и недемократском
праксом, која се манифестује кроз процес слабљења унутрашњих
организационих принципа и издизањем одређеног управљачкоауторитарног слоја, условљавањем чланства чланаринама или до
нацијама, смањеном транспарентношћу финансијског устројства
итд.; (4) неадекватна репрезентација је можда најзначајнија пре
прека, јер уколико глобално цивилно друштво треба да обезбеди
адекватну прерасподелу материјалних добара и услуга, грађанску
едукацију, могућност изражавања ставова и опредељења, иницира
ње дебата и расправа, повећање транспарентности и одговорности,
легитимност и ширу социјалну кохезију, онда све чланице таквог
глобалног грађанског друштва морају имати једнаке могућности
за партиципацију што представља један од нужних предуслова за
његову егзистенцију, а што на нивоу постојеће светске коњункције
сигурно није случај.51)
У том контексту, треба напоменути постојање етичких бари
јера неједнакости у глобализованом свету (земље Трећег света и
еx-републике СССР-а, то јест разлике између „глобалног“ Запада
и Севера у односу на „глобални“ Исток и Југ), који као императив
намећу потребу глобалне дистрибутивне правде. Са тим су директ
но повезане и тешкоће у прихватању идеје глобалног грађанства.
„Конвенционално“ грађанство омогућава грађанима реципрочне
права и обавезе у њиховој политичкој заједници, они нису подани
ци и странци, већ пуни чланови властите политичке заједнице пре
ко својстава која произилазе из располагања са основним правима.
50) Scholte, J. A. „Global Civil Society“ у Woods, N. (ed.) The Political Economy of Globaliza
tion, op. cit., стр. 190-195.
51) Ibid., стр. 195-196.
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Са глобалним цивилним друштвом ствари стоје другачије. Теорет
ски посматрано, могло би бити истинито да они који о себи мисле
као о глобалним грађанима и јесу пуни чланови глобалног цивил
ног друштва, те да су прихватили права и обавезе као глобални гра
ђани. Међутим, маригинализовани људи не могу прихватити права
и обавезе као глобални грађани, зато што не држе да имају једна
ка права у глобалном цивилном друштву. Они који су искључени
из глобалног цивилног друштва не деле исте вредности и етику
као они које себе сматрају глобалним грађанима. Иако то не значи
аутоматско повлачење вредносног релативизма, различитост изме
ђу њих често онемогућава досезање атрибута универзалности. Ре
цимо на овоме месту да либерални космополитизам апострофира
приватну димензију и статус појединца као аутономног актера. Из
универзалистичке перспективе, глобална грађанска права, укљу
чујући и право партиципације, се спроводе у оквиру глобалног ци
вилног друштва. Ерго, они који су искључени из глобалног цивил
ног друштва немају ни глобална грађанска права, њихова уверења
и пракса су често конфронтиране са интерпретацијом и применом
либералних норми и принципа.
Либерални приступ глобалном грађанском друштву инкли
нира ка томе да сигнификантне неједнакости у ресурсима и ути
цају актера грађанског друштва третира као друштвене датости,
он фаворизује моралне вредности асоцијативне слободе, у односу
према облигацијама које једнаки грађани имају једни према други
ма, па занемарује и/или превиђа неједнакости које обликују груп
не активности. За либерално схватање, хијерархија која се успо
ставља међу и унутар асоцијација глобалног грађанског друштва
уопште не постоји, па, у складу са тим, ни питање како се такве
организације односе према онима у чије име и говоре. Под све ве
ћим притиском да се манифестује кроз организације базиране на
специјализованим формама експертности и професионалним опе
ративним моделима, асоцијативни ангажман на глобалном нивоу
тендира ка томе да створи властити „паралелни свет“, димензију
поприлично дистанцирану у односу на свакодневну праксу љу
ди за коју се наводно и залаже.52) Из тога угла, нео-токвиловска
представа о транснационалном политичком друштву заснованом
на беневалентности, поверењу и мирним интеракцијама, ширеним
од стране група, представља еклатантну мистификацију актуелне
друштвене стварности.
52) Chandhoke, N. „The limits of global civil society“ у Glasius, M., Kaldor, M. и Anheier, H.
(ed.) Global Civil Society 2002. Oxford University Press, Oxford, 2002, стр. 46.

75

СПМ број 2/2010, година XVII, свеска 28.

стр. 53-82.

Додајмо овоме да, код либералних космополита, постоје раз
личите интерпретације етичке природе глобалног друштва, што
произил ази из идеје да асоцијативне активности које прелазе на
ционалне границе доприносе друштвеној реализацији истине да
вредности демократског грађанства произилазе из универзалних
моралних принципа. Једна варијанта афирмативне космополитске
аргументације по питању светског (глобалног) грађанства полази
од претпоставке да се не-владине организације могу третирати као
неформални представници глобалног демоса у претпостављеној
светској легислатури.53) Проблематичност овакве поставке, са јед
не стране, лежи у чињеници да, за разлику од индивидуалних гра
ђана, групе не поседују вољу или капацитете за делиберацију на
начин да „призивају“ заједничке моралне вредности и интересе. Са
друге стране, проблематичан је и њихов демократски потенцијал,
зато што не постоје процедуре које ће гарантовати активну презен
тацију оних које декларативно заступају. Идеја група као грађа
на је само једна манифестација космополитске либералне тврдње
да се глобално грађанство развија са успоном глобалног грађан
ског друштва. Нагласак може да се стави и на разнолике прилике
и активности које грађанима омогућавају да искусе шири осећај
моралне заједнице. Три друштвена тренда посебно иду у прилог
таквој констатацији: (1) компјутерска технологија која, неспутана
временским и просторним ограничењима, омогућава делиберацију
и дељење информација са другима; (2) глобални медијски систем
који иде у прилог новим облицима међузависности и мутуалног
разумевања; и (3) повећање склоности за учествовањем у колек
тивним активностима које прелазе националне границе. Телеоло
шка космополитска позиција у ишчитавању политичког, културног
и друштвеног развоја кроз веровање у латентну присутност уни
верзалне моралности у свету може произвести схватање глобал
ног друштва обележеног претераном дозом поверења. Политичка и
морална освешћеност глобалног плана људске егзистенције може
резултовати и дилемама и парадоксима, попут поновног оживља
вања политичког идентитета заснованог на регионалним или наци
оналним формама припадања.
Имајући на уму горе речено, регистровање ексклузије и ин
клузије дефинише границе глобалног цивилног друштва. У том
контексту, разматрање идеала живота у заједничком цивилном
друштву, ипак, подразумева озбиљно разматрање окренутости ка
колективитетима, а не индивидуама, као примарним носиоц
 има
53) Види Hutchings, K. „The Idea of International Citizenship“ у Hutchings K. и Dannreuther R.
(ed.) Cosmopolitan Citizenship. Macmillan, Basingstoke, 1998, стр. 113–134.
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моралног и политичког живота. Таква констелација се може схва
тити као предлог за конструкцију диференцираног глобалног гра
ђанства на уштрб концепта универзалног глобалног грађанства.
По Ирис Мерион Јанг, политика која се тиче разлика поставља
пред либералну мисао сет сложених, разноврсних и понекад кон
традикторних изазова. По њој, асимилационистички идеал узима
да једнак појединачни статус резултује једнаким третманом у са
гласју са идентичним принципима, стандардима и правилима, док
политика разлика (културно плуралистички идеал) претпоставља
да једнакост, схваћена као партиципација и инклузија свих група
зарад промоције друштвене правде, понекад захтева посебан трет
ман угњетених или непривилегованих група.54) Чак ако се и компо
зиција тих маргинализованих група промени, културни прулари
зам треба да подразумева дуални систем права: (1) општи систем
права који се примењује на све појединце и (2) специфични систем
групно освешћених права. Очигледно је да зарад плуралности гло
балног цивилног друштва либерални-космополити морају трагати
за формама усклађености са онима који су различити.

ЗАКЉУЧАК
Са једне стране, очигледно је да развој глобалног цивилног
друштва представља процес који сигурно неће бити тако лако за
устављив, јер изражава могућност повећања снаге и слободе ак
тера који би иначе остали заробљени између држава и тржишта.
Глобално цивилно друштво представља и могућност еманципа
ције како од необузданих сила глобалног турбо-капитализма та
ко и од структуралног насиља на планетарном нивоу. Оно свакако
представља напредовање од примитивног стања политичке моћи
ка стању повећане цивилности у интер и интра друштвеној ствар
ности („калдоровски“ отклон од тежишне позиције државе ка ин
дивидуалном ојачавању и личној аутономији). Да би његово даље
развијање задржало позитиван курс, важно је скренути пажњу на
неколико релевантних аспеката. Активности треба усмерити ка
даљем повећавању капацитета глобалног цивилног друштва, по
себно на могућности репрезентовања непривилегованих кругова
друштва. При томе, треба перципирати да повећање финансијских
могућности није круцијална тачка прогреса, компонента која пре
судно или најбитније одређује даљи развој организација глобалног
54) Young, I. M. Justice and the Politics of Difference. Princeton University Press, Princeton,
1990, стр. 158, 180.

77

СПМ број 2/2010, година XVII, свеска 28.

стр. 53-82.

цивилног друштва. Развој капацитета мора бити пажљиво усмера
ван минуциозним тактичким осмишљавањем заједничких акција,
јавних наступа, међукултурне комуникације итд. Грађанске асо
цијације морају да развијају моделе организације који ће, vis-a-vis
владиних и тржишних актера, на најад
 екватнији, најделотворнији
и најнепосреднији начин информисти и мобилисати своје члано
ве и, симултано, успешно остваривати своје циљеве. Оне нужно
морају да располажу са технологијама које омогућавају ефикасну
глобалну комуникацију. Деловање треба оријентисати ка што ве
ћој екстензији глобалног цивилног друштва форсирањем општих
кампања које ће понудити више спона са различитим грађанским
асоцијацијама и обезбедити добро поентирану грађанску едукаци
ју кроз развој идеје надтериторијалног (глобалног) грађанина. На
даље, треба максимално уважавати, ако не и подржавати, широко
поставњену различитост у оквиру глобалног цивилног друштва.
Развој глобалног цивилног друштва свакако треба бити утемељен
на константној („рафинираној“) концентрисаности и у сфери вла
ститог организовања и у релацији према званичној политици. На
крају, треба учинити сталним истраживања свих битних одлика
повезаних са глобалним цивилним друштвом, почев од унутрашње
динамике, преко скупа тачно спецификованих и „програмираних“
активности, па до критеријума учлањења у одређене асоцијаци
је. Ове сугестије могу да укажу на глобално цивилно друштво као
снагу која може да повећа безбедност и правду у савременом свету
ако доследно, сериозно и потпуно остане на нивоу прокламованих
циљева. Надгранично конципиране грађанске групе, асоцијације,
удружења и организације располажу са великим потенцијалом да
усмере глобализацију у смеру ефикасности, једнакости и демокра
тије. Етички потенцијал глобалног цивилног друштва се, дакле, не
окончава отклоном према односима моћи и супрематије, већ обу
хвата и могућност стварања разноликих и снажних јавних сфера
(различите друштвене снаге, самостално или комбиновано, ини
цирају форуме и зоне који не припадају националним властима и
корпоративним елитама).
Са друге стране, једна од опасности потенцирања индивиду
алног активизма, карактеристичног за нормативне карактеристике
дискурса глобалног цивилног друштва, лежи у томе да нема поли
тичког расправљања без априорног уважавања колективне „деси
дерације“, индивидуални чинови губе било какав осећај колектив
не смислености (привилеговање индивидуалног над друштвеним
чини политичко неизводљивим). Поред тога, класични политич
ки ангажман већине асоцијација које чине глобално цивилно дру
штво је (потпуно) немогућ, јер радикалне струје данашњице не
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мају никакав политичко-концептуални респект према централној
позицији државе. Због постојања вишеслојног неповерења према
процесима који могу да наруше етички алгоритам индивидуалне
аутономије (политика самоекспресије, самоосвешћености или са
мопромоције) глобалног цивилног друштва, (ре)конструкција и
проширења политичке заједнице су крајње дискутабилни. Екла
тантна (аксиоматизована) претпоставка теорија глобалног цивил
ног друштва је да није могуће једнострано (унилатерално) ревита
лизовање класичне репрезентативне демократије, нити је могуће
њено преношење на глобални ниво,55) те да се пледира за неку ап
страктну („племениту“) политичку аутономију у глобалној сфери,
док се гаји специфична „аверзија“ према конкретним („прозаич
ним“), колективним и територијално детерминисаним политичким
акцијама. Ерго, глобално цивилно друштво представља својеврсну
критику легитимности формалних политичких процедура, те по
кушај да се апологија етичких сврха и политика признавања пла
сирају као решења за све манифестније девастирање демократије.
Таква форма „идеалистичке“ упућености на морал и вредности
у међународним односима може да пренебрегне чињеницу да се
главни узрок таквом измештању може тражити у инсуфицијенцији
заједничке смислености (повезаности) на нивоу домаћег политич
ког устројства.
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Djordje Stojanovic
DIFFERENT THEORETICAL APPROACHES TO THE 
GLOBAL CIVIL SOCIETY CONCEPT
Summary
This paper critically reviews the different theoretical approaches
to the phenomenon of global civil society. It is a way to formulate the
respective meta-analytic level and more precisely defines the general
ideational space of global civil society discourse. The primary analyti
cal intention is to identify specific conceptual dimension of relations
between civil society and the globalization process. Accordingly, the
work explores the composition of global civil society, the current in
stitutions, organizations and practices of global civil society, and pro
blems of global citizenship associated with issues of inclusion and ex
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clusion. The article concludes by discussing the emancipatory potential
of global civil society.
Key words: global civil society, civil society, globalization.
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ИЗАЗОВИ ПОЛИТИЧКИХ
СИСТЕМА НА БАЛКАНУ

1)

Сажетак
Овај рад има за циљ да укаже на изазове са којима се
политички системи сусрећу на балканским просторима. Аутор се
у овом раду користи следећим методама: метод анализе садржаја
и компаративни метод. Демократски политички системи не
настају сами по себи. Да би изградња демократских система иоле
била могућа потребно је пре свега упознати се са друштвеноисторијским миљеом неког простора.
У овом раду се не разматрају политички системи појединих
балканских држава, већ аутор у центар своје анализе ставља Балкан
у циљу откривања основних проблема који се намећу политичким
системима на нашим просторима. Рад започиње кратком анализом
политичког система, а затим се у фокус анализе стављају изазови
политичких система на Балкану.
Кључне речи: политички систем, грађанин, политичке
политичка култура, Балкан, Србија.

партије,

Иако се за политички систем може рећи да представља
предмет изучавања читаве историје људске мисли о друштву и
политици, од самих њених почетака па све до данас, сам појам
,,политички систем“ представља једну релативно нову творевину.
Прво дело са овим називом написао је Дејвид Истон 1953. године
назвавши га ,,Political System.“ Он политички систем дефинише као
1) Чланак је резултат рада на пројекту Института за политичке студије „Друштвене и по
литичке претпоставке изградње демократских институција у Србији“, бр. 149057Д, који
финансира Министарство за науку Републике Србије.
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,,мрежу интеракција издвојену из тоталитета социјалног понашања
кроз које се вредности ауторитативно алоцирају у друштву.“2)
Радослав Ратковић дефинишући политички систем каже
да ,,под политичким системом подразумевамо повезани склоп
институција и организација које су, на темељу датих класних
односа конституисале владајуће друштвене снаге ради одлучивања
о друштвеним пословима у различитим областима рада и живота и
усмеравања друштвених токова у одређеном правцу.’’3)
Имајући у виду ове и друге дефиниције можемо рећи да
политички систем, као један од подсистема глобалног друштва,
представља организовану целину политичких
делатности,
односа, институција и политичке културе. Из овакве дефиниције
произилазе и основни елементи политичког система: 4)
– политички субјекти (могу бити организовани и неорга
низовани, индивидуални и групни, односно, у њих спа
дају: неорганизоване друштвене групе, политичке орга
низације, државни органи, по јединици...);
– политички односи (односно политичка комуникација)
представљају процес реципрочне размене порука, идеја
и хтења између најширих елемената друштва, с циљем
остваривања сопственог утицаја на вођење и развој по
литичке делатности;
– политичке институције (представљају облике организо
вања политичких субјеката око механизма за реализа
цију својих политичких циљева и контролу међусобних
односа);
– политичка култура, као интегрални део културе, састоји
се из мреже вредности, ставова и оријентацији ка поли
тичком систему и политичком понашању чланова једне
организоване друштвене заједнице; она је историјска те
ковина једног народа и схвата се као фактор најшире по
литичке подршке или противтеже политичкој власти.
Политички систем представља један веома комплексан фе
номен на који утиче велики број фактора од којих ћемо издвоји
ти неке: економска развијеност друштва, институционални оквир,
2) Бутиган, Вјекослав, ,,Трансформација политичких система на Балкану’’, Културни и
етнички односи на Балкану – могућности регионалне и европске интеграције, стр. 315354, Филозофски факултет, Ниш, 2006, стр. 355.
3) Исто, стр. 355.
4) Иваниш, Жељко, Младеновић Мирослав, Драгишић Зоран, Политички систем, Филип
Вишњић Београд, 2006, стр. 28.
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култура (нарочито политичка култура), становништво (са свим
својим карактеристикама), међународни утицај...
У овом раду нећемо анализирати политичке системе поје
диних балканских држава, већ ћемо се бавити анализом у циљу
откривања изазова са којима се политички системи сусрећу на Бал
кану. Овде ћемо, дакле, покушати да укажемо на карактеристике
балканских земаља које у великој мери могу одредити правац кон
ституис ања и реформи политичких система на Балкану.

*
* *
На самом почетку ћемо кренути од грађанина као незаоби
лазног субјекта политичког система, при чему стално морамо има
ти у виду то да модерни демократски политички системи треба
да служе остварењу добробити грађана, а не да постоје независно
од њих и да служе пуком задовољавању интереса оних који су на
власти. Оно чему свакако треба тежити јесте развој партиципа
тивне демократије, где ће грађани бити активни учесници унутар
политичких система. Љубиша Митровић указује на то да искуства
савременог света показују да друштва са развијеним системом
партиципативне демократије имају већу развојну стопу, бољу про
дуктивност рада, смањену конфликтност у друштвеним односима,
виши раст, развој и бољи квалитет живота.5)
Грађанин у најопштијем смислу представља човека са одре
ђеним правима и дужностима у оквиру друштвено-политичке за
једнице за коју је везан релативно трајним припадањем.6) Што се
тиче права и дужности грађана, треба нагласити политичка права
и дужности, што доводи до схватања грађанина као политичког су
бјекта који се налази у релативно равноправном политичком одно
су према другим субјектима.
Сам појам грађанина је прешао један дуг пут до онога што
ми данас подразумевамо под овим појмом. Сетимо се само да се
кроз читав историјски развој људског друштва веома мали број љу
ди могао назвати овим именом. То који ће положај људи заузимати
у некој политичкој заједници у великој мери зависи од друштвеноисторијског миљеа. Уколико кренемо од античке Грчке грађанином
се могао називати само слободан човек, каквих је у оно време било
веома мало у односу на укупан број становника. У старом Риму
грађанином се сматрао првобитно само слободан припадник града
5) О томе опширније видети: Митровић, Љубиша, Социологија, Институт за политичке
студије, Београд, 2003, стр. 390.
6) Матић, Милан, Подунавац, Милан, Политички систем, Институт за политичке студије,
Београд, 1995, стр. 233.

85

СПМ број 2/2010, година XVII, свеска 28.

стр. 83-100.

Рима. Средњи век не доноси неке значајније промене што се тиче
овог појма. Тада се грађанином сматрао човек који живи у граду
и бави се занатом и трговином. Међутим, највећи број људи се у
Средњем веку налазио у положају поданика, а не грађанина. Тек се
у XX веку појам грађанина универзализује.
Што се тиче учешћа грађана у политичком животу оно је,
такође претрпело велике промене током историје. Од њиховог не
посредног (античка Грчка) до данашњег представничког облика
учествовања морао је да се пређе један дуг пут. Развој модерних
облика политичког представљања започиње у Енглеској у XIII ве
ку, када се јављају зачеци политичког представљања. Тада је, међу
тим, данашњи облик представљања још увек био далеко. Основна
разлика између средњевековне и нововековне политичке репрезен
тације је у томе што се у првој представљају различити друштвени
колективитети, док се у другој представљају појединци, индиви
дуе, односно припадници народа.7) Грађани у плуралистичким по
литичким системима који бирају између различитих политичких
опција, остварују право на суверено вршење власти, преко изабра
них представника.8) Ово изборе ставља у средиште демократије.
Када се ради о балканским земљама и изазовима који се
намећу пред политичким системима на Балкану свакако треба
напоменути да оне представљају место сусрета различитих ци
вилизација, религија и култура. Може се рећи да је Балкан прави
пример зоне етничког коктела (Ж.. Бжежински) где се секу луко
ви различитих цивилизација. Наиме, простор Балкана је насељен
становништвом које припада различитим етничким (Грци, Срби,
Црногорци, Македонци, Хрвати, Румуни, Мађари, Бугари, Румуни,
Албанци, Турци, Роми...) и конфесионалним групама (православ
ци, католици, муслимани...). Све ово даје Балкану карактеристике
мултинационалности, мултиконфесионалности и мултикултурал
ности, које у комбинацији са бурном прошлошћу балканских на
рода и интересима великих сила доводе до тога да се за Балкан
оправдано може рећи да представља право буре барута. То дово
ди до тога да се пред политичким системима на Балкану намеће
да морају водити рачуна о етничким мањинама и о томе како да
оне равноправно буду укључене у све нивое друштва, као и о томе
да између становништва различитих етничких и конфесионалних
опредељења владају односи међусобног уважавања и толеранције.
Колико је етнички састав балканских земаља разноврстан може се
видети и на основу следећих табела.
7) Матић, Милан, Подунавац, Милан, нав. дело, стр. 319.
8) Матић, Петар, ,,Политичке партије и избори’’, Политичка ревија, стр. 1067-1086, Ин
ститут за политичке студије, Београд, 4/2008, стр. 1067.
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Табела бр. 1: Етничка структура балканских земаља
ДРЖАВЕ
Албанија
БиХ
Бугарска
Грчка
Хрватска
Србија и
Црна Гора
Македонија
Румунија
Словенија
Укупно

Година

Становништво

Већински
народ (у
процен
тима)

Мањинско
станов
ништво
(у процен
тима)

2005.
2000.
2005.
2003.
2001.

3.563.112
4.025.476
7.450.349
10.668.354
4.495.904

95,0
48,0
83,9
98,0
89,6

5,0
52,0
16,1
2,0
10,4

2002.

10.829.175

67,6

32,4

2002.
2002.
2002.
-

2.045.262
22.329.977
2.011.070
67.418.679

64,2
89,5
83,1
-

35,8
10,5
16,9
-

Извор: Г
 олубовић, Петар, Марковић- Крстић, Сузана, ,,Демографске и етничке структуре балканских друштава’’, Културни и етички односи на Балкану – могућности регионалне и европске интеграције,
стр. 55-128, Филозофски факултет, Ниш, 2006, стр. 79.

Табела бр. 2: Етнички састав становништва Србије 1991. и 2002. година
Етничке групе
Укупно

Број
%

Срби
Црногорци
Југословени
Мађари
Албанци
Роми
Румуни
Словаци
Хрвати
Бошњаци
Власи
Остало и непознато

Република Србија
1991.
2002.
7.759.571
7.498.001
100,0
100,0
72,9
82,9
1,7
0,9
5,5
1,1
8,5
3,9
...
0,8
1,2
1,4
1,0
0,5
1,6
0,8
2,1
0,9
...
1,8
...
0,5
5,5
4,5

Централна Србија
1991.
2002.
5.745.682
5.466.009
100,0
100,0
88,9
89,5
1,3
0,6
2,5
0,6
0,1
0,1
...
1,1
1,2
1,5
0,1
0,1
0,1
0,0
0,4
0,3
...
2,5
...
0,7
5,5
3,0

АП Војводина
1991.
2002.
2.013.889
2.031.992
100,0
100,0
56,8
65,1
2,2
1,8
8,6
2,5
16,9
14,3
...
0,1
1,2
1,4
1,9
1,5
3,1
2,8
3,7
2,8
...
0,0
...
0,0
5,5
7,7

Извор: Голубовић, Петар, Марковић-Крстић, Сузана, ,,Демографске и етничке структуре балканских друштава“, Културни и етички односи на Балкану – могућности регионалне и европске
интеграције, стр. 55-128, Филозофски факултет, Ниш, 2006, стр. 79.
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Оно што, такође, морамо истаћи када се ради о грађанима
балканских земаља јесте и то у којој мери они држе до свог поли
тичког профила, до својих политичких преференција, до свог ма
нифестног политичког идентитета. На основу табеле бр. 3 се могу
видети одговори грађана Србије, Бугарске и Македоније на питање
колико је за њих важно да људи знају њихово политичко опреде
љење.
Табела бр. 3: Колико је за Вас важно да људи о
Вама знају Ваше политичко опредељење?
Бугарска Македонија
Србија
7.9%
13.5%
10.8%
29.7%
29.1%
15.6%
54.3%
49.6%
70.7%
8.1%
7.8%
2.9%
100%
100%
100%
Извор: Стевановић, Бранислав, ,,Политички идентитети Балкана у прелазу: поступни кораци ка грађанском идентитету житеља Бугарске, Србије
и Македоније“, Међуетнички односи, идентитети и култура мира на
Балкану, стр. 141-194, Филозофски факултет, Ниш, 2009, стр. 165.
Битно ми је
Равнодушан/на сам
Није ми битно
Нисам размишљао/ла о томе
Укупно

Резултати показују да грађани Србије, Македоније и Бугар
ске не држе превише до свог манифестног политичког опредеље
ња, од кога опет у великој мери зависи пут којим ће кренути бал
канска друштва.9) Политичка опредељења могу олакшати, али и
отежати изградњу неког политичког система у друштву. Стање у
коме се велики број испитаника изјашњава да му политички иден
титет није битан је свакако нешто на шта морамо обратити пажњу.
То говори о једном извесном степену политичке пасивности, који
се може објаснити разноразним разлозима. Један од њих је свакако
и да грађани немају баш превише поверења у демократске инсти
туције. Овде свакако треба поменути и заинтересованост грађана
за догађаје из политичког живота.

9)
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Графикон бр. 1: Заинтересованост грађана
за догађаје из политичког живота

Извор: Бутиган, Вјекослав, ,,Трансформација политичких система на Балкану’’, Културни и етнички односи на Балкану – могућности регионалне и европске интеграције, стр.
315-354, Филозофски факултет, Ниш, 2006, стр. 339.

На основу овог графикона се може видети степен заинтере
сованости за догађаје из политичког живота у Србији, Бугарској и
Македонији. У Србији је 18.68% испитаника изјавио да се веома
интересује за догађаје из политичког живота, у Бугарској то исто
сматра 15.2%, а у Македонији 27.7%. Највећи број испитаника је
изјавио да се донекле интересује за догађаје из политичког живота.
Иако је број оних који се веома интересује за догађаје из политич
ког живота мали, то што се 76.9% испитаника донекле или веома
интересује за догађаје што може да буде добар знак за политичке
реформе у овим државама. Оно што , такође, охрабрује јесте и то
да око половина грађана у посматраним земљама изјављује да им
није свеједно у каквом политичком поретку живе. То говори у при
лог томе да је потребно покренути једну активну кампању у ци
љу поновног активног укључивања грађана у политичке процесе у
балканским земљама, зарад превазилажења политичке пасивности
и повратка поверења у демократске институције на нашим просто
рима.
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Графикон бр. 2: У којој мери се слажете са следећим ставом:
За људе попут мене свеједно је у каквом политичком поретку живе

Извор: Стевановић, Бранислав, ,,Политички идентитети Балкана у прелазу:
поступни кораци ка грађанском идентитету житеља Бугарске,
Србије и Македоније“, Међуетнички односи, идентитети и
култура мира на Балкану, стр. 141-194, Филозофски факултет,
Ниш, 2009, стр. 184.

*
*
*
Политичке партије данас заузимају значајно место у поли
тичком животу свих развијених друштва. Готово је незамисливо
остварење демократског система без постојања политичких пар
тија. И како то Владимир Гоати лепо каже: ,,настанак политичких
партија није уследио као реализација неке претходне замисли, не
го је до њега дошло спонтано и постепено, па су у том погледу
партије случајно друштвено откриће.’’10) Оне дакле представљају
једну релативно нову творевину у људској историји која се веома
брзо усталила као саставни део скоро сваког друштва. Да би смо
боље указали на значај које политичке партије имају у савременом
друштву приказаћемо њихове најзначајније функције. Политичке
партије представљају више функционалне институције где се ве
ћина аутора слаже да се као њихове главне функције могу навести
следеће: 11)
10) Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993, стр. 849.
11) О томе видети опширније: McLean, Lisa, ,,Политичке партије и кампање’’, 21 Прича и
демократији, група аутора, стр. 107-112, Центар за грађанско образовање, Подгорица,
2005, стр. 107.
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1. да сакупи а потом представи друштвене интересе, обез
беђујући структуру за политичко учешће;
2. да служи као подручје за обуку политичких лидера који
се припремају да једном преузму владајућу улогу у дру
штву;
3. да се такмичи и тежи да победи на изборима, како би
управљала владиним институцијама;
4. да именује кандидате, организује политичка надметања,
уједини делове гласачког дела и преведе политичке при
оритете (предочи их) на језик јавне политике;
5. да буде конструктивна и критичка опозиција (када
није на власти), представљајући себе као алтернативну
владу коју бирачи могу желети да изаберу - остварујући
тиме притисак на актуелну власт како би имала више
разумевања за јавне интересе.
Политичке странке, дакле, представљају битан фактор
модерног демократског друштва. Али као што смо већ видели
грађани Србије, Бугарске и Македоније не држе много до свог
политичког идентитета. На основу следећих графикона се може
видети и да грађани немају баш превише поверења у политичке
странке.
Графикон бр. 3: Мишљења о интересима за које се боре политичке партије

Извор: Бутиган, Вјекослав, ,,Трансформација политичких
система на Балкану’’, Културни и етнички односи на Балкану –
могућности регионалне и европске интеграције, стр. 315-354,
Филозофски факултет, Ниш, 2006, стр. 339.
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Овде се може видети да највећи број испитаника сматра да се
политичке партије боре за сопствене интересе. Далеко је најмањи
број испитаника који тврди да се политичке партије боре за
интересе свих грађана. Такође, велики број испитаника сматра да
политичари спадају међу главне актере који представљају сметњу
бржој регионалној сарадњи на Балкану.
Графикон бр. 4: Актери и сарадња

Извор: Митровић, Љубиша, ,,Сличности и разлике у перцепцији квалитета међуетничких односа, регионалног идентитета и односа актера према евроинтеграцијским процесима на Балкану’’, Културни и етнички односи на Балкану – могућности регионалне и европске
интеграције, стр. 261-278, Филозофски факултет, Ниш, 2006, стр. 271.

На основу овог графикона се може видети да се као
главни актери сарадње на Балкану издвајају спортисти, културне
институције, научници, универзитети и научне институције
и привредници. Са друге стране као главни актери који коче
сарадњу између народа на Балкану издвајају се политичари, верске
организације, медији и невладине организације.
Интересантно је погледати какав програм треба да има
политичка партија да би привукла велики број гласача. Изјашњавање
грађана Србије, Бугарске и Македоније о томе којој би политичкој
партији пружили подршку дало је веома интересантне резултате.
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Графикон бр. 5: Политичка партија којој
би најпре пружио подршку

Извор: Стевановић, Бранислав, ,,Политички идентитети
Балкана у прелазу: поступни кораци ка грађанском идентитету
житеља Бугарске, Србије и Македоније“, Међуетнички
односи, идентитети и култура мира на Балкану, стр. 141-194,
Филозофски факултет, Ниш, 2009, стр. 169.

Овде ћемо само укратко анализирати податке везане за Србију.
У Србији би 27.9% испитаника гласало за политичку партију која
се залаже за социјалну правду и ублажавање неједнакости, 22.9%
за ону која се залаже за подједнако промовисање и националних
и европских вредности, 19.3% је изјавило да се не интересује за
политику, 17.8% истиче значај националних и државних интереса,
6.8% даје предност партији која води рачуна о националним
вредностима, али их не супротставља вредностима ЕУ и на крају
5.3% је изјавило да се залаже за партију која ће што пре увести
земљу у ЕУ, док су јој националне вредности у другом плану. Дакле
јасно се види да би партије у својим програмима морале да обрате
пажњу на социјалну правду, ублажавање социјалних неједнакости
и на националне и европске вредности.
*
*
*
Политичка култура представља незаобилазан део политичког
система. Део коме, имајући у виду ситуацију на Балкану, треба
посветити посебну пажњу За политичку културу Милан Матић
каже да она представља и фактор најшире политичке подршке,
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али и противтежу политичкој власти, из које настаје ,,друштвено
прихватљива’’ мера и начин остваривања те власти. Као једно од
најпопуларнијих схватања политичке културе може се издвојити
схватање да је политичка култура смисао за међусобну толеранцију
у процесима политичких расправа.
Габријел Алмонд одређује политичку културу као мрежу
индивидуалних оријентација и ставова припадника једне заједнице
према политичком систему. Алмонд сматра да је оријентација
базична категорија која претходи заузимању ставова у којима он
издваја когнитивне, афективне и вредносне димензије.
Роберт Лејн сматра да приликом спознаје политичке културе
неког друштва или средине сазнајемо мишљења, вредновања
и осећања људи о важним политичким питањима као што су на
пример: питање слободе, једнакости, демократије, партиципације
у власти, рата и мира, могућности рада и зараде...
Разматрајући политичку културу можемо издвојити два
фактора који у великој мери утичу на њен настанак и развој, а то су
политичка традиција и политичка социјализација.12)
Политичка традиција подразумева не само велике политичке
и колективне догађаје и процесе у прошлости, и не само велика
достигнућа и искуства политичке природе, већ и сва она збивања
која посредно или непосредно имају велики значај за заједничку
егзистенцију и самосвест и за идентитет појединих народа.13)
Политичка култура и традиција се веома тешко могу наметати
споља, иако ни то није искључено, јер више припадају етици и
историји него политици. То доводи до тога да се оне политичке
форме које не одговарају традицији једног народа веома тешко
,,примају˝, тако да уколико желимо да мењамо политички
систем неке земље политичка традиција представља нешто
што свакако морамо узети у обзир. Треба напоменути и то да
је политичка традиција неког друштва у великој мери обојена
конфликтима који преовладавају у том друштву. Традицију су у
неким друштвима обележили унутрашњи сукоби, док у другим
друштвима преовладавају спољашњи сукоби. За друштва чија је
традиција обележена унутрашњим сукобима Милан Матић каже
да представљају друштва у којем ће доћи до бржег демократског
сазревања политичких култура, јачања индивидуалне слободе и
аутономије које су веома битне за демократију. За разлику од њих у
заједницама које су се бориле против спољашњих притисака постоји
12) О томе опширније видети: Матић, Милан, Подунавац, Милан, нав. дело, стр. 354-358.
13) Исто, стр. 354.
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принуда унутрашњег уједињавања и одбране, упркос унутрашњим
социјалним разликама, што је, додуше јачало интеграцију, али
је укидало и смањивало личну слободу и независност. Наравно,
према политичкој традицији треба имати уважавања, али и
критички однос уколико желимо да створимо повољне услове за
развој партиципативне политичке културе. Колико је традиција
присутна на нашим просторима говоре и подаци из следеће табеле.
Табела бр. 4: У којој мери се слажете са следећом тврдњом:
Традиција треба да нам буде пут ка будућности
Србија
Македонија
Бугарска
Слажем се
56.8
43.6
59.2
Неодлучан сам
12.9
36.3
24.9
Не слажем се
24.7
11.5
5.3
Не могу да проценим
5.5
8.6
10.6
Укупно
100
100
100
Извор: Здравковић, Данијела, ,,Култура мира у вредносном систему Балканских друштава“, Међуетнички односи, идентитети и култура мира
на Балкану, стр. 91-106, Филозофски факултет, Ниш, 2009, стр. 102.

На основу ове табеле се може видети да већина испитаника
сматра да у будућност треба ићи путем традиције, како у Србији,
тако и у Бугарској и Црној Гори. То указује на то колико је тради
ција битан део друштва, који је неопходно узети у обзир приликом
имплементације било каквог пројекта уколико желимо да се он не
претвори само у један од безуспешних, али уједно и прескупих екс
перимената који могу довести до уништења ,,душе једног народа.’’
Када се ради о политичкој социјализацији морамо разлико
вати спонтане и несвесне процесе социјализације од оних који су
усмерени, програмирани и рационализовани.14) Политичка соција
лизација свакако представља предмет проучавања многобројних
аутора: Фројда, Фрома, Адорна... Овде ћемо поменути и Лусјена
Паја који је у средиште својих проуч
 авања ставља начин прихвата
ња политичке културе од стране појединаца, као важног елемента
изградње његовог идентитета. Он се бави проучавањем улоге по
јединих друштвених и политичких институција и њихову прилаго
ђеност животним потребама.
Тамо где немамо политичку културу јавља се политичка не
култура. Политичка некултура представља једну од главних пре
прека остваривања демократије. Код нас постоји опасна навика
која се одражава у начину на који мислимо: постоји само за и про
14) Исто, стр. 355.
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тив. Они који нису за нас, тј. они који се не слажу са нама, са на
шим ставовима и убеђењима су против нас. Ово је тотално погре
шан начин размишљања. Њему недостаје оно између. Друштвена
ситуација је много сложенија од просте поделе на за и против, и
док се то не схвати, увек ћемо имати спорове и сукобе. Макс Вебер
истиче три кључне особине које би требало да имају политичари:
страст, одговорност и мера. Без тога не може постојати права
политичка култура која ће водити ка једном демократском режиму.
Оно што се најчешће дешава је да у политичким односима прео
владава страст док одговорност и мера изостају.15) То може дове
сти до развоја политичког насиља чији су појавни облици: претња
силом, принуда, притисак, психофизичко злостављање, политичко
убиство, атентат, насилни протести, побуне, нереди, немири, теро
ризам, репресија, терор, устанак, грађански рат и рат агресија.16)
Оно на чему посебно морамо радити приликом развоја политичке
културе јесте развој дијалога и толеранције. Када се ради о поли
тичком дијалогу и толеранцији, уважавање и прихватање права на
различитост је нужно.
Ђуро Шушњић бавећи се дијалогом каже да је дијалог разго
вор двојице или више слободних људи, који хоће да размене ставове
о за њих важном питању, на које дају различите одговоре, како би,
у равноправним условима, дошли до одговора којим би обојица, или
сви били задовољни. 17)
Политичког дијалога нема тамо: 18)
1. где је мерило истине моћ;
2. где се политичке одлуке доносе у уским круговима по
литичких елита;
3. где се грађани претварају у масу;
4. где не постоји сарадња између грађана и где их не по
везују универзалне вредности: слобода, равноправност,
солидарност, пријатељство, љубав;
5. где се подстичу верски, национални, расни, класни и
други сукоби;
15) Радоњић., Радован, Демократија, Центар за грађанско образовање, Подгорица, 2004,
стр. 10.
16) Гаћиновић, Радослав, ,,Појмовно одређење – дефинисање насиља’’, Српска политичка
мисао, стр. 147-164, Институт за политичке студије, Београд, 4/2008, стр. 160-161.
17) Шушњић, Ђуро, Дијалог и толеранција, Чигоја штампа, Београд, 1997, стр. 14.
18) Уљаревић, Далиборка, ,,Значај и улога толеранције у демократском друштву“, 21 При
ча и демократији, група аутора, стр. 23-34, Центар за грађанско образовање, Подгори
ца, 2005, стр. 27.
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6. где политичари користе право на грешку (право на гре
шку у политици не постоји – онај ко греши мора да од
говара);
7. где политичари манипулишу грађанима;
8. где политичари пропагандом шире лоша осећања (за
вист, мржњу, пакост) и лоша стања (страх, стрепњу, па
нику, лукавство);
9. где се у политичком животу девалвирају речи и језик
(када иза изговорених речи нема дела и значења, већ об
мане и лажи);
10. где се у политици обећава, а обећања се не остварују;
11. где влада политика тлачитеља и тлачених, моћних и
немоћних (и када се разговара у таквој политици се не
води дијалог, већ се најчешће одмеравају лукавства, пре
варе, довитљивост и лажи – то је разговор обмањивача и
обманутих) и
12. где сви говоре а нико никога не чује (то је брбљаоница,
а не политичка заједница).
Тек када отклонимо све ове недостатке можемо рећи да у не
ком политичком систему постоји политичка култура. Све дотле не
можемо говорити о постојању модерних демократски политичких
система, где бити различит не значи уједно и бити лош.

ЗАКЉУЧАК
Као што смо већ поменули појам политичког система пред
ставља једну релативно нову творевину, али је проучавање поли
тичких система старије, ако се има у виду да се оно што данас
подразумевамо под политичким системом раније називало поли
тичким режимом, државним уређењем, обликом владавине... По
чевши од Аристотела, Платона, Полибија, преко средњег века, за
тим Лока, Монтескијеа, Арона... дебатовало се о томе који је облик
владавине најбољи. Данас је опште прихваћено да је демократски
систем нешто ка чему треба тежити и готово је немогуће замисли
ти да нека политичка странка иступи са програмом који се не зала
же за изградњу и развој демократског система.
У овом раду смо желели да укажемо на комплексност поли
тичког система, као и на проблеме са којима се политички системи
сусрећу у балканским земљама. Балкан представља простор чија је
историја обележена многобројним ратовима који су умногоме обе
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лежили његову судбину. Уколико занемаримо целокупну претход
ну историју балканских народа, што је више него немогуће, и по
гледамо блиску прошлост само наше земље, тј. период после 2000.
године, може се видети сва нестабилност која је чест пратилац
балканске историје. Наша земља је мењала име, границе, губила
територију... Само на основу тог једног кратког периода историје
може се стећи груба слика о томе са којим се све изазовима сре
ће изградња једног стабилног политичког система на балканским
просторима. Та изградња мора водити рачуна и о развоју културе
мира и сарадње на читавом Балкану, која ће у комбинацији са реги
оналном и европском интеграцијом коначно донети мало ,,досад
нију историју’’ на нашим просторима.
И на крају:
Када се ради о политичким системима уопште морамо
стално имати на уму да они треба да служе остварењу добро
бити грађана, а не да постоје независно од њих и да служе пуком
задовољавању интереса оних који су на власти.
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Misa Stojadinovic
POLITICAL SYSTEM AND BALKANS
Summary
Objective of this text is to underline certain challenges that Balkanian political systems have been dealing with throughout history.
Author of this text used a content analysis method and comparative
method in the analysis of the political systems. The author analyzed
socio-historical background of the Balkan and came to conclusion that
it has given some original pointers during establishment of Balkanian
democratic political systems.
In this text the author did not opt for elaboration of political systems of certain Balkanian states separately, but instead of it the author focused on underlining of basic problems that have been posing
problems in the process of establishment and implementation of local
political systems. In the first part of the text the author shortly analyzed
political systems in general, and then focused on relations of the territory of the Balkan with establishment of its political systems.
Key Words: political system, citizen, political parties, political culture, Balkan,
Serbia.

Abstract
The concept of the political system is a relatively new creation,
but the study of political system is much older one, if we considering
that what we now mean by the political system are previously called the
political regime, the form of government… The political system as one
of the subsystems of global society represents the whole of organized
political activity, relationships, institutions and political culture.
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Balkans is certainly a good example of ``ethnic cocktail`` area,
the area where is intersecting curves of different civilizations. This
leads to the main characteristics of Balkans: multi-nationality, multiconfessionality, multi-culturality. These characteristics combined with
the turbulent past of the Balkan peoples and the interests of great world
powers results that it reasonable for Balkans to say that represents the
real ``powder keg``.
In this paper we are not analyzing individual political systems of
Balkan states, but we are dealing with the analysis in order to discover
the challenges that face political systems in the Balkans. At the beginning we are underlined that the modern should serve to realization of
citizen’s welfare.
Today political parties have an important place in political life in
all developed societies. Political culture is an indispensable part of the
political system. Especially having in mind the situation in the Balkans,
as such, the political culture should be given a special attention.
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ПОЛОЖАЈ ШЕФА ДРЖАВЕ 
У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ
Сажетак
У научној заједници која се бави уставним правом и поли
тичким системима, не постоји пуна сагласност да је систем власти
у Србији, како по Уставу из 1990, тако и по новом из 2006, полу
председничког типа. Има битних изузетака, који тврде да је систем
парламентарног или чак председничког (харизматског?) типа. Из
тог разлога се прво размaтра теорија полупредседничког система,
као и чини покушај да се расветли проблем (још увек) недовољно
прецизног дефинисања појма полупредседнички систем, у форми
увода у тему рада. Затим се прелази на анализу уставних аранжма
на у последње две деценије, уз посебан осврт на примере из поли
тичког живота у којима је председник, као актер, био важна фигура,
али и компаративни аспект полупредседничких система источне
Европе. Посебна пажња је посвећена институту суспензивног вета
и ванредним овлашћењима. У светлу најновијих ставова дела по
литичке класе да је Устав зрео за ревизију, предлажемо један пакет
реформи институције шефа државе. Држимо да је председник Ср
бије, по садашњим и ранијим уставним овлашћењима, показивао
кад јалов, кад не-институционално подстакнут пристрасан утицај,
а да постигнутим резултатима, није испунио захтеве ефикасности
и ефективности у политичком систему Србије.
Кључне речи: полупредседнички систем, шеф државе, политички си
стем, устав, систем власти, суспензивни вето, ванредна
овлашћења.

101

СПМ број 2/2010, година XVII, свеска 28.

стр. 101-119.

УВОД
‘’Краљ је саздан од божанске и херојске твари и зато прева
зилази све на свету својим сјајем и зато као сунце је он, сагорева
очи и срца и нико га на земљи не може надмашити’’.1)
На самом почетку овог рада издвајамо како један од најста
ријих политичких списа на свету - Мануов законик, види симбо
личну улогу владара. Еквивалент овог феномена у модерној др
жави био би шеф државе, било да се ради о конституционалном
краљу или председнику. Иако је због деперсонализације и ограни
чења дивинизација нестала, а утицај опао, шеф државе је и сада
симбол националне кохезије и суверенитета.
Други мотив разматрања теме је улога коју институција има
у политичком систему Србије. Улога председника је најзначајни
ја у председничким системима - шеф државе истовремено и шеф
владе, средња у полупредседничким - непосредно изабрани пред
седник има нека овлашћења, али их дели са владом која происти
че из парламента, а најмања у парламентарним - сваки акт шефа
државе премапотписан од стране премијера који за њега одговара.
Крај Хладног рата и слом социјализма обележио је тренутак ко
ји је Ралф Дарендорф назвао ''тренутком правника''2), потребе да
се реконфигурише поредак. У таквом миљеу била је и СФРЈ/СРЈ/
Србија. Србију краси полупредседнички систем, слаже се већина
теоретичара, и зато почињемо са теоријом и дефиницијом ''семи
президенцијализма''.

ТЕОРИЈА ПОЛУПРЕДСЕДНИЧКОГ 
СИСТЕМА – ДЕФИНИЦИЈА
ДИВЕРЖЕОВА ТЕОРИЈА
Мало је појмова у уставном праву и упоредној политици који
су карактерисани толиком динамичношћу као што је то полупред
седнички систем (семипрезиденцијализам). Тако Мари-Ан Коанде
наводи 29 различитих класификација система власти устављеног
у Француској 1958, а ту је реч управо о полупредседничком систе
му, јер је тадашња нова организација власти те земље и послужила
1)

Мануов законик, глава VII, (5, 6)

2)

Дарко Симовић, Полупредседнички систем, Службени гласник, Београд, 2008, стр. 213.
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Морису Дивержеу да га први теоријски формулише 1970.3) У свом
уџбенику уставног права Диверже је тада формулисао полупред
седнички систем као целину која се састоји из три конститутивна
дела: шеф државе се бира непосредно на општим изборима, распо
лаже одређеним овлашћењима која превазилазе његова овлашћења
у парламентарном систему, влада је одговорна пред парламентом.
Касније је додатно разрадио концепт. Поред два нетакнута
елемента - избора шефа државе и одговорности владе, прецизи
рана су овлашћења председника која би он морао да има како би
се дати систем уопште разматрао као полупредседнички. Наиме,
сматрао је да шеф државе мора поседовати право дисолуције парла
мента (распуштања) било у самосталном виду било као овлашће
њем на основу предлога премијера. Још једном је вршио рефор
мулацију када је и дефинитивно дао дефиницију система у књизи
Шах краљу (Échec au roi).4) Полупредседнички систем подразуме
ва председника изабраног на општим изборима непосредно, који
има значајна овлашћења, а влада је одговорна скупштини. Дивер
же је истицао како је полупредседнички систем нешто ближи по
карактеру парламентарном него председничком. Извршна власт је
подељена између владе и председника, влада зависи од парламен
та, извршна власт распушта скупштину. Међутим, differentia speci
fica полупредседничког система јесте начин избора шефа државе
– у парламентарном он је или неизборни монарх или га бира пар
ламент, а овде га бирају грађани. Полупредседнички шеф државе
има подједнак политички легитимитет као парламент. Поред тога,
председник овде има шира реална овлашћења. Диверже је правил
но оценио да је овде егзекутива бицефална и то не само привидно
као у парламентарном систему. А оно у чему су парламентарни
и полупредседнички истоветни у томе се овај други разликује од
председничког, јер су парламентарни и председнички два супротна
пола. Заједничко им је што подразумевају избор председника од
стране грађана, али ту свака подударност нестаје. Председнички
систем има моноцефалну егзекутиву, тј. извршну власт са кумули
раним овлашћењима шефа државе и премијера система.
Од изузетног је значаја и Дивержеово уочавање фактора ко
ји утичу на функционисање система. Четири је фактора: два ег
зогена, односно устав и утицај традиције/политичких околности
и два ендогена који творе специфичну трансформациону мрежу/
transformational grid, односно састав парламентарне већине и по
3)

Ibid, стр. 17, 18.

4)

Ibid, стр. 20.
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ложај председника у односу на већину. Тако у оквиру председнич
ких уставних надлежности постоје три врсте система: први који
шефу државе дају контролна овлашћења - дисолуција, покретање
контроле уставности, расписивање референдума (Ирска, Францу
ска), затим они који поред контролних дају и право опозива владе
(Вајмарска Немачка, Аустрија, Португал) и трећи који пре свега
додељују управљајућа овлашћења (Финска, Исланд). Да формал
на уставна овлашћења нису довољна за фактичку оцену положаја
шефа државе у политичком систему доказује изнад свега случај
Француске. Шеф државе има по слову устава углавном улогу арби
тра, али у суштини доминира у систему. По речима Ренеа Капита
на, председник Француске је у стању да премијера сведе на ‘’шефа
свог особља’’.5) У помоћ је зато неопходно призвати други егзогени
фактор, а то је утицај политичке традиције и битних контекстуал
них околности у тренутку успостављања једног уставног система.
Тамо где је нови шеф државе имао да симболизује успоставље
ну независност он је углавном и остао само симбол и номинални
носилац ма колико широких овлашћења (Ирска, Исланд), док је у
случајевима намере уставотворца да заузда хировити парламента
ризам стварана претпоставка да ће егзекутива преузети примат над
легислативом (Француска). Како Диверже истиче, тада је јако бит
но и којим путем ће кренути пракса почетног председника. Ако је
он само номинални вођа, постојаће висока вероватноћа да ће се и
његови наследници понашати слично као и он, јер је накнадно уво
ђење изобичајених норми веома тешко, без обзира што оне стоје на
папиру. Два ендогена фактора се пак у разматрању не могу раздво
јити. Страначко позиционирање у парламенту може да поприми
различите облике: монолитна већина, коалициона већина, фраг
ментисаност и одсуство већине, приликом чега се у односу на ту
већину председник поставља на различите начине: лидер већине,
њен члан, неутралан, у опозицији, а од комбинације тих чинилаца
(трансформациона мрежа) зависи и његов положај у систему: ап
солутни и ограничени монарх, симбол, контролор, диархија...
Логика устава и праксе не морају да се поклопе у полупред
седничком систему. Као пример нам опет служи Француска. Када
је шеф државе истовремено и шеф партијске већине у парламенту,
он доминира целим системом, који се полако приближава председ
ничком систему у виду ‘’апсолутне републиканске монархије’’.6)
Уколико је у опозицији у односу на ту већину његова улога се реду
кује на контролну, а исто важи и уколико је шеф државе неутралан.
5) Ibid, стр. 23.
6) Ibid, стр. 27.
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Ако је њен пуки члан функција му је симболична. Дакле, кад је
премијер из странке чији је шеф и председник државе, онда он има
мало маневарског простора за иницијативу тако да се подела рада
замагљује, а долази до фузије у којој је председник катализатор
док се премијерска власт пасивизује. Не треба помињати колико
моћнији председник постаје у нередовним стањима ‘’нужде’’, када
до пуног изражаја долазе његове надлежности ‘’спазмичког карак
тера’’.7) То су његове надлежности које се аутоматски активирају
у посебним ситуацијама угрожености територијалног интегритета
и суверенитета и када је редован рад државних институција пре
кинут вишом силом. Де Гол је таква изузетна овлашћења имао у
времену алжирске агоније и након саме кризе више пута играо на
самој ивици устава оклевајући са укидањем ове своје специфич
не позиције. Уколико на сцени постоји коалиција са доминантном
странком, шеф државе има сличан положај, али је лимитиран апе
титима савезничких партија чиме заслужује назив ‘’ограниченог
монарха’’. Ако је само члан владајуће партије он се претвара у
симбол, јер тежиште ефективне власти прелази на његовог партиј
ског шефа и премијера. Опозициони и неутрални статус му намећу
арбитражну функцију, а диархија или двовлашће се јавља или када
га зауз дава уједначена владајућа коалиција чији је он сразмеран
део или када јасне већине у парламенту нема, тј. када је на сцени
фрагментисани и нерационализован парламентаризам.
Сада је важно истаћи Метјуа Шугарта. Он тврди да се овај
појам може дефинисати двојако – преко институционалног присту
па, али и бихевиоралних последица. Прва инстанца се односи на
уставни аранжман или институционалну хијерархију, инвеститу
ру, формалност, а друга на партијску динамику: ‘’И један и дру
ги приступ су оправдани, али не би смели да буду поистовећени.
Институционални приступ разматра изворе власти егзекутиве и
скупштине и какав је конституционални однос између њих. Бихе
виорални приступ, са друге стране, фокусира се на екстра-инсти
туционалне факторе као што су партијски систем и динамика
лидерства’’.8) Шугарт само наглашава оно што је и Диверже им
плицитно подразумевао када је помињао егзогене/ендогене факто
ре, али приликом чега није био довољно прецизан. А то је да су ова
два пола међусобно зависна по принципу повратне спреге, али не
7) Горан Буџак, Полупредседнички систем као модел хоризонталне организације власти,
www.analize-komentari.com/Download/polupredsednicki%20sistem.pdf, стр. 7. (датум
приступа 1.3.2010)
8) Matthew Søberg Shugart, Semi-Presidential Systems: Dual Executive and Mixed Authority
Patterns, od.dk/files/semi-presidentialism.pdf, p. 5. (датум приступа 2.3.2010)
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и истог значења за дефиницију. Институционални оквир је преду
слов нужан, за евентуално ‘’јаког’’ председника, односно једна вр
ста филтера која омогућава партијским и лидерским аспирацијама
да уопште ступе на сцену. Испољени бихевиорални моменти затим
повратно утичу на структуру система, ‘’замагљујући’’ формалне
обрасце у одређеним околностима. Ово нас наводи на то да је по
лупредседнички систем динамичан модел, али са битним институ
ционалним статичним претпоставкама.
Шугарт констатује појаву политичких система у виду ‘’хи
брида’’, али у оквиру њих разликује хибриде огледала и мешовите
хибриде и то на основу тога како се мандат легислативе и егзеку
тиве успоставља, а како обара у односу на два класична система.
За разлику од парламентарног (начело fused-fused origin/survival –
повезано порекло и опстанак на власти скупштинске и извршне
власти) и председничког (начело separated-separated) ови системи
комбинују опозитно ове бинарне елементе. Стога, ‘’elected primeministerial’’ системи имају независтан избор премијера од скуп
штине, али након што што се успостави егзекутива, она зависи
од парламентарног поверења (Израел). ‘’Аssembly-indеpendent’’
подразумевају избор егзекутиве од стране скупштине, али касније
она има опстанак невезан ставом парламента (Швајцарска, Боли
вија). Оба хибрида-огледала значе специфични однос парламента
и владе будући да је фокус на моноцефалној егзекутиви. Мешо
вити хибриди се пак и називају тако, јер позајмљују елементе и
од једног и од другог класичног система, а та позајмица се огледа
у реалној бицефалној егзекутиви – шеф државе има непосредан
избор и независтан мандат, а влада обавезно зависи од поверења
парламента.9) Наглашавамо да по Шугарту, није институционална
компонента система та која варира (alternate) него бихевиорални
исход који зависи од политичке културе, парламентарног распоре
да снага и положаја председника према тој чињеници. Полупред
седнички систем је ‘’филтер’’ који пропушта политичке страсти,
а затим делимично бива под утицајем (притиском?) истих. Ако је
тај режим довољно широк у виду председничких овлашћења, шеф
државе може, али и не мора користити све своје капацитете, али
ако је узак, председник бива веома лимитиран, а цео систем осуђен
на честу инклинацију ка парламентарним исходима (овлашћења су
одскочна даска за бихевиоралне исходе). Шугарт и Кери су пре
цизирали и део дефиниције који се односи на институционални
9) Ibid, p. 3.
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контекст. Концепт се по њима дели на премијерско-председничке
системе и председничко-премијерске. У првима, влада је искључиво
одговорна скупштини, док је у другима та институција дуално од
говорна и парламенту и председнику.
Чини нам се преоштра оцена Дарка Симовића да је модел
Шугарта и Керија статичан и вештачки: ‘’Након ових речи, стиче
се утисак да су Шугарт и Кери ове институционалне системе до
живљавали као статичне моделе који се безусловно и трајно од
ликују превлашћу једног уставног органа у оквиру егзекутиве’’.11)
Потпуно је занемарена (bеhаvioral) димензија дефинисања ових
значајних аутора. Теорију Шугарта и Керија у нашој науци прихва
та Небојша Владисављевић: ‘’Поред ова два облика (председнички
и парламентарни систем - прим. М.П.) постоје и следећи системи
са непосредно изабраним председником: премијерско – председнич
ки, председничко – парламентарни и парламентарни систем са не
посредно изабраним председником’’.12) Овај аутор у класификацију
уврштава и парламентарни систем са непосредно изабраним пред
седником, који нема право дисолуције, не поседује самостална
овлашћења у одређивању састава владе и законодавном процесу.
Ми ћемо такође усвојити предложену дефиницију полупред
седничког система. Сматрамо и да се на ову Шугарт/Кери дефини
цију може лепо надоградити и Сарторијева метафора о ‘’осцилова
њу’’.13) Наиме, на другу димензију дефиниције указали смо као на
ону која подразумева ‘’смењивање фаза’’ – од више парламентар
них ка председничким и обратно. Сарторијева примедба је да ако
бисмо говорили о ‘’смењивању’’, онда и не бисмо имали засебан
систем који се може разлучити и зато предлаже термин ‘’осцило
вање’’, јер се оно одвија у оквиру једног референтног оквира.14)
Ми додајемо, ако се модел упореди са осциловањем електромаг
нентих таласа, с тим што би врх и дно таласног брега означавали
рецимо идеални замишљени максимум исхода председничког/пар
ламентарног система сваког са по једне стране апсцисе која дели
таласну фазу на два једнака дела и стога била идеална средокраћа
између председничког и парламентарног система, онда би варија
10)

10) Ђовани Сартори, Упоредни уставни инжињеринг, Филип Вишњић, Београд, 2003, стр.
155.
11) Дарко Симовић, Полупредседнички систем, Службени гласник, Београд, 2008, стр. 50.
12) Небојша Владисављевић, Системи са непосредно изабраним председником, наслеђе
старог режима и нови устав, Призма, ЦЛДС, Београд, 2003, стр. 12.
13) Ђовани Сартори, Упоредни уставни инжињеринг, Филип Вишњић, Београд, 2003, стр.
155.
14) Дарко Симовић, Полупредседнички систем, Службени гласник, Београд, 2008, стр. 39.
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билност природе полупредседничког система апсолутно могли да
упоредимо са честицом која мења свој положај између два краја
једне амплитуде.

ШЕФ ДРЖАВЕ У ПОЛИТИЧКОМ 
СИСТЕМУ СРБИЈЕ ОД 1990. ДО 2006.
Несумњиво је да бисмо могли да се сложимо са онима ко
ји су критиковали начин усвајања устава. Наиме, њега је усвојила
једностраначка скупштина, да би затим били расписани избори по
новом уставу.15) Већина критичара се усмерила ка садржини уста
ва, а: ‘’...писање устава, у највећем броју случајева, протицало је
далеко од очију јавности’’.16)
Усудили бисмо се да тврдимо да је већ тада на основу самих
уставних одредаба у институционалном погледу успостављен пре
мијерско-председнички тип полупредседничког система: ‘’Устав
Србије успоставља премијерско-председнички систем’’.17) Шеф
државе се бирао на непосредним изборима од стране грађана и
поседовао је одређена овлашћења која се разликују од овлашћења
парламентарног председника и по значају и по томе што не изиску
ју премапотис премијера, а влада је остала одговорна парламенту.
Премда су овлашћења минималног опсега, она обухватају доњи
праг из дефиниције коју смо прихватили чиме су створене прет
поставке можда не за ефективну власт како то тврди Симовић18),
али сигурно за ситуац
 ију у којој би председник био јак ометалачки
фактор и потенцијални генератор политичке кризе у ретким ситуа
цијама, као када би одбио да распусти скупштину на предлог Вла
де. Овакав институционални склоп ограничава бихевиорални део
дефиниције, сводећи политичку праксу српску система на углав
ном парламентарне исходе.
Николић и остали често су оптуживали уставотворце да су
нарушили принцип поделе власти у корист председника.19) Лоше
15) Павле Николић, „Институција председника републике и промашаји и недоречености
Устава Републике Србије од 1990.“, Архив за правне и друштвене наук е, вол. 77, бр. 2-3,
Београд, 1991, стр. 288.
16) Дарко Симовић, Полупредседнички систем, Службени гласник, Београд, 2008, стр. 213.
17) Небојша Владисављевић, Системи са непосредно изабраним председником, наслеђе
старог режима и нови устав, Призма, ЦЛДС, Београд, 2003, стр. 15.
18) Дарко Симовић, Полупредседнички систем, Службени гласник, Београд, 2008, стр. 305.
19) Павле Николић, „Институција председника републике и промашаји и недоречености
Устава Републике Србије од 1990.“, Архив за правне и друштвене науке, vol. 77, бр. 2-3,
Београд 1991, стр. 287.
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је што председник има учешће у вршењу законодавне и уставо
творне власти, што има суспензивни вето и овлашћење да доноси
акте са законском и уставном снагом. То се односи на овлашћења
председника у ‘’стањима нужде’’. Председник има право да у слу
чајевима када скупштина не може да се састане и без ње прогласи
ратно или стање ратне опасности, да доноси акте из надлежности
скупштине и да ограничава слободе и права и мења организацију
владе, судова и тужилаштава. Слична је ситуац
 ија и када председ
ник прогласи ванредно стање на предлог Владе. Лоше је и што су
његова овлашћења према скупштини још већа.20) Председник има
неограничено право да распушта скупштину, али се по овом пи
сцу ограничењем не може сматрати то што је председник владе
лимитиран предлогом Владе, зато што је и Влада део бицефалне
егзекутиве (?). Не ваља ни то што скупштина не може да опозове
председника, иако има право да покрене поступак за његов опо
зив. На крају, Николић сматра да је нелогично да председник није
подложан самоиницијативном опозиву грађана (као да скупштина
јесте) и што је овакав положај шефа државе упоређиван са другим
системима (Француска), јер Србија нема демократски етос који би
овај инокосни орган држао под контролом, иако је тамо Де Гол кр
шио устав и био више од арбитра политичког живота.21)
У погледу предлога премијера, председник нема избора до
да предложи мандатара из редова парламентарне већине и то баш
конкретну личност о којој је већина постигла сагласност.22) Ресо
ре у Влади расподељује искључиво кандидат, а Влада је подложна
инвеститури парламента. У погледу предлога уставних судија, има
право да предложи кандидате тако да скупштина не може да иза
бере лице које председник није одабрао. Председнику остаје да се
пре предлога договори са парламентарном већином. Марковић на
води пример када је Демократска странка била у опозицији, али је
давала шефа државе. Покушај Тадића да буде изабран његов кан
дидат није успео, зато што је парламентарна већина сумњала да је
кандидат под великим утицајем ове странке. Ми додајемо да би
ово овлашћење председника могло да буде веома значајно уколико
не би било кохабитације, када би председник и скупштинска већи
на долазили из исте партије, а нарочито ако би шеф државе био и
шеф те партије. И по најновијем уставном решењу, пет судија би
рају скупштина и председник одвојено од укупно петнаест судија
20) Ibid, стр. 290.
21) Дарко Симовић, Полупредседнички систем, Службени гласник, Београд, 2008, стр. 94.
22) Ратко Марковић, „Моћ и немоћ председника Републике Србије“, Анали Правног факул
тета у Београду, vol. 52, бр. 3-4, стр. 330.
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Уставног суда, тако да у том случају шеф државе може да обезбеди
себи чисту већину у овом органу.
У нередовним околностима, а у складу са начелом да је ‘’до
бро државе врховни закон’’ (salus rei publicae suprema lex est), до
лази до промене у односу егзекутиве и легислативе. Када се скуп
штина не може састати на основу мишљења премијера председник
проглашава ратно/стање ратне опасности, самостално или на пред
лог владе у доноси акте за које је надлежна скупштина и дужан је
да их поднесе њој чим она буде у прилици да се састане. На пред
лог Владе, проглашава ванредно стање на делу државне територије
када су угрожени било права и слободе грађана било рад државних
органа. Као и у случају међународног представљања и ове одредбе
су резервног карактера, под условом да је Србија постала од феде
ралне јединице суверена држава. Стога, могли бисмо да тврдимо
да је критика Николића у вези председничких овлашћења у вези
нередовних околности преоштра. Ако погледамо случај признате
демократије – Француске, у овом смислу видећемо да устав пред
виђа скоро идентичан механизам успостављања нередовних ста
ња, а у случају ванредног стања дозвољава и већу дискрецију.23)
Једино у чему је уставотворац погрешио и где би са Николићем
могли да се сложимо, јесте то што у тексту није прецизирано које
слободе и права могу бити ограничени у тим ситуацијама, а која
не - као што је то урадио француски устав. Зато не бисмо могли да
се сложимо са тврђењем: ‘’Такве границе тешко да би имале било
какво реално значење у рату који се, то је ваљда свима белодано,
води тотално – свим средствима и без икаквих ограничења’’.24) То
што се заиста у рату догађају преступи не значи да државни органи
не би требало да се обавежу да тада поштују минимум најосновни
јих слобода и права.
Суспензивни законски вето (Марковић) је овлашћење непо
средно изабраног председника да у границама тог овлашћења, уче
ствује у вршењу законодавне власти чији је носилац скупштина.
Петров даје прецизнију дефиницију Миодрага Јовичића: ‘’...право
шефа државе да својим актом (стављање вета) спречи ступање
на снагу неког закона усвојеног у парламенту’’.25) Парламент има
једину реч када је у питању закон под утицајем суспензивног вета.
Разлика у односу на ситуацију у којој овај вето не постоји је што
23) Дарко Симовић, Полупредседнички систем, Службени гласник, Београд, 2008, стр. 81.
24) Владан Кутлешић, „Уставни положај председника Републике Србије“, Архив за правне и
друштвене науке, вол. 77, бр. 2-3, Институт за упоредно право, Београд, 1991, стр. 304.
25) Владан Петров, „Суспензивни вето Председника Републике“, Права човека, бр. 3-6,
2005, стр. 60.

110

Марко Пејковић

Положај шефа државе у политичком систему ...

парламент о закону одлучује два пута: ‘’Резон овог института је у
томе што се ветом ефикасно може утицати на садржину одлука
законодавне власти, при чему је претпоставка да тај утицај има
подједнак извор легитимитета...’’.26)
У Уставу је вето доведен у везу са роком који председнику
даје право да прогласи закон. Тај рок износи само седам дана. У
компаративној пракси спада међу врло кратке у ствари најкраће.27)
Мало је вероватно да ће председник у том року успети да обави
потребне консултације са експертима и формулисати разлоге вра
ћања закона. И када се закон ветира, скупштина о њему одлучује
истом већином којом га је усвојила и претходни пут без расправе.
Не постоји право поновног разматрања и прекрајања првобитне
верзије закона.28) Парламент има два избора: поновити првобитну
одлуку или усвојити сугестију шефа државе (Кутлешић). Устав је
пропустио случај ‘’ћутања председника’’, односно наведено је да
ће у случајевима када председник у року никако не реаг ује, пред
седник скупштине о томе обавестити посланике.29) Председник је
дужан да прогласи поново изгласан закон. Преостала могућност,
јесте покретање поступка пред Уставним судом.
Суспензивни вето је коришћен мали број пута. До 1994. био
је коришћен 11 пута, а затим пуних 11 година није био коришћен
све до 2005. када је председник ветирао два акта - Закон о Влади и
Закон о раду, које је парламент изгласао по други пут, а шеф држа
ве покренуо поступак пред Уставним судом. Закон о раду је посеб
но индикативан. Председник је заправо био одбио да потпише овај
закон, јер није донет у законодавном поступку у складу са уставом.
По председниковом мишљењу, он је био спречен да употреби своје
право на вето, јер се наводно вето може стављати само на акт који
јесте закон. Скупштина је поново гласала о истом закону и упути
ла га председнику који га је указом прогласио, а потом обратио се
Уставном суду. Сматрамо да ово није у складу са логиком инсти
тута и усвајамо мишљење Владана Петрова.30) Устав Србије, није
предвиђао ограничење употребе вета из чега следи да се он могао
26) Владан Кутлешић, „Суспензивни вето у уставу Србије у светлу компаративног права“,
Страни правни живот, бр. 2-3, Институт за упоредно право, Београд, 1991, стр. 20.
27) Владан Петров, „Суспензивни вето Председника Републике“, Права човека, бр. 3-6,
2005, стр. 73.
28) Владан Кутлешић, „Суспензивни вето у уставу Србије у светлу компаративног права“,
Страни правни живот, бр. 2-3, Институт за упоредно право, Београд, 1991, стр. 25.
29) Владан Петров, „Суспензивни вето Председника Републике“, Права човека, бр. 3-6, Бе
оград, 2005, стр. 83.
30) Ibid, стр. 87.
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употребљавати како због неуставности, тако и нецелисходности.
У погледу спора да ли председник може да ветира само закон у
целости или само део (item veto), не постоји најшира сагласност
у теорији. Које тумачење прихватити ако устав о томе ћути? Убе
дљив је став Кутлешића да се овде ваља руководити начелом ''ко
може више, може и мање'' (argumentum ad minorem a maiore) следе
ћи уставносудску логику – закон се може прогластити неуставним
и у једном делу.
Суспензивни вето је присутан у свим посткомунистичким
системима сем Хрватске и Словеније – што у случају Хрватске
сигурно није морало да значи већу демократичност, али са већим
дискреционим правом председника или барем дужим роком до ко
га се може ставити вето, као и у Француској. Француски председ
ник располаже правом вета у року од 15 дана, Литваније 10, Русије
и Молдавије 14, Бугарске, Словеније и Украјине 15. Председници
Румуније, Молдавије и Словачке имају исту обавезу као и пред
седник Србије – да прогласе првобитно ветирани акт ако га парла
мент изнова усвоји обичном већином, председник Пољске закон
проглашава ако га усвоји тропетинска обична већина, а ако је у
питању уставни закон онда промулгација захтева тропетинску ве
ћину укупног броја. Устави Бугарске, Литваније и Македоније зах
тевају апсолутну већину укупног броја посланика за прегласавање
вета, председници Украјине и Русије располажу најјачим правом
суспензивног вета двотрећинске већине.31)
Распуштање скупштине је класично средство парламента
ризма којим егзекутива распушта парламент пре истека уставног
мандата. А како је у Србији постојала бицефална егзекутива пред
седника и Владе, ово овлашћење је подељено између њих. Влада
даје образложени предлог председнику за распуштање, а он одлу
чује да ли ће то урадити.32) Он нема слободу да самоиницијативно
распусти парламент као што то има француски шеф државе који
има само обавезу да се консултује са владом. Када председник Ср
бије распусти скупштину, Влади престаје мандат. По овом уставу,
скупштина је била распуштена два пута. Председник је оба пута
прихватио предлог владе.
Из изложеног видимо да ''неограничено'' право председни
ка да распушта скупштину није постојало. Нејасна примедба да
председник не би смео да има ово право, чак и ако то ради на пред
31) Дарко Симовић, Полупредседнички систем, Службени гласник, Београд, 2008, стр. 79,
236, 237.
32) Ратко Марковић, „Моћ и немоћ председника Републике Србије“, Анали Правног факул
тета у Београду, vol. 52, бр. 3-4, стр. 339.
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лог Владе, не може бити узета у озбиљно разматрање. Институци
је председника и владе су функционално раздвојене. Чињеница да
председник и премијер могу доћи из исте странке при чему је шеф
државе и страначки шеф, подједнако је вероватна оној да су они
политички супарници у време кохабитације. У Србији, обе ситу
ације су важне не толико због институционалног склопа који њих
слабо обликује, јер су овлашћења шефа државе малобројна, иако
значајна, већ због партијске/лидерске динамике или општих ендо
гених фактора који су пре свега на релацији влада – скупштина.
Николићу не би било за утеху ни да је 1990. уведен парламентарни
систем. Милошевић и СПС би и тада освојили апсолутну парла
ментарну већину, тако да би егзекутива исто била под њиховим
стегом, из чега није тешко закључити да би прерогатив дисолуције
опет био код Милошевића. Упоредно, сви посткомунистички уста
ви, сем устава Македоније, предвиђају ово право, док француски
не наводи разлоге за распуштање.
У односу према Влади, за разлику од Француске, председ
ник Србије није имао право да председава седницама Владе, нити
да потписује њене прописе, именује и разрешава премијера/мини
стре. Председник се налазио ван круга управних надлежности.
Устав наводи да разлог за одговорност наступа уколико
председник ''прекрши Устав''.33) ''Кршење Устава'' треба тумачити
као политичку одговорност, као што француски устав политичку
одговорност подводи под ''велеиздају''. Јовичић је сматрао да овај
термин није класично кривично дело издаје, већ: ''политички де
ликт неодређене садржине који се састоји из повреде устава или
закона или тешког огрешења о дужност''.34) Поступак опозива по
креће две трећине гласова укупног броја посланика, а тек ако се за
опозив определи већина укупног броја бирача, председник је опо
зван. Изношене су примедбе да су већине превисоке. Нарочито у
случају бирача, јер је већина опозива изнад потребног минимума
да се председник изабере, пошто у двокружном већинском систему
у другом кругу тај минимум износи четвртину бирача. Што се тиче
скупштинске већине, апологете устава признају да једино може би
ти спорна која већина може бити подобна: ''...да ли двотрећинска
или нпр. већина свих посланика''.35) Четвртина бирача је потребна
само ако се узме у обзир други круг. За победу у првом, потребна
33) Наведено према Владан Кутлешић, „Уставни положај председника Републике Србије“,
Архив за правне и друштвене науке, вол. 77, бр. 2-3, 1991, стр. 306.
34) Ibid, стр. 306.
35) Ibid, стр. 307.
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је већина опозива, тако да за ову већину постоје аргументи и за и
против.
На крају, ако се погледа институционални аспект полупред
седничког система, извесно је да су све његове претпоставке уве
дене овим уставом: председника бирају грађани, он има значајна
овлешћења иако у минималном опсегу - броју, влада је одговорна
парламенту. И то премијерско-председнички тип, јер влада не мора
ужива поверење председника. Опет, овакав аранжман је на димен
зију полупредседничког система бихевиоралног кова утицао као
веома ''пригушујући филтер'' чиме готово да није дозвољавао да
захваљујући овом моменту добијемо ''јаког'' председника у било
ком периоду. У смислу ''осциловања'' полупредседнички систем је
редовно нагињао ка парламентарном полу ''таласног брега'', али се
због институционалних решења никада није и нити се могао пре
творити у парламентарни систем премапотписа за сваки председ
ников акт. Не можемо се сложити да: ''Нема дилеме да је сачувана
институционална логика парламентаризма''.36) Чини се да у овој
оцени доминира мешање аспеката дефиниције полупредседничког
система – институционалних и бихевиоралних, али нарочито не
разликовање ширег и ужег утицаја ендогених фактора на статус
председника. У смислу ''ендогених'' фактора, наше тезе се покла
пају са оценом Владисављевића: ''И поред тога, разлоге успоста
вљања и одржавања недемократског режима не треба тражити
у овом систему, већ у ванинституционалној области (подвукао
М.П.) и другим институционалним решењима''.37) Стога, поред
ужих ендогених фактора који су условљени опсегом председнич
ких овлашћења и који варирањем могу да ''оснаже'' или ''ослабе''
председника, постоје и они општи који се одвијају у складу са не
зависном логиком. СПС је имала 400.000 чланова, наследила је ин
фраструктуру СКС, кадрове и финансијска средства. Све оно са
чиме је опозиција кубурила: ''На свом челу имали су (СПС – прим.
М.П), у то време неспорно, најпопуларнијег политичара, а по из
борним јединицама довољно угледних појединаца доказаних у сво
јим срединама, способних да однесу победу по већинском изборном
моделу''.38) Владисављевићева анализа се надовезује на ову чиње
ницу: ''Услед ограничених овлашћења председника, Милошевиће
ва моћ није извирала из председничког положаја већ из контроле
36) Дарко Симовић, Полупредседнички систем, Службени гласник, Београд, 2008, стр. 305.
37) Небојша Владисављевић, Системи са непосредно изабраним председником, наслеђе
старог режима и нови устав, Призма, ЦЛДС, Београд, 2003, стр. 15.
38) Милан Јовановић, Политичке институције у политичком систему Србије, Институт за
политичке студије, Београд, 2008, стр. 47, 48.
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посланичке већине''. Због малих овлашћења председника која се
инстутционално не појављују у парламентаризму, ендогена логика
је скоро сасвим била парламентарног типа.
39)

ШЕФ ДРЖАВЕ У ПОЛИТИЧКОМ 
СИСТЕМУ СРБИЈЕ ОД 2006.
Нови Устав је донео неколико новина у односу на ранији.
Преамбула помиње Косово и Метохију, у даљем тексту се детаљ
није разрађују грађанска и људска права, омбудсман, ревизорство,
спорно питање посланичког мандата. Једина област која се веома
мало мењала, управо је она највише критикована у ранијем пери
оду, а то је организација власти са положајем председника: ''Су
штинских разлога једино нема код организације власти која је, уз
ојачано право вета председника републике, остала иста''.40)
Истини за вољу, председник је добио неке нове надлежно
сти, што је била искључива последица распада СЦГ и то у сфе
ри спољних и војних односа.41) Управо ћемо анализу усредити на
његова овлашћења, тј. положај према другим органима и механи
зам одговорности. Поред већ поменутих војних и спољних односа,
председник има овлашћење да скупштини предлаже кандидата за
премијера уз обавезу да саслуша мишљење представника избор
них листа, док је раније узимано у обзир само мишљење већине.
Још предлаже и бира судије Уставног суда. У погледу ''стања ну
жде'' знатно је ослабљена његова дискреција. И ратно и ванред
но стање председник проглашава са премијером и председником
скупштине, али само ако скупштина није у стању да се састане.
Овде видимо отклон од ранијег решења, када је председник про
глашавао ванредно стање на предлог Владе, без учешћа парламен
та. Исто постоји могућност да се у таквим околностима доносе
акти који ограничавају људска права и слободе супротно Уставу,
само што за разлику од ранијег уставног текста председник не мо
же самостално да доноси такве акте. У ратном стању одлуке овако
специфичне садржине доносе заједно председник скупштине, Вла
да и шеф државе, док у ванредном стању у овом пољу дела Влада
39) Небојша Владисављевић, Системи са непосредно изабраним председником, наслеђе
старог режима и нови устав, Призма, ЦЛДС, Београд, 2003, стр. 15.
40) Душан Павловић, „Устав у преамбули“, Политика, http://www.politika.rs./pogledi/Dus
han-Pavlovic/t9166.lt.html (датум приступа 5.3.2010)
41) Милан Јовановић, Политичке институције у политичком систему Србије, Институт за
политичке студије, Београд, 2008, стр. 215.
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уз супотпис председника. Компаративна полупредседничка источ
ноевропска пракса је у овој тачки прилично слична, уз изузетке
Русије и Украјине (председници самостални у вршењу ових права)
и хрватског случаја sui generis, будући да шеф државе има право
да војску употреби и ако није проглашено ратно стање, у посебно
набројаним ситуацијама.42)
Рок за улагање суспензивног вета (промулгацију закона)
сада је продужен и износи 15 дана. Уколико указом не прогласи
закон, председник може да писменим образложењем врати закон
скупштини на поновно одлучивање (чл. 113 Устава). Закон о пред
седнику Републике прецизира разлоге због којих се вето може ста
вити. По свему судећи сувишно, јер практично сваки правни или
политички разлог долази у обзир. Закон кога су бирачи потврдили
било пре било после усвајања у парламенту председник не може
суспендовати (чл. 19). Да би скупштина поново усвојила ветирани
закон, више није довољна обична апсолутна већина посланика, већ
апсолутна већина гласова свих посланика. Иако је извесно да је
ово разумније решено него 1990, остаје недоумица шта се дешава
када се закон врати на поновно разматрање. Да ли скупштина може
тотално да занемари и одбаци председникове примедбе или може
да одустане од закона? Да ли се гласа само ако се председникове
замерке не прихвате?43) Нови устав је решио и ранији озбиљан про
пуст уставотвораца. То је питање шта се дешава са законом уко
лико председнику у року нити прогласи закон нити уложи вето.
Сада, ако председник ''ћути'', указ доноси председник скупштине
и прогласити закон (чл. 113 Устава). Шеф државе може парламент
да распусти или на предлог Владе (када има слободу одлучивања),
с тим да у року од 72 сата мора донети одлуку или услед уставне
обавезе када скупштина у року не изабере Владу било након избо
ра било након изгласавања неповерења. У првом случају председ
ник је још ограничен условом да не може да распушта скупштину
уколико je у току поступак који се тиче питања поверења Владе
или интерпелације.
У председничком систему, председник не може политички
да одговара парламенту, јер он ради према начелу фиксних ман
дата и круте поделе власти. Иако може кривично-правно (импич
мент). У парламентарним системима, шеф државе је политички и
правно (монарх) неодговоран, једино због тога што преко према
потписа за његове акте одговара влада или премијер, тј. зато што
42) Дарко Симовић, Полупредседнички систем, Службени гласник, Београд, 2008, стр. 244.
43) Ратко Марковић, „Устав Републике Србије из 2006 – критички поглед“, Анали Правног
факултета у Београду, вол. 54, бр. 2, 2006, стр. 19.
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није самосталан у вршењу функције. Пошто у полупредседничким
системима постоји барем део надлежности председника које нису
покривене премапотписима, отуда је логика политичке одговорно
сти сасвим присутна.44) Поводи политичке одговорности могу да се
номинално означе као кршење устава, велеиздаја, мито, али њена
природа се том чињеницом не мења. Актуелни Устав је напустио
претходно решење опозива, када су у крајњој инстанци председни
ка смењивали грађани и увео разрешење. Такво решење у постко
мунистичким земљама које имају полупредседнички систем данас
зна једино Молдавија.45) Председник Србије одговара због ''крше
ња Устава'', а тада поступак за разрешење покреће једна трећина
посланика (чл. 118 Устава). Одлуку затим о томе доноси Уставни
суд у року од 45 дана. Ако одлука о повреди Устава буде позитивна,
да би се председник разрешио 2/3 посланика то мора да потврди.
Упоредно, у већини источноев ропских система преовлађује реше
ње по коме коначну одлуку о одговорности шефа државе доноси
уставни или врховни суд.46)

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Ако се има у виду да традицијски у Србији нема адекват
не парламентарне кочнице за самовољу владе, онда је неопходно
обезбедити алтернативну полугу моћи у политичком систему која
ће зауздавати владину самовољу. ''У Србији је влада и народ „једно
исто“. Или, са мога гледишта, народ поклања сву веру партаји
што је на влади. У Србији нема ни либералаца ни конзерватива
ца као партаје. Нема опозиције...'', још у XIX је велио Светозар
Марковић.47) Сматрамо да је полупредседнички систем лек за пре
велику моћ владе, али са неопходним корекцијама у прилог јачања
председника.
Неопходно је додати лимит да председник може бити само
личност која је рођена у земљи (као у Бугарској и Литванији) и
још старосни цензус од 50 година из разлога акцентирања искуства
као важног за овај положај. Озбиљно поразмислити о прописива
њу да шеф државе може бити личност која не само да није члан
44) Дарко Симовић, Полупредседнички систем, Службени гласник, Београд, 2008, стр. 222.
45) Ibid, 224.
46) Ibid.
47) Светозар Марковић, Српске обмане, 1869, (http://www.rastko.rs/rastko/delo/10664, датум
приступа 31.3.2010)
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неке партије, него и да никада није била припадник странке, због
тога што нашу политичку културу боји тешко наслеђе свеопштег
политичког анатемисања и пре 2000. и после. Да би председник
био арбитар политичког живота, он мора бити ослобођен сумње
да је некада служио некој партији. Задржати решење да парламент
и Уставни суд деле улогу у вези председничке одговорности. Нај
више мењати у сфери односа председника према Влади и ширине
његових овлашћења. Председник треба да има у неким моментима
и право председавања Владом, сазивања седница и потписивања
најважнијих аката. Држимо да би у случају пат-позиције криза мо
гла да се превазиђе претњом распуштања скупштине, односно пре
тога покретањем поступка председничке одговорности. Задржати
суспензивни вето (3/5 вето), увести право законодавне иницијати
ве и право председника да законе шаље на референдум (ограничи
ти по броју, материји и временском року), као и право да се сваке
године свечано обрати скупштини начелним прегледом плана рада
из делокруга његових надлежности.
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Marko Pejkovic
HEAD OF THE STATE POSITION 
IN SERBIAN POLITICAL SYSTEM
Summary
Looking toward scientific community which deals with constitu
tional law’s and political system’s issues, one could find no unanimity
among scientists regarding Serbia’s system of government under 1990.
and 2006. constitutions as being semi-presidential. Some important,
but distinctive opinions, argue of system being of parliam
 entary, even
presidential (charismatic?) type. For which reas on, author first clarifi
es theory of semi-presidential system, i.e. makes attempt to shed some
light on (still) unprecise definition of semi-presidential system notion,
and he thought this section will serve as introduction into further exa
mination of the matter at stake. Then, he proceeds to analyze consti
tutional arrangements in the last two decades, with special regard to
examples from political life in which president acted as an important fi
gure, but to comprative semi-presidential, east-European aspect as well.
The due consideration is given to the suspensive veto and emergency
powers. Having encountered with newest hints from political class that
Constitution 2006. is actually to be revised, author suggests packagereform concerning head of state institution. He assumes that president
of Serbia, obliged by former and contemporary constitutions, produced
nothing but a futile or non-instituional biassed practice and achieved
unsatisfactory results, in terms of efficiency and effectiveness in politi
cal system of Serbia.
Key words: semi-presidential system, head of state, political system, constitu
tion, system of government, suspensive veto, emergency powers.

119

УДК: 321.01:323.1(497.1)
Примљено: 3. априла 2010.
Прихваћено: 25. маја 2010.
Оригинални научни рад

Српска политичка мисао
број 2/2010.
год. 17. vol. 28.
стр. 121-139.

Данијела Лакић

Правни факултет, Слобомир П Универзитет
Бијељина, Република Српска

НОВА НАЦИОНАЛНА ДРЖАВА
НА ПРОСТОРУ БИВШЕ СФРЈ

Сажетак
Предмет овог рада је концепт нове националне државе ко
ји се на Балкану јавио као последица распада СФРЈ и слома ко
мунизма у Источној Европи. У тексту се анализирају услови на
станка нове националне државе, њене карактеристике и изазови
са којима се суочава. Међу мноштвом фактора који су узроковали
развој нових националних држава, по свом утицају, издвајају се:
сукоб интереса великих сила, пад комунизма, криза федерализма,
међунационалне противуречности, криза економског и политич
ког система. Основне карактеристике нове националне државе су:
национализам, насиље и сакралност, политичка и економска не
стабилност, непостојање политичке културе и цивилног друштва.
Глобализација је најтежи изазов са којим се суочава нова нацио
нална држава. Рат на подручју бивше Југославије на крају XX века
и стварање нових националних држава показали су да је глобали
зација, супротно очекивањима, изазвала јачање национализма и
националне државе.
Кључне речи: нова национална држава, национална држава, национали
зам, комунизам, глобализација, СФРЈ

УВОД
Крах комунистичке идеологије и распад бивше СФРЈ у про
текле две деценије у жижу научног и политичког интересовања
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вратили су појам националне државе. Док је такозвана модерни
зација западних друштава пре две до три деценије најављивала
човечанству убрзани економско - технолошки развој, данас, раз
вијени Запад брани свој развој кроз наизменичне рецесије, увећа
ње незапослености и пораст опште егзистенцијалне несигурности
људске јединке. Уместо очекивања да ће социјална, политичка и
економска димензија глобализације савладати партикуларизам и
конфликтност наслеђених етно - културних граница, национали
зам се као синоним људске потребе за коренима и припадношћу
вратио на велика врата. “Национална држава је уједно творевина
и творац модерне Европе“1), а глобализација је вратила човека „на
ционалном“ и узроковала настанак нове националне државе као
форме опстанка националне државе.

НОВА НАЦИОНАЛНА ДРЖАВА
Данас се може говорити о две врсте националне државе:
- националне државе затечене у савремености и
- свеже формиране односно новонастајуће националне
државе.2)
Националне државе затечене у савременом добу су државе
које имају за собом време највећих искушења, а убрајамо их у круг
савремених националних држава, пре свега, због њиховог тради
ционалистичког приступа питањима државности и нације.3)
Нове националне државе су државе које у настале као ди
ректна последица слома комунизма у Источној Европи на концу
XX века. Привидно решено национално питање у некадашњим ко
мунистичким федерацијама основа је развоја ове врсте национал
не државе, а настају уз подршку великих сила ради остваривања
њихових одређених интереса. Њихово формирање је у већини слу
чајева праћено употребом насиља, проливањем крви и тежњама да
постану моноетничке и монорелигијске државе. Типичан пример
ове врсте држава су државе настале на територији бивше СФРЈ Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Македонија, Србија и
Црна Гора.
1) Едгар Морен, „Појам националне државе“, у: Д. Симеуновић, Теорија политике – ридер,
Удружење „Наука и друштво“, Београд, 2002. стр. 108.
2) Д. Симеуновић, Теорија политике – ридер, Удружење „Наука и друштво“, Београд, 2002,
стр. 112.
3) У националне државе затечене у савременом добу спадају: Немачка, Енглеска, Францу
ска, Италија, Шпанија...
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Феномен нове националне државе узрокован је нестанком
блоковске равнотеже услед краха Источног блока. Одлазак кому
низма довео jе до буђења националне свести и избијања дуго при
гушиваног религијског фанатизма, најпре, у земљама у којима је
инсистирано на братству и јединству, у неразвијеним вишенацио
налним и мултирелигијским срединама. Кључну улогу у разбијању
мултиетничких империја, као што је СССР и СФРЈ, нису одиграли
тзв. спољни непријатељи него унутрашњи фактори. Државне ели
те су биле далеко више национално него интернационално опреде
љене, а у слабостима система су откриле могућности остваривања
личних интереса и богаћења. Новоформиране националне државе
развијају се као личне империје „одабраних“ и остају у границама
малих територијалних димензија и нереспектабилног војног, поли
тичког и економског значаја.
Распад вишенационалних социјалистичких федерација и на
станак нових националних држава пружио је могућност „докази
вања надмоћности великих сила над малим, али и зрелих нација
над нацијама које су схватане као закаснеле за те процесе“4). Фено
мен нове националне државе на Балкану је специфичан по својој
природи будући да је производ нација које су у далекој прошло
сти, углавном, већ имале своје државе, те по том основу не може
мо прихватити тезу да Срби или Хрвати „заостају за Немцима или
Французима“, пре се може рећи да се радило о несрећном сплету
историјских околности и интереса, који су били неповољни по
балканске народе. Након комунистичког периода опстајања југо
словенских народа, распад некадашње државе пружио им је мо
гућност да крену путем на коме су застали почетком XX века, тако
да је масовна појава нових националних држава у нашем региону
логична последица политичког развоја овог дела Европе. Успоста
вљањем сопствене националне државе неки југословенски народи
су уместо „хетерогене бивше СФРЈ, коју је сачињавало аристоте
ловско случајно мноштво поново створили отаџбину, као правни
израз легитимне друштвене заједнице“ 5).
Глобализација је балканским народима просто наметнута и
дочекали су је потпуно економски и културно неприпремљени, те
су им национализам и национална држава пружили „уточиште“ од
кризе идентитета и ратова који су следили. Иако се улога национа
лизма на Балкану најчешће негативно квалификује јер се сматра
узроком ратова, он је у новим националним држава показао и своје
4)

Д. Симеуновић, Нови светски поредак и национална држава, Ферко, Београд, 1995,
стр. 21.

5) П. Голубовић, Држава у покушају, Службени лист СЦГ, Београд, 2003, стр. 227.
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позитивно лице. Захтеви за националном слободом, независношћу,
демократијом, мирољубивост у односима међу народима и наци
јама су суштински, политички садржаји идеје национализма. Са
овим својим садржајима национализам је, на политичком плану,
саставни део теорија слободе и демократије. Као етички принцип
то је, пре свега, принцип љубави према својој нацији и не дозвоља
ва порицање ничије нације, а сопствену нацију чини мером држа
ве и одређује границе њене одговорности према нацији. Без таквих
способности национализма, као политичког принципа, данас не би
било ни идеје грађанске државе ни многих конкретних глобалних
друштвених заједница. Национализам је главна покретачка снага
и основа изградње нових националних држава. Национално пита
ње у бившим социјалистичким земљама није било решено, иако су
државна вођства сматрала да јесте, него је снагом социјалистич
ке идеологије било потиснуто у други план друштвених збивања.
На подручју Средње, Источне и Југоис точне Европе настале су и
бројне нације, које нису историјски одлучујуће дуго имале своју
државу, егзистирајући уз или кроз нације које су је имале. Имајући
све ово на уму, јасно је какву су мешавину етницитета, идеологије
и граница као израза давно наслеђених историјских решења пред
стављале некадашње социјалистичке федерације.
У савременој Европи, како утврђује Мајнеке6), два су кључна
обрасца формирања држава. Први је „национализација државе“ и
по њему су се развиле државе на западу и северу Европе. То је си
стем европског државног простора који је свој облик добио Вест
фалским миром из 1745. године, а класичне националне државе
Западне Европе развиле су се унутар постојећих територијалних
држава. Други је образац који можемо означити као процес „ета
тизирања нација“ и карактеристичан је за земље Источне Европе,
значи и за нове националне државе на подручју бивше Југославије.
У друштвима тзв. „закаснелих нација“ антиципирана је национал
на свест, коју је ширила пропаганда и зацртала позиције које су
водиле формирању националних држава. У овим друштвима наци
онализам је успостављен као најснажнија полуга развоја државе.
Изградња државе симболички се означава као знак зрелости једног
политичког друштва.
Завршетком Другог светског рата и формирањем НАТО пакта
и Варшавског блока извршена је биполарна подела света. У перио
ду Хладног рата две Европе су се развијале у супротним смерови
ма. Западна Европа се под патронатом САД-а успешно опоравља
6) М. Подунавац, „Изградња модерне државе и нације: Балканска перспектива“, Годишњак
2007, Факултет политичких наука, Београд, 2007.
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ла од ратних разарања, а Источна Европа је била под контролом
СССР-а и њен развој је стагнирао (у неким државама и назадовао).
Ови процеси, прогресивности и регресије, су се паралелно одвија
ли све до појаве Михаила Горбачова и перестројке, а 1989. године
она је пореметила стање равнотеже међу блоковима. А СФРЈ, као
земља која је била оснивач трећег блока у периоду Хладног рата
- блока Несврстаних земаља, распала се исте године када и СССР
(1991.). Пред свим државама које су настале њеним распадом ста
јао је задатак изграђивања националне државе и институција које
до тада нису постојале. Све те земље свој самостални пут отпочеле
су процесом транзиције. Словенија и неке совјетске државе, ушле
су успешно у тај процес, а то је доказано њиховим прикључењем
Европској унији у мају 2005. године. За остале државе које су на
стале на тлу бивше СФРЈ тај пут је далеко тежи и трагичнији.
После Другог светског рата унутар југословенске, федера
тивно уређене, државе нашли су се окупљени народи који имају
сложене и различите историјске путеве развоја. А распад једно
партијског система означио је и рушење јединог заједничког иде
олошког оквира, што се за вишенационалну земљу показало као
озбиљан дестабилизујући фактор. Створени вакум попунила је
идеологија национализма, коју су политичке елите искористиле за
вршење своје власти. Овакав начин формирања и развоја држава у
нашем региону узроковао је и нестабилност њиховог функциони
сања, а већ од почетка, неке од њих суочиле су се са даљим расло
јавањем, пре свега Србија и Босна и Херцеговина.
Нованастале националне државе у Средњој и Источној Евро
пи тек су почеле уживати тешко стечену националну сувереност, а
већ се налазе пред могућношћу њеног растакања. Оне стоје пред
дилемом уласка или одустајања од Европске уније. Сценарио при
хватања глобализације у смислу приступа европским и ширим ин
теграцијама значи денационализацију и пренос дела суверенитета
на нова заједничка наднационална тела, а одустајање од интегра
ција значило би очување концепта затворене националне државе.

УСЛОВИ  НАСТАНКА НОВЕ 
НАЦИОНАЛНЕ ДРЖАВЕ
Услови конституисања нових националних држава су, у су
штини, фактори који су узроковали њихов настанак, а то су: инте
реси великих сила, пад комунизма, криза федерализма, међунаци
оналне противуречности, криза економског и политичког система.
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Нове националне државе, у већини случајева, настају уз
снажну подршку спољних фактора односно подршку великих си
ла. Разлог таквог настанка јесте одређени економски, војни и по
литички интерес великих сила - на тај начин независност су стекле
Словенија, Хрватска, Босна Херцеговина, Црна Гора и Косово. А
да би оствариле своје циљеве и интересе велике силе су спремне на
све или како је то истицао Владимир Јовановић „велике силе при
бегавају начелу народности и масе, само да би магнетску струју
којом се сродна племена привлаче довеле под своју гвоздену руку,
а при томе се служе великим идејама и речима као што су мир,
правда и другим, а које нису ништа друго до замка за народе који
теже за природним правом“.7)
Пад комунизма крајем осамдесетих година прошлог века
узроковао је настанак нових националних држава на подручју Ју
гоис точне Европе. Рушење комунизма било је иницирано ин

тересима великих сила и њиховом жељом за коначним продо
ром капитализма у све делове Европе. Државе комунистичког

поретка нису се могле адекватно суочити са нараслом политичком
и економском комплексношћу света који их је окруживао, јер су
све више губиле институционалне и друге капацитете који су нео
пходни за комплексне проблеме.
Рушење Берлинског зида је симболички означило и почетак
пада комунизма у Европи. Термин комунизам потиче од латинске
речи “communis” (заједнички) и у широј употреби се јавља од сре
дине XIX века, а створен је у тајним револуционарним друштвима
која су се образовала у Паризу од 1834. до 1840. године. У општем
значењу под комунизмом се подразумевала пракса или схватање
о потреби или могућности друштвене контроле над економским
животом, укључујући ту посебно друштвену својину уопште или
посебно средство за производњу. Поред овог историјског и општег
значења, под овим изразом се у периоду од 1840. до 1872. године
подразумева исто тако и револуционарна акција за насилно обара
ње капиталистичког друштва.8)
У политици Комунистичке партије Југославије националном
питању свих других нација, осим српске, поклањана је највећа мо
гућа пажња. Једино српско национално питање за њу није посто
јало, или се помињало само у негативној конотацији и осуђиван
је тзв. „великосрпски хегемонизам“. Негативни назив „велико
српски“ Комунистичка партија Југославије преузела је из речника
7)

В. Јовановић, За слободу и народ, Платонова штампарија, Нови Сад, 1868, стр. 47.

8)

Ј. Базић, Српско питање, Институт за политичке студије, Београд, 2003, стр. 277.
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аустроугарске пропаганде. Он се први пут појавио у оптужници
против Срба на загребачком тзв. “велеиздајничком процесу“ 1908.
године, да би своје место поново нашао у жестокој антисрпској
пропаганди уочи Првог светског рата. Тако су у борби против „ве
ликосрпства“ нашли заједнички језик антисрпски расположена на
ционалистичка десница несрпских нација и комунистичка левица,
разуме се свака са својим разлозима и оправдањима, а понекад и у
савезништву.9) Рушење комунизма у СФРЈ морало је резултирати
ратом јер су национални проблеми само привидно заташкани и ре
шени под комунистичким режимом.
Криза федерализма узрокована порастом националистичких
тежњи представљала је повољан услов настанка нових национал
них држава. Већина нових националних држава настаје на тлу не
кадашњих вишенационалних федерација. Вишенационални састав
Југославије био је основни разлог њеног конституисања као феде
рације. Југословенска федерација створена је по узору на совјет
ску, а федерално уређење Совјетског Савеза истицано је као најпо
годнији облик решавања националног питања у вишенационалној
држави. Оваква федерација полазила је од националног самоо
предељења као полазног и темељног принципа, уставноправним
гарантовањем права сваком народу на отцепљење и националну
државу.
Увођење федералног уређења почивало је на идеји да сва
ки од југословенских народа треба да у циљу решавања нацио
налног питања добије своју федералну јединицу. То се показало
неостваривим јер, с изузетком Македонаца, Словенаца и донекле
Црногораца, који живе у федералним јединицама чије се грани
це углавном поклапају с њиховим етничким границама, у случају
два највећа народа, Срба и Хрвата, било је немогуће, због етничке
измешаности, образовати федералне јединице које би окупиле све
њихове припаднике. Хибрид федералног и конфедералног уређе
ња, легализован Уставом из 1974. године, само је омогућио даље
слабљење уставоправног статуса Србије.10)
Ако претпоставимо да је једнакост статуса федералних једи
ница подразумевајуће начело добро уређеног федерализма, у том
погледу бивша СФРЈ представљала је изузетак и била пример тзв.
асиметричног федерализма11), будући да је само једна од шест фе
9) Љ. Тадић, „Комунистичка партија Југославије и српско национално питање“, Зборник
Српско питање, Политика, Београд, 1991, стр. 67.
10) П. Голубовић, нав. дело, стр. 87.
11) Исто, стр. 97.
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дералних јединица имала у свом саставу две аутономне покраји
не, које су Уставом из 1974. године готово у потпуности биле из
једначене са федералним јединицама које су чиниле југословенску
федерацију.
Када говоримо о бившој СФРЈ, неопходно је напоменути да
је она прва од земаља народне демократије која је оштрој крити
ци подвргла командно - административни систем и кренула путем
тражења нових метода изградње социјализма. Ниједна друга зе
мља у току 40 година није остварила толико реформи, промена у
економском и политичком систему, нити је усвојила толико устава
и њихових измена. Мада је првобитно настала као централизова
на држава, решавање националних проблема терало је Југославију
према федерацији. Усвајањем Устава из 1974. године, према којем
су републике и аутономне покрајине добиле широке надлежности,
политичку и економску самосталност, чланице федерације су сте
кле државни статус. Омогућена је широка законодавна делатност
републичких парламената и сарадња са међународним организа
цијама. Обновљено је Веће народа са статусом самосталног скуп
штинског дома, сада у новом облику, као веће република и покра
јина. Започео је период култа нације. На нов начин тумачен је и
статус аутономних покрајина и њихов положај у федерацији, прем
да су биле у саставу Србије, обе покрајине имале су права фактич
ки једнака републичким.12) Републике су се полако почеле понаша
ти као националне државе јер су развијале националне привреде и
остваривале самосталну међународну сарадњу односно понашале
су по принципу „Југославија је оно што се оне договоре и савезна
држава није ништа друго до сервис федералних јединица“. Посте
пени уставноправни развитак СФРЈ из федерације у конфедера
цију показао је да југословенска политичка олигархија није била
задовољна степеном националне равноправности у систему феде
рације (у ужем смислу) па је октроисала конфедерацију (односно
њен државни облик, који је њој сасвим близу). У самом овом пре
уређењу државе, које утврђује посебан положај Србије у конфе
дерацији, осликава се сачувани континуитет неповерења у српску
нацију и изражава бојазан од њене хегемоније.13)
Покретачка снага рушења социјалистичких федерација био
је сепаратизам у оним републикама, чији је основни циљ стварање
самосталних држава. То је било могуће због укупне дестабилиза
ције друштва која је била последице политичке, економске и иде
12) Ј. Гускова, Историја југословенске кризе 1990 – 2000, ИГАМ, Београд, 2003, стр. 82.
13) Љ. Тадић, нав. дело, стр. 67-68.
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олошке кризе. Распаду социјалистичких федерација доприносила
је и друштвено нефункционална разуђеност њихове државности
на два или више нивоа – савезном и републичком. Паралелно са
стицањем других услова за ницање национализма, републике и по
крајине социјалистичких федерација су све више бивале државе,
да би на крају свог федералног живљења то биле више и од саме
савезне државе. Јачање самосталности република и заоштравање
национализма морали су на крају угрозити и опстанак федерације.
У условима вишенационалне државе, свако заоштравање социјал
но - економских проблема исте неминовно претвара у националне
несугласице.
Међунационалне противуречности, које су постојале на тлу
некадашњих вишенационалних федерација, представљале су по
вољну подлогу за развој нових националних држава. Главна по
кретачка снага тих држава је национализам. Основни узрок распа
да вишенационалних федарација је привидно решено национално
питање – бивша СФРЈ је очигледан пример тог привидног решења.
Национално питање у социјалистичком замљама није било
решено, само је снагом социјалистичке идеологије дисциплинова
но и потиснуто у други план друштвених збивања и тим третма
ном фактички остало и заплетено и нерешено. Тито је истицао:
„У Југославији се више не истиче да ли је неко Србин, Хрват или
припадник неке друге националности. Данас у нашој земљи нема
више трзавица између република већ у појединим републикама и
срезовима има чисто локалних трзавица, које су позитивне, јер гу
рају напријед“.14)
Бивша СФРЈ је као целина представљала спој различитих
нација и вероисповести и у њој је, током целог њеног постојања,
вођена борба око доминације одређених нација и религије. По на
челима комунизма грађани те државе јесу се држали одвојено од
религије и сматрали да су сви једнаки, али не можемо побећи од
онога што јесмо и што смо добили рођењем. А, верских несугласи
ца на тлу Балкана било је од давнина, а с обзиром да он предста
вља мост између Истока и Запада, ислама и хришћанства, неминов
но је да ће неслагања и сукоба бити и у будућности. Националне
страсти и мржња, које датирају из давнина и последица су многих
неостварених жеља, морали су испливати на површину. Одлазак те
идеологије са места државне идеологије, омогућио је да формално
одстрањене националне страсти и верски проблеми избију у први
план, и то се прво морало десити у вишенационалним срединама.
14) Ј.Б. Тито, Сабрана дела, Култура, Београд, 1947, наведено према: Предраг Голубовић,
нав. дело, стр. 93.
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Тако је национализам постао глави покретач антисоцијалистич
ких друштвених заокрета у свим оним земљама Источне Европе,
СССР-у и СФРЈ, које су „подграђиване крхком идеологизираном
конструкцијом заједништва разнородних нација добре воље“.15)
Криза економског система, коју су изазвали пад социјали
стичког режима и тежње за продором капитализма на тло Источне
Европе, такође је условила настанак нових националних држава.
Националне политичке елите су да би прикриле дубину економ
ске кризе у први план истицале национална питања и на тај начин
грађанима се вештачким путем намеће национална проблематика
као питање од виталног значаја за државу.
Крајем осамдесетих година прошлог века бивша СФРЈ је
била на прагу дубоке економске и политичке кризе. На прелазу у
деведесете држава је трагала за путевима изласка из настале ситуа
ције и покушавала да отпочне сложену реформу, која је у привред
ној сфери подразумевала прелазак на пословање по тржишним
принципима, а у политичкој сфери прелазак на вишепартијски
систем. Промене у земљама у региону и одлазак социјалистичког
начина вођења државе и привреде, наговештавале су и промене
у СФРЈ. Међу економским проблемима издвајали су се: критично
стање у области одржавања спољне платежне моћи, пад индустриј
ске производње, пораст општих и структурних диспропорција у
економским односима са иностранством, бржи пораст потрошње
од раста реалних материјалних и финансијских могућности земље,
раст цена и повећање стопе инфлације, опадање продуктивности
рада и ефикасности привређивања, заоштравање проблема наза
послености, пад животног стандарда и зарада и продубљивање
социјалних разлика.16) СФРЈ је постепено престала да постоји као
јединствен економски простор, око две трећине роба произведених
у републикама и аутономним покрајинама није уопште прелази
ло њихове границе, а у размену је ишла само једна четвртина од
њихове укупне производње. Убрзо је већина странака национал
ног опредељења, које постају доминантне политичке снаге, била
за прелазак на тржишну економију, слободу приватног предузет
ништва и отварање ка западним улагањима и капиталу. Пад живот
ног стандарда и масовна егзистенцијална несигурност у широким
друштвеним слојевима у СФРЈ потенцирали су повратак нацији
као природној заједници. Национална догматика, истакнута у први
план, биће искориштена да се економска криза потисне у други
15) Д. Симеуновић, Теорија политике – ридер, стр. 113.
16) Исто, стр. 85.
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план и националне политичке странке доживе као спасиоци наци
је, државе и творци неког бољег сутра. Али, ратови који су следили
само су продубили постојећу економску кризу, а она је настављена
и у периоду транзиције.
Криза политичког система у последње две деценије XX ве
ка отворила је пут осталим условима настанка нових националних
држава. Повлачење социјалистичке идеологије из друштава у ко
јима је била државна идеологија створило је политичку кризу, која
је омогућила да национолизам и националне странке постану но
сиоци стварања нове државе и поретка. Распад једнопартијског си
стема означио је и рушење јединог заједничког идеолошког окви
ра. Створени вакум попуњавала је идеологија национализма, коју
су политичке елите користиле за вршење своје власти. У исти мах
ова идеологија постала је и детонатор дезинтеграционог процеса,
пошто су иза ње могле да стану само поједине интересне група
ције.17) Политички систем комунистичких земаља на истоку Евро
пе карактерисали су једноумље, једнопартијски систем и потпуно
потчињавање појединца култу партије. Промене које су следиле
наговештавале су неопходност постојања политичког плурали
зма и стабилног политичког режима. Избори из 1990. године били
су прво искуство вишепартијског система у Југославији. Будући
парламентарни живот још више је повећао разлике у политичком
животу република, а томе доприноси долазак на власт странака
које су различито виделе будућност Југославије. Иако се очекива
ло јачање демократизације и федерације, вишепартијски систем
представљао је заокрет према стварању националних странака и
ширење сепаратистичких идеја. У својству алтернативног решења
комунистичким идејама на сцену ступају национални политички
програми. После 1989. године већина држава бивше СФРЈ болује
од посткомунистичког синдрома етнонационализма, који је меша
вина историјског завештања и сећања, али и нус производ транзи
ције ка политичком плурализму и тржишној привреди.
СФРЈ није издржала промену глобалних односа снага до ко
јих је дошло услед политичких процеса који су захватили Источну
Европу. Бивша СФРЈ је била компромис различитих међународних
и националних интереса као и експлозивна смеша, идеалистичког
одушевљења с једне стране, и прагматичког прорачуна с друге.
Она је стога почивала, као што је познато, на осетљивом билансу
моћи њених народа. То је имало за последицу такво систематско
устројство Југославије које је, поред осталог подразумевало стал
ну контролу и превентивно зауздавање српског народа. У оваквој
17) Ј. Гускова, нав. дело, стр. 131.
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перспективи, распад Југославије може се посматрати и као кон
тинуит ет оне логике која је различитим политичким средствима
(укључујући и сам рат) спречавала политичко и државно јединство
српског народа. Ситуација распада је до краја открила овај идео
лошки прикриван интерес доминантног политичког окружења.18)

КАРАКТЕРИСТИКЕ НОВЕ НАЦИОНАЛНЕ ДРЖАВЕ
Нова национална држава категорију државе подразумева
махом сакрално, као националну светињу, дакле, вредност равну
светости.19) По овом приступу следи да су основне карактеристи
ке нове националне државе: национализам, као главна покретачка
снага овог типа држава, насиље и сакралност. У људској природи
је да свако претерано одушевљење чињењем неке радње изазива
прецењивање и обожавање те радње, те на такав начин долази и до
претварања лаичких ствари у свете ствари. Такав је случај и са пре
тераним националним одушевљењем, те се оснивање националне
државе код неких нација доживљава као светост односно света
национална ствар.
Своју историјску подлогу настајања, нове националне држа
ве имају и у тежњи такозваних закаснелих нација да постану држа
вотворне (пример је македонска нација и држава настала распадом
СФРЈ). Такве нације стицањем државности добијају потврду сво
је величине и зрелости. Стварање сопствене, националне државе
представља највиши циљ уз који иде атрибут морања. Природна је
тежња сваке нације да има своју националну државу, то нико и не
оспорава. Али, свака нација мора бити у потпуности свесна време
на, друштвеног и економског окружења, своје политичке зрелости
да би са реалним очекивањима кренула у остваривање свог циља.
А приликом остваривања примарног циља – оснивања националне
државе, нација снагу црпи из историје и митологије. Национал
ни фанатизам своју енергију црпи из романтизоване прошлости,
а својствено му је и неговање бруталне моћи (ратничког духа и
херојског начина живота), укидање свих политичких, грађанских
слобода и насилно подређивање појединца апстрактним интереси
ма нације и култу вође.20)
18) З. Обреновић, Распад Југославије и политичка неспремност српске елите на изазове
распада, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, 2004.
19) Д. Симеуновић, Теорија политике – ридер, стр. 118.
20) Љубомир Тадић, Да ли је национализам наша судбина, Мултипринт, Беог рад, 1986.
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Карактеристика нових националних држава је да настају
на тлу некадашњих вишенационалних заједница (Словенија, Хр
ватска, БиХ, Македонија, Црна Гора, Србија, су нове националне
државе настале распадом бивше федерације СФРЈ). Њиховим на
станком свет је добио и нова жаришта, а нека од њих су намерно
изазвана од стране великих сила ради задовољења њихових инте
реса (економских, политичких, религиозних и војних). Али, Запад
се суочио и са низом проблема – није очекиван толики степен по
литичке незрелости и нестабилности тих нових држава. Транзи
циони период предуго траје, а неспровођење нових закона, који су
већ донесени, спречава слободан улазак капиталистичких снага и
начела у та подручја.
Нове националне државе настају уз доста наглости и уз по
моћ екстерних правнодржавних механизама, а превласт колектив
ног над индивидуалним је трајни принцип њиховог функциони
сања. Подстакнуте дуплим стандардом новог светског поретка у
третману њиховог деловања нове националне државе развијају
унутрашњу и спољну политику дуплог стандарда.21) Као најважни
ји критеријум за одређивање не само ко која права може да кори
сти, него и у којој мери, утврђује се национална припадност, а под
њом се подразумева и верска припадност (то је пре свега и главни
узрок неповољног положаја националних мањина у тим држава
ма). Увек је нека национална групација предоминантно одређена,
што доказује да су националне државе усвојиле као део пожељног
наслеђа фаворизовање односно угрожавање права различитих на
ција.
Настанак нових националних држава и њихово функциони
сање карактерише и мања или већа количина насиља у различитим
формама. Савремена национална држава овог типа је у социјалним
и обичајним условима у којима настаје морала бити појмљена као
светост, а како све што је свето тражи као потврду своје вредно
сти и важности жртву, дакле свето насиље, тиме се да објаснити и
мања или већа количина насиља која у различитим формама, али
по правилу, прати настанак овог типа савремене националне др
жаве.22)
Будући да нове националне државе, углавном, настају на тлу
некадашњих федеративних држава и насиље започиње као инсти
21) Пример за то је дупли стандард у тумачењу права на самоопредељење народа у Хрват
ској. Политичка елита у Хрватској извршила је сепарацију Хрватске од СФРЈ под пла
штом права на самоопредељење хрватског народа, а са друге стране није дозволила срп
ском народу у Хрватској да користи то право на исти или сличан начин.
22) Д. Симеуновић, Теорија политике – ридер, стр. 118.

133

СПМ број 2/2010, година XVII, свеска 28.

стр. 101-139.

туционална деструкција, као једна врста структуралног насиља
над дотадашњом државом. Основно гесло приликом настанка но
вих држава је „стварање националне државе је најважнији задатак
нације“, а такво правило примењено у бившим вишенационалним
државама мора резултирати насиљем. Хоће ли структурално наси
ље прерасти и у директно насиље зависи од низ чинилаца, а пре
свега од опредељености и понашања националних покрета, и по
дршке или ненаклоности великих сила према новонастајућим на
ционалним државама, њиховог интереса у зони формирања тих
нових држава. Насиље нису само ратови и проливена крв, у новим
националним државама велику улогу игра политичко насиље. На
сиље није ни проста употреба силе, већ је њен рад као облик људ
ске делатности у којој се директно или индиректно користи сила.
Карактер насиља као људске и друштвене делатности увек зависи
од његове функције у сфери друштвених односа које и само изра
жава, а функција насиља увек зависи и од врсте друштвене струк
туре у којој се врши, као и од врсте сукоба интереса у коме оно
посредује.23)
Сва важнија државна питања кроз историју су се решавала
ратом, он је постао саставни део људске природе и опстанка кроз
историју. Нова национална држава претворила је рат у нужност
свог поступања унутар или ван својих граница, а основни извор
конфликата је у дефинисању националне територије као држав
не. Свака од нових националних држава поставља себи задатак
- остварити границе у историјској визури. Али, не у просечној, већ
увек у оној из периода евентуалне претходне државности или те
риторијалне запоседнутости, у коме је тадашња национална елита
имала или полагала право на највећу као националну територију.
Често суседне националне државе величају потпуно различите пе
риоде своје историје, па је логично да им се тако осмишљене и же
љене границе пресецају и постају разлог рата. Разлог за сукоб је,
наравно, већи ако нека од тих држава жели ослободити припаднике
своје нације који живе на тлу друге државе. Немогуће је избећи да
припадници неке тек подржављене нације не живе и изван граница
њихове националне државе. Све ово десило се и приликом распада
СФРЈ, а Срби и Хрвати имали су потпуно различита мишљења по
питању граница својих држава. Немању резерви према употреби
насиља иде у прилог и чињеница да насилништво као варварско
својство које је уткано у генетски код сваке нације није настанком
националне државе одстрањено, као што се то тврди у заносу и
манифестима нових националних држава, него је у зависности од
23) Исто, стр. 151.
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политичког интереса, или само примирено, или је још више под
стакнуто са циљем угрожавања и уништења других нација.24)
Свака нација, која ствара своју националну државу позива
се на одређене приоритете које жели доказати: дугу и континуира
ну традицију самосталне „националне државности“; оправданост
и повесну утемељеност историјских права и територијалних гра
ница „своје“ нације; утемељеност националних идеала у духов
ни живот обичног народа као и традицијама „националне цркве“
којој припада већина грађана; изузетну вредност и супериорност
културног стваралаштва своје нације, њен велики допринос фон
ду светске културе и развоју цивилизације; постојање посебних
заслуга и улоге одређене нације у историјском разрешавању про
блема од виталног интереса за подручја шира од њене националне
територије и нарочито за стварање заједничке државе (федерације,
конфедерације или савеза независних држава).25)
Нове националне државе карактерише тежња да имају и цр
квену независност јер имање властите националне религије је ко
начна потврда државности. У земљама бивше СФРЈ религија је,
поред национализма, неизоставни елемент нове националне др
жаве. Према томе, ту тек треба створити нацију у правом смислу.
Треба повећати разлике у језицима, политичке разлике, направити
јасно територијално разграничење и коначно – измислити тради
цију.26) На аутокефалности Македонске и Црногорске православ
не цркве и њиховом одвајању од Српске православне цркве инси
стира се током последњих петнаест година, када су и Македонија
и Црна Гора постале независне државе, а нација је државотворна
тек када има и своју цркву. Али, црква није исто што и држава. У
овим државама нарушава се одвојеност државе и цркве, духовног и
световног. Ради се о покушају да се категорија духовног и немате
ријалног искористи ради потврђивања концепта нове националне
државе. Националне политичке елите заборављају да је концепт
државе променљив и пролазан за разлику од цркве – која не може
настати нечијом вољом или одлуком.
Обележје нових националних држава је и велика улога на
ционалистичких идеологија не само у њиховом настанку, него и
у осталим сферама њиховог функционисања. Ова идеологија има
улогу социјалне терапије. Вредност националистичке идеологије
24) Исто, стр. 119.
25) Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд,1993, стр. 721.
26) Наведено према: Гојко Берић, „Звијери на окупу“, Мост - часопис за образовање, науку
и културу, бр. 208, Мостар, 2007.
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за творце нових националних држава лежи у њеној способности да
пренесе унутрашње друштвене тензије на спољни план и њоме се
може веома брзо изградити осећање реалне угрожености сопстве
не нације, независно од реалне утемељености тог осећања. Изази
вање спољних конфликата значи трајно прикривање унутрашњих,
а тиме се обезбеђује и трајност владавине постојеће националне
елите. Почетком деведесетих година прошлог века идеологија ко
мунизма, која је владала Балканом готово четири деценије, одба
чена је застрашујуће нагло и народи који су свој колективни иден
титет везивали за ту идеологију били су изгубљени. Идеологија
и држава биле су једно, а сломом комунизма отворило се питање
нове идеолошке матрице. И ту се поново јавља национализам као
ослонац, темељ учвршћивања новог идентитета. Државе настале
распадом СФРЈ определиле су се за национално одређење свог
колективитета. Свест о националном идентитету је снажан ин
тегративни фактор сваке савремене државе, а у државама којима
доминира јако национално одређење идентитета, национализам је
конститутивни елемент друштвеног живота. У ствари, уместо да
утихну, национализам и тежње за стварањем нових држава су се
увећали.
Политичке промене током 1989. и 1990. године у нашем реги
ону актуелизовале су и проблем примерености тадашње политичке
културе вишестраначком политичком поретку односно поставило
се питање колико ће одсуство традиције грађанског друштва успо
рити развој демократских промена. Вредносни вакум, који је на
стао након распада СФРЈ и идеолошко - вредносног поретка какав
је био комунизам, замењен је новим односно старим упориштима,
нацијом и религијом. Ауторитарност је постала саставна димен
зија политичке културе нових национ
 алних држава. Политичка
култура коју су наследиле нове националне државе омогућила је
њихово функционисање, „али и јачање тзв. парохијалне културе
уз стварање претпоставки за нове поретке који, истина, имају раз
личита исходишта, вриједности и рационализацију, али у основи
исти друштвени однос – јаку државу, једну „праву“ странку, једно
битно исходиште – нацију.“27)
Нове националне државе имају карактеристике правних др
жава, тако се и декларишу, али се не понашају увек као правне др
жаве. Термин правна држава више се налази у техничкој употреби,
него што се осећа у стварном политичком животу тих држава. А
то је последица тога што се ново уређење не гради из новог теме
27) И. Шибер, „Политичка култура, ауторитарност и демократска транзиција у Хрватској“,
Зборник Цивилно друштво и политичка култура, Цедет, Београд, 2004, стр. 250.
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ља, него на темељу претходног. У политичком животу ових држава
пренаглашен је култ апсолутног вођства који је неспојив са прин
ципом правне државе и који новоформиране националне државе
више приближава моделу патријархалне демократије као историј
ски и цивилизацијски често ближем моделу уређивања друштва.
У Западној Европи идеја националне државе родила се у крилу
грађанског друштва, па зато национална идеја и демократија нису
у раскораку као што се то дешава у новим националним државама
на Балкану. Нове балканске земље имају „етничке нације“, које ни
су прошле кроз грађанске револуције, те стога настају ауторитарни
режими. То је и разлог тешкоћа на путу нове националне државе у
демократију.
Важан фактор који је обликовао карактеристике нових наци
оналних држава је политичко наслеђе великих империја. Не само
да су велике империје по својим структурним обележјима пред
модерне политичке формације, већ је и њихов утицај на овом про
стору наглашено негативан. Отоманска, руска и аустроугарска им
перија, оставиле су на простору Балкана вредности подаништва,
органицизма, цезаропапизма и ауторитарности. Балканска дру
штва уобичајено се означавају као „недовршена друштва”. Ово
обележје објашњава се као консеквенца отоманске владавине која
је онемогућила рађање модерне елите и модерне средње класе. Ме
сто ових групација заузела је милитарна и политичка елита, која је
узела учешће у ослобађању ових друштава и почела да изграђује
административне структуре националне државе.28)

ЗАКЉУЧАК
Када смо улазили у последњу четврт двадесетог века, влада
ло је мишљење да се налазимо на прагу постнационалне ере, која
би са собом донела и повлачење националне државе са светске по
литичке сцене. Али, наша блиска балканска прошлост је показала
супротно. Успон национализма крајем XX века, чије су последице
најдубљи траг оставиле на тлу бивше СФРЈ, саставни је део соци
јалних, економских и политичких промена у свету. Распад Совјет
ског Савеза и СФРЈ, који је био последица повлачења социјализма
и успостављања капиталистичке власти у овом делу Европе, омо
гућио је да дуго и дубоко сакривене националне страсти доспеју у
први план светских друштвених збивања.
28) М. Подунавац, нав. дело.
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Нове националне државе настале у Европи од пада Берлин
ског зида до данас потврђују нам да је политички концепт наци
оналне државе још увек најраширенији облик политичког орга
низовања народа и држава. Од три најзначајнија геополитичка
процеса у двадесетом веку (Први и Други светски рат и пропаст
комунизма у Источној Европи), сваки је на свој начин оснажио
концепт нације и националне државе као начела политичког орга
низовања. Будућност нове националне државе као форме нацио
налне државе зависи од начина и успешности њеног суочавања са
изазовима који стоје пред њом. На унутрашњем плану изложена је
центрифугалним притисцима, до којих је довео пораст етничке по
литике. Споља, суочена је са порастом моћи наднационалних тела,
убрзаним напретком економске и културне глобализације. Супрот
но очекивањима, процеси глобализације су у Источној Европи иза
звали кризу идентитета код нација некадашњих социјалистичких,
вишенационалних федерација, а „излаз“ су представљали нацио
нализам и нова национална држава.
Без обзира на значајан политички, и пре свега, економски
успех европских интеграција у последњих педесет година, нова
национална држава као форма националне државе „није сувишна
јер многи њени политички и правни механизми нису нашли своју
замену. За сада је само националнодржавни оквир у стању да буде
заштитни омотач демократским и либералним институцијама“. 29)
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Danijela Lakic
NEW NATIONAL STATE IN 
THE REGION OF FORMER YUGOSLAVIA
Summary
This paper’s issue is the concept of a new national state, which
developed at the area of the Balcans as a consequence of the breakup
of SFRJ and the fall of communism in Eastern Europe. The conditions
which have caused the creation of the new national state, its charac
teristics and challenges it has faced are analyzed in this text.Among a
number of factors which influenced the development of new national
states, the following factors can be extracted according to their impact:
conflict of interests of great forces, the fall of communism, the crisis of
federalism, international contradictions, crisis of economic and politi
cal system. The essential characteristics of the new national state are
nationalism, violence and sanctity, politic and economic instability, the
lack of political culture and civil society. Globalization is the greatest
challenge that the new national state has faced. The war in the area of
former Yugoslavia at the end of the twentieth century and the creation
of new national states have shown that globalization has contrary to all
beliefs, brought about the strengthening of nationalism and of the new
national state.
Key words: new national state, national state, nationalism, communism, glo
balization, SFRJ
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1)

Сажетак
У овом раду покушали смо да, полазећи од увида у сложе
ност проблема идентитета и културе, као и њихових релација, кроз
дескрипцију мултикултуралистичког приступа истим, поставимо
питања везана за значењске редукције којима је појам идентитета
изложен у дискурсу мултикултурализма. С тим циљем у уводном
делу рада понуђен је кратак осврт на најрелевантнија схватања
идентитета, како личног тако и социјалног, односно указано је на
кључне социјалнопсихолошке механизме којима се он гради, као
и на разлике између ранијих и савременијих приступа у његовом
разумевању. Након тога, дат је приказ основних полазишта мулти
културализма са фокусом на концепту јавног признања мањинских
идентитета, односно њихове заштите посебним правним статусом,
увођењем „групно диференцираних права“. Циљ овог приказа био
је да се покаже колико је „танка“ мултикултуралистичка аргумен
тација за увођење категорије колективних идентитетских права и
1)

Чланак је резултат рада на пројекту Института за политичке студије „Друштвене и по
литичке претпоставке изградње демократских институција у Србији“, бр. 149057Д, који
финансира Министарство за науку Републике Србије.
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колико она не може да искорачи из политичког оквира. Разматра
ње проблема социјалне конструисаности идентитета, његове вели
ке условљености, како владајућим стереотипима у датом друштву,
тако и доминантним дискурсима који фигурирају у јавној сфери,
односно дискурсима којима појединац располаже унутар своје кул
туре, требало је да покаже колико је „политика признања“ као при
ступ идентитету проблематична са становишта стварног разумева
ња комплексности његове природе и сложености процеса који му
стоје у основи. Бављење проблемом јавне сфере требало је да ука
же на комплексност социјалног/комуникацијског контекста унутар
кога се одвијају процеси социјалног представљања идентитета и
афирмисања култура. Из савремене теоријске дебате које је тео
рија јавне сфере Јиргена Хабермаса покренула у научним круго
вима, издвојени су они аргументи критике Хабермасовог концеп
та који указују на кључне промене у разумевању јавне сфере. Ова
померања у схватању у великој мери оцртавају линију мултикул
туралистичког хоризонта, у коме јавну сферу сагледавамо као про
стор отворености за различите „гласове“, идентитете, интересе,
културе, и као сферу сталних промена које доносе комуникативне
праксе, како у односу снага међу владајућим и конкурентским дис
курсима, тако и у смислу идентитета који се у њој промовишу и
трансформишу.
Кључне речи: идентитет, мултикултурализам, култура, културни плура
лизам, заједница, групно диференцирана права, различи
тост, интеркултурни дијалог

У овом раду покушаћемо да, полазећи од увида у сложеност
проблема идентитета и културе, као и њихових релација, кроз де
скрипцију мултикултуралистиког приступа истим, поставимо пи
тања везана за значењске редукције којима је појам идентитета
изложен у дискурсу мултикултурализма. С тим циљем у уводном
делу рада даћемо кратак осврт на најрелевантнија схватања иден
титета, како личног тако и социјалног, указати на кључне соци
јалнопсихолошке механизме којима се он гради, као и на разлике
између ранијих и савременијих приступа у његовом разумевању.
Након тога, приказаћемо основна полазишта мултикултурализма
са фокусом на концепт јавног признања мањинских идентитета,
односно њихове заштите посебним правним статусом, увођењем
„групно диференцираних права“. Циљ овог приказа је да се про
пита мултикултуралистичка аргументација за увођење категорије
колективних идентитетских права и покаже колико она не може да
искорачи из политичког оквира. Разматрање проблема социјалне
конструисаности идентитета, његове велике условљености, како
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владајућим стереотипима у датом друштву, тако и доминантним
дискурсима који фигурирају у јавној сфери, односно дискурсима
којима појединац располаже унутар своје културе, треба да покаже
колико је „политика признања“ као приступ идентитету проблема
тична са становишта стварног разумевања комплексности његове
природе и процеса који дејствују у његовој основи. Увођење про
блема јавне сфере има исти циљ – указивање на сложеност соци
јалног/комуникацијског контекста унутар кога се одвијају проце
си социјалног представљања идентитета и афирмисања култура, а
што је такође битно – процес социјалне идентификације поједин
ца. Из савремене теоријске дебате које је теорија јавне сфере Јирге
на Хабермаса покренула у научним круговима, биће издвојени они
аргументи критике Хабермасовог концепта који указују на кључ
не промене у разумевању јавне сфере. Ова померања у схватању у
великој мери оцртавају линију мултикултуралистичког хоризонта.
Реч је пре свега о преласку са проучавања јединствене јавне сфере
на разматрање њене многострукости, односно структуре бројних и
разноликих јавних сфера. Овакав концепт уважава културни плу
рализам и фрагментарност као одлике савремених друштава и омо
гућава нам да јавну сферу сагледавамо као простор отворености за
различите „гласове“, идентитете, интересе, културе, и као сферу
сталних промена које доносе комуникативне праксе, како у односу
снага међу владајућим и конкурентским дискурсима, тако и у сми
слу идентитета који се у њој промовишу и трансформишу. Крити
ка ригидне дихотомије јавно/држава-приватно/друштво своди се у
основи на одбацивање система искључивања које из ње происхо
де и који су неспојиви са отвореношћу као дефинишућом одликом
јавне сфере. Одбацивање дихотомије држава-друштво посебно је
битно за мултикултуралистичку идеју о потреби интервенисања
државе у циљу заштите мањинских идентитета/култура, проблема
који би у традиционалној подели били ван њених ингеренција. У
завршном делу рада позабавићемо се интеркултурном комуника
цијом, „концептом разлике“, чиме смо на неки начин заокружили
тему овог рада, јер идеја о дијалектичности односа сличности и
разлике, која лежи у њеним основним поставкама истовремено об
јашњава и базичну идентитетску динамику.

ПОЈАМ ИДЕНТИТЕТА 
И МУЛТИКУЛТУРАЛИСТИЧКИ ДИСКУРС
Идентитет представља једну од темељних категорија за про
мишљање релација појединца, културе и друштва. Као сложен,
мултидисциплинаран проблем идентитет проучавању намеће при
143

СПМ број 2/2010, година XVII, свеска 28.

стр. 141-164.

ступ кроз синтезу социјално-психилошких, културолошких, ан
трополошких, политиколошких увида. С друге стране, изразита
поливалентност овог појма захтева јасније омеђивање његовог се
мантичког поља у конкретном разматрању. За проучавање иденти
тета у контексту мултикултурализма као друштвеног феномена и
као пројекта/теоријске парадигме, потребно је фокусирати се на
опсервирање индивидуалног и друштвеног идентитета, односно
њихових релација, као и релација културног, етничког/национал
ног и политичког идентитета.
Ако пођемо од схватања идентитета као доживљаја поједин
ца о властитом „ја“, то „ја“ не можемо сагледавати изван контекста
социјализације, нити занемарити чињеницу да се оно мора стално
потврђивати кроз социјалну интеракцију. „Основа за успоставља
ње друштвеног идентитета је способност разликовања на релацији
ја – други и ми – они, која се прави у свим језицима и културама“
(Прелић, 2008, 25).
Кључни психолошки механизам формирања идентитета
представља процес идентификације са различитим социјалним ка
тегоријама (пол, друштвени слој, религија, етнос, нација, професи
ја...) при чему се оне налазе у стално променљивом хијерархијском
односу. Данашња плуралистичка друштва одликује идентитет као
мешавина неретко противречних парцијалних припадности, одно
сно вишеструки и контекстулано-ситуац
 иони идентитети, за раз
лику од традиционалних друштава у којима су парцијални иден
титети конституисали јединствен идентитет. (Рот, 2000, 278-279)
Социјални идентитет схвата се као „део индивидуалног self
концепта, који је заснован на знању појединца да припада социјал
ној групи (или групама) заједно са вредностима и емоционалном
везаношћу које такође чине припадност одређеној групи“. (Tajfel,
1981, 255)2) Он је конструкција превасходно одређена стереотип
ним својствима која конституишу групу, односно које она сматра
конститутивним за представу о себи. Релевантност сваке од тих, за
осећање припадности и самоидентификацију конститутивних од
лика, као што су култура, етнос, језик, религија, питање је конвен
ције (Рот, 2000, 279) и личног избора (прихватања или одбацива
ња), а не ствар природне датости или прокламација. Посредством
процеса категоризације појединац перципира себе као припадника
групе, а групу као хомогени ентитет, умањујући разлике и увећа
вајући сличности унутар ње, док друге групе сагледава у маниру
прецењивања разлика између њих и властите групе. Значење груп
не припадности увек је дефинисано односом према другим група
2)
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ма и уоченим разликама. Тако процес категоризације, будући да
омогућава разликовање „нас“ и „њих“ представља један од кључ
них чинилаца припадности групи, односно представља важан део
процеса социјалне идентификације (поистовећивање појединца с
групом), као и важан механизам социјалне оријентације који битно
утиче на креирање и дефинисање позиције појединца у друштву/
свету.
Етнички/национални идентитет најчешће се одређује као
свест о припадности одређеној нацији утемељена на уверењу о по
стојању „низа заједничких, објективних и субјективних, културних
и социјалних, стварних и симболичких карактеристика, које уједно
представљају и њене специфичне разлике“. (Павловић, 1991, 211)
Иако се као објективне заједничке одлике припадника нације че
сто наводе и оне културне, национални и културни идентитет нису
подударни. Културни идентитет подразумева „образац заједничког
начина живота, мишљења и искустава на којем су утемељени об
лици и садржаји сазнања и који као вредносни оквир указује ин
дивидуама шта је са становишта дате културе пожељно а шта не“.
(Голубовић, 1999, 34)
У најширем потезу могуће је издвојити два основна теоријска
приступа проблему друштвеног идентитета: примордијалистички
или есенцијалистички, као првобитни и инструменталистички и
конструктивистички, као потоњe приступe. Примордијалистички
приступ потенцира значај примордијалне заједнице за идентитет, а
идентитет схвата као базичну људску категорију дату рођењем, као
непроменљив, трајан и затворен концепт. Осећање заједништва
утемељено на идеји заједничког порекла и историјског искуства
заједнице, на заједничким митовима, традицији и култури, у бити
је ирационално и неизрециво и везује људе дубоким везама. Овај
приступ национални идентитет сматра фундаменталним, јер се уз
карактеристике које се стичу рођењем, и оне које се стичу кроз
припадништво националној култури, посредством њега преносе и
емоције, инстинкти и успомене колективног искуства на начин ко
ји нема много везе са избором појединца. У том смислу национал
ни идентитет је великим делом предодређен.
У основи другог инструменталистичког/конструктивистич
ког приступа идентитету стоје политички или интересни конструк
ти. Идентитет се схвата као променљив, флуидан, везан за посебне
околности и избор који унутар њих прави појединац. Према ин
струменталистичком схватању које потенцира рационални при
ступ идентитету, националне заједнице су створене из интереса и
вештачки се одржавају док год постоје прагматични разлози за то.
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Из перспективе овог приступа, национални идентитет се сагледа
ва кроз функционалност како за државу/политичку заједницу тако
и за појединца. Тако се говори о „економско-територијално-поли
тичкој функционалности“ (која држави обезбеђује ресурсе, тери
торију, радну снагу и политичко јединство), и о интимној/унутра
шњој функцион
 алности која појединцу обезбеђује перцепцију себе
(самодефинисање, и самопоштовање) и других.3)
Конструктивистички приступ комбинује, с једне стране еле
менте примордијалистичког схватања идентитета – не искључује
постојање ирационалних примордијалних емоција (дубоке, неиз
рециве и непроменљиве везе), иако полази од рационалне осно
ве идентитета, а с друге стране инструменталистичко схватање
идентитета, које потенцира политички и прагматички интерес/
конструкт у основи заједничке припадности. Према конструкти
вистичком схватању, дакле, национални идентитет се конструише
током живота и производ је споја примордијалних веза као датих и
избора које појединац прави.4)
Слободан Дивјак5) повезује ове две основне теоријске пози
ције у схватању идентитета са релацијама двеју различитих кон
цепција односа према традицији и из њих проистеклих двеју раз
личитих концепата нације: примордијалистичког и либералног.
Примордијалистички концепт узима нацију као преполитичку ка
тегорију и доводи је у везу са колективном меморијом заснованом
на заједничком пореклу и култури која се интерпретира као про
извод заједничке историје. Овим појмом означавају се заједнице
људи истог порекла, које су интегрисане географски и културно,
путем заједничког језика и обичаја, традиције, али он не мора ну
жно да укључује интегрисаност тих заједница на политичком ни
воу, у форму државне организације. Јер, национални идентитети
схватају се као датост настала „дуготрајним посредовањем особе
не традиције“, која може постојати и пре него што нађе свој израз
у правно-политичким појмовима.
На државу се гледа као на институцију која ће формалноправно штитити особену традицију која је у основи дате нације,
као нешто што је нужно партикуларно, што се не може изразити
у универзалистичким и чисто формално-правним терминима; јер
3) Smit, A. (1998), Nacionalni identitet, Beograd (према Милошевић-Ђорђевић, 2008, 34).
4) Connel S, Hartman, D, (1998), Ethnicity and Race, Making Identities in Changing World,
London: Pine Forge Pressм, Sage Publications; (према Милошевић Ђорђевић, 2008, 36).
5) Дивјак С, „Савремени мултикултурализам и либерализам као спор између две концеп
ције права и нације“, Интернет: http://www.kczr.org/download/okrugli_stolovi/01_divjak.
pdf, (приступ: 10.03.2010).
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примордијалистичка концепција не може прихватити становиште
о „радикалном раздвајању etosa i nomosa“. У складу с тим, при
мордијалистичком схватању одговара партикуларна концепција
персоналног идентитета, по којој појединац развија своје самора
зумевање, своје концепције добра и правде једино у контексту по
себне заједнице, односно посебне традиције. Примордијалистичка
теорија ту партикуларистичку концепцију особе доводи у везу са
критиком становишта о неутралности правних принципа у одно
су на etos, јер су по њој концепције особе, морала, права и раци
оналности неодвојиве од „супстанцијалних хоризоната одређеног
начина живота“, одређеног etosa заједнице. Историјски развијене
вредности, праксе и институције сваке заједнице образују норма
тивне хоризонте конститутивне за идентитет њених припадника,
па „сопство“ постоји увек само као ситуирано у конкретној зајед
ници и за њу везано.
Друго, либерално схватање, насупрот примордијалистич
ком, инсистира на одвајању државе као политичке заједнице од
„обичајносне“ заједнице, као и на универзалности и општости (ли
берално-демократских) принципа на којима се темељи. А то под
разумева успостављање радикалне разлике између ових заједнице
када је реч о начинима њихове конституције, што пре свега значи
да политичка заједница не може свој идентитет изражавати у кул
турно-етничким терминима.
Модерно доба донело је амбивалентност, хетерогеност, мул
типлицитет и отвореност перспектива, а идентитети су постали не
што променљиво, историјско, контекстуално и динамично (Голу
бовић, 1999, 2). За разлику од првобитног значења идентитета које
потенцира његову сталност и хомогеност саме категорије, савре
мени појам идентитета упућује на његов динамички, интерактивни
карактер, његову тешко рашчлањиву мултидимензионалност, као и
на тесну повезаност идентитета и језика (дискурса), односно иден
титета и културе. Као вишеслојна и променљива категорија, иден
титет се схвата као нешто што није јединствено већ се умножава и
трансформише током живота; као ентитет који се конструише раз
личитим друштвеним дискурсима, као „производ различитих анта
гонистичких дискурса, пракси и позиција које се често међусобно
пресецају“. (Хол, 2000, 218)
Као вид закључка, а и као за даља излагања битно упући
вање, важно је указати на то колико је у мултикултуралистичком
дискурсу идентитета битно и вредносно/политички обојено ди
стингвирање национални – етнички/етнокултурни идентитет. Та
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ко и увођење појма културе, односно етнокултурне заједнице6) као
кључних категорија за одређење припадности, има за циљ да кон
цептуално замаскира али не и уклони политички аспект питања
односа припадности култури/етносу и припадности нацији, одно
сно националној држави као политичкој заједници.
У мултикултуралистичком дискурсу појму етнокултурног
идентитета даје се својеврсно вредносно првенство у односу на
појам националног идентитета. Јер, док овај први термин упућује
на појам колективног идентитета који је политички неутралан и
потенцирано културолошки одређен, термин национални иденти
тет није испражњен од политичких значења која га везују за, од
државе као националне/политичке заједнице прећутно подржа
вани примат националне културе/идентитета у односу на остале/
мањинске културе у заједници. Јер то је кључна тачка коју мул
тикултурализам напада. Зато што управо фаворизовање већинске,
углавном националне културе, представља основ за маргинализа
цију/искључивање припадника култура мањинских етнокултурних
заједница, односно угрожавање њихових идентитетских права. Та
ко, иако привидно раздвојени у дискурсу мултикултурализма, по
литички и етнички/национални идентитет и даље остају у важним
релацијама. Интерпретацијом коју у њему добијају ове релације
оне бивају редуковане на термине мањинских/људских права и ну
жности њихове заштите од стране државе.

*
Идентитет представља један од тежишних појмова мулти
културалистичког дискурса, а могло би се рећи и базичну вредност
на чијој се заштити и афирмацији темељи читав низ његових аргу
ментација. Из идеје о важности складног суживота и равноправног
неговања различитих етничких и културних група/припадности
коју је изнедрило искуство мултикултуралности савремених дру
штава, настао је мултикултуралистички концепт заштите права по
јединца на властити (етнокултурни) идентитет. По њему, иденти
тетска права могуће је заштитити посредством признања посебних
колективних/групноспецифичних права мањинске заједнице/кул
туре, која се стичу припадништвом истој. Полазећи од либералног
начела индивидуалне аутономије7) и демократског егалитаризма,
6) Опширније у Нилсен, К. (2001), „Културни национализам, ни етнички ни грађански“,
Нова српска политичка мисао, Vol. VIII, no. 1-4, стр. 143-155, Београд.
7) Мултикултурализам прихвата само један сегмент вредносног опсега либерализма
(„приватну аутономију“). Када неки аутори, попут Кимлике на пример, говоре
о „либералном“ педигреу мултикултурализма они, заправо, подразумевају један
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“једнаких шанси“ за све, мултикултуралистички концепт завршава
у комунитаристичким хипертрофирањима значаја који припадност
групи/заједници има за самоидентификацију појединца. Његова
индивидуална аутономија, достојанство и самопоштовање доводе
се у тесну везу са уважавањем које ужива културна заједница/гру
па којој припада. Култура се схвата као конститутивни део услова
слободног индивидуалног избора, јер пружа контекст одабира раз
личитих културних опција које појединцу стоје на располагању, и
чији је распон културно задат језиком и историјом, као и системом
представа и вредности. Приступ култури заједнице којој се припа
да постаје тако кључна полуга идентитета.
Са мултикултуралистичком реафирмацијом улоге и значаја
етнокултурне заједнице за живот појединца, враћају се на сцену
колективни идентитет и колективна права, као и примордијали
стичка концепција „сопства“. Њихово увођење повезује се са ува
жавањем културне плурализације савремених друштава, односно
идејом о једнакој вредности сваке културе, и поштовањем различи
тости (културне специфичности) као вредности која улази у основе
демократског друштвеног идентитета. Из критичког захтева који
мултикултурализам упућује традиционалном либералном моде
лу грађанских права, као захтева за инклузивнијом концепцијом
грађанства која би уважавала етнокултурне специфичности, про
исходи допуна општих грађанских права посебним правима која
би етнокултурним мањинским идентитетима требало да обезбеде
равноправан статус, односно услове за постојање и развој. Одго
варајући на ове мултикултуралистичке захтеве либерално-демо
кратски пореци суочавају са изазовом усклађивања колективних
идентитета са позицијом правне државе (која штити појединца),
односно са „нужношћу усаглашавања репрезентације етнокулту
ралних идентитета са практиковањем индивидуалних права“. (Ло
шонц, 2001, 20)
Либерална теза о етичкој и етнокултурној неутралности гра
ђанских права, нашла се посебно на удару мултикултуралистичке
критике, будући да усредсређеност на индивидуална права и сло
боду избора појединца недовољно уважава чињеницу да сваки из
бор зависи од имплицитног вредносног становишта, а да управо
културна припадност представља исходиште индивидуалних из
бора и политичких одлука. (Пузић, 2004, 65) Држава и друге по
литичке институције нису неутралне према разликама. Институ
редуковани (осакаћен) вид либерализма оличен пре свега у „политичком либерализму“
Џона Ролса. Мултикултурализам заправо стоји у опреци према либерализму, схваћеном
у његовом класичном виду, те је и њему, као и Ролсовој политичкој филозофији, ближи
идејни оквир социјализма. (Новаковић/Пешић, 2010)
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ције чак подржавају одређене језике, (већинске) културне праксе
или националне симболе, на рачун других, што за последицу има
доминацију друштвене већине, односно асимилацију и непризна
вање мањинских група и њихових културних идентитета. Реч је о
стратегијама изградње нације које су обележиле период стварања
држава-нација (концепт: једна нација, један језик, једна култура,
једна територија) и опстале као прећутна пракса прикривена либе
ралним принципом „бенигног занемаривања“ тих питања.
Национална држава спроводи „режим истоветности“ према
националном начелу, обједињавањем предања, симбола и сећања
на прошлост која се центрирају око националног принципа. Чла
нови нације нису повезани само интересом, већ и „истоветношћу“,
„националном позицијом“ у склопу културе заједнице, чиме стичу
своју форму припадности, когнитивне и симболичке ресурсе, као
контекст својих индивидуалних идентитета и одлука. (Лошонц,
2001, 15). Сви грађани се одређују према јавном пољу које одлику
је приклоњеност националне државе једном културном идентитету
који одређује садржину и форме припадности у односу на једну на
цију. Национална стратегија „не настоји да дефинише само садр
жај нације, него се оријентише на одређивање регистра ко припада
нацији“. (Лошонц, 2001, 17).
У традиционалном моделу „грађанства као права“, како на
води Вил Кимлика, циљ је био промовисање одређене врсте за
једничког националног идентитета грађана. Јер, „грађанство ни
је само законски статус дефинисан скупом права и одговорности.
Он је такође и идентитет, израз нечијег чланства у политичкој
заједници“. (Кимлика, 2009, 361) И управо ова веза националног
идентитета и грађанских права показала се проблематичном, јер
је резултирала недовољном инклузивношћу већинске/националне
културе и јавне сфере, будући да се припадници многих мањин
ских група (етничке, верске, националне мањине, хомосексуалци,
хендикепирани...) осећају маргинализовано и стигматизовано, уз
сва заједничка права грађанства која им припадају, и то не толико
због друштвено-економског статуса, колико због своје „различи
тости“, односно „друштвено-културног идентитета“. Решење које
Кимлика види јесте јавно оспоравање оних аспеката националне/
већинске културе који их жигошу, а то су својеврсне статусне хије
рархије које и даље опстају у демократским друштвима. (Кимлика,
2009, 363)
Како налазимо у готово свим текстовима посвећеним овом
проблему, за разлику од ранијег маргинализовања и стигматизова
ња различитости (на основу расе, етничке/националне припадно
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сти, културе, рода, сексуалне оријентације, хендикепираности...)
моделима „нормалног“ грађанина/ припадника већинске културе,
данас се, као демократски императив намеће потреба за отворе
нијом грађанском културом која признаје а не жигоше мањинске
идентитете и укључује њихове различитости. Сматра се да је једна
од посебних карактеристика мултикултурализма управо то што се
бави „идентитетом“, за разлику од ранијих покрета који су акценат
стављали на економски интерес, те је као такав именован синоним
ним називима попут „политика разлике“, „политика идентитета“,
„политика признавања“. Међутим, не треба губити из вида чиње
ницу коју истиче и један од утемељивача мултикултурализма Вил
Кимлика, да се у стварном животу политика готово увек тиче и
идентитета и интереса, односно њиховог промовисања. (Кимлика,
2009, 361)
Начелно, захтеви свих мањинских група, биле оне етничке
или неетничке „надилазе познати скуп општих грађанских и по
литичких права индивидуалног грађанства заштићених у свим ли
бералним демократијама; и усвојени су с намером да се призна
ју специфични идентитети и потребе етнокултурних група и да
се за њих направи место“. (Кимлика, 2009, 369) Јавно признање
и подршка мањинским језицима, праксама и идентитетима у мул
тиетничким друштвима, према заговорницима мултикултурали
зма, представљају нешто што либерално-демократска начела ин
дивидуалне аутономије захтевају. У дискурсу мултикултурализма
аутономија појединаца, као „способност да направе добар избор
бирајући један од добрих живота“ тесно се повезује не само са њи
ховим приступом властитој култури, него и са њеним развитком и
вредновањем исте од стране других. (Кимлика, 2009, 374) Права
(мањинских) заједница на културну самобитност важна су јер ако
она није зајамчена, ускраћивање признања практично значи пот
чињавање мањина, што може узроковати инфериорну и изоблича
вајућу самоперцепцију њихових припадника. А појединци који су
интернализовали представу о властитој инфериорности неће бити
способни да направе слободан и добар избор.
Како Чарлс Тејлор (Charles Taylor) заступник мултикултура
лизма као „политике признања“ истиче, такав се поредак односа
негативно одражава на припаднике мањина, јер угрожава могућ
ност неометаног развоја њихових идентитета. “Теза гласи, наш се
идентитет дјеломично обликује признавањем (recognition) или не
признавањем, често погрешним признањем од стране других, тако
да особа или група људи може отрпјети истинску штету, истинску
деформацију, ако околина или друштво зрцали ограничену, пони
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жавајућу или презирну слику њих самих”. (Taylor, 1994, 25, Пузић,
2004, 65)
Борба против друштвене маргинализације, социјално депри
вирајућих статуса и етикета генерише „политику признавања“, чи
је су главне одреднице следеће:
– „усредсређује се на културне неправде укорењене у дру
штвеним обрасцима представљања, тумачења, комуни
кације, укључујући културну доминацију (подвргавање
обрасцима тумачења везаним за другу културу); непри
знавање (невидљивост у службеној комуникацијској
пракси домаће културе); и непоштовање (потцењеност
кроз стереотипно представљање у јавној култури и у
свакодневној комуникацији);
– лек је културна или симболичка промена која се креће
ка све већем вредновању идентитета и културних про
извода група које се не поштују или омаловажавају или
позитивно вредновање културне разноврсности;
– циљне групе су статусне групе, одређене односима при
знавања у којима се оне мање цене, имају мање почасти
и угледа од осталих група;
– има за циљ афирмисање групних разлика.“ (Кимлика,
2009, 366)
Мултикултуралистички дискурс тематизује „положај и рас
цепљено присуство маргинализованих и хибридних етнокултур
них слојева“ и сажима искуства исељеника, емиграната и „свих
оних актера који су се појављивали на маргинама, у гетоима, на
граничним подручјима“, те пропитује „режим видљивости“ савре
меног друштва“. (Лошонц, 2001, 7)

ИДЕНТИТЕТ КАО ДРУШТВЕНИ КОНСТРУКТ
Ако проблему друштвеног представљања, вредновања и
признавања (мањинских) идентитета приступимо изван норматив
них мултикултуралистичких прокламација и фокусирамо се на со
цијалнопсихолошке, језичке и друштвене механизме и динамике
који стоје у њиховој основи, добићемо нешто сложенију представу
о њему. То пре свега значи укључивање у разматрање значаја који
у друштвеним интеракцијама и у стварању представа о себи и дру
гом имају стереотипи, односно увида у то како дискурси којима
располажемо у оквиру своје културе и на које се ослањамо у кому
152

Милена Пешић, Александар Новаковић

Проблем идентитета...

никацији с другима конструишу наше идентитете и однос према
другим.
Ако пођемо од тезе социјалног конструкционизма да не по
стоји стварност по себи већ само њене индивидуалне и колектив
не конструкције, онда се процеси њиховог настајања, друштвеног
преношења и (политичке) употребе показују као веома значајни.8)
У мултикултуралистичком дискурсу веома су присутне, ре
дукције значења стереотипа на реторику заводљиво поједноста
вљујућих истина о „својима“ и „туђима“, „нама“ и „њима“, одно
сно на етничку дистанцу која се изражава прецењивањем „својих“
и потцењивањем „туђих“. Међутим, стереотипи представљају
незаобилазне механизме наше психолошке конституције, нашег
сазнања и социјалнопсихолошких процеса уопште. Као „израз
нужности језичког (мисаоног) економисања, односно поједноста
вљивања и униформисања представа о свету“ (Ђерић, 2005, 42-43)
стереотип није само вербална реалност већ нешто што и на семан
тичком нивоу има вредност „примарне реалије“. Индивидуално
виђење стварности условљено је стереотипима као заједничким,
на типски начин редукованим представама о њој. (Ђерић, 2005,
34, 36) Стереотипи су когнитивне формуле, уврежена уверења која
служе асимиловању окружења у сопствени сазнајни оквир и сна
лажењу у друштвеној стварности. То су „историјски променљиве,
али ипак стабилне свакодневне категоризације, типизације окру
жења“. (Рот, 2000, 260) Као такви, стереотипи имају важну когни
тивну функцију.
Као системи социјалног прилагођавања и разграничавања,
стереотипи имају и важну друштвену функцију. У сфери свако
дневне и јавне комуникације они кодификују понашања у разли
читим ситуацијама, те представљају важне параметре социјалне
оријентације. У пољу јавне политичке примене посебно долази
до изражаја прагматски значај стереотипа, у виду ефеката идео
лошког мобилисања њиховог значења. То је могуће зато што они
играју важну улогу и у учвршћивању заједничких представа сва
8) Реч је о становиштима социјалног конструкционизма, нове теорије и покрета присутног
у многим друштвеним наукама, на основу којих се наше поимање себе и друштвене
стварности сагледавају као друштвене конструкције зависне од културе у којој настају,
односно од културних образаца утканих у језик. Сви објекти наше свести укључујући
ту и наше „јаство“, наше схватање особе и наш идентитет, конструишу се путем језика,
а производе их управо дискурси као кохерентни системи представљања“. При томе,
наглашава се конструктивна моћ језика, однос између вербалних ознака, менталних
представа и објеката на које се односе престаје да буде само пука репрезентација, већ
постаје конститутиван, односно постојање објекта и његово представљање постају
неразлучиви једно од другог. Тако долазимо до појма дискурса и његове улоге у
конструкцији друштвеног живота и идентитета. Опширније у Бер В., Увод у социјални
конструкционизам, Београд, 2001, стр. 92.
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ког колектива, посредством јасних вредносних атрибуција. Јачају
ћи групну кохезију, стереотипи означавају и границу између њених
припадника и оних који то нису.9) Они омогућавају идентификаци
ју са групом (било да се она дефинише преко пола, узраста, про
фесије, сродства, језика, религије, односно као етничка, културна,
политичка, државна), те тако представљају важне чиниоце грађе
ња идентитета. Условљавајући одређене перспективе чије очување
може бити важно за личност, стереотипи служе утемељивању соп
ства те тако одржавају „психолошку хигијену“. (Ђерић, 2005, 39;
Рот, 2000, 275-277)
За проблем којим се бавимо, посебно су важни етнички сте
реотипи, као „клишетиране, формулаичне и аксиоматске предста
ве“ које као и национални митови представљају „облике наратива
којима се изражавају колективна уверења и самопоимања“. (Ђе
рић 2005, 33) Стереотипи се неретко поистовећују са предрасуда
ма, као „судовима који постоје и пре личног искуства појединца
са одређеном групом и које појединац преузима без провере“, а
који настају „интеракцијом афективних ставова и превасходно ког
нитивних стереотипа“, стичу се рано и некритички преузимају, те
представљају основу за настанак афективних клишеа о „неприја
тељу“. Танка је линија која дели стереотип као поједностављују
ће и уопштавалачко уверење о својствима неке друштвене групе
или њених припадника и предрасуде као става о истом који има
негативни предзнак. Негативна и деструктивна страна стереотипа
очитује се у феноменима расизма, шовинизма, антисемитизма, ксе
нофобије који се са њом повезују. (Рот 2000, 260-261)
Када је реч о конструисању идентитета и његовом друштве
ном вредновању битно је то да се стереотип учвршћује понавља
њем у свакодневним и јавним употребама, а да се његовом нега
цијом не постиже аутоматско оспоравање. Управо зато, могућност
његове политичке инструментализације чини га потенцијално
опасним, будући да „експанзију и значење ’факата’ ’реалистичких
објашњења’ стереотипи добијају управо за време политичких на
петости“, постајући исувише вредносно конотиране, круте, непро
менљиве предрасуде које неизбежно утичу на доношење политич
ких процена. (Ђерић 2005, 39, 44-45) И не само то, интеркултурни
9)

„Саморазумевање колектива је отворен, динамички процес између савремених
наратива и садржаја верникулара. С једне стране оно се стално реорганизује и путем
нових стереотипа, с друге стране саморазумевање колектива је онакво каквим га култура
преко својих средстава – предања, веровања, ритуала, песама, прича итд. усађује у свест
човека“ (Љубинко Раденковић, нав. према Г. Ђерић, П(р)аво лице множине– колективно
самопоивање и представљање: митови, карактери, менталне мапе и стереотипи,
Београд, 2005)
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дијалог у условима када је на снази политичка злоупотреба стере
отипа, губи сваку шансу за постојање.

*
Према заговорницима социјалног конструкционизма, сви
објекти наше свести укључујући ту и наше „јаство“, наше схватање
особе и наш идентитет, конструишу се путем језика, а производе
их дискурси као „кохерентни системи представљања“. (Бер, 2001,
93) За разлику од идеологије, као нечега што претходи процесима
друштвеног означавања и представљања, или је издвојено из њега,
а ипак игра утицајну улогу у том процесу, дискурс схваћен као „на
чин конструисања значења који врши утицаје и организује и наше
акције и наше схватање себе“ омогућава нам да ствари сагледамо
„изнутра“. Дискурс није нешто што надграђује или репрезенту
је постојеће категорије, већ нешто што их креира. Те категорије
схватамо као симболичка средства именовања оних аспеката на
ших идентитета које свакодневно проживљавамо као припадници
генерације, пола, професије, класе, слоја нације, културе, заједни
це... Дискурси не само да доприносе разумевању ових категорија,
већ их креирају и преобликују. Представе о „нама“ и о „другима“
укључују у себе репертоар неких идентитета док репертоар дру
гих користе ограничено, или искључују. Управо та редукованост
репертоара идентитета показује колико та ограниченост дискурса
унутар одређене културе, односно доминација одређених дискурса
у јавној сфери подразумева и „системе искључивања“ и какав они
значај имају за креирање не само идентитета појединца већ и за
једнице.
Како истиче Мишел Фуко, „дискурс је пракса која формира
објект о којем говори“. (Фуко, 1998, 49) Он обезбеђује референт
ни оквир, начин тумачења света и давања значења том свету, а ми
их интернализујемо. Језик нам, тако, посредством дискурса пружа
субјективно искуство света (Бер, 2001, 95) и себе. У том смислу
социјални конструкционисти истичу да не постоји ништа изван да
тог дискурса, никаква реалност као таква, осим других дискурса.
Идентитет се рађа из људских интеракција и заснива на је
зику. Он се конструише на основу дискурса којима располажемо
у оквиру своје културе и на које се ослањамо у комуникацији са
другима; настаје преплитањем многобројних различитих нити, ка
тегорија као што су узраст, класна или национална припадност, ет
ницитет, професија, род, сексуална оријентација... Свака од ових
компоненти конструише се кроз дискурсе који постоје у датој кул
тури (дискурс узраста, етницитета, образовања, сексуалности...).
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(Бер, 2001, 87)Иако идентитети, будући да су социјално конструи
сани нису непроменљиви и утврђени неком суштинском природом
као „дате“ категорије, то не значи да су произвољни или насумично
обликовани. Дискурси су блиско повезани с начином на који је од
ређено друштво организовано и с начином на који се њиме упра
вља. А то упућује на политичку анализу конструкције друштвеног
света, укључујући ту и лични и друштвени идентитет. Тако се у са
временим приступима етничке групе и етнички идентитети нужно
доводе у везу са хијерархијским односима моћи, те политичким
и економским, сагледавају се као конструисани и у великој мери
инструментализовани концепти. Етнички идентитет „има и репре
зентативни карактер, који одговара како конфигурацији културне
сцене, тако и идеолошким захтевима друштвено-политичких си
туација и одређеним временским епохама.“ (Благојевић, 2005, 69)

ЈАВНА СФЕРА И ЗАХТЕВИ МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА
Промишљање могућности интеграције савремених друшта
ва у светлу културног плурализма у условима све веће динамике
индивидуализације и фрагментације, нужно укључује и разматра
ња карактера јавне сфере, односно њене (не)адекватности за то.
Савремене теоријске расправе у великој мери гравитирају око дис
курзивног модела јавне сфере који је поставио Јирген Хабермас10),
а који у основи комбинује два фундаментална принципа: публици
тет у смислу отворености и приступа и јавност као суверени скуп
грађана, са стриктним одвајањем приватног и јавног домена, од
носно државе и друштва, како би јавна сфера могла остваривати
своју кључну улогу посредника између њих. „Одређујући јавност
као приватне људе (грађане) који окупљени у публику рационално
расправљају о питањима од општег значаја, Хабермас потенцира
следећа нормативна полазишта: рационалност/критичност, отво
реност (транспарентност и општу доступност) и сувереност (од
суство било какве принуде осим снаге бољег аргумента)“. (Пешић/
Новаковић, 2008, 114-115)11)
10) Реч је о делу под називом „Структурни преображај јавне сфере“ (1965), код нас
објављеном 1969. под насловом „Јавно мнење“.
11) Своја социолошко-историјска уопштавања везана за конституисање и развој грађанске
јавне сфере Хабермас је развијао на анализама друштвених и политичких промена у
Енглеској, Француској и Немачкој. Ово ограничење истраживања на западноевропски,
ранокапиталистички модел, као и свођење грађанина на белог образованог мушкарца,
поседника приватне својине, односно занемаривање других друштвених покрета
(плебејске јавности) осим грађанских/буржоаских постало је убрзо предмет опште
критике. Појава бројних критичких примедби и оспоравања у великој мери допринела
је стварању плодоносне научне дебате која траје до данас.
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Као посебно важне за истраживање овог рада издвајамо сле
деће критичке примедбе упућене Хабермасовом концепту: струк
турну примедбу која се односи на јединственост јавне сфере; кри
тику стриктног раздвајања приватног и јавног домена и из њега
проистеклог искључивања и родне неосетљивости концепта, зане
маривање значаја социјалних покрета, улоге религије, као и појаве
национализма.
Концепт јединствене јавне сфере као „форума грађана у коме
приватни људи теже да установе јавно добро, односно „ствара(ју)
свој идентитет у сенци државне власти“ требало би заменити визи
јом „модуларизације, развоја сложеног мозаика јавних сфера раз
личите величине и врсте“ „које се преклапају и међусобно повезу
ју“ и представљају позорнице на којима се одвијају акције везане
за моћ или интерес“ (Кин, 2003, 194, Пешић/Новаковић, 2007, 205)
Јер, како истиче Ненси Фрејзер, „у стратификованим друштвима
аранжмани који омогућавају сукобљавање плурализама компети
тивних публика боље промовишу идеал партципативне једнакости
него јединствена, свеобухватна, обједињујућа јавност (...) Није мо
гуће спасити специјалне дискурзивне арене од ефеката друштвене
неједнакости; где политичка неједнакост опстаје, делиберативни
процеси у јавној сфери тежиће да функционишу у корист доми
нантних група и науштрб подређених“ (Fraser, 1992, 121-128).
Одсуство опсервирања друштвених покрета у Хабермасовом
концепту упућује на генерални недостатак пажње за активности и
борбе кроз које се јавна сфера и њени учесници активно обликују
и мењају. Утицај друштвених покрета је важан, јер он ствара при
лике за реструктурирање не само доминантних питања и пробле
ма, већ и самих дискурса и идентитета. У том смислу релевантна
је критика Крега Калхуна усмерена на претпоставку од које Ха
бермас полази, а то је приватна сфера са формираним субјектима,
позиционираним идентитетима и одређеним капацитетима. Тре
тирајући идентитете и интересе тако што их смешта у приватну,
а потом доводи у јавну сферу као потпуно формиране, Хабермас
поједностављује друштвене и културне процесе иманентне јавној
сфери а редукује и само значење појма идентитета. У вези са овом
проблематичношћу Хабермасовог третирања проблема културе и
идентитета важно је истаћи и његово занемаривање појаве нацио
нализма, као и немар за улогу коју је религија имала у јавној сфери
у његовим социолошко-историјским скицирањима раномодерног
периода. То је за последицу имало неосетљивост за културне раз
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лике и специфичности у типификовању епохе (Пешић/Новаковић,
2007, 214-216)12)
На ригидној Хабермасовој поставци стриктне границе из
међу приватног и јавног домена базира се селекција јавних ин
тереса која се показује као систем искључивања у јавној сфери.
Феминистички покрет покренуо је питање јавне потцењености ва
жних домена приватног живота који су традиционалном поделом
на „приватно“ и „јавно“ деполитизовани и социјално обеснажени.
Искључивање одређених тема и интереса из јавне сфере њиховом
„персонализацијом“, „фамилијаризацијом“, односно „економиза
цијом“ резултира гетоизацијом, издвајањем из јавне дебате и оспо
равања. Зато феминистички концепт „приватно је политичко“ пре
вазилази оквире феминизма и указује на нужност редефинисања
принципа структурирања јавне сфере. (Пешић/Новаковић, 2007,
219)
Насупрот поменутој дихотомији „приватно“/друштво : „јав
но“/држава у Хабермасовој поставци, у садашњим условима све
је већи значај једног социјализованог домена у коме се тешко чу
ва стриктна разграниченост. Ту се не ради о „поништавању функ
ционалне диференцијације међу сферама, већ о коренитој измени
односа релевантности међу њима“ (Петерс, према Миливојевић,
2001, 193-194). Ненси Фрејзер истиче значај ове интервенције јер
„многа мањинска права су из мрака интиме, приватности, у смислу
појединачности, добила јавни статус („од општег интереса“), при
чему је социјализована јавна сфера омогућила простор у коме се и
овакве јавности оглашавају“. (Миливојевић, 2001, 193-194 )13)
Према мултикултуралистичком становишту, интервенција
државе у друштво је и потребна, због заштите мањинских група
чија права треба да добију позитивну заштиту на колективном ни
воу.
У складу са помаком у третирању репрезентације иденти
тета који ја направио мултикултурализам стављајући у први план
проблем њихове комуникације, истиче се захтев да јавна сфера не
буде домен „апстраховања од појавних форми различитих култур
них идентитета“, већ да напротив постане медијум њихове кому
никације, уз услов да постојање различитих културних идентите
та буде посредовано правним категоријама. (Лошонц, 2001, 14-15)
12) Радови посвећени критици Хабермасовог концепта јавне сфере објављени су у зборнику
који је приредио Крег Калхун (Calhoun C.) под називом Habermas and the Public Sphere
(MIT Press, Cambridge, Massachusetts & London, 1992).
13) Fracer, N, Rethinking the Publis Sphere, “A contribution to the Critique of Actually Existing
Democracy”, (ed. Calhoun C. ) Habermas and the Public Sphere (MIT Press, Cambridge,
Massachusetts& London, 1992, pp. 109-143.
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Пројекција мултикултуралне јавне сфере, произашла из зах
тева које намеће културни плурализам савремених друштава, бази
ра се пре свега на идеји отворености њене комуникационе струк
туре која омогућава појављивање различитих „гласова“, односно
етнокултурних различитости, идентитета и захтева као фактора
њеног мењања, а следствено томе и промена везаних за њихово
перципирање и самоперципирање, као и за саморазумевање ве
ћине. (Лошонц, 2001, 20). Али отвореност јавне сфере за разли
чите „гласове“, „идентитете“, односно њихове захтеве, не гаран
тује преживљавање/признавање мањинских култура и друштвену
афирмацију мањинских идентитета. Како истиче Јирген Хабермас,
само културе које пристају на демократски дијалог завређују право
на признање, а само оне способне за рефлексивну трансформацију
кроз учешће у дискурзивним праксама савремених мултикултур
них друштава добијају могућност за опстајање (Пузић, 2004, 67 ).

ИДЕНТИТЕТ И ИНТЕРКУЛТУРНИ ДИЈАЛОГ: 
ОТВАРАЊЕ ПРЕМА ДРУГОСТИ И РАЗЛИЧИТОСТИ
Проблем различитости једно је од великих питања која је
мултикултурализам покренуо. Уз демократску идеју о заједништву
истоветних, односно заједништва на основу оних карактеристика
које сви делимо, по којима смо једнаки, мултикултурализам уво
ди у друштвено поље „дисоцијативне моменте“, дистинктивне
идентитете, заправо, заједништво култура на основу онога што ни
је заједничко, што не делимо. „Реч је о различитим искуствима и
различитој историчности; мноштву испреплетених пресецајућих
животних форми са прелазима, чвориштима, конфликтним зонама
али и могућностима превођења“. (Лошонц, 2001, 13)
Основно полазиште мултикултурализма у схватању релација
културе и друштва је следеће: ако су, према класичном либералном
учењу, сви људи у својим правима рођени једнаки, такве морају
бити и њихове културе, с обзиром на то да су оне, најпре, једнако
вредне, а потом и кључне за обликовање идентитета појединаца.
Критеријуми једне културе не смеју се примењивати у вредновању
и оцењивању других култура, од којих свака за себе твори посе
бан ентитет с властитим вредносно-нормативним склопом. Зато је
најважније свим културама осигурати исте друштвене и култур
не могућности развоја унутар друштвене заједнице и свака пракса
која је у супротности с овим принципима нелегитимна је и израз
је етноцентризма. (Пузић, 2004, 64). Ова нормативна полазишта
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мултикултурализма упућују на велики значај који у савременим
плуралистичким друштвима има интеркултурна комуникација, на
шта указује развој интердисциплинарних теоријских приступа под
овим именом.14)
Идеја интеркулурне комуникације претпоставља пре све
га један шире схваћен концепт културе, и савремено разумевање
исте. Шире схватање појма културе подразумева „осим видљивих
објекивација (артефакти, радње, понашање) и невидљиве субјек
тивације: вредности и норме, ставове и представе, идеје, начине
размишљања и матрице перцепције“. (Рот, 2000, 309) Савремен по
глед на културу не разумева је више као стабилну, непроменљиву
целину знања, веровања, обичаја и вредности одређене заједнице.
(Rapport/Overing, 2000, 94) А управо тај концепт културе као затво
реног система омогућавао приступ у коме су се културе међусобно
поредиле и вредновале. Међутим, овај концепт доживео је бројне
критике још на почетку 20. века. Култура се у савременим присту
пима поима као флуидна, динамичка, променљива категорија, као
процес. (Rapport/Overing, 2000, 94–95).
Сусрети међу културама не полазе од нулте тачке, већ су, на
против, несвесно одређени ранијим контактима или историјским
искуствима са другом културом, сачуваним у колективном памће
њу. Сваки културни контакт одређен је и сопственим и пренесеним
искуствима који су добили свој израз у специфичним представама
о „другом“. (Рот, 2000, 270) Зато би интеркултурна комуникација,
која треба да пружи теоријску подршку разумевању међу заједни
цама и дијалогу међу културама требало да се, с једне стране, бави
„навикама у перцепцији и схемама тумачења, настанком стереоти
па и њиховом употребом, док с друге у свакој култури мора да из
двоји средишње вредности и норме, појмове, појмове и представе
о свету, стандарде и матрице“. (Рот, 2000, 310)
Искуства културног плурализма савремених друштава утичу
на уобличавање једне нове културне политике различитости коју
прате и нове „форме интелектуалне свести“, које афирмишу: „раз
бијање монолитног и хомогеног у име разноликог, мноштвеног и
хетерогеног; одбацивање апстрактног, општег и универзалног, због
конкретног, специфичног и посебног“; њима су својствене истори
зација, контекстуализација и плурализација, окретање ка неизве
сном, привременом, променљивом, експерименталном, покретном
и мењајућем“. (Вест, 2008, 242)

14) Опширније у К. Рот, Слике у главама, Београд, 2000.
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*

У дискурсу мултикултурализма појам идентитета има цен
трални значај. Како смо настојали да покажемо у овом раду, њиме
се барата врло произвољно, непрецизно, његова значења се поли
тизују, чиме се апстрахује сложеност, плурална и динамичка при
рода феномена који означава. Етнокултурни идентитет мањинских
група, у дискурсу мултикултурализма схвата се као базична полуга
сопства њихових припадника, а сви други друштвени процеси, од
носно објекти самоидентификације се апстрахују, као и сложеност
релација између индивидуалног и социјалног идентитета. Концепт
правне заштите, односно јавног признања колективног идентитета
како би се заштитио индивидуални, показује се као дубоко пробле
матичан.
Позивање на неотуђиво право припадништва раси, етници
тету, култури, стилу живота, велика акција заштите права на иден
титет обележено је разним облицима културних компетиција, па и
борби. Прелазак из „доба идеологија“ у „доба култура“ након краја
социјалистичких поредака у савременом свету вратио је на сце
ну колективне културне идентитете, са нешто измењеном терми
нологијом, али истом суштином. „Умјесто радикалнога повратка
идеји особе, ономе апсолутноме Ја које не признаје никакав други
ауторитет осим моћи слободе свијести у исказивању властитости,
глобално је доба обиљежено слободним ропством “својој” кул
тури“. Култура се показује као највиша вредност али превасход
но у улози „ угрожене врсте“ (Паић, 2009). А у условима сталних
промена и растуће социјалне рефлексивности могу одржати са
мо културе способне за рефлексивну самотрансформацију. Сваки
пројекат заштите култура правним мерама заиста личи на заштиту
“угрожених врста”, подразумевајући колективна права и обавезе,
он одузима култури њену виталност, а појединце спутава у кри
тичком промишљању идентитета. Све нас ово упућује на закључак
да мултикултуралистички третман проблема идентитета и културе
захтева у теоријској сфери даље оснаживање и продубљивање уви
дима везаним за сложену и динамичку природу ових друштвених
феномена.
У овом раду покушали смо да управо полазећи од идеје о
сложености проблема идентитета и културе, кроз дескрипцију
мултикултуралистичког приступа истим, поставимо нека питања
везана за прихватљивост његове аргументације. Реч је само о ски
цирању оквира за даља промишљања комплексног односа мулти
културализма према проблемима идентитета и културе.
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Milena Pesic, Aleksandar Novakovic
PROBLEM OF IDENTITY AND MULTICULTURALISM
Summary
In this paper we tried to address question of semantic reduction
of the concept of identity in a discourse of multiculturalism. Having in
mind sheer complexity of the issues of identity and culture, as well as
their mutual relationship, this semantic deficiency is explained through
the description of multiculturalist approach to the problem. Aiming to
this, a short review of the most relevant conceptions of identity is offe
red, as well as differences in apprehensions between old and contem
porary approaches. Following this, a description of the basic starting
points of multiculturalism is given – focusing on public recognition
of minority identities; namely, its protection under special legal status,
with introduction of „group differentiated rights“. The purpose of this
description was to present structural defects of multiculturalists’ argu
mentation in favor of establishment of collective identity rights cate
gory. Also, it should document its inability to disengage from strictly
political considerations. Since social construction of identity is highly
stipulated by ruling stereotypes within society and dominant discourses
present in a public sphere – namely, discourses used by individuals in
their own cultures, its analysis should have indicated how much special
approach to identity issues labeled „the policy of recognition” is proble
matic with a respect to real understanding of complexity of its nature.
Dealing with the problem of public sphere should have depicted com
plex social/communicative context within which the processes of social
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representations of identities and culture affirmation, are being unfolded.
From the contemporary debate, introduced in the academic circles with
theory of public sphere of Jürgen Habermas, some elements of critique
of habermasian concept, related to the key changes in the understanding
of public sphere, are being extrapolated.These shifts in understanding
are contouring the lines of multiculturalists horizon, in which we perce
ive public sphere as the space of openness for different „voices“, iden
tities, interests, cultures, and place of constant changes introduced by
communicative practices; changes, equally concerning power relations
among ruling and competing discourses, and promotion/transformation
of identities and cultures within it.
Key words: identity, multiculturalism, culture, cultural pluralism, community,
group differentiated rights, diversity, intercultural dialogue…
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ЕТНО(МУЗИКО)ЛОГИЈА И ИДЕНТИТЕТ1)

Сажетак
Поређењем два текста који говоре, у потпуно различитим
расположењима, о односу садашњих посленика етнологије одно
сно етномузикологије према утемељивачима тих научних истра
живања у Србији, Јовану Цвијићу и Миодрагу Васиљевићу, отвара
се могућност за сагледавање међусобног односа етничких проу
чавања као и њихових изгледа у контексту неминовне друштвене
ангажованости науке о народу. У фокусу овог питања налази се
делатност етномузиколога Миодрага А. Васиљевића, нарочито ње
гов музиколошки предлог за етничку идентификацију, који до да
нас није подвргнут испитивању - упркос изузетној природи музи
ке, која указује на велике могућности истраживања (и налажења) у
назначеном правцу. Његова фолклорна тонална теорија, међутим,
није само научни допринос познавању етничке стварности, већ
истовремено и пут за интегрисање етномузикологије и етнологије.
Кључне речи: Етнологија; Етномузикологија; Миодраг А. Васиљевић; Ет
нички идентитет

О стогодишњици рођења и четрдесетогодишњици упокојења
етномузиколога Миодрага Васиљевића, 2003. године, његов млађи
колега, Младен Марковић, објавио је текст под насловом „Миодраг
А. Васиљевић : првих сто година“. Аутор је нагласио да је то дру
ги пут како пише о Васиљевићу, напомињући како је претходног
пута истакао његов научни допринос, а овог пута већу пажњу по
клања самој личности Миодрага Васиљевића, односно пројекцији
његових личних склоности у етномузиколошки рад, што је, свака
1) Чланак је резултат рада на пројекту Института за политичке студије „Друштвене и по
литичке претпоставке изградње демократских институција у Србији“, бр. 149057Д, који
финансира Министарство за науку Републике Србије.
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ко, имало одређене последице по судбину Васиљевићевог научног
опуса.2) Наизглед слично томе, етнолог Милош Миленковић се,
коју годину касније, осврнуо на наслеђе Јована Цвијића у српској
етнологији, у чланку под насловом „О научном раду и нашем уни
верзитету (сто година касније)“.3) Приметна је површна сличност
ова два рада, заснована на истицању стогодишњице у оба наслова,
те на пригодном осврту аутора на зачетнике „етничких“ наука у
Србији, етнологије и етномузикологије. Међутим, већ у насловима
се види и различито вредновање континуитета који садашњи тре
нутак у развитку дотичних наука успоставља са радом својих уте
мељивача у Србији. Етномузиколог својом формулацијом односа
према јубилеју, као „првих сто година“, исказује очекивање да ће
дело Миодрага Васиљевића и у наредним стотинама година бити
присутно и имати значај у српској етномузикологији. Етнолог, на
против, описује стање академске етнологије „сто година касније“,
наговештавајући тиме да ће у раду нагласити промене које су се
одиграле током тих стотину година, као довољно велике и значај
не да се почетно и садашње стање могу поредити према принципу
истицања разлика, као „некад и сад“.
Етномузиколог Марковић, истичући континуитет између
садашњег стања науке са радом Миодрага Васиљевића, даје себи
могућност да се осврне на недостатке у Васиљевићевом још увек
непотпуно проученом научном делу а да не доведе тиме у питање
своју начелну доброхотност према оснивачу српске науке о музич
ком фолклору. У том смислу, штавише, Марковић успоставља и
личан, емотиван однос са својим знаменитим претходником, на
зивајући га својим „етномузиколошким дедом“ – будући ђак Васи
љевићевог асистента, тј. заиста у реду унука кад би се ту радило
о сродству.4) Он изражава жаљење што тако мало прати траг који
је оставио његов професионални „предак“, за разлику од односа
који има према фигури свог биолошког деде кога, каже, „и данданас поштујем и сетим се његових животних савета“.5) Тако је у
тексту присутан и известан прекор упућен етномузиколозима, што
до данас нису сели да се озбиљно позабаве целокупном „дедином“
заоставштином, а најпре оним што је сам Васиљевић сматрао глав
ним резултатом својих истраживања и најзначајнијим теоријским
2) Младен Марковић, „Миодраг А. Васиљевић : првих сто година“, Нови звук : Интерна
ционални часопис за музику, бр. 22, 2003, стр. 21.
3) Милош Миленковић, „О научном раду и нашем универзитету (сто година касније)“,
Гласник Етнографског музеја у Београду, бр. 72, 2008.
4) Младен Марковић, нав.дело, стр. 26.
5) На истом месту.
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остварењем: формулацијом лествичне основе српске народне му
зике. То је још један разлог због кога је рад понео у наслову упу
ћивање на тек првих сто година српске етномузикологије, током
којих се полако почело са отварањем Васиљевићевог научног за
вештања пред његовим наследницима, пошто ће, по свој прилици,
тим темпом бити потребно неколико векова да се стигне до испи
тивања централне Васиљевићеве тезе. Из тога се, наравно, види да
је српска етномузикологија веома мало ослоњена на теоријски део
Васиљевићевог научног опуса и да су његови „потомци“ углавном
захвални за оне ствари о којима је Марковић писао у свом прет
ходном раду о њему: за то што је основао Катедру за музички фол
клор, као и за то што је, коначно, усмерио пажњу истраживача на
околности у којима музички фолклор природно постоји.6)
Миленковићев осврт, пак, на његовог „етнолошког претка“,
Јована Цвијића, јесте у потпуности другачије интониран. Он та
кође лично боји своје излагање али, насупрот етномузиколошком
колеги, исказује велику радост што је српска етнологија коначно
нашла упориште за успешан обрачун са Цвијићевим наслеђем.
Миленковић сматра да је „деда“ Цвијић кроз своју етнолошку и
антропогеографску делатност лансирао политичке ставове који су
од етнологије начинили превасходно идеолошко оруђе. Оно је од
играло значајну улогу у уобличавању услова за учешће Срба у оба
светска рата и „шест етничких ратова“, као научна потпора етнич
ком шовинизму.7) Према Миленковићу, српска етнологија је – за
разлику од етномузикологије - и-те-како разрадила неке од цен
тралних ставова свог родоначелника, и то на такав начин и у толи
кој мери да се, ево, читава „породична“ историја указује потомству
као тотално компромитована.
Одредница „етно“ је стожер који окупља све битне елементе
ове ситуац
 ије: она се, наиме, налази у називима двеју споменутих
наука, етнологији и етномузикологији, док истовремено упућује
на њихов приступ стварности кроз проучавање категорије позна
те као етнос или народ, као и на преиспитивање тог односа према
стварности у оној мери у којој је данас проблематизован појам ет
носа. Две етно-науке тек заједно покривају истраживање укупне
области народне културе, као традиционалног доминиона науке о
6) Младен Марковић, „Како је настао први српски етномузиколог (прилог проучавању
... српске етномузикологије)“, Расковник, бр. 73-74, јесен-зима 1993, прештампано у:
Миодраг А. Васиљевић : живот и дело, Зборник радова са округлог стола одржаног
октобра 2003. године, Уредили проф. др Ненад Љубинковић, проф. др Зорислава М.
Васиљевић, Институт за књижевност и уметност и Удружење грађана „Миодраг А. Ва
сиљевић“, Београд 2006.
7) Милош Миленковић, нав. дело, стр. 43.

167

СПМ број 2/2010, година XVII, свеска 28.

стр. 165-175.

народу: једна је надлежна за све елементе културе осим за музику,
а друга, наравно, за музику чије проучавање захтева посебну врсту
писмености. Али није само писменост оно што ове две етно-науке
држи раздвојенима, него и усмереност истраживања, пошто је ет
нологију изнедрила романтизована политичка потреба за дефини
сањем и промовисањем националних атрибута,8) а етномузиколо
гију уметничка потреба за исказивањем националног идентитета.9)
Другим речима, док је етнологија сипала гориво директно у погон
националног покрета, етномузикологија се посветила у потпуно
сти естетској димензији мистификоване нације. Етнос се, зато, у
етномузикологији подразумева, укупно са својим етничким духом,
који се музички изражава - на исти начин на који би се могла из
укупне музикологије изоловати било која посебна, на пример, мо
цартомузикологија, као проучавање музичког испољавања Моцар
товог генија. У етнологији се етнос, ипак, више некако претпоста
вљао него што се подразумевао, пошто је сама наука о народу била
један од доказа постојања народа, поврх тога што је трагање за тим
доказима било основна њена делатност.
Суштина научног завештања Миодрага Васиљевића, које је
најочигледније понудио у тексту приложеном уз зборник мелодија
из лесковачке области,10) јесте управо свраћање пажње етномузи
колога са музичке уметности на етнос као оквирни појам истра
живања, те на интеграцију етномузикологије и етнологије на за
једничкој основи и одређивање музике као елемента традицијске,
етничке културе. Тако се он, без много премишљања, изјашњава о
природи фолклорних песама и игара не као о естетским изразима
народног генија, него као о магијским средствима која својим уче
шћем у обреду „у вези с произвођачким процесима у природи“ до
приносе обезбеђивању здравља и благостања.11) Јасно се код Васи
љевића види намера да проучавање музичког фолклора приближи
науци о народу и да специфични музиколошки теоријско-методо
лошки инструментаријум подреди начину на који етнологија при
8) Иван Ковачевић, „Из етнологије у антропологију“, Традиција модерног : прилози исто
рији савремене антропологије, Етнолошка библиотека, Књига 20, Српски генеалошки
центар и Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета, Београд
2006, стр. 47.
9) Oskar Elschek, „Ideas, Principles, Motivations and Results in Eastern European Folk-Music
research“, in: Comparative Musicology and Anthropology of Musiс :  Essays on the History of
Ethnomusicology, Edited by Bruno Nettl and Philip V. Bohlman, The University оf Chicago
Press, 1991, p. 91.
10) Миодраг А. Васиљевић, Народне мелодија лесковачког краја, Посебна издања САН,
Књига CCCXXX, Музиколошки институт, Књига 11, Научно дело, Београд 1960.
11) Исто, стр. 3.
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ступа стварима - уместо дотадашње праксе да етномузикологија
искоришћава специфичност свог идиома да би један од елемената
традицијске сеоске културе обрађивала са строго естетског стано
вишта, као рустикалну музичку уметност. С тим циљем се Васиље
вић био упознао са оним што је нашао као врхунске домете српске
науке о народу: са антропогеографским појмовима, употпуњеним
класичним митолошким приступом проучавању оних елемената
који би могли имати везе са религијским односом према стварно
сти. Око тих методских концепата оформио је Васиљевић прило
жене текстове у зборнику лесковачких песама, понудивши ту чак и
нека оригинална решења за етнолошке надоумице, и тако отворио
пут својим „етномузиколошким потомцима“ да сагледавају музику
у амбијенту у ком она настаје и живи, као облик комуницирања, а
не више као сировину за стваралаштво композитора.
Међутим, реципрочни напор који је Миодраг Васиљевић
уложио у стављање музиколошких анализа у службу етнологије
није произвео очекивани ефекат и управо је то оно због чега његов
„унук“ жали. Формулисањем музичке лествице (првобитно назва
не антички а касније квинтни дур)12) и законитости према којима
се она уобличава у небројене конкретне мелодије, из којих је то и
апстраховано, Васиљевић је понудио решење за круцијално етно
лошко питање, откривајући једну од еманација духа народа или,
како је то формулисао Марковић, „музички геном једног народа“.13)
Тако је Васиљевићева етномузикологија одговорила на питање које
је етнологија нападала са свих страна, изузев кроз анализу музике:
како је могуће доказати народно јединство тј. угледати сам етнич
ки дух, наравно исказан кроз неки аспект културе - конкретно, ов
де, кроз музику и у њој скривен специфичан тонални систем. Нај
вероватнији је разлог том успеху Васиљевићеве етномузикологије
чињеница да је музика најтајанственији човеков израз,14) чије свако
спознато правило заиста представља дефиницију некаквог иденти
12) Миодраг А. Васиљевић, „Тоналне основе нашег музичког фолклора“, студија у књизи:
Миодраг А. Васиљевић, Југословенски музички фолклор I, Народне мелодије које се пе
вају на Космету, Просвета, Београд 1950; и његова студија „Структура тонских низова
у нашој народној музици“, у књизи: Миодраг А. Васиљевић, Народне мелодије с Косова
и Метохије, приредила Зорислава М. Васиљевић, Београдска књига, Београд и Нота,
Књажевац, 2003.
13) Младен Марковић, нав. дело, стр. 25.
14) Најпотпунију квалификацију музике и, уједно, признање њеном значају и изузетном
месту које заузима у човековом свету дао је Клод Леви-Строс, посвећујући своје капи
тално дело, Митологике, музици и конципирајући га као низ музичких облика, поред
директног говора о музици у „Увертири“ (Клод Леви-Строс, Митологике I : Пресно и
печено, Библиотека Каријатиде, Просвета и Београдски издавачко-графички завод, Бео
град 1980.
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тета (аутора, епохе, друштва), односно, ако би се узела као метод,
постоји „могућност да усредсређивање на музички материјал може
да нам обезбеди привилегован приступ ширим историјским проце
сима“ пошто постоји „уграђеност друштвеног у сам музички мате
ријал“.15) „Музика, у одређеном смислу, говори истину, чак и ако је
све наоколо лаж“,16) или, како се изразио Клод Леви-Строс: „као да
музика може да буде нешто о чему се говори – музика, чија је при
вилегија да зна да изрази оно што се ниједним другим средством
не би дало исказати“.17) У том смислу се Миодраг Васиљевић и це
локупним својим радом залагао за очување музичке аутентичности
као етничког идентитета, формулишући, такође, систем музичке
педагогије на основама народне музике и повезујући с потребама
просветног рада и све остале своје делатности – композиторску,
мелографску, етномузиколошку. Овај је моменат Марковић истакао
у свом чланку као израз Васиљевићевог унутарњег сукоба, као сла
бост његове личности која није имала способност да у потпуности
издигне научну делатност изнад практичних потреба наставничке
службе, већ се целог живота ломила у свом „дуализму посвеће
ности“, као „Васиљевић педагог vs. Васиљевић етномузиколог“.18)
Насупрот овом тумачењу, сматрамо да се Васиљевић интуитивно
одазвао на најконструктивнији могући начин, тоталитетом свог ра
да, на кризу идентитета која је захватила српски народ још прили
ком формирања прве Југославије и драматично се заоштрила са
устоличењем комунистичког режима. Дело Миодрага Васиљевића
јесте пример патриотског прегалаштва и позитивне ангажованости
науке о народу, а уједно и доказ да етнологију не обезвређује њена
друштвена ангажованост, а још мање теоријска отвореност њеног
стожерног појма етноса тј. народа, него проста злоупотреба тога од
стране деструктивних идеологија.
Увид у релативност и условљеност садржаја темељних етно
лошких концепата, народа и културе,19) као и згражавање над њи
ховом компромитованошћу какво је приказао Миленковићев текст,
15) „the possibility that a focus on musical materials may provide us with a privileged access to
larger historical processes“, „embeddedness of the social within musical materials themsel
ves“ , Jim Samson, „Borders and Bridges : Preliminary Thoughts on Balkan Music“, Музико
логија, бр. 5, 2005, стр.52.
16) “music, in a certain sense, tells the truth even when all around there may be lies“, на истом
месту.
17) Исто, стр. 33.
18) Младен Марковић, нав. дело, стр. 23.
19) Душан Бандић, „Етнос“, у ауторском зборнику Царство земаљско и царство небеско :
огледи о народној религији, треће издање, Библиотека ХХ век, Београд 2008. (претходно
објављено у часописима Етнолошке свеске, бр. 4, 1982. и Култура, бр. 62-63, 1983).
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довео је данас српску етнологију до озбиљне кризе идентитета и
до покушаја самоубиства на које је наговара „концепција антропо
логије заснована на хуманистичком и универзалистичком мишље
њу“.20) Видимо, ево, како се са становишта антропологије сагле
дава етнологија: „Идеолошка основа етнологије као националне
науке ... разоткрила се и сама себе разорила као псеудо-научна,
монструозна идеолошка прецењена идеја и етномегаломанија, по
губна по саму нацију којој је наводно требала да послужи“,21) а сва
етничка истраживања „замењена су Антропологијом етницитета
– под-дисциплином која у својој основи има анти-есенцијалистич
ки и анти-расистички приступ конструкцији, инструментализа
цији и трансформацији идентитета“.22) Стиже, додуше, у тешком
тренутку и подршка угроженој науци о народу, у виду напомене о
узалудности очекивања да ће наука икада моћи да буде слободна од
идеолошких усмеравања - ова „хуманистичка и универзалистичка“
исто као и она етничка – пошто се „на исти начин могу евалуирати
пројекти демократизације, европеизације, мултикултурализације и
толеранције које већина антрополога у Србији данас још увек не
доводи (озбиљно) у питање“.23) Једино се, онда, идеологија поме
ра на неки теже приступачан конотативни ниво, са ког ће и даље
производити одређене нежељене ефекте, и то вероватно сложеније
него што је могућност за политичку злоупотребу етнологије, иначе
веома видљиву.24) С том чињеницом на уму, а у амбијенту етнич
ке обнове која се догађа широм Европе, с једне стране, и научног
деконструисања колективних идентитета и глобалистичког прити
ска у правцу ограничавања суверенитета националних држава, с
друге стране, не чини се нарочито мудрим изједначавати грешну
прошлост извитопереног патриотизма са етнологијом као нау
ком о условима, механизмима и облицима успостављања и тран
сформисања масовног идентитета и иступати у тобож политички
неутралну и објективну антропологију етницитета. Ако је чак и
пословична егзактност физике угрожена сударом са субјективно
20) Иван Ковачевић, „Наука о народу и антропологија Човека“, Гласник Етнографског ин
ститута САНУ, књ. LVI, бр.1, 2008, стр. 250-251.
21) Милош Миленковић, нав. дело, стр. 49.
22) Исто, стр. 43.
23) Јана Баћевић, „Honour and Shame: прилог алтернативној историји српске етнологије“,
Етноантрополошки проблеми н.с, год. 1, св. 1, 2006, стр. 98.
24) Милош Миленковић, „Парадокс посткултурне антропологије – постмодерна теорија ет
нографије као теорија културе“, Антропологија, бр .3, 2007.
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шћу инхерентном самом научном посматрању, како ли је тек не
могуће етнологији да превазиђе ограничења своје позиције и буде
објективна, као да није безнадежно испреплетена са објектом сво
јих истраживања, окружењем у ком постоји и самим истраживачи
ма. Признати неминовну ангажованост етнологије, уз приступање
„озбиљним пројектима афирмације и промоције дисциплине“,26)
представљало би куд-и-камо мање драстично средство за ново по
зиционирање научног приступа питањима колективног идентите
та, него што би то било просто напуштање етнологије као идеоло
шке олупине. Зато што је то истовремено политички пробитачније
у контексту заступања идентитета као интереса, будући у етноло
гију, кроз насловни појам етноса, уграђена тенденција повезива
ња и зближавања која се у хришћанском свету сматра позитивним
начелом, а што није одлика антропологије етницитета „засноване
на хуманистичком и универзалистичком мишљењу“, које почива
на начелу индивидуализма а у пракси значи промовисање тренда
партикуларизације.
Марковић је, осврнувши се летимично са стручне стране на
сам антички/квинтни дур, ставио пар примедби које вероватно сто
је, али које нимало не утичу на смисао формулисања фолклорне
музичке теорије као колективног психичког динамичког система,
који се остварује у конкретним мелодијама. Ово је сасвим адекват
но ономе што је Леви-Строс називао структуром27) која је, по ње
говим налазима, најприступачнија посматрању као уобличавање
митова, јер се они и тематски баве самим унутрашњим процесима
и односима, поред тога што их изражавају својим устројством. То
исто, дакле, представља управо теоријски преглед неког тоналног
система, само што се односи на унутрашњу стварност која се ка
зује музичким језиком, за сада још увек непреводивим на овај уни
верзални. Марковићев закључак и иде у том правцу: „у мојим ге
нима и даље стоји записана она комбинација која можда није баш
антички дур, али сигурно није сувише далеко од њега“.28) Узев
ши у обзир паралелу са сродничким односом коју је искористио
у свом раду о Васиљевићу, споменуте гене ћемо такође схватити
у преносном смислу и читати ово као симболички говор о етно
су као духовној категорији. Ово је, уосталом, у потпуном складу
25)

25) Вернер Хајзенберг, Физика и филозофија, Превела са енглеског Анђела Чупић, Билио
тека Алеф, 43. књига, Уметничко друштво Градац, Чачак - Београд 2000.
26) Јана Баћевић, нав. дело, стр. 98.
27) Клод Леви-Строс, „Структура и облик“, Структурална антропологија 2, Библиотека
Сувремена мисао, Школска књига, Загреб 1988, стр. 103.
28) Младен Марковић, нав. дело, стр. 26.
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са општим ставом савремених хуманистичких и друштвених на
ука према колективним идентитетима тог реда величине - етносу,
народу, нацији - као према симболичким заједницама са превас
ходном динамичком вредношћу, чија се суштост, зато, не находи
него само делимице испољава у неким физичким појавама. Нема
разлога да се због такве чулно неухватљиве природе етноса рела
тивизује његово постојање и да се, онда, пориче такође потреба за
науком о народу. Таквих је појава много и немогућност да се њи
хово постојање покаже у јасном и фиксираном облику није уједно
и доказ њиховог непостојања. Ако етнос, народ и нација постоје
у главама и срцима људи онда они ту заиста постоје и на разне
се начине комуницирају, највероватније док антропологија етни
цитета представља огромно искушење за своје посленике да под
фирмом објективности заузму надмен став према људима са ет
ничким или националним идентитетом и опасност да се, раскла
пајући „конструкт“ колективног идентитета са „анти-есенцијали
стичког“ становишта, нађу у ризичној позицији да одиграју можда
деструктивну друштвену улогу. Нема, зато, потребе да се етному
зикологије уопште дотиче актуелна криза науке о народу и њених
основних појмова, с обзиром на то да музиколошка формулација
етничког (или националног или, можда, регионалног) идентитета
коју је предложио Миодраг Васиљевић још увек стоји као његов
неотворен тестамент за етномузиколошко потомство.
„Наслеђе се мора поштовати“, закључује свој рад Младен
Марковић. „Ако изгубимо поштовање према нашим прецима, из
губићемо свакако и себе. Зато се надам да је ових неколико деце
нија потискивања Васиљевићевих теорија само привремена фаза.
Уосталом, у свакој људској заједници, ма како ригидна била у све
тлу историје или се означавала неким другим негативним контек
стом, било је барем нечег доброг. А добро треба искористити. Пре
познати га, па искористити“.29) Занимљиво је да иако је ово написао
пет година пре него што је настао рад Милоша Миленковића који
смо овде спомињали, у коме изузетно негативно оцењује Цвијиће
ву етнологију, Марковић као да се овим речима обратио баш њему
баш поводом тог рада - а тиме и читавом тренду потпунијег или
мање потпуног порицања будућности српске етнологије и, самим
тим, реалности колективног идентитета којим се етнологија тре
ба да бави. Васиљевићев покушај да пружи музиколошки приказ
етничког идентитета представља чин потпуног интегрисања етно
логије и етномузикологије, али и омогућавање науци о народу да
29) Младен Марковић, нав. дело, стр. 26.
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уђе у нову фазу, обележену јасном свешћу, овога пута, о њеној дру
штвеној условљености и одговорности.
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Jelena Miljkovic-Matic
ETHNO(MUSIC)OLOGY AND IDENTITY
Summary
A beneath presented comparison of two texts that in different
style present a relationship of contemporary ethnologists (ethnomusico
logists) toward the pioneers of this scientific field of study in Serbia, Jo
van Cvijic and Miodrag Vasiljevic, provides an opportunity for the re
search of mutual relations of ethnic research and its perspectives within
the context of inevitable dimension of social engagement of the science
in folk studies. The research is focused on activity of ethnomusicologist
Miodrag A. Vasiljevic, in particular his musicologist proposal for ethnic
identification. It has not been researched up to date despite great charac
ter of the music that has pointed out great opportunities of the research
(and revelation) in the pointed direction. However, his folklore tonal
theory has not been only a scientific contribution to comprehension of
ethnic reality, but also one pointer for integration of ethnomusicology
and ethnology.
Key Words: ethnology, ethnomusicology, Miodrag A. Vasiljevic, ethnic iden
tity
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ТЕРОРИЗАМ У ПОЛИТИЧКОЈ ТЕОРИЈИ

1)

Сажетак
Рад је посвећен дефинисању савременог тероризма и до
приносу науке - политичке теорије на путу ка општеприхватљи
вој дефиницији тероризма. У овом раду нису посебно анализиране
политичке теорије, већ је целокупан рад прожет политичком те
оријом која изучава проблематику савременог тероризма. Поред
појмовног одређења, аутор нуди своју дефиницију тероризма, а
посебну пажњу посвећује мотивима носилаца овог вида насиља уз
аргументацију да је сваки тероризам политички мотивисан. Кри
тички су анализиране академске и административне дефиниције
тероризма, посебно административне или дефиниције “по наређе
њу”. Осветлити дубинске димензије политичких аспеката савре
меног тероризма, представља велики изазов за науку, јер терори
зам као светски проблем није адекватно третиран од стране неких
великих сила, због различитих циљева њихове спољне политике,
као и места и улоге наднационалних организација у тој политици.
Утврђивање узрока тероризма је веома тежак и магловит пут до
циља. Непостојање друштвене анализе на светском нивоу о узро
цима и мотивима није случајан пропуст појединих држава, већ
њихова намера, што одгађа вероватноћу успешнијег антитерори
стичког деловања на глобалном нивоу. Дакле, међународни систем
1) Чланак је резултат рада на пројекту Института за политичке студије „Друштвене и по
литичке претпоставке изградње демократских институција у Србији“, бр. 149057Д, који
финансира Министарство за науку Републике Србије.
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безбедности је пред великим изазовима: како очувати интегтралну
безбедност и како заштитити грађане од све теже контролисаног
политичког насиља - тероризма.
Кључне речи: тероризам, терористичке активности, антитероризам, те
рор, герила, међународна заједница, мотиви, политика,
политичка теорија.

Савремени тероризам као један од видова насиља постао је
најзначајнији изазов како за државу и њене органе заштите, тако
и за ОУН. Терористичке активности су у XX веку биле енигма и
велики проблем за интегралну безбедност, али ће бити још већи у
XXI веку па је сваки помак у изналажењу метода, идентификације
и садржаја тероризма значајан напредак ка стварању претпоставки
за успешније супротстављање том виду насиља. Значи, неопходна
је интензивна припрема свих а не само неких држава кроз пове
зивање резултата теорије и праксе у препознавању и супротста
вљању све чешћем и опаснијем насиљу. Проучавањем филозофије
савременог тероризма долази се до сазнања да је тероризам свој
највећи узлет доживео у другој половини XX века, развијајући се
на основама отуђености појединаца и група, националним сукоби
ма, тензијама, злоупотреби власти у земљама под влашћу диктато
ра и нефункционисању правних држава. До краја XX века приступ
савременом тероризму и однос према његовим активностима од
стране међународне заједнице и великих сила није донео нарочи
те резултате, па је редефинисање тог односа на почетку XXI века
неминовност. Наука је једино моћна да уз помоћ политичке теори
је2) и политике ослободи човека ледене опчињености и страха од
терористичких активности. Да би се ова значајна идеја остварила,
однос науке и политике мора бити равноправан и комплемента
ран. При одређивању појма политике треба разликовати полити
ку као науку од политике (или “политичког”, политичких појава)
као ознаке за једну посебну врсту друштвених појава, за посебну
2) Теорија је грчка реч, која, уопште узето, значи з н а њ е, и то знање у три вида: знање
без обзира на примену (''теоријско'' знање, отуд потреба тзв. везивања ''теорије'' и прак
се);знање научно, науку, дакле – систематски добијено и проверено као тачно знање и
знање хипотетично, научно недоказано, тј. научне хипотезе (тако се каже, на пример,
Кантова космолошка теорија, органска теорија у социологији). ''Доктрина'', пак, поти
че од латинске речи: doceo, docere, doctus, што значи: учити, научен. И она има више
значења и то: теорија која још није научно проверена у пракси, што се поклапа са зна
чењем теорије и знање које се сматра истинитим, али је везано за акцију, није чисто
“теоријско” (под теоријом се тада подразумева констатација чињеница, а под доктри
ном наређење, упутство за акцију); постављање идеала за чије је остварење доктрина
заинтересована и знање научно(Др Радомир Д. Лукић, Историја политичких и правних
теорија, Завод за уџбенике и наставна средства и Београдски издавачко-графички за
вод, Београд, 1995, стр. 15-16).
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област друштвених збивања, тј. за један део објективно, матери
јално постојећег друштвеног света. Политика као наука је наука,
тј. систем (са)знања о “политичком”, односно политици као делу
друштвеног живота. У овом другом смислу узима се та реч кад се
нпр. каже да неко води политику, или да је нечија политика таква
и таква итд. 3)
Дефинисање савременог тероризма представља најсложе
нију и најзначајнију фазу антитерористичког процеса. У циљу оп
штеприхватљивог дефинисања тероризма битно је нагласити да
тероризам није биолошка појава, тј. да се човек не рађа као терори
ста. У последњој деценији XX века јавио се низ радова из области
тероризма и безбедности који су у суштини замагљивали дубинске
димензије и методологију супротстављања савременом тероризму,
јер је низ некомпетентних, посебно административних (дефини
ција по наређењу) дефиниција тероризма отежавало правовреме
но препознавање и успешно дефинисање тероризма, што значи да
наука још увек тражи одговор на питање: Како против тероризма?
У савременом друштву, а посебно у систему вишепартијског дру
штва, потребан је нови правац у оквиру студија политичког систе
ма који ће се укључити у проучавање дубинских димензија теро
ризма, јер ће се савремене терористичке активности примењивати
брзо, у највећој тајности, а изводит ће се муњевито, стручно, са
адекватним средствима уз максимално изненађење за државу.
Тероризам је дакле, продужена рука политике, која се води
другим (нелегалним) средствима. Дакле, и за тероризам се може
применити позната језуитска максима “циљ оправдава средство”.
Изгледа да је данашња политичка мисао, са себи својстве
ним, недоследним хуманизмом, само потврда да је атак на човека
готово универзална стварност. Јер, пошто је човек убио Бога, сада
треба убити човека.4) Али да иронија буде већа, то се дешава у ери
опште промоције права човека у међународној заједници.
Дакле, суштинска активност субјеката међународне зајед
нице треба бити усмерена ка афирмацији идеје која ће заиста са
чувати човека. У том смислу политичка култура мора доживети
препород и своју активност спровести у складу са цивилизациј
ским нормама, што значи да ће одбацити насилну борбу за власт
путем репресије, завере, терора и тероризма. Цивилизација је, да
кле, угрожена непредвидивим нарастањем терористичких органи
зација у свету, због којих турбулентно стање може захватити шира
3) Исто.
4) Mikel Dufrenne, Za čoveka, Nolit, Beograd, 1972, str. 340.
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светска пространства. Томе доприносе: неозбиљно схваћена опа
сност од тероризма и примена двоструких стандарда од стране не
ких великих сила. Када је реч о борби за сузбијање тероризма, она
је данас вишеструко ограничена, јер се огромна средства и енер
гија усмеравају на последице, уместо на откривање узрока 5) теро
ризма. Када је реч о методама борбе великих сила – доминантно је
коришћење силе и експанзија војног фактора, а тек у другом плану
је присутно разматрање извора тероризма и мотива терористичких
организација широм света. Сигурно је да се тероризам не може
искоренити коришћењем само војне силе, већ мењањем укупних
друштвених односа, развојем демократије и масовним едуковањем
целокупног друштва о том проблему. Озбиљна борба против теро
ризма условљава једнак однос према сваком тероризму. Тероризам
се не сме класификовати на мали или велики тероризам, наш или
њихов тероризам. Сваки тероризам представља праву пошаст про
тив кога УН, велике силе, а онда и сви остали, морају покренути
искрену, истрајну у конкретну антитерористичку активност. Веома
је битно реаф
 ирмисати основне принципе међународних односа,
односно основе међународног јавног права, а пре свега принцип
суверене једнакости земаља. Изградњом праведних економских
односа у свету и заустављањем даљег продубљивања економ
ских разлика између богатих и сиромашних афирмишу се основни
принципи борбе против тероризма и других врста насиља. Мора се
елиминисати свака подршка, посебно сарадња и подстицање теро
ризма за било које циљеве и интересе. Пракса мора потврдити пра
вило да је борба против тероризма легитимна, да је то једнако ле
гитимно право свих земаља, великих и малих. Када се мале земље
увере да се против њих не води никаква дискриминација од стране
великих и моћних, када се увере да се уважавају као стварни су
бјекти међународних политичких односа, када се у свету реши пи
тање етноса, тада ће се сузити простор за деловање тероризма како
на унутрашњем тако и на међународном плану. Ово су, нажалост,
тренутно само жеље чије остваривање некада у будућности може
донети препород међународне безбедности и сарадње.
Политички став да циљ оправдава средство обележио је це
локупну историју са ужасним последицама за човека. Нажалост,
од свог постанка до данас, тај принцип се није променио, само су
5) Uzrok je pojava ili proces koji izaziva promene na drugim procesima i pojavama. Budući da
su društvene pojave polideterminisane, promene na drugim društvenim pojavama i procesi
ma obično izaziva uzročni kompleks. Zbog dinamične strukture društvenih pojava i procesa,
uzročni kompleks je promenjiv. Jedna pojava ili proces, u uzročnom kompleksu naziva se
neophodni uslov. Ako jedna pojava ili proces sami izazivaju posledicu naziva se dovoljan raz
log (Miroslav Vujević, Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti, Informator,
Zagreb, 1998, str. 229)
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се суштински мењали облик и начин његовог испољавања. Дакле,
његова антихуманистичка суштина је и даље присутна, усмерена
против основних људских права и грађанских слобода човека зато
што је он сведен на објекат употребљен за остваривање политич
ког циља.
Дакле, суштинска активност субјеката Организације УН тре
ба да буде усмерена ка афирмацији идеје која ће заиста сачувати
човека. У том смислу политичка култура мора доживети цивилиза
цијски препород, што значи да ће одбацити насилну борбу за власт
путем репресије, завере, терора и тероризма.

ДЕФИНИСАЊЕ  САВРЕМЕНОГ ТЕРОРИЗМА
Термин тероризам има у основи латински израз terror (terror,
terroris = ужас, велики страх) који по етимолошким тумачењима
води своје порекло од индоевропске речи, ter, укључив и њену ме
татаксичку варијанту tre. Сматра се да исти корен имају и изрази:
terrible (ужасан), deterrent (застрашивање, застрашујући), turmoil
(немир, метеж), tremble (дрхтање), tremor (потрес, дрхтање) у срп
ском језику трести се, трема, итд.
Савремена наука улаже велике напоре да понуди опште при
хватљиву дефиницију тероризма. Међутим, и поред тога што теро
ризам представља праву пошаст савремене цивилизације политика
многих моћних држава одлаже дефинисање савременог терори
зма. У питању су двоструки стандарди, када неке државе користе
тероризам тј. планирају без ангажовања сопствених војних снага
изазвати сукобе и нестабилност у регионима. Дакле, нема добрих
и лоших терориста, праведног или неправедног тероризма(сви су
терористи лоши и неправедни), без обзира што некада велике силе
својим непринципиелним тумачењем ових појава доводе у заблу
ду јавно мњење приликом препознавања савременог тероризма. У
појмовном одређењу савременог тероризма присутне су академске
и административне дефиниције.
У речнику француског језика, тероризам се тумачи као “скуп
аката насиља које нека политичка организација врши да би утица
ла на становништво и створила неку климу несигурности.”6)
6) Dictionnaire de la langue française par Paul Robert, redaction dirigé, par A. Rey, J. Rey-De
bove, Paris, 1979, p. 1950.
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У речнику енглеског језика тероризам се прецизира као “ме
тод владавине или супротстављања некој влади покушавајући да
проузрокује страх.”7)
У речнику италијанског језика тероризам се представља као
“средство екстремног и илегалног насиља у политичкој борби.”8)
На пример, Р. Лемкин (Raphael Lemkin) 9) одређује тероризам
као умишљену употребу било каквог средства којим може да се
створи општа опасност (danger commun). Та општа опасност је у
ствари опасност која прети интересима више држава или њиховим
грађанима. Овај аутор сматра да се тероризам у најширем смислу
састоји од застрашивања људи извођењем насилних радњи.
А. Сотиле10) под тероризмом подразумева метод криминал
не активности коју карактеришу терор и насиље ради постизања
одређеног циља. То је, дакле, криминални акт који је изведен уз
застрашивање и насиље ради остваривања одређене намере.
Г. Понтера 11) дефинише тероризам као сваки акт који је из
веден као метод политичке борбе, уз употребу екстремног наси
ља према жртвама. Теоретичар Гласер сматра да је тероризам “ко
ришћење насиља уз помоћ различитих средстава са циљем да се
постигне појединачна, лична корист на рачун друштва или да се
оствари одређена политичка доктрина од чега ће зависити да ли
је у питању злочин општег права или политички деликт”.12) П. Ро
берт дефинише тероризам: “као употребу мера насиља са циљем
постизања политичких ефеката, појединим или колективним атен
татима, рушењима у виду освајања, чувања или вршења власти у
режији одређених политичких органа који настоје да произведу
страх и несигурност.”13)
Према А. Шмиду искристалисала су се 22 елемента који ка
рактеришу појам тероризма: употреба силе; политичко својство;
7) The Random Hause Dictionary of the English languag e, The Unabridged Edition, Edit, Direc
tor S. B. Flaxner, New York, p. 1466.
8) Il grande Dizionario Garzanti dela lingua italiana, l`opera e stata reallazzata dalla Redazioni,
dirette du Lucio Felici, Milano, 1989,p. 2006”; E. Palazzi, Dizionario della lingua italiana,
Garzanti, Milano, 1965
9) R. Lemkin, Faut il un nouveau deit de droit gens nomme terrorisme, Revue de droit penal et
criminologie, Belge, br. 13/1933, p. 900-901.
10) A. Sottile, Le terrorisme international, Recueil des Cours, Paris, T. 65, 1938, str. 96.
11) G. Pontera, Violenyia e terrorismo, Il pproblema delia definizione e della guistificayione, Di
mensioni del terrorismo politico, Milano, 1979. p. 58.
12) Међународна политика, 1. 9. 1998. год.стр.7
13) Исто.
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изазивање страха; застрашивање; претња; очекивање психоло
шких ефеката; различитост жртава и шири предмет напада; орга
низовано деловање; методи у стратегији борбе; кршење правила и
нечовечност; уцена и принуда; публицитет; самовоља и одсуство
дискриминације; најчешће жртве – цивили; жртве у принципу –
невине особе; организовано вршење насиља;експонирање и при
казивање “својих поступака” другима; непредвидивост; прикриве
ност; понављање; злочиначко својство; захтеви и ултиматуми који
се упућују другим људима.14)
Чак је и Маркс размишљајући о тероризму написао:”У већи
ни случајева тероризам је скуп некорисних свирепости, које чине
људи који су сами заплашени, покушавајући да прекину несигур
ност.”15)
В. Лакер (Walter Laqueur), некадашњи директор лондонског
Института за савремену историју је избројао укупно 109 дефини
ција тероризма у периоду од 1963 – 1981 године,16) а до данас их
има много више. Неуспели покушаји да се утврди свима прихва
тљива дефиниција веома су бројни. Он сматра да је тероризам до
принос постизању политичког циља нелегалном употребом силе,
када су мета невини људи.
К. Томашевски сматра да се “Појмом тероризма обухватају
различити акти насиља и угрожавања људских права и људских
живота, као и јавних, односно заједничких и индивидуалних доба
ра. У том мноштву и разноликости аката, који се подводе под појам
тероризма, остаје део разлога због којих није могла бити утврђена
једна свеобухватна и опште прихватљива дефиниција тероризма.”
Но, важнији разлог неуспеха покушаја да се постигне сагласност
14) Др Радослав Гаћиновић, Тероризам, Драслар партнер, Београд, 2005. стр.39
15) Маркс–Енгелс : ''Писмо'', јули 1870 – децембар 1874, Делa, том 40, Просвета, Београд
1979, стр. 47.
16) Учесталост дефиницијских елемената тероризма у 109. дефиниција тероризма: Наси
ље, сила 83,5%; Политички5%, Страх; појачани терор 51%;Претња 47,5%; (Психоло
шки) ефекти и (очекиване) реакције 41,5%; Диференцијација жртва-циљ 37,5%; Намер
на, планирана, систематска, организована акција 32%; Метод борбе, стратегија, тактика
30,5%; Аномалије у кршењу прихваћених правила без хуманитарних ограничења 30%;
Присила, изнуђивање пристанка 28%; Публицитет 21,5%; Самовољност, безлични, на
сумични карактер 21%; Цивили, неутралци, аутсајдери као жртве17,5%; Застрашивање
17%; Наглашена невиност жртава 15,5%; Група, покрет, организација као извршилац
14%; Симболичан аспект, демонстрација другима 13,5%; Непредвидивост, неочекива
ност дешавања насиља 9%; Тајна, прикривена природа 9%; Поновљивост, серијски или
кампањски карактер насиља 7%; Криминал 6%;Захтеви постављени трећим странама
4%. (Laqueur Walter: “Retlections on terrorism”, Foregin Afairs, јесен 1986).
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око дефинисања тероризма, треба тражити у чињеници да је теро
ризам увек политички мотивисан.17)
П. Вилкинсон (Paul Wilkinson), користи синтагму политички
тероризам, за кога поред политичког постоји и криминални теро
ризам, који се одређује као “системско прибегавање терору у циљу
стицања приватне материјалне добити.”18) Међутим, oвај аутор ни
је направио јасну дистинкцију између тероризма и криминала, па
је проблем још више замагљен и ова дефиниција није у функцији
научног провиривања у дубинске димензије тероризма као преду
слов за покушај успешног дефинисања овог проблема.
П. Кербер 19) сматра да “ као симболичан акт, тероризам мо
же бити анализиран као и други начини комуникације, анализом
његова четири саставна дела: трансмитер (терориста); незави
сни прималац(мета); порука (бомба, заседа или нека друга теро
ристичка акција) и повратна спрега (реакција одређеног круга
слушалаца).”Постоје теоретичари који тероризам дефинишу као
позориште којим циљем нису стваране жртве, већ настоје да иза
зову реакцију посматрача. Дакле, савремени тероризам се може
разумети и као покушај преношења порука применом политичког
насиља.
В. Шројдер (Willemijn Schreuder) прихвата дефиницију дату
у Вебстеровом универзитетском речнику (1981), где је тероризам
дефинисан као систематско коришћење терора као средства за
страшивања, а терор је насиље извршено од група у намери да се
застраши становништво или влада ради одобрења њихових захте
ва.20) Без обзира што је дефиниција дата у угледном универзитет
ском речнику, основни пропуст у дефиницији је поистовећивање
тероризма и терора, што се у дефинисању тероризма треба избећи,
јер влада се не застрашује применом терора, већ обрнуто влада уз
примену терора застрашује сопствено становништво.
Г. Ботхол (Gaston Bouthoul) је записао: “На тероризам су ве
ома утицале интелектуалне и доктринарне идеје. У истраживању
његових мотива може се открити променљиви ниво идеолошких
вредности. Један за другим, идеолошки трендови су се ослободи
ли серије терористичких насилних поступака чије је оправдање
17) Катарина Томашевски, Изазов тероризма, НИРО Младост, Београд, 1983, стр. 13-22.
18) P. Wilkinson: Political terrorism, New York, Halsted Press, 1974.
19) P. Karber, “Urban terrorism: Baseline data and a conceptual framework”, Social Science Qu
arterly, 1071, pp. 527-533.
20) Willemijn Schreuder, “International Legal Measures Against Terrorism”, Leiden Journal of
International Law, 1988, p. 52.
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сагласно актуелном мишљењу које је засновано на патриотизму,
национализму, расизму, културној нетолеранцији, религиозном фа
натизму и политичкој догми.”21)
М. Креншо (Martha Crenshaw) сматра да се тероризам не мо
же дефинисати ако се не анализира сам акт тероризма, његов циљ
и шансе за успех. За Креншову тероризам представља друштвено и
политички неприхватљиво насиље упeрено против невиних људи
да би се постигао психолошки ефекат.22)
Р. Крелинстен (Ronald D. Crelisten), дефинише тероризам као
форму политичке комуникације. Прецизније, то је намерно кори
шћење насиља или претње насиљем које треба да изазове стање
страха(или терора), док су захтеви за попустљивошћу усмерени
према другој групи мета. Изазвани терор је средство помоћу ко
јег се изазива попустљивост или послушност. Обично, спровође
ње насиља или претња насиљем усмерени су на једну групу мета
(жртве), док су захтеви за попустљивошћу усмерени према другој
групи мета. Дакле, и овде се говори о троструком односу између
терориста и две различите групе мета. Што се тиче послушности,
она се изазива или одржава код једне групе мета, док она осла
би код оне групе мета од које се захтева попустљивост, као и код
других група које терористи сматрају својим непријатељима. Без
обзира на то о каквом циљу се ради, сваки тероризам је створен
да утиче, на један или други начин, на односе између људи, поје
динаца или група. Кад се све сабере, долазимо до закључка да је
тероризам тактика употребе или претња насиљем која има кому
никативну сврху. Како и зашто се користи, зависи од контекста.23)
Џ. Стерн (Jessica Stern) сматра да тероризам представља акт
насиља или претња насиљем против лица која нису борци, а са
циљем да се изврши освета, постигне застрашивање, или на други
начин утиче на неку публику.24)Ова дефиниција је прилично непре
цизна, не идентификује починиоца нити његову намеру.
Б. Ганор (Boaz Ganor), директор израелског Института за
противтероризам и бивши аналитичар израелског Министарства
за против тероризам, приступио је дефинисању тероризма преко
одређивања места тероризма међу насилним сукобима, где теро
21) Gaston Bouthoul, “Defin itions of Terrorism”, International Terrorism and World Security, ed.
David Carlton and Carlo Schaerf, Groom Helm, London, 1975, p. 52.
22) Џонатан Р. Вајт, Тероризам, Alexandria Press, Београд, 2004, стр. 10.
23) Исто.
24) Иван Димитријевић, “Проблематика научно-теоријског дефинисања тероризма'', Без
бедност, 6/2005, стр. 973.
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ризам спада у конвенционалне сукобе, и сматра да је “тероризам
насилна борба која користи или прети коришћењем насиља пре
ма цивилима, због постизања политичких циљева, док је герилска
борба насилна борба која користи или прети коришћењем насиља
према војним метама, снагама безбедности или политичким вођа
ма, због постизања политичких циљева.25)
П. Џонсон (Paul Johnson) сматра да је тероризам намерно,
систематско убиство, сакаћење и угрожавање невиних да би се
подстакао страх зарад постизања политичких циљева.26)
Професор политичких наука са универзитета Џорџ Вашинг
тон Нетан Браун (Nathan Brown) дефинише тероризам као «изво
ђење насилног акта, упереног против једне или више личности, са
намером од стране починиоца тога акта да застраши једну или ви
ше особа и да на тај начин проузрокује остварење једног или више
политичких циљева тога починиоца»27)
М. Пашански сматра да је тероризам систематско вршење
(или претња да ће бити извршено) оружаних аката на брижљи
во одабране мете напада, по унапред утврђеном плану, са циљем
изазивања политичких последица у друштву или шире у међуна
родној заједници. Када се у терористичке акте – директно или ин
директно, намерно или ненамерно укључе две или више држава,
било преко својих држављана или добара, који могу бити субјекти
или објекти (или субјекти и објекти) терористичког акта – или када
су терористичким актима угрожена лица или добра (или лица и до
бра) која уживају заштиту међународних конвенција, онда посред
ством елемената иностраности настаје међународни тероризам.28)
В. Димитријевић сматра да је сваки акт тероризма политич
ки мотивисаних извршилаца одређен односом према власти и да је
“према томе политички”. Ако политичку суштину може понекад
замаглити разноликост, тиме се суштина неће променити.29)
Дакле, академске дефиниције тероризма потврђују да су нај
чешћи елементи дефиниције тероризма насиље као метод, грађа
ни и влада као мете, изазивање страха и изнуђивање политичких
или социјалних промена као циљеви, а велики број жртава коме
25) Исто, стр. 974.
26) Др Радослав Гаћиновић, Тероризам, Драслар партнер, Београд, 2005, стр. 39.
27) Исто, стр. 41.
28) Докторска дисертација Терористички акти против дипломатских представника, окто
бар 1982, стр.78.
29) Војин Димитријевић, Тероризам, Радничка штампа, Београд 1982, стр, 37.
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теже терористи указује на спектакуларност као дефинициони еле
менат тероризма. Политички мотив извршиоца, је услов да би се
нека радња означила као терористичка, јер је то једина дефини
цијска компонента која раздваја тероризам од обичног криминала.
Будући да се значење речи тероризам кроз историју мењало како
би се прилагодило политичком ризику сваког наредног периода, па
није никакво изненађење што је веома тешко одредити једну трај
ну дефиницију тероризма.
Највећи број аутора који су изучавали феномен тероризма
сматра да је политичка компонента један од битних елемената те
роризма. Ово се може запазити и у билатералним уговорима, затим
у законодавствима великог броја земаља, као и у документима ре
пресивних државних органа.
Анализирајући досадашње дефиниције тероризма, јасно се
уочавају елементи појма тероризма и то насиље, страх, циљ и мо
тив. Насиљем се демонстрира сила, чију деструкцију далеко на
дилазе психолошки ефекти. Иако у литератури постоји висок сте
пен сагласности о томе да је насиље најрелевантнија компонента
приликом дефинисања тероризма, ипак се појам физичког насиља
у контексту тероризма неминовно допуњује психолошким и струк
турним насиљем. Мотив терористе да изврши насиље је најтајан
ственији и за научнике још увек недоступан елемент терористичке
активност.
Терористичке активности, све док су терористичке, никада
немају масовну подршку грађана и становништва. Ако је пак има
ју онда то више није тероризам већ герила или масовни устанак
становништва. Веома је битно при том знати да захтеви терориста
никада нису реални нити на закону утемељени.
Познато је да свако ко поседује политичку моћ да дефинише
“легитимитет” има и моћ да дефинише тероризам. Због тога је про
блем у аналитичком дефинисању тероризма веома присутан.
Административне дефиниције тероризма иако са недостаци
ма, једино егзистирају у пракси, нпр: Стејт департмент (US State
department), ФБИ (Federal Bureau of Investigation), Тим потпред
седника САД, Министарство одбране САД, Обавештајна агенција
Министарства одбране САД, Приручник америчке војске за борбу
против тероризма различито дефинишу тероризам.
Уједињене нације сматрају да је терориста свака особа која,
делујући независно од знања неке земље, или као појединац, или
као члан групе која није призната као званично тело или део неке
нације, поступа на тај начин што уништава или оштећује имовину
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цивилног становништва или влада да би постигао неки политич
ки циљ. Тероризам је акт лишавања живота или рањавања или акт
уништавања или оштећења имовине цивила или владе, без јасне
дозволе одређене владе, од стране појединаца или група људи који
самостално делују, или влада које делују из властитих побуда или
веровања, да би постигли неки политички циљ.30)
У резолуција Савета безбедности ОУН бр. 1377 која је из
гласана 2001. године пише да «Савет безбедности, заступљен на
министарском нивоу земаља чланица, објављује да акти међуна
родног тероризма представљају изазов свим државама и укупном
човечанству....да акти тероризма увек и на сваком месту угрожа
вају достојанство и сигурност људи, подривају друштвени и при
вредни развој свих држава и у светским размерама поткопавају
стабилност и благостање», као и то да је Савет безбедности «најду
бље забринут због забележеног пораста терористичких поступака
у различитим светским религијама, који су мотивисани нетолеран
цијом и екстремизмом.» Европска Унија дефинише тероризам као
намерни акт који може нанети озбиљну штету земљи или међуна
родној организацији, почињен са циљем да се озбиљно застраши
становништво, неоправдано приморавајући владу или међународ
ну организацију да нешто учини или да се уздржи од сваког чиње
ња, озбиљно дестабилишући или уништавајући основне политич
ке, економске или друштвене структуре помоћу напада живот или
физички интегритет неке особе, киднаповања, узимања талаца,
заузимања летелица или бродова или производњом, поседовањем
или транспортом оружја или експлозива.31)
Дакле, тзв. административне дефиниције тероризма су оне
које су производ одређених државних или међудржавних инсти
туција. Њихов недостатак је у рефлектовању идеологизираних
политичких ставова државног или неког другог руководства у оп
штости, или пак у поређењу са једном конкретном ситуацијом што
такву дефиницију чини мање генералном и тиме мање применљи
вом на неку нову, и у много чему различиту ситуацију.

ЗАШТО ЈЕ ТЕРОРИЗАМ ТЕШКО ДЕФИНИСАТИ
Приликом дефинисања тероризма у светској науци се јавља
ју многе недоумице, као нпр: Како разликовати тероризам од борбе
на основу права народа на самоодређење и борбе против окупа
30) Радослав Гаћиновић, Тероризам, Драслар Партнер, Београд, 2005, стр. 47.
31) Исто, стр. 48.
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ције; Питање односа компренсивне (обухватне) конвенције са по
стојећим и будућим антитерористичким уговорима. Тероризам је
тешко дефинисати и зато што је он «контекстуални концепт» па
се политичке, правне и безбедносне науке често разилазе у самом
приступу дефинисања овог проблема; Зато што се питање дефи
ниције везује за (де)легитимизацију и криминализацију;Зато што
постоји много појавних облика и врста тероризма са различитим
појавним манифестацијама; Зато што је термин подлегао разлика
ма у поимању тероризма током протеклих 200 година његове егзи
стенције. Непостојање опште прихватљиве дефиниције тероризма
спречава: и појава великог броја некомпетентних људи који сами
себе проглашавају експертима за теоретско тумачење савременог
тероризма; двоструки стандарди неких великих сила, посебно
Америке и Велике Британије о појмовном одређењу и дефиниса
њу тероризма, јер они догађаје исте садржине тумаче различито,
зависно од њихових тренутних политичких интереса, што је и нај
већи проблем за отпочињање свеобухватне међународне антитеро
ристичке активности, како би се тероризам у XXI макар држао под
контролом као и због неправедног протежирања административ
них дефиниција тероризма, тј. дефинисања тероризма по наређе
њу, јер свако ко поседује политичку моћ да дефинише “легитими
тет” има и моћ да дефинише тероризам.
Научници немају дилему да је тероризам проблем, али још
увек нема јединственог одговора на питање: Шта је тероризам ?

КОМПАРАТИВНОМ АНАЛИЗОМ 
ДО ПРИХВАТЉИВЕ ДЕФИНИЦИЈЕ
Анализирајући досадашње дефиниције тероризма, може се
закључити да је он усмерен против цивилног становништва и ин
ституција државе у борби за остваривање политичких циљева. Пре
ма идеолошкој основи тероризам се најчешће јављао у прошлости
као ултра десни(“црни” односно фашисоидни) и ултра леви (“цр
вени”), тј. квазиреволуционарни, дакле интризично мотивисани
циљни тероризам. У односу на простор деловања, тероризам се
дели на урбани, рурални, тероризам на пловним путевима и теро
ризам у међународном ваздушном саобраћају. Према присуству на
тлу сопствене државе тероризам се дели на унутрашњи и међуна
родни, јер је у том смислу одлучујући “елемент иностраности”.
Унутрашњи терористи на територији сопствене државе могу из
вести терористички акт против страних дипломатских представ
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ништава или лица са дипломатским имунитетом што предста
вља елемент иностраности и тако постаје међународни. Дакле, o
унутрашњeм тероризму се може говорити само онда кад су гра
ђани, власт или добра сопствене земље мета насиља или претње
насиљем од стране терориста.
Савремене облике међународног и унутрашњег тероризма
треба појмовно разликовати од других, на изглед сличних актив
ности, као што су герила и терор. За разлику од терориста, герилци
носе исте униформе и формацијско наоружање; јавно се појављују
– никада се не скривају и јавно саопштавају циљеве своје борбе. У
Женевској конвенцији од 12. августа 1949. године герилска дејства
су дефинисана у члановима 4, 1 и 13, а герилци морају испуњавати
и услове из члана 1. Хашког правилника и то: морају на челу има
ти лице одговорно за своје потчињене; морају имати одређени знак
распознавања – амблем који се може уочити са растојања; морају
се придржавати одредаба међународног ратног права.
У недемократским друштвима држава примењује терор и
према својим грађанима ради насилног утицаја на јавно мњење у
циљу изнуђивања неких политичких одлука које у демократским
околностима грађани те државе не би прихватили. Некада држа
ва примењује терор и против сопствене опозиције, тј. кад у њој
постоје довољно јаке политичке личности које би у датим поли
тичким околностима за режим представљале политичке проблеме.
Треба разликовати две основне врсте терора: Геноцидни терор и
терор као начин владања. Геноцидни терор има за циљ потпуну ли
квидацију једне националне, етничке или верске групе. За разлику
од геноцидног терора, терор као начин владања је рационалнији,
јер уништење и није прави циљ владања људима, јер када актер
терора све уништи онда нема над ким да влада. Круг жртава је
ужи од укупног становништва, док се под ширу мету може подве
сти манипулација и застрашивање.32) Такође тероризам треба раз
ликовати од наизглед сличних активности, као што су активности
криминалаца и патолошких убица. Криминалац, као и терориста,
користи насиље као средство за постизање сопственог циља. Без
обзира на то да ли криминалац користи насиље као средство за
стицање новца или материјалног богатства, или убија или наноси
повреде одређеној жртви за новчану накнаду, увек делује првен
ствено из себичних (личних) разлога.
За разлику од тероризма, насилни чин обичног криминалца
није срачунат на изазивање последица – нарочито не психолошких
32) Војин Димитријевић, Страховлада, Рад, Београд 1985, стр. 105-167.
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– изван самог чина. Криминалац користи неки насилни чин за, на
пример, “терорисање жртава”, као што је претња ножем трговцу
пред касом која је пуна новца да би га приморао да му да новац. За
то се под активношћу криминалца не подразумева изазивање ефе
ката према маси или околини, па је најзначајнија разлика између
терористе и криминалца у томе што криминалац није заинтересо
ван за утицај на јавно мњење – једино жели да узме новац и побег
не, и да, при томе, буде што мање запажен.
Разликовањем терориста од других облика злочина, долази
мо до закључка да је тероризам: неизбежно политички мотивисан;
насилан или прети насиљем; усмерен ка далекосежним психоло
шким последицама ван непосредне жртве насиља; вођен од стране
неке терористичке организације чији припадници не носе унифор
ме или ознаке.
Терорист, по правилу, мисли да сам није крив за злочин ко
ји је починио, него онај који није испунио његов захтев, па је за
то злочин настао. Нажалост, апсолутни заштитни систем против
тероризма не постоји. Он је феникс феномен. Лако се обнављарегенерише ако његов један део остане жив. Приликом одређива
ња-дефинисања тероризма мора се узети у обзир чињеница, да је
терориста обавезно интризично мотивисан.
Дакле, све досадашње дефиниције тероризма имају свој ква
литет, али ниједна још увек није опште прихватљива у Организа
цији УН. Има за то оправдања, јер су многе дефиниције проткане
политичким мотивима од стране онога ко дефинише тероризам,
или пак нису убедљиве у дефинисању терористичких радњи, па
се тако добија простор за примену двоструких стандарда и одла
же почетак дефинитивног обрачуна са тероризмом на глобалном
нивоу.
Међутим, у циљу што прихватљивијег дефинисања терори
зма трба имати у виду и следеће: Да терориста врши насиље или
прети насиљем, да је неизбежно политички мотивисан (animus
terrorandi) и да припада некој организацији; Акције терориста су
усмерене ка далекосежним психолошким последицама (терористи
није важна сама мета напада колико политички одјек акције); Теро
ризам никада не подржава већина становништва, а ако конкретну
врсту насиља подржава већина становништва то више није теро
ризам већ герила или масовни устанак; Захтеви терориста никада
нису реални нити су на закону утемељени, они су увек плод поли
тичких мотива – сепаратизам или пак ослобађање њихових чла
нова из државних затвора; Терористи сматрају да је преплашеном
човеку лако наметнути своју вољу и на тим премисама граде своју
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стратегију, држећи стало тензију у јавном мњењу јер нико се не
боји онога што је прошло већ неизвесности која долази; Терори
зам – тај опасни феномен увек је за корак испред органа државне
заштите, између осталог и зато што државни службеници разми
шљају о том проблему само за време радног времена а терористи
24 часа, што потврђују многи шримери из прошлости; Терористи
се некада спремају и годинама за акцију која некада траје у мину
тима; Терористи су у предности у односу на органе државне за
штите. Они се спремају колико треба, сами бирају мету напада, би
рају време напада. Нападају онда кад обично постижу изненађење,
нападају обично тзв. меке мете; Један од најважнијих а вероватно и
пресудни елемент од којег зависи будућност тероризма је реакција
друштва а не само реаговање државних органа, већ понашање јав
ног мњења. Војска и полиција не могу искоренити тероризам. На
жалост, то је данас немогуће урадити, али само одлучност јавног
мњења савремени тероризам може држати под контролом. Дакле,
уважавајући између осталог наведене чињенице, веома прихва
тљива дефиниција тероризма би по мишљењу аутора овог текста
би била: “Тероризам је организована примена насиља (или претња
насиљем) од стране политички мотивисаних извршилаца, који су
одлучни да кроз страх, зебњу, дефетизам и панику намећу своју
вољу органима власти и грађанима.”33)
Иако тероризам сви у свету формално осуђују, у пракси се
потврдила чињеница да је тероризам ипак ефикасно оружје за
остваривање политичких циљева одређених националних заједни
ца. Историја подсећа да је организација УН формално осуђивала
деловање многих терористичких организација у свету, али велике
силе нису увек уважиле међународно право, јер су у одређеном
тренутку подржали и оснажили деловање терористичких органи
зација у многим регионима. Терористичке организације неправед
но третирају као ослободилачке, уз масовни публицитет креира се
искривљено мишљење јавног мњења у свету. На тај начин се пру
жа конкретна помоћ терористичким организацијама, а земља жр
тва насиља се проглашава као творац терора. Тиме јој се одузима
легално и легитимно право да се на својој територији бори против
тероризма. То је случај са “ОВК” и “АНА” на Косову и Метохији.
Ако се овакав тренд двоструких стандарда настави, опасност од
савременог тероризма ће се драстично повећати у многим земља
ма у свету, посебно у Великој Британији, Шпанији, Француској,
Србији.
33) Радослав Гаћиновић, Савремени тероризам, Графомарк, Београд, 1998, стр. 31.
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Дакле, против терористичких активности и других обли
ка угрожавања мора се, најпре, борити самим системом државе и
друштва, његовом снагом, квалитетом, виталношћу, демократич
ношћу, која се налази у његовој основи, правном државом и даљим
развојем слобода и права грађана, те учвршћивањем тих односа у
свим областима друштвеног живота.
Уколико је демократско друштво етички, економски и орга
низационо јаче и стабилније – утолико се оно осећа одговорнијим
за процес заштите друштва и утолико се смањује могућност јавља
ња терористичких активности. Потреба за врхунском оспособље
ношћу државних антитерористичких јединица је очигледна.
Међународни систем безбедности у наредном периоду је
пред великим изазовима, како очувати колективну безбедност ста
новништва и заштити грађане од ове тешко контролисане пошасти.
То се између осталог може постићи кроз организовање; врхунску
обуку и савремено опремање јединица за противтерористичка деј
ства; сталним праћењем научних достигнућа из области војних,
друштвених и техничких наука; анализом досадашњих искустава
у антитерористичкој делатности; унапређењем система мера за од
враћање терористичких активности и тиме јачати унутрашњу сна
гу и способност друштва за наставак демократских процеса. Поред
ових предуслова, основни услов за успех је одлучна опредељеност
јавног мњења за супротстављање савременом тероризму. Ста
вљање под контролу савременог тероризма, био би велики успех
Организације УН, јер искорењивање тероризма у свету је засад са
мо жеља већине човечанства.
Може се, дакле, закључити да су савремене терористичке ак
тивности све присутније у свету. Оне могу бити све више и чвр
шће под контролом одређене државе, којој служе за остваривање
интереса у одређеном подручју, које има значајан економски и ге
остратегијски положај, што је највећи проблем безбедности у све
ту. Овим опасним актима мора се супротставити целокупно јавно
мњење на планети.
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Radoslav Gacinovic
TERRORISM IN POLITICAL THEORY
Summary
It is necessary to fight against terrorist activities and other forms
of imperilment firstly by the state and social system – by democracy at
the core of the system, its strength, quality and vitality, by legal state
and further development of freedom and rights of the citizens, as well
as installing and strengthening of these features into all fields of social
life. The more a democratic society strengthens and stabilizes itself in
ethical, economical and organizational sense, the more it feels responsi
ble for the process of its protection and in line with this there decreases
opportunity for emergence of terrorist activities. Terrorist activities are
most dangerous when done under control of some powerful state that is
using it for purpose of achieving certain goals. International community
does not pay necessary attention to these activities. Despite enormo
us military potentiality in the world, the states have not succeed ed to
confront the acts of international terrorism up to the beginning of 21st
century. At the end of 20th century there were about 28.000.000 soldi
ers, 5.500 nuclear warheads, hundreds of thousands of tanks, airplanes
and ships, and military budget counted one thousand of milliards dol
lars worldwide. Not even such military arsenal succeeded to intimidate
various world terrorist organizations worldwide, so that the 21st century
will certainly bring many challenges, violence, battle against violence
and suffering of innocent people. Phenomenological characteristics of
modern terrorism (internationalization and trans-nationalization) indi
cate a multidimensionality of the phenomenon and multi-disciplinary
approach to its confrontation. An analysis of philosophy of modern ter
rorism leads to conclusion that terrorism has experienced its peak in
second half of the 20th century, having been developed on the basis of
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alienation of individuals and groups, national conflicts, tensions, misu
ses of power in the states with dictatorship regimes and non-functioning
of legal states. Until the end of the 20th century the international com
munity and great powers’ approach toward modern terrorism and their
relationship to its activities has not brought about positive results and
so it is inevitable to re-defin e such approach at the beginning of the 21st
century. Only science with help of theory and politics is powerful eno
ugh to set peop le free of a chilly fright and fear of the terrorist activities.
In order to achiev e such significant idea, the relationship between sci
ence and politics ought to be equal and complementary one.
Key Words: terrorism, terrorist activities, anti-terrorism, terror, guerrilla, inter
national community, motives, politics, political theory
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СОЦИЈАЛНОГ КОНСТРУКТИВИЗМА

1)

Сажетак
Аутор у овом чланку разматра допринос социјалног кон
структивизма објашњењу развоја спољне и безбедносне полити
ке ЕУ. Шта је то што социјални конструктивизам чини погодним
за истраживање процеса европске интеграције? Конструктивизам
сматра да европска интеграција, као процес, има «трансформа
тивни» утицај на европски систем и њене конститутивне елемен
те. Процес европске интеграције се мењао током година, и самим
тим и идентитети држава чланица који су променили њихове инте
ресе. Конструктивизам подвлачи значај ове промене, који је остао
«невидљив» у приступима који занемарују процесе формирања
идентитета и који сматрају да интересе држава строго одређује
структура међународног система. Ипак, чини се да овај приступ
није довољно искоришћен у проучавању спољне и безбедносне по
литике ЕУ. Чланак је подељен у три дела. У првом, аутор се бави
основним одликама конструктивизма као приступа у међународ
ним односима. У другом делу биће разматран конструктивистичко
објашњење развоја спољне и безбедносне политике ЕУ. Коначно, у
трећем делу, аутор ће настојати да укаже на неке слабости социјал
ног конструктивизма у објашњењу развоја спољне и безбедносне
политике.
Кључне речи: социјални конструктивизам, идентитет, интерес, норма,
култура, Европска унија, спољна и безбедносна политика
ЕУ.
1) Чланак је резултат рада на пројекту Института за политичке студије „Друштвене и по
литичке претпоставке изградње демократских институција у Србији“, бр. 149057Д, који
финансира Министарство за науку Републике Србије.
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СОЦИЈАЛНИ КОНСТРУКТИВИЗАМ
У САВРЕМЕНОЈ ТЕОРИЈИ
МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА
«Конструктивизам је у тренду», каже Џефри Чекел (Jeffrey
Checkel)2), док Стив Смит (Steve Smith) сматра да конструктиви
стички приступ може да понуди «убедљиво» објашњење процeса
европске интеграције.3) Али шта је заправо социјални конструкти
визам? Која је његова вредност у теорији међународних односа?
На ова два питања није лако дати одговор, али је ипак, како неки
аутори истичу, лакше установити значај конструктивизма него ње
гов идентитет.4)
Социјални конструктивизам постао је један од водећих при
ступа у међународним односима у последњој деценији. Током 80тих година XX века, теорију међународних односа обележиле су
две дебате: једна је је тзв. «нео-нео» дебата између неореалиста
и неолиберала, који су настојали да примене логику рационали
стичке теорије на међународне односе, али су се разилазили око
закључака о дометима међународне сарадње, а друга је дебата из
међу рационалиста и критичких теорија, које су доводиле у пита
ње епистемолошке, онтолошке и нормативне претпоставке неоре
ализма и неолиберализма. Међутим, од почетка 90-тих година ХХ
века, ове дебате су уступиле место дебатама између рационализма
и конструктивизма са једне стране, и конструктивизма и критичке
теорије са друге стране. Катализатор овог преокрета била је појава
конструктивистичког приступа, који је оспоравао рационализам и
позитивизам неореализма и неолиберализма, док је истовремено
«притискао» критичке теорије од метатеоријске критике ка емпи
ријској анализи светске политике.5)
Сâми заговорници конструктивизма означили су овај при
ступ као «прелаз» између рационализма и рефлективизма. Тако
нпр. Емануел Адлер (Emanuel Adler), један од водећих конструк
тивиста, истиче да конструктивизам представља «средњи терен»
2) Jeffrey Checkel, “Social constructivism in global and European politics: a review essay”, Re
view of International Studies, vol. 30, 2004, p. 229.
3) Steve Smith, “Social constructivism and European studies : a reflectivist critique”, Journal of
European Public Policy, vol. 6, n° 4, 1999, p. 684.
4) Maja Zehfuss, Constructivism in International Relations : The Politics of Reality, Cambridge
University Press, Cambridge, 2004, p. 6.
5) Christian Reus-Smith, “Constructivism”, in Scott Burchi et al., Theoris of International Rela
tions, Palgrave Macmillan, New York, 2005, p. 188.
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између рационализма и релативизма6), док Џефри Чекел каже да
се конструктивизам налази између теорија рационалног избора и
постмодерних школа.7) Постоје, ипак, и другачија мишљења. Тако
се Стив Смит не слаже са овим становиштима и истиче да је кон
структивизам много ближе рационализму него рефлективизму.8)
Оно што отежава јасноћу и идентитет конструктивистичког
приступа су, пре свега, велике разлике међу његовим пристали
цама у анализи међународне политике. Тако, на пример, Ричард
Прајс (Richard Price) и Кристијан Рojс Смит (Christian Reus-Smith)
праве разлику између тзв. «системског» конструктивизма, коме
припада Александар Вент (Alexander Wendt), који изучава односе
између држава у међународном систему, док занемарује несистем
ске факторе државног идентитета, и тзв. «холистичког» конструк
тивизма, који настоји да интегрише унутрашње и међународне
структуре. Примера ради, Марта Фајнмор ( Martha Finnemore) ис
тражује норме међународног друштва и њихов утицај на државни
идентитет и интересе, док се Питер Каценстајн (Peter Katzenstein)
и Тед Хоф (Ted Hopf) фокусирају на улогу унутрашњих норми у
области националне безбедности.9) Разлике су уочљиве и на по
љу методологије, где се могу уочити разилажења између тзв. «ин
терпретативних» и «позитивистичких» конструктивиста. Док ин
терпретативни конструктивисти истражују улогу идеја, норми и
културе, позитивистички конструктивизам је окренут конкретној
емпиријској анализи. Насупрот овој подели, Чекел наводи да треба
разликовати три подгрупе конструктивистичког правца: конвенци
онални, интерпретативни и критички/радикални конструктивизам.
Конвенционални конструктивизам је доминантан у САД-у, и овај
приступ истражује улогу норми у међународној политици, док кри
тички конструктивизам, који је доминантан у Европи, ставља ак
ценат на моћ и дискурс.10) Поделу на «конвенционални” и “критич
ки” конструктивизам налазимо и код Теда Хофа (Ted Hopf)11), док
6) Emanuel Adler, “Seizing the Middle Ground : Constructivism in World Politics”, European
Journal of International Relations, vol. 3, n° 3, 1997, p. 322.
7) Jeffery Checkel, “The Constructivist Turn in International Relations Theory”, World Politics,
vol. 50, n° 2, 1998, p. 327.
8) Steve Smith, “Social constructivism and European studies : a reflectivist critique”, op. cit., p.
683.
9) Richard Price, Christian Reus-Smith, “Dangerous Liaisons ? Critical International Theory and
Constructivism”, European Journal of International Relations, vol. 4, n° 3, 1998, p. 268.
10) Jeffrey Checkel, “Social constructivism in global and European politics: a review essay”, op.
cit., p. 231.
11) Ted Hopf, “The Promise of Constructivism in International Relations Theory”, International
Security, vol. 23, n° 1, 1998, p. 171.
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Џон Руџи (John Ruggie) разликује «неокласични», «постмодерни»
и «натуралистички» конструктивизам.12) Затим, анализу конструк
тивистичког приступа отежава и «терминолошка збрка» коју уводе
њени представници. Примера ради, термин «рефлективизам» код
Стива Смита је «постмодерни конструктивизам» код Џона Руџија
(John Ruggie), док је Смитов термин «конструктивизам» синоним
Руџијевом «неокласичном конструктивизму».
Међутим, и поред разлика међу представницима конструк
тивизма, као и терминолошких нејасноћа, уочавају се неке зајед
ничка обележја овог приступа. Најпре, према конструктивистима,
међународни систем није непроменљив и статичан, већ је «дру
штвено конструисан». Отуда структуре нису детерминанте за ак
тере, јер су то, пре свега, друштвене конструкције.13) Рационализам
(неореализам, неолиберализам) заступа становиште да је свет ко
ји постоји материјалан, конкретан, мерљив и сагледљив. Реалност
је састављена од ствари које можемо да опазимо, а које су изван
нас. Ово схватање о томе шта постоји (онтологија), засновано је на
специфичној филозофији науке (епистемологија), која заговара да
можемо знати само оно што опажамо. Дакле, коначни циљ је ис
траживање материјалне структуре. Међутим, овај приступ превиђа
улогу идеја, норми, културе у објашњењу светске политике. Насу
прот њима, конструктивисти сматрају да су нормативне или идејне
структуре подједнако важне као и материјалне структуре. Алексан
дар Вент (Alexander Wendt) је ово становиште изложио још 1992.
године, када је истакао да је «основни постулат конструктивизма
да људи делују према објектима на основу мишљења које објекти
имају за њих».14) Државе, каже овај аутор, делују различито према
непријатељу него према пријатељу зато што су непријатељи прет
ња а пријатељи нису, те стога анархија и расподела моћи нису до
вољни да нам кажу ко је ко. Примера ради, војна моћ САД-а има
другачији значај за Канаду него за Кубу, и поред њихових сличних
«структуралних» позиција. Проста расподела моћи не може да об
јасни чињеницу да је Канада блиски савезник САД-а, а Куба не
пријатељ. Јер, расподела моћи и анархија могу утицати на калкула
ције држава, али на њихово понашање утиче «интерсубјективно»
разумевање и очекивaња, које образују њихове концепције о себи
12) John Gerard Ruggie, “What Makes the World Hang Together ? Neo-utilitarianism and the So
cial Constructivist Challenge”, International Organization, vol. 52, n° 3, 1998, pp. 881-882.
13) Keith Krause, “Approche critique et constructiviste des études de sécurité”, Annuaire français
de relations internationales, vol. 4, 2003, p. 603.
14) Alexander Wendt, “Anarchy is what states make of it : the social construction of power poli
tics”, International Organization, vol. 46, n°2, 1992, pp. 396-397.
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и другима. Другим речима, колективно мишљење образује струк
туре које организују нашу акцију. Отуда Вентово становиште да је
«анархија оно што државе начине од ње».15)
Дакле, конструктивисти сматрају да идеје, представе и зна
чења пресудно одређују понашање држава – њиховом променом
мења се и суштина структуре, која је њихов производ.16) Отуда овај
приступ велику пажњу посвећује истраживању нормативних и
идејних структура које образују друштвени идентитет политичких
актера. Тако Емануел Адлер сматра да je конструктивизам пруступ
који сматра да «начин на који материјални свет обликује и бива
обликован људском акцијом и интеракцијом зависи од динамичних
нормативних и епистемолошких интерпретација материјалног
света».17)
Рационализам сматра да су интереси актера «егзогени», тј.
да су строго одређени структуром међународног система. Актер
може да промени понашање, али не и интересе. Суштинско пи
тање код рационализма је зашто су неке одлуке донете, зашто је
понашање актера условило одређене, специфичне акције, и пажња
је усмерена на објашњење узрока избора и понашања. Насупрот
овом становишту, конструктивизам полази од става да су интереси
производ друштвене интеракције, тј. да су «ендогени». Они, дакле,
нису статични, већ се могу мењати. Код конструктивизма, основно
питање које се поставља је како су неке одлуке могуће, шта је у њи
15) Ibid, p. 397. Вент се у свом делу Социјална теорија међународне политике бави интер
акцијом између држава у систему који одликује анархија, у циљу откривања специфич
не «културе анархије» која се може развити међу њима. Притом он разликује три иде
ална типа културе анархије: Хобсов, Локов и Кантов. У Хобсовој култури, свака држава
види другу државу као непријатеља, па је и логика Хобсове анархије «рат свих против
свију». Хобсова анархија је, према Венту, била доминантна до 17. века. У Локовој кул
тури, државе сматрају једна другу као ривале, али овде постоји ограничење, јер оне не
траже да елиминишу једна другу, већ признају право другој држави да постоји. Локова
анархија је карактеристична за модерне државе после Вестфалског мира. Коначно, у
Кантовој култури, државе виде једна другу као пријатеље, решавају спорове мирољу
бивим путем, и подржавају једна другу у случају претње од треће државе. Ова култура
карактеристична је за либерално-демократске државе након завршетка Другог светског
рата. У првом типу културе, постоји слаба приврженост заједничким идејама, док је та
приврженост изражена у трећем, Кантовом типу културе. Заслуга Вента је да настоји
да прикаже социјални конструктивизам као нешто више од «додавања» улоге идеја у
постојеће теорије међународних односа. Материјална моћ и државни интерес се обра
зују путем идеја и друштвене интеракције. Тако државе у анархичном систему могу да
поседују војне капацитете које могу бити схваћене као потенцијална претња од других
држава, али друшвена интеракција води ка једној «бенигној» и пријатељској култури
анархије. Видети Alexander Wendt, Social Theory of International Politics, Cambridge Uni
versity Press, Cambridge, 1999, pp. 246-312.
16) Dragan Simić, Nauka o bezbednosti. Savremeni pristupi bezbednosti, Službeni list SRJ, Fa
kultet političkih nauka, Beograd, 2002, str. 73.
17) Emanuel Adler, “Seizing the Middle Ground : Constructivism in World Politics”, op. cit., p.
322.
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ховој основи. Отуда конструктивисти сматрају да је од суштин
ског значаја разумевање како актери развијају интересе, а да би се
објаснило образовање интереса, неопходно је проучавање иденти
тета. Јер, како истиче Вент, «идентитети су у основи интереса».19)
На значају идентитета инсистира и Хоф, који каже да су «иденти
тети неопходни (...) како би се обезбедио барем минимални ниво
предвиђања и реда».20) Притом овај аутор истиче да су други еле
менти конструктивистичког приступа, као што су норме, култура,
институције, такође важни, али да су идентитети најважнији за из
учавање избора и понашања.21) Дакле, свет без идентитета је свет
хаоса, непознанице, свет који је много опаснији од анархије. Иден
титети говоре нама и другима ко смо ми и ко су други. Сâмим тим
што нам говоре ко смо, идентитети условљавају посебне интересе,
који, опет, условљавају избор одређене акције и одређено понаша
ње. Идентитети су кључне варијабле за разумевање међународне
политике, које у великој мери зависе од историјско-културног и
друштвено-политичког контекста.22)
Три су елемента која чине конструктивизам посебним при
ступом у теорији међународних односа. Прво, међународну по
литику одређују заједничке идеје, норме и вредности актера.
Конструктивизам инсистира на значају улоге идеја, које облику
ју понашање актера. Друго, идејна структура има конститутивни
ефекат на актере. Она условљава актере да редефинишу своје ин
тересе и идентитете у процесу интеракције. Идејне структуре ути
чу на начин на који актери дефинишу себе – ко су они, који су
њихови циљеви, коју улогу треба да имају. Треће, идејне структуре
и актери се међусобно конституишу и одређују. Структуре консти
туиш
 у актере у погледу њихових интереса и идентитета, али су и
структуре производ дискурзивне праксе актера. Дакле, структуре
постоје кроз реципрочну интеракцију актера, и то значи да актери
могу мењати структуре.23)
18)

18) Ben Tonra, “Constructing the Common Foreign and Security Policy : The Utility of a Cogni
tive Approach”, Journal of Common Market Studies, vol. 41, n° 4, 2003, pp. 735-736.
19) Alexander Wendt, “Anarchy is what states make of it : the social construction of power poli
tics”, op. cit., p. 398.
20) Ted Hopf, “The Promise of Constructivism in International Relations Theory”, International
Security, vol. 23, n° 1, 1998, p. 174.
21) Ibid.
22) Thier ry Braspenning, “Constructivisme et réflexivisme en théorie des relations internationa
les”, Annuaire français de relations internationales, vol. 3, 2002, pp. 320-321.
23) Dale Copeland, “The Constructivist Challenge to Structural Realism : A review Essay”, In
ternational Security, vol. 25, n° 2, 2000, pp. 190-191.
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СОЦИЈАЛНИ КОНСТРУКТИВИЗАМ
И СПОЉНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА ЕУ
Будући да је конструктивистички правац постао популаран
од почетка 90-тих година, многи аутори су се позивали на овај пра
вац у својим истраживањима. Ипак, не постоји јединствена кон
структивистичка теорија у истраживању процеса европске инте
грације.
Сарадња држава чланица у области спољне политике, без
бедности и одбране је традиционално била предмет теоријског
разматрања реализма, који су, у складу са својим постулатима, ис
тицали да неће доћи до стварања заједничке политике у области
спољне политике и безбедности, и да ће државе стално блокирати
процес интеграције у овој области. Према реалистима, велике др
жаве чланице ЕУ успостављају правила и сврху игре, а мале држа
ве чланице немају избора осим да им се приклоне. Спољна и без
бедносна политика ЕУ је производ националних интереса, и свака
држава чланица у процесу интеграције настоји да максимизира
своју моћ. Другим речима, спољна и безбедносна политика ЕУ и
не постоји, она је резултат збира националних интереса.
Неолиберали, пак, посматрају спољну и безбедносну по
литику ЕУ кроз призму апсолутне добити. Државе преговарају
са унапред утврђеном хијерархијом интереса и приступају «цењ
кању» око интереса. Иако је спољна и безбедносна политика ЕУ
нешто више од скупа националних политика, према неолиберали
ма, она не може постати заиста «заједничка», јер интереси држава
не могу бити угрожени у овој области. Међутим, развој спољне,
безбедносне и одбрамбене политике ЕУ указује да је ова полити
ка данас знатно «продубљена», институционализованија и «колек
тивнија» него што су могли да предвиде неолиберална и неореали
стичка теорија.
Према конструктивистима, основни разлог који нагони др
жаве да се удружују је њихова жеља за припадањем заједници.
Удруживање држава у области безбедности почива 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. Конструк
тивистички приступ отуда не може посматрати развој спољне и
безбедносне политике ЕУ као производ националних интереса. За
конструктивисте, овај процес је друштвено конструисан, јавља се
као резултат комуникације националних дипломатија о њиховим
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намерама и перцепцијама ове сарадње. Друштвена интеграци
ја се тако јавља као «природни» историјски производ свакоднев
не политичке праксе држава чланица ЕУ. Дакле, конструктивисти
указују на значај процеса «социјализације» у оквиру спољнополи
тичке сарадње држава чланица, која условљава владајуће елите да
врше избор одређених политика, идеја, стратегија и конкретних
интереса.
Конструктивизам подвлачи да нису само државе једини
предмет теоријског разматрања, јер нису искључиво државе те које
могу контролисати или утицати на неку ситуацију на међународ
ној сцени. Европска унија треба такође да буде предмет теориј
ског разматрања као један вољни актер, који утиче и на кога утичу
спољни процеси, актер кога «конструише» реалност која га окру
жује, актер који образује нова мишљења у динамичком процесу
спољне интеракције.25) Отуда се Вентова формула «агент-струк
тура» може применити како на државе као традиционалне актере
у међународним односима, тако и на ЕУ као «нетрадиционалног»
актера. Конструктивизам одбија да представи Европску унију у
неореалистичком духу, као уравнотеживача моћи САД-а (или не
ке друге државе), већ настоји да је прикаже као нову, оригиналну
појаву у међународним односима, која сама одређује себе, и своје
способности и амбиције. Примера ради, Европска стратегија без
бедности указује да ЕУ «мисли» о себи, о окружењу и другим акте
рима, дакле, изражава вољу колективног субјекта, који је подржан
од стране држава чланица.
Социјални конструктивизам отуда сагледава Европску унију
као аутономног актера, који је настао постепеним успостављањем
заједничких правила и норми.26) Европска интеграција, као про
цес, има «трансформативни» утицај на европски државни систем
и њене конститутивне елементе. Другим речима, процес европске
интеграције утицао је на промену идентитета, а самим тим и на
интересе и понашање учесника у процесу.27) Тако је процес ин
теракције од Европске заједнице за угаљ и челик трансформисао
24)

24) Kenneth Glarbo, “Reconstructing a Common European Foreign Policy”, in Thomas Christi
ansen, Knud Erik Jørgensen, Antje Wiener (eds.), The Social construction of Europe, SAGE,
London, 2001, p. 141.
25) Anastasia Chebakova, “Theorizng the EU as a global actor : a constructivist approach”, EC
SA-Canada Biennial Conference, “The Maturing European Union”, 25-27 September 2008,
Edmonton, Alberta, p. 5.
26) Pernile Rieker, “EU Security Policy : Contrasting Racionalism and Social Constructivism”,
NUPI Paper, n° 659, 2004, p. 9.
27) Thomas Christiansen, Erik Knud Jørgensen, Antje Wiener, “The Social construction of Euro
pe”, Journal of European Public Policy, vol. 6, n° 4, 1999, p. 529.
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идентитете и интересе европских држава, и допринео «европеиза
цији» идентитета држава.28) Ова «европеизација» је, међутим, пост
национална, и не значи укидање националног идентитета. Попут
либералног институционализма, и конструктивизам сматра да су
институције значајне у смислу да врше независан утицај на дру
штвени живот уопште, и на међународне односе.29) Међутим, кон
структивисти истичу значај субјективног разумевања и вредности
за институције, које конституишу актере и обликују њихов иденти
тет.30) Марта Фајнмор говори о трансформативном утицају норми
на учеснике у међународним односима. Према Фајнмор, пошто је
понашање држава одређено идентитетом и интересом, који су, пак,
одређени међународним нормама, сâме међународне норме су пре
нете, преко међународних организација, државама, и тако обликују
националне политике држава, «учећи» их који треба да буду њихо
ви интереси.31)
Тако се Европска унија сагледава као «нормативна сила»32)
која утиче на националне безбедносне политике држава члани
ца. У оквиру ЕУ, државе чланице су усвојиле заједничке норме и
вредности у области безбедности и спољне политике, које мењају
њихове интересе и обликују њихово понашање. Примера ради, ци
љеви спољне и безбедносне политике ЕУ су дефинисани Уговором
о ЕУ, и кроз њихово спровођење, Унија треба да афирмише свој
идентитет на међународној сцени. Тако, закључују неки представ
ници конструктивизма, Европска унија има безбедносни иденти
тет који није идентичан постојећим безбедносним идентитетима
држава чланица. Постоји «европски» и «национални» ниво, и сва
ки од њих карактеришу специфичне норме и специфичне културе.
Безбедносни идентитет ЕУ који је производ норми, вредности и
правила установљених од стране ЕУ после хладног рата, ствара,
како истиче Перниле Рикер (Pernille Rieker), «очекивања о наци
оналним безбедносним приступима који делују у истом култур
ном контексту, али које су ограничене националним безбедносним
28) Franck Schimmelfennig, The EU, NATO and the Integration of Europe : Rules and Rhetoric,
Cambridge University Press, Cambrigde, 2003, p. 84.
29) Jeffrey Checkel, “Social Construction and Integration”, Journal of European Public Policy,
vol. 6, n° 4, 1999, pp. 545-560.
30) Mark A. Pollack, “International Relations Theory and European Integration”, Journal of
Common Market Studies, vol. 39, n° 2, 2001, p. 234.
31) Према Robert Jackson, Georg Sørensen, Introduction to International Relations. Theories
and Approaches, 3rd edition, Oxford University Press, Oxford, 2007, p. 169.
32) Ian Manners, “Normative Power Europe : A Contradiction in Terms ?”, Journal of Common
Market Studies, vol. 40, n° 2, 2002, pp. 235-258.
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традицијама». Отуда «јаз» између безбедносног идентитета ЕУ и
њених држава чланица, који се може превазићи процесом соци
јализације спољне политике држава чланица.33) Постоји неколико
фаза социјализације. У првој фази, традиционално схватање без
бедности остаје доминантно међу државама чланицама. У другој,
јавља се нови политички дискурс на унутрашњој сцени, који врши
притисак на политичку елиту да промени ставове, али она ипак
остаје доследна својој традиционалној политици. Трећу фазу од
ликује утицај домаћих, националних снага, које инсистирају на
усвајању новог начина размишљања и измене политике, како би се
остварио утицај и сачували (традиционални) национални интереси
у измењеном међународном окружењу. У овој фази, владе почињу
да усвајају нове ставове у области безбедности. Ову фазу одликује
тзв. «инструментална адаптација», која је двојака, и подразумева
притисак домаћих група у циљу усклађивања политике са међуна
родним нормама, али и заједнице (ЕУ) која тежи да увери државе
да ускладе своје понашање са међународним нормама. У четвртој
фази, државе су убеђене да је усклађивање националне политике
са међународним нормама једино исправно, и тиме је инструмен
тална адаптација постепено замењена променом у безбедносном
идентитету држава чланица. Коначно, у последњој, петој фази ин
ституционализације, међународне норме су узете «здраво за гото
во» и институционализоване су у националне безбедносне поли
тике.34)
Међутим, сâм развој безбедносне политике ЕУ (ESDP –
European Security and Defence Policy) мало је теоријски истражен.
Тешко се могу наћи теоријски покушаји да се ова политика смести
у шири историјски контекст и да се утврде фактори који могу да
олакшају разумевање појаве и развоја ове политике. У том сми
слу, ни социјални конструктивизам није пружио одговарајуће об
јашњење за развој ове политике. Изузетак су Стефани Андерсон
(Stephanie Anderson) и Томас Сајц (Thomas Seitz), који, анализи
рајући развој ове политике, заступају становиште да је сврха раз
воја безбедносне политике ЕУ «промовисање европског политич
ког идентитета».35) Они одбацују традиционално становиште да
развој ове политике треба посматрати као главну претњу НАТО-у
33) Pernille Rieker, Europeanization of National Security Identity. The EU and the changing se
curity identities of the Nordic states, Routledge, New York, 2006, p. 53.
34) Ibid, pp. 59-61.
35) Stephanie Anderson, Thomas R. Seitz, “European Security and Defence Policy Demystified:
Nation Building and Identity in the European Union», Armed Forces & Society, vol. 33, n° 1,
2006, p. 25.
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или искључиво у одбрамбене сврхе36), већ истичу да безбедносна
политика ЕУ треба да допринесе повећању утицаја ЕУ на међу
народној сцени и међу грађанима. Ова политика је образована у
сврху изградње идентитета, а не као политика за себе. Како ауто
ри запажају, «чини се да Европљани имају мало тога што их пове
зује», јер «да би постала члан ЕУ, држава мора да има развијену
тржишну економију, да буде демократска и да се налази на европ
ском континенту», те да осим тога, «једино што државе ЕУ имају
заједничко, то је хришћанско културно наслеђе и крвава истори
ја». Отуда безбедносна политика ЕУ представља «један нови пут»
повезивања њених грађана унутар процеса европске интеграције.
Европска унија не треба да буде виђена као «Кантов рај», већ треба
да развија безбедносну политику, која је «централна» за европски
пројекат, јер указује на вољу да Унија буде призната као велика
снага у свету, на потребу подршке процеса европске интеграци
је од стране јавног мњења, и на промоцију осећаја поноса према
европском идентитету међу државама чланицама.37)
Безбедносном политиком ЕУ бавио се и Кристоф Ме
јер (Christophe Meyer), који указује на способност институција и
структура одлучивања на супранационалном нивоу да делују на
националне норме кроз процес социјалног утицаја.38) Овај аутор
истиче да су нове структуре одлучивања у области безбедносне
политике ЕУ (Комитет за политичка и безбедносна питања, Војни
комитет, Штаб ЕУ) способне да доведу до усклађивања стратегиј
ског размишљања држава чланица и до стицања поверења у без
бедносну политику ЕУ. Тако аутор наводи да је институционална
социјализација у овој области довела до брзог одбацивања примед
би и неповерења нових чланица око питања да ли је ЕУ одговара
јући оквир за дугорочну сарадњу у области одбране, и о питањи
ма као што су клаузула солидарности, борбене групе и образовање
Европске агенције за одбрану.39) Један од занимљивих примера убе
ђивања који се наводи у тексту овог аутора односи се на деловање
утицајних чланова Комитета за политичка и безбедносна питања
36) Ово становиште заступају Robert Hunter, The European Security and Defence Policy : NA
TO’s Companion or Competitor? RAND, Santa Monica, 2002, и Stanley Sloan, NATO, The
European Union and the Atlantic Community: the Transatlantic Bargain Reconsidered, Row
man&Littlefield Publishers, Inc, Maryland, 2003.
37) Stephanie Anderson, Thomas R. Seitz, “European Security and Defence Policy Demystified:
Nation Building and Identity in the European Union», op. cit., p. 38.
38) Christophe, Meyer, “Convergence Towards a European Strategic Culture ? A Constructivist
Framework for Explaining Changing Norms”, European Journal of International Relations,
vol. 11, n° 4, 2005, p. 536.
39) Ibid, p. 538.
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(посебно из Велике Британије) у циљу убеђивања проатлантских
чланица да безбедносна политика ЕУ није ривал, већ компатибил
на са НАТО-ом. Ефекти овог деловања су видљиви код држава које
су првобитно биле скептичне према развоју безбедносне политике
ЕУ. Аутор такође наводи и пример Европске стратегије безбедно
сти, која је резултат утицаја чланова Комитета за политичка и без
бедносна питања. Стратегија представља «прелаз» од ЕУ као «ци
вилне» силе ка једној Унији која има за циљ да развије аутономију
у области безбедности и одбране и која посматра употребу војних
средстава као легитимну опцију у решавању савремених претњи.
Отуда Европска стратегија безбедности представља помак у стра
тегијском размишљању проатлантски оријентисаних држава, које
су се првобитно опирале јачању улоге ЕУ у области безбедности
и одбране (Велика Британија), као и неутралних држава, које нису
прихватале употребу војних снага за решавање претњи или одбра
ну људских права.40)
Један број аутора разматра какав утицај има развој безбедно
сне политике ЕУ на «природу» ЕУ. Тако се сматра да безбедносна
политика ЕУ није искључиво везана за војна средства, већ се она
сагледава у ширем светлу, кроз све инструменте који су на распо
лагању ЕУ у области спољне политике и безбедности. Отуда је,
према конструктивистима, безбедносна политика ЕУ схваћена као
технички елеменат у служби спољне политике, а не као тежња ка
«милитаризацији» ЕУ. Војна средства ЕУ схваћена су као део чита
ве палете инструмената која су на располагању Унији за решавање
међународних криза.41) За конструктивисте је важно да се размотри
«отворени» приступ безбедности, у који би били укључени сви ин
струменти који су на располагању Унији. Овако схваћена безбед
ност може се истражити било разматрањем претњи у документима
ЕУ, било проучавањем политика усмерених на суочавање са тим
претњама.42) Неки аутори су, пак, усмерени на анализу културних
узрока безбедносне политике. Разматрање културних узрока војне
стратегије и безбедносне политике нису новина, и студије се најче
шће усмеравају на појам «стратегијске културе», при чему се исто
времено подвлачи историјски печат и утицај институционалних
фактора на војне стратегије једне државе. У конструктивистичком
становишту, овај приступ је проширен, јер се узима у обзир и тзв.
40) Ibid, pp. 538-539.
41) Henrik Larsen, “The EU : A Global Military Actor”, Cooperation and Conflict, vol. 37, n° 3,
2002, p. 290.
42) Pernile Rieker, “EU Security Policy : Contrasting Racionalism and Social Constructivism”,
op. cit., p. 10.
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«безбедносна култура», као скуп историјских и политичких факто
ра који могу утицати на начин на који јавност и елита доживљава
ју, организују и развијају интересе државе у области безбедности.
Аутори који на овај начин приступају истраживању безбедносне
политике ЕУ сматрају да постоји одређени степен конвергенције
између држава чланица ЕУ око безбедносних претњи43), нарочито
након усвајања Европске стратегије безбедности, али тај процес је
далеко од завршеног.44)

СЛАБОСТИ СОЦИЈАЛНОГ КОНСТРУКТИВИЗМА
Иако је неоспоран значај конструктивизма за савремену тео
рију међународних односа и њен будући развој, због великих раз
лика у ставовима међу припадницима овог правца, неки аутори
сматрају да конструктивизам неће постати кохерентан правац који
би успешно «парирао» великим традиционалним теоријама ме
ђународних односа (реализам, либерализам, критичка теорија).45)
Одсуство јасног дефинисања овог правца отежава и сврставање
одређених аутора у овај правац. Тако неки аутори који припада
ју постструктурализму бивају назначени као представници кон
структивизма. Осим ове «збрке» око питања који аутори припадају
конструктивизму, актуелна је и расправа о томе да ли је конструк
тивизам теорија међународних односа или више филозофска ка
тегорија, «метатеорија» или метод за емпиријска истраживања.
Тако, наилазимо на мишљења да је конструктивизам «филозофска
позиција»46), или пак «мета-парадигматска алтернатива» мно
гих приступа, која чини темељ свих нових приступа чији је циљ
да понуде радикалне критичке алтернативе у различитим научним
43) Paul Cornish, Geoffrey Edwards, “Beyond EU/NATO Dichotomy : the beginnings of a Euro
pean strategic culture”, International Affairs, vol. 77, n° 3, 2001, p. 596.
44) Jolyon Howorth, “Implementing a “grand strategy”, in Giovanni Grevi, Damien Helly, Daniel
Keohane (eds.), European Security and Defence Policy. The First 10 Years (1999-2009), In
stitut for Security Studies of the EU, Paris, 2009, pp. 35-44.
45) Andrew Bradley Phillips, “Constructivism”, in Martin Griffits (ed.), International Relations
Theory for the Twenty-First Century: An Introduction, Routledge, New York, 2007, p. 61.
46) Thomas Christiansen, Knud Erik Jørgensen, Antje Wiener, “The Social construction of Europe”, op. cit., p. 529.
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областима , па чак и «теоријски информисан приступ у истра
живању међународних односа».48)
Оно што представља слабост овог приступа је непостојање
јединствене, заокружене теорије о европским интеграцијама, и о
међународним односима уопште. То се односи и на проучавање
спољне и безбедносне политике ЕУ. Оно што се највише замера
конструктивизму у разматрању спољне и безбедносне политике
ЕУ је да пружа мало емпиријских доказа који показују промене
интереса држава чланица у процесу «европеизације» као резул
тата друштвене интеракције (социјализације). Истиче се да су ти
докази неуверљиви и да не показују заиста промене интереса код
великих држава (посебно Француске и Велике Британије) према
безбедносној политици ЕУ.49) Док већина конструктивиста, као
што смо навели, инсистира на међусобном конституисању актера
и структура, већина чланака о процесу социјализације заснована је
на структуралној перспективи. Разлог за то лежи у чињеници да је
тешко емпиријски утврдити међусобно конституисање структура
и агената (актера).50) Такође, конструктивизам не тежи да објасни,
тј. да предвиди понашање, као на пример, неореализам, али, пре
ма неким конструктивистима, може да пружи «разлоге» за акцију.
Примера ради, Фајнмор каже да веровања о легитимној интервен
цији конституишу одређене могућности понашања, и да их, на тај
начин, узрокују.51) Ипак, конструктивизам, пре свега, тежи разуме
вању одређеног историјско-политичког контекста.
Конструктивизам је највише критикован од стране неореали
зма, који изражава скептицизам у погледу значаја норми, посебно
међународних норми, које, према реалистима, неоспорно постоје,
али се често занемарују, ако је то у интересу великих сила. Тако
ђе, неореалисти не прихватају становиште да државе могу постати
«пријатељи» кроз процес друштвене интеракције, јер тај циљ, пре
ма њима, не може бити остварен у реалности, будући да структура
међународног система нагони државе да се понашају егоистично.
47)

47) Душан Маринковић, „Социологија и конструктивистичка перспектива: социолошка те
орија и конструктивистичка метатеорија“, Зборник Матице српске за друштвене науке,
бр. 114-115, 2003, стр. 111.
48) Јohn Gerard Ruggie, “What Makes the World Hang Together ? Neo-utilitarianism and the
Social Constructivist Challenge”, op. cit., pp. 879-880.
49) Janne Haaland Matlary, European Union Security Dynamics, Palgrave MacMillan, New York,
2009, p. 82.
50) Pernille Rieker, Europeanization of National Security Identity. The EU  and the changing
security identities of the Nordic states, op. cit., p. 57.
51) Према Robert Jackson, Georg Sørensen, Introduction to International Relations. Theories
and Approaches, op. cit., p. 169.
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Иако се «европеизација» националних интереса може у
пракси потврдити све већим «супранационализмом» ЕУ, то се
много теже може применити на безбедносну политику ЕУ, у којој,
истина, постоји, одређени степен «комунитаризације», али и јасне
границе овог процеса, које (бар за сада) не указују на одбацивање
националних безбедносних политика зарад заједничке европске
безбедносне и одбрамбене политике. Конструктивистичко стано
виште 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 зајед
ници, може се применити само делимично у случају безбедносне
политике ЕУ, јер питање територијалне одбране и изградње европ
ског идентитета преко заједничке војске остаје недовршено. Исто
тако, конвергенција националних идентитета кроз процес европ
ске интеграције не може да објасни зашто је тек после четрдесет
година дошло до развоја безбедносне димензије ЕУ. Ипак, не може
се ни оспорити допринос социјалног контруктивизма у изучавању
међународне политике, јер омогућава да сагледамо да су пракса у
управљању државом и идентитет глобалних актера производи за
једничких идеја, а не искључиво производи објективне или мате
ријалне структуре међународног система.
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Dejana Vukcevic
LA POLITIQUE ETRANGERE, DE SECURITE ET
DE DEFENSE DE L’UNION EUROPENNE DANS LA
LUMIERE DU CONSTRUCTIVISME SOCIAL
Sommaire
Dans cet article, l’auteur envisage la portée du constructivisme
social dans le processus du développement de la politique de sécu
rité et de défense de l’UE. Qu’est-ce qui rend le constructivisme so
cial un cadre approprié pour l’explication du processus de l’intégration
européenne, et plus précisément, de la politique de sécurité et de défen
se de l’UE ? Le constructivisme estime que le processus d’intégration
européenne a une influence “transformative” sur le système européen et
ses unités constitutives. Ce processus a changé graduellement, change
ant en même temps les identités des Etats membres qui ont, de leur part,
changé les intérêts des Etats. Le constructivisme souligne l’importance
de ce changement, qui restе “invisible” dans les approches qui négli
gent la formation des identités et qui considèrent que les intérêts des
Etats sont définis par la structure du système international. Cependant,
il semble que cette approche n’est pas suffisamment utilisée pour traiter
la politique de sécurité et de défense de l’UE.
L’article est divisé en trois parties. Dans la première, l’auteur
envisage les caractéristiques essentielles de l’approche constructiviste
dans la théorie des relations internationales. Dans la deuxième partie,
l’accent sera mis sur l’explication constructiviste de l’évolution de la
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politique de sécurité et de défense de l’UE. Finalement, dans la troisiè
me partie, l’auteur s’efforce de présenter certaines faiblesses du con
structivisme dans l’explication de la PESD.
Mots-clefs : constructivisme social, identité, intérêt, norme, culture, Union
européenne, politique de sécurité et de défense de l’UE.

РЕЗИМЕ
За разлику од неореализма и неолиберализма који су мате
ријалистичке теорије међународних односа и истражују расподелу
материјалне моћи, социјални конструктивизам сматра да је најва
жнији аспекат међународних односа друштвене, а не материјалне
природе. Друштвена реалност није објективна, или спољашња, за
посматрача међународних односа, то није физички или матери
јални ентитет који је изван људске свести. Отуда се истраживање
међународних односа, према социјалном конструктивизму, мора
усмерити на идеје и веровања која информишу актере на међуна
родној сцени као и на заједничка разумевања међу њима.
У процесу социјалне интеракције образују се идентитети и
интереси држава. За неореалисте, идентитети и интереси су дати,
јер државе знају ко су и шта желе пре него што уђу у интеракцију
са другим државама. Социјални конструктивизам, напротив, сма
тра да кроз интеракцију са другима државе стварају идентитете
и интересе. У истраживању спољне и безбедносне политике ЕУ,
конструктивисти полазе од става да je основни разлог који нагони
државе да се удружују је њихова жеља за припадањем заједници.
Удруживање држава у области безбедности почива 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. За кон
структивисте, овај процес је друштвено конструисан, јавља се као
резултат комуникације националних дипломатија о њиховим наме
рама и перцепцијама ове сарадње. Друштвена интеграција се тако
јавља као «природни» историјски производ свакодневне политичке
праксе држава чланица ЕУ. Дакле, конструктивисти указују на зна
чај процеса «социјализације» у оквиру спољнополитичке сарадње
држава чланица, која условљава владајуће елите да врше избор од
ређених политика, идеја, стратегија и конкретних интереса.
214

Дејана Вукчевић

Спољна и безбедносна политика ЕУ у светлу ...

Résumé
A la différence du néoréalisme et néolibéralisme qui sont les
théories matérialistes des relations internationales et qui explorent la
répartition du pouvoir matériel, le constructivisme social considère que
l’aspect le plus important des relations internationales est de nature so
cial et non exclusivement militaire. La réalité sociale n’est pas objec
tive pour l’observateur des relations internationales, ce n’est pas une
entité physique ou matérielle qui reste hors de la conscience humaine.
D’après le constructivisme social, la recherche des relations internatio
nales doit donc être orientée vers les idées et la croyance qui informent
les acteurs sur la scène internationale, ainsi que vers les compréhensi
ons mutuelles entre eux. Les identités sont définies et les intérêts sont
forgés dans le processus d’interaction sociale. Pour les néoréalistes, ces
identités et intérêts sont statiques, car les Etats savent qui sont et ce
qu’ils veulent avant d’entrer en interaction avec d’autres Etats. En re
vanche, le constructivisme social considère que les Etats définissent les
identités et forgent les intérêts grâce à l’interaction avec les autres Etats.
Dans le domaine de la politique étrangère, de sécurité et de défense de
l’UE, les constructivistes affirment que la raison principale qui excite
les Etats de se réunir, c’est leur désir de l’appartenance à la communa
uté. L’association des Etats dans le domaine de la sécurité repose sur la
tentative de créer et de transformer la communauté de sécurité à travers
les normes et les identités formées sur la base collective. Ces normes et
ces identités sont institutionnalisées graduellement, et elles contribuent
à l’approfondissement du sentiment de l’appartenance à la communa
uté. Pour les constructivistes, ce processus représente une construction
sociale, il est le résultat de la communication des diplomaties nationales
sur leurs intentions et les perceptions de leur coopération. L’intégration
sociale est ainsi aperçue comme un produit historique «naturel» de la
pratique politique quotidienne des pays membres de l’UE. Le processus
de «socialisation» est l’élément clé dans la coopération des pays en ma
tière de la politique étrangère, de sécurité et de défense, et il détermine
les élites de faire le choix entre certaines politiques, idées, stratégies et
intérêts concrets.
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НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ –
АЛТЕРНАТИВЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ
Сажетак
У раду се анализира савремени концепт националне безбед
ности и алтернативе које се том концепту појављују у савременој
теорији и пракси. Концепт људске безбедности који се појавио сре
дином деведесетих година прошлога века, многи теоретичари су
дочекали као «напокон пронађену» алтернативу државоцентрич
ном концепту националне безбедности, који је човека-појединца
искључивао као референтни објекат безбедносне заштите. Међу
тим, државе које су прве прихватиле концепт људске безбедности
и укључиле га у своје безбедносне стратегије и политике, нису од
устале од система националне безбедности, напротив, већина тих
држава је додатно ојачала своје оружане снаге, чиме је у пракси ус
постављен, средњи пут између ова два концепта, за који сматрамо
да ће бити основа за нову концептуализацију безбедности.
Кључне речи: национална безбедност, људска безбедност, безбедносна
парадигма, средњи пут у безбедности

Одређивање појма безбедности , његовог садржаја и обима
представља један од најизазовнијих теоријских проблема савреме
них студија безбедности. Појам безбедности су покушавали да об
јасне теоретичари међународних односа у контексту односа међу
државама и као део концепта обезбеђивања међународног мира. У
савремени дискурс безбедности укључују се термини људске, со
цијеталне, државне , националне и међународне безбедности, као
покушај да се вишедимензионалност овог проблема објасни раз
личитим концептима, који се базирају на различитим перцепција
1) Аутор је ванредни професор на Факултету безбедности Универзитета у Београду
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ма безбедности, односно, различитим разумевањима референтних
објеката безбедности (онога што је предмет заштите), различитим
односом према провајдерима безбедности (онима од којих се оче
кује да «пруже» безбедност), као и различитим односом према без
бедносним изазовима, ризицима и претњама.
Радикални критичари традиционално схваћеног концепта
државне и националне безбедности, које често потпуно неосно
вано поистовећују, главну оштрицу своје критике усмеравају на
дефинисање државе и њених вредности као кључног референтног
објекта безбедносне заштите, чиме се према њиховом мишљењу,
целокупна грађевина људских права и слобода, права социјалних
група, еколошких и других сродних проблема десекуритизује и
оставља изван2) интересовања студија безбедности. На овим тео
ријским размимоилажењима настала су две групе концепата тзв
«државоцентрични» и «људскоцентрични» концепти безбедности.
Оба концепта суочавају се са озбиљним проблемима и кри
тикама њихове ваљаности и практичне употребљивости. Концепт
традиционалне «државоцентричне» безбедности суочава се са кри
тикама да није довољно флексибилан и ефикасан у односу на но
ве, пре свега, асиметричне безбедносне, изазове ризике и претње,
као и да неке социјеталне узроке савремених безбедносних прет
њи, традиционални етатистички безбедносни модел може учинити
само горим3) . Са друге стране, иако у последњих десетак година
много хваљен концепт људске безбедности, се још увек сусреће са
озбиљним критикама своје вредности и практичне употребљиво
сти.4) Термин људска безбедност се веома често употребљава ис
кључиво да би се истакла «савременост» погледа на безбедност,
насупрот «застарелим» етатистичким концептима, без озбиљнијег
образлагања његове садржине. Однос људске према националној
безбедности представља посебно интересантно поље на коме се
укрштају идеје савремених теоретичара безбедности. Савремени
дискурс концепата безбедности креће се од међусобног искључи
вања, до покушаја да се дефинише нова безбедносна парадигма
и нови начин промишљања безбедности. Нова безбедносна пара
дигма се ипак тешко успоставља, јер се различити углови гледања
на безбедност тешко међусобно мире, због различитих методоло
2) Bertrand Ramcharan “Security and Human Rights”, http// www.dcaf.ch/ publication
3) Полин Кер “Развој дијалектичког односа између државоцентричне и људскоцентричне
безбедности”, у Људска Безбедност, Зборник радова, приређивач Проф.др Драгана Ду
лић, Фонд за отворено друштво, Београд 2006. године
4) Barry Buzan: “Human Security: What it means and what it entails”, Text book Asian-Pacific
Round table, Sydney, 2000.
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шких приступа, а још више због политичких рефлексија који сваки
од понуђених концепата има, или може имати.

НАЦИОНАЛНА И ЉУДСКА БЕЗБЕДНОСТ СУПРОТСТАВЉЕНИ ИЛИ
НАДОПУЊУЈУЋИ КОНЦЕПТИ?
Када се у оквиру студија безбедности води расправа о кон
цептима, она се по правилу, води унутар појмова који се односе на
референтни објекат, односно оно што се штити, провајдера без
бедности, онога ко штити, изазова, ризика и претњи, оно од чега
се штити и средстава која се у заштити референтног објекта могу
употребити.
У концепту државне безбедности референтни објекат зашти
те је држава, односно њен суверенитет и територијални интегритет
на спољњем и уставни поредак на унутрашњем плану. Носилац
ових безбедносних изазова, ризика и претњи су друге државе, од
носно различити инсурекцијски покрети на унутрашњем плану.
Главни провајдери безбедности су оружане снаге и обавештајнобезбедносни систем, односно оружане снаге и обавештајно-без
бедносни системи држава савезница, средства која се примењују
у заштити референтног објекта, односно његових вредности су
војно застрашивање, односно употреба војне силе, уколико се за
тим укаже потреба. Традиционални концепт државне безбедности
је данас, готово у потпуности, превазиђен, а на његовом месту по
јављује се концепт националне безбедности, са којим се концепт
државне безбедности често неосновано поис товећује.
Национална безбедност је као термин први пут поменута
четрдесетих година двадесетога века у америчкој политичкој тео
рији, а данас се у уџбенику «Америчка национална безбедности»,
који се користи на војној академији West Point и још неким универ
зитетима у САД, аутора Тејлора и Мазара,5) национална безбедност
дефинише као «... заштита људи и територије неке земље од фи
зичког напада». Иако на први поглед уска, ова дефиниција значајно
проширује појам националне безбедности у односу на традицио
нално значење појма државне безбедности. Пре свега, истицање
«људи», као референтног објекта заштите, указује на неопходност
да се вредности људских права и слобода, не само политичких већ
и економских и социјеталних, укључе у појам националне безбед
5) Ј. Taylor, S. Mazar: American National Security, West Point Press, 1999.
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ности као референтни објекат заштите. Међутим, оваква дефи
ниција указује само на опасност од физичког напада, чиме се чи
тав низ асиметричних претњи и онога што Јохан Галтунг назива
«структурним насиљем», остаје изван концепта националне без
бедности. На овај начин се отвара простор да се национална без
бедност проширује другим концептима, пре свега људском и соци
јеталном, које се у крајњој линији могу слити у један нови концепт
безбедности, о коме ће касније бити више речи.
Познати извештај Харт-Радманове комисије о националној
безбедности САД се залагао за повећање улагања у образовање као
део стратегије националне безбедности, чиме је материјално бла
гостање доведено у директну везу са националном безбедношћу,
што је био значајан корак ка успостављању људске и националне
безбедности као комплементарних концепата.6)
Овај извештај је указивао на потребу да се «универзалне
вредности слободе, демократије и људских права» повежу са на
ционалном безбедношћу САД, односно да се САД ангажују на гло
балном промовисању ових вредности, у циљу очувања властите
безбедности. Овакав став је изазвао оштре критике јер директно
подстиче интервенционизам САД у спољној политици и намета
ње властитог система вредности као универзалног. На тај начин се
негирају вредности других култура и политичке традиције које су
настале на темељу тих култура,7) што под озбиљну сумњу ставља
интенцију да се побољша стање безбедности људи и њихових за
једница.
Проширивање националне безбедности на нове референтне
објекте створило је нове термине попут «заједничке», «колектив
не» и «глобалне» безбедности.
Заједничка безбедност је формулисана од стране Заједнич
ког форума за безбедност (Common Security Forum)8), као «инклу
зивна, али која се не шири мимо људских димензија војног сукоба
6) У Извештају се између осталог каже “ САД треба да се залажу у границама онога што је
разложно и реално, за ширење материјалног обиља и искорењивање сиромаштва широм
света. Оне такође треба да промовишу политички плурализам, слободу мисли и говора,
као и индивидуалну слободу. Не само што су ови циљеви уграђени у америчке прин
ципе, већ су то и практични циљеви. Не постоји гаранција против насиља и зла у свету.
Па ипак, ми верујемо да ће ширење људских права и основног материјалног благостања
створити непопустљиву брану против њих. United States Commission on National Secu
rity/ 21. Century 2001.
7) Види шире: Самјуел Хантингтон, Трећи талас, Стубови културе, Београд, 2004.
8) На основу рада Палмеове комисије, истраживачки центри из САД, Велике Британије,
Русије, Индије, Јапана, Мексика, Норвешке и Шведске, основали су 1992. године Форум
заједничке безбедности.
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– укључујући и здравствене и популационе димензије политичких,
етничких, економских и еколошких аспеката безбедности»9). Ко
лективна безбедност се схвата у смислу Повеље Уједињених на
ција, према којој су све државе чланице прихватиле одговорност
за мир у свету и обавезале се на колективну акцију против аката
агресије. Према неким ауторима, 10)колективна безбедност настала
је много пре настанка Уједињених нација, још за време Лиге на
рода, а према истим ауторима чак је идеја колективне безбедности
била присутна на преговорима о Вестфалском миру 1648. године.
Концепт колективне безбедности заснива се, у институционалном
смислу, на системима националне безбедности држава чланица и
на међународним обавезама које су државе чланице у погледу очу
вања светског мира и безбедности преузеле чланством у Уједиње
ним нацијама. И Комисија о глобалном управљању (Commision on
Global Governanace), сматра да се глобална безбедност мора про
ширити, у односу на свој традиционални фокус на безбедност др
жава која би укључивала безбедност људи и планете.
Иако делује логично и неопходно да се национална безбед
ност прошири људском безбедношћу, тако што ће се у фокус ин
тересовања институција које чине систем националне безбедности
укључити питања која у супстанцијалном значењу представљају
људску безбедност, на теоријском а посебно на практичном нивоу,
ствари нису ни изблиза тако једноставне како се на први поглед
могу учинити.
Веома оштре и озбиљне критике и концепта националне и
концепта људске безбедности стижу и са једне и са друге стране.
Критике заступника националне («државоцентричне») без
бедности на рачун заступника људске безбедности имају неколико
димензија. Према схватању заступника традиционално схваћене
националне безбедности, нема адeкватног основа за постављање
људске безбедности за референтни објекат безбедносне заштите.
Тако, Бари Бузан11), сматра да не постоје разлози да се фокус нацио
налне безбедности, са државе као референтног објекта заштите по
мера на људску безбедност, па чак сматра да нема разлога ни да се
концепт националне безбедности допуњује људском безбедношћу.
Бузан сматра да референтни објекат заштите људске безбедности
не може бити индивидуалан, нити се сви људи на свету могу сма
9) C. Lincoln, Appendix 3.2 Reports on Plansfor a Common Security Forum 1993. -1997, in
Edison Rewiev, London 2001.
10) M. Roberts, Collective Secutity in a Post-Cold World, UP, Bristol, 2000. pp. 67.
11) B. Buzan, Ibid, pp. 8.
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трати човечанством. У пракси, стављање у фокус појединца значи
покушај заобилажења државе, што ствара проблем посредника, јер
је држава неопходан (мада не и једини) провајдер безбедности сва
ког појединца у друштву.
Поред тога, Бузан сматра да је људска безбедност која за свој
референтни објекат заштите поставља човека-појединца излишна
јер већ постоје закони и законске процедуре које се баве заштитом
људских права. Ако се људска безбедност бави човечанством, онда
је то, по Бузановим речима, превише нејасно и велико да би сте
кло ширу подршку12). Уколико би социјеталну безбедност схватили
као «средњи ниво» људске безбедности, који се односи на људске
групе које деле заједничке идентитете, дошли би смо до етничких
и религијских група, што представља «повратак националној без
бедности, од које поборници људске безбедности вероватно желе
да побегну»13). Ову аргументацију Бузан користи за одбацивање
концепта људске безбедности као корисног чиниоца међународне
безбедности. Односи који се успостављају поводом достизања и
очувања међународне безбедности, су пре свега односи између су
верених држава и међународних организација, који се битно раз
ликују од односа који постоје унутар једне државе. Међународни
контекст се заснива на политици моћи и анархији, где је заштита
државних интереса главни циљ свих актера на међународној позор
ници. Због тога се и не очекује да у односима међу државама мо
же бити уведен ред нити праведност и морални кодекси. Стриктно
регулисана правна правила и процедуре, захтеви за једнакошћу и
социјалном правдом, као моралне категорије, карактеристични су
за односе унутар једне државе. Ове вредности представљају акси
олошки темељ људске безбедности и нису применљиве за међуна
родни систем где владају другачије претње - оружана сила држава
и другачији одговори који су примерени таквим претњама. Отуда
је за традиционалисте попут Бузана покушај да се људи унутар
држава посматрају као референтни објект заштите неприхватљив.
За разлику од Бари Бузана, који концепт људске безбедности
одбацује као неприхватљив у контексту међународне безбедности,
Јуен Фунг Конг, одбацује идеју секуритизације индивидуалног
људског бића, «зато што она не успева да обезбеди практичне са
12) Ibid. pp. 10.
13) Ibid. pp. 10.
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вете, нити да одреди приоритете, нити да умањи људску небезбед
ност»14)
Конг сматра да се «постављањем појединца као приоритета
не постиже никаква стварна корист»15) . Неопходно је, према речи
ма овог аутора, успоставити критеријуме по којима би се правила
разлика између различитих ризика и претњи по личну безбедност
коју доживљавају појединци, како би се могли одредити приори
тети за деловање. Конг даље наводи да нема никаквих гаранција
да ће секуритизација појединца ублажити неприлике угрожених, и
да због тога ова идеја буди лажне наде и код жртава и код међуна
родне заједнице. Конг такође, сумња да ће «узимање људске без
бедности «за озбиљно» имати било какав утицај на међународни
мир и безбедност.16) Стављање људи на прво место је исувише уни
верзалистичко да би уочило постојање различитих људи, па због
тога може послужити као инструмент хегемоније и не доприноси
побољшавању међународне безбедности. Говорећи о социјалној
вредности концепта људске безбедности, Конг такође, испољава
крајњи скептицизам, тврдећи да је «за људе боље да карту ставе на
своју владу, уколико желе да изађу из оскудице»17)
Tрећи ниво на коме се критикује концепт људске безбедно
сти је сумња у његову аналитичку вредност. Тако, Ролан Парис
тврди да је људска безбедност кориснија као поклич за окупљање
невладиних организација, међународних агенција и неких заинте
ресованих влада и као слоган за прављење политичких коалиција
за решавање неких конкретних проблема, као што су нагазне ми
не или Међународни кривични суд, него што преставља озбиљан
безбедносни концепт. Општа укљученост, холизам и колективно
деловање нису алтернатива за аналитички оквир истраживања и
безбедносну праксу.18)
Озбиљне и честе критике упућују се концепту људске без
бедности из земаља у развоју. Теоретичари из ових држава, али и
њихови политички лидери у људској безбедности углавном виде
још један покушај Запада да наметне своје либералне вредности,
које истичу пре политичка, него друштвена и економска права, ко
14) Yuen Foong Khong, „Human security: A shotgun approach to alleviating human security“,
Global Governance Vol. 3, 2001. pp. 231-236.
15) Ibid, pp. 233.
16) Ibid. pp. 234.
17) Ibid. pp. 236.
18) Roland Paris, „Human security: Paradigm shift or hot air?“, International Security, no. 26 Fall
2001. pp. 87-102.
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је подривају принципе суверености и подржавају хуманитарне ин
тервенције.19)
Наведени аргументи против људске безбедности углавном
се заснивају на интересима политичких лидера да очувају унутра
шњи и спољашњи суверенитет својих држава, као основи међудр
жавне суверености и унутардржавне безбедности, и веома често,
не експлицитно израженој, жељи за очувањем режима. Оно у чему
морамо подржати критичаре људске безбедности је чињеница да
одржање унутрашње и међународне стабилности има много више
везе са успостављањем реда него са применом универзалних вред
ности.
Најоз биљнији заговорници концепта људске безбедности
међу теоретичарима који се баве питањима међународних односа
и студија безбедности могу се наћи међу представницима тзв «кри
тичке школе безбедности». Многе школе мишљења унутар студија
безбедности које се противе неким или свим традиционалним ми
шљењима о значењу безбедности, такође подржавају, свака на свој
начин, концепт људске безбедности.
Теоретичари критичке школе безбедности залажу се за мно
го шире разумевање безбедности које Кит Краузе описује кроз «три
димензије»20). Прва «хоризонтална димензија «која уско традицио
налистичко схватање безбедности проширује укључујући оно што
сматра претњама држави, као што су економске, еколошке и прет
ње које проистичу из неконтролисаних миграција. Друга «верти
кална» димензија иде изван државоцентричног концепта, укључу
јући и друге референтне објекте: са једне стране то је безбедност
појединца, а са друге стране глобална безбедност, и између њих
регионална и социјетална безбедност.
Веома оштра критика традиционално схваћеном концепту
националне безбедности долази из кругова либерално оријенти
саних теоретичара као што је Ричард Фолк21). Фолк идеју људске
безбедности поставља у оквир визионарског тумачења људске суд
бине, које се може пратити од најранијих времена до данас. Идеја
људске безбедности се, према Фолку, може сместити у имагинаци
је појединаца и група који покушавају да пронађу аутономан пут ка
бољој и сигурнијој будућности људских друштава. Овакви погледи
19) Ови аргументи су посебно добро изнети у A. Acharya, Human Security: East versus West,
IDSS, Singapore, September 2001.
20) K. Krause, „Theorizing security, state formation and “Third World” in the posr-Cold War“,
Review of International Studies, 24, 1998. pp. 125-136
21) R. Falk, „Pursuing the quest for human security“, Rewiev of International Studies, 24, 1988.
pp 4-22
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су, према речима самог Фолка реакција на реалистички поглед на
свет и на макијавелизам.
Нормативна димензија људске безбедности не укључује са
мо визионарска тумачења људске судбине, већ прописује и неке
емпиријске карактеристике те визије.22) Људска безбедност може
имати негативну, позитивну или «двоструку»конотацију. Негати
ван конотација односи се на слободу од ускраћености, глади, му
чења, затварања без фер суђења, дискриминације и сл. Позитивна
подразумева слободу и могућности које су доступне сваком човеку.
Обједињавајући ове две конотације, људска безбедност се односи
на квалитет живота људи у неком друштву. Било шта што може
умањити квалитет живота људи, представља безбедносну претњу
и обрнуто, оно што поправља квалитет живота представља унапре
ђење људске безбедности.
Ако пажљиво анализирамо изузетно обимну литературу која
је се последњих десетак година бави развојем и оправдавањем кон
цепта људске безбедности, видећемо да се критике традиционално
схваћеном концепту националне безбедности углавном групишу
око развојних и хуманих проблема, које концепт националне без
бедности из себе и искључује, а према радикалним поборницима
људске безбедност, чак и утиче на смањење људске безбедности.
Извештај о људском развоју Програма за развој Уједиње
них нација(UNDP) из 1994. године, сматра се зачетком озбиљнијег
проучавања људске безбедности и најозбиљнију критику традици
оналних концепата безбедности. извештај даје дефиницију која је
данас веома широко прихваћена, не само од стране практичара, већ
и од научника који се баве студијама безбедности. Према тој де
финицији безбедност представља « прво, заштићеност од сталних
претњи глађу, болестима, и насиљем. Друго, она значи заштиту од
изненадних и насилних прекида свакодневног, уобичајеног живље
ња – било код куће, на послу или заједници»23)
Према овом извештају људска безбедност се састоји из се
дам елемената: економска безбедност, безбедност у погледу хра
не, здравствена безбедност, безбедност животне средине, лична
безбедност, безбедност заједнице и политичка безбедност. Пред
ставници тзв. «критичке школе безбедности», који су уједно и
најватренији заговорници људске безбедности, сматрају да се на
овај начин исправљају грешке у државоцентричном приступу на
22) Види Шире: И. Ђорђевић, „Реализација концепта људске безбедности у пракси“, Људ
ска безбедност, II/1, Београд 2004, стр. 115-123.
23) UNDP, Human developmentreport 1994. (New York: United Nations Development Programe,
1994.) www.undp.org/ programes
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ционалној безбедности и «попуњавају рупе» у том концепту кроз
додавање нормативне димензије. Увођењем људских елемената у
безбедност, као што су «глад» или «насилни прекид свакодневног
уобичајеног живљења», значајно се проширује дискурс безбедно
сти, изван традиционалних категорија24)
Из развојне перспективе, секуритизација човека-појединца
има своје пуно оправдање у нормативним и утилитарним разлози
ма. Сиромаштво и неједнакост у земљама у развоју захтевају хитно
деловање.25) Према тадашњем директору Међународног монетар
ног фонда, Мишелу Камдесију «сиромаштво је ултимативна прет
ња са којом се суочава човечанство»26) Сиромаштво и неједнакост
представљају главне узроке ратова унутар држава, који су данас
постали доминантан облик оружаног сукоба. Од краја хладног рата
до данас око 97% свих оружаних сукоба у свету је имало немеђу
народни карактер, што је као директну последицу имало огромно
повећање учешћа цивила у укупном броју жртава ове врсте сукоба.
Посебно забрињава што цивили постају, не само случајне жртве,
већ и директне мете у оваквим ратовима, што број погинулих жена
и деце повећава до катастрофалних размера.
Из перспективе посматрања људског развоја, као услова
људске безбедности, јасно је да се економски развој мора наћи у
центру реконцептуализације безбедности, јер се умањивање ште
та које настају као последица неразвијености, поставља као нужан
услов опстанака људи, па и читавих заједница.
Развојно становиште критикује државоцентрични приступ
националној безбедности са неколико аспеката: занемаривањем
значаја међудржавних односа у решавању безбедносних проблема
у постхладноратовској ери, указивањем на велике неправде које се
дешавају у неразвијеном свету, истицањем моралне и практичне
обавезе које све државе у свету имају у погледу решавања ових
неправди, истицањем повезаности сиромаштва и унутрашњих ору
жаних сукоба који се значајно рефлектују на глобални мир и без
бедност. Нема сумње да секуритизација развоја човека-појединца
и друштвених група има утилитаран учинак, посебно у скретању
пажње са «високе»политике на проблеме људског развоја.
Друга група критика државоцентричног приступа национал
ној безбедности, заснива се на правним аргументима који подржа
24) R. Ricardo, „World’s poorest nations are marginalised“, Financial Times, 9 May, 2001.
25) C. Thomas, Global governance, development and human security: The Chalenge of poverty
and inequality, Pluto Press, London, 2000. pp. 3.
26) Наведено према претходном извору, стр. 5.
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вају хуманитарне принципе. Према овим тумачењима, традицио
нални концепт националне безбедности не успева да заштити људе
у различитим кризним ситуацијама, нити подржава принципе ху
манитарног права, које настоји да заштити људе од неправди које
чини држава. У средишту ове критике налази се појам људских
права, који се ослања на бројне међународне конвенције, које оба
везују државу да да легитимитет међународној контроли односа
између народа и државе.
Заступници овог гледишта указују на блиску везу између
људских права и људске безбедности, и да ова веза може позитив
но утицати и на људска права и на људску безбедност, где би се
људска безбедност појавила као својеврстан «коректив права».27)
Међутим, многи озбиљни теоретичари безбедности и међу
народних односа сматрају да је повезивање људских права и људ
ске безбедности суштински погрешно. Увођење људских права у
контекст безбедности у себи носи опасност од тзв. «хуманитарних
интервенција», којима може бити нарушен суверенитет земаља у
развоју ради заштите становништва од кршења људских права од
стране државе. Пракса показује да су се класичне агресије према
неразвијеним државама до сада често правдале «хуманитарним»
разлозима, из којих су стајали себични интереси великих сила.28)

СРЕДЊИ ПУТ
Расправе које су о концепту људске и националне безбедно
сти вођене током деведесетих година, успеле су да осветле разлику
између ова два концепта и да «тврди» државноцентрични концепт
безбедности подвргну озбиљној критици. Са друге стране, рас
праве су јасно показале да концепт људске безбедности не може
постати алтернатива националној безбедности. У сваком случају,
дефинисане су различите димензије безбедности које имају свој
пуни теоријски и практични легитимитет, што представља добру
теоријску основу за тражење нових, практичних решења, помоћу
којих ће бити дефинисане безбедносне политике у будућности.
Сви теоријски радови које смо до сада анализирали, узимају
у обзир два референтна објекта безбедносне заштите – државу и
људе. У новијој литератури долази до приближавања ова два кон
цепта, тако што се, на једној страни проширују референтни објек
27) Б. Рамчаран, „Безбедност и људска права“, у Људска безбедност, Зборник радова, ур.
проф. др Драгана Дулић
28) Види шире, З. Драгишић, „Хуманитарна интервенција и суверенитет“, СПМ, бр. 3/2009.
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ти у односу на класичне државоцентричне концепте безбедности,
а на другој страни, референтни објекти се сужавају у односу на
нетрадиционалне људскоцентричне приступе. Ова два референтна
објекта се налазе у међусобној корелацији, као и средства која су
легитимна у заштити свакога од њих. Физичка сила је легитимно
средство заштите од насилних претњи којима је држава изложена
од спољње агресије или од унутрашње оружане претње. Тешко је у
пракси замислити ситуацију у којој је једна држава изложена спољ
ној оружаној агресији а да то нема никаквог утицаја на безбедност
њених грађана, тако да се монопол физичке силе којим располаже
држава, уколико се користи у складу са законима који респектују
људска права, појављује као легитимно средство заштите оба ре
ферентна објекта.
Неоружана средства су подједнако важна у достизању без
бедности оба референтна објекта, уколико је физичко (оружано)
насиље настало као последица неразвијености. Готово сви радови
који се баве питањима концептуализације безбедности, као главну
претњу референтним објектима заштите наводе неке од облика по
литичког насиља над људима или над државом, које је увек после
дица неразвијености. Такође, унутрашње насиље има и транснаци
оналне последице, што указује на веома велику повезаност између
унутрашњих и међународних претњи и средстава за унапређење
безбедности.
Расправе о различитим концептима безбедности рефлекто
вале су се на званичне ставове ОУН и неких држава да су и држава
и људи референтни објекти заштите. Претходни генерални секре
тар ОУН, Кофи Анан је у својим говорима повезивао различите
нивое глобалне, државне и људске безбедности и залагао се за два
концепта суверености – државну и људску сувереност. У свом го
вору пред Генералном скупштином ОУН 18. септембра 1999. го
дине, Кофи Анан између осталога наводи: « Државе се сада ши
роко схватају као средство у служби својих грађана, а не обрнуто.
Истовремено, индивидуална сувереност - под којом подразумевам
основну слободу сваке индивидуе, обухваћену Повељом ОУН и
другим уговорима – повећана је обновљеном и раширеном свешћу
о људским правима... У Повељи ОУН ништа не искључује став о
да права постоје и изван граница... Хуманост је, ипак недељива. У
контексту бројних промена са којима се данас сусреће човечанство
колективни интерес јесте национални интерес.»29) Годину дана ка
сније када је представљао Миленијумски извештај ОУН, он је са
29) The Economist 18. September 1999. str. 49-50, наведено према проф. др Драгана Дулић,
ибид.
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ветовао чланицама ОУН да «о безбедности мање размишљају као о
одбрани територије, а више као о заштити људи»30) Утом извештају
Кофи Анан је навео да се развија нови концепт безбедности који
све више води рачуна о заштити појединаца и заједница од уну
трашњег насиља. Заштита појединаца и заједница од унутрашњег
насиља може подразумевати и примену оружане акције. Овај став
Кофи Анана отвара дилему, пошто су и хуманитарна акција и суве
реност легитимне и обе морају уживати подршку међународне за
једнице. Анан не наводи који од два принципа добија примат када
се нађу у сукобу, али наводи да ни једно правно начело, па тако ни
начело суверености не може да служи за заштиту злочина.
Сматрамо да је овај став доста проблематичан, пошто на им
плицитан начин пружа подршку концепту тзв «хуманитарних ин
тервенција», без јасно дефинисаних правних процедура којима се
такве интервенције одобравају, планирају и контролишу, што се у
досадашњој пракси претварало у средство за оправдавање агреси
ја.
Упркос Анановим покушајима да истакне значај људске без
бедности, ОУН и даље сачињавају суверене државе које остају при
концепту државоцентричне националне безбедности. Интересан
тан је став познатог стручњака из области студија безбедности Џеј
мса Гауа, који тврди да су « акције ОУН вођене бригом за међу
народни поредак. Када неки унутрашњи проблем утиче на друге
државе међународне заједнице, онда ни Савет безбедности ОУН, у
име целокупног система, ни државе које су погођене не смеју до
зволити да њихов интерес у једном стабилном поретку буде угро
жен, било да је реч о материјалним или идејним интересима»31)
Поред ОУН и ММФ и Светска банка, као важне глобалне ин
ституције, истичу да се поред несумњивог интереса да се заштити
безбедност државе, превенција сукоба мора заснивати на ублажа
вању узрока неразвијености, а посебно сиромаштва.
Поред ОУН све већи број држава укључује аспекте људске
безбедности у своју националну безбедност. Најобухватнији изве
штај, у том смислу, издало је Министарство спољних послова Ка
наде, под насловом «Слобода од страха: канадска спољна политика
за људску безбедност», 2000. године.32)
30) www.un.org/milenium/sg/report/ch3.htm
31) James Gow, A Revolution in International Affairs, Security Dialogue 3 2000. pp. 296.
32) Freedom from fear: Canada s foreign policy for human security, Department of Foreign Affa
irs and International Trade, Otawa, 2000.
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У овом извештају се истиче да концепт мира и безбедности,
националне, регионалне и глобалне има смисла само ако је изведен
из безбедности појединца и да је то оно што треба подразумевати
под концептом људске безбедности. Према канадском ставу, наци
онална и људска безбедност су комплементарне. Међутим, када
су државе исувише репресивне или слабе да би водиле ефективну
политику и гарантовале безбедност појединцима, онда људи пате
и међународна заједница не сме игнорисати хуманитарни импера
тив деловања који треба претпоставити државној суверености. Ка
надска политика безбедности полази од става да је држава главни
гарант људске безбедности, што подразумева проширивање наци
оналне безбедности новим референтним објектом и новим сред
ствима за његову заштиту, као и проширивањем институционалног
оквира система националне безбедности. Међутим, ако држава ни
је у стању или нема политичку вољу да људима пружи пуну без
бедност, онда се та надлежност поверава међународној заједници,
чиме се подржава став некадашњег генералног секретара ОУН Бу
троса Галија о «двоструком суверенитету».
После Канаде, Јапан, Норвешка и још тринаест европских
држава усвојиле су неке елементе људске безбедности и уградиле
их и своје безбедносне политике.
Међутим, иако су усвојиле концепт људске безбедности (до
душе, у различитим облицима), ни једна од ових држава није се
одрекла свог традиционалног система националне безбедности,
напротив. Канада која је најватренија заговорница људске безбед
ности од 2000. године до данас стално је повећавала војни буџет и
јачала своје одбрамбене способности. Људска безбедност појављу
је се као нови «алат» за разумевање постхладноратовских безбед
носних претњи и средстава којима се те претње могу предупреди
ти, али никако као алтернатива националној безбедности. Људска
безбедност без система националне безбедности који почива на
држави, у пракси би била потпуно неостварив концепт. Однос из
међу националне и људске безбедности најбоље описује закључак
канадског генерала Лича, да се после хладног рата безбедносне
претње нису промениле, само је њихов списак постао дужи.

Резиме
Трагање за безбедношћу је сталан процес, који прати људ
ску заједницу од њеног настанка. Безбедност је увек била блиско
везана уз државу и њене институције, које су у различитим исто
ријским епохама имале различите циљеве и задатке у достизању
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вредности које су се сматрале референтним објектима безбедносне
заштите.
Крај XX века донео је слом биполарне поделе света и нове
асиметричне претње безбедности које су биле последица проце
са и активности недржавних чинилаца, што је многе теоретичаре
безбедности и међународних односа потакло да траже нове без
бедносне концепте и парадигме. Путеви за достизање и очување
безбедности потражени су изван државноцентричног концепта
безбедности, односно изван система националне безбедности др
жава, у чију су превазиђеност многи брзоплето поверовали.
Са друге стране, заступници класичног државоцентричног
концепта безбедности, одбацују људску безбедност као недовољ
но јасан и практично непримењив концепт, који је и сувишан јер
постоје класични, добро разрађени, правни механизми који се ба
ве заштитом људских права. Заступници ових теорија одбијају да
секуритизују питања која се тичу људског развоја, сиромаштва и
социјалне нестабилности и човека-појединца прихвате као рефе
рентни објекат безбедносне заштите.
Нова безбедносна парадигма која се конституише у послед
њих десетак година, мора да пође од државе као главног провај
дера безбедности и од класичног система националне безбедно
сти, односно институционалног темеља на коме тај систем почива.
Класичне безбедносне претње нису нестале настанком нових. То
изискује проширивање класичног концепта безбедности, људском
безбедношћу, односно проширивање листе безбедносних изазова,
ризика и претњи и листе средстава којима се штите референтни
објекти, што је до сада учинило двадесетак најразвијенијих држа
ва света.
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Zoran Dragisic
NATIONAL SECURITY
– ITS ALTERNATIVES AND PERSPECTIVES
Summary
In this work author analyzed a modern concept of national se
curity and alternatives to the concept that have appeared so far in con
temporary theory and practice. The concept of human security that had
emerged in the middle of nineties in last century has been estimated by
many theoreticians as “a finally found” alternative to a state-centered
concept of national security that excluded a person-individual as a refe
rential object of security defense. However, the states which have been
among the first ones to have embraced this concept of human security
and implemented it into their own security strategies and politics have
not abandoned from their systems of national security at the same time.
On the contrary, majority of these states have additionally strengthened
their own armed forces, therefore in practice having established some
sort of a middle form of these two concepts, that is being regarded as a
basis for a new conceptualization of security.
Key Words: national security, human security, security paradigm, middle form
of security
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Сажетак
Приближавање Србије Европској унији претпоставља и ње
но интегрисање у јединствени концепт борбе против високо-тех
нолошког криминала. Платформа за заједничко деловање на овом
плану формулисала је Конвенција Савета Европе о сајбер крими
налу. Ову Конвенцију досад је потписала 41 чланица Савета Евро
пе и 5 држава изван Европе. Међутим, тек нешто више од поло
вине потписница спровело је поступак ратификације. Показало се
да су нека питања и даље остала спорна да би једноставно могла
бити преточена у националне законе највећег броја држава. Тим
питањима и разлозима застоја у процесу ратификације Конвенције
посвећен је овај рад, уз закључак да је, упркос одређених резерви,
неопходно да се на глобалном плану обликује платформа за зајед
нички рад на превенцији, сузбијању и кажњавању сајбер крими
нала.
Кључне речи: Конвенција о сајбер криминалу; високо-технолошки кри
минал; заштита података о личности, Мрежа 24/7; Нацио
нални центар за рачунарску безбедност (НЦРБ);

ЗАБРИЊАВАЈУЋИ ПОРАСТ
ВИРТУЕЛНИХ ФОРМИ КРИМИНАЛА
Злоупотреба рачунара постала је једна од масовних нус-поја
ва савремене цивилизације. Парадокс је театралан. Што је свет ин
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тегрисанији, то су ризици од високо-технолошког криминала рас
прострањенији. Човечанство је закорачило у виртуелни простор
електронских пулсација, у коме се обликују дигитални производи
нематеријалне природе, комуницира планетарно, послује глобално
и информише тренутно, мимо свих граница, временског или про
сторног и језичког, па и других ограничења. То је на једној страни
подстакло најсмелија научна маштања а на другој пробудило мно
ге негативне пориве и ниске страсти.
Уз то, период удвостручавања светске компјутерске мреже
са првобитних 20 година (за период 1970 до 1990) , смањио се на
10 (период 1990-2000. године), а потом на само 5,2 године (пери
од 2000-2006). Темпо криминализације кибер просторa1) је много
бржи, због чега се број криминалних дела увећава геометријском
прогресијом.
Рачунар, тај синоним технолошког прогреса, постепено се
претвара у средство повећане рањивости модерних друштава. Ди
гиталним путем лако се може угрозити добробит сваке државе, без
обзира на величину, војну моћ, политички утицај и економску сна
гу. У мери у којој се брзина електронске комуникације, простор
на удаљеност између субјеката општења и обухватност Интернет
мреже увећавају, у тој мери расту и ризици од виртуелних форми
криминала, чије материјалне последице у појединим државама већ
надмашују остале врсте криминала.
Још 2004. години власти САД су упозориле да је „приход“ од
сајбер криминала у тој земљи први пут премашио годишњи приход
од продаје дроге, који се процењује на око 300 милијарди дола
ра2). Због тога су САД заоштриле казнену политику у овој области.
У току фискалне 2007. године (март 2007- март 2008) у САД је
поднето 2.470 кривичних пријава против сајбер криминалаца. Чак
95,39 одсто оптужених је осуђено на различите казне. Највећа ка
зна изречена је за on-line превару једне финансијске институције и
износила је 9 година затвора3). За крађу идентитета преко интерне
1) Израз кибер, на енглеском сајбер (cyber), води порекло од грчке речи Κυβερνήτης (ла
тиничним писмом: kybernētēs), а означава особу која управља, кормилари или пред
води. Од те речи, писац научно-фантастичних романа William Gibsont је 1982. године
сачинио кованицу киберпростор (cyberspace) да би описао итерактивни глобални домен
у коме се одвија дејства посебних уређаја који преносе елекормагнетну енергију у сврху
одвијања комуникација и у сврху контроле. Савремени смисао овом појму дао је пионир
кибернетике, стручњак за област електронике Norbert Wiener, који је оформио посебну
научну дисциплин-кибернетику.
2) Valerie McNiven, U.S. Department of the Treasury (Riad, 28. Nov 2005)
3) US v. Simbaqueba, Southern District of Florida, Department of Justice Release, avgust 5,
2008, доступно на сајту www.usdoj.gov
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та највећа изречена казна је 66 месеци затвора4), док је по основу
загушивања spam порукама највећа затворска казна износила 47
месеци5) итд.
На Првој светској конференцији о сајбер-криминалу, која је
у јануару 2009. године одржана у Њујорку, уз присуство преко 400
учесника из 37 земаља, упозорено је да су не само софистицира
ност већ и „пословичност“ сајбер криминалаца у порасту. „Пред
узетничка слобода“ криминалаца иде чак дотле да користе on-line
форуме за оглашавање нелегалних производа, куповину и продају
компјутерских вируса, трговину украденим идентитетом и друге
забрањене радње, све у циљу стицања профита.6)
Услед раста конкуренције у прљавим пословима, знатно су
појефтиниле „услуге“ преварног карактера. За око 30 долара било
где у свету може се купити бланко кредитна картица, заједно са
холограмским заштитним ознакама, које иначе користе овлашћене
компаније за издавање кредитних картица. Вешти криминалци на
исти начин могу прибавити опрему за кодирање, којом на бланко
картицу могу унети компјутерски украдени идентитет неке особе.
Поврх тога, они могу купити софтвер, који ће на пристигли упит са
места чекирања картице одговорити да је тако „клонирани” купац
кредитно способан.7)

РЕГУЛАТИВА У СРБИЈИ
Процењује се да Србија око осетно заостаје у развоју инфор
матичког друштва у односу на Европу.8) То има своју добре страну,
јер су хакери дуго заобилазили Србију. Међутим, три околности
домаћи информатички простор сада чине посебно рањивим: (1)
уведен је брзи приступ Интернету, (2) већином се користе рачуна
ри ниског нивоа заштите а (3) степен знања у овој области је раван
масовној неписмености.
4) US v. Brown, Disrict of Arizona, Department of Justice Release, Avgust 5, 2008, (www.usdoj.
gov)
5) US v. Soloway, Western District of Washington, Department of Justice Release, Avgust 5,
2008, (www.usdoj.gov)
6) Shawn Henry, Head of FBI Cyber Division, address to the Conference at Fordham University
in New York City, January 14, 2009.
7) Ибид.
8) Митровић, Ђорђе: „Могућности и проблеми будућег развоја иформатичког друштва у
Србији у процесу придруживања ЕУ“, Eкономске теме, Ниш, 2007, вол. 45, бр. 3, стр.
164-165.
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Србија је посебно атрактивна за компјутерску пиратерију
свих врста. Почев од тога да се на улици и даље за свега сто динара
могу купити најновији филм или видео-игре чија је израда коштала
пар милиона долара, до тога да се злоупотребом банкарских карти
ца и рачуна може електронским путем доћи до замашних новчаних
сума или вредних материјалних добара, нарочито ако се те картице
користе у другим земљама. Са ширењем интернета и повећањем
броја рачунара Србија ће све више постајати и мета сајбер дели
квената, најразличитијих амбиција и намера.
Институције система у Србији су на самом почетку процеса
оспособљавања за супротстављање различитим видовима сајбер
криминала и за откривање појединаца или група који су њихових
главни носиоци. У пролеће 2007. године при Окружном јавном
тужилаштву у Беог раду је основано посебно Одељење за борбу
против високотехнолошког криминала (у закону означено још и
као Посебно тужилаштво). Истовремено, именован је први специ
јални тужилац за ову област, у рангу заменика јавног тужиоца. Па
ралелно са тим, у Окружном суду формирано је и посебно судско
веће, Веће за поступање у кривичним делима високо-технолошког
криминала.. После реконструкције правосудне мреже у Србији, од
првог јануара 2010. године, Више тужилаштво је постало онај ор
ган који је надлежан за покретање истраге против сајбер кримина
лаца, а Виши суд је постао она судска инстанца, чије Одељење (а
не више Веће) пресуђује починиоцима кривичних дела из области
високотехнолошког криминала.9) Међутим, број тужилаца специја
лизованих за борбу против високотехнолошког криминала је пре
половљен – са четири на два. Оваj податак убрзо је пао у очи струч
ној јавности која је на то критички реaговала.
Министарство унутрашњих послова је у оквиру Службе за
борбу против организованог криминала формирала Одсек за су
збијање компјутерског криминала. Међутим, према слову закона,
у ту сврху требало је формирати посебну службу, а не само одсек.
Ово одељење засад једино постоји у Београду, а у другим градови
ма на полицијским пословима у вези сајбер криминала најчешће
ради само по једна особа. Наше је мишљење да ће у будућности
бити потребно да се у МУП-у Србије чак формира посебна управа
за сузбијање високо-технолошког криминала, једнако као што је
пораст других природних и друштвених ризика наметнуо потребу
формирања посебне Управе за ванредне ситуације.
9) “Закон о измени и допуни закона о организованости државних органа за борбу против
високотехнолошког криминала“, Службени гласник Републике Србије, бр. 104/2009,
чланови 3-9.
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Што се тиче оспособљености за вештачење информационих
спорова, досад су тек три особе добила лиценцу сталног судског
вештака за ову врсту спoрова. Истина, постоји на десетине експер
та за ову област, али недостаје им лиценца Министарства. Конач
но, Влада Србије је пре три године усвојила Стратегију развоја
информационог друштва и потписала Агенду за развој информа
ционог друштва у Југоисточној Европи за период од 2007. до 2012.
године али се у њиховој имплементацији није далеко одмакло.
Не изненађује отуд што је у Србији 2007. године због високо
технолошког криминала процесуирано тек 103 лица, а подигнуто
је 11 оптужница (извештаји за 2008. и 2009. још нису објављени,
напомена Д.В.). Од укупног броја предмет, а 85 се односило на
дела против интелектуалне својине, седам против безбедности ра
чунарских података и 10 против имовине10). Од почетка 2008. годи
не до почетка 2010. године за кривична дела против рачунара или
њиховим коришћењем у Србији је правоснажно осуђено 129 лица,
којима је одузета противзаконито стечена корист од 1.100 000 ди
нара и 80 рачунара11).
Високотехнолошки криминал у Србији засад се најчешће
манифестује у форми пиратерије. Иза њега стоје организоване,
или полуорганизоване групе, које путем Интернета, коришћењем
сателитских, кабловских, или бежичних брзих веза долазе у посед
филмова, музике и програма. Уз помоћ моћних и брзих рачуна
ра сајбер криминалци ове електронске производе копирају а затим
преко уличне мреже препродаваца дистрибуирају широм Србију.
У оквиру процеса приближавања Европској унији, Народна
Скупштина Републике Србије је већ усвојила низ значајних закона.
Међу првима су донети су Закон о електронском потпису12), нови
Кривични законик Србије13), Закон о организацији и надлежности
државних органа за борбу против високотехнолошког кримина
ла14) и Закон о путним исправама15) са биометријским подацимa,
као и читав сет закона из области правосуђа (укупно седам)16).
Крајем 2008. и почетком 2009. године донети су Закон о заштити
10) Годишњи извештај Окружног суда у Београду за 2007 годину, www.okruznisudbg.org.yu
11) http://www.beograd.vtk.jt.rs/index.php?option=com_content&view=article&catid=34:naslov
na&id=53:tuzilastvo-za-borbu-protiv-visokotehnoloskog-kriminala&Itemid=53&lang=yu
12) Службени гласник Републике Србије, бр. 135/2004.
13) Службени гласник Републике Србије, бр. 85/2005.
14) Службени гласник Републике Србије, бр. 61/2005.
15) Службени гласник Републике Србије, бр. 90/2007.
16) Службени гласник Републике Србије, бр. 116/2008.
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података о личности , Закон о одузимању имовине проистекле
из кривичних дела,18) Закон о међународној правној помоћи у кри
вичним стварима,19). Закон о електронској трговини20) и Закон о
ауторским и сродним правима21).
Највише недоумица било је око Закона о заштити података о
личности. Упркос озбиљних замерки, Закон је усвојен крајем 2008.
године, а ступио је на снагу 1. јануар а 2009. године. Нека од усво
јених решења и данас су предмет расправе и критике, тим пре што
још нису донета сва подзаконска акта за његово спровођење. Нај
већи проблем је то што још није успостављен објективан и поуздан
механизам за надзор над применом стандарда који су прописани
законом.
У већини бивших југословенских република у просеку око
двадесетак људи се професионално бави надзором у овој области,
независно да ли у оквиру агенција или посебних управних слу
жби. У Србији је та обавеза пребачена на институцију Поверени
ка за информације. Практично, иста служба која треба да надзире
и обезбеђује слободан приступа грађана информацијама од јавног
значаја, сада је задужена да спроводи надзор над спровођењем
норми из Закона о заштити података о личности. То се на неки
начин чини немогућом мисијом, па не изненађује што досад ни
једна особа званично није задужена за послове надзора. По свему
судећи, надзор ће се свести на импровизацију, а о развоју свести,
културе и едуковању кадрова за послове надзора очигледно још се
не размишља22)
Више је примера који показују да се личним подацима гра
ђана у Србији данас понегде произвољно барата, независно од до
ношења Закона. Један дневни лист је у више наврата објављивао
спискове грађана са њиховим матичним бројем. Неким медијима
су достављени матични бројеви судија појединих судова. Где год
да грађанин крене сви управни органи увек изнова траже копи
ју личних документа, од личне карте, пасоша, возачке дозволе и
слично, независно од тога што је тражење ових података законом
ограничено.
17)

17) Службени гласник Републике Србије, бр. 97/2008.
18) Службени гласник Републике Србије, бр. 97/2008.
19) Службени гласник Републике Србије, бр. 20/2009.
20) Службени гласник Републике Србије, бр. 41/2009.
21) Службени гласник Републике Србије, бр. 104/2009.
22) Родољуб Шабић: «Крадљивци личних података», Данас, дневни лист, Београд,
21.06.2009.

238

Душан Васић

Нека отворена питања примене конвенције савета ...

Да би стала на пут томе, Словенија је средином 2008. године
забранила да се од грађана тражи да достављају копије личних до
кумената, осим ако се они изричито с тим сложе. Уједно, забрани
ла је скенирање и чување личних докумената грађана. Хрватска је
од јануара 2009. године увела нови идентификациони број грађана
који не садржи личне податке укључене у општепознати ЈМБГ (је
динствени матични број грађана).
Србија ни једно од ових решења које треба да предупреди
ризик од злоупотребе личних података није нормирала. Могућно
сти за крађу електронски забележеног идентитета грађана у осно
ви нису запречене, јер су ти подаци стационирани на разним ме
стима, у различитим установама и на бројним знаним и незнаним
фајловима. Злоупотребе личног идентитета у финансијске сврхе
могу имати тешке материјалне последице, али и други облици
штета нису за потцењивање, као на пример повреда угледа, повре
ђивање емоција, нарушавање породичног живота, угрожавање ин
тиме, изазивање јавног одијума против неких особа и слично. Без
успостављања независних државних органа или агенције која ће
се професионално и аутономно бавити овим осетљивим питањи
ма надзора и контроле, без допуне правила о јасном поступању
са личним подацима грађана, без прецизнијег ограничавања права
појединаца и служби да приступају туђим подацима излазак на пут
европских стандарда у информационој сфери неће бити тако брз.
Најзначајнији процедурални помак на мапи пута ка белој
шенгенској листи представљало је ратификовање три конвенције
Савета Европе -Конвенције сузбијању висoкотехнолошког крими
нала, као и протокола уз ову конвенцију, Конвенције о спречавању
тероризма и Конвенције о борби против трговине људима23).
Усвајањем горе наведених закона Србија се прикључила кру
гу држава које ефективно располажу основним правним инстру
ментима, законском регулативном, државним институцијама и
стручним тимовима за супротстављање високо технолошком кри
миналу. Њени капацитети за борбу против рачунарског криминала
сада могу стављени у функцију заједничког ангажовања држава
потписница Конвенције, које чине трећину чланица УН.
Сматрамо ипак да ће време показати неопходност доноше
ња посебног закона о сузбијању високо-технолошког криминала.
С обзиром на размере пораста ове врсте криминала свету и пер
спективу укључивања Србије у различите форме регионалних
интеграција, реално је закључити да ће се одредбе Главе XXVII
23) Службени гласник Републике Србије, бр. 19/2009.
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Кривичног законика Србије ускоро показати недовољним да за
хвате сва питања, проблеме, друштвене активности, државну по
литику и институционално деловање против високо-технолошког
криминала. Координација деловања свих институција система као
и координација међународне сарадње са суседним држава и њено
проширивање према свим државама Југоисточне Европе и онима
које следе дух европског заједништва зацртан у пројектима Савета
Европе тим више ће захтевати далеко већи степен институционал
не и нормативне оспособљености Србије за заједничко деловање и
на плану сузбијања сајбер криминала.

НЕДОУМИЦЕ КОЈЕ ПРАТЕ
КОНВЕНЦИЈУ О САЈБЕР КРИМИНАЛУ
Пре него што је ратификована, већ поменута Конвенције Са
вета Европе о борби против компјутерског криминала24) из 2001.
године (ступила на снагу 2004. године) пуне три године је у Србији
имала статус закона у припреми. Она је брзо уведена у скупштин
ску процедуру, али се ту предуго задржала. Велики део стручне
јавности сматра да Конвенција представља врхунац досадашњих
међународних напора да се заједничким снагама стане на пут сај
бер-криминалу. Она је дефинисала седам нових кривичних дела
и значајно допринела успостављању заједничке казнене политике,
као и усвајању низа националних прописа (материјалног и проце
дуралног карактера) и подстицању међународне сарадње у овој
области.
Међутим, упркос великим почетним надама, ентузијазам
за њеним спровођењем је донекле опао. Неке одредбе Конвенције
учиниле су се упитним и оним државама које су је међу првима
потписале, али је још нису ратификовале. Према званичним пода
цима, од укупно 46 држава чланица Савета Европе, Конвенцију је
до сада потписала 41 држава, и још пет држава изван Европе (Ка
нада, Јапан, Јужна Африка и САД). Међутим, поступак ратифика
ције досад је довршило само 28 чланица Савета Европе. Из било
ког угла гледано, са становишта територије, са становишта броја
држава и према обиму светске популације, ово је неочекивано ма
ли број25).
24) Конвенција о сајбер криминалу, Будимпешта, 23. новембар 2001.
25) http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CM=1&DF=&CL=
ENG (16.05.2010)
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Међу 13 држава које су потписале Конвенцију али се нису
одлучиле да је ратификују су и такве значајне државе као што су
Велика Британија, Шведска, Швајцарска, Аустрија, Белгија, Грчка,
Шпанија, Пољска итд. Поред тога, још пет држава чланица Саве
та Европе, до средине марта 2010. године, уопште није потписало
Конвенцију, нити има намеру да то учини у догледној будућности.
Међу њима су и тако утицајне и велике државе као што су Русија
и Турска, али и три микро државе: Сан Марино, Монако и Андо
ра. Србија је конвенцију потписала 7. априла 2005. године, али је
требало да прође готово четири пуне године до њене ратификације
(18. март 2009.). Од држава које нису чланице Савета Европе, једи
но су САД спровеле поступак ратификације (крајем 2007. године),
а Канада, Јапан и Јужна Африка то нису учиниле.
Неколико решења из Конвенције наишло је на озбиљно оспо
равање. Критици је подвргнут пре свега део 2, у оквиру Поглавља
II, који се односи на процедурално право. Одредбе Конвенције су
тако еластично формулисане да омогућавају државним органима
да у току истражног поступка приступе свим приватним подацима
који су електронски ускладиштени, без да је грађанима обезбеђена
основна заштита од произвољног мешања у приватност, осигура
но да ти подаци неће бити злоупотребљени или бар да је стриктно
ограничена њихово коришћење26).
Конвенција даље дозвољава државама да преносе и међусоб
но размењују податке о свим лицима која су уведена у било какву
казнену евиденцију, а не само о лицима која су осумњичена за уче
шће у сајбер криминалу. На тај начин у току примене Конвенције
могло би се изићи из оквира компјутерског криминала, што није
била њена почетна идеја нити предмет њеног регулисања. Због то
га се стручна јавност и браниоци грађанских права у појединим
државама супротстављају њеној ратификацији.
Управо је Русија изразила највећу забринутост у погледу мо
гућности да страни истражни органи слободно улазе у туђи вирту
елни простор и вршљају по подацима у потрази за потенцијалним
или осумњиченим прекршиоцима на међународном плану. Некон
тролисани и слободни упади иностраних истражитеља у туђи ин
формационо-комуникациони систем за ауторе у Русији предста
вљали би вид угрожавања националне безбедности, тим пре што
Конвенција реално даје право страним органима да у реалном вре
мену “јуре” починиоце електронског криминала свуда по свету без
26) Конвенција о сајбер криминалу, Будимпешта, 23. новембар 2001, чланови 14-21.
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да о томе претходно обавештавају локалне органе власти или тра
же њихову сагласност.
Одредбе Конвенције о екстрадицији такође су биле повод
за нове полемике. Наиме, овде је предвиђено да се екстрадицијом
могу обухватили и она лица чије изручење није експлицитно на
ведено у посебној, Европској конвенцији о екстрадицији из 1957.
године. На одређени начин, проширене су и одредбе Европске кон
венције о узајамној помоћи у кривичним стварима из 1959. године
и Доданог протокола уз ову Конвенцију из 1978. године.
С тим у вези јавила се и дилема да ли се ратификацијом
Конвенције о сајбер криминалу једноставно могу променити рани
је ратификовани међународни уговори или је потребно извршити
допуну тих закона, као и да ли су нови процесни поступци ускла
ђени са националним прописима о кривичном поступку. Исто тако,
отворено је и питање сукоба норми националног законодавства у
појединим државама, а у пракси се показало и донекле спорним
питање јурисдикције над лицима из више земаља која учествују у
јединственом криминалном подухвату.
Опаске се износе и у погледу правне логике и генералног
приступа на којима који Конвенција почива. У том смислу замера
се да Конвенција не уважава друге правне културе и да не води до
вољно рачуна о постојању структуралне диспропорција у развоју
информационо-комуникационих система. Осим мањег броја тех
нолошки развијених земаља постоји и убедљива већина оних које
су технолошки недовољно развијене, а Конвенција није ту чињени
цу узеле у обзир.
На тој линији приговорено је да је Конвенција писана у окви
ру Савета Европе, уз снажан утицај САД, Канаде и Јапана, због че
га више одсликава њихове интересе, него потребе већине осталих
земаља а посебно оних у развоју. Те мање утицајне државе имају
одређене резерве према Конвенцији које нису искључиво правног
карактера, утолико што је доживљавају и као политички инстру
мент у рукама војно-политички и технолошки најутицајнијих др
жава.
Простим уграђивањем одредби Конвенције у национално за
конодавство технолошки неразвијених држава, а због недовољног
знања и необучености, велики број корисника компјутера би, врло
лако и нехотице потпао под удар одређених казнених одредби Кон
венције. Због непознавања прописа и без да су они тога свесни,
они би постали технолошки деликвенти, односно могли бити зате
чени у вршењу криминалних дела.
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Огромна већина рачунара тамо је набављена или склопље
на илегално, софтверски пакети су мултипликовани без дозволе,
антивирус лиценце су клониране тако да исту шифру користи на
стотине појединаца и слично. Други начин за набавку тих уређа
ја, осим овог илегалног или недовољно легалног најчешће није ни
постојао. Све то због рестриктивног односа власти, непостојања
регулативе, одсуства морала у трци за профитом појединих пред
узетника и мултинационалних компанија али и због низа других
разлога.
У Србији није вођена расправа о могућим импликацијама и
недоумицама око примене Конвенције. Једино је у току полеми
ке око нових прописа о личним исправама, заснованим на биоме
тријским подацима, било неслагања око оцене ризика неовлашће
ног задирања у личне податке и опасности да ти подаци доспеју у
нежељене руке. Искристалисала су се два опречна мишљења. По
једном, примена чипова на идентификационим документима пред
ставља хватање корака са светом, а по другом, она представља Ор
веловску предају душе и разума технолошком ђаволу.
Истина, низак ниво информатичко-компјутерске повеза
ности и опремљености српског друштва, а пре свега привредних
субјеката, још не омогућава да се на домаћем терену препознају
проблеми које примена Конвенције у одређеним сегментима може
изазвати. Ти проблеми објективно још нису доспели у видокруг ни
тужилаштва, ни судства, а још мање полиције, из простог разлога
што је и степен откривености високо-технолошког криминала још
далеко испод оног у западним државама. Разуме се, правна наука
ће овим питањима поклонити потпунију пажњу тек када у прак
тичној примени буду настале недоумице и када се појави проблем
тумачења и колизије одређених прописа.

ИНТЕГРАЛНО СУПРОТСТАВЉАЊЕ
САЈБЕР КРИМИНАЛУ
Технолошки развијене државе прве су уочиле значај ускла
ђеног и организованог деловања против рачунарског криминала
и са њим повезаним облицима нарушавања информационо-кому
никационе безбедности. Оне су још средином последње деценије
прошлог века осмислиле механизам сталног дежурства, међусоб
ног обавештавања и синхронизовног деловања, под називом „Мре
жа 24/7”. Тај механизам је први пут успостављен 1997. године у
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оквиру Групе осам (Г-8) најразвијенијих земаља, да би 2001. годи
не била уграђена у Конвенцију о сајбер криминалу.
Мрежи су се придружиле и неке државе које нису чланице
Савета Европе, као и поједине које су потписале али још нису ра
тификовале Конвенцију. На тај начин мрежа је проширена изван
оквира држава уговорница Конвенције, тако да данас обухвата 55
земаља.
Поменути механизам сталног дежурства и међусобне по
везаности, омогућава државама које су га прихватиле да промпт
но и синхронизовано реагују на покушаје напада од стране сај
бер-криминалаца, да замрзну њихове електронске поруке и друге
стациониране податке, и то у реалном времену и материјално
препознатљивој форми. Брзина реаговања на упад је најважнија
претпоставка онемогућавања „интрудера” да уклоне дигиталне
отиске својих криминалних радњи. Истрага у таквим условима
траје свега неколико сати, уместо неколико недеља или месеци, а
поступак против криминалаца постаје техничко-технолошки дока
зив и процедурално комплетан.
Суштина свих ових међународних напора је да се сајбер кри
миналцима да до знања да ће за своје штетне радње сносити јед
наке консеквенце на свим меридијанима и да их географска уда
љеност од места извршења виртуелног злочина неће сачувати од
мача правде.
За Србију ће посебно бити значајно да примени члан 35 Кон
венције, који налаже да се формира посебна служба, односно “да
одреди место за контакте које ће бити доступно 24 сата, свих 7 да
на у недељи, да би омогућила моменталну помоћ у истражне сврхе
или за процедуре у вези кривичних дела која се односе на ком
пјутерске системе и компјутерске податке, или ради прикупљања
доказа за кривична дела у електронском облику”27). Због природе
електрoнског криминала, његово сузбијање и спречавање може би
ти ефикасно само уколико се одвија у реалном времену, а не са
неколико месеци или година закашњења, и под условом да државе
међусобно сарађују.
У складу са предвиђеним механизмом узбуне, уколико би
се трагови, извршилац, или било шта друго у вези са једним кри
вичним делом налазило на територији Србије, одговарајући орган
стране државе имао би право да одмах позове и затражи поступање
државних органа Србије. Наведени захтев неодложно би мора би
ти извршен од стране потписника Конвенције, јер је то једини на
27) Конвенција о сајбер криминалу, Поглавље 3, члан 35.
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чин за спречавање међународно организованог криминала и њего
во избављење од одговорности пред националним законодавством.
Први ефекти примене овог механизма осетиће криминалци
који су се већ повезали на нивоу Балкана. Досад је у Србији ухва
ћено десетак мањих група, које су се бавиле клонирањем банкар
ских платних картица или њиховом крађом у једној, а коришћењем
у суседној земљи. Али то је само врх леденог брега. Не само да
поједина криминална дела у овој области није лако открити због
њихове софистицираности, већ се понекад и сазнања о „успесима“
криминалаца крију од јавности, нарочито када се ради о банкама,
да се не би довео у сумњу кредибилитет појединих емитера плат
них, кредитних и сличних картица. Све до 2003. године таква кри
вична дела у домаћем законодавству уопште нису ни постојала, па
се за њих није могло ни одговарати.
У Србији се на високотехнолошки криминал још гледа као
на нешто периферно. Републички завод за статистику је прва и је
дина институција која је почетком 2009. године спровела истражи
вање у вези са информационом безбедношћу. Других истраживања
није било, док се у свету редовно спроводе анкете анонимног ка
рактера о покушајима упада, превара, крађе, фалсификовања пода
тка и других рачунарских злоупотреба или напада међу домаћим
предузећима. Привредна друштва и предузетници највећим делом,
осим ако изузмемо велике системе, банке и слично, немају струч
но знање, одговарајуће службе или навику заједничког деловања у
супротстављању електорнским упадима. Шта више нема ни одго
варајуће институције републичког карактера преко којих се могу
обавештавати о проблемима са високо-технолошким криминалом
и едуковати за његово спречавање.
Уз Македонију, Босну и Херцеговину и Албанију, Србија
спада у малобројне државе у региону која још није формирала та
козвани национални центар за рачунарску безбедност. Тај центар
у већини земаља носи назив ЦЕРТ (према енглеској скраћеници
Computer Emergency Response Team28)), а његов је основни задатак
да посредује у решавању рачунарско безбедносних инцидената у
којима учествује неко правно или физичко лице из одређене држа
ве, да прикупља и одашиље савете у вези заштите рачунара, упућу
је препоруке, даје обавештења о најприкладнијим алатима, образу
је и информише кориснике, као и најширу јавност, о неопходности
и начину побољшања заштите рачунарских система и мрежа од
разних злоупотреба, а пре свега од оних криминалне природе. Чла
28) У САД je oвај центар функционише под називом US- Computer Emergency Readiness
Team.
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нови ЦЕРТ су како индивидуални тако и колективни корисници
рачунара, а пре свега јавне установе, пословне асоцијације, при
вредна друштва, предузетници и други субјекти.
У Србији пословни свет не размишља довољно о томе да
електронски стацион
 иране информације, дигитализоване пословне
тајне, нови пројекти и студије изводљивости, налози за електрон
ско плаћање и други подаци или инструменти који су похрањени
у рачунарима лако могу постати плен виртуелних крадљиваца и
злонамерне конкуренције. Системи заштите сопствене мреже од
криминалних радњи недовољно су познати, а предузетници немају
коме да се обрате уколико и открију да неко покушава упад у њи
хову интерну компјутерску мрежу. О култури информационе без
бедности говори се само спорадично, по правилу једном годишње,
као о 8. марту или Дану штедње.
Приликом коришћења Интернета, привредници готово не
воде рачуна о безбедности информација које размењују преко мре
же, депонују у одређена дигитална складишта или преузимају са
бизнис портала. Они лако заборављају да многи подаци који путују
Интернет каналима садрже информације поверљиве (на пр. лич
ни подаци) или осетљиве природе (на пр. финансијски извештаји).
Податке те врсте потребно је заштитити како би се спречио њихов
преглед, измена или злоупотреба. Један од првих облика заштите
била је примена ССЛ (енг. Secure Sockets Layer) протокола. Данас
је ова заштита прерасла у нови, виши стандард чија је ознака ТЛС
(енг. Transport Layer Security) протокол. Основна улога наведеног
протокола је да заштити податке приликом комуникације, као и да
осигура аутентификацију учесника пословних операција путем ра
чунарске мреже.

НЕУЈЕДНАЧЕНОСТ
РЕГИОНАЛНИХ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ
Напад на информационо комуникационе системе врши се на
различит начин од земље до земље и од континента до континента,
што такође отежава уједначавање активности на планетарном су
протстављању високотехнолошком криминалу.
У Азији тако доминирају „spam” напади, који чине 34,1 од
сто од укупног броја сајбер деликата. На Европу одлази 31,9 одсто,
Северну Америку 24,2 одсто, Јужну Америку 8,3 одсто, Африку 1
одсто и Аустралију 0,5 одсто. По инфицираности „ botnet ” пред
њаче системи у САД са 26 и Великој Британији са 22 одсто, док је
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ова пошаст у Кини присутна са свега 9 одсто, а у Јапану са 2 одсто.
Борба против сајбер криминала може бити успешна и на нацио
налном и на међународном плану. Ту се као позитиван пример нај
чешће помиње Холандија. Употреба одговарајуће (и скупе) опре
ме и одбрамбених филтера пете генерације смањила је тамошње „
spam”- нападе за чак 85 одсто. У Финској су ови напади смањени
за 80—30 одсто и тсл.29)
Готово све регионалне организације здушно су се ангажова
ле у том правцу. Државе Комонвелта (окупљене око „британске
круне”) утврдиле су 2002. године „Модел закон”, као образац за
реформу сопствених закона о сајбер криминалу. Државе чланице
ASEAN (асоцијације земаља Јужне Азије) приступиле су билате
ралним формама стратешког партнерства у овој области и одржале
низ важних конференција, на министарском и на оперативном по
лицијском нивоу.
Европска унија је прве директиве које су се тицале заштите
електронских података донела још 1995. године30), а после 2001.
године читав низ документа о јединственој борби против разли
читих облика злоупотреба компјутера, укључујући оне са терори
стичким намерама. Последња у низу била је Оквирна одлука у вези
напада на информационе системе из 2005. године31), а 2008. године
је „антитерористичка” директива32) амандирана забраном јавних
провокација, регрутовања и обуке путем коришћења компјутерске
технологије. Савет Европе не само да је 2001. године донео већ по
менуту Конвенцију о борби против сајбер криминала већ редовно
годишње одржава састанке на којима се сумирају резултати укуп
них активности на овом плану.
Чланице AПЕК (Азијско-пацифичке кооперације) су такође
успоставиле специфичне облике сарадње (на пример „Телекомуни
кациона радионица о политици и техници приступања борби про
тив botnet-а” 2008 године у Токију) и одржали низ важних скупова
(међу којима је последњи Министарски скуп у Банкоку 2008. го
дине). Организација америчких држава (OAS) је још 1999. године
формирала „Експертску групу за супротстављање сајбер-кримина
лу”. Од 2005. године се одржавају редовни годишњи састанци ми
нистара правде држава чланица, а до краја 2008. године усвојено је
пет скупова правних препорука (Set of Recommendations) које има
29) http://www.ic3.gov/media/annualreports.aspx/1/3/2010.
30) Directive 95/46/EC
31) 2005/222/JNA
32) 2002/475/JNA
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ју сличну улогу као директиве у систему ЕУ. Веома значајни рад
на сузбијању сајбер криминала као једну од редовних активности
обавља и Међународна телекомуникациона унија (ITU). Огроман
допринос пружају и такве професионалне организације као што је
међународна полицијска асоцијација (Интерпол).
Хармонизација прописа о сајбер криминалу на регионалном
нивоу имала је своје спрецифичности, па је, осим добрих, показала
и једну лошу страну. Наиме, она је резултирала у паралелном по
стојању више правних концепата за сузбијање сајбер криминала,
који су међусобно недовољно конзистентни. Зато се сада намеће
потреба њиховог приближавања и уједначавања. Али разлике по
стоје око начина на који се може доћи до транснационалног реше
ња.
Две су тенденције засад присутне. Једна, коју заговара Савет
Европе, да „његова“ Конвенцију из 2001. године буде „протегнута“
на све државе света, што се образлаже како разлозима уједнача
вања праксе и прописа, тако јачања поверења у информационе и
комуникационе технологије. Тај став је посебно дошао до изража
ја на петој годишњој конференцији о спровођењу Конвенције СЕ
о „сајберкриминалу“ (такозвана OCTOPUS конференција ), која је
од 23 до 25 марта одржана у Стразбуру.33) Друга иницијатива иде
за тим да се донесе нова конвенција, под окриљем УН, како због
слабости које садржи сама Конвенција Савета Европе, тако и због
превазиђености неких њених решења. Ову иницијативу подржава
ју Међународна конвенција за телекомуникације, Русија, Бразил и
значајан број латиноамеричких држава. Свој глас у прилог израде
нових глобалних глобалних стандарда УН у овој области, дали су
19 априла 2010 и учесници Конгреса УН о спречавању криминала
и јачању правде (UNDOC). Истина, иницијатива да се започне рад
на изради посебне конвенције УН још није формално усвојена, али
се та опција чини прихватљивијом од проширивања дејства Кон
венције Савета Европе на остали део свет.34)

ЗАКЉУЧАК
Упркос недоумицама око појединих одредби, као и полович
ној ратификацији, Конвенција Савета Европе о сајбер кримина
лу представља досад најзначајнији међународно-правни оквир и
33) Messages from the Octopus conference, Strasbourg, March 25, 2010, www.coe.int/cybercrime;
34) UNDOC, A/CONF.213/1., Salvador, Brazil, 12-19 April 2010, PDF document.
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упутство за супротстављање растућем високо-технолошком кри
миналу. Она идентификује све кључне тачке на којима корисни
ци рачунара могу прећи линију законом дозвољеног понашања и
јасно маркира оне ситуације и активности кроз које се генерише
сајбер-криминал. Инструменти на којима се заснива Конвенција, а
посебно механизам 24/7, представљају платформу за интегрисање
међународних напора и активности на превенцији, сузбијању и ка
жњавању сајбер криминала.
За Србију је ратификовање Конвенције представљало много
више од формалног укључивања у међународне активности на су
збијању сајбер криминала. Оно је представљало обавезну степени
цу која се морала проћи на “мапи пута” ка белој Шенгенској листи.
Сматрамо да ће пуно интегрисање Србије у ове заједничке напоре
на сузбијању сајбер криминала временом наметнути потребу да се
донесе и посебан закон о закон о овој проблематици, као и да се у
оквиру Министарства унутрашњих послова оформи посебна Упра
ва за борбу против високо-технолошког криминала.
За неке друге земље већ само потписивање Конвенције било
је довољно да се оне у пуној мери укључе у заједничку борбу про
тив виртуелног криминала. Одлажући ратификацију Конвенције,
оне су за себе задржале могућност да у националном законодав
ству на другачији начин уреде питања око којих постоје озбиљне
разлике унутрашњих политичких снага. Та питања ће вероватно у
скорој будућности тражити допунска разјашњења или измену по
јединих одредби Конвенције, али покретање истих неће довести у
питање приврженост заједничком деловању против свих облика
високо-технолошког криминала. Мало је при том вероватно да ће
се Конвенција Савета Европе наметнути као глобални стандард.
Много је вероватније да ће се приступити изради нове конвенције
под окриљем Уједињених нација. Поред осталог и зато што Русија,
Бразил, Индија, Кина, Велика Британија као и огромна већина др
жава у свету не показује спремност да прихвате Конвенцију Савета
Европе.
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Dusan Vasic
CERTAIN OPEN ISSUES REGARDING
THE IMPLEMENTATION OF THE COUNCIL OF
EUROPE CONVENTION ON CYBER CRIME
Summary
Advancement of Serbia toward the European Union requir es its
integration into the common Europe-wide concept of combating high
technology criminal. The platform for this concept was laid down by
the Council of Europe Convention on cyber crime. To this date, there
are 46 states signatories to the Convention, but only 28 have comple
ted the process of ratification. The reason is that some provisions of the
Convention remain contestable and therefore, difficult to transpose into
national laws. This paper will focus on those open issues, concluding
that all the parties to the Convention remain dedicated to the common
concept of prevention, suppression and penalization of cyber crime re
gardless of the delay in the ratification process. Furthermore, in the aut
hor’s opinion, the current halt in the process of the Convention ratifica
tion and some of its shortcomings could be overcome by the adoption
of a new universal convention under the auspices of the United Nations.
Key words: Convention on cyber crime; high-tech criminal; personal da
ta protection; 24/7 Network; Computer Emergency React Team
(CERT);
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ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ 
ИЗ ЗЕМЉЕ САФАРИ
1)

Сажетак
У овом чланку аутор проблему распада СФРЈ прилази пре
ко анализе распада система вредности и идеологије која је некада
тој творевини обезбеђивала легитимитет. Метод је детаљна анали
за трећег албума Забрањеног пушења, Поздрав из земље Сафари.
Теза је да је анализом распада југословенског система вредности и
тенденција које он најављује, овај албум најавио и распад саме др
жаве. Аутор такође даје анализу неопримитивистичког покрета у
оквиру ког је деловала и поменута група и поставља овај сложени
феномен у контекст тадашње политичке и економске кризе.
Кључне речи: неопримитивизам, Југославија, Забрањено пушење, систем
вредности.

Проблем распада Југославије2) већ две деценије заокупља
научнике и истраживаче како са наших простора тако и из чита
1) Овај чланак је резултат рада на пројекту 149026 који финансира Министарство за науку
и технологију Републике Србије.
2) Приликом израде чланка имао сам задовољство да се консултујем са двојицом главних
актера музичке авантуре којом се овде бавимо. Са Нелетом Карајлићем (Ненад Јан
ковић) сам обавио крајње информативан телефонски интервју 29. 3. 2010, а са Сејом
Сексоном (Давор Сучић) сам разменио неколико корисних мејлова. Посебно се захва
љујем господину Сучићу што ми је ставио на увид свој необјављени дипломски рад,
који представља праву ризницу материјала и личних сећања на време о коме говоримо.
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вог света. Библиографија ове проблематике досегла је бројку од
хиљаду монографија, док се научни чланци вероватно мере десе
тинама хиљада библиографских јединица. Нажалост, велики део
ове продукције обележен је дубоком пристрасношћу и писан је у
пропагадне сврхе. Штавише, исти спољни актери који су одиграли
велику улогу у растурању СФРЈ, доста новца су уложили у финан
сирање научне продукције која је за циљ имала оправдавање њи
ховог милитантног учешћа. Наука је у случају распада Југославије
нажалост пречесто имала улогу једног од инструмената политич
ког деловања. Ова тврдња се наравно односи на актере са простора
зараћених страна, али много више на наше колеге из оних земаља
које имају велика средства, водећу улогу у глобалној научној про
дукцији и пре свега веома развијену традицију директне повеза
ности науке, обавештајног рада, стратешког војног, економског и
политичког планирања и спољнополитичког деловања.
Ова политичност наук е је најодговорнија за чињеницу да се
упркос таквој продукцији и даље воде спорови чак и око најел е
ментарнијих чињеница, да о тумачењу процеса и не причамо.3) С
друге стране занимљиво је да је највећи део ове продукције фоку
сиран на голу политику, при чему се посебно инсистира на опту
жбама национализма (посебно српског) и домаћих политичких ли
дера (нарочито Милошевића и делимично Туђмана). По правилу се
минимизира значај геополитичког оквира (окончање хладног рата
и престанак потребе великих сила за таквом државом), а посебно
је занимљиво да се често игнорише значај дубоке економске кризе
осамдесетих која је директно претходила распаду.4)
Моја намера овде је да читавом проблему приђем са једне
стране која је такође веома мало истражена. Занима ме да покажем
како се много пре формалног распада СФРЈ распао систем вредно
сти који је иницијално представљао основу њеног легитимитета,
односно неку врсту везивног ткива или официјелне идеологије.
Наравно, сва тумачења су искључиво ауторова виђења, и њих двојица не сносе никакву
одговорност за моје евентуалне грешке или неад
 екватне интерепретације.
3) Разлога за преиспитивање доминантних теза биће свакако и убудуће како се буду отва
рали архиви и на светлост дана буду изношени „класификовани“ подаци. У међувре
мену се појављују мемоари, дневници и сећања директних актера која често могу да
изазову праву малу револуцију у разумевању процеса или у потврди неке од раније раз
вијаних позиција. Такав је случај за запрепашћујућим мемоарима Душана Биланџића,
Повјест изблиза, Прометеј, Загреб 2006.
4) У том погледу је крајње инструктивна полемика која се 2003. на страницама београдске
Републике водила између једног од ретких истраживача који указује на значај економи
је, Дејана Јовића и Оливере Милосављевић која је бранила доминантну западну тезу о
српском национализму као главном и једином узрочнику распада. Види Јовић (2003) и
Милосављевић (2003).
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Метод који ћу овде користити делује помало бизарно у нашој
научној средини која још увек потцењује значај популарне културе
као све доминантнијег поља вредносне и идеолошке легитимације,
спорова, борби, сведочења, експресије или пуког преношења по
руке. У фокусу обраде је трећи албум сарајевске групе Забрањено
пушење, Поздрав из земље Сафари, који се појавио 1987. године.
Овај легендарни албум, чини се, представља једно од најболнијих
сведочанстава о томе како се југословенски систем вредности, са
све својом пратећом идеологијом распао и како је у очима обичног
света у то доба изгубио сваку легитимацију. Од Титовог и Кардеље
вог експеримента остала је само љуштура која се управо на нивоу
симболике, идеологије и вредносног система потпуно и убрзано
урушавала остављајући иза себе празнину. Теза коју овде износим
јесте да је Поздрав из земље Сафари албум који је излажући ра
суло вредносног система титоизма де факто најавио распад СФРЈ
који ће формално уследити три –четири године касније.

*
У историји популарне музике постоје албуми који се до те
мере издвајају по одређеним карактеристикама, да се за њих често
говори да су обележили епоху или отварали нова поглавља у свом
жанру. У овом контексту се најпре сетимо албума Битлса из 1967.
Клуб усамљених срца наредника Пепера који је између осталог пр
ви концептуално рађен албум, или први албум чији се омот отва
рао. За њега су везане и друге провокације попут колажне слике на
омоту која је покушала да поређа све најважније иконе тадашње
популарне културе, затим асоцијације на психоделичну културу и
употребу дрога (Lucy in the sky with diamonds), затим референце
на примуса Сатанистичке цркве Алистера Кроулија (слика на омо
ту, албум објављен на двадесетогодишњицу његове смрти) итд. У
такве преломне албуме спадају рецимо „Четворка“ Лед цепелина,
“Тамна страна месеца” Пинк Флојд, “Never mind the Bollocks” Секс
Пистолса, London calling” Клеш, Спрингстинов „Рођен у САД“,
„Џошуино дрво“ У2, “Nevermind” Нирване итд. Неким од тих ал
бума посвећене су чак и читаве монографије.
Такве студије нажалост нису рађене код нас, иако су и на на
шим просторима одређени албуми буквално обележавали одређе
не временске периоде или у себи сажимали читав дух времена, по
глед на свет и поетику једне епохе. Рецимо први албум групе Тајм,
затим „Дневник једне љубави“ Јосипе Лисац, „Пакет аранжман“,
„Одбрана и последњи дани“ Идола, „У име народа“ и „Бувља пија
ца“ Рибље чорбе, „Равно до дна“ и „Филигрански плочници“ Азре
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представљају богате и сложене целине које би једним детаљним и
информисаним ишчитавањем можда боље од свега другог могле да
реконструишу време у коме су настајали.
Овом приликом бих покушао да представим једно такво чи
тање албума „Поздрав из земље Сафари“.

*
Наспрам редукционистичких, једностраних и углавном про
пагандних објашњења узрока распада Југославије, за стварно разу
мевање проблема потребно је захватити сву сложеност овог експе
рименталног политичког и економског пројекта који се развијао у
периоду 1945-1990. Титова Југославија заиста јесте била један ве
лики експеримент у коме је несвршени словеначки студент Едвард
Кардељ, током више деценија развијао теорију и праксу југосло
венског самоуправљања као мешавине аустроугарске католичке и
италијанске фашистичке копоративне традиције,5) спојене са марк
систичко - анархистичким наслеђем теорије савета. Иза свега тога
је заправо као гарант опстанка стајао геополитички интерес вели
ких сила и култ личности Јосипа Броза и његове Југословенске на
родне армије.
Нарацију о тако сложеној творевини и њеним многобројним
менама, тешко је свести на пар страна. Међутим, овде је неопход
но представити макар кључне елементе њене историје како би се
разумео контекст у коме се појављује Поздрав.
Током рата велику већину партизанских бораца чинили су
српски сељаци из подручја која су тада припадала НДХ-а. Српске
масе подигле су се да би спашавале голе животе, своје породице и
села. Под Стаљиновим притиском Тито је од 1942. баталио причу
о револуцији и промени друштвеног и политичког система која је
изазвала велики терор у Црној Гори и због које је пропао устанак
у Србији и Црној Гори. Уместо идеологије пропагирана је борба за
ослобођење, за праведност, најављивана аграрна реформа и промо
висана апстрактна нарација о братству и јединству која је требало
да парира свим националистичким покретима и војскама на под
ручју Југославије.
Са војне и организационе тачке гледишта велики значај има
ло је формирање пролетерских бригада као мобилних јединица ко
је су током рата стекле велико борбено искуство. Везивно ткиво
покрета представљао је након рата додатно мистификовани пар
5) Погледати нова инспиративна истраживања Милорада Екмечића (2008) о Кардељевим
узорима.
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тизански морал. Одрицање, жртвовање, кажњавање моралних за
страњења а посебно крађе, створили су једну врсту квазирелигио
зног система вредности који је међу прекаљеним борцима стварао
јединство, велику мотивисаност и есхатолошу убеђеност у циљ ко
ји оправдава данашње жртве за неку бољу сутрашњост.6)
Наравно, пресудну улогу о питању победника на овим про
сторима у другом светском рату имале су велике силе. Будућност
Југославије одлучена је на серији састанака од Техерана до Јалте
и Потсдама, где је заједнички интерес водио ка помагању Тито
ве војске да порази све своје противнике и да постепено приграби
комплетну власт. Но неоспорна је чињеница да је та војска због
претходног искуства, добре организације и пре свега моралне мо
тивације била много боље припремљена за ту врсту посла него
Југословенска војска у отаџбини која де факто никада није имала
јасну јединствену команду којој би се сви њени припадници потчи
њавали. Такође, привезаност јединица искључиво за своју локалну
средину, као и године проведене у чекању уместо у борби, знатно
су ослабиле борбени морал и спремност тих јединица.
Ова вредносно-мотивациона компонента знатно је појачана
након окончања рата. Док се завршавало чишћење грађанске и на
ционалистичке опозиције, стварана је нова идеолошка револуци
онарна и патриотска матрица. Земља је у свега десет година до
живела низ озбиљних политичких и социјалних ломова: укидање
монархије, сламање побуне на Космету, затим раскид са Стаљином
1948 и масовна диференцијација која је створила Голи оток, неу
спео покушај колективизације, насилан откуп и терор на селу, уво
ђење самоуправљања, окретање ка Западу и улазак у одбрамбени
савез са Грчком и Турском, а затим измирење са Хрушчовим.
Да би се изборили са сиромаштвом у ратом разрушеној зе
мљи која се нашла под спољашњим притисцима, Тито и његово
партијско окружење прибегли су низу мера које су суштински ком
биновале застрашивање и елиминацију противника с једне и фана
тизовање маса, а посебно омладине с друге стране. У периоду до
1962. године, упркос томе што је држава постављена као федерал
на структура са административним границама, и упркос почецима
преношења управних права на раднике са формирањем радничких
савета и увођењем самоуправљања од 1950, највећи део ингерен
ција налазио се у рукама савезне владе. Тај период се назива демо
кратским централизмом и у складу са њим развијана је идеологија
6) Генерације су одрастале читајући приповетке Антоније Исаковића Кашика и Црвени
шал из збирке Велика деца (1953), у којима се митологизује партизански морал спреман
да за најмању крађу стреља.
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револуционарног прегалаштва, ударништва, братства и јединства.
У време оскудице заиста је развијен фанатични морализам који је
био у стању да сваки облик корупције кажњава чак и најстрожијом
казном.7) Обнова и изградња земље, њена модернизација и инду
стријализација постављени су као кључни циљеви које је требало
остварити свим средствима.8)
Можда најизразитији феномен тог времена о коме је мало
писано у новијој научној периодици, јесу масовне омладинске рад
не акције на којима су стотине хиљада омладинаца бесплатно по
дизале путеве, железничке пруге, фабричка постројења итд. Према
стахановском моделу преузетом из СССР, и код нас су посебно ис
тицани радници, металци и рудари који су пребацивали норме. Ру
дар Алија Сиротановић имао је статус поп звезде. Све у свему др
жава је свим средствима промовисала пожељан систем вредности
који је афирмисао рад, учење, пожртвовање, одрицање, заједнички
интерес, југословенски патриотизам, штедњу и солидарност. Као у
свакој тоталитарној држави свим средствима, укључујући и идео
логију, образовање и насиље, сузбијан је лични интерес зарад оп
штег добра. У том склопу је занимљив и изразити пуританизам
који је сузбијао хедонистичке тенденције и врло рестриктивно се
односио према сексуалности.
Значајан допринос том тренду уздизања општег добра да
ло је формирање Титовог култа личности, као победника у другом
светском рату и победника над Стаљином. Радило се и да би се во
љеном Титу исказала љубав – омладинске бригаде су се надметале
у томе ко ће боље и пре да остари свој задатак како би био пред
стављен и похваљен пред друштвом, али и пред Титом. Овај елан
је уз велике западне донације и кредите довео до брзе индустрија
лизације и омогућио Југославији током педесетих година изузетно
високе стопе привредног раста.9)
Почетком шездесетих долази из политичких разлога до ве
ликих промена. Заједнички ентузијазам, велики успеси у развоју
и изградњи и продубљивање идеологизације и дивинизације ми
тологизоване народно-ослободилачке борбе, као и природно инте
грисање читавог југословенског тржишта, укључујући и тржиште
7) Веома пажљиво је сузбијана прича о појави нове класе комунистичких функционера ко
ји су се усељавали у виле и снабдевали из повлашћених магацина и чему је први у својој
„Јеретичкој причи“ писао Бранко Ћопић.
8) Један од повода за сукоб са Стаљином, било је инсистирање југословенских комуниста
на брзој индустријализацији, која би земљи донела привредну и војну независност. У
совјетским плановима Југославији је била намењена другачија улога.
9) Погледати о томе Лис, (2003).
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рада, водили су ка јачању југословенског идентитета. Ову тенден
цију која је била логични производ горе наведене идеологије, се
ријом политичких одлука, преточених у уставне промене из 1963,
зауставили су управо Тито и Кардељ. Сам Тито је од 1964. почео
да инсистира на својој хрватској националној припадности,10) а
читав процес уставно-политичких промена у периоду 1961-1974.
суштински је разбио Југославију на осам држава и поцепао је за
једничко тржиште. Управо је Владимир Бакарић створио и промо
висао идеју националних економија које су испарцелисале некада
заједничко тржиште. Све то је било могуће између осталог и зато
што је са сменом Ранковића 1966. радикално срезана моћ савезне
тајне полиције, да би на конто тога све више јачале републичке
„службе“, које ће постати гарант будуће суверености република.
Током шездесетих такође почиње процес вредносне ревало
ризације читавог пројекта. На велика врата улази западна популар
на култура која са собом природно доноси дух хедонизма, афирма
ције сексуалности и све облике западне моде. Полако се пробија
систем вредности који Алију Сиротановића шаље у историју да би
на његово место поставио звезде фестивалске музике попут Ђорђа
Марјановића или Ива Робића, и фудбалере попут Шекуларца. Ове
тенденције су знатно појачане масовном емиграцијом на Запад на
кон 1964. Изворни ентузијазам ударништва је полако копнео иако
су радне акције настављене све до осамдесетих година.
Масовну моралну деградацију читаво друштво доживљава
седамдесетих година. Након што су крајем шездесетих дешавања
око Маспока показала да се југословенство убија подстицањем ре
публичких национализама, од средине седамдесетих креће сплет
процеса који ће дефинитивно разорити сваки смисао опстанка
СФРЈ. Након нафтне кризе и огромног поскупљења кредита на
светском тржишту, Југославија је уместо да смањи потрошњу и
врати контролу задуживања и инвестирања на савезни ниво, до
живела самоубиствени инвестициони бум који је у складу да Кар
дељевим монструозним системом омогућио републикама и оп
штинама да се масовно задужују и инвестирају у време када је то
10) Погледати веома користан и прегледан чланак Предрага Ј. Марковића „Однос партије и
Тита према југословенском и националном идентитету“. Марковић, (2001). Он наводи
разне теорије и објашњења за радикалну еволуцију Титових ставова о југословенству
између 1962. и 1964. Сам процес је, међутим, несумњиво очигледан. Док се 1962 Броз
бори против децентрализације и дезинтеграције јединственог економског простора и
страха од југословенства, две године касније осуђује сваки унитаризам и централизам,
подржавајући трансформацију југословенске државе у социјалистичку самоуправну за
једницу народа (или радних људи и грађана). Како Марковић примећује (стр. 55) и сам
појам државе нестаје из јавног дискурса да би се појавио седамдесетих и осамдесетих,
али везан за статус република.
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постао огроман луксуз услед повећања камата. Не само да су попу
листички подстицане и охрабриване нерационалне инвестиције у
фабрике, већ је и обичним грађанима омогућено да под невероват
но повољним условима (инфлација би појела дуг) купују станове,
подижу викендице и куће итд.
Осим што је земља у свега неколико година стигла до та
да огромног дуга од 22 милијарде долара, још погубније је би
ло дефинитивно разарање морала и система вредности. Пљачкање
и развлачење друштвене својине добило је невероватне размере,
лични интерес незауздан било каквим вишим циљем, религијом
или другим обзиром засео је на пиједестал реално пожељног мо
дела понашања. Наведимо као илустрацију овде два места из Би
ланџићевог дневника. 20. јуна 1982. он пише: „Шири се и морална
криза. Одавно се угасила енергија, револуционарни занос, вјера у
сутрашњицу, оданост идејама социјализма. Шири се малограђан
ско-сељачка грамзљивост. Масе људи – од најнижих до највиших
структура – дале су се у борбу за властите материјалне интересе.
Никада руководећи кадрови нису толико грабили – виле, викен
дице – као што то чине од средине седамдесетих, згрћући све што
се може као да режим пропада... Прича ми Никола Жиц како је на
своје очи видио кола хитне помоћи која су у Малинску превозила
плочице за неку викендицу. За такав случај у првим поратним го
динама тај би био осуђен на дугогодишњу робију.“11)
Четири године касније, у јесен 1986, управо у време док је
настајао албум којим се овде бавимо, исти аутор још радикалније
описује морално и вредносно расуло: „На дјелу је тотална ерозија
морала. Партизански аскетски морал био је у функцији развоја со
цијалистичког друштва, а не инструмент цивилизацијског развоја.
Он се развио на патријархалној основи сиромашне полунатуралне
привреде. То је држало у поратно вријеме. Данас је ситуац
 ија по
све друкчија. Сватко настоји понешто за себе присвојити. И заиста,
то сви чине.
Познајем случај кухара у хотелу који узме из магазина зу
баца и 'спусти' га у напој, а затим га под млазом воде очисти и
прода, шанкисти продају своја приватна пића хотелским гостима,
милицајци се нагађају с прекршитељима закона колико ће добити
у свој џеп, министри добивају мито када посјећују подузећа и уста
нове...“12)
11) Биланџић, (2006), стр. 248.
12) Исто стр. 291. О низу афера везаних за политичаре, њихов незаконито богаћење и јавно
уживање у луксузу, као и о томе како је такве појаве пратила омладинска штампа погле
дати Сучић (2009), стр. 56 и даље.
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Национализам који су Тито и Кардељ, а нарочито Бака
рић стварањем националних, републичких економија, потпали
ли у неуређеном и хаотичном политичком и економском систему
без могућности лоцирања одговорности, допринео је да се за све
окривљују „они други“. Са одласком Тита 1980, нестао је ствар
ни гарант било каквог јединства. Држави која је била економски,
уставно-правно, безбедносно и вредносно разбијена остало је да
се то деси још и у формалном смислу. За то је требало да и коначно
нестане глобални геополитички поредак у коме је она имала било
каквог смисла. То се десило 1989. и 1990. када је пао Берлински
зид. Током осамдесетих републике су у стварности заокруживале
самосталност и одбијале сваки покушај савезног врха да оживи
заједничко тржиште и заједничку економску политику,13) а с друге
стране вођени су без икаквог резултата бесконачни разговори о то
ме како реформисати земљу.

*
У таквим условима, у клими делимичног политичког релак
сирања јавне речи након Титове смрти, јавља се низ изузетно кре
ативних покрета у југословенској популарној култури. Нови талас
у Београду, Загребу, Љубљани, Новом Саду, Сарајеву и Скопљу из
недрио је читав низ квалитетних актера и једну посебну естетику
која је доста отворено пропитивала систем у коме се живело. Са
рајево је у складу са сопственим колоритом изнедрило свој веома
специфичан вид новоталасне естетике који је остао упамћен под
слоганом Нови примитивизам (New Primitives).14)
О читавом овом феномену писано је запањујуће мало, иако
је НП један од ретких оригиналних, потпуно разрађених и дослед
но програмски спровођених концепата популарне културе настао
у СФРЈ.15) Да би се овај феномен захватио потребно је најпре на
13) Дејан Јовић је јако добро описао случај Милке Планинц која на место председника СИВ
долази као Бакарићев кадар, дакле изразити антиунитариста, али је логика посла преко
ноћи тера да постане централиста јер другачије није било могуће увести елементарни
ред у растурене југословенске финансије. Види Јовић (2003а), стр. 237 и даље.
14) Не мали број критичара је спреман да неопримитивсе види као једини оргиналан из
данак новог таласа у Југославији. Први је такву формулацију изнео Горан Бреговић у
интервјуу датом за Старт у октобру 1984. Види Сучић, (2009), стр. 28, који истиче да
су они и словеначка екипа окупљена око НСК били први оригинални рок уметници који
нису само преписивали актуелне трендове са Запада. Ово је уз сво уважавање њихове
аутентичности ипак прилично дискутабилна теза. Уношење етно и фолк елемената се
дамдестих које су доносили Тајм, Смак па и Бјело дугме, или крајње специфична поети
ка „Одбране и последњих дана“ Идола тешко се могу подвести под пуко преписивање.
15) Једина референца коју сам успео да пронађем је текст Александра Благојевића, „Више
волим твоје ноге криве него гајбу сарајевске пиве“.
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цртати не само општејугословенски контекст осамдесетих, већ и
специфичан свет Босне и Херцеговине те деценије, тамног поли
тичког вилајета браће Поздерац и Бранка Микулића.16) Потребно је
такође истражити читав систем виртуелних инвестиционих чуда,
грандиозних економских пројеката за које се попут Агрокомерца
касније показало да су куле од карата. Затим ухватити невероватан
спој ентузијазма који су донеле Олимпијске игре 1984, и истовре
мено суочавање са несташицама кафе, горива, детерџената и ре
стрикцијама струје у доба започете тзв политике стабилизације.
Сав тај контекст затим укрстити са специфичном традицијом ло
калног хумора (зајебанције) као најбољег начина да се са сваком
кризом суочи и да јој се доак а. Укупна арома НП добија се међу
тим тек када се тај локални космос, и сопствена способност сталне
креативне реконструкције наслага перцепције, сећања и симболи
ке споји са рецепцијом глобалних трендова у популарној култури
као што су Нови романтизам и Нови талас.
НП се може приступити и као специфичном облику сарајев
ског постмодерног експеримента који афирмише колажни, реци
клажни метод прераде стварности, са изразитом димензијом ретро
идеологије. Свесно коришћење локалних сарајевских, али и југо
словенских икона и симбола поп културе из претходних децени
ја, сатиричан однос према западној моди и афирмисање кафанског
андерграунда (укључујући и одећу и имиџ седамдесетих) доносе
један снажан дух Мицићевог балканског барбарогенија17) који се
бе јасно одређује у супротности са Западом са којим је у сталном
дијалогу и који западној култури супротставља свој (нео)примити
визам.18) Неоспоран је међутим методолошки утицај духа Монти
16) Види Есад Ћимић, Политика као судбина, Младост, Београд, 1985.
17) Ево шта је у НИН-у 10. марта 1985. писао Богдан Тирнанић: «Вративши једним муњеви
тим тактичким потезом примат паралелне југокултуре на обале Миљацке, гдје је једном
све и почело, њу примитивси су се бацили на стратегију што ефикаснијег ширења свог
јединственог програма. А програм је једноставан: он дефинитивно одбацује чак и по
зицију евентуалног несвесног епигонства белосветских појава, без обзира могу ли се
оне релевантно применити у оквирима домаће ситуац
 ије. Па обрнувши ћурак наопако
афирмише без остатка у светским оквирима непоновљиви културни садржај аутентичне
сировине зване „homo balcanicus“ са свим њеним фолклорно-социјалним карактеристи
кама, од честог потезања чакије до ријетког прања ногу. (...) Они свом амиџи-узору из
стварног живота зеничког блуза дају статус истинске «светски значајне», напосе не
поновљиво оригиналне културне појаве што је темељно испрана од свих талога «ци
вилизације изван нашег искуства“, али истовремено у облику фолк-кемпа задржавају
дистанцу каква је уобичајена код сваке спрдачине.»
18) Како се наводи у многим приказима овог покрета, сам термин је имао функцију сатире
(подјебавања) претенциозног словеначког проев ропског Ноје Словенише Кунста као
и тада актуелног шминкерског Неоромантизма (групе Џепен, Дјуран Дјуран, Спандау
Бале, Еј Би Си итд) који је имао доста поклоника у СФРЈ.

260

Миша Ђурковић

Последњи поздрав из земље Сафари

пајтоноваца и читаве традиције комедије апсурда која се од шезде
сетих развијала пре свега у Британији.
Постоји још један могући кључ, односно димензија која за
лази у домен етничких односа и избегава се због политичке не
коректности. Ако се погледа списак десетак најзначајнијих актера
читаве сцене види се да је међу њима само један Муслиман, Зенит
Ђозић (Фудо). Сви остали су били Срби и Хрвати. Манифест је
писао Србин Мирко Срдић (Елвис), најзначајнији идеолог и прак
тичар био је Србин Јанковић (Карајлић), а највећи број песама За
брањеног пушења урадио је Хрват Сучић (Сексон). Ако се пође од
чињенице да је БиХ тада била под директном управом Поздераца,
дакле комуниста Муслимана који су све више развијали свој вер
ски и етнички идентитет,19) онда постаје логична теза да је нео
примитивизам као опозициони покрет базиран на хумору великим
делом хтео да исмеје ту пузећу исламизацију јавног простора и све
већи уплив турцизама, муслиманских имена и симбола у јавни жи
вот који се одвијао на рачун потискивања идентитета Срба и Хрва
та.20) Не случајно сви они узимају за псеудониме карактеристична
муслиманска имена и презимена (Куртовић, Карајлић, Сејо, Сеид
мали, Шеки Гајтон, Зијо, Малколм Мухарем), као што и за јунаке
песама (Ибро, Фикрета) или Топ листе (доктор Арсланагић) такође
бирају народна муслиманска имена.21)
19) Тек треба урадити озбиљна истраживања о рефлексији иранске револуције из 1979. на
идентитет југословенских муслимана, а посебно елите у БиХ. Према сведечењу Дарка
Танасковића (предавање у ИЕС 11. 3. 2010), Нијаз Диздаревић је пре одласка у посету
Ирану тврдио како је читава та религиозна прича у Ирану пуки привид, а да је Хомеини
човек западних схватања образован у Француској. Када је међутим југословенска др
жавна делегација састављена од босанских муслимана стигла у посету Техерану почет
ком осамдесетих, Хомеини их је суочио са прекорним, шокантним питањем како могу
да буду муслимани и комунисти. Биланџић у својим мемоар има сведочи да у другој
половини осамдесетих већ сви муслимани комунисти у БиХ иду у џамије и сунете своју
децу.
20) Ову тезу је често промовисала Исидора Бјелица, директан сведок дешавања у Сарајеву
тог времена, а о њој су говорили и неки Срби чланови покрета који су након почетка
рата избегли из Сарајева. Занимљиво је да је менаџер Горан Марић, (Малколм Мухарем)
био шеф пи ар службе Радована Караџића, или како су га називали противници „шеф
Караџићевог агитпропа“. Погледати његов интервју са Исидором Бјелицом у Дуги, 30.
август - 13. септембар 1992. Постоји прича да почетком осамдесетих у Сарајево долази
велики број руралних Муслимана (Соколовића колонија) који чине кључну социјалну
базу за ту нову исламизацију.
21) Карајлић о читавој овој тези даје сопствени поглед. За њега тада та перспектива није
била важна. Он лично није покрет доживљавао на тај начин, а употреба муслиманских
имена по њему је посебно наглашавала ту сарајевску егзотичност и колорит. С друге
стране, фактографски гледано теза може да се заснује и може бити да су неки од осталих
актера свесно гурали у том правцу. Стога Малколмов интервју не мора да се схвати само
као данак контексту захукталог рата и нека врста накнадног учитавања.
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У сваком случају политичка позадина и конотација овог сло
женог феномена као и са већином сличних ствари у социјалистич
ким системима нужно ће остати предмет теоријских контроверзи.
Насупрот класичним булажњењима и стереотипним митовима ле
вичарске интелигенције да је рок ен рол у Југославији био некакав
субверзивни феномен, треба подсетити на чињеницу да је и нео
примитивизам као и сви остали продукти југословенског рока био
део званичне мејнстрим структуре, дакле нешто што се развијало
и промовисало преко државних медија, издавачких кућа, емисија
итд.22) Заправо читава популарна култура западног порекла и узор
ности била је везана за структуру Савеза социјалистичке омладине
Југославије, односно за издавачке центре републичких организа
ција омладине.23) Другачије напросто није могло да буде. Друго,
чак и кад су неки од тих актера изазивали афере својим стиховима,
имали су подршку неког дела локалних структура власти које су
схватале да им је потребна легитимација код омладине и код соп
ствене базе. Када би у неком тренутку превише излетели из гра
ница дозвољеног, напросто би одлазили да сниме албум у неком
другом републичком центру са издавачком кућом.
За укупно разумевање односа власти и структура према нео
примитивизму те проблематичне 1985. (афера маршал) и 1986, мо
же да буде индикативна појава нечег што се чак и промовисало као
њупартизанс талас у сарајевском року. У кратко време истовреме
но су се појавили албум вечитог партијског рок активисте Брегови
ћа, односно Бијелог дугмета, на коме он са Светозаром Вукмано
вићем Темпом пева „Падај сило и неправдо“, а насловна песма је
„Пљуни и запјевај моја Југославијо“, затим други албум Мерлина
Тешко мени са тобом а још теже без тебе са сликом партизанке
на омоту и хитом „Цјела Југа једна авлија“. Најпретенциознији део
читавог таласа је други албум Плавог оркестра „Смрт фашизму“,
који је комплетно направљен у духу ривајвла послератне парти
занске митологије.24) Поменимо песме „Фа, фа фашиста немој би
ти ти“ или „У Јеврема слика та“. Ово напросто не може да буде
случај. Проста логика показује да је политика ту добрано умешала
22) Суштину је сажео Неле у почетним реченицама филма Супер 8. Он каже да су Дражен,
Ненад Јанковић и читава екипа са Кошева ушли у уметност на нетипичан начин. Сви су
били деца просветних радника, дакле припадника средње класе, док су иначе огромна
већина рокера у СФРЈ били «деца официра или припадника УДБЕ» Без сумње, наста
вља Неле, Тито је Западу рок ен ролом доказивао да ми нисмо Бугарска и Румунија.
23) Како ту и Сучић каже, омладинска организација, клубови и гласила као пратећи делови
рок културе били су деца естаблишмента, деца социјализма. Види Сучић, стр. 23.
24) И иза овога је стајао велики манипулатор Малколм Мухарем , у то доба менаџер Плавог
оркестра.
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своје прсте и да је цео овај талас био покушај оживљавања југосло
венске партизанске идеологије преко медија поп културе који је у
том тренутку имао највећи утицај и домет, рок и поп музике25) Овај
политички коректан талас неоспорно је био реакција на неоприми
тивизам који се у претходном периоду пустио с ланца, прелазећи
границе дозвољеног.

*

Фактографски прича о неопримитивизму изгледа овако. Еки
па сарајевских момака са Кошева кренула је раних осамдесетих
да своја локална зезања уобличава у зачетке конкретније уметнич
ке продукције. Да би свој став уобличили у регуларну уметнич
ку праксу (што је опет тзв. подјебавалачко подражавање, односно
креативно рефлексивно имитирање методе писања програмских
манифеста која је одликовала све авангардне уметничке покрете с
почетка двадесетог века, попут футуризма, дадаизма или надреали
зма), они су кроз уста свог главног идеолога Елвис Џеј Куртовића
дефинисали свој манифест. Све се то дешава до 1983. Своје шале,
скечеве и коментаре почињу да представљају најпре на радијском
програму Радио Сарајева од 1981, у емисији Примус. Затим се шоу
издвојио у посебну емисију.26) Године 1984, коначно прелазе и на
телевизију реализијући кроз три серијала један од најважнијих
продуката југословенског хумора, Топ листу надреалиста. Реали
зовали су и неколико позоришних представа, а рано стваралаштво
Кустурице, посебно атмосфера, иконографија и поетика Сјећаш
25) Неколико речи о методологији коју користим. Ја нисам историчар и немам могућности
да радим истраживања по архивима који би фактографски потврдили овде изнете тезе.
Сами музичари сем у веома ретким тренуцима разумљиво избегавају да говоре о својим
везама са политиком. Међутим ја као филозоф пре свега покушавам да на основу до
ступних информација, компаративних истраживања и аналогија конструишем моделе и
да откривам унутрашњу логику неких процеса, структура и феномена. Такав поступак
носи ризик који има свако спекулативно мишљење. Међутим, ове тезе су неопходне
историчарима и емпиријским социолозима који своја истраживања морају базирати на
неким хипотезама. Тако нпр. теза коју промовишем од 2002, да је рок ен рол у СФРЈ
државни пројекат, све време контролисан, надгледан и промовисан од стране политичке
елите, а никако нека субверзивна делатност, управо ових дана доживљава фактографску
короборацију кроз архивска истраживања Александра Раковића о односу политике и
рок ен рола у Југославији.
26) Детаљније о хронологији и аспектима покрета у Сучић (2009), стр. 23-32. Он као веома
значајан моменат издваја њихово прво организовано појављивање у јавности 9. 6. 1982.
приликом концерта Индекса. Био је то перформанс током кога су они ходали по сали и
нудили на продају половне сатове и апарате за бријање «препарираној сарајевској омла
дини» : «Младићи између 17 и 20 година, обучени у демодиране сакое, окићени значка
ма, у живописним кошуљама цвјетних дезена те шпицастим ципелама, тзв. шпицокама,
перципирани су кроз подсмијех и сажаљење очевидаца, који су вјеровали да се ради о
сировим момцима који су вјеројатно погријешили улаз, мислећи да се ради о концерту
народне музике. Сутрадан су новинска издања објавила више фотографија ове егзотич
не дружине него оне главних звијезда вечери.»
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ли се Доли Бел у потпуности се могу подвести под овај покрет.27)
Сучић набраја читав низподручја на која се НП проширио са за
видним резултатима. Између осталог покрету је припадао и позо
ришни режисер Младен Матрејић који је на чувеном единбуршком
фестивалу освојио значајна признања.
Чланови НП су заправо градили један комплетан измишље
ни свет, са својом митологијом, дискурсом и херојима. Овај пара
лелни свет који је у бизарне контексте стављао уобичајене терми
не, методе и теоријску праксу официјелне друштвене идеологије,
на убитачан начин је разарао званични пседуоинтелектуализам и
показивао колико је читав јавни дискурс празан и бесмислен, без
икакве референце на стварност. Између осталог чланови покрета
су себи наденули измишљене академске титуле као што је «доктор
новопримитвне етике на универзитету у Соколцу» или «магистар
новопримитвних борилачких вјештина». Такође по новинама су
објављивали измишљене научне радове који су пародирали «вока
булар досадних знанственика без талента за комуникацију».28)
О кодексу понашања и главној мети критике НП Сучић пи
ше: «Кодекс понашања нових примитиваца била је рафинирана
пародија на понашање уличних разметљиваца, криминалаца и
шверцера, што је кореспондирало с њиховом жељом да свој рад
представе симплифицираним језиком, из револта се поистовјећују
ћи с бројним квази-трендовима који носе префикс „new“ (new va
we, нови романтизам). Нови примитивци гаје изузетне антипатије
према свима онима који „теже“. Тежити је један од неопростивих
гријехова за новопримитивце. Они се грозе херметичног и често
потпуно неразумљивог говора који су промовирали политичари и
њима блиски интелектуалци и културни радници сумњивог тален
та. Њихов кодекс базиран је на гнушању према претенциозним и
препотентним индивидуама, на поштовању јачег, уважавању жена
које слушају и солидарности утјеловљене у култ ‘раје и комшилу
ка’.»
Током пролећа и лета 1985, чланови покрета добили су при
лику да у срајевском Свијету у серији чланака изнесу своје погледе
на свет. Читаоци су тако добили једну чудесну мешавину стварно
сти и измаштаних ликова, ситуација, имена и техника. Сучић да
је сјајан пример комплетно разрађеног система новопримитивног
бокса који је мајстор вештина Фу-до (Ђозић), пародирајући пре
27) Писац сценарија, познати сарајевски писац Абдулах Сидран чак је о себи писао као о
неопримитивцу ветерану.
28) Сучић, стр. 24.
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свега популарну карате традицију Брус Лија и тада омиљеног Ка
рате кида, понудио будућим ученицима. Основа сваког покрета, ка
же Фу-до мора да буде дерт, унутрашња снага. Следи затим читав
низ техника и положаја као што је «став мачке испред Хасетове
ћевабџинице»29)
Ђозић који је по професији академски сликар, у другом тек
сту је створио лажне биографије за наводне сликаре, чланове НП.
Нпр: «Асим Пеликан, 1955, из Горњих Пикасоваца, значајан је по
томе што припада умјеренијој струји новопримитивног сликар
ства. Најчешћи мотив му је природа. Слика поља засађена купусом,
прасом, кељом и кукурузом мотиви су његових слика. Често слика
и пољско цвијеће. Тренутно је у затвору јер је у напону стварала
штва цртао цвјетне мотиве на службеном ауту регионалног СУП-а.
Важнија дјела: Праса, Купус, Буранија и Витамини, витамини. (…)
Симо Терпентин, 1963, из Бућана, развио технику новопримитив
ног плаката. Важнија дјела: Халид Бешлић, Халид Муслимовић и
Мурис Куруџија. Дао значајан допринос сликарству и својим аква
релима Кошкања, Освета 1 и 2 и Марисана у хаустору.»30)
Док је Сучић пародирао филозофски језик у тексту „Ново
примитивно као непатворено и првобитно“, прави бисер је ство
рила архитекта Сања Бјелановић у есеју који објашњава ствара
лаштво (измишљеног) водећег новопримитвног архитекте Крстић
др Зорана: „Изузетан представник такозваног енергетског правца
у архитектури. Његова ужа специјалност су биле бензинске пумпе.
Пројектовао је негдје око четрдесет њих, а остале су скице за њих
још тринаест. Најзначајније су у Пазарићу, Љубушком, Новом Ме
сту, а најљепша је свакако она на путу Макарска-Сплит код мјеста
Брела, јединствена по свом конструктивном систему од алуминија
и плексигласа. Луцидност аутора потврђује и невјероватна слич
ност стубова. Шема магацинског простора који је он пројектовао
1950. још дуго ће бити основ за пројектовање овог дјела бензин
ских пумпи.“31)
Други најважнији аспект деловања су ипак музичке групе.
Исте те 1984. појављују се деби албуми Елвиса Џеј Куртовића и
његових метеора, и Забрањеног пушења. До распада СФРЈ Мете
ори су снимили три албума а Пушење четири са веома добрим ти
ражима. Крајем осамдесетих је и Бранко Ђурић са својим бендом
29) Исто, стр. 29.
30) Ђозић, „Наше ће сјене ходати по Бечу“, Свијет, 5.7.1985, према Сучић стр. 30.
31) Свијет, 28.6.1985. према Сучић, стр. 31.
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Бомбај штампа објавио два албума од којих је први доживео рела
тиван успех.32)
Иначе на Седмом пленуму одржаном 1987. Елвис је одржао
говор којим су оснивачи означили укидање НП. Поет ика овог по
крета је заиста крајње иснпиративни склоп импровизација који за
служује посебну студију. Гегови, понашање, диксурс, одећа, му
зика цртани и колажни омоти плоча, поигравање са топонимима
југословенске и глобалне поп-културе чине њихове производе и
данас необично свежим, провокативним и пријемчивим.33)
Осим Топ листе, албуми Пушења представљају најважнију
заоставштину њупримитивса југословенској култури. Први албум
Das ist Walter добио је име по чувеном дијалогу с краја филма Ши
бе Крвавца Валтер брани Сарајево (сценарио Момо Капор). Овај
албум је свирачки и продукцијски јако лош, на граници аматери
зма, али доноси невероватну енергију, духовитост и свежину му
зичке нарације стриповског типа која је страховито одјекнула на
читавом простору СФРЈ. Први тираж је био 3000, а врло брзо су
неочекивано стигли до 100 000 продатих примерака. Од манифест
не „Анархија all over Баш Чаршија“, преко „Шеки is on the road
again“, хитова као што је „Зеница блуз“ и „Нећу да будем Швабо“,
или исповедне „Памтим то“, слушаоца је шокирала сложеност ма
теријала, идеја и емоција које је албум донео. Од остатка прилично
блазиране југословенске сцене која је тада промовисала Денис и
Денис, када је и нови талас улазио у своју декадентну и комерци
јалну фазу (Идоли са „Чоколадом“ и Филм са „Сигналима у ноћи“),
Das ist Walter је одскакао невероватном животношћу, аутентично
шћу и духовитошћу која је говорила о животима обичних људи.
Албум је имао и јаку политичку димензију, али упаковану у
метафоре и социјално усмерене хронике. Међутим, већ следеће го
дине на једном концерту експлицитнија употреба провокације ума
ло им није дошла главе. Карајлић је на концерту у Ријеци у једном
тренутку изјавио да не могу више да свирају јер им је црко маршал
наглашавајући да је у питању појачало. Ово двосмислено поигра
вање са маршалом, водило је ка прекиду емитовања серијала Топ
листе и ка подизању праве хајке у официјелним медијима против
32) Црвена јабука је првобитно замишљена као још један сличан пројекат, нека врста спин
офа Дражена Ричла Зије који је међутим погинуо након првог албума. Тако је ова група
отишла у крајњу комерцијалу, у потпуности се одвајајући од поетике НП. Негде се може
срести и стављање тинејџерског Плавог оркестра у шири контекст феномена. Инди
ректно се може рећи да се нешто од духа НП осећа само на првом албуму.
33) Занимљиво је да је први серијал као одјавну шпицу имао легендардни народњак То
мислава Чоловића „Мали мрав“, а да су у паузи скечева емитовани искључиво хитови
тадашње новокомпоноване музике.
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групе и њупримитивса уопште. У таквој атмосфери појавио се и
њихов други албум „Док чекаш сабах са шејтаном“. По општим
оценама албум је платио данак поменутој изјави и унапред је доче
кан на нож од стране правоверних новинара, критичара и осталих
посленика јавне речи. Упркос низу песама које су и тада освојиле
статус хитова и посебно наставиле да живе у народу као што су
„Ибро дирка“, „Дјевојчице којима мирише кожа“ или „Недјеља кад
је отишо Хасе“, албум је доста лоше прошао на тржишту.
Одговорност сносе и сами чланови групе због претеране ам
бициозности пројекта. Много боља продукција и увежбаност бен
да није била довољна да се мноштво креативних идеја прелије у
складну целину. Албум је требало да личи на концептуалну целину
са мноштвом експеримената, али је утисак да ствар није изведе
на до краја и да је купац на крају добио један прилично хаотични
дупли албум са мноштвом падова и недоречености. Да је садржај
транжиран и кондензован у обичну плочу, она би била много ја
снија и боља.
Поетика је у сваком случају остала једнако препознатљи
ва, интригантна и свежа. Момцима је требало још мало сазрева
ња, брушења и техничког профилисања што је наредни период
очигледно донео. Почетком 1987, снимљен је трећи и најзрелији
албум, којим се ми овде бавимо. Екипа је додатно појачана реди
тиљем Емиром Кустурицом, који није само свирао бас, већ и режи
рао спотове, написао једну песму, али и унео додатну озбиљност
и професионалност у приступу. Поздрав је такође и политички ан
гажман поставио на другачији начин. Дух распада система је био
толико изражен да је опозиционо и критичко деловање из фазе ме
тафора прелазило у далеко отворенији и експлицитнији ангажман.
Но Пушење34) је овде уместо да испаљује пароле, применило
далеко убитачнији и заснованији приступ. Поздрав даје страхови
ту анализу распада система показујући јасно, аргументовано и са
мноштвом детаља како се распада малтер који је ту зграду држао, и
како уместо некадашњег скоро религиозног система вредности ен
демска корупција разара друштво остављајући празнину. Покуша
ћу да то покажем кратком анализом песама које сачињавају албум.

*
Албум отвара један од већих хитова песма „Хаџија или бос“.
Слично као у филму Отац на службеном путу, нарација иде из
перспективе споредног јунака, млађег брата, који даје дводелну
34) Аутор већине текстова и музике је Сејо Сексон.
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повест о свом старијем буразеру. У првом делу сазнајемо како је
причама о лакој лови и добром животу на Западу, буразера смунто
шефкет Рамадани.35) Док још није стиго ни да се освести, комби га
је однео преко гране. Стижу затим прва писма у којима их он из
вештава да продаје порно филмове и да „вода холандске бакице“.
Отац се, каже приповедач секирао до лудила, док је из његове пер
спективе буразер добио митски статус неког ко је одбацио читав
усрани живот уравниловке у Југи и решио да постане или газда
или хаџија.
У другом делу сазнајемо како се ово друго и испунило. Нема
гласа од буразера, али неки човек, шефкетов курир доноси старом
3 миље марака као одштету за живот сина („толико ваљда кошта
живот вани“). Узрок одласка на хаџилук се наговештава као поку
шај да се осамостали од газде. Док у кући гори свећа поред иконе,
наратор бесно узвикује да он не верује никоме. За њега буразер и
даље живи због старог правила да се живети може једино као бос а
да је много поштеније отићи на хаџилук него крепати у свакоднев
ном сивилу.
Пушење овим текстом у средиште југословенске популарне
културе уноси причу о југословенском подземљу, чувеним шане
рима и њиховом свету и митологији који су још од краја шездесе
тих постојали као паралелни универзум у југословенском друштву.
Док је официјелна идеологија промовисала рад, колективизам и
патриотизам, млади људи су се све више образовали у складу са
мотивима и вредностима западне популарне културе која је доно
сила и пропагирала неки сасвим другачији универзум. Након 1964.
и увођења слободног режима добијања пасоша и путовања, вишак
становништва, произашлог из послератног бејби бума за који у Ју
гославији није било посла, ухљебљење је нашао на Западу. Један
део тих младих људи почео је да се бави криминалом и да ствара
врло јака упоришта у тамошњем подземљу. Прва генерација о којој
су стизале такве приче била је београдска екипа повезана са Але
ном Делоном. Чинили су је Стевица Марковић и Милош Мило
шевић, два момка изникла из већ солидно развијеног београдског
подземља36) који су учествовали у бројним криминалним и поли
тичким аферама у Паризу и Холивуду крајем шездесетих да би за
вршили на ђубришту у пластичним кесама.37)
35) Ово је врло занимљиво експлицитно указивање на снагу албанске мафије која је под
Титовим ДБ-ом постала један од најзначајнијих организатора промета дроге са Блиског
истока на Запад. У питању је колико је мени познато прво помињање те чињенице у не
ком продукту популарне културе.
36) О коме говори Михајловићев роман Кад су цветале тикве.
37) О њима је Савковић написао роман Горила.
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У наредне две деценије тај свет доживљава експанзију уз
подршку у контролу савезне УДБЕ која их је између осталог ко
ристила за шверц, промет наркотика, као и за ликвидације поли
тичких противника у емиграцији.38) Осамдестих ови момци већ
отварају у земљи легалне бизнисе попут кафића и бутика. Тад се
нарочито развија фигура шанера. Ради се о момцима који одлазе
тек повремено у западне земље да би крали гардеробу, парфеме,
наочаре и друге брендиране ствари које у СФРЈ нису могле да се
набаве. Затим се враћају са том робом коју најчешће продају на
црно а некада пласирају у бутике.39) Виши ниво ове делатности је
обијање банака и златара и нарочито оружана пљачка. Наравно,
као што из песме сазнајемо, ови момци су обављали и читав низ
других послова као што је и водање бакица, односно нека врста
проституције, жигола за старије госпође, али је и од тога прављена
митологија о најбољим швалерима у Европи.
Све то је створило једну паралелну митологију која је поти
скивана из званичних медија, али се попут пожара ширила посеб
но међу средњошколцима, пубертетлијама и другим успаљеним
главама које је много више привлачио митологизовани свет крими
нала и поп културе него једнолични живот својих родитеља и већ
испражњено понављање комунистичких мантри у које одавно нису
веровали ни сами чувари револуције у партији.
„Хаџија или бос“ је експлицитно изношење овог паралелног
универзума у попкултурни мејнстрим. Штавише ту се излаже чи
тав овај алтернативни, потискивани систем вредности који су мла
де генерације све више усвајале и свест о томе да држава томе не
супротставља ништа у шта би могло да се верује. Оно расуло које
ће ратови, санкције, транзиција и остала чуда у деведесетим само
довести до крајњих граница описаних у Драгојевићевим Ранама,
већ су потпуно назначени и описани у овој песми.
Значајно је и ово узгредно, али упечатљиво помињање свеће
и иконе. Оно је симболички изнело податак да је упркос комуни
стичкој интернационалистичкој фасади која је деценијама фарбана
и украшавана, стварна основа функционисања људи у СФРЈ оста
ла њихова традиционална идентитетска и религиозна свест. По
греби и остали кључни животни ритуали обављају се у складу са
традицијом, а у тренуцима кризе, људи се држе својих наслеђених
и обичајних механизама суочавања, дакле религије.
38) Види Ђурковић (2009).
39) Виши степен шанирања је вала (скраћено од провала), а у питању је ноћно обијање бу
тика или златаре при чему се из ње покупи сва роба.
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Хаџија или бос је по тематици најближа највећем хиту са ове
плоче песми „Балада о Пишоњи и Жуги“. Песма је комбинација
америчке поетике on the road филма, Кустуричине визије италијан
ског неореализма из Сјећаш ли се Доли Бел и фуриозног годаров
ског краја из До последњег даха. Прича говори о двојици дечака
који имају седамнаест година врелу крв, распаљену ловачким при
чама двојице старијих колега који су прошли света. Лепи им обја
шњава да је море провод, коке, да је море извор живота да би Моке
прецизирао да се посебно странкиње на мору праскају те да је он у
Заострогу кампу сваку ноћ друг јебаво.
Пишоња и Жуга се одлучују на авантуру. Да би стигли на мо
ре, отму аутобус локалног превозника а звучни пејзаж обезбеђује
им касеташ који су мазнули из Дома инвалида.40) Док их адреналин
носи на крилима распаљене маште, први пут се осећају слободно
назирући излаз из реалсоцијалистичког сивила у некој оностраној
утопији названој афричка земља Сафари. Овој утопији супротса
вља се већ и сам бирократски речник док слушамо како је полиција
блокирала цесту негдје око 23 и 5. Попут Белмондоа или Ричарда
Гира у До последњег даха, наши јунаци одлучују да се не предају
већ да покушају немогуће, да прелете с друге стране блокаде, да је
пробију и одлете у земљу Сафари. Легендарне заршне строфе го
воре о катастрофалним последицама судара и преносе Пишоњине
речи о томе како неко може чак и на месец а њих двојица не могу
ни на море.
Ова песма је сјајна метафора о томе како се доживљавао ју
гословенски социјалистички систем. Младе генерације, лишене
сазнања о некадашњој беди и ратним страдањима, себе су пореди
ле са стандардом и начином живота јунака западне популарне кул
туре. За њих титоизам више није био остварење снова, нешто чиме
треба бити задовољан, већ нека врста затвора, лицемерне дисто
пије у којој с оне стране досадног безличног дискурса владајуће
парадигме постоји опште расуло и отимачина која заслужује пре
зир. Осамдестих је та раздаљина између званичне теорије и реалне
праксе постајала сваким даном све већа. Политички и економски
систем одржавали су се на ивици анархије, а појединци и читави
народи већ су увелико попут Пишоње и Жуге почињали да машта
ју о излазу из ове анархичне и лицемерне творевине. Слично као
и њихов двојица, слабо је ко знао шта га чека са друге стране, али
40) Читав албум је препун оваквих узгредних метафора које заслужују посебне есеје. Мо
менат касетофона који се налази у Дому инвалида оживљава читаво једно раздобље у
коме су само такве локалне институције биле центар неког друштвеног па и уметничког
живота, као и сећање на време када је касетофон био огроман луксуз.
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је свима било јасно да није било могуће наставити на исти начин
јер се систем видљиво распадао. Од некадашњих великих риту
ала на којима је био саздан систем вредносне иницијације, који
се њиховим поновним обављањем стално обнављао, (нпр пријем
у пионирску организацију, или партију, затим војничка заклетва,
прославе државних празника, војне параде а посебно штафета и
слет), са одумирањем и губљењем вредносног садржаја и ентузи
јазма остала је само гола форма која је својом бесмисленом репе
тетивношћу добијала видове нечег бизарног или чак патетичног.41)
Управо о томе говори бескрајно духовита, искрена и разорна
песма „Срце, руке и лопата“. Не случајно Пушење у фокус ставља
фигуру рудара. Као што смо горе поменули рудар је симбол после
ратне обнове, ударништва, пожртвовавања и борбе за немогуће. У
осамдесетим су то била давно прошла времена. Алија Сиротано
вић више није био на новчаници,42) а о рударима се на медијима
слушало искључиво у контексту несрећа, тешког живота или све
чешћих штрајкова.
Лик рудара среће се још на њиховом првом албуму. Док
„Абид“ говори о обичном човеку који гули свој рударски хлеб,
одваја два посто за оно што му кажу и стоички подноси нелогич
ности и манипулације око себе, „Пут у средиште рудника Крека
Бановићи“ даје експлицитну слику о животу рудара чије се мисли
и живот ломе између треће смене, панике, вике и незадовољства
код куће, неостварених жеља, слика замкова у којима живи нова
комунистичка аристократија и телеграма сућути који асоцирају на
честе несреће везане за њихов рад.
„Срце руке и лопата“ узима поново у разматрање исту тему,
стварајући један од врхунаца овог албума. Пушење обрађује мит о
локалном Алији који се у песми зове Авдија, анализирајући како
је он настао и како је изгледао у време кад је рађан. О томе говори
први део песме који оживљава период кад је земља била разруше
на и кад се ваљало дизати из пепела. Авдија је у том времену био
41) Погледати занимљив есеј Ердеи Илдико о пионирској организацији у Југославији: Од
растање у позном социјализму – од «пионира малених» до «војске потрошача». Ово је
један од низа есеја у том зборнику који са различитим успехом анализирају двојност ис
пражњеног официјелног система вредности који се понавља као виртуелна мантра без
стварне основе, и с друге стране реално постојеће фасцинације западном потрошачком
културом која се са чежњом перципира као тек делимично наслућени и додирнути сан.
Ништа боље не илуструје ову фасцинацију од чињенице да су многи тинејџери у СФРЈ
током осамдесетих сакупљали празне лименке од кока коле, фанте или пива које су по
пут блага доносили са летовања у Грчкој.
42) Фактографски наравно није тачно да је лик радника на новчаници био Алија (у питању
је био металац из Зенице), али је цела Југославија смтрала да то мора да буде Алија јер
је он напросто био симбол за физичког радника ударника.
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главна звезда, замењујући бомбаше, пре него што ће његово место
заузети спортисти, за којима ће доћи глумци и естрадне звезде (пе
вачи). Његово оружје били су срце, руке и лопата.43) Авдија је радио
као што ради десет армија и тако једног дана постао ударник. Удар
ничку значку додељује један од другова који му каже да је он понос
земље, као застава, а врхунац је појава његове слике у фабричким
новинама.44) Рефрен каже да је његов дан ударан а његов сан хиља
ду тона за један дан
Други део песме је савремен однос према том миту који сто
ји у директној контрапозицији са некадашњим системом вредно
сти. У новим временима Авдија се негде изгубио, каже наратор. На
њега су (и метафорички гледано) сви заборавили јер имају довољ
но багера.45) Међутим сваке године пред Први мај, заборављени и
анахрони Авдија се извлачи из нафталина не би ли се одрадила
форма празника чија је суштина такође давно изгубљена. Тада га
директор основне школе позове да увелича прославу и да прича
о некадашњим дешавањима, анегдотама и подвизима. Ритуално
му се поделе плакете и ордење, он се постави на свечано место
и сви одраде свој посао према унапред припремљеном сценарију.
Суштину овог догађаја и промену између оног и овог времена са
жимају последњи стихови.
„Прије но што пред клинце изађе,
коју љуту попије,
као пјесник што не вјерује
у сопствене стихове.“.
Порука је дакле да не само да у њихове бајке и историју не
верују деца већ не верују ни они сами.
Истом проблему разочарања у резултате рада сопствене ге
нерације, Пушење прилази из друге перспективе у „Дану Републи
ке“. О њеној важности и разорној искрености, говори чињеница
да је чак и те 1987, када су увелико дували ветрови слободе из
ражавања, ова песма добила статус контроверзног продукта и да
43) Чак је постојала и лопата «сиротановићка», нарочито велика да би могла више да иско
па.
44) Још једна од заборављених нституција друге, самоуправљачке Југославије. Велике фа
брике, комплекси са више хиљада запослених имали су свој лист са редакцијом. Те
новине (месечник или недељник) служиле су за информисање радника о пословној по
литици, резултатима, проблемима , али су доносиле и животне приче и истицале најбо
ље. Аутор овог текста је крајем осамдесетих своју средњошколску праксу одрађивао у
фабричким новинама Четрнаестог октобра и Рубина у Крушевцу.
45) Као у песми Рокера с Мораву: „Бол болује Жикина кобила кад се сети кад је млада била,
На њиву се ишло с коњи лично, није било трактори и слично.“
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је њен пропратни наслов „Наш прилог за песму евровизије“, био
цензурисан. Дакле сама песма није забрањена, али су власти тада
сматрале да би допуштање првобитног наслова још више појачало
политички контекст порука које песма носи.
У то време су власти СФРЈ изузетан значај посвећивале об
новљеном учешћу земље на избору за песму Евровизије. Надме
тања су била веома гламурозна и скупа, пуно се улагало у пре
зентацију победничке песме. Вероватно је било значајно да земља
заједнички стане иза било каквог пројекта, а посебно да се подржа
ва представљање земље напољу. С друге стране СФРЈ тада већ под
економским патронатом ММФ, све више је клизила ка Западу, па је
руководству било важно да се представи Западу као заједница која
у таквим подручјима може да буде једнако или чак више „западна“.
Ови напори су обезбедили неколико високих позиција за по прави
лу загребачке кандидате, а 1989. група Рива је чак и победила.
Овом виртуелном кич надметању и вештачкој пројекцији по
трошачког гламурозног раја, Пушење је хтело да супротстави опис
стварности у земљи и отуд идеја да се песма назове Наш предлог
за песму Евровизије. Како тај предлог изгледа?
Док је у песми о Авдији повод Први мај, овде на тапет дола
зи још један празник чији смисао умире заједно са распадајућом
творевином чије се рађање слави – 29. новембар, Дан републике.
Наратор говори о томе како његов стари данас доживљава празник
земље за коју је некада ратовао. Још једном се као метод нараци
је узима контрапозиција између времена стварања југословенског
друштва кроз ратове и изградњу, и садашњег доба када се све рас
пада. Говори се о митској борби у рату када су „они потурали своја
плећа, газили хладне ријеке и јели кору с дрвећа.“ Данас међутим,
„сви мисле да је живот негде другде, не сања се више исти сан, че
кају пасош да оду ван“. Ово је вероватно најбруталнији тадашњи
опис стања у држави из које многи хоће да побегну по сваку цену.
Стари наравно све ово говори зато што је попио мало (ви
ше) па је из њега покуљала политички некоректна и потискивана
перцепција земље у којој живи. Рационална супруга, међутим упо
зорава: „Драгане шути, скрати језик могу те чути“. Пушење тиме
подсећа на многе периоде у новијој југословенској историји кад је
због вербалног деликта могла да се заглави озбиљна робија, а не
кад су чак и главе летеле. Највише су страдали и најгоре пролазили
управо они који су тврдили да се за такву државу нису борили.
Старом је, каже наратор жао што се више ни клинци не игра
ју партизана, а посебно наглашава ту учмалост духа и неспремност
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на сопствене жртве која сваку заједницу чини мање вредном борбе:
данас свако зна да је глава само једна, данас свако зна пред киме па
сти на кољена. Упркос ветровима либерализације тада је још увек
било више него храбро дефинисати социјалистички самоуправни
систем као друштво у коме људи зарад било чега морају да падну
на кољена и моле. Крешендо песме је сјајна носталгична и тужна
слика некадашњег партизана коме се услед пића причињава да у
даљини види логорске ватре своје младости и тражи да се отво
ре прозори како би их боље видео. У исто време, у рефрену жена
добацује: „Јеси нормалан драгане, затварај прозоре не ради грија
ње“. Ова метафора о грејању је симбол бројних несташица (струје,
кафе, горива, детерџената и друге робе широке потрошње) које су
осамдесетих постале део регуларног живота. Поетски поступак је
нарочито подцртан свечарском атмосфером музике у којој домини
ра труба, чиме се постиже да услед црта тужне стварности, офици
јелна свечарска и помпезна атмосфера делује нестварно, бизарно
и лицемерно.
Преиспитивање односа нормативне идеологије и праксе са
моуправног социјализма наставља се кроз две песме које третира
ју проблем девијација у друштву које за себе тврди да је у основи
бесконфликтни скуп остварених хуманих односа. Социјалистичка
друштва су иначе била крајње пуританска у свом односу према
сексуалности и њеном третману у јавном простору. Слично као у
патријархалним друштвима, сексуалност је потискивана у простор
приватности. Она је сматрало се пре свега нешто што треба посма
трати у функцији друштвене репродукције.
С друге стране, сексуалне девијације су сматране остацима
поремећених друштвених односа наслеђених из претходног бур
жоаског режима или увезених са трулог запада у пакету са свим
осталим злима тржишне политике. Њих је требало лечити и су
збијати, али свакако их држати ван јавне сфере. Не само да не би
подстакле сличне пориве код других, већ и зато што су се такве по
јаве сматрале за неку врсту друштвене срамоте и генерални доказ
неуспешности рада државе и власти.
Пушење, међутим, једну такву појаву узима у разматрање у
песми „Манијак“. Песма говори о сексуалном манијаку који у гим
назијском парку из мрака вреба средњошколске девојчице. Чувени
полушаљиви рефрен каже „Бејбе, бејбе, ко те не би тако младу,
негдје у ладу – прислонио!“ Поента проблема манијака садржана
је у стиховима „И брига ме шта ће послије да буде, дал' ће да ме
линчују ил ће да ми суде“. Дакле необуздани сексуални нагон код
неких људи подстиче насилништво у ком год систему да живе. То
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јест ни социјализам, порука је, не може да искорени традиционал
не проблеме који постоје у свим друштвима.
Спот у коме Карајлић глуми политичара који кексом Топс
намамљује девојчице додао је још једну контроверзну димензију.
У релативно неутралан текст, учитана је конотација према којој је
у питању исповедни монолог политичара који себи може нека
жњено да дозволи такву врсту девијација. Треба се подсетити да
је то доба када се у Југославији млађа генерација комуниста об
рачунавала са старијом, између осталог лансирајући афере о њи
ховом распусном животу и привођењу младих девојака за њихове
потребе.46) Песма и спот су тако показали домаће политичаре као
повлашћене сексуалне манијаке, па је спот стављен у бункер и ни
кад није емитован. Још један директан повод за бункерисање била
је употреба поменутог бренда који је производила фирма Агроко
мерц директора Фикрета Абдића. Управо у то доба се Агрокомерц
нашао у центру велике афере услед финансијских злоупотреба у
пословању.
Још једна песма покушала је да дочара контроверзно пона
шање оних који су били задужени да сузбијају и кажњавају деви
јантно понашање, а уместо тога су га производили. Песма „Мурга
дрот“, посвећена је још једној значајној институцији самоуправне
Југославије, локалном пандуру, позорнику који се обично пона
шао као да је бог и батина у крају.47) Још бизарније у овој при
чи било је да се Мурга представља као модернизовани дрот, који
прати глобалне трендове, популарну културу и иновиране технике
малтретирања и марисања обичне раје. „Наш Мурга није обичан
дрот, његове методе су суптилније. Он те прво понуди цигаром па
те онда разбије“. Међутим он врло добро зна како функционише
хијерархија дозвољеног дрила. Такав локални Бог уме да направи
грешку када претуче клинца „од ових руководећих глава“, па онда
мора дуго да се извињава и клања.
А опет и такав локални пандур стално машта о свом комаду
славе, о прилици да уради нешто што ће га издвојити из масе. Како
наратор каже више му је преко главе да малтретира, легитимише и
марише увек исту рају. Разрешење мистерије долази са речима: „И
док овдје седим у бару и кроз прозор посматрам њега, контам да
је Фројд у праву и да је секс коријен свега.“ Ово се такође могло
протумачити и као метафора за читаву структуру власти у СФРЈ.
46) Посебно је Дража Марковић био на тапету због јагњећих бригада и прича о нарученим
девојчицама.
47) Сјајан филмски и драматуршки обрис овог лика понудио је Радослав Павловић у Малој.
Полицајца Жику играо је Љубиша Самарџић.
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Често се колоквијално могло чути да политичари своје неостваре
не сексуалне фрустрације разрешавају тако што се празне (коло
квијално издркавају) на народу.
Извитопереном сексуалношћу се бави и песма „Како је Ве
лика Британија постала пробушени долар“. Но на далеко зрелији и
дубљи начин питање мушко-женских односа разматра песма „По
следња оаза“. Ово је свакако једна од најлепших љубавних песама
југословенског рок ен рола, пример снаге карверовске поет ике јед
ноставности, а опет кондензована испреплетаним нивоима значе
ња. У најбољој традицији књижевног реализма, Пушење овде даје
слику социјалистичке породице, која је страшно далеко од декла
рисане утопије. Милиони Југословена су попут јунака ове песме
неуспешно покушавали да своју егзистенцију реализују кроз коц
ку, кафане, алкохолизам, док су својим дертом остатак породице
осуђивали на робовање и дубоку несрећу. У ретким тренуцима лу
цидности један такав (анти)јунак обраћа се својој жени Фикрети и
моли је да га остави, да се извуче из пакла и почне свој нормалан
живот. У антологијским, једноставним а метафизички снажним
стиховима каже се „Фикрета, између мене и дна још само ти сто
јиш Фикрета. Можда би требало да се склониш отуда, да почнеш
из почетка. Да не переш више туђа стубишта због мојих лутања,
кафана и томбола. Ти знаш да лажем, да се променит нећу ника
да...“
Помињање томболе асоцира на једну сјајну истоимену дра
му Драгослава Лазића из 1985. године. У њој се управо описује жи
вот двоје супружника у веома сличној ситуац
 ији као што су јунаци
песме „Последња оаза“. Муж који ради у фабрици, као и највећи
део његових колега, нискоквалификованих радника, не може да се
избави од коцкарског порока. У питању је томбола која се органи
зује у локалној кафани. Након што добије плату, половину новца
списка на томболу да би остатак однео кући. У окршају жена га
куне запомажући што упропашћава породицу и пита јел' се то она
удала за пола човека када кући стиже само пола плате.
Дочаравајући атмосферу једне такве везе, Пушење наставља
болну исповест јунака: „Некада давно си вољела човјека, тај човек
то већ дуго нисам ја. Већ дуго у лошој форми сам, узалуд ме успра
вљаш.“ У рефрену се такође помиње ова колоквијална формулаци
ја преузета из фудбалског жаргона: „У лошој форми сам и зато не
желим да будеш ту крај мене, прошетај“.
Обрт доноси трећа строфа која песми даје дубоку универ
залну димензију вечите неух ватљиве дијалектике мушко-женских
односа. У строфи због које тврдим да је ово једна од наших најлеп
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ших љубавних песама, аутор прави снажан излет у историју књи
жевности и савремену популарну културу одајући врхунску почаст
женама на овим просторима, некада неуништивим борцима за дом
и породицу. На његове наговоре да га остави Фикрета без речи од
говара постојаношћу и чудесним гестом: „Фикрета ми трешње из
нјела, а ја се сјетих неког филма о птицама: Када је птици у лошој
форми друг тада ни она не лети на југ“.
Овде се реферира на потресну и величанствену причу из та
да популарног дугометражног документарног филма Петра Лало
вића, Последња оаза (по коме песма и носи назив). У питању је
прича о пару птица селица којима се пред селидбу дешава малер:
једна од њих ломи крило и не може да лети. Она друга која је здра
ва и која може да се спаси, остаје уз свог партнера да би са њиме и
угинула од зиме. Порука песме је да се жена бори за свог човека у
каквом год да је он стању јер се тиме бори за своју породицу, част
и љубав. Наравно, најлепши споменик таквим женама оставио је
Лаза Лазаревић у причи Први пут с оцем на јутрење, ауторима по
знатој из школских читанки.
Ова песма доноси нови слој албума који осим критике соци
јалистичке праксе покушава да с оне стране актуелних односа про
нађе универзалне мотиве и вредности48) које би требало бранити
без обзира на политичке и економске околности. Ту спада и песма
„Добри јарани“, која представља начин на који је Пушење видело
песму Битсла “Цан’т буy ме лове”. Песма се одвија у форми ди
јалога између представника естаблишмента који објашњава да се
парама све може купити, политичари, новинари, судије, и обичног
човека, који брани људскост несводљиву на новац. Рефрен опоми
ње да добре јаране пара купит не може.
У питању је рефлексија на тада већ увелико развијени мер
кантилни систем вредности у одумирућој Југославији који је испод
виртуелног заклињања у универзалне вредности и солидарност за
право већ увео валутну квантификацију свих односа и мерила. У
овој песми је и један од поетских врхунаца албума, стихови: „А
кад хладни ветар дође, у твоје крајеве и кад ти срце старо испуне
леденице, питаћеш се зашто фигуре шаховске с оне друге стране
48) Карајлић је у интервјуу посебно инсистирао да се нагласи ова димензија њиховог та
дашњег деловања. Смисао свему давала је једна врста утопије без које је свако пра
во уметничко стваралаштво немогуће. Иако нису знали прецизно како изгледа систем
вредности или друштвено уређење за које се залажу, читав рад не би имао толико одзива
и успеха да се свео само на спрдање са лицемерним друштвом. Важна је била вера у
неку неухватљиву утопију, макар она била везана само за сферу уметности.

277

СПМ број 2/2010, година XVII, свеска 28.

стр. 251-281.

нико не миче...“ За овим следи понављање рефрена и носталгични
кратки али ефектни соло на клавиру.49)

*
Када се 1984. појавила фамозна Шуварова Бјела књига, по
пис онога што је унутра наведено као инкриминишуће деловање
против социјализма и самоуправљања, одлично је показивао дубо
ку кризу у којој се налази читав југословенски систем у свим њего
вим аспектима. Власти су неспособне или невољне да се са кризом
изборе насрнуле на последице, односно на дескрипцију кризе која
је долазила из алтернативних интелектуалних кругова. Реагујући
на ту замену теза Игор Мандић је рекао: „Живимо, с једне стране у
порнографском друштву, у друштву у којем је 'moral insanity’ пре
шао већ све границе, тако да на телевизијским екранима можемо
гледати голе сисе, стражњице па и пимпеке. Живимо дакле у мо
ралној раскалашности, против које немам ништа, али с друге стра
не у идеолошкој стези. Према томе, овај систем, који с једне стране
дозвољава порнографију на начин западних друштава, али с друге
суспреже мишљење на начин источних друштава, може се назвати
порно-бирократским“50)
Три године касније када се Поздрав појавио, раздвајање из
међу ове две сфере било је још радикалније и још уочљивије. Ал
бум је боље него било који производ масовне културе, стижући до
милиона конзумената преко радија, телевизије, грамофона и касе
тофона цртао како се распростире морална деградација, док с дру
ге стране власти не чине ништа да тај распадајући брод среде и
преусмере у неку сигурну луку. Овај албум Забрањеног пушења је
јасно поручио: ево какву сте земљу овде направили, ево шта о њој
мисле они који су за њу ратовали односно крваво је градили после
рата, ево шта о њој мисле млади, они којима је наводно оставља
те, ево ко су данашњи јунаци и модели идентификације, ево какви
су људи који врше власт на свим нивоима, ево како нам изгледају
породице и друге друштвене институције итд. Укратко, овај албум
је рекао: ово се све распада и ако нешто не урадите све ће да оде у
материну. Исту ствар су још експлицитније надреалисти показали
49) Због природе чланка овде се бавимо само текстуалним слојем албума. Треба макар по
менути да је у питању инструментално и продукцијски њихов најбољи албум. (продук
цију је између осталог радио тадашњи продуцент групе Кјур). Свирање је далеко преци
зније него на ранијим албумима, аранжмани веома богати. Укључени су и флаута, пуно
саксофона, богата оркестрација у „Метеору“, клавијатуре немају више ону новоталасну
наивност већ дају богате и снажне звучне пејсаже итд.
50) Игор Мандић, цитирано према Чале Фелдман и Прица (2006), стр. 60.
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у последња два серијала Топ листе који се често наводе као про
рочки.51) Епилог знамо
Анализа Поздрава требало би да више усмери пажњу истра
живача на проблем система вредности и погледа на свет као посеб
ног аспекта југословенске кризологије. Још увек недостаје једна
вредносна хронологија друге Југославије која би показала како се
трансформисао вредносни систем и како је он изгледао за различи
те генерације Југословена, како је он изгледао у различитим кла
сама, колико су поједини модели заиста пенетрирали у срца и ду
ше појединаца, а колико су остајали на површини, затим како је
функционисала симболичка размена са западом која се одвијала
на читавом низу фронтова, од елите до гастарбајтерске и руралне
структуре итд.
Посебно питање је наравно у ком правцу је Југославија могла
да се усмерава у другој половини осамдесетих. Страховито греше
они који мисле да је изградња либерално-демократског друштва у
СФРЈ била могућа. Либерална демократија претпоставља постоја
ње државе са јединственим тржиштем, ефикасним институцијама,
сувереном влашћу и обавештајном службом. Југославија све то ни
је имала јер је де факто, плански била растурена у периоду 19621974. Она је или могла да се поново реконституише у том правцу,
што није могло да се деси либерално-демократским путем, будући
да многе републике и покрајине нису хтеле да се одричу достигну
тог степена државности, или је морала да се распадне. Пресудна је
била улога Запада да се деси ово друго и то управо на начин који је
прописала Бадинтерова комисија.
Коначно, двадесет и три године после објављивања, Поздрав
има неку сасвим другу перспективу. Нестанак контекста у коме је
настао однео је ову врсту политичке димензије у прошлост. Пло
ча спада у кључне тачке ју-митологије,52) а за многе генерације
она представља неизбрисиву звучну слику младости, носталгије
и сентиментализма. Већина песама и данас звучи свеже, духови
то и занимљиво. Уосталом Балада о пишоњи и жуги, Хаџија или
бос и Дан Републике и данас се често могу чути на радио таласима
широм ексјугословенских простора, у дискотекама и на приватним
журкама.53) А Фикрета (Последња оаза) спада међу оне бисере ко
51) То су познати скечеви о подељеном Сарајеву у коме свака улица и спрат постају посебна
република, као и о грађанском рату који се води унутар једне породице; такође и скеч
битке између ђубретара западног и источног Сарајева.
52) Сама по себи она је и богати трезор значајних момената из историје СФРЈ који се узгред
помињу. Нпр. подсећање на земљотрес у Бања Луци у песми «Како је Велика Британија
постала пробушени долар».
53) Такође и на концертима загребачке секције групе коју води Сејо Сексон.
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је тек упућени откривају долазећим генерацијама. Мало ли је за
један албум?
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Последњи поздрав из земље Сафари

Misa Djurkovic
THE LAST REGARDS FROM SAFARI LAND
Summary
In this article author approaches to the problem of Yugoslavia’s
dissolution starting from the aspect of crash of the system of values and
ideology that used to provide legitimacy for the state. Method that he
uses is detailed analysis of the third album of Sarajevo band Zabranje
no Pušenje, named Regards from Safari land. Basic thesis claims that
this album, by displaying crash of the system of values, announces and
predicts the breaking up of the country. Author also presents an analysis
of neoprimitives movement of which Zabranjeno pušenje used to be the
part, and sets this complex phenomenon within the context of political
and economic crisis of the 1980s.
Key words: neoprimitives, Yugoslavia, Zabranjeno Pušenje, system of values.
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АНТИНОМИЈЕ ПОЛЕМИЧКОГ
ДИСКУРЗИВИТЕТА
Сажетак
У овом огледу аутор, поводом постухумног објављивања
зборника критичко-есејистичких текстова Буктиње Николе Мило
шевића, подробно анализира Метод овог мислиоца, чије је богато
и разуђено филозофско и књижевно-теоријско дело оставило упе
чатљив траг у српској духовној култури друге половине двадесетог
и прве деценије овога века. Аутор покушава да устврди да је Мило
шевић, апсолутизујући властиту методу коју карактерише конзи
стентно трагање за противречностима унутар неког филозофског
система или неке књижевно-уметничке структуре, помоћу којих, с
друге стране, открива идеолошку или психолошку позадину одре
ђене епистемолошке некохерентности неког дела, уобличио конту
ре једне специфичне негативне гносеологије. Аутор у овом тексту
покушава да демистификује формулу Милошевићевог полемичког
дискурзивитета, и да при том одреди вредносне домашаје тако
етаблиране рецепције културних творевина.
Кључне речи: полемички дискурзивитет, гносеологија, епистемологија,
епистема, антиид
 еологизам, метод, редукционизам, анти
номичност.

*
Приређивачки концепт књиге Буктиње — без сумње из
узетно пажљиво промишљен — обавезао је читаоца на једну ак
тивнију, такорећи мета–литерарну или мета–теоријску будност у
разумевању и вредновању понуђеног штива. Одмах дефинишући
употребљени прилог „мета“, рецимо да је напросто реч о томе да
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претензија понуде својеврсног пресека тематске укупности есеја
и рецензија Николе Милошевића неизоставно подиже раван оче
кивања са питања појединачне успелости неког конкретног кри
тичког захвата овог аутора, на питање изгледа и домета могућне
конзистентне рефлексивне позиције са које се такви захвати пар
тикуларно упућују. Другим речима, сматрамо да овако састављен
зборник текстова хотимично провоцира следеће упитаности:
Да ли се може говорити о јасно профилисаној, аутентичној
гносеолошкој (дакле сазнајној или сазнавајућој) варијанти опхође
ња према епистемолошком струјању (дакле иманентној манипула
цији знањем, о којој после, рецимо, Фукоових увида не може бити
спора да је као какав тајни кôд субјективног експанзивитета увек
присутна у свакој разради исказа „Ја знам“ или „Стање дате појаве
је управо такво како ја тврдим“)?
Није ли Милошевић све време властитог ангажованог вред
новања битних дела и активизама своје и непосредно претходе
ће епохе заправо исписивао нешто што ћемо назвати својеврсном
продуженом, па и крајње принципијелно недовршеном формулом
резистенције на искушења заводљивости теоријских система —
будући да сâм готово да није преступао улогу критичара, што зна
чи просвећеног реципијента, а не бар декларативно иновирајућег
„примарног“ ствараоца?
Уколико је одговор на горња питања потврдан, неминовно
следи и непознаница о начину реализације, односно структурал
ног пласирања такве једне прикривене формуле — при чему модус
„формуле“ овде за нас значи: реч је о форми употребљиве препору
ке, насупрот форме конкретног наговора. А будући да верујемо да
таква формула постоји, не оклевајући можемо истаћи једну њену
појавно упадљиву карактеристику коју због лаке уочљивости сме
мо, верујемо, третирати као аксиом: наиме, ако је има, таква Ми
лошевићева формула је полемички дискурзивна. Овом синтагмом
напросто одмах наглашавамо да у типичном Милошевићевом дис
курсу заправо није реч о дијалогу — у којем би се случају, бар како
дијалог овде замишљамо, одвијала размена између два равноправ
но елаборисана приступа — него о маниру својеврсног Милошеви
ћевог такорећи „инсталирања“, и потом имплозивног преиспити
вања, у језгро широке и све шире социо–културне радијације коју,
по горе прозваном закону епистемолошког струјања или притиска,
неминовно ствара претензија изабраног заговорника ма којег „зна
ња–о“ да нас увери у сопствене постулате и сугестије.
Најзад, уколико се пронађе да је Милошевић заиста настојао
и успео да уобличи такву једну доследну, позадинску анти–систем
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ску формулу, остаје нам да се одредимо према њеној ваљаности,
то јест интактности пред искушењима „системског“ расуђивања
која, верујемо, почивају у средишту пропулзивности сваке логич
ки–убеђујуће егзекуције.
Закључимо: покушај одговора на ова питања представља
композициони оквир нашег осврта на Буктиње Николе Милоше
вића.

**
Поновићемо: пишући о књизи Буктиње не можемо олако
прећи преко чињенице њеног постхумно приређеног карактера.
Овим, међутим, уопште не мислимо на персонализовано адреси
рање и вредновање успелости приређивачког напора, него на изу
зетно срећну, иако наизглед парадоксалну, чињеницу да смо захва
љујући тужно–свечаном поводу (обележавања годишњице рођења
преминулог аутора) заправо добили дело које је саздано на посеб
ној врсти концептуалне усредсређености, односно нескривености,
која, устврдићемо, круцијално изостаје у опусу самог Николе Ми
лошевића.
Још тачније, управо чињеница да таква позајмљена концеп
туална усредсређеност с лакоћом постаје природним комплемен
том садржаја којег обухвата, нама говори да она не да изостаје у
ауторизованом опусу, него је својеврсном наменском цензуром
оданде уклоњена. У том смислу, штавише, не само да можемо рећи
да су Буктиње можда и најуспелије (!) Милошевићево дело, него
и да као ниједна друга његова студија омогућавају јасан поглед на
суштинске вредности и недостатке књижевног поступка овог ауто
ра. Одмах ћемо ближе објаснити.
Свако иоле пажљивије читање ма којег низа Милошевиће
вих критичких есеја утврдиће да дословно сваки понавља исту
ритмичку матрицу излагања која практично реализује оно што смо
назвали стратегијом или позицијом полемичког дискурзивитета.
Након што је, наравно, изабрао предмет анализе по афинитету о
чијој ћемо могућно доследно мотивационој позадини избећи прет
поставке, Милошевић у својеврсној првој фази најпре контекстуа
лизује идејни хоризонт третираног штива и уједно веома брижљи
во образлаже ставове аутора којег проучава, те затим настоји да
препозна и екстрахује његову интерпретативну једначину која, ја
сно, увек има карактер скелетног и формативног нивоа операцио
нализације идејних претензија.
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Укратко, ова припремна деоница Милошевићевог поступка
тендира поистовећивању не само с ауторовим углом гледања, него
најпре са — и ово је Милошевићев одсудни маневар — социо–пси
холошким контекстом за који се у Милошевићевом виђењу редов
но испоставља да је стварни детерминишући, односно полемички
ентитет (те тако одлучно одбацује домен обезбеђен оним што је
познато као став задржавања на текстуалности).
Другим речима, Милошевић неизоставно подразумева изве
сну позадинску решеност којој је конкретна реализација у разма
траном тексту не само демонстративни полигон убеђивања, него
и својеврсна фингирајућа фасада која мање или више прикрива
скривене мотиве — отприлике као у психоан
 алитичком сумњиче
њу свеколике културе да није ништа друго до колективни начин
разрешења неуротских комплекса. Оваква уводна препарација
штива, наравно, није случајна, будући да непосредно истиче (или
придаје) такву интонацију третираном тексту у односу на коју се
потом лако и складно остварује оно што можемо назвати другом
фазом Милошевићеве аналитике.
Реч је о таквом особеном захвату демистификације који се,
услед редовности појављивања, ваљда без сумње показује глав
ном тезом у фактички сваком Милошевићевом есеју — толико да
се, без обзира на област, појаву или аутора којег приказује, деми
стификујући епилог напослетку намеће као сврха по себи, којој је
подређен сав претходни уложени труд. Тако се испоставља да Ми
лошевићеви критички есеји заправо представљају особену пропе
деутику за дозревање фундаменталног импулса демистификације
у читаоцу — импулса за који, чини се, Милошевић имплицитно
сугерише да је круцијални чинилац исправне гносеолошке оријен
тације, барем у модерном свету.
Но како демистификација или, простије речено, разоблича
вање стварних сугеришућих интенција, у суштини значи доказни
поступак против злоупотребе или зачаравања когнитивних проце
са уопште и критичког расуђивања посебно, то се за једину упо
требљиву демистификујућу стратегију логично намеће откривање
неконзистентности консекутивних линија мистификујуће пону
де (или бар мистификујућег аспекта у понуди). То у практичном
задатку значи да је потребно осветлити потенцијалне шавове или
каузално нелегитимне прелазе преко којих се стварној интенци
ји (локализованој и, у крајњој линији, партикуларно–интересној)
придодаје неосновани вишак потребан да оствари сугестију инте
гралности, односно преко којих се критичкој будности у читаоцу
286

Жељко Симић

Антиномије полемичког дискурзивитета

— то јест, шире, публици — протетички намеће привид заокруже
ности и открића наводног истинитог поретка ствари.
Испуњавајући овај задатак који логично происходи из пре
мисе демистификујућег импулса, централни део и основна носи
вост Милошевићевог поступка састоји се у заокрету према само
увереном, аподиктичком демонтирању онога што испрва прозива
као противречност, недоследност и неконзистентност1), да би се
потом показало као суштински интересна примеса коју Милоше
вић неселективно сврстава у категорију идеолошке дисторзије (чак
и када је, на пример, реч о процени ауторове психолошке девијант
ности коју овај по Милошевићевом схватању наткомпензује идеј
ном конструкцијом; у ствари, чини се да је сам механизам натком
пензације за Милошевића идеолошки).
Тамо где Милошевић открива „напрслине“ (један од њего
вих радо употребљаваних термина) у мисаоном „здању“ третира
них аутора, редовно се, под притиском оног што би требало да нас
увери да је незаводљиво неутрална критичка осетљивост, појављу
је као идеолошка мезгра. Тако се у блиском сазвучју есејистичких
јединица репрезентативног скупа есеја Милошевићевог опуса за
право јасно указује присуство једне строго темпериране критичке
будности; ова, пак, кореспондира са циљем којег као да сама тражи
попут детектора, те га, јасно, и налази и преко њега се потврђује:
она у свем свом полету заслужује назив суштинског антиидеоло
гизма, напросто зато што су сви „противречни“ или „недоследни“
отклони на које указује, по њој идеолошког типа.
1) У Буктињама: „[Толстојева солидарност] са погледом на свет његове јунакиње омогу
ћава нам увид у скривено, тамно наличје оне оптимистичке етике коју је он иначе јавно
проповедао.“ (стр. 31; наш курзив) „Није то, међутим, једина противречност у белешка
ма што их је Достојевски сачинио крај стола на коме су почивали земни остаци Мари
је Дмитријевне“. (40) „Међутим, има и нечег противречног у концепцијама Виктора
Шкловског.“ (76) „У Бахтиновом... строгом систему мишљења постоји и једна прилично
очевидна несагласност... [која] показује да је чак и овај иначе ретко умни и образовани
аутор по свој прилици био жртва извесних предубеђења.“ (99, 129) „Meђутим, ако је
Лав Шестов добро запазио да религијска филозофија Берђајева и Лоског није довољно
доследна, ова двојица су добро запазили да ни с религиозншћу Шестовљеве филозо
фије нешто није у реду.“ (151) „Овај несклад између имплицитне и експлицитне линије
тумачења у роману, огледа се и у неким другим видовима књижевне структуре Браће
Карамазова.“ (230) „Ова погрешка у камуфлираном резоновању филозофа слободног
духа [тј. Берђајева] упућује нас, најзад, на оно што, у крајњој линији, стоји иза свих те
шкоћа са којима се борила његова мисао.“ (296; наш курзив) „Тако је и он [Берђаjeв, као
и Бергсон] подлегао искушењу хипергенерализације — једног особеног начина дефор
мисања предмета спознаје, карактеристичног за особе подложне предрасудама.“ (312;
наш курзив). „И управо ту треба тражити основну логичку грешку овог филозофа: Лав
Шестов је појам морала свео на његову фарисејску, формалистичку варијанту... Морамо
се питати шта је разлог ових овако очигледних неусаглашености у структури Шесто
вљеве критике морала?“ (332–3). Итд.
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За откривање тог закључног члана — антиидеологизма — у
плану којег смо изложили свакако је заслужан ванредно успели из
бор есеја у оквиру својеврсне антологије коју чине Буктиње. Реч је
о томе да ни у једној другој Милошевићевој студији заправо и не
можемо с довољно аргумената тестирати својство које смо овде из
двојили. Наиме, тек тематски распон који на једном месту обезбе
ђују Буктиње, и, можда још и важније, омогућавање такорећи уза
јамног „озвучавања“ тема античке, руско–хришћанске и ничеанске
заокружене доктрине хуманитета, разговетно уоквирују довољно
простран домен који допушта потврдан одговор на питање да ли
Милошевић доследно примењује извесну сопствену гносеолошку
платформу која се имплицитно може сматрати конкурентном они
ма које тестира.
Закључимо: Милошевић заиста поседује аутономну, дослед
но примењивану филозофску и гносеолошку перспективу, такву да
је, међутим, не само карактеристично открива његова критичарска
метода, него је та перспектива управо и садржински потпуно за
висна од методе особеног критичког против–става. Покушаћемо
да размотримо консеквенце оваквог садржинског порекла и одре
ђења.

***
Чак и да не знамо ништа о простору и епоси Милошевиће
вог ангажовања, његово дело би, укључујући, наравно, и Букти
ње, заслужило статус споменика упозорења на панидеолошку по
шаст последња два века цивилизације Запада. Оно што, међутим,
представља опасност за антиидеолошку осетљивост која спонтано
прераста у образац макар и искуствено оправданог, али такорећи
формализованог априорног очекивања идеолошког присуства у
свим производима мисли које претендују на досезање ранга акси
оматике (или бар веродостојне дијагностике потреба хуманитета),
јесте својеврсно догматско контаминирање методолошком крити
цистичком искључивошћу.
Са готово драмском градацијом обухвативши не само најши
ри могућни повесно–тематски распон (од античке мисли до анти
комунистичког револта), него и, још важније, крајње релевантан
пресек (преко врхунски репрезентативних представника) битних
оријентација у покушајима да се промисли људски идентитет и
финалитет — Буктиње, сматрамо, вероватно и нехотице открива
ју контуре повременог критизерског профила њиховог писца. Оно
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што, наиме, у односу на једну тему може сачувати изглед уздржане
скепсе, овде у укупној, готово монотоној доследности каткад по
прима изглед дословно идеолошког или програмског скептицизма.
Код Милошевића, чини нам се, бива тако да метод који је
испрва с искуственом утемељеношћу мобилисан у одбрани од по
липа и софистерије интелектуалног утилитаризма и идеологизма,
напослетку мутира у у пресумптивно–предвидљив садржај. Након
што у узастопним закључцима који ефектно поентирају пронађе
не противречности и недоследности разматраног штива почнемо
да разабирамо понављање погледа на стварност којег заступа Ми
лошевић, у нама се неминовно утврђује (и потом се увек изнова
потврђује) очекивање какав заправо мора бити корективни исход
његових критика, без обзира на коју се појаву или став односиле.
На овом месту се нећемо упуштати у психоан
 амнестичке
претпоставке (у којима се сâм Милошевић веома спремно предаје)
зашто долази до оваквог прерастања методолошке детективности
у садржинску филтрацију и мотивску ригорозност просуђивања.
Закључићемо наш осврт таквим поткрепљењем изложених запа
жања које ће уједно укратко оцртати и оно што сматрамо вредно
сним назнакама унутар којих и у односу на које бар ми лоцирамо
домете Милошевићевих есеја.

****
Из већ изложеног сасвим је јасно да монолитна доминаци
ја методе у Милошевићевим есејима нужно у битном одређује не
толико успелост, колико још и пре начелну примереност судова и
сегмената у поступку. Чак и ако апстрахујемо историјски релати
визовану вредност откриваоца многих жижних тема и инспираци
ја чије датирање у српској култури почиње са њиховим увођењем
управо од стране Николе Милошевића, остају непроцењиве и у
глобалној разноврсности такорећи недостижне лакоћа, преглед
ност, јасност и интригантност с којима он приближава третиране
појаве. Дух ненамештеног посвећеништва и страсти у Милошеви
ћевом приступању носи својеврстан иницијатички квалитет који је
данас, нажалост, у сувопарности и каријеристички оријентисаним
техничким стандардима готово изгубљен.
Но када Милошевић пређе на пуну методолошку примену
свог прикривеног гносеолошког модела (чија је очигледна — бар
нама — доследност у неку руку такође вредна поштовања), тада
је већ и логички неминовно да прелиминарна успелост априори
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буде ограничена једноставним критеријумом: зависношћу од тога
колико је предмет Милошевићеве анализе заиста по себи (моти
вационо, тематски, и у односу на коју сферу интенционално и екс
планаторно реферишући) такав да је према њему оправдана, и у
којој мери, примена идеолошког сондирања. Погледајмо на неким
примерима.
Тамо где је све оно што Милошевић подразумева под иде
олошким уделом у реализацији креативног или ангажованог по
рива неоспорно, тада његова кадрост и ерудицијска опремљеност
за минуциозно кретање трагом позадинских решености показује
пуну прикладност, и резултати су импресивни — као, на пример,
у есеју „Буктиње. Јан Палах, Sub Speciae Aeternitatis“. Овде је, на
име, предмет анализе заправо феномен самоубиства које је, нарав
но, као акт само егзекуција динамике претходних интрапсихичких
стања, индукованих збивањима која са конкретним околностима
суицида углавном немају много везе, а која треба расветлити да би
се чину пронашло стварно значење. У погледу таквог тематског
контекста, све методолошке врлине — па и оно што назиремо као
Милошевићев Weltanshaung који фундира његов гносеолошки мо
дел, о чему можемо само наговестити у следећем одељку — долазе
до изражаја: укрштање лонгитудиналног и трансверзалног сагле
давања, суптилно уношење у психодинамска укрштања и супсти
туизацију која је основ идеолошких померања, те поткрепљеност
примерима.
Али, када се Милошевић упусти у преиспитивање генезе
једног крајње сложено мотивисаног система, па уз то и са дубо
ко баштињеним залеђем на које се заправо продужава, какав је на
пример Берђајевљев — тада је његов модел у великој опасности
да промаши у упорном настојању да редукционистички сведе ме
ханизам расуђивања на идеолошку, или чак психопатолошку ком
пензацију. Тако се испоставља готово апсурдно непримереним да
се рационалистички критикује неутемељеност Берђајевљевог „ре
лигиозног оптимизма“ — као да сам по себи религиозни импулс
није априори увек оптимистичан: Берђајевљева варијанта је само
један пример, и зашто упућивати салву логичких примедби нечему
што је унапред и легитимно себе дефинисало као алогично? Ти
пична Милошевићева примедба коју непрестано варира: да Берђа
јевљева филозофија слободног духа усклађује своје делове често
помоћу простог апеловања на оно што је ирационално, отуда уоп
ште не делује убедљиво — јер није ли тај састојак ирационалитета
„проблем“ сваког религиозно оријентисаног доживљаја и расуђи
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вања, против којег Милошевић очигледно избегава да се отворено
изјасни?2)
Најзад, на истом примеру се повремено може с правом учи
нити да тоталност критичке полемичности поприма профил ре
шености на дисквалификујући обрачун и остракизам: Милошеви
ћу уопште не пада на памет да као атеист и скептик допусти право
на религиозно убеђење (или да га, бар, попут Вилијема Џејмса,
третира неутрално као легитимно „искуство“) него на примеру
Берђајева као да жели да изведе мотивациони егзорцизам религи
озног порива.3) Тако се — морамо тако рећи — „спушта“ на ниво
највулгарније псеудопсихоаналитичке аргументације када из вео
ма субјективно интерпретираних детаља из живота руског мисли
оца (исти је поступак и у случају Шестова) изводи дефинитиван
закључак о његовој идеолошкој патогенези: за Берђајевљеву апо
теозу стваралаштва налази да јој је порекло у тежњи да се изађе
из иманентног круга стварности, „a сама та тежња проистицала је
логично из душевног склопа Николаја Берђајева, душевног склопа
једног бенигног аутсајдера у психолошком значењу тог израза.“4)
Најзад, опомињући се ограничености простора, можемо још
као индикативну употребу непримерене аргументације навести и
2) Истог је нивоа и индикативна примедба на „недоследност“ Достојевског који се, ваљда
као свако људско биће, колеба у погледу неизвесности посмртног статуса док седи по
ред одра своје покојне супруге — јер је управо то колебање сведочанство о дозрелости
за оно што Јасперс назива „граничном ситуацијом“. Милошевић, пак, у понесености
употребе свог критичког модела указује на „сумњиво“ место: „Психолошки је занимљи
во и питање: ‘да ли ћу се видети са Машом?’“ Након чега следи коментар којим „хвата“
Достојевског у противречју: „Онај ко је заиста уверен да осим овог земаљског постоји
и нека друга, небеска раван у коју одлазимо кад завршимо живот на овом свету, не по
ставља себи оваква питања.“ (Буктиње, стр. 41) Примера оваквих „недоследности“ је
много, али нам, наравно, простор не дозвољава да их више наводимо.
3) И не само религиозног порива. Да Милошевић доследно и по сваку цену спроводи су
збијање сваког алогицизма и у другим делима, можемо поткрепити веома слабим избо
ром аргументације на сличном месту у Психологији знања. Тамо се Милошевић сврста
ва уз крајње ортодоксни (и, право говорећи, одавно превазиђени) логички позитивизам
Морица Шлика када треба да оповргне право на Бергсонов интуиционизам, односно
оно што квалификује као „мистичку спознају“. Овај нам је пример, међутим, посебно
занимљив стога што су докази припадника Бечке школе заправо такви да неселективно
одбацују сваку употребу појмова која није операционално–функционално дефинисана,
па тако и саму Милошевићеву реторику. Осим тога, поштено–консеквентна употреба
Шликовог поступка у суштини одбацује сувислост поетског језика у идејним поручи
вањима, те је тако и Ничеов и Достојевскијев напор за њих углавном бесмислен. Али
таква консеквентна употреба Милошевићу не треба — било је довољно пронаћи на
чин да се оповргне сам корен Бергсоновог расуђивања. Дистанцирање преко неминовне
противречности, пак, код самог Шлика, остварио је Милошевић преко изненађујућег
критичког закључка: да је и сам Шлик „постао жртва својеврсног епистемолошког оп
тимизма“. (Никола Милошевић, Психологија знања, Нолит, Београд, стр. 436.) Преска
чући след извођења овог осврта, можемо одмах рећи да оптимизам Милошевић нигде
није опраштао, а понајмање епистемолошки.
4) Буктиње, стр. 320.
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слично интонирано пребацивање Бахтиновој инаугурацији идеје
„полифонијске“ структуре битних литерарних остварења, чији је
репрезентант или чак утемељитељ Достојевски. Подсетимо: Бах
тин је устврдио да, за разлику од „монолошке“ структуре већине
романа, у којој је свеколика нарација и идејна динамика подређена
или еманирана из визуре сагледавања главног лика, Достојевски
заправо исписује дозревање аутентичне самосвести према којој су
све сукобљене идеје (па и ликови) у роману заправо равноправне
све до климакса њиховог синтетског уравнотежења у особеној До
стојевскијевој хуманости: ликови Достојевског, тврдио је Бахтин,
никад нису „завршени“ изнутра, јер ни самосвест не може да се
заврши изнутра. Реалну утемељеност ове идеје плуралистичких
гласова, међутим, нешто у Милошевићевом дискурсу не може да
прихвати5).
Након неизбежне упитаности (Милошевић: „Морамо се, ме
ђутим, питати има ли и полифонијска књижевна структура своју
идеолошку претпоставку, и, ако је има, где би је требало тражи
ти?“), Милошевић се упушта у доказни поступак којим — сумира
мо — показује да је и прави Достојевски ипак заговорник „унила
терарног“ или монолошког дискурса, те да су све остале збуњујуће
снажне фигурације крајње опречних мишљења посуђених ликова
из романа (дакле оно на шта се Бахтин позива) у ствари бледи по
кушаји да се драматски јаче истакне веродостојни „монолошки“
5) Да Милошевићев метод ову идеју не може лако да толерише сасвим је јасно: агонални
плурализам равноправно дочараваних мишљења и концепата фактички одмах одбацу
је умесност брзоплето упућиваног критеријума „непротивречности“: па Достојевски
је управо и замислио да сваки од браће Карамазов противречи другом! Но и овде је
Милошевић прилично вешто пронашао изотоп свог методолошког начела: уместо за
логичким противречностима и несагласностима, он у оваквим случајевима трага за
мотивацијским недоследностима ликова — при чему је, јасно, у великој мери арби
трарно–субјективно шта ко сматра мотивацијски доследним. И наравно, овде се убрзо
испоставља да право на мотивацијску доследност има један фаворизован гносеолошки
модел који је — опет само наговестимо — најближи реторици Дмитрија или Ивана Ка
рамазова. Тако је лик Аљоше унапред припремљен за „недоследност“. Милошевић твр
ди да у психолошком и идеолошком профилу Аљоше нема готово никаквих значајних и
сложенијих, како каже, „засенчења“ — зато што је, устврдићемо, превидео да, бар док
тумачи Бахтина, основна коректност захтева да се уважи бахтиновска идеја према којој
се, да употребимо исти термин, „засенчује“ искључиво дело у укупности. „Аљоша Ка
рамазов је праволинијска, једносмерна, монотона уметничка творевина“, пише Мило
шевић. „Читалац живи у непрестаном очекивању да види нешто стварно ‘карамазовско’
у Аљоши, али се његова очекивања редовно изјаловљују. “ (Буктиње, стр. 191). Нарав
но, овде је реч о Милошевићу као читаоцу, и о очекивањима његовог критичарског ме
тода и гносеолошког погледа на свет. И, нажалост, већ смо припремљени на очекивање
разлога пишчевог „пада“: „Лик Аљоше Карамазова носи врло видне трагове извесних
пишчевих приватних, полемичких пројекција... начин изражавања Аљоше Карамазова
и иначе је, највећим делом, баналан, једноличан и извештачен...Његове мисли на крају
романа су неопростиво баналне, сладуњаве и стереоптипне... У том књижевном лику, и
око њега нема ниједног детаља који би остављао утисак пластичности и индивидуално
сти.“ (Буктиње, стр. 193, 198; наш курзив)
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Достојевскијев глас. При том је крајње упадљиво да се за поткре
пљење ове тезе Милошевић до краја есеја упушта у дугу анализу
искључиво оног дела Достојевског које је формом заправо испо
ведно–монолошко (Забелешке из подземља) те тако неминовно с
великом рељефношћу истиче један глас, до којег је, по личном при
знању, Милошевићу заправо и највише стало (наиме, Забелешке су
за њега најуспелије дело Достојевског).
Управо се питајући какав је то глас којег идејно–идеолошки
репрезентује јунака Забележака, довршићемо овај осврт.

*****
Као што смо већ више пута наговестили, доследност при
мене Милошевићевог метода дугује утемељености у прикривеном
расејавању једног гносеолошког становишта који је обавезује. Од
мах морамо истаћи: то становиште, или тај поглед на реалност који
се пробија у овако изврсно сумираној збирци какву чине Буктиње,
сам по себи безусловно је легитиман — штавише, могућно је да
би он, да је икада отворено образложен, носио веома велику вред
ност. Невоља је, међутим, у томе што Никола Милошевић ника
да није понудио сопствену гносеологију, иако је ову имплицитно
и, како смо видели, задивљујуће пасионирано провлачио кроз све
своје критичке радове. Модел критицизма доводио га је при том
дотле да критичким захватима „бруси“ и изолује туђа становишта
све дотле док она не проговоре искључивошћу која, истина, одгова
ра Милошевићевом афинитету, али објективно често представљају
само један сегмент размишљања третираних аутора (наравно, ово
је много упадљивије код романсијера него код идејно монолитни
јих мислилаца). Овде се свакако не можемо упуштати у одгонета
ње карактеристика Милошевићеве гносеологије или егзистенци
јалитике, али читаоцу засад можемо као на пријентире указати на
неколико навода до којих je Милошевић стигао тако што, одстра
њујући оно што сматра „недоследностима“, или упињањима да
се избегне „монолошка“ одређеност, с очигледним задовољством
утврђује као откриће најдубљег слоја или егзистенцијалног суп
страта расуђивања даровитих стваралаца.
„Носио је, дакле, Толстој негде дубоко у себи и једно скри
вено, мрачно сазнање које је коренито доводило у питање њего
ва етичка и антрополошка начела“, открива Милошевић, а затим
полетно посуђујући артикулацију дефинише то дубоко скривено
Толстојево сазнање: „Светом не управља ни нека промисао, а ни
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слободна воља других бића, већ нека слепа нужност која неумољи
во одређује све оно што нам се у животу збива.“6)
Или: „У Записима из подземља Дoстојевски нуди алтерна
тиву Чернишевском: не неку хришћанску визију људске природе,
већ гледиште по коме је човек и када је лишен било каквих спо
љашњих стега непоправљиво ирационално биће које страсно воли
патњу, која са своје стране није ништа друго до разарање и хаос.“7)
Треба још приметити и ову карактеристику: свако оно ми
шљење или доживљај стварности који одбијају да признају примат
оног што, на пример, симболизује уметнички „убедљиви“ Рогожин
(„оличење оног одвратног паука и оне мрачне, бесмислене, вечне
силе што управља светом“8)) извесно су осуђени на Милошевиће
во одлучно одбацивање као илузионих, комплексивно и шарлатан
ски наткомпензативно мотивисаних — такав је, рецимо, и Шестов
(с којим се Милошевић слаже све док се задржава на полазним
не–оптимистичким основама безнадежности или „обескорењено
сти“), коме је свакако нека биографски непозната лична несрећа
предодредила окретање ка тертулијански безусловној вери у апсо
лут, а такав је, видели смо, и Берђајев који је, чини се по страсти
уложеној у побијање његових спекулација — и из разлога који за
служују можда да буду предмет целе једне студије (која би можда
учинила оно што Милошевић није: да екстрахује развијени облик
његовог без сумње дубоко истанчаног доживљаја човека и ствар
ности) — нека врста Милошевићевог антипода. Зашто је тако —
овде можемо само пустити читаоцу да с нама нагађа или наслућује
уз, рецимо, овај навод: „Једино логично решење класичне дилеме
зла — одбацивање Бога — Николај Берђајев није хтео и није могао
да прихвати. Најдубљи узрок за погрешност скривене аргумента
ције којом се брани егзистенција Бога у филозофији слободнога
духа треба, дакле, тражити у нечем што је пре свих аргумената:
значи у извесним предрасудама.“9)
Чини се да Милошевић заправо никада није прихватио две
могућности које иначе не слове као нелегитимне у теоријском ра
суђивању: прво, рецимо, Дериде и његових следбеника да се сва
мисаона штива добронамерно прихватају као равноправна игра
текстуалног завођења и да се у њима траже квалитети таквог за
вођења, и друго, оној које би могли заступати заговорници има
6) Буктиње, стр. 35.
7) Исто, стр. 50.
8) Исто.
9) Исто, 296.
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нентне посебности стваралачког чина попут Ингардена или овде
помињаног Бахтина — да стваралачки чин ипак понајвише пред
ставља аутономан продор усмерен финалном назирању неког још
непостојећег стања, а не реактивну последицу, то јест одјек кон
текстуалне заданости.
Напослетку, не знамо да ли је довољно логично претпоста
вити да онај ко суверено препознаје туђу предрасудност на основу
тога што верује да располаже веродостојним доживљајем, такође
верује и да сам сумњи у предрасудности измиче.
Mилошевић бар у једном случају, чини се, у то није сумњао
— у свом властитом. Ми, пак, верујемо да разлози за такву његову
лишеност сумњи у сопствену ослобођеност од предрасуда заслу
жују да буду темељно проверени — али не да би били оповргнути,
него да би и оно позитивно знање о игри са животом и трајањем
којим је овај велики мајстор располагао, постало део и наших вред
ности.

ЗАКЉУЧАК
Књига Буктиње Николе Милошевића представља парадиг
матично дело за читав хетерогени опус овог филозофа, есејисте
и књижевног теоретичара, чије књиге, готово безостатно, обеле
жава својеврсни антиномични полемички дискурзивитет. Анализа
ове постхумно објављене књиге, као и свих претходних уосталом,
демистификује Милошевићев методолошки конструкт који се, бу
дући баш што је такав – конструкт, састоји од неколико препозна
тљивих фаза: у првој, овај филозоф најпре констектуализује идејни
хоризонт третираног штива, да би потом у идеолошким или пси
холошким чиниоцима налазио узроке инкохеренције неког дела,
односно једне епистеме. Из овако постављеног и утемељеног ме
тодолошког апсолутизма проистиче једна аутентична, доследно
примењивана филозофска и гносеолошка перспектива. Та је пер
спектива управо и садржински потпуно зависна од методе особе
ног критичког против-става. Када се Милошевић упусти у преи
спитивање генезе једно крајње сложено мотивисаног мисаоног
система, тада је његов модел у великој опасности да промаши циљ,
у упорном настојању да редукционистички сведе механизам расу
ђивања на идеолошку, или чак психопатолошку компензацију. Ни
кола Милошевић никада није понудио сопствену систематизовану
гносеологију, иако је ову имплицитно и пасионирано провлачио
кроз све своје критичке радове. Модел изоштреног критицизма до
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водио га је притом дотле да критичким захватима «атомизује» и
изолује туђа становишта све дотле док она не проговоре искључи
вошћу која им неретко није уопште иманентна.
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Zeljko Simic
ANTINOMIES OF POLEMICAL DISCOURSIVITY
Summary
Regarding a posthumous publishing of Nikola Milosevic’s me
moir of critical-essayistic texts The Torches, in this text author thoro
ughly analyzed the Method of this intellectual whose rich and extensive
philosophical and literature-theoretical work has left significant impact
on Serbian spiritual culture in first decade of 21st century. The author
attempted to conclude whether Milosevic established a form of one spe
cific negative gnoseology through apsolutization of his own method.
Such method has a characteristic of a consistent search for antinomies
within a certain philosophical system or a literature-artistic structure,
which enables a discovery of an ideological or psychological backgro
und of a certain epistemological incoherency within some work. In this
text the author also attempted to demystify a formula of Milosevic’s
polemic discoursivity and, in line with it, to define a normative range of
such established reception of cultural achiev ements.
Key words: Nikola Milosevic, negative gnoseology, polemic discoursivity
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ПРЕДВИЂАЊА ТЕЖИШНИХ
ПРАВАЦА МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА
ПОСЛЕ ГЛОБАЛНЕ КРИЗЕ
Сажетак
Призната глобална криза непредвидљивих обрта, упркос
предузетим управљачким покушајима налажења излаза, додатно
је подстакла прављење предвиђања тежишних праваца међународ
них односа. Целокупна индустрија сазнавања будућности више не
извире само из уверења у настајање друштва знања. Све више је
побуђују тражења поузданијих вођица отимању из вртлога невоља
у које се запало. Међутим, подлога предвиђања будућих одређују
ћих делатника, структура, процеса и исхода није поуздано урађена.
Њену израду посебно отежавају трвења неподударних вредносних
опредељења. Будући тежишни правци међународних односа зами
шљају се и до 2025. године. Прогностичари, у истом даху, ипак
саопштавају како нису кадри да процене јесу ли настали преокре
ти само привремена искакања из лежишта или трајно одвајање
од обрасца међународних односа какав је уобличен после Другог
светског рата. Несродна вредновања процеса глобализације изводе
предвиђања у опречне крајности. Испитивање издвојених окосних
врста предвиђања тежишних праваца међународних односа и,
истовремено, саветованих стратегија деловања, предузето је на те
мељу претпоставке да глобална криза подупире како отварање ми
шљења за нове увиде у постојеће стање, тако и за окретање вађењу
решења из прошлости што из незадовољства, што из заплашено
сти садашњицом. Закључено је да због слеђења старих мапа ми
шљења сви прогностичари тешко увиђају излазе из данашње гло
балне кризе. Зато муку муче да разаберу будуће тежишне правце
међународних односа. Скученост старог начина мишљења спутава
сналажење у просторном и временском пределу стварних међуна
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родних односа. Нема нових поузданијих мапа предела у којима се
човечанство обрело. Отуда упуштања у деловања, ослоњена на ми
саоне мапе израђене у радионицама старог начина мишљења, све
учесталије завршавају у све дубљим провалијама. Одустајање од
кретања по застарелим мапама превазиђеног мишљења могло би
бити најподеснији компас за прављење садашњости и увиђање те
жишта будућих праваца међународних односа.
Кључне речи: међународни односи, глобализација, глобална криза, дегло
бализација, моћ, мултилатерализам, регионализам, мре
жно друштво, викиномија, недржавни актери

"Велики крах", октобра 2008. године, и потоња збивања,
многима налик на "Велику депресију" (Urry, 2009), окидају више
струке обрте у размишљањима. Разнородно се просуђује у чему се
свет обрео. Питање шта да се ради, не силази с ума. Неподударне
су процене излази ли се из невоља у које се запало, или не. Мало
душни стрепе да, уколико краја свим непогодама и има, после њих
уопште неће бити "дуге".
Утврђивање тачног порекла запрепашћујућег "низа догађа
ја", без вајкања, заиста није "нимало лако" (Chinn, Frieden, 2009:
1). Унизана збивања до сада су завршила стављањем под име гло
бална криза. Тако стоје ствари тврде, без придружених вредносних
примеса, тобож намерни да не западну у "живи песак" идеологије.
Сабрани догађаји од октобра 2008. године покривени су и именом
криза глобализације. Наденули су им такво име склони да понуде
замисли праведније глобализације од досадашње. Говоре да је не
праведној глобализацији текући глобални економски суноврат "за
куцао последњи ексер у самртни ковчег" (Bello, 2009).
Дужничка криза била је почетно име збивања октобра 2008.
године Временом се закључило да је след дешавања изазвао пре
скок у нову путању. Нађено је да зато заслужују и стављање под
нов назив глобална финансијска криза. Сматра се да се "глобална
финансијска криза" (the global financial crisis – GFC) изродила у
Сједињеним Америчким Државама. Неки су је приписали прете
раној "распојасаности" новца и преслабој уређености. Држе је по
могнутом и "подбаданом вољношћу Кине да наизглед неограниче
но кредитира Америку" (Garrett, 2010: 29).
После стишавања "урагана" глобалне финансијске кризе –
чије су "око" поједини видели у готово заједничком делу растро
шног дужника и доброхотног повериоца широм отвореног новчани
ка – пописано је шта је све уништено, а шта је остало поправљиво.
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Изгубљено "поверење у америчку лозу пустоловног капитализма"
(Garrett, 2010: 29), брзи глобални раст, опадање незапослености и
сиромаштва, смањење јавних дугова, отвореност тржишта Запада,
и самоувереност у извозом покретан развој "растућих тржишта"
стављени су на листу уништеног глобалном финансијском кризом.
Потоњи дани су – уз изгубљено поверење у америчку лозу капита
лизма, успоравање глобалног раста, скок незапослености, повећа
ње сиромаштва, гомилање јавних дугова, протекционизам Запада,
и губитак самопоуздања у извозом покретан развој растућих тр
жишта – додали и нове измене глобалне средине (Khanna, 2008;
Mahbubani, 2008).
Сумњичави да је већ уследио улазак у нову "геополитичку
средину", јер су уверени да, и после најгорих дана кризе, Сједиње
не Америчке Државе остају на месту несравњиве премоћи (Brooks,
Wohlforth, 2008; Brooks, Wohlforth, 2009), спремно прихватају, по
пут Закарије (Закариа), да се одиграва "уздизање у моћи Осталих",
али непопустљиво одбијају да се то збива због опадања моћи Сје
дињених Држава (Zakaria, 2008).
Подстичу се, после проласка најгорег удара глобалне финан
сијске кризе, Сједињене Државе и Народна Република Кина – но
ви водећи двојац (Г2), уместо већ застарелог Г2 (САД и Европска
унија) – да крхки опоравак искористе за преузимање "дизгина" гло
балног управљања. Колање "проблема без пасоша" (Annan, 2002)
довољно дуго је подучавало нужности неодложног предузимања
удруженог деловања (Craig, 2008). Научене лекције о поразним по
следицама избегавања и одуговлачења усклађених чињења исту
риле су у прочеље упозорења да би овог пута кашњење довело до
постајања тек уминулих недаћа само предахом у новом, а још си
ловитијем, суноврату у горе дане од прошлих. Ободено је уздање
да ће САД и НР Кина, било у међусобном сукобу, било удружено
као Г2, главнином ковати глобално могуће, укључујући и уоблича
вање додатне равни глобалне владавине гнеждењем "своје била
тералне дипломатије у мултилатерализам Г20" (Garrett, 2010: 29).
Надало се, или не да ће тај државни двојац преуз ети "упра
вљач" обнове глобалног система после кризе, срочени су нови
називи учинака процеса који су претходили финансијском слому
октобра 2008. године и оних који су из њега исходили. Устаљена
већина суму токова дешавања води под заглављима глобалне фи
нансијске и економске кризе. Налазе се, често, у колоплету назива
и глобална економска криза, глобална кризе, и криза глобализаци
је.
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Свет теорија, почетно затечен запрепашћењем и неверицом
(Krugman, 2008), углавном се сабрао после "јесени незадовољ
ства". Пуна прибраност и даље мањка. Привремено, под притисци
ма размера ширења краха и назирања зјапеће дубине продирања
сламајућег преврата октобра 2008. године, из сећања су избледела
правовремена трезвена предвиђања да ће се слом десити. После
ране збуњености, опет су извучена на светло дана. Нису само по
борници "парадигме деглобализације" (Bello, [2002], 2006; 2009)
упирали прстом на кризу постојећег глобалног система и проце
са глобализације, још од почетка овог века, и претили да ће изби
ти на видело. Довољно најава било је и пре октобра 2008. године
да мехурови раста тржишта некретнина и тржишта финансија, на
страни такозваног богатог Севера планете, нису вечити, као што
нису били ни пређашњи, укључујући и онај знан као мехур "dot.
con" (Cassidy, 2002). Опчињени процесом глобализације, тачније
процесима глобализације, нису се дали смести таквим "досађи
вањима". Представљали су их, пре избијања кризе, неумитним и
савршено мирним. Стање глобализма уписали су као безбрижно
развојно одредиште до кога се човечанство неповратно упутило.
Онда је дошла криза. Траје. Влада и не посустаје. Испити
вања, анализе, јавне расправе у ношењу с њом, као и покушаји те
оретизације обележени су већ устаљеним "правилима игре". Пр
во правило је јадиковка над кризом, често као лично ослобађање
од нагомиланих страховања и давање одушка претрпљеном шоку.
Изоштрава се озбиљност стања. Подвлачи се важност неодложног
деловања. Упућује се на значај разборитости. Позива се на покази
вање смелости за налажење разложних решења. Друго правило је
узимање мере насталим проблемима и мера кривцима за њих. Тре
ће правило је посвећивање утврђивању порекла и соја кризе. Исти
че се да то није нимало лак посао. Делом зато што је "криза појава
толико свеобухватна и широког захвата, а посматрачи су склони да
се усредоточе на оно што знају, те су објашњења усредсређена на
један до два чиниоца" (Chinn, Frieden, 2009: 1).
Нужно прихватање да је глобалне кризе раскрсница отежава
утврђивање њеног порекла. Увиђања да се нашло на прекретни
ци, и узнемиреност "испадањем из лежишта" глобалне владавине
(Стефановић-Штамбук, 2008) здружено су подјарили ширење сум
њи у легитимност капитализма и на Западу. Узавреле су критике
"похлепе", одгајане "производњом за профит". Избио је на повр
шину и стид због "неморалног" образовања, стеченог на прести
жним универзитетима и школама у свету за економију, управљање
и пословање. Расту вредности акција суморних нагађања. Безна
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дежност данашњице приказује се сјајном, у поређењу са стизањем
још горе сутрашњице. Смркнуто се гледа на будућност кроз лупе
решења извађених из заоставштине прошлости.
Изборну превагу на најосетљивијим политичким тржишти
ма остварују, донедавно, прокажени "социјалистички" предводни
ци. Глобални Југ поново није поштеђен војних удара. Није ни без
бедан од нових излива верског и етничког насиља. Додатни талас
врелине шири се из унутрашњих превирања у појединим деловима
Азије. Једне брине обнова аутократија у свету (Daalder, Lindsay,
2007; Kagan, 2008). Друге не пушта вера у предстојеће ново снаже
ње либералне демократије (Deudney, Ikenberry, 2009). Подложност
сукобима Блиског истока не опада. Кошмар америчке уплетености
у Ираку и Авганистану ближи је предвиђањима катастрофе Орга
низације Северноатлантског уговора (North Atlantic Treaty Organi
zation – NATO) него пуком распадању "коалиције вољних".
Пажњи не умиче ни окретање многих друштава себи, ни
ти изведена обраћања држави за спас. Нису усамљени гласови да
једини закон који важи, када "невидљива рука тржишта" откаже,
јесте предузимљивост "видљиве руке" државе. Рачуна се, опет, ка
ко једино она може поспремити неред, макар у сопственом "дво
ришту", пребројати жртве, средити резерве, и понудити сувисле
излазе. Оспорена је идеологија благостања. Постала је виђена као
дозвола дата приватном згртању богатства и обавезивању друштва
на подношење трошкова збира појединачних похлепа. Глобална
финансијска и економска криза оголиле су одрживијим развојне
обрасце растућих тржишта. Посебно су на лествици вредновања
одскочиле развојне политике "сила у повоју" организованих у гру
пу БРИК (Бразил, Русија, Кина и Индија), пошто су се у кризи при
вреде свих припадница те "четворке" (Г4) показале мање рањивим.
Супротно је задесило групу ПИГС (Португал, Ирска, Грчка,
Шпанија) или ПИГС (Португал, Ирска, Италија, Грчка, Шпанија).
Ова група држава чланица Европске уније запала је у проблеме
испуњавања суверених обавеза исплате дуга. Сустигла их је ова
ква цена свих година у којима су трошкови владе надмашивали
пореске приходе. Претезање издатака над приходима довело је до
буџетских дефицита. Државе ПИГС групе одметнуле су се од бу
џетска правила која, између осталог, постављају ограничења пора
сту дефицита преко 3% бруто друштвеног производа. Мањкови у
њиховим "касама" пробијају непробојне "плафоне" прихваћене ка
да је установљена Европска монетарна унија и евро као јединстве
но платежно средство. Дефицит Португала достигао је 9.3% бруто
друштвеног производа. Дефицит Ирске креће се око 12%. Грчка
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је пребацила 13%. Дефицит Шпаније у 2009. години достигао је
11.4% бруто друштвеног производа. Невоља више је што ПИГС
нису изузетак у еврозони. Европска комисија процењује да ће се
укупни буџетски дефицит попети на скоро 7% у 2010. години, мада
је 2008. године износио само 2%. Увећане бриге да направљени дуг
неће бити могуће покрити у залеђу су изазваног скока стварних ка
матних стопа. Нарасле каматне стопе обориле су привредни раст.
Постојеће глобалне и међународне установе изложене су
нападима. Осуђују се као изазивачи кризе. Подсећа се на њихову
кривицу за азијску кризу "дугог врелог лета" 1997. године. Тада
наједено поверење у управљачке и развојне подвиге међународне
финансијске установе брзо су покушале да обнове. Престројиле су
свој говор на добру владавину и одржив развој. Опет се поводило
за улепшаном сликом глобалне владавине (Стефановић-Штамбук,
2009). Истицано је угледно прочеље њене архитектуре отклањања
глобалних зала. Заговарана је беспрекорна разборитост владавин
ских радњи које безазлено производе глобална добра.
После октобра 2008. године распала се идила тобож ускла
ђиваног глобализованог живота у бројним вишестраним (мултила
тералним) установама, и још бројнијим вишестраним (мултилате
ралним) преговарачким процесима. Владавинска уређења која су
окупљала владе решене на међународну сарадњу нарочито ради
бољег усклађивања економске политике вођене о питањима ко
ја прекорачују границе доведена су у питање глобалном кризом.
Били то преговарачки процеси представника влада најбитнијих
делатника међународних послова, попут седам најразвијени
јих држава (Г7), потом проширена Руском Федерацијом у водећи
осмерац (Г8), а онда обухватнију двадесеторку (Г20) или трајне
међународне установе, подигнуте на оснивачким уговорима за ме
ђусобну сарадњу опредељених држава показали су се неделотвор
ним у предохрани кризе.
Састанци на врху (самити) Групе 20 изникли су као покрета
чи деловања на умањивању штета које је криза нанела и подвукли
неизбежност подешавања глобалне владавине растућој "самопоу
зданости" Југа (Soret, 2009). "Сила у повоју" биле у групи БРИК
или јој придодате као Мексико и Јужна Африка (BRICSAM), и
бројне земље у развоју жестоки су критичари и упорни поборници
преуређивања економске и финансијске архитектуре глобалне вла
давине. Траже коренити преображај међународних финансијских
установа од отварања да у њима буду представљене и са већом
"тежином", а поред траженог повећавања укључености захтевају
образовање такозване Групе 192 (Г192) и већу улогу Развојног си
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стема Уједињених нација (United Nations Development System) у
глобалној економској владавини (Soret, 2009).
Некадашње одушевљење глобализацијом смениле су поред
жалопојки о њеној кризи откривање да су се њеним трајањем изро
дили "полови раста" и нове "мреже сарадње" додајући замах прав
цу међународних односа чије је тежиште вишесредишност, а поза
дина оснажене међузависности раније искључених или недовољно
представљених или обезначајених у процесима глобалне владави
не. Дошло се тако и до признања не само да је криза задесила ње
не структуре и установе, него и чиме је скривљена. Колико је она
трајна тек се наслућује. Колико је дубока само се нагађа. Учини ли
се, на кратко, могућим подвући црту испод сабираних данка – које
је призната криза глобализације глобално, регионално, и нацио
нално већ узела – доспевање на наплату трошкова нових проблема
развејава привид изласка. След пристизања отрежњујућих непред
виђених невоља пресеца прегорна трагања за знацима опоравка.
Помно налажење првих наговештаја трагова проласка најго
рих дана обрушава се под налетом избијања неочекиваних ломова.
Управљачка решења, тек нађена за смиривање кризе, ако не и изла
зак из ње, застаревају пре него што су се усталила. Вера у одржи
вост изведених поправки архитектуре глобалне владавине обара се
брже него што се преправке стварају. Градивни блокови једва да су
уметнути као попуне распуклина направљених текућим потресом,
а већ падају. Иза потреса, који је изазвао обрушавање, следи наред
ни, а не очекивано слегање тла. Раније праксе "добре владавине"
су у рушевинама. Очекивања да се криза приводи крају замењују
злослутна предвиђања приближавања још већих тешкоћа.
Изнова се испитује каква је врста односа потребна између
слободе пословања, државног уређивања, и уређивања правила
игре, за учеснике на глобалним тржиштима, удруженим снагама
држава и међународних установа која обезбеђују "постојан, одр
жив и равномеран развој" коме су првенство дали правац поли
тички прваци Групе 20 (Г20). Погођеност кризом групе ПИГС
(Португал, Ирска, Грчка, Шпанија), или ПИИГС (Португал, Ир
ска, Италија, Грчка, Шпанија) – како је коме драго да направи пр
ви ешалон презадуженошћу и опадањем раста најугроженијих др
жава чланица Европске уније – уздрмала је солидност економске
грађевине еврозоне. Дошло је ту на ред и стављање у врх тачака
јавних расправа до скоро незамисливих питања и предлога. Неки
изазивају разгоревање непријатних речи једних и узвратно узавре
лу "крв" других.
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Нешто боље на провери мултилатерализма у кризи прола
зе регионалне финансијске установе и регионалне вишестране ор
ганизације у другим деловима света. Неке од њих показале су се
спретнијим. Жустрије су биле спремне за пружање помоћи, поду
пирање сарадње, охрабривање прилагођавања, и дељење средства
ради предупређивања најгорих удара криза, него што се у овим
радњама осведочила Европска унија. После избегавања "економ
ске владе" и оклевања с правовременим потпорама постојаности
евра, данас је ЕУ принуђена да вади "олупине" државних бродова
насуканих на хридине презадужености, направљене растрошном
руком државе благостања и неспособношћу да уреди услове за по
већање извоза, запослености, и обнову привредног раста.
Ова врста проблема зачета је крајем 2008. године. После "ле
ђења" светског финансијског система уследиле су негативне сто
пе раста индустријализованог света, а раст у развијеним земљама
стрмоглаво је опао (Chinn, Frieden, 2009: 1). Два спрегнута процеса
крштена су именом економска криза (Chinn, Fried en, 2009: 1). Њи
хови опсези присилили су на превредновање "најдубље држаних
уверења о исправном начину управљања економијама, укључујући
улогу уређивања и највиши степен отворености за спољну тргови
ну и капитал" (Chinn, Fried en, 2009: 1). Превредновање ту није зау
стављено. Приморало је и на преиспитивање врбујуће "економске
правоверности која слави самоуређујућу природу економија сло
бодног тржишта" (Chinn, Frieden, 2009: 1).
Шта је са будућношћу? Три су окосна предвиђања данас за
право у врху. Зато је предузето испитивање како будућност стоји
у три издвојене окосне врсте предвиђања тежишних праваца ме
ђународних односа и, истовремено, саветованих стратегија дело
вања. Обављање њиховог разлагања вођено је претпоставком да
глобална криза подупире отварање мишљења и за нове увиде у
постојеће стање, али и за окретање вађењу решења из прошлости
како због незадовољства, тако и због заплашености садашњицом.
Прво је испитано предвиђање преображеног света до 2025.
године. Потом се посветило испитивању њему опречног предвиђа
ња које заговарају поборници деглобализације. Завршно се бави
ло претресом треће окосне врсте предвиђања потпуно уобличеног
умреженог света. Несродно вредновање процеса глобализације из
вело је предвиђања у ове опречности.
Заговорници будућности "без изненађења" до 2025. смести
ли су се на једној страни. Предвиђањима су уцртали тежишне прав
це међународних односа после глобалне кризе као промене којима
се ништа не мења. Препоручено је управљачко пословање преко
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већ створених мултилатералних установа, поступно поправљаних
опрезним подешавањима и чешћим исправљањем курса деловања.

Супротан крај заузима сој предвиђања будућности као вра
ћања "деглобализацији". Препоручује решавање на корени
то пресецање досадашњег процеса глобализације бремени
тог сплетом криза, укључујући и најновију од октобра 2008.
године. Уписује на мапу мишљења боље будућности правце
кидања прожимајућих веза међузависности нађене узроком
увлачења целокупног човечанства у глобалну мрежу непра
ведне и погубне надмоћи једне државе и једног система.
Између претходних предвиђања на крајностима дужи вред
ности угнежден је трећи сој предвиђања праваца међународ
них односа. Поборници ове врсте гледања у будућност бодре
на смеле искораке. Предочавају да је данашња глобална криза
пружила прилике за састављање нових и производно храбрих
прилаза ношењу са проблемима које је оголила, пружајући
прилику за проналажење управљачких решења подесних за
настајуће глобално мрежно друштво, уобличавано вишестру
ким коренитим изменама.
Закључак изведен из испитивања издвојених окосних сојева
предвиђања тежишних праваца међународних односа је да обећа
вајуће изгледају нови начини мишљења у састављању сазнајних
мапа постојеће глобалне ствараности и процењивању шта чинити
у пределу света који данас насељавамо. Ти нови начини мишљења
могу извести на пут изласка из глобалне кризе и водити улажењу
у траг тежишним правцима међународних односа у будућности.

ПРЕДВИЂЕНИ ПРЕОБРАЖЕНИ
СВЕТ ДО 2025. ГОДИНЕ
Предео преображеног света, према тежишним правцима
(трендовима) до 2025. године које је извукао Национални обаве
штајни савет (National Intelligence Council, 2008), скоро извесно се
препознаје, поредбено са садашњим, по ничућем глобалном више
средишном (мултиполарном) систему.
Настајање новог међународног система није узроковано са
мо успоном моћи држава, у првом реду Народне Републике Кине
и Индије. Односни раст моћи недржавних делатника – од послов
305

СПМ број 2/2010, година XVII, свеска 28.

стр. 297-333.

них јединица, преко племена, религијских организација до мрежа
криминалаца – заслужан је, такође, за ницање новог међународног
система (National Intelligence Council, 2008: iv). Започето измешта
ње односног богатства и моћи, лишено је ранијег узора. Сељење
богатства и моћи, посве уопштено, од Запада на Исток, неће бити
прекинуто. Сједињеним Државама предвиђено је да ће појединач
но остати најмоћнија земља, али не и једина утицајна (National In
telligence Council, 2008: iv).
Очекивано је спарено настављање економског раста и по
већање броја становника планете. Становништво бројније за 1,2
милијарде покренуће раст и повећати притисак на обезбеђивање
више енергије, хране и воде (National Intelligence Council, 2008: iv).
Вероватним се процењује да до 2025. године неће постојати једна
"међународна заједница". Данас је међународна заједница појмов
на кота за скупину националних држава на мапи мишљења међу
народних односа. Будућност ће је одатле избрисати. Предвиђа се
да ће моћ бити расејана међу различитим учесницима глобалног
живота. Нови "играчи" поставиће нова "правила игре", уз расту
ће ризике слабљења уврежених савеза Запада (National Intelligence
Council, 2008: iv).
Развојном моделу Кине дати су већи изгледи привлачења
све већег броја земаља. Много више друштава опонашаће кинески
развојни модел, него што ће опонашати западне моделе политич
ког и економског развоја (National Intelligence Council, 2008: iv). За
пад се не може уздати да ће остати развојни узор. Напротив, мора
очекивати чиљење своје привлачне моћи. Залеђе процене о јачању
подстицаја геополитичкој постојаности, упркос "селидби" моћи с
једног на други крај планете, је предвиђена све већа склоност све
већег броја држава превасходној посвећености повећању сопстве
не економске добробити (National Intelligence Council, 2008: iv).
Прогнозери, ипак, не одступају од уверења да ће пренос мо
ћи снажити државе, попут Руске Федерације, жељне да оспоре "за
падни поредак" (National Intelligence Council, 2008: iv). Сједиње
ним Државама предвиђени су нимало лаки дани. Налази се да ће
бити стиснуте прављењем погодбених размена између приоритета
унутрашње и спољне политике, на које ће их притерати опадање
економских и војних способности (National Intelligence Council,
2008: iv). Кључ исхода у овом раздобљу стављен је "у руке" тем
пу технолошких приновљења (National Intelligence Council, 2008:
iv). Непобитна истине да све, до сада, постојеће технологије нису
подесне за замену, у потребном обиму, "традиционалне енергет
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ске архитектуре" стоји иза пресудног учинка приписаног техноло
шким иновацијама (National Intelligence Council, 2008: iv).
Односно поузданим вредновано је опадање броја земаља
младог становништва унутар "лука нестабилности". Држи се да
сеже од региона Анда у Латинској Америци, продужава се преко
подсахарске Африке, Блиског истока и Кавказа, и завршава у се
верним деловима Јужне Азије (National Intelligence Council, 2008:
iv). Међутим, неколико држава премладог становништва неће бити
у стању да измени убрзани прираст становника. Предвиђа се и раз
растање набоја за сукобљавање у деловима ширег Блиског истока.
Изузетно убрзане популационе измене и ширење убојних средста
ва могу долити уље на ватру ту неугашених сукоба.
Није одмерено вероватним да ће тероризам ишчилети до
2025. године. Наде су уложене у опадање његове пријемчивости.
Стављене су на карте настављања економског раста на Блиском
истоку и смањивања незапосленост омладине (National Intelligence
Council, 2008: iv). Пронађено је да ширење технологија насиља мо
же изродити опасности уколико их се домогну терористи (National
Intelligence Council, 2008: iv). Вероватним је нађен разорни уплив
неизмењене стопе незапослености растућег броја младих "премла
дих држава" какве су Авганистан, Нигерија, Пакистан и Јемен (Na
tional Intelligence Council, 2008: iv). Деси ли се ту да не дође до
коренитог мењања прилика за упошљавање младих, неизбежним
се сматра остваривање процене да ће њихова друштва бити зрела
за упостојавање непостојаности и пропадање државе (National In
telligence Council, 2008: iv).
Вероватним је одмерен раст потребе да Сједињене Државе
делују као регионални "равнатељ равнотеже" (регионал баланцер)
на Блиском истоку, иако ће друге силе ван региона – од Руске Фе
дерације, преко Народне Републике Кине, до Индије –играти ва
жнију улогу у уравнотежавању овог региона него данас (National
Intelligence Council, 2008: iv). Сводно, изгледним је процењено
умножавање прилика да терористи изведу нападе који ће однети
велики број људских жртава. Растуће распростирање технологије
и ширење програма употребе нуклеарне енергије, а могуће и ну
клеарног оружја чини им доступнијом и ту врсту, поред хемијског
и биолошког (National Intelligence Council, 2008: iv). Жестина и
практичних и психолошких последица будућих терористичких на
пада изведених, најмање вероватно употребом нуклеарног оружја,
неизбежно ће се увећати у глобално све повезанијем свету (Natio
nal Intelligence Council, 2008: iv).
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Прва пописана неизвесност, од које зависе исходи одвијају
ћих промена, односи се на тренутно непредвидиву изводљивост
окончања преласка од употребе нафте и гаса на нове изворе енер
гије до 2025. године. Остваривање, у временском оквиру од сада до
те године, унапређења складиштења енергије, и укључивање као
енергената биогорива и "чистог угља" (National Intelligence Coun
cil, 2008: v) одређиваће хоће ли долазити до изненадних исклиза
вања са предвидљивих траса будућности, или ће се предстојећих
година живети према "сценаријима без изненађења". Могуће по
следице раста или опадања цена нафте и гаса пресуђују колики ће
степен моћи имати њихови главни извозници, Руска Федерација и
Иран.
Даљи раст цена ових енергената увећаваће националну моћ
тих главних извозника (National Intelligence Council, 2008: v). Ру
ској Федерацији, у том случају, предвиђа се раст укупног друштве
ног производа којим би стала уз бок Уједињеном Краљевству и
Француској. Обрнуто, остварени прелаз на употребу нових енер
гената изазвао би незаустављиво обарање цена. Пад цена могао би
бити ороз дугорочног опадања моћи главних произвођача нафте и
гаса. Руску Федерацију и Иран, у том случају, опадање моћи могло
би избацити из седла данашњих и глобалних и регионалних "игра
ча" (National Intelligence Council, 2008: v).
Издвојена друга кључна неизвесност је брзина одвијања
промена климе и непредвидљивост места која ће промене климе
најтеже погодити (National Intelligence Council, 2008: v). Очекива
на последица промена климе је вероватно погоршавање оскудева
ња у природним изворима. Оскудица воде одмерена је да ће бити
најтежа од свих.
Хоће ли меркантилизам извести велики повратак, или ће гло
бална тржишта згаснути је неизвесност увршћена на треће место
пописа будућих кретања за које се не могу поуздано превидети
правци у временском оквиру до 2025. године. Догодили се обно
вљено окретање света ка национализму као извору благостања и
раму управљања могуће је увећање ризика од надмећућих сучеља
вања великих сила (National Intelligence Council, 2008: v).
Редоследом побројана четврта неизвесност, хоће ли Руска
Федерација и Народна Република Кина остварити напредујуће ис
кораке ка "демократији" или не, остала је несавладива пројектан
тима будућности 2025. године. Остала је загонетка која их држи
на "мукама" (National Intelligence Council, 2008: v). Последице ове
неизвесности које су унели у рачун недовољне предвидљивости
су и отписивање вероватноће политичког плурализма у Руској Фе
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дерацији, без оствареног економског оразличења, и поправљања
околности за политичку либерализацију, али и вероватан растући
национализам у Народној Републици Кини услед ширења средње
класе (National Intelligence Council, 2008: v).
Неизвесност, под редним бројем 5 на сачињеном попису, би
ла је да ли регионална страховања због Ирана који би имао нукле
арно наоружање могу бити сигнал за почетак трке у наоружању и
покретач новог таласа милитаризације или не (National Intelligence
Council, 2008: v). Издвојене могуће последице повремених сукоба
"ниског интензитета" и тероризма који би се одвијао под "нукле
арним кишобраном" биле би увођење у ненамерну ескалацију и
шири сукоб (National Intelligence Council, 2008: v).
Грозд посебно важних неизвесности образован је око не
предвидљивости хоће ли шири Блиски исток постати постојанији,
поготово хоће ли се упостојити Иран, да ли ће арапско-израелски
сукоб бити мирно приведен решењу или не, и могу ли Европа и
Јапан пребродити економске и друштвене изазове проузроковане,
односно отежане демографијом или не (National Intelligence Coun
cil, 2008: v). Најбитнијом се у овом грозду неизвесност до 2025.
године држи да ли ће глобалне силе радити са мултилатералним
установама како би подесиле њихову структуру и деловање у пре
ображеном геополитичком пределу или не (National Intelligence
Council, 2008: v). Неотп
 исиве уздрмавајуће последице, нађене у
сваком од прављених сценарија будућности, умножавају изгледе
за трусност.
Уколико би се обновио економски раст, остварио напредак
у Ираку, а спор међу Израелцима и Палестинцима довео у луку
мирног решења могли би се прибавити ослонци постојаности у
региону нужни за ношење са ојачаним Ираном и глобалном заме
ном нафте и гаса новим енергентима (National Intelligence Council,
2008: v). Успешније повезивање (интегрисање) муслиманске ма
њине у Европи учинило би могућим проширење опсега производ
не радне снаге, а друштвена криза би била избегнута. Пропусти и
у Европи и у Јапану, да се успешно понесу с демографским изазо
вима, могу водити њиховом дугорочном опадања (National Intelli
gence Council, 2008: v).
Најтежим последицама бременита је неизвесна будућност
мултилатерализма. Процењено је да "силе у повоју", или силе у
успону, увелико двоје према глобалним установама, и то не само
према међу Међународном монетарном фонду, него и према Ује
дињеним нацијама. Показана двојност, ипак, се сматра отклоњи
вом. Решиле би се ње, саопштавају прогностичари, ако би постале
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"већи играчи" на глобалној позорници (National Intelligence Coun
cil, 2008: v).
Очекивање да азијско повезивање може водити снажењу ре
гионалних установа није укључило и истоврсно снажење НАТО-а,
нити регионалних војних савеза. Могућим је нађено пре грубо
отрежњавајуће суочавање НАТО-а са изазовима тешког излаже
ња на крај са растућим одговорностима деловања изван уговорне
области, при опадајућим војним способностима европских члани
ца и слабећим традиционалним савезима (National Intelligence Co
uncil, 2008: v).
Тежишно кретање ка ширем распростирању надлежности и
моћи, које траје већ неколико деценија, виђено је у неизбежном
убрзању. Настајања нових "глобалних играча", све тежи "институ
ционални дефицит", могуће ширење регионалних блокова и уна
пређење снага недржавних делатника и мрежа издвојени су као
подстрекачи убрзања (National Intelligence Council, 2008: x). Ко
начно се у предвиђањима праваца међународних односа суочило
са чињеницама увелико настале слојевитости међународног систе
ма. Међутим, изостало је довођење обухвата закључка до пуног
захвата.
Наглашавањем веће слојевитости наставља се избегавање
увиђања да је систем држава, међународни систем, само једна од
равни глобалног система. Јединице глобалног система су и недр
жавни делатници, и различито успостављене мреже сарадње, сара
ђивања и уверења. Признање да "међународну позорницу" заузи
мају разнородни делатници, који могу допунити снагу "остарелих
установа", створених после Другог светског рата (National Intel
ligence Council, 2008: x) прати и подозрење према тој "свежој кр
ви", "младим лавовима" глобалне политике. Недржавни делатници
и различито успостављене мреже сарадње, сарађивања и уверења
оптужујуће су осумњичени да могу сасвим раздробити међународ
ни систем и онеспособити међународну сарадњу (National Intelli
gence Council, 2008: x).
Застрашивање разнолико разнородним сојевима делатника,
обележених као доносиоцима опасности вероватног дробљења ме
ђународног система у наредна два десетлећа, нарочито под бре
меном све опсежнијих прекограничних изазова међународној за
једници (National Intelligence Council, 2008: x), употребљено је за
избијање из мишљења допустивости њиховог укључивања у упра
вљање глобалним пословима. Искључивање ових врста делатника
из управљања, и спречавање помишљања на успостављање нових
начина споразумног одлучивања и нових структура глобалне вла
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давине, сазнајно су извршени за рачун одржања национ
 алних др
жава, великих и малих, јаких и слабих, моћних и немоћних, у се
длу главних управљача глобализованим светом.
Процењено је вероватним да нове силе у повоју, Бразил, Ру
ска Федерација, Индија и Народна Република Кина (BRIC) неће
довести у питање међународни систем како су то у XIX и XX веку
учиниле Немачка и Јапан (National Intelligence Council, 2008: x).
Није пропуштена допуна у процени ће се то десити иако се оне
неће "позападњачити". Растућа геополитичка и економска тежина
обезбеђује им довољан степен слободе за подешавање политика
и економских деловања без подлегања опонашању норми Запада
(National Intelligence Council, 2008: x). Мада већ очит, понавља се
суд како ће уздижући се у моћи настојати да сачувају политичку
слободу "маневрисања" допуштајући другима да изнесу терете ба
вљења проблемима "тероризма, промена климе, ширења наоружа
ња, и енергетске безбедности" (National Intelligence Council, 2008:
x).
Постојећим вишестраним установама предвиђени су тешки
дани. Истиче се да су гломазне и троме, направљене за другачији
геополитички поредак. Испоставља се упутство да се све више
стране установе сведу на скуп насталих после Другог светског ра
та и то суштински по "америчком плану". Највеће проблеме прила
гођавања измењеним околностима и потребама непорециво имају
Уједињене нације, Међународни монетарни фонд, Светска банка
и НАТО. Све мултилатералне установе данас не пате од те бољке.
Вишестране установе, створене по "америчком плану", заиста се
тешко могу брзо престројити за предузимање нових "мисија, при
лагодити измењеном чланству, и увећати своја средства" (National
Intelligence Council, 2008: xi).
Друге врсте мултилатералних установа и регионалних и ме
ђурегионалних, настале према другачијим плановима, нису уопште
оптерећене тим невољама. Европска унија, ма колико била подло
жна кризама, институционално је предузетна, гипко престројива
и у стално одржаваној "форми" подешавања новим захтевима де
ловања у мењајућој средини. Потврђује то и успостављање оцело
вљеног дипломатског система Европске уније, иако ова творевина
није држава (Stefanović-Štambuk, 2010).
Невладиним организацијама, усредсређеним на посебна пи
тања, оспорена је – упркос признању да ће све више бити "део пре
дела глобалне владавине" – способност, чак и када су умрежене, да
буду учинковите у изменама уколико им мањкају потпоре усклађе
них настојања вишестраних установа, или влада националних др
311

СПМ број 2/2010, година XVII, свеска 28.

стр. 297-333.

жава (National Intelligence Council, 2008: xi). Најнетачнија изречена
процена тежишног правца међународних односа до 2025. године је
да ће међународним организацијама управо напори за што већим
укључивањем новијих сила, што је извод и исказ њиховог ница
ња, отежати бављење прекограничним изазовима (National Intelli
gence Council, 2008: xi). Највећа врлина међународних установа да
оснажују демократију и споразумно деловање изобличено је пред
стављана као њихова највећа мана. Наводно поштовање опречних
гледишта држава чланица и даље ће обликовати скучене или пре
широке "дневне редове" организација и ограничавати врсте реше
ња које могу покушавати да пронађу (National Intelligence Council,
2008: xi).
Шири азијски регионализам нађен је изводљивим до 2025.
године. Придружене су му глобалне последице (National Intelligen
ce Council, 2008: xi). Пронађеној могућности да искри, односно
подупируће ојача правац кретања ка образовању три трговинска и
финансијска "грозда" (clusters) која постају тобожњи блокови – Се
верна Америка, Европа и Источна Азија (Натионал Интеллигенце
Цоунцил, 2008: xи) – посветило се као припремању за будуће не
воље. Прва од умишљених невоља била би да установљење ових,
тобож блокова утиче на способност постизања будућих глобалних
споразума Светске трговинске организације. Одсуство регионалне
сарадње у Азији признато је као рђав развојни правац. Могло би
довести до надметања Кине, Јапана и Индије за природне изворе,
попут енергије (National Intelligence Council, 2008: xi). Цена за из
бегавања таквих надметања, коју прави шира азијска интеграција,
прихваћена је као неминовна. Неумитним је увршћен трошак ми
рења са последичним надметањем регионалних грозодва у поста
вљању стандарда прекограничних производа информационе тех
нологије, биотехнологије, нанотехнологије, права интелектуалне
својине и осталих задавања величина "новој економији" (National
Intelligence Council, 2008: xi).
Завршно, није се у глобализованом свету могло избећи су
очавање са губитком водеће улоге националне државе и надмоћи
међународног систем, система које су створиле за себе. Признаје
са да је у неизбежној слојевитости, како се умањивањем суштинске
измене предочавају размере делатништва осталих у управљању
глобалним пословима, усађено ширење "политичких идентитета"
(National Intelligence Council, 2008: xi). Преклапање улога нацио
налних држава, вишестраних установа и недржавних делатника
предвиђа се да ће водити успостављању нових мрежа друштвено
сти и поновном откривању заједница (National Intelligence Council,
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2008: xi). Последица преклапања и умрежавања је да један једини
политички идентитет неће бити преовлађујући у већини друштава
до 2025. године (National Intelligence Council, 2008: xi). Мреже по
дигнуте на религијским уверењима могу постати најбитније мреже
и имати, у целини, моћнију улогу од својих световних парњака у
бављењу мноштвом прекограничних проблема од заштите живот
не средине до неједнакости (National Intelligence Council, 2008: xi).

ПРЕДВИЂАЊЕ БУДУЋНОСТИ КАО
ЛОБИРАЊЕ ЗА ДЕГЛОБАЛИЗАЦИЈУ
Бесповратни презир глобализације, због учинака процеса
стављаних међу препознатљиве саставнице њене "марке", догодио
се пре избијања глобалне кризе октобра 2008. године.
"Deglobalizatori" су најстаменији противници мултилатерал
ног изласка из глобалне кризе. Постојеће вишестране (мултилате
ралне) установе одреда осуђују као њене изазиваче. Мултилатера
лизам, стога, одбацују као средство, пут, начин изласка из кризе.
Сигурни су да узрок проблема не може бити употребљен за тра
жење његовог решења. Поборници деглобализације, изашавши на
опречну страну мишљења будућности од већине, довели су у пи
тање разборитости институционализације међународне сарадње у
свим областима – мултилатерализам у целини, а не тек ваљаности
улога појединих међународних установа или управљачких учинка
неких од њих – и пре избијања глобалне кризе 2008. године.
Данашње вишеструке кризе један од водећих критичара
глобалног капитализма, годинама посвећен смишљању другачи
јег живота, Волден Бело (Walden Bello), филипински социолог, уз
остале своје јавне ангажмане, нашао је зачетим у самом семену
и начину развитка система глобалне економске владавине (Bello,
[2002] 2006: 1). Лакоћа којом признаје вредносну неопредељеност
"лепе" речи владавина у значењу – непримећено неприхватљивом
и страном главнини зато што је поједностављујућа поштапалица –
"функционисања институција... које спадају под заглавље мултила
тералних установа", одвела га је у олако свођење свих постојећих
мултилатералних установа на Групу осам најразвијенијих држава
(Г8), групу такозваних Бретон Вудских (Bretton Woods) установа
и Светску трговинску организацију (World Trade Organization –
WTO).
Заблудно је Бело (Bello) поистоветио вишеслојне структуре
међународног, светског, и глобалног мултилатерализма са тек исеч
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ком, и то једне од структура владиних међународних организација
и једним обликом вишестраног преговарачког процеса осам држа
ва. Отуда му је, по поједностављеном укусу, био подеснији опис
њихове улоге. Издвојеним установама уписана је улога "одржава
ња хегемоније система глобалног капитализма и обезбеђивања пр
венства држава и економских интереса којима је на корист" (Bello,
[2002] 2006: 1).
Бело је пробрао, на тој мисаоној поставци, опредељење да
нађе "алтернативе", алате разлагања система глобалне економске
владавине. Употребљавајући их у "демонтажи" открио је да тај
систем, средином девете деценије прошлог века, запада у кризу.
Подцртану "кризу мултилатералних установа", у којој су код њега
завршиле све мултилатералне установе – а не само установе си
стема глобалне економске владавине, нити још тачније оне чети
ри које је претходно избацио у владавинско прочеље – привезао
је за обухватнију кризу легитимности. Криза легитимности која је
погодила "систем глобалног капитализма", према његовом налазу,
најочитије се испољила "растом моћног покрета који се сучелио са
представницима великих сила, великих корпорација и мултилате
ралних организација од града до града, од састанка до састанка"
(Bello, [2002] 2006: 1).
Стављајући без премишљања такозвану "битку у Сијетлу" у
врх "најисторијских" збивања у заподевеној борби (Bello, [2002]
2006: 1) упустио се у правдања "кратког предаха борбеног дело
вања тог значајног глобалног делатника" (Bello, [2002] 2006: 1) до
поновног окупљања мноштва незадовољника приликом састанака
на врху (самита) Европске уније, тачније састанка Европског са
вета у Барселони, почетком марта 2002. године, и нешто ранијем
масовном одзиву, током рада Светског друштвеног форума (World
Social Forum – WSF). Кратко укопавање у месту отпора и борбе
ставио је на терет терористичким нападима 11. септембра 2001.
године у Сједињеним Америчким Државама. Повратак покрета от
пора глобалном капитализму на трасу борбе изазива задовљство
код Бела (Bello). Поновна улична окупљања ведрила су му чело
зато што су развејала олакшање власти да су отпора решиле, а ра
чунице коментатора, које су га отписале као важног "глобалног де
латника", помрсила.
Једна криза није била довољна у овом прекопавању много
струке "кризности" глобалног капитализма. Наређао је Бело под
њен свод пресецајуће сплитање шест криза. Првој од њих, "кризи
мултилатерализма" (Bello, [2002] 2006: 2), претходно представље
ној као изданку обухватније "кризе легитимности", придружене су
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остале овим редом. Криза "неолибералне визије и поретка" убачена
је као друга. "Корпорацијска криза" сврстана је као трећа. Четврта
је криза "система војне хегемоније". Криза "либералне демократи
је" нашла се на петом месту. Шеста, закључна на направљеном по
пису, била је криза "глобалног система производње" (Bello, [2002]
2006: 2).
Попут бројних посматрача охрабрених да се упосле узима
њем "мера" зала капитализма, када му лоше крене, Бело (Белло) се
обрео на задатку стављања личног печата његовој рђавости славо
добитно говорећи о "постању нове тржишно вођене глобалне еко
номије" (Bello, [2002] 2006: 2). Направиле су је, као главни преду
зетници капиталистичке економије, транснационалне корпорације
– неизбежно из оваквог угла мишљења оцрњене – узјахавши про
боје информацијске технологије преко граница застарелих прева
зиђености, после звучних сломова "социјалистичких економија
Источне Европе" (Bello, 2006: 2). Пострадала је, под сечивом Бело
ве бритве анализе капитализма, уз транснационалне корпорације,
као врховно отелотворење "слободе тржишта" – захваљујући којој
располажу надмоћном способношћу остваривања најделотворни
јег споја тла, рада, капитала и технологија – и Светска трговинска
организација (World Trade Organization – WTO). Званично устано
вљена 1995. године, као институционално језгро дугим прегова
рачким процесом обликованог режима светске трговине, WTO је
примила ударце критике због тврдњи поборника глобализације да
ће обезбедити правне и институционалне "скеле" новој глобалној
економији.
Штетно у стварању WTO, као трећег стуба светилишта "но
вог економског поретка", чија су ранија два системска стуба имала
јасно подељене послове – први, Међународни монетарни фонд (In
ternational Monetary Fund – IMF) да подржава све слободнији опти
цај капитала, а други, Светска банка (World Bank – WB) да надви
јена над земљама у развоју надзире одвијање њиховог преображаја
путањама слободног тржишта и будно мотрећи управља њиховим
обједињавањем у глобалну економију – Бело (Bello) открива у пр
венству начела слободне трговине. Узео је да је само начело на ко
ме је утемељена ставља у службу ороза економског процеса који ће
тобож донети највеће добро највећем броју. Истина тог глобалног
система заснованог на оваквим правилима опречна је хвалоспеви
ма заговорника глобализације који да дижу у "небо".
Неистинитим хвалоспевима, и нетачним објавама превази
ђености националне државе, Бело (Bello) је одмерио да су се нај
више окористиле Сједињене Америчке Државе. Прогласивши САД
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највећим "профитером" глобалног поретка после Хладног рата,
оголио је начин на који су се домогле несравњивих користи. Спо
разуме постигнуте у оквиру Светске трговинске организације при
ковао је на стуб срама као главни механизам истурања монопола
предуз ећа ове државе, уместо службено заговаране слободне трго
вине. Интел (Intel), Мајкрософт (Microsoft) и Монсанто (Monsan
to) ушанчили су се, према тврдњама Бела (Белло), на врху не због
немерљивих постигнућа, него због монопола оствареног захваљу
јући Споразуму о трговини везаној за права интелектуалне своји
не (Trade Related Intellectual Property Rights Agreement – TRIPs).
Учврстивши, посредством ТРИПс, држање новина у високој тех
нологији у рукама водећих америчких фирми, Сједињене Државе
су са Европском унијом, као најозбиљнијим такмацем, извеле, пу
тем Споразума о пољопривреди (Agreement on Agriculture) устано
вљење "система монополизованог надметања за тржишта осталих
земаља" (Bello, [2002] 2006: 3) у интересу својих пословних једи
ница у тој области.
Азијска финансијска криза, која је у очима многих најозбиљ
није погодила америчке такмаце, показала је, наглашава Бело (Bel
lo), себичност Сједињених Држава. Оптужио је САД да нису ни
покушале да пруже појас за спасавање економијама у овом регио
ну. Уместо подстицања политика које ће спречити кризом изазва
но "грчење" азијских привреда, Сједињене Државе, наставља Бело
(Bello) своју оптужницу, употребиле су Међународни монетарни
фонд. Деловањима Међународног монетарног фонда размонтира
ле су подигнуте стурктуре државног подупирања капитализма у
Азији. Учиниле су то сматрајући их непробојним препрекама ула
ску добара и улагања транснационалних предузећа, направљених
америчким капиталом. Ове пословне јединице жестоко су биле не
задовољне немогућношћу да узму и уживају комад "азијског чуда"
(Bello, [2002] 2006: 3).
Бело (Bello), у позадини подршке САД политикама Међу
народног монетарног фонда, Светске банке, и Светске трговинске
организације, разоткрива њихово грабљење за присвајање најве
ћих могућих геоекономских и геостратешких предности, а не ис
трајну борбу из уверења да слободна трговина наводно проширује
добити за све (Bello, [2002] 2006: 3).
Укупни мултилатерализам после Другог светског рата по
страдао је под оштрим сечивом Беловог разлагања. Прогласио је
мултилатерализам најпожељнијом америчком стратегијом прикри
вања остваривања себичних националних интереса (Bello, [2002]
2006: 3). Све такозване Бретон Вудске установе, плус Уједињене
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нације, плус Групу седам (Г7) срезао је на пуки оквир обезбеђива
ња "хегемоног предводништва" САД (Bello, [2002] 2006: 3). Чиње
нице које су показивале супротно одбацио је. Истурио је тврдње да
су Сједињене Америчке Државе, без оклевања, прибегавале једно
страном деловању када су им се те установе нашле на путу. Неодр
живост истовремене тачности и доказа да су мултилатералне уста
нове само механизам који су створиле САД, за покривање своје
надмоћи и врховне владавине светским пословима, и доказиваног
повременог отимања тих наводних пуких "шрафова" спровођењу
воље творца, Бело (Bello) покушава да "измири".
Покушава да се измигољи из логичке ступице навођењем да
су подстреци мултилатералном деловању Сједињених Држава не
стали, ишчезавањем совјетског такмаца, од почетка девете деце
није прошлог века. Уколико су се вишестране установе као дела
међународног институционалног стваралаштва САД отргле с лан
ца послушности стајући им на пут остварења себичних интереса
онда је раније, ипак, због претрајања тих мултилатералних уста
нова морала у њима постојати или већа америчка прилагодљивост
интересима других – могуће условљена потребама прикупљања и
држања на окупу широког круга привржених својој страни у Хлад
ном рату – или су и пре управо оне чиниле остале државе удружено
моћнијим у одупирању америчкој премоћи.
Највише "пострадао" у Беловом (Bello) извршеном нападу
на мултилатерализам није извучени институционални трио, мул
тилатерални структурни троножац "глобалног капиталистичког
система". Најгоре су прошле Уједињене нације. Њих је обеле
жио најупечатљивијим изданком амерички инструментализованог
мултилатерализма. Схватајући међународну политику као игру
"жмурке" – заклањања једностраног деловања САД кринком ове
или оне мултилатералне установе – Бело (Bello) се јуначно окомио
на Уједињене нације. Уверен је да највећи, од свих почињених гре
хова те "скривалице" америчког самовољног чињења, представља
покриће пружено Сједињеним Државама за политику изоловања
Ирака (Bello, [2002] 2006: 3). Витлање покудама на Уједињене на
ције због "смртних греха" почињених у служби прикривања аме
ричких интереса, Бело (Bello) саопштава у истом даху с навођењем
чињенице о љутитости републиканске власти САД на то "светско
тело" што није усрдно ничице пало пред америчком политиком,
због чега се "осветила" одбијањем да буџету Уједињених нација
уплаћује чланске обавезе.
Како је могуће стављати једнако на исти тас, а не на дру
ги, мерене рђавости мултилатерализма и прибегавање Сједињених
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Држава једностраном заобилажењу Уједињених нација у широком
луку, када процењују да ту не могу добити сагласност за оно што
желе, и окретање неупоредиво "питомијим" установама према ин
тересима које имају? Бело (Bello), потребан део веродостојности у
исказници истинољубивости свог "напредњаштва" претходно пра
вљеним противречностима испоручених критика на рачун мулти
латерализма, намирује њихову пријемчивост на разним странама
незадовољним Уједињеним нацијама. Између осталих страна, и
оних незадовољних што УН нису предупредиле да САД чине што
им је воља. Чуде изречене оптужбе пред потоњим изјашњењем да
су САД посегле за НАТО-ом као покрићем "бомбардовања Југо
славије током Косовског сукоба 1999" (Bello, [2002] 2006: 4) када
су увиделе да би им Уједињене нације одбиле послушност уколико
покушају да њима заогрћући се прикрију своје интересе и циљеве.
Прикључивање Руске Федерације Групи 7 (Г7) и њено пре
именовање у Групу 8 (Г8) није дало да се овај структурни облик
мултилатерализма олако стави у исти кош где је завршио "економ
ски трио" вишестраних установа и Уједињене нације. Када је 1975.
године започело усклађивање економских политика индустријски
најразвијенијих држава, и удружено доношење одлука, најпре у
областима економије, образован је мултилатерални преговарачки
процес као подлога нове структуре назване Група 7 (Г7). Зашто су
током оба председничка мандата Џорџа Вокер Буш (George Wal
ker Bush) Сједињене Америчке Државе све чешће саме бирале свој
пут и упуштале се у једнострано деловање које их је доводило у
нескривене сукобе са осталим члановима групе око готово сваког
неодл ожно важног, "горућег питања" од забране нагазних мина,
преко промена климе и ракетне одбране до "измирења две Кореје"
(Bello, [2002] 2006: 4)? Одговора нема. Има у продужетку напада
ња оштрог одбијања САД да тешким мукама састављен споразум о
ношењу са климатским променама ратификују. Одбијање ратифи
кације Кјото протокола обележено је врхунцем једностраног дело
вања САД и најнижом тачком мултилатерализма.
Годишњи састанак на врху Г8 јула 2001. године привукао је
200.000 незадовољника из Европе и света у Ђенову тим намета
ним "неолибералним оквиром" (Bello, [2002] 2006: 4) испуњеним
претежно "америчким унилатерализмом" (Bello, [2002] 2006: 4).
Очекивања да ће мултилатерализам бити обновљен после 11. сеп
тембра 2001. године због настојања Сједињених Држава да саста
ве "глобални војни савез против тероризма" (Bello, [2002] 2006: 4)
брзо су поткопана. САД и Европска унија напеле су се у новембру
2001. године да сарадњом спасу четврти Министарски састанак
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Светске трговинске организације од западања у расуло слично тре
ћем у Сијетлу. "Романса" усклађивања ове две стране, САД и ЕУ,
била је кратког даха. Тадашњи председник САД, Буш, и његова
администрација хитро су се вратили у једнострану форму" (Bello,
[2002] 2006: 4) за само неколико месеци.
Одбијање САД да приступе тек образованом Међународном
кривичном суду није било врхунац, него почетак обнове америчког
једностраног деловања. Могуће је да су многи били изненађени
потоњом решеношћу власти САД да не обнове Уговор о антиракет
ној одбрани, постигнут преговорима вођеним са Совјетским Саве
зом 1972. године, но таква решеност морала се очекивати. "Зашто
је тако?", питање је које критичари Сједињених Држава, као "ства
раоца" и "гонича" нападаног глобалног капиталистичког система
пажљиво избегавају, иако проницљиво и лепореко описују појавну
страну његове кризе, слично начину на који то чини Бело (Bello).
Једнострано деловање САД и њихово "безочно" руковање
"мултилатералним механизмима" као полугама остваривања "хе
гемоније" (Bello, [2002] 2006: 4) везано је у нађену кризу легитим
ности неолибералног поретка. Бело (Белло) види да је криза леги
тимности потекла из тог извора. Према његовом датирању и овај
извор прорадио је средином девете деценије прошлог века. Међу
тим, делегитимисање мултилатерализма "поткопаног" америчком
једностраношћу и злоупотребама, прво проглашен извором из ког
је потекла криза неолибералног поретка, престао је, у половини
наредне реченице, да то буде. Није био ни једини, нити најважни
ји, већ огољено проширење сазнања да "глобални неолиберални
режим, подигнут на слободној трговини и слободним тржиштима"
(Bello, [2002] 2006: 5) више није у стању да покрије обећано. Ис
пада да су неостварена неолиберална обећања добробити неупо
редиво битнији извор губљења легитимности на њима подигнутог
поретка поретка од мањкавог мултилатерализма.
Није ни пре било непознато да "тај систем не може створити
напредак за све" (Bello, [2002] 2006: 5). Био је у стању, наставља
Бело (Белло), да направи једино причин о напретку за све и свако
га. Испомоћ том привиду пружале су високе стопе раста и напрет
ка у неколико "енклава светске економије, попут Источне Азије"
(Bello, [2002] 2006: 5). Растуће глобално сиромаштво и неједнакост
покривао је привредни успон тог дела света, током осме деценије
прошлог века. Сликан је узорном мером развоја чији је гонич тр
жиште. Нити је тржиште водило раст овог дела света, нити се то
могло сакрити "дугог врелог лета" 1997. године (Bello, [2002] 2006:
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5). Крахови азијских привреда изнели су на светло дана стварне
стране лица неолибералне доктрине и праксе.
Повлачење "за уши" такозваног побратимског капитализма,
као кривца за тадашњи финансијски слом, није могло сузбити из
бијање на површину стварних узрока. "Ослобађање спекулативног
капитала из узди уређења" (Bello, [2002] 2006: 5) изазвало је ру
шење економске грађевине. Притисак Међународног монетарног
фонда откривен је као првенствени покретач тог искакања. Уследи
ли су огорчени напади на ову ту међународну финансијску устано
ву. Неувијено су јавно преиспитивани "драконски програми" које
је наметала азијским привредама, изазивајући, најпре, убрзавање
"економског грча" да би, потом, правила "пакете" од више милијар
ди долара за спасавање не привреда захваћених кризом, него "стра
них банака и улагача који су шпекулисали" (Bello, [2002] 2006: 5).
Један од учинака азијске кризе био је помно стављање под
лупу улоге Међународног монетарног фонда. Оно што је својим
деловањем починио у Источној Азији одмотало је довођење у пи
тање програма "структурног прилагођавања", наметаних претежно
у Африци, Јужној Азији и Латинској Америци током осме деценије
прошлог века. Свуда где су ти програми примењивани дешавало
се слично ономе што је задесило Источну Азију. Коначно је схва
ћено да су уместо побољшања ту настала "погоршања стагнације,
проширивања неједнакости и продубљивања сиромаштва" (Bello,
[2002] 2006: 5) била дела натурених програма структурног прила
гођавања Међународног монетарног фонда.
Одроњавање легитимности Међународног монетарног
фонда, покренуто азијском финансијском кризом, надмашила је,
процењује Бело (Bello), драма губитка "симболичког капитала"
Светске трговинске организације. Задовољство стварањем ове ор
ганизације 1995. године потамнело је многим владама, заједни
цама и друштвеним покретима, подсећа Бело (Bello) увиђање да
су "потписујући за WТО њихове владе ставиле потпис на повељу
корпоративне власти" (Bello, [2002] 2006: 5). Потписани "пакт" са
"врагом" однео је шалу. Трговина је стављена изнад једнакости,
правде, заштите животне средине, "практично свега другог што им
је било срцу драго" (Bello, [2002] 2006: 6).
Владе многих земаља у развоју заиста су почеле да проце
њују како су потписима на споразуме Светске трговинске органи
зације отписале своја "права на развој", како подвлачи Бело (Bel
lo). Тачно је, и до данас, да се Светска трговинска организација
није вратила у институционалну сређеност. Није повратила ред не
само због "битке у Сијетлу", крајем новембра 1999. године, коју
320

Јелица Стефановић -Штамбук

Предвиђања тежишних праваца...

су припадници глобалног друштва повели на улицама овог града
против "дневног реда" трећег Министарског састанка. Није у ста
њу да поспреми свој неред због открића многих влада да им њен
мултилатерализам може омогућити да преговорима поврате раније
"отписана" права. То Бело (Bello) не увиђа. Уколико и увиђа, то не
помиње. Није му уклопиво у скројени заплет потребне приповести
о кризи мултилатерализма.
Светска банка није могла избећи извођење пред паљбу вода
постројених критичара. Нападана, с лева и с десна, завршила је
2000. годину под "оптужбом" за безнадежну безначајност у ноше
њу са задатком искорењивања сиромаштва (Bello, [2002] 2006: 6).
Плодови баражних ватри напада уродили су непобитно но
вим речником мултилатералних установа. Језик тог времена врвео
је изразом "реформа мултилатералног система". Група 7 истурила
се као најмоћнији поборник реформе мултилатералних установа,
избачене у прочеље неодложних послова. Очекивања да се пошло
стазама промена хранили су опрости дугова и говорење о" новој
глобалној архитектури, реформи структура одлучивања WТО и
Бретон Вудских установа" (Bello, [2002] 2006: 6). Правећи пресек
после пола деценије од обећања 2000. године Бело (Bello) закљу
чује да се ни политике, ни структуре тих установа нису ни "за јоту"
промениле.
Скупљене потврде о произведеном нараслом обиму глобал
ног сиромаштва, неједнакости и одсуству икаквог раста најмање
развијених земаља ободриле су критичаре глобализације, откада
је и најразвијенијим земљама кренуло лоше, на доказивање да је
толико хваљена предност међузависности упечатљиво погубна
(Bello, 2009). Покушаји да се свет сачува од суноврата окренути су
изричитијем захтевању кидања међузависности као главног прено
сника економске кризе и пропасти. Данас се, више него раније, чу
ју гласови да је "лек" за глобалну кризу раскидање финансијске и
трговинске међузависности која не преноси напредак светом, него
је шири планетом чинећи да је неукротива свим другим предлага
ним решењима.
"Деглобализација" је израз у оптицају који се сада и слуша,
и напада. Волден Бело (Walden Bello) име је и презиме коме се
приписује мисаоно очинство деглобализације (Bello, 2002, 2006).
Једнима је она спас. Другима је зловољна критика идејних против
ника капитализма. Бело (Bello) пориче тачност негативности раз
витка називаног деглобализацијом. Брани се да су видљиви само
жрецима идеологије слободног тржишта, попут Економиста (The
Economist) на чијим штампаним и електронским страницама је 19.
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фебруар а 2009. године освануо текст "Анатомија такозване 'дегло
бализације'" (The Economist, 2009).
Заподенута деоба мишљења око изласка из садашњих нево
ља или деглобализацијом или реглобализацијом додаје још "уља
на ватру" мисаоним трагањима за излазима из глобалне кризе. Бе
ло (Bello), покушавајући да деглобализацију представи као прили
ку, нуди уверења у добронамерност ове "свеобухватне парадигме".
Јемчи да је, уколико има удела у њеном стварању како се терети,
срочена, пре скоро једне деценије, ради замене "неолибералне гло
бализације" када су се увелико очитовали сви јади, притисци, на
петости и опреке које је изродила (Bello, 2009). Тада је састављена
као другачија "парадигма" живота за земље у развоју.
Мада је смишљена парадигма ограничене "географије", Бело
(Белло) прихвата да није лишена смисла ни када се ради о "среди
шним капиталистичким економијама" (Bello, 2009). Tvrdi da je cilj
"деглобализацијске парадгиме" искорачивање из економије тесне
учинковитости. Њено кључно мерило је смањивање трошкова по
јединици производње увезано са ремећењем друштвене постојано
сти и одрживости животне средине, уведено у рачунџијски кошмар
рачуноводством вођеног живота. Тако оштрим опаскама излагао ју
је Џон Мајнард Кејнс (John Maynard Keynes). Деглобализатори у
његовој мисли "пишу" себи родни лист доказујући "педигре" својој
мисаоности. Надградњу "финалитета" деглобализације замислима
делотворне економије тврде да баштине од Карла Полањија (Karl
Polanyi). Наводно их је надахнуо његов смишљени "велики прео
бражај" остварен "обновљеним усађивањем" економије у друштво,
уместо гоњења друштва економијом, ојачан друштвеном солидар
ношћу која потчињава пословање тржишта вредностима једнако
сти, правде и заједнице "ширењем сфере демократског прављења
одлука" (Bello, 2009).
Нормативизам, садржан у овим замислима, површно посма
тран налик је предлозима космополитских нормативиста. Дегло
бализатори се залажу за охрабривање различитости. Одбијају и да
модел "једне величина", како неолибералног, тако и бирократског
централизованог социјалистичког кроја, паше стасу сваког дру
штва. Насупрот дисфункционалности и разбијању постојаности,
изазваних стискањем сваког у једнообразност, заговарају само
"природност" шароликости. Свет није тиме расут. Држе га на оку
пу постојећа прихваћена начела "алтернативне економије". Већ се
сматрају искована борбама против две истоврсно пропале еконо
мије и њиховим критичким разматрањима. Једна пропала еконо
мија је неолиберална. Друга пропала је она централизована соци
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јалистичка. Свако друштво, зависно од својих вредности, дамара и
избора стратегија непосредно исказује претходно оцртана начела
"алтернативне економије". Оваквом обновом комунитаризације,
свако друштво суштински напредује враћањем у "пећину" само
довољности за вршење преображаја. Тиме на видело избија пре
ломно место отпадање деглобализатора од космополитског норма
тивизма.
Уверљивије се мимоилажење са космполитским нормативи
змом види залажењем у "анатомију" парадигме деглобализације.
Пажљивим разгледањем једанаест носећих стубова приказује се
некосмополитска нутрина деглобализације. Уосталом, у свој мо
то, уверени да ће данас изазвати трзање праве жице огорчености
повређених кризом, деглобализатори стављају Кејнсове речи о ср
чаном разумевању за све који су, на врхунцу Велике кризе триде
сетих година прошлог века, били склони свођењу на најмању меру
економске уплтетености са другим народима, и противни њиховом
увећању јер су "идеје, знање, уметност, гостопримство, путовања
све ствари које, по својој суштини, и треба да су међународне. Но,
добра нека буду домаћег порекла, увек када је то разумно могуће
и погодно, а, изнад свега, нека финансије првенствено буду нацио
налне" (Bello, 2009).
Трагедија међународне политике, трагедија светске поли
тике, трагедија глобалне политике рођена је оваквим писањима.
Гутали су их извођачи промена који су, бирајући мање зло, прави
ли веће. Решења, по узору на она позивана у мисаоном родослову
деглобализатора, довела су до два светска рата. Кидање веза међу
супружницима који се не трпе плаћају не само траумама, већ и жи
вотима, њихова деца. Истина је да ниједна криза у коју је чове
чанство ушло није могла бити разрешена смањивањем међузави
сности. Уколико се таквим решењем сматрају међународни ратови,
који су следили оваквим пословима, онда је извесно да решење за
данашњу кризу мора искључити умањивањем међузависности. Са
дашња болест мора се лечити једино повећањем међузависности.
Ушли смо заједно у њу и само заједно можемо наћи решење да из
ње изађемо. Прваци у бежању са брода који тоне најчешће се спа
шавају својим бегом.
Опширније од наводног људског створитеља који је за све
укупно човечанство саставио десет заповести, али сажетије од
"14 тачака" творца првог либералног поретка за цели свет Вудра
Вилсона (Woodrow Wilson), а слично броју теза пропагатора де
латне филозофије промене укупног капиталистичког света Маркса
(Marx), Бело (Bello) и његов мисаони кружок деглобализатора по
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диже алтернативу постојећој глобализацији на једанаест (11) сту
бова.
Мисаона сојеница деглобализације, пре него утврда парадиг
ме, прво је ослоњена на налог да производња за унутрашње (до
маће) тржиште поново мора постати привлачно средиште (центар
гравитације) привреде, уместо производње за извоз на инострана
тржишта (Bello, 2009).
Други стуб треба да деглобализацију учини пријемчивом.
Зато га пропагандно осовљује начело субсидијарности. Тражи се
да то начело буде утиснуто у економски живот. Деглобализатори
саопштавају како се то постиже охрабривањем производње добара
на нивоу заједнице, уколико се може извести по разумним трошко
вима ради њеног очувања, и на националном нивоу (Bello, 2009).
Насилну угураност нормативно омиљеног начела субсидијарности
показује увлачење те "рачунџијске кошмарности рачуноводства" и
када је тржиште као проценитељ трошкова избачено.
Трећи стуб "парадигме деглобализације" је трговинска по
литика. Предложено је да се квоте и царине користе за штићење
месне економије од разрарања робама корпоративно покриваних
вештачки ниских цена (Bello, 2009).
Четврто, индустријску политику, укључујући државну нов
чану подршку, царине и трговину, обавештава Бело, треба кори
стити за оживљавање и јачање сектора производње (Bello, 2009).

Пети градивни стуб замисли деглобализације је спровођење
дуго одлаганих мера правичне прерасподеле прихода и зе
мље, укључујући и реформу градског земљишта, јер може
створити живо унутрашње тржиште које би служило као ко
тва економији и месној производњи финансијских средства
за улагања (Bello, 2009).

Шести градивни стуб је скидање нагласка са развоја, а ста
вљање нагласка на подизање квалитета живота, и увећавања до вр
ха равноправности ради смањивања неуравнотежености животне
средине (Bello, 2009).
Седми стуб алтернативне глобализације, према "парадигми
деглобализације", јесте охрабривање и у пољопривреди и у ин
дустрији развоја и ширења технологије сродне животној средини
(Bello, 2009).
Стратешке економске одлуке без препуштања било тржи
шту, било технократама је осми стуб "алтернативне глобализаци
је" деглобализатора. Предвиђа проширивање опсега демократског
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прављења одлука у економији тако што ће животна питања, попут
развијања одређене индустрије или њеног гашења, намењивања
дела државног буџета пољопривреди и слична, постати предмет
демократске расправе и избора (Bello, 2009).

Девети стуб је грађанско друштво. Деглобализатори задужу
ју грађанско друштво да постане будни стражар на бранику
непрестаног праћења и надзирања приватног сектора и држа
ве, и заговарају установљење таквог процеса контроле (Bello,
2009).

Десети стуб обујмљује преображавање целине својинских
односа у "мешовиту економију", укључујућу за кооперативе зајед
нице, приватна предузећа и државна предузећа, а искључујуће за
транснационалне корпорације (Bello, 2009).
Једанаести стуб, заправо деглобализаторима најбитнији, је
сте замена централизованих глобалних установа попут Међуна
родног монетарног фонда и Светске банке регионалним устано
вама усправљеним, не на слободној трговини и покретљивости
капитала, већ на начелима сарадње и "превазилажењу логике ка
питализма", сагласно речима Хуга Чавез (Hugo Chavez) којима је
предочио суштину Боливарске алтернативе за Америке (Bolivarian
Alternative for the Americas – ALBA) (Bello, 2009).
Сви који се сећају самоуправног социјализма, или су га про
учавали, не морају посезати за речима Хуга Чавеза да би проникли
у суштину носећих замисли "алтернативне глобализације" дегло
бализатора.

СМЕЛО ПРЕДВИЂАЊЕ УМРЕЖЕНОГ СВЕТА
Правци коренитих промена међународних односа нађени
су у успостављеном сарађивању (колаборацији) без надређености
и подређености (Tapscott, Williams [2006] 2008). Мени умрежног
свет, састављен сарађивањем без хијерархија, оборио је раније из
дељености. Нема више деоба на потрошаче и произвођаче. "Са
стварањем" добара и услуга, такозваним "прозумирањем" (pro
sumption) напушта се тескобна подређеност купаца произвођачима
крајњих производа и крајњим производима.
Поред тога што су потрошачи састварањем производа и услу
га данас престали да буду конзументи и постали "сазумент" (pro
sumers), новим технолошким могућностима општења и споразуме
вања свет је повезан као ново место, нови простор сарадње. Бујица
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дијалога и расправа, омогућених употребом технологија "блогова"
(blogs), "викија" (wikis), ћаскаоница (chat rooms), личног емитова
ња (personal broadcasting), сводно названих "блогосфером" (blo
gosphere), уз претходно сарађивање корисника у прављењу роба и
услуга, ослободила је будућност новог пословног обрасца.
Пређашњи свет у сржи мења упрезање масовног сарађивања
ради стварања стварне вредности за све његове учеснике као те
меља будуће ослобађајуће економије – "викиномије" (wikinomics)
(Tapscott, Williams [2006] 2008). Поред напада на глобализацију,
сада је у моди на "идеагори" (Tapscott, Williams [2006] 2008) гло
бално повезано човечанство. Парафразе речи Оскара Вајлда, ка
ко свет на чијој мапи нема места за утопију није вредан људског
живота, стичу вредност. Могуће је баш на овај начин видети сме
ло заговарање да у ничућем "умреженом свету" (networked world)
XXI века који постоји "изнад државе, подно државе, и кроз држа
ву" (Slaughter, 2009: 95) Сједињене Америчке Државе уживају ја
сно бритку оштрицу предности. Предност се огледа у могућности
да буду држава са највише повезаности која је "средишњи играч" у
стању да постави "глобални дневни ред и откључа приновљења и
одржив раст" (Slaughter, 2009: 95).
Ен-Мари Слотер (Anne-Marie Slaughter), блиставо академско
име Универзитета Принстон, и нови интелектуални гуру планира
ња америчке политике у Државном секретаријату САД, држи да
је таква предност укорењена у демографији, географији и култури
Сједињених Америчких Држава. Малобројно становништво, по
редбено тек 20-30% становништва Кине или Индије, за Слотерову
је погодност САД. Најпре, олакшава Сједињеним Државама да раз
вију и остваре добит увођењем нових енергетских технологија. Ра
знородност становништва, према њеним очекивањима, омогућила
би да САД прошири глобално допирање. Нуди, у том циљу, сма
трање усељеника живим спонама Сједињених Држава и земаља из
којих долазе у охрабривању двосмерног протока људи, производа
и идеја.
Сједињене Државе, као котва атлантске хемисфере, одређе
не обухватом широког просторног појаса Африке, обе Америке и
Европе, повезане су са водећим земљама тих континената. Оне су
мирољубивије, постојаније и економски оразличеније од водећих
држава азијске хемисфере. Као стожерна сила, према гледишту
Слотерове, САД су у стању да уживају, у исти мах, и корист свог
положаја у атлантској хемисфери и вуку користи из дубоких веза
са азијском хемисфером. Иако су уздрмане овештале тврдње о ду
гој заштити Сједињених Држава Атлантским и Пацифичким океа
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ном од напада и спољних политичких уплитања, Слотер од њих не
одустаје. Зачуђује њено предвиђање да ће ускоро оба океан
 а бити
штит САД од сукоба изрођених променама климе.
Налаз о делом хоризонталној друштвеној структури Сје
дињених Држава, уз признање да ју је раст неједнакости дохотка
извргао у окомиту (хијерархијску), сврстава се у извориште пред
ност. Удружена са "јединственом" америчком културом преду
зетништва и приновљења (иновација) бруси оштрицу предности
САД. Глобална економија коју све више управљачки воде гроздови
(цлустерс) у стваралаштву умрежених водећих људи света, Слотер
сматра подесним местом за уживање користи од претходних осо
бености САД.
Хоризонт умреженог света озарен надом подесности за Сје
дињене Америчке Државе, истиче наводну предност дату укорење
ношћу у њихову демографију, географију и културу. Слотер га је
обојила и непомућено светлом вером да ће 20. јануара 2009. године
Барак Обама (Barack Obama), ступањем на положај председника
државе, започети "обнову моралног ауторитета" САД (Слаугхтер,
2009: 96). "Умрежени свет" који Ен-Мари Слотер види сјајним за
САД и даље је свет моћи. Истина. глобалне моћи. Она тврди да ће
је главнином одређивати "спојеви" (цоннецтионс), односно то ко
је са ким повезан и у коју сврху (Slaughter, 2009: 112). Признаје да
сукоби неће ишчезнути. Мреже нису само стваралачке и корисне.
Могу бити и злоћудне и погубне.
Предвидела је и вишеструко умножавајући раст неједнако
сти. Изазваће га ширење процепа између оних спојених глобал
ним мрежама и оних искључених из њих. Користи у својој рачу
ници предности САД и добре и штетне учинке мрежа. Ставља у
резултату замашан плус на страну користи од мрежа. Понудила је,
у циљу разумевања користи, замишљање економије Сједињених
Држава која се напаја енергијом из "зелене технологије" и "зеле
не је инфраструктуре" (Slaughter, 2009: 112). Додала је на зами
шљену слику будућности усељеничке заједнице из Африке, Азије,
Европе, Латинске Америке и са Блиског истока. Раширила је плат
но маште и на њему насликала како размењују тако добијене нове
производе и услуге са селима и градовима у некадашњим домо
винама. Двосмерни протоци приновљења (иновација) красе њену
замисао. Универзитети у Сједињеним Државама биће у стању да
понуде предмете у стварно "глобалним учиниоцима", ослањајући
се на повезаност својих међународних студента и наставника са
образовним установама у иностранству преко путовања, Интерне
та или видео-конференција (Slaughter, 2009: 113).
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Неће само уметници бити насељени на пресецима културе,
учења и стваралачке енергије. Биће им уз раме и дипломате САД
и остали државни званичници примањем најновијих допуна оба
вештења о збивањима широм света. Ен-Мари Слотер уверена је
да ће они, повезани са својим парњацима диљем земљиног шара,
бити способни да брзо усклађују радње предохране и решавања
проблема уз низ приватних и грађанских делатника и предузетни
ка (Slaughter, 2009: 113). Тврди да ће глобални предео подсећати на
пејсаж изборне кампање Барака Обаме (Barack Obama) направљен
"широком мрежом прикупљених прилога у вредности више мили
она долара, побуђених милиона добровољаца и окупљених милио
на бирача" (Slaughter, 2009: 113).
Процена да у умреженом свету Сједињене Државе распола
жу могућношћу да буду најповезанија земља, повлачи и повеза
ност са осталим "центрима моћи". Они су, такође, блиско и опсе
жно међусобно повезани. Иду уз то и "исправне политике". Сврха
им је спрезање способности и културног капитала за поновно "от
криће" Америке. Суштина овог поновног откривања, поновног
"измишљања" је да се Сједињене Државе отргну од досадашњег
гледања на себе као заробљеника глобалне борбе са осталим вели
ким силама и упуштање да себе посматрају у огледалу средишног
"играча у интегрисаном свету" (Slaughter, 2009: 113). "Сјајна изо
лација" какву неки препоручују светима Сједињеним Америчким
Државама да усвоје било стратегију "ободног уравнотежавања"
(offshore balancing), било стратегију хегемоне доминације, драге
куражним срцима нападачких (офанзивних) структурних реали
ста, страна је неолибералном мишљењу Ен-Мари Слотер. Она је
рада да у XXI веку САД искористе своју изузетну способност спа
јања како би "обновиле своју моћ и изнова подигле своју глобалну
сврху" (Slaughter, 2009: 113).
Истурање умрежености као особености света у коме живимо
(Slaughter, 2009: 94) позива се на данашње очитости мрежа. Уви
ђа се умрежност рата и умреженост дипломатије. Тврди се да је
дипломатија умрежена зато што управљање међународним криза
ма, од изазваних заразним болестима до они узрокованих проме
на климе, тражи "моблилизацију" међународних мрежа јавних и
приватних делатника (Slaughter, 2009: 94). Додаје се и умреженост
пословања. Последњих година уосталом више нема штампаног
приручника савета за извршне директора фирми без главне теме о
измештању из окомитог света хијерархије у водоравни свет мрежа.
Умереженима се могу додати и средства јавног обавештава
ња. Сви облици учесничких средства јавног општења сада зависе
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од прилога читалаца у стварању протежних, умрежених општења.
Крај пописа умрежених не пролази без помена друштва. Друштве
не мреже на Интернету су незаобилазне, јер свет MySpace ствара
глобални свет OurSpace везујући на милионе појединаца са свих
континената (Slaughter, 2009: 94). Колико једни овакво набрајање
умрежавања могу држати општим местом, толико га други могу
сматрати прецењивањем мрежа. Умреженост и религија побуђена
је уверењем да мрежа милиона цркава широм света једина може
решити проблеме, од духовне испразности до незнања, и од себич
них вођстава до глади и болести. Заговорницима света измењеног
умрежавањем све што опажају умреженим непобитно доказује да
је у њему мера моћи повезаност (connectedness) (Slaughter, 2009:
94).
Убацивање родне различитости у објашњавање начина људ
ског мишљења произвело је налаз о склоности мушког рода да
свет види као подигнут на окомитостима моћи (хијерархијама) и
да стреми месту које им је на врху. Придружене су том налазу тврд
ње да су жене наклоњеније схватању да свет чине мреже односа и
настоје да се сместе у средиште. Људска природа уопште не мора
бити узрок нађених разлика. Оне могу бити последица одгоја. По
десне су у истицању неподударања двадесетог и двадесет и првог
века.
Свет у двадесетом веку из геополитичког угла, Арнолд Вол
ферс (Arnold Wolfers), описао је као систем сударајућих самодо
вољних држава. Војна и економска моћ одређивала је резултате
њихових судара. Тај свет, према тврдњама Ен-Мари Слотер, није
нестао у XXI веку. Тежња Ирана да поседује нуклеарно оружје,
јачање веза Сједињених Америчких Држава са Индијом као шарке
успону Кине, или напад Русије на Грузију за њу су судари само
довољних држава. "Пост-амерички свет", како је Фарид Закарија
(Fareed Zakaria) сковао назив за процесе успона нових глобалних
сила, које односно умањују утицај Сједињених Држава, постоји и
у овом веку.
Није онда претеривање што Слотер наглашава да ничући
"умрежени свет" (networked world) XXI века постоји "изнад држа
ве, подно државе, и кроз државу" (Slaughter, 2009: 95). Претпостав
ка, направљена важећом не само за Сједињене Америчке Државе,
истиче да ће најповезанија држава у том свету бити "средишњи
играч". Чак и државе које не желе, а понајмање оне које не могу да
чине оно што таквом играчу следује – да поставља "глобални днев
ни ред и откључа приновљења и одржив раст" (Slaughter, 2009: 95)
– морају, како не би постале жртве растуће неједнакости између
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умрежених и неумрежених, бирати стратегије лобирања, партнер
ства и спајајућег повезивања.

ЗАКЉУЧАК
Судећи према испитаним предвиђањима тежишних права
ца међународних односа почетак који обећава излазак из глобалне
кризе јесте признавање да све што њом називамо можда потиче
из наших сазнајних ограничења. Недостаје суочавање са незнањем
стања у коме смо се обрели. Мисаоне мапе, до сада важеће, више
не одговарају постојећем терену. Користећи их нисмо у стању да се
сналазимо у свом времену и створеном глобалном простору. Сле
дећи их увелико посрћуће тумарамо пределом за који мислимо да
нам је познат, док проблеми непрестано измичу налаженим реше
њима у управљачким подухватима. Крећући се према мапама ста
рог начина мишљења убеђено се чини најбоље, сагласно њима, али
се непрестано упада у све опасније и погубније замке. Деловања
не производе планиране учинке, него унапред искључене исходе.
Глобална криза показује далекосежност последица избегава
ног признања да данашњи свет мислимо као познат према старим
обрасцима. Слеђењем застарелих знања међународних односа чи
ни нам се да знамо како се наш свет зове, све његове владавинске
грађевине изгледају нам знане, а сва управљачка знања привидно
су нам расположива. Употребом сазнајних мапа из заоставштине
старог начина мишљења владавинске грађевине данашњег света
само споља привидно подсећају на оне у њих уцртане. Уласком у
пословање ма које, од предворја до сваке просторије, испоставља
се да ни суштински, ни наменом, нити организацијом ниједна није
налик ономе што смо мислили да јесте и чему служи.
Могуће је, стога, да све данас стављено под заглавље глобал
не кризе сажима ограниченост духа времена. Испољена тескоба
глобалне кризе може бити изазвана мањком способности признања
да излаза из скучености духа нема, нити се може наћи без корени
те промене начина мишљења. Знатижељно посматрање света, без
поштапања мапама старог мишљења нетачних за сналажење у по
стојећем простору и времену, тада би било исправан избор у пра
вљењу данашњице и састављању предвиђања будућих тежишних
праваца међународних односа. Одбацивање мапа старог мишљења
можда није једина преостала путања тражења изласка из глобалне
кризе. Јесте до сада једина којом се није запутило. Уосталом, ма
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ло је вероватно да би ова путања проналажења излаза из глобалне
кризе била погрешнија од досада испробаних.
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Jelica Stefanovic - Stambuk
FORECASTING TRENDS IN INTERNATIONAL
RELATIONS AFTER THE GLOBAL CRISIS
Abstract
Sudden startling shifts, despite the efforts undertaken to curb re
cognized global crisis and locate the paths for getting out of its grips, is
playing an additional incentive to make forecasts of future major trends
in international relations. It turns out that entire predictive industry is
not driven anymore by mere curiosity what future holds in stock for
human race or by deeply seated conviction in knowledge society. The
very trade of forecasting is now stirred more by yearning to detect stra
tegies better suited for sailing safe and sound over the troubled waters
of ongoing crisis. But the foundational bases of predicting who will be
decisive actors, which structures are to be in place and which likely pro
cesses is going to shape foreseen outcomes in coming years are not un
failingly safe. Competitively disparate values, in particular, are spoiling
the solidity of prognostic underpinnings. Future trends in international
relations are already set forth for 2025. At the same time, inability to
grasp, whether international relations are just slipping temporarily out
of the track or parting permanently from the pattern laid down after the
Second World War, is admitted. Incompatible assessments of globalisa
tion lead forecasts into opposing camps. The following examination of
trends in international relations and accompanying strategies of action
offered by three selected sorts of prediction has been premised on as
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sumption that global crisis props up both thinking the unthinkable, that
guid es to new insights into existing state of affairs, as well as to holding
fast to solutions taken out from the past, either because of contemporary
discontent or fright of future. In conclusion we state next findings. All
forecasts placed under meticulous enquiry, by following maps inheri
ted from the old ways of thinking, are hardly apt to discern how to pull
out from the ongoing global crisis. Consequently, they barely operate
better in accessing the future trends in international relations. The old
ways of thinking are getting in the way of orienting ourselves in our
time and space by narrowing cognition. The real landscape of existing
international relations is, still, not mapped. Instead of drawing reliable
maps we are relying on maps done at the workshops of the old ways of
thinking. That is why actions that we take increas ingly are ending up
in all to deep er ruin. By giving up obsolete maps of the outdated ways
of thinking, we would be able to get hold of the best suited compass
reading for both governing better our global present and getting more
perceptive insights into the trends in international relations that future
holds at stake.
Key words: international relations, globalisation, global crisis, deglobalisa
tion, power, multilateralism, regionalism, networked society, wi
kinomics, non-state actors
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ЗАШТО (НИ)СУ
ЛИБЕРАЛИ – Г17 ПЛУС И ЛДП?
ИЗНОВА О „КРХКОЈ ЛИБЕРАЛНОЈ
ВЕРТИКАЛИ“ У СРПСКОЈ ПОЛИТИЦИ1)

Сажетак
Анализа је усмерена на давањe одговора на питање да ли се
и у којој мери две релевантне парламентарне политичке странке
– Г17 Плус и Либерално демократска партија (ЛДП) заиста могу
означити као либералне, будући да се оне тако декларишу и са
моразумевају. Да би се дао одговор на ово питање аутор укратко
излаже кључне тенденције инкорпорације Западне либералне иде
олошке матрице у пост-комунистичким земљама Централно-Ис
точне Европе. Посебан нагласак у анализи је стављен на претече
данашњих либералних партија у Србији – на тзв. „анархолибера
ле“ – про-реформски оријентисане комунистичке лидере који су
крајем 60-их и почетком 70-их година прошлог века покушали
да у економији спроведу модернизацијски пројекат laisseiz-faire,
про-тржишно оријентисаних реформи. Аутор указује на чињени
цу дисконтинуитета у одржању тзв. „либералне вертикале“ – да
су либерално оријентисани политичари и либерално оријентисана
политика у Србији готово потпуно утихнули на политичкој сце
ни Србије у последње три деценије XX века, након пада српских
анархо-либерала, 70-их година. Тек ће у другој деценији обнове
партијског плурализма са појавом две партије које су предмет овог
рада – Г17 Плус и ЛДП либерална опција поновно почети да се ре
хабилитује, да се изнова редефинише и промовише на политичкој
1) Чланак је резултат рада на пројекту Института за политичке студије „Друштвене и политичке претпоставке изградње демократских институција у Србији“, бр. 149057Д, који
финансира Министарство за науку Републике Србије.
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сцени Србије. Анализа програмских одредница ових двеју парти
ја у односу на темељне вредности либерализма: немешање држа
ве, принцип грађанства, слободе и тржишне економије показала
је да је Г17 Плус успела да конципира идеолошки конзистентну
(нео)либералну легитимацијску матрицу, док је ЛДП исказао не
уобичајену меру еклектицизма, чак и неочекиваних идеолошких
девијација. Од којих су илустративни анархистички анимозитет
који ова партија изражава према држави и њеним институцијама,
и залагање за спровођење корективне правде – лустрације, која су
пре симптоматична за револуционарне – партије ортодоксне леви
це. У том смислу се ЛДП може означити као „анархо-либерална“
странка, док су Г17 Плус, у идеолошком смислу „нео-либерали“.
У домену економског програма, обе се партије крећу у орбити со
цијал-либерализма.
Кључне речи: либерали, (нео)либерализам, „анархо-либерали“, Г17
Плус, Либерално демократска партија, држава, грађански
принцип, слобода, лустрација, економија.

ПОСТ-КОМУНИСТИЧКИ (НЕО)ЛИБЕРАЛИЗАМ
Предмет анализе је трагање за одговором на питање које је
поставио архитекта државе благостања Виљем Бевериџ (William
Beveridge), средином 40-их година XX века: Зашто сам либерал?2)
У случају Србије, чак и након двадесет година од обнове партиј
ског плурализма, још увек није довршен процес идеолошког про
филисања и позиционирања најрелевантнијих политичких стра
нака. Нарочито је то исправно констатовати за партије које су се
декларисале као либералне, односно, либерално-демократске, а
поготово за оне које су основане у пост-милошевићевском перио
ду, након 2000. године.
Либерализам, као политичку етикету преузимале су новона
стајуће пост-комунистичке партије, нарочито у региону Централне
Европе. Гуру пост-комунистичког либерализма је, свакако, Фри
дрих фон Хајек (Fridriech von Hayek). Хајеково заговарање сло
бодног тржишта имало је пресудан утицај не само на економисте
широм света него и на водеће политичаре Запада, као што су били
Лудвиг Ерхард (Ludwig Erhard), Маргарет Тачер (Margaret Thatcher)
2) Бевериџ је 1945. године (у време избора у Великој Британији) написао књигу коју је
насловио: Why I am a Liberal? (cf. Beveridge, 1945). Премда је Бевериџ своју политичку
позицију претходно много боље разјаснио у свом Извештају - плану социјалне заштите
који је утицао на послератни концепт државе благостања у Европи и шире, а да нити
једном није споменуо реч “либерал” (cf. Beveridge, 1944).
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или Роналд Реган (Ronald Reagan), као и пост-комунистичког Ис
тока – његови су следбеници били Вацлав Клаус у Чешкој, Лешек
Балцерович (Leszek Balcerovicz) у Пољској, Март Лар (Mart Laar)
у Естонији и други. У пракси, пост-комунистички политичари који
су тежили да се декларишу као либерали били су у великој мери
инспирисани британском варијантом нео-либерализма коју је сим
болизовала „гвоздена леди“ XX века – Маргарет Тачер. Тачеризам,
како је то запазио Хол успео је да бриљантно комбинује унутар
једне политичке идеологије органицистички конзервативни нагла
сак на вредностима традиције, фамилије, монархије, патријархата
и нације са нео-либералним нагласком на јеванђеље слободног тр
жишта(…) и приватне сфере грађана против „грозоморних“ соци
јалистичких претњи слободи од надобудне државе и прекомерно
раширеног система државе благостања“ (cf. Hall, 1986: 67).
Најпознатија у пост-комунистичком региону је адаптација
британског тачеризма који је у Вацлав Клаус покушао да спроведе
у Чешкој. Чешка варијанта британског тачеризма, како је запазио
Хенли, поред наглашавања значаја рапидне економске трансфор
мације, морала је да понуди много више него добро упакован скуп
политика и принципа, да би успела да мобилизира политичку по
дршку грађана. Другим речима, нео-либералне идеје морале су да
буду идеолошки „утемељене“ како у култури и историји, тако у
исто време и у пост-комунистичком контексту политике дате зе
мље. Наиме, да би се увезени идеолошки модел учинио пријем
чљивим за бираче, било је потребно наћи „утемељење“ у чешкој и
европској традицији, а не само да се грађанима понуди уобичајени
микс моралних и метафизичких примеса либералног национали
зма, хуманизма и носталгије за међуратном Чехословачком. Зато је
Клаус настојао да истакне спектар нормативних аргумената, изнад
свега идеју да су партије и слободно тржиште „стандардне“ и „кла
сичне“ европске институције (cf. Hanley, 1999: 176).
Ово аналитичко запажање свакако да важи и за Србију, која
се у односу на остале пост-комунистичке земље већ две деценије
посматра као sui generis случај. Ипак, у случају српских партија
либералне оријентације, нема писаних трагова о њиховим идеоло
шким узорима - лидери Г17 Плус и Либерално-демократска пар
тија (ЛДП) нису писали идеолошке памфлете нити су декларисали
своје нормативне узоре. Уосталом, већина партија у региону Цен
трално-Источне Европе, као и Русије, настојала је да копира, у ве
ћој или мањој мери, идеолошке узоре који су потекли са Запада. Да
кле, адаптирање страних модела на пост-комунистичких контекст
је неизбежно водило ка идеолошком еклектицизму. Илустративно
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је то објаснио Јан Штраски (Jan Strasky), тадашњи подпредседник
Клаусове Грађанске демократске партије, који је 1993. рекао следе
ће: “Британски конзервативизам и британска концепција тржишне
економије, које смо могли да запазимо и поштујемо колико год је то
могуће, су биле ствари које ми никада нећемо успети дефинитивно
да створимо. Пре би могло да се каже да ће настати „чесификаци
ја“ (počeštění) конзервативног програма“ (наведено према: Hanley,
op. cit: 177). По узору на чешки случај, истражимо, дакле, како је
(нео)либерализам утемељен и „посрбљен“ у случају двеју декла
ративно либералних партија у Србији – најпре Г17 Плус, потом и
ЛДП, односно каква су њихова „алтернативна“ читања идеологије
либерализма.

СРПСКИ ЕКСКУРС - СРПСКИ (АНАРХО)ЛИБЕРАЛИ
Парадоксално, трагање за либералним коренима је један
екстремно „конзервативни“ подухват. Наиме, да би се истражили
корени српског либерализма потребно је ићи у далеку прошлост
– крај XIX и почетак XX века, у доба када су постављани темељи
институција демократије - политичких партија, парламентаризма,
владавине закона, тржишне економије и грађанског друштва као
најупечатљивијих одличја сваке цивилизоване, па и наше земље.
Међутим, проблем је у дисконтинуитету3) – у чињеници да су ове
институције, крхке и недовољно учвршћене у првој половини XX
века биле урушене у току Другог светског рата, да би након дола
ска комуниста на власт биле потпуно затрте (cf. Коштуница, Чаво
шки, 1985). Класичне либералне институције и либералне слободе
биле су системски укинуте за време комунизма. Ипак, и под кому
нистичком једнопартијском влашћу било је знакова либерализаци
је, пре свега у области економије. У историји комунизма у Србији
најсветлије странице су посвећене периоду када је на власти било
„либерално“ оријентисано руководство. Најинтригантније у причи
о српским либералима је била накнадно доказива чињеница да ће
њихов политички пораз за време комунизма дугорочно определити
судбину либералне опције у Србији – све до наших дана.
3) Проблем дискинтинуитета у модернизацији Србије најупечатљивије тематизира
Латинка Перовић, која ће у историји српске политике остати запамћена као један од
српских комуниста-либерала, као сарадница Марка Никезића (она је била секретар ЦК
СК Србије). Cf.предговор Перовићеве, у књизи - збирци излагања – мишљења и ставова
Марка Никезића која је постхумно објављена под називом “Кркха српска вертикала”,
2003.
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Наиме, српско је руководство средином 60-их почело да
све одлучније заговара концепт либералних тржишно оријентиса
них реформи које су инициране 1965. године. Међутим, овај курс
у економији напослетку је обустављен због увођења механизама
тржишне економије који су, наводно, проузроковали анархичне
тенденције у привреди. Тако се српском руководству (предвође
ном Марком Никезићем, тадашњим председником ЦК СК Србије)
приписала (не)домишљато конструисана оптужба за нешто што је
названо “анархолиберализам,” и њени су челници 1972. „добро
вољно“ дали оставку, тј. смењени с власти.4) Био је то крах про-тр
жишно оријентисаних реформи и повратак на планско регулисање
социјалистичке привреде и увођење тзв. договорне економије.
Ипак, за време четворогодишње власти ова је екипа, на челу
са Никезићем, који је показао велики политички и лидерски тале
нат, као и морални интегритет, успела да од Београда, тј. Србије
направи јако упориште економског, политичког и идеолошког “ли
берализма,” додуше с комунистичким идеолошким предзнаком.
Чињеница је да се у време српских либерала у Београду концен
трисала економска и финансијска моћ – српске су банке и трго
вачка предузећа имали изузетно јаку позицију на југословенском
тржишту што им је омогућило не само да играју доминантну улогу
у привреди Југославије, него и да политички надјачају остале пар
тијске и привредне елите у другим републикама. Концентрација
економског, финансијског и политичког капитала у рукама Београ
да је свакако подстакла анти-српске подозривости код осталих ре
публичких руководстава. До тада је уобичајени образац, стереотип
о југословенским комунистима, поготово у иностранству, био да
су комунистички лидери Словеније и Хрватске били „либерално“
оријентисани, док су српски политичари виђени као „конзерватив
ци“, тј. чврсторукаши који су претежно про-руски опредељени. Са
да су поједини словеначки политичари, нпр. Стане Доланц, или
Хрват Јуре Билић, представљани као „чврсторукаши“, тј. они ко
ји су Титу саветовали већи степен централизације партије у циљу
одржавања на власти.5)
Значајно је истаћи да српски либерали нису себе звали ли
бералима – Латинка Перовић сведочи да је Марко Никезић себе
сматрао једним “револуционарним демократом”. Како је закључио
4) Никезић је дао оставку 21. октобра 1972, а потом су уследиле оставке, односно смене и
чистке осталих либерално оријентисаних кадрова комуниста у Србији.
5) Ова су запажања изнета у интерној анализи за уредништво Радио слободна Европа чији
је аутор Станковић Слободан: “Crisis Between ‘Hard-Liners’ and ‘Soft-Liners’ in Yugoslav
Party?”, Radio Free Europe, 28.9.1972. Izvor: www.osaarchivum.org/files/holdings/300/8/3/
text/80-3-189.shtml
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Мирко Ђорђевић, Никезић је био реформатор који је настојао да
се - снагом власти коју је имао – окрене европским вредностима
на темељу неговања заједничке демократске и либералне традици
је. Наиме, Ђорђевић истиче да су се комунисти предвођени Нике
зићем све јасније одвајали од совјетског државног модела "руског
комунизма" који се претходно, пак, одвојио од Марксове европске
традиције социјализма и демократије.6) Перовићева сведочи да је
Никезић био "западњак на водећем месту у Србији", а то је значило,
како она тврди, "велики ризик". У традиционалистичким друштви
ма, које је окренуто прошлости и исказује верност једном архаич
ном обрасцу који заробљује ум и вољу, одатле произилазе наши
сукоби или неспоразуми са историјом и одатле је тај много пута
поновљени неуспех у налажењу либералне вертикале о којој Пе
ровићева говори. Мирко Тепавац, партијски друг и саборац Марка
Никезића, накнадно ће устврдити да је Никезић био “просвећени
либерал” (cf. Тепавац, 1998). Загорка Голубовић такође тврди да се
лично уверила, у интервјуима са значајним политичким личности
ма,7) да је Никезић био “просвећени либерал европског духа који је
мислио на европски начин.” Међутим, Голубовићева истовремено
поставља питање: да ли је Никезић свој интимни либерализам и
европски дух успевао да каналише кроз политику и у којој је мери
либерална оријентација дошла до изражаја у време када је Никезић
био на челу српске партије.8)
У квалификацији српског руководства као анархо-либерала,
нарочито је чудно било настојање да се споји неспојиво – да се ли
берализам поистовети са анархизмом. Како објашњава Рамет, ко
мунистички режим у Југославији имао је тенденцију да повремено
упари етикету “либерално” са другом која се у западној мисли сма
тра несукладном, наиме са “анархизмом” и тако је настао хибрид
“анархо-либерализам”. Рамет подсећа да су у западној идеологији
анархисти на позицији крајње левице (премда њихови наследни
ци свих врста, либертаријанци заговарају оно што на први поглед
може да изгледа слично анти-државној позицији да би се макси
мизирала слобода богатих). Комунисти из Титове ере су, пак, оп
тужили анархо-либерале за десничарске девијације. У оптужбама
против српских “анархо-либерали” речено је да они преферирају
6) Излагање Мирка Ђорђевића, публицисте, на промоцији књиге "Српска крхка вертикала"
Марка Никезића, Београд, 18. децембар 2003.
7) Реч је о мишљењима израженим у књизи коју је Голубовићева објавила под насловом:
Криза идентитета савременог југословенског друштва.
8) Cf. Излагање Голубовићеве, објављено у “Оспоравања и отпори партијске државе“,
Република”, бр. 188, n.d.
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успостављање мултипартијског система (премда анархисти редов
но предлажу да треба укинути све облике владе и стога и све поли
тичке партије) и да су они непријатељски усмерени према самоу
прављању у принципу. Рамет истиче да су неологизми попут овог
о анархо-либералима имали предност у томе што су омогућавали
избегавање нежељених асоцијација, али су имали и ману у томе
што су били сувише “егзотични” (Ramet, 2006: 210, 211). Тако је,
како накнадно тумачи историчарка Олга Поповић, дошло до пои
мања либералне опције у пежоративном смислу, и до креирања још
једног својеврсног “српског мита” у коме је “либерално постало
конзервативно и обрнуто”.9) Још је парадоксалније да се ово пер
вертирано схватање либералне опције у политичком животу Срби
је одржало до данашњих дана – пола века након пада српских ли
берала. Конфузија у (дис)квалификацијама делом је била намерно
пласирана, а делом је потицала из пуког незнања - услед антиинте
лектуализма присутног у редовима комунистичке партије.
Међутим, улога српских либерала у одмрзавању ригидности
комунистичког режима је контрадикторна. Наиме, постоје и дуби
озе – спорне чињенице у њиховом деловању, на које је указао Не
бојша Попов. Попов указује да нема чињеничне основе за тврдњу
да је либерализам представљао “покрет за реформу” из два основ
на разлога – његови актери нису формулисали никакав програм,
премда поједини аутори тврде да је тада у Србији било “6000 Ни
кезићевих истомишљеника” (тако тврди Тепавац, 1998: 75). Друго,
за време власти “либерала” било је такође репресије, тј. затирања
слободе мишљења и уметничког стваралаштва – у време владавине
либерала обуздан је студентски покрет 1968. и покренуте су хајке
према професорима Београдског универзитета, “праксисовцима”
и сличним радикалима и револуционарима (детаљније, cf. Попов,
1989). Треће, надаље приговара Попов, какав је то либерализам
био на делу када српски “либерали” нису ни отворили питање о
партијској држави, нити су отворено заговарали поновно увођење
политичког плурализма. Попов надаље указује на чињеницу да је
“у време либерала” било много, ако не и највише забрана новина,
часописа, књига, филмова, позоришних представа итд., премда је
тада било и више слободе стваралаштва и критичког мишљења.
Али, реч је о “дивљој слободи” без институционалне заштите, ту
мачи Попов - низали су се таласи идеолошке и административне
репресије. Ако се и сложимо с проценом да су у примени репресије
9) Мишљење Поповићеве изражено на Округлом столу о тридесетогодишњици обрачуна
са српским либералима, који је уприличен у Београду, 26. октобра 2002. у организацији
часописа “Економист” (cf. дневни лист “Данас”, 28.10.2002, стр. 5)
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“либерали” били блажи него “стари кадрови”, она више говори о
извесним разликама унутар номенклатуре. Ипак, ни "либерали",
још мање “анархолиберали”, нису имали реалне шансе да превази
ђу партијску државу, закључује Попов. Попов напослетку указује
на кључну поенту - у питању је било оно што је супстрат либера
лизма: слобода - без које се либерализам тешко може назвати тим
именом. Дакле, српски комунистички “либерали” су могли добити
само карикирану етикету либерализма, закључује Попов.10)
Дугорочно, ова је идеолошка конфузија допринела “феноме
ну ћутања” о модернизацијским перспективама либералне опције
у Србији. Узроке “заборава” историјски доказаног, у периоду 19651972. године, либералног потенцијала српских политичких елита
могуће је потражити и у следећим разлозима. Као прво, чињеница
је да се челници српских либерала нису накнадно политички анга
жовали ни у регенерисаној комунистичкој партији (Социјалистич
кој партији Србије), нити у некој од новонастајућих опозиционих
странака. Премда су бивши српски комунисти-либерали добијали
понуде од појединих опозицион
 их кругова да се поновно поли
тички ангажују, они то нису хтели.11) Напослетку, у пропусту ре
хабилитације српских либерала, пропуштена је, почетком 90-их,
и историјска шанса за промоцију либерализма у Србији – како
у економији тако и у политици. Тако је дошло до парадоксалног
историјског феномена - политичком екскомуникацијом српских
либерала, почетком 70-их, историјски је, на дужи рок, дезавуисана
и либерална опција у Србији! Како се испоставило, након обнове
партијског плурализма, либерализам није био омиљена „политич
ка етикета“ у бирачком телу Србије. Партије које су носиле либе
рални назив остале су незапажене на изборима током читаве деце
није 90-их.
10) Cf. Излагање Попова, објављено у “Оспоравања и отпори партијске државе“, Република”,
бр. 188, n.d.
11) Светозар Стојановић, некадашњи дисидент, и будући опозиционар, сведочи да је
српским либералима нуђен политички ангажман у новонастајућим опозиционим
партијама. Стојановић то тумачи на следећи начин: групација (либерала, прим. Д.В.)
је заћутала - зато што није имала могућност да говори у време комунизма, непосредно
после пада с власти. Стојановић остаје зачуђен што су они наставили да ћуте и пред крај
80-их, када се комунизам руши, а Тито је већ десет година мртав. Стојановић сведочи
да се сусрео са некадашњим истакнутим српским политичарима - Кочом Поповићем,
Марком Никезићем и Латинком Перовић. Ишао је код њих као опозициони активиста
да види да ли би се они поновно ангажовали. Стојановић сведочи да је од њих добио
“одлучан одговор да немају намеру да улазе у било какве ствари”. Стојановић то тумачи
као “антиполитички став” који је, кад је формиран вишепартијски систем, довео до тога
да један број људи остане по страни, а “да у први ред избију неки људи који уопште
нису били критички”. Cf. Излагање Стојановића, објављено у “Оспоравања и отпори
партијске државе“, Република”, бр. 188, n.d.
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Иако су током 90-их неколико политичких партија у свом на
зиву имале одредницу “либерална”, ниједна од њих није успела да
добије довољну подршку бирача Србије да би ушла у парламент. У
првој половини 90-их основано је неколико маргиналних политич
ких странака с либералном етикетом у називу, од којих је најпозна
тија Српска либерална странка (СЛС, чији су челници били проф.
др Никола Милошевић и др Коста Чавошки). СЛС је формирана
јануара 1991. након расцепа у Демократској странци. Међутим,
ова странка није успела да добије значајнију подршку бирача на
изборима, нити су њени лидери успели да у оквиру коалиционих
аранжмана опозиције уђу у институције власти у Србији. Премда
је званично постојала “на папиру”, њене су се делатности сводиле
на организовање округлих столова, трибина и јавних дискусија на
којима се разговарало о актуелним политичким темама, али у би
рачком телу ова странка није успела да превазиђе статус маргинал
не. Ова се странка постепено гасила, да би, напослетку, била и de
jure избрисана из регистра политичких партија у Србији, почетком
2010. (када се за пререгистрацију захтева 10.000 потписа грађана).
Тек у другој деценији партијског плурализма грађани Србије по
чињу да показују више слуха за либералну опцију. Најпре ће 2003.
године новооснована партија (која је претходно била невладина
експертска организација) Г17 Плус успети да уђе у српски пар
ламент. Но, тек ће на изборима 2007. године по први пут у српски
пост-комунистички парламент ући једна партија која у свом називу
има јасну либералну одредницу - реч је о Либерално демократској
партији (ЛДП, чији је лидер Чедомир Јовановић). Ове су две пар
тије предмет анализе која следи.

НЕОЛИБЕРАЛНИ Г17 ПЛУС
И АНАРХО-ЛИБЕРАЛНИ ЛДП
У другом, пост-милошевићевском таласу плурализације на
политичку сцену Србије ступила је партија јасно профилиране
неолибералне идеологије. Реч је о партији Г17 Плус која је наста
ла трансформацијом истоимене невладине организације (тзв. think
tank, тј. експертске оријентације). И пре него што ће се и званич
но регистровати као политичка странка, експерти Г17 су доказали
свој политички и коалициони потенцијал – они су водећи аутори
победничког програма с којим је Демократска опозиција Србије
(ДОС) успела да свргне Милошевића и коначно дође на власт. Ли
дери Г17, на чијем се челу налази економиста Млађан Динкић, су
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добили високе положаје у реформској влади, премда ова органи
зација није још била регистрована као политичка странка и није
учествовала на изборима, нити је имала посланике у српском пар
ламенту. Након регистрације и уласка у српски парламент ова је
партија 2005. године примљена у придружено чланство Европске
народне партије – Демохришћана (EPS–CD), федерације конзерва
тивних, хришћанско-демократских и народних партија. Ипак, како
ће даљња анализа показати, оправдано је ову странку сврстати у
либералне.
Либерално демократска партија (ЛДП) је настала након
фракцијске борбе унутар Демократске странке. Фебруара 2004. Че
домир Јовановић, високи функционер ДС се на скупштини странке
оштро супротставио председнику ДС Борису Тадићу спочитавају
ћи му што наставља политичку сарадњу са лидером Демократске
странке Србије, Војиславом Коштуницом. Јовановић потом, но
вембра 2004, на Главном одбору Демократске странке тражи фор
мирање Либерално-демократске фракције - што је имало за по
следицу Јовановићево искључење из ДС, децембра 2004. Непуних
годину дана касније, новембра 2005. Јовановић је основао нову
партију, под именом Либерално демократска партија (ЛДП). Но
вооснована партија представила је програм под слоганом “Србији
се ради” – који се састојао од, како је речено, десет послова “који
морају бити урађени у Србији”. Потом су активности ове стран
ке усмерене под паролом “Србија у Европу – ЛДП у Парламент”.
Заиста, ЛДП ће успети да освоји потребан цензус од 5% гласова и
да уђе у српски парламент, јануара 2007. Био је то изузетан успех,
будући да је само годину дана од оснивања било довољно да ЛДП
добије подршку од 220.000 грађана Србије. Изузетно је значајно
истаћи да је ЛДП прва парламентарна партија која у свом називу
носи идеолошку ознаку “либерална” – тек ће ЛДП поћи за руком,
након седамнаест дугих година од рестаурације партијског плура
лизма у Србији да добије довољну подршку бирача да би ушла у
парламент Србије – претходно то није успело нити једној од парти
ја које су у свом називу имале исту идеолошку ознаку. ЛДП ступа
у блиску сарадњу са Грађанским савезом Србије (који предводи
др Весна Пешић) и Социјалдемократском унијом (коју предводи
проф. др Жарко Кораћ) и ове две странке ће се 2007. године уто
пити, тј. фузионисати са ЛДП-ом. У октобру 2008. године ЛДП је
примењена у пуноправно чланство Европске либералне, демократ
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ске и реформске партије (ELDR - European Liberal, Democrat and
Reform Party).12) О идеолошко-политичком профилу ЛДП, најбоље
сведочи листа чланова Политичког савета ЛДП13) - индикативно је
да међу њима “почасно место” заузима Латинка Перовић, која се
након нешто више од три деценије на овај начин поновно ангажу
је у српској политици. Што даје повода да се изнова проговори о
овој “либералној вертикали” – крхкој, али ипак, по свему судећи,
одрживој.

ДРЖАВА – ПРОТИВНИК ИЛИ САВЕЗНИК
ЛИБЕРАЛА, СЛАБА ИЛИ ЈАКА?
Класични либерализам постулира следеће вредности у по
гледу улоге државе: да је држава само инструмент грађана којима
служи; да било каква акција државе мора поштовати принципе де
мократске одговорности; да и државна контрола економије и при
ватни монополи угрожавају политичку слободу. Погледајмо у ко
јој су мери програмске одреднице Г17 Плус и ЛДП сукладне овом
класичном либералном зазору од институције државе.
Како је назначено у оснивачком програму Г17 Плус из 2004.
године, мисија ове странке је стварање “економски јаке и демо
кратски стабилне Србије која ће постати лидер на Балкану, спрем
на да прихвати европске стандарде и способна да очува и заштити
све најбоље из сопствене традиције и културе.” Индикативно је да
је у овој формулацији изостављена одредница “државе” Србије –
говори се о земљи, не о држави. Г17 Плус инкорпорира постулат
о бездржавности Србије, који су декларисали српски академици
у ноторном “Меморандуму” САНУ: у оснивачком програму Г17
Плус такође се констатује да “у овом тренутку Србија нема сво
ју државу.” Међутим, решења националног питања које нуди Г17
Плус не заснивају се на територијалном принципу. Г17 Плус сма
тра да се сва отворена унутрашња питања везана за статус Црне
12) ELDR окупља политичке партије из читаве Европе које деле заједничке либералне, де
мократске и реформске политичке циљеве и програме. Први пут је једна политичка
странка, која постоји свега три године, примљена по убрзаној процедури у пуноправно
чланство.
13) Чланови Политичког савета ЛДП су: др Весан Пешић, Биљана Ковачевић-Вучо, Биљана
Србљановић, Бојан Ђурић, Дејан Синадиновић, Филип Давид, Иван Андрић, Иван
Торов, Јадранка Јелинчић, Јасна Шакота, др Латинка Перовић, Наташа Мићић, Ненад
Прокић, Оливера Јежина, Петар Луковић, Рајко Даниловић, Сешка Станојловић, Слобо
данка Аст, Соња Бисерко, Србијанка Турајлић, Вељко Ђуровић, Вера Марковић, Влади
мир Глигоров, Зоран Остојић, Александар Гаталица, Небојша Миленковић, Светислава
Булајић.
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Горе, Косова и Метохије требају решавати “на демократским осно
вама” и са “перспективом уласка у Европску унију”. Решење на
ционалног питања, сматра Г17 Плус “у XXI веку биће другачије
него што је било у XX веку”. У прошлом веку, решење српског
националног питања звало се Југославија, а у XXI веку биће “Ср
бија - европска држава”. Овај циљ Г17 Плус намерава да постиг
не у два корака: прво, Уставом Србије треба да се формира нова
функционална држава, а потом треба од ње да направимо модерну
европску државу. За то, рачуна Г17 Плус, потребан је нови Устав и
два изборна мандата. Г17 Плус је “спреман да преузме политичку
одговорност за овај историјски пројекат, али истовремено тражи и
очекује подршку грађана и свих демократски оријентисаних стра
нака за његову реализацију.” Најважнији национални циљ Србије
у XXI веку, ипак истиче Г17 Плус, јесте “стварање економски на
предне и ефикасне државе и очување становништва.” Ова партија
упозорава да “без јаке државе, јединствене и демократске, Србија
неће ступити у Европску унију као равноправна чланица”. У доме
ну политичких реформи, као и друге странке, и Г17 Плус се залаже
за “ефикасну правну државу”, чија се суштина изражава у томе
да “правна правила морају да омогуће институцијама да ефикасно
функционишу у интересу грађана.”
Прва реченица оснивачког програма странке (из 2005. годи
не) која се назива Либерално демократска партија гласи неочеки
вано: “Данас када је држава наш највећи противник, институције
највећа претња нашим интересима…” Ова програмска реченица
је важећа и данас – поновљена је и у Манифесту ЛДП из 2009.
године. Изненађује, аналитички и политички оваква констатаци
ја, будући да није разјашњено да ли је реч о држави, и њеним ин
ституцијама као категоријама пер се, или је реч о српској држави,
држави Србији, и њеним институцијама, а још чудније је што није
истовремено и дат одговор, зашто је то тако и коме су држава и ин
ституције “противник” и “претња”. У програму ЛДП из 2005. као
и у Манифесту из 2009. нема елаборације ове тврдње. Док су на
ционалисти, или барем они који су били преокупирани дефиниса
њем и спровођењем политике српског националног интереса били
фокусирани на државу Србију, као “недовршену државу”, ЛДП је
идентификује као непријатеља, као претњу. ЛДП у истој реченици
констатује да је “друштво немоћно пред притисцима и насиљем ко
јем смо изложени”, мада није објашњено о чему је реч. Намеће се
питање – зашто они који се декларишу као либерали и демократе
изражавају анимозитет према институцији државе у мери која је
својствена анархистима? Или је реч о первертираној перцепцији
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наводног либералног става о “слабој” држави, на коју упозоравају
домаћи аналитичари?
Како разјашњава Вујачић, истина је да класични либерали
зам заговара тзв. минималну државу, али је погрешна интерпре
тација да је класични либерализам за “слабу државу” – напротив,
класични либерализам је за јаку државу, али сведену на одговара
јући јој сужени опсег деловања (одржање поретка, сигурности и
безбедности) док друштво управља самим собом кроз добровољну
сарадњу, по принципу: ако хоћете да се људи развијају, препусти
те им да управљају сопственим животом. Дакле, класични либе
рализам захтева што ужи опсег деловања државе, али унутар тог
опсега максималну ефикасност и “снагу” (Вујачић, 2007: 158).
Антонић такође указује на тенденцију да се класично либерално
становиште често види као непријатељско према јакој влади, а он
да и према снажној држави (као код Хумболта, Спенцера и Нози
ка). Међутим, указује Антонић, оно чему се либерал противи није
свака влада, већ јака, а пристрасна влада. За либерала, држава не
сме да чува ничији монопол. Отуда је првенствени задатак државе
да обезбеди једнаке услове поштеног такмичења за све. А за то је
неопходна – јака држава, закључује Антонић. Снага неке државе
обично се мери способношћу јавне управе да обезбеди спровођење
закона. Ограничена влада у снажној држави – то је либерална за
мисао добре државе, како то елаборира Греј (cf. Gray, 1989: 73-81;
наведено према: Антонић, 2009: 31, 32).
За разлику од ЛДП, Г17 Плус увиђа ову либералну нијансу
и тумачи је на нормативно доследан начин. Тако се у оснивачком
програму Г17 Плус истиче да “области у којима је потребна ја
ка држава јесу унутрашња и спољна безбедност, заштита права и
обезбеђење примене и испуњавања уговора и закона”. Г17 Плус
упозорава да “држава не треба да интервенише у уговоре између
појединаца, нити у предузетничке иницијативе”. Улога државе и
грађанина битна је у областима “од јавног интереса, као што су
социјална солидарност и заштита човекове околине”, закључује
Г17 Плус. Стога остаје нејасно откуда ЛДП има такав степен ани
мозитета према институцији државе – изузев ако то није наслеђен
страх српских либерала, који је на лидере ЛДП могла да “пренесе”
Латинка Перовић - страх од омнипотентне, тоталитарне социјали
стичке, тј. комунистичке државе. Што сведочи о протезању ути
цаја “либералне вертикале” до данашњих дана, додуше у једном
первертираном значењу. Друго објашњење могуће је потражити у
чињеници да је у време писања оснивачког програм ЛДП држава
поис товећена са актуелном владом коју тада предводи лидер Де
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мократске странке Србије, Војислав Коштуница. У програму ЛДП
из 2005. године “Другачија Србија” констатује се: “сваки пут кад
отворите дневну штампу или гледате вести, Влада, чини се, кон
центрише све више моћи око себе а нарочито око Премијера (ми
сли се на Коштуницу, прим. Д. В.).14) Отуда, ваљда, делимично и
потиче анимозитет ЛДП према држави, односно схватање државе
као “непријатеља”, под којим се, у ствари, подразумева конкурент
ска политичка партија, односно њен лидер. Међутим, недоумица
остаје – будући да се непријатељски став према држави изражава
и у Манифесту ЛДП из 2009. када ДСС и њен лидер Коштуница
више није на власти у Србији.

ПРИНЦИП ГРАЂАНСТВА И ПОИМАЊЕ СЛОБОДЕ
Савремени либерали стављају нагласак на слободу, одговор
ност, толеранцију, социјалну правду и једнакост шанси – то су цен
тралне вредности либерализма, и оне остају принципи на којима
би отворено друштво требало да буде грађено. Ови принципи зах
тевају пажљиво балансирање јаког цивилног друштва и демократ
ске владе. Либерали верују да цивилно друштво и конституционал
на демократија омогућавају најправеднију и најстабилнију основу
за политички поредак. Либерали дефинишу цивилно друштво као
оно које су конституисали слободни грађани, који живе унутар
оквира установљеног закона, са гарантованим индивидуалним
правима, са овлаштењима владе која је ограничена и подређена
демократској одговорности. Либерали сматрају да ови предуслови
индивидуалне слободе укључују владавину права, слободу говора,
удруживања, и приступа информацијама, једнаким правима и шан
сама за жене и мушкарце, толеранцију различитости, социјалну
инклузију.15) Ово су, укратко, вредности либералних партија које су
удружене у Либералну интернационалу (Liberal International – ме
ђународну асоцијацију која данас окупља готово 500 либералних
партија). Погледајмо за које се то грађанске вредности и слободе
залажу две српске либералне странке.
Г17 Плус се залаже за “отворено друштво засновано на демо
кратији, приватној својини и тржишној економији, у коме слобод
14) ЛДП је 9. маја 2006. организовала митинг поводом Дана Европе и Светског дана победе
над фашизмом. Чедомир Јовановић тада јавно изјављује: „Ако си деликвент у Србији
– бићеш министар полиције (у то време је министар из редова ДСС, Александар Јоцић,
прим. Д.В.), ако си најгори судија – бићеш министар правде (тада такође из редова ДСС,
Зоран Стојковић, прим. Д.В.), ако си трут – бићеш премијер (мисли се на лидера ДСС,
Војислава Коштуницу, прим. Д.В.), јер Србија мора да стоји у месту“.
15) Cf. www.li.org.
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ни појединци и њихова индивидуална права представљају темељ
свеукупне друштвене организације”. При том, улога државе “није
да управља људима, него да послужи као друштвени сервис, да де
лује као креатор и гарант амбијента у коме ће права појединца бити
максимално афирмисана и заштићена”. Г17 се противи протектив
но-туторској улози државе: “није функција државе да непосредно
брине о добробити појединца, да буде одговорна за обезбеђење не
ког њиховог унапред утврђеног нивоа потрошње и дохотка или чак
да брине о њиховој личној срећи”. Напротив, сматра Г17, “право је
појединца, а и његово животно послање, да сам брине о свом бла
гостању и срећи, а задатак је државе да му створи услове у којима
ће то моћи да оствари на продуктиван, морално утемељен и досто
јанствен начин.” У том смислу Г17 Плус инсистира на “ширењу
подручја личних слобода, али и подручја личне одговорности.”
ЛДП у оснивачком програму конципира посебну “Повељу
слободе” у којој у “вредности грађанског живота” убраја “залагање
за демократију, људска права и слободе”. Одредба слободе коју да
је ЛДП је егземпларно екстензивна, у односу на програме других
релевантних странака у Србији. ЛДП слободу дефинише као нај
ширу могућу категорију – “слободу да живимо како желимо”, али
уз обавезу да “штитимо живот”. Слободни смо да “штитимо жи
вот без граница, одговорни пред друштвом које нам то омогућује”.
Слободу да “волимо кога желимо, обавезни да се супротстављамо
свакој мржњи.” Међутим, концепт слободе ЛДП је истовремено и
меритократски, елитистички: речено је да смо слободни да “будемо
најбољи, обавезни да подржимо бољег од себе.” Такође је речено
да смо “слободни у стицању личног богатства, обавезни да то омо
гућимо другима”. “Слободни смо да се супротставимо свакој мани
и сваком недостатку, обавезни да штитимо и афирмишемо врлину.”
Либерално аутентична је одредница ЛДП да смо “слободни пред
државом, обавезни пред друштвом.” Надаље се тврди: “Слободни
смо пред сваком традицијом, обавезни да понудимо модерну визи
ју. Слободни смо да верујемо у сваког бога и сваку идеју, одговор
ни и обавезни да тиме не угрозимо никога. Слободни смо за сваку
истину, одговорни пред њом и обавезни да је чувамо од неистине.
Слободни смо за живот без граница, одговорни пред друштвом ко
је нам то омогућује.” Констатовано је да слобода “од нас зависи” и
да “Повељу слободе” ЛДП види као “основ нашег друштва и сваке
друштвене институције”. Међутим, спорна је ултимативна изјава
ЛДП да “свакоме дозвољавамо да прихвати Повељу Слободе, ни
коме не дозвољавамо да је оспори”. Приметно је да се слобода по
сматра у тријади: слобода-одговорност-обавеза. ЛДП се залаже за
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“систем вредности у коме је слобода ограничена једино слободом
других” – дакле, и ЛДП као и већина других релевантних партија
у Србији, наглашава Милов корективни принцип заштите слободе.
Ипак, ЛДП истовремено повлачи “дебелу линију” раздва
јања унутар грађанског принципа – ограничавајући одређеним
групама грађана Србије право на слободу. Наиме, ЛДП постаје, у
односу на остале релевантне парламентарне странке у Србији, нај
ватренији заговорник спровођења лустрације као свеопште катар
зе друштва и грађана Србије. Разлог за ову радикалну меру ЛДП
су ратни злочини почињени у току етничких сукоба на територији
Југославије у последњој деценији XX века. Оштро осуђујући ратне
злочине, ЛДП елаборира свој предлог за спровођење комплексног
процеса лустрације – деекстремизације српског друштва. ЛДП се
залаже да се “свим средствима државне политике ојача правосудни
систем и створе услови за ефикасно и непристрасно гоњење свих
учесника у кривичним делима која у себи имају елементе геноци
да, кршења хуманитарног права, изазивања националне, расне и
верске мржње и нетрпељивости ратне пропаганде или позивања
на агресивни рат.” Потом следи предлог ЛДП за деконтаминацију
и катарзу: “да се подстиче политички и јавни дијалог у којем не
ће бити могуће оправдање злочина, одржавање или успостављање
друштвених услова за слично понaшање у будућности”. Надаље,
“да се у образовном систему инсистира на јасној осуди злочина ко
ји су почињени у прошлости и да читав систем образовања заснује
на потреби да се млади у Србији васпитавају у складу с општепри
хваћеним цивилизацијским вредностима и гнушањем према сва
ком покушају оправдавања злочина, укључујући нарочито ратне
злочине и злочине геноцида”. У контексту ратних злочина ЛДП
надаље тврди: “чињеница да је Зоран Ђинђић убијен у акцији Стоп
Хагу само наизглед улива мир и сигурност антихашком лобију, јер
ЛДП-у 12. март представља трајни мотив и обавезу суочавања дру
штва са политиком ратних злочинаца и обрачун наше политике са
политиком ратног злочина.” Предуслов трансформације система
у Србији ЛДП види у томе да се у тај подухват уђе онако “бес
компромисно како смо ушли у марту 2003.” Зато, објашњава ЛДП,
“један од предуслова остваривања политике ЛДП-а (је) враћање
сваког поштеног полицајца, тужиоца и судије на функцију на којој
се налазио током акције “Сабља”. Само тако организована Србија
може бити способна за потпуно суочавање са проблемима из про
шлости и њихово трајно ефикасно решавање.” Дакле, ЛДП загова
ра један концепт континуиране, перманентне револуције, тачније
“обрачуна” и “чистке” каква је била акција индикативног назива
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- “Сабља”. Као и у свим револуцијама – од француске до руске и
кинеске, главни носиоци такве револуције, па и ове коју заговара
ЛДП у Србији су униформисана лица и делиоци правде. ЛДП једи
но пропушта да објасни како ће разликовати и ко ће одредити који
су то полицајци, судије и тужиоци поштени, а који то нису да би
обавили задатак и историјску мисију коју им у задатак ставља ова
либерално-демократска партија. Зачуђујуће је у којој је мери ЛДП
инспирисан револуционарнoм принудом – слично француским ја
кобинцима, када тврди да је лустрација један од најважнијих теме
ља изградње другачије Србије и као таква она мора бити свеобу
хватна и спроведена у свим сегментима друштва. Ипак, ова партија
исправно упозорава да “лустрација не сме бити метод за реванши
зам већ мора бити како ефекат спровођења закона тако и показатељ
да се од реформи и раскида са прошлошћу неће одустати”.
Поставља се питање: откуд и чему толика острашћена жеља
српских либерала – ЛДП, да деконтаминира, коригује, казни, лу
стрира – и ако је то из жеље да се Србија и њени грађани, еманци
пује, модернизује, цивилизира, онда је мисија ових који заговарају
такав пут слична оној кинеских културних револуционара из ше
здесетих година прошлог века. Што значи да не можемо говорити
о ЛДП-овцима као либералима, већ о пост-модерним маоистима.
Што надаље провоцира питање зашто они који се декларишу као
либерали и демократе завршавају у левичарском револуционарном
фанатизму - неочекиваној идеолошкој девијацији која је у недопу
стивој контрадикцији са принципима либерализма? Вујачић, пак,
ову странку означава као “најдеснију и најрадикалнију од либерал
них страначких опција у Србији” (vis-à-vis Либерала Србије, Де
мократске странке, Г17 Плус, и две невладине организације, прим.
Д.В.). (cf. Вујачић, 2007: 168). Ауторка овог чланка, пак, сматра
да су цитирани захтеви ЛДП par excellence примери левог ради
кализма, и да су доказ идеолошке конфузије у редовима ЛДП-а.
Јер, у класичном либерализму хипотетички сукоб темељних људ
ских права и слобода, као и вредности заједнице никако не могу да
представљају резултат игре “нултог збира”, у којој добици једних
нужно значе губитке других чланова друштва. Напротив, реч је о
интеракцији и коегзистенцији, а не о сукобу и надјачавању. Кла
сични је либерални постулат слободе – одсуство препрека и прину
де, тј. концепт слободе као одсуства ограничења које намеће власт
у погледу онога што неко може чинити уколико то жели (како је то
надахнуто заговарао Исаија Берлин).
За став ЛДП о лустрацији је најадекватније упозорење кла
сичног либерала, као што је то био Џон Стјуарт Мил, који је у свом
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делу “О слободи” (Mill, 1986) увидео опасност да старе репреси
је деспотских влада могу да буду замењене “тиранијом већине” и
“деспотизмом обичаја”. Мил означава као монструозни принцип
по себи, који каже да друштвено мишљење треба да буде закон за
појединце. Мил је био доследан бранилац индивидуалности, и ус
тврдио је: једина легитимна рестрикција слободе појединца јесте
наношење штете другима. Мил је рекао: “Једини циљ за који је
човечанство овлаштено, у задирање у слободу акције било ког ње
говог члана, је самозаштита. Да једина сврха у коју власт може да
буде исправно употребљена над било којим чланом цивилизоване
заједнице, против његове воље, јесте да се спречи наношење штете
другима (ibid: 13). Уосталом, и сам ЛДП упозорава: „слободе, јед
ном одузете, тешко је повратити. Слобода појединца лежи у срцу
либералне демократије а ми, либералне демократе одлучни смо да
је бранимо,“ тврди ЛДП.
Парадоксално је, надаље, на који начин ЛДП изражава на
меру да спроведе у дело “одбрану слободе”. Декларативно се ЛДП
залаже за даљу демилитаризацију, деполитизацију и професиона
лизацију полиције, али истовремено хоће да јача репресивни апа
рат. ЛДП се експлиците залаже за “више припадника полиције на
улицама” констатујући да то “спречава злочин и страх од злочина”.
ЛДП тврди: „тиме што ћемо се решити скупог, нелибералног и не
ефикасног система организовања полиције, заснованог на кому
нистичком систему милиције, платићемо 10.000 припадника снага
полиције више. Пружићемо им технологију која им је потребна и
смањити бирократију са којом се суочавају, и тиме им омогућити
да више времена проводе патролирајући а мање за својим столо
вима.“ Надаље: „Концентрисаћемо више напора полиције на бор
бу против организованог криминала, ратних злочина, корупције,
дилера дроге, сузбијање трговине људима.“ Речено je да ће ЛДП
увести Закон о једнакости који би се бавио свим облицима дис
криминације (укључујући ону на основу расе, пола, религије или
убеђења, сексуалне опредељености, физичке или психичке оне
способљености, година или родног идентитета), тако пружајући
једнаку заштиту за све. ЛДП изражава намеру да оформи посебне
јединице у оквиру сваке полицијске станице које би се бавиле зло
чинима почињеним из мржње и које би сакупљале информације и
усклађивале акције усмерене против расизма, ксенофобије и оста
лих злочина почињених из мржње. ЛДП изражава намеру да буде
„најгласнији у тражењу амандмана на Закон о спречавању мржње
на бази расе, и оних који користе религиозни речник како би ство
рили основ за расну мржњу.“ Ове одреднице програма ЛДП звуче
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као опасна намера да се полиција у Србији трансформише у нешто
попут средњoвековне инквизиције и да отпочне идеолошки “лов
на вештице”.

ЕКОНОМСКА АГЕНДА СРПСКИХ ЛИБЕРАЛА
Савремени либерали верују да је економија заснована на
правилима слободног тржишта и да води најефикаснијој дистри
буцији богатства и ресурса, да охрабрује иновације, и промовише
флексибилност. Премда је посебан одељак програма Г17 Плус по
свећен излагању “принципа социјалне тржишне привреде” уоч
љиво је да у тумачењу ове партије преовлађује пре неолиберал
на, него социјалдемократска интерпретација овог модела. Наиме,
почетно гесло је “тржишта што више, државе колико мора”. Г17
Плус, наиме, изражава класичну смитовско-хајековску веру у са
морегулативни механизам слободног тржишта: “ми верујемо да је
слободно тржиште са јаком социјалном компонентном најбољи на
чин да се подстакну људски потенцијали и обезбеди право и ефи
касно коришћење природних ресурса”. Истовремено се Г17 Плус
противи регулативи тржишних механизама: “напори да се управља
радом тржишта, учињени макар и с најбољим намерама, обично
се лоше заврше и штетни су по слабије социјалне групе и поје
динце у чије име су предузети.” Констатујући да се друштво кре
ће напред помоћу активности појединаца, иницијативе и штедње,
Г17 Плус се декларише као бранитељ стубова слободног тржишта
у које убраја: приватну својину, слободну иницијативу, стабилну
валуту и такмичарско окружење. Што су неолиберални постулати
економског успеха. Г17 Плус каже да нема намеру да поправља не
савршености тржишта путем државне интервенције и регулације,
будући да то “веома често доводи до многих проблема”. Социјална
компонента тржишног модела огледава се у обећању Г17 да ће “од
Србије направити земљу пуне запослености, друштвене правде и
егзистенцијалне сигурности за све њене грађане”. Пуна запосле
ност као циљ није симптоматична за савремене неолиберале – она
је традиционални идеал лево оријентисаних странака, и стога је
неуобичајено да је Г17 Плус такође помиње. Посебно је апостро
фиран значај стабилне валуте као темељног стуба неолибералног
монетаристичког концепта. Г17 Плус сматра да је стабилна валута
предуслов за одговорно функцион
 исање трговине и акумулације
власништва, као и за рационално дугорочно економско одлучива
ње. Заједно с контролом количине новца у оптицају, што је задатак
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централне банке, предуслов стабилне валуте јесте напор који ула
жу влада и парламент да би одржали избалансирани буџет. Намера
Г17 Плус је да та буџетска равнотежа буде трајна и да се не попу
сти под популистичким притисцима.
ЛДП се, слично, залаже за концепт “модерне економије”16)
која се састоји од следећих елемената: институционалних рефор
ми, убрзане транзиције; приватизације и денационализације; при
вредне политике засноване на стабилности, правичности и развоју.
Постизању друштвеног договора у области јавних расхода, ујед
наченом пореском систему; тржишно оријентисаној монетарној
политици у којој тржиште одређује курс и камате, и циљаној ин
флацији, као и либерализацији спољне трговине и финансијских
трансакција са светом. ЛДП сматра да би тржишна привреда могла
несметано да делује, потребно је успоставити ваљан однос између
привреде и државе. Држава не би требало да на себе узима улогу
предузетника, власника, менаџера или трговца. У веома ограни
ченом броју случајева, када се заиста ради о природном монопо
лу, јавне агенције би могле да имају пословну улогу, али таквих је
области све мање. У свему осталом би држава требало да препусти
привреду приватним лицима и предузећима, а сама би требало да
регулише тржишну утакмицу тако да она буде што је више могу
ће ближа савршеној конкуренцији. ЛДП истиче следећа начела:
„Привреда привреди, а не политичарима; Посао предузећима, а
не држави; Држава само да одређује правила која јачају конкурен
цију; Цене одређује тржиште, а не држава; Приватизација јавних
предузећа, уместо чување државних “великих система”; Јачање
конкуренције у јавном сектору, грађанима јефтиније услуге; Осло
бађање предузетничког духа кроз “гиљотину бирократских пропи
са” да би се ослободила предузетничка креативност; Улагање у ин
фраструктуру и образовање, а не у прошлост и силу; Подстицање
конкуренције, а не монопола.”
Док се Г17 Плус залаже за пуну, ЛДП се залаже за “већу
запосленост”. Циљ свих ових реформи јесте повећање запослено
сти - јер је тешко обезбедити легитимност држави, као и социјални
мир, ако значајан део становништва не може да нађе посао и мора
да се довија како би дошао до средстава за издржавање. ЛДП учи:
“Незапослени треба да уче како се посао осваја, а не како се до
бија. Запослени како да посао ураде, а не како да га одраде. Кроз
улагање, а не потрошњу. Кроз приватна улагања, а не државно ра
сипање. Кроз улагања у нова предузећа и производе, а не у муља
16) Како је речено у самом програму ЛДП, аутор економског програма ЛДП је проф. Вла
димир Глигоров, сарадник Бечког института за међународну економију.
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ње. Кроз рад, а не нерад. Кроз знање, а не везе. Кроз такмичење,
а не монополе.” Стиче се утисак да ЛДП поред неоспорних нор
мативно доследник постулата неолибералног концепта економије,
у свом оснивачком програму има и бројних примеса економског
популизма, којег одражавају и следеће пароле наведене у оснивач
ком програму “Другачија Србија”: “Наше паре, наша одговорност;
Јефтина држава да људима остане више; Друштвеним договором
до одлуке шта плаћамо; За знање, здравље и социјално старање
мора да буде; Више пара за судије и правну државу, мање за војску
и силу; Више за младе да би добили шансу, старији су је имали;
Велика фискална каса за тајкуне, а не само за сиротињу; Да сви
будемо сити, а не да већина стрепи на граници због 2.000 евра, док
други “инвестирају” у иностранству.” ЛДП разјашњава – обећања
која се дају грађанима не морају да буду скромна – “управо супрот
но, она морају бити радикална, јер се само њима може постићи брз
и одржив напредак како у производњи тако и у институционалној
изградњи. Јер док популисти обећавају благостање, либерали обе
ћавају могућности за рад и напредак.” То је идеолошка differentia
specifica коју даје ЛДП, премда се либерали радије одмеравају са
социјалистима, него са популистима. Ипак, како видимо, ни ЛДП
није одолео популистичким фразама и обећањима.
Потребно је поставити питање – у којој су мери српски либе
рали социјал-либерални контрактуалисти – на који начин сматрају
да је могуће постићи социјалну правду, у оном либералном стилу
који је конципирао Џон Ролс у његовој “Теорији правде” (Рawls,
1971)? У области социјалне политике ЛДП се залаже за Србију
која није социјални случај, већ социјално одговорна држава која
брине о грађанима и кад прође изборна кампања. Речено је да ре
формисана држава Србија нуди бољи обухват, распон и квалитет
услуга у социјалном сектору за грађане којима су овакве услуге
неопх одне, али не дели шаком и капом. Она умањује преливање на
оне који злоупотребљавају и исмевају солидарност на којој буџет
за социјалне услуге почива. Солидарност грађана је мера цивили
зованости нашег друштва, а не основа за богаћење олигарха. ЛДП
се залаже за јак социјални програм модерне леве оријентације у
коме држава игра важну, али сасвим другачију улогу него до сада.
Она дефинише правила и гарантује квалитет и праведност систе
ма, а ради у партнерству са осталим секторима у друштву и одриче
се монопола на социјалну бригу. У фокусу социјалног програма
ЛДП су, како је речено, сиромашни и социјално искључени гра
ђани Србије. Циљ ЛДП је богаћење наше земље потенцијалима
оних који се данас не виде, а имају много потенцијала. Циљ је да
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уклонимо препреке да већи број грађана Србије могу да постану
корисни чланови друштва, ствараоци, уместо потрошачи ресурса.
ЛДП тврди да Устав и закони који ће они донети, као и правосу
ђе и институције које ће они реорганизовати морају бити гарант
социјалне правде и једнакости шанси за све грађане. Ипак, ЛДП
помирљиво констатује: и тада, неки ће успети, а неки неће. Биће
периода у којима је многима од нас потребна потпора друштва и
грађани морају знати када раде, да је ослонац који стварају и њи
ма доступан, ако им, затреба. Не смемо, међутим, правити трајно
неспособне грађане, неговати своју беду и сладити се својим ја
дом. Свуда на свету људи се успињу и падају, почињу из почетка,
реконструишу своје животе након трагедија које су их, најчешће
без њихове кривице, задесиле. Дакле, и ЛДП напослетку прихвата
социјал-дарвинизам као крајњи могућ исход социјалне политике.

ЗАКЉУЧАК – ИДЕОЛОШКИ ХАБИТУС
ЛИБЕРАЛА У СРБИЈИ
У закључку је, пре свега, потребно истаћи упозорење – кон
статацију Гвида де Руђеира (Guida de Рuggeira), да се либерализам
никако не сме поистоветити са либералним странкама – либарали
зам и либералне странке могу у великој мери да се разликују, па
чак и да буду узајамно супротстављене (Guid o de Рuggeir o, 1981:
360; наведено према: Вујачић, 2007: 161). Уосталом, и једна од
анализираних партија – ЛДП на следећи начин релативизира сво
ју идеолошку позицију: у залагању за либералну демократију није
реч о идеолошком становишту нити је реч о обраћању одређеној
друштвеној групи или слоју. За либералну демократију могу да
буду социјалисти и конзервативци, предузетници и радници, нео
либерали и заговорници државе благостања. Реч је о залагању за
систем права и обавеза који су у темељу европског конституци
онализма, владавине права, самосталности грађанског друштва и
демократског политичког система објашњава ЛДП. Не само зато
што ослобађа предузетничке, пословне и професионалне способ
ности људи, већ и зато што даје предност једнаким шансама свих
људи независно до њиховог социјалног и сваког другог порекла.
Несумњиво, либералним демократама ће се пре придружити они
који већу шансу виде у будућности, а не у очувању прошлости, пре
одговорни него популисти, али то је управо како и треба да буде.
За разлику од ЛДП, Г17 Плус се много јасније и доследни
је идеолошки профилира. Г17 Плус се наметнула као странка ре
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формиста, европски и модернизацијски усмерених, који припадају
економској школи неолиберала и монетариста. Њихов идеолошки
профил је нормативно конзистентан, они нису склони еклектици
зму и чврсто се држе идеал-типског обрасца неолиберализма – у
том смислу Г17 Плус има идеолошки “најчистију” матрицу. Но,
програм Г17 Плус нема амбицију да буде ортодоксна партија чи
ји је програм „идеолошка Библија“, већ је програм Г17 Плус пре
par excellence експертски приручник за спровођење примењене
политике у дело. Г17 Плус је експертска, првенствено економски
усмерена странка, чији политички утицај у реформским владама
не мора да потекне из подршке бирачког тела, већ из идеолошке
конзистентности и комплементарности реформског програма ове
странке. Њена снага није у њеној идеолошкој аутентичности, већ
компатибилности са другим политичким партнерима који се крећу
у сукладној идеолошкој орбити економске и социјално-либералне
провенијенције. Поврх тога, Г17 Плус је јасно изрекла намеру да
гради социјалне пактове и са неполитичким, интересним органи
зацијама. Тиме она шири свој утицај у друштву – на централном и
на локалном нивоу. Основано је претпоставити да ће и у наредном
периоду Г17 Плус остати доследна свом неолибералном програму
и тако се наметнути као идејни “гуру” реформских транзиционих
влада чији је ултимативни циљ учлањење Србије у Европску унију.
За савремене српске либерале – Г17 Плус и ЛДП је заједнич
ка констатација да је политичка и економска модернизација уте
мељена на два постулата: „повратак Србије у Европу“ и „повратак
грађана у нормално стање“, ма шта год ово друго да значило, буду
ћи да нити једна од ове две партије не дефинише шта подразумева
под „нормалношћу“. Код обе ове партије, уосталом као и код оста
лих релевантних партија, нарочито након пада Милошевићевог
режима дошло је до нагле “европеизације” партијских програма.
Ипак, ова европска оријентација још увек носи предзнак “српских
девијација”, који је нарочито уочљив код ЛДП који је идеолошки
застранио у нешто налик кинеској „културној револуцији“, инси
стирајући на свеопштој лустрацији и деконтаминацији грађана, а
нарочито политичара. Обе партије, непорециво, заговарају економ
ски либерализам, али са јаком социјалном компонентом – будући
да обе партије исказују за либерале неоубичајену меру социјалне
сензибилности према економски вулнерабилних групама, тако да
су блиске моделу западноевропске социјално-тржишне државе.
Похвално је што су и Г17 Плус и ЛДП готово пионирски крену
ле у подухват инкорпорације и трансплантације постулата класич
ног и нео-либерализма у политичко поље Србије. Међутим, тек им
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предстоји да још доследније идеолошки профилирају своју либе
ралну матрицу како би она придобила значајнији корпус бирачког
тела Србије. При том, политичка нарација Г17 Плус је идеолошки
конзистентнија, него што је то случај са ЛДП – њен је централни
садржај економски, будући да је реч о превасходно реформско-мо
дернизаторски усмереној партији. Г17 Плус је успешно презенто
вала нормативно “чисту” идеолошку матрицу, док је ЛДП прибе
гла неуобичајено великој мери еклектицизма. ЛДП се декларише
као револуционарно-модернизаторска партија чији је циљ прекид
континуитета са доминантним вредностима националне политике
кроз радикални „револуционарни“ прекид са прошлошћу. ЛДП за
говара бескомпромисно рушење старих вредности и и лустрира
јућу мисију цивилизовања Србије, која прети да се дегенерише у
либерализам. Тако је настао још један sui generis – „српски либера
лизам“, који није нормативно доследан, већ се састоји од сета „ко
начних решења“ и „рецепата“ који би требало да буду спроведени
у дело по сваку цену.
Ако је могуће определити идеолошку позицију ове две пар
тије у односу на остале релевантне, парламентарне партије у Ср
бији може се, напослетку, уопштено констатовати да су ове две
партије сврстане – „Западно“ од центра, тј. најзападније у одно
су на остале партије. Нити Г17 нити ЛДП не могу се ексклузивно
сврстати у десно политичко поље будући да је анализа показала да
у својој нормативној легитимационој матрици комбинују значајне
елементе левичарства – и Г17 Плус и ЛДП се крећу у орбити соци
јалног либерализма у домену економског програма, како је то при
казано на мапи идеолошких позиција политичких партија. Ипак,
идеолошке позиције Г17 Плус и ЛДП не поклапају се у области
политичког и економског програма на идеолошком континууму ле
во-десно. Док је ЛДП у политици на крајњој левици, у економији
нагиње удесно, док обрнуто важи за Г17 Плус. Ове две партије су
међусобно концепцијски дистинктивне – док је ЛДП партија рево
луције, Г17 Плус је партија реформе. Идеолошки хабитус програ
ма Г17 Плус представља комбинацију “дизајнираних идеологија”
- кејнзијанске “нео-класичну синтезе”, неолиберализма аустријске
и чикашке школе (Хајека и Фридмана) и америчких нео-конзерва
тиваца. На основу изложене анализе могуће је констатовати да је
ЛДП sui generis случај, будући да настоји да пласира у политици
неуобичајену политичку агенду – да циљеве либералне деснице
спроведе у дело методама револуционарне левице, што је подухват
који мора бити означен као „немогућа мисија“.
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Dijana Vukomanovic
WHY LIBERALS ARE (NOT) - G17 AND LDP?
- RECONSIDERING "A FRAGILE LIBERAL
VERTICAL" IN SERBIAN POLITICS -

Summary
This analytic paper provides an answer to the question why and
in what extension two relevant parliamentary political parties – G17
Plus and Liberal Democratic Party (LDP) could be accurately descri
bed as liberal parties, as they declares themselves. In order to provide
answer to the above question, author shortly presents the main tenden
cies of incorporation of Western liberal ideological matrix into the postcommunists countries of Central-Eastern Europe. Special emphasis is
360

Дијана Вукомановић

Зашто (ни)су либерали - Г17 плус и ЛДП?

focused on describing of the “fore-runners” of liberalism in Serbia – so
called “anarchist-liberals” – reformist-oriented communist leadership
of Serbia who were trying during 60-70-ies of the last century to im
plement market oriented, laisseiz-faire project of modernization in Ser
bian socialist economy. Author highlights the fact of discontinuity in
the existence of the so called “liberal axis” in Serbian politics – the
fact that liberal-oriented politicians and politics has been completely
silenced during the past three decades of the XX century, after the fall
of the Serbian “anarchist-liberals”. Not before entering the second de
cade of restoration of political pluralism the two liberal parties – G 17
Plus and LDP have been founded. With them, liberal option starts again
to rehabilitate, to redefin e and promote on the Serbian political scene.
Analysis of party programs of these two parties in relation to the fun
damental vallues of liberalism: non-intervention of the state, principle
of citizenship, liberty and market economy shows that G17 Plus has
managed to elaborate ideologically consistent (neo)liberal matrix, whi
le LDP has showed unusual measure of eclecticism, even unexpected
ideological deviation. Of which are the most illustrative great animosity
which this party express towards the state and its institutions - that is
typical for anarchists, and advocacy of this party for implementation of
the corrective justice – lustration, that is also symptomatic for revoluti
onary – orthodox leftist parties. In this regard, LDP could be described
as “anarchist-liberal” party, while G17 Plus can be described as (neo)
liberals. In the economic domain, both parties are positioned in the ide
ological orbit of social-liberals.
Key words: liberals, (neo)liberalism, “anarchists-liberals”, G17 Plus, Liberal
Democratic Party, state, citizenship principle, freedom, lustration,
economy.
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феноменолошки описи српске политичке збиље

Сажетак
Средишњи проблем разматрања у овом тексту оличен је у
одвећ старом, а данас итекако актуелном и чак пресудном, питању
о односу демократије и слободе. Има ли демократије без слободе?
Има ли слободе без демократије? Какво је досадашње цивилиза
цијско искуство у овом домену? Фокусирајући пажњу на либерал
ну демократију и њене могућности у озбиљењу човекове слобо
де данас, аутор на темељу увида у саму феноменологију српске
политичке збиље констатује да наглашени позиви на демократске
вредности на парадоксалан начин воде управо „мањку“ човекове
личне слободе. Тачније, његова слобода остаје у домену „дефини
сања жељених избора“, док се у збиљи такви избори све више су
жавају. Из тог хоризонта показује се врло проблематичном добро
знана теза Френсиса Фукујаме о наступајућем „крају повести“, ко
ји сматра да је либерална демократија својом „победом у хладном
рату“ стекла апсолутну превагу у условима савременог света - као
онај дефинитивно пронађен облик политичког организовања и на
чина живота пригодан за све државе - чијим се досезањем означује
крај саме историје. Наиме, многобројне чињенице сведоче сасвим
супротно: оваква идеологизирана и инструментализована „објава
краја“ у потпуности превиђа да се главни идеолошки рат збива
данас управо између либерализма и демократије. Тезу да жестоки
рат против демократије – прикривено или изричито – воде упра
во људи који се јавно декларишу као либерали, аутор „провера
ва“ на неколико упоредних нивоа аргументације. Посебну пажњу
при томе посвећује улози, значењу и деловању тзв алтернативних
невладиних организација, постављајући питање: какав је заправо
њихов утицај на стварање „друштвеног окружења “ које погодује
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ослобађању и развоју демократског процеса у нас? Констатујући
да управо људска права на којима се наглашено инсистира постају
моћно политичко и идеолошко оруђе у политици, аутор закључује
да је истински циљ и права сврха сваког демократског поретка –
стабилна држава, самосвестан народ, слободан појединац, правед
на и морална друштвена заједница.
Кључне речи: демократија, слобода, либерализам, тоталитаризам, људска
права, идеологија, политичка манипулација, подаништво,
невладине организације

Мислимо да се у овом повесном тренутку поставља у драма
тичном виду, иначе начелно питање, о самим могућностима оства
рења људске слободе у демократским друштвима. Све гласнију
„причу“ о демократији, прати све дубља ћутња о слободи. С пра
вом се може чак казати да демократија – та велика колективна на
да човечанства, којом картезијанска револуција снажно надахњује
читаву модернистичку епоху – доспева, данас, у велику опасност.1)
Јер, прошло је изгледа време у коме су ишле „заједно под руку“
– слобода и демократија, а наглашени позиви на демократске
вредности по неком чудном правилу воде управо „мањку“ човеко
ве личне слободе тј. његова слобода остаје у домену „дефинисања
жељених избора“, док се у збиљи такви избори све више сужава
ју.2) То би могло значити да ми сада, можда, идемо ка некаквом
глобалном тоталитаризму маскираном у демократију; с обзиром
1) Овај рад је настао у оквиру пројекта 149026Д Института за европске студије у Београду
који финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.
1. Данас су озбиљно уздрмане две извесности на које се још од Француске револуције
ослањају такве наде човечанства. Прва, да насилни или добровољни институционал
ни преображаји – уколико су добро проведени - коначно могу разрешити главне дру
штвене, политичке и културне проблеме. Јер, бројне чињенице потврђују да слобода,
тај ничим надоместиви „елемент“ људског живота, може постати само привид у либе
рално-социјалној демократији; што, свакако важи и за социјалистичка друштва. Тако,
„демократска револуција“, којом се иначе просветитељство толико дичи, као и да није
стварно смерала идентификацији једнакости и слободе. Она је пре стремила њиховом
међусобном разилажењу; и то на такав начин да слободи прети, данас, чак опасност
потпуног нестанка. (Види: Гордана Живковић, Црква и криза политичке заједнице, Цен
тар за хришћанске студије, Београд, 2006).
2) То је сасвим разумљиво, с обзиром да рационалност на којој се темељи модерна поли
тичка заједница превасходно води рачуна о захтевима осигурања моћи у чијој је основи
конкретан интерес. Држећи се тога неодустајно она потискује у далеки план вечно ак
туелна питања о људској слободи, правди, истини, моралу и етици – као „неделотвор
на“ и „превазиђена“. Јер, свако политичко мишљење – ма какво име оно себи наденуло
- првенствено води рачуна о фактичком односу снага и условима текућег осигуравања
моћи. Тако за њега људско и божанско право, поштење, част, храброст и верност нема
ју апсолутно никаквог смисла, а ни „ефекта“. Следствено томе, сведочимо данас само
наизглед парадоксалну ситуацију: заглушујући реторички поклич Европе и западног
света за одбрану и очување демократије, људских права и слобода, те основних цивили
зацијских тековина и истовремени страхотни суноврат скоро свега онога што је уистину
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да демократске институције само још формално остају на снази, а
под њиховим сводом се збива све приметнији надолазак новог по
весног вида деспотизма... 3) И да ће, чак, у времену које долази „по
себи“ разумљиво поистовећење демократије и слободе, бити ради
кално доведено у питање! Међутим, има ли уопште демократије
без слободе? Има ли слободе без демократије? Стара је истина да
слобода није исто што и демократија. А то само, заправо, значи да
јесте могућа демократија без слободе, као што је могућа и слобода
без демократије.
У том смислу, ми се засигурно данас налазимо управо на
трагу коначног „епохалног разрешења“ овакве, одувек присутне
цивилизацијске „дилеме“ – владавина или крај слободе?4) Какав
ће бити одговор? Каквом путу ће се приклонити савремено чове
чанство ? Може ли оваква пресудна историјска одлука са тешко
сагледивим егзистенцијалним последицама „проћи“ без наших
снажних емоционалних потреса, без „личних“ и „колективних“
страхова и патњи? 5) Како се уопште може поднети овакав све из
веснији губитак слободе - тог ненадоместивог и суштинског де
ла аутентичног човековог бића - а да се при томе, не заврши у
неаутентичном постојању? Може ли се то, можда, учинити по
буном пркоса, очајањем нихилизма, беспомоћношћу оних чија се
очекивања нису испунила, заваравајућим трагањем које презире
коначно заустављање и одолева привлачностима хармоније...6) Из
тог хоризонта показује се врло проблематичном добро знана те
за Френсиса Фукујаме о наступајућем „крају повести“, који сма
тра да је либерална демократија својом „победом у хладном рату“
стекла апсолутну превагу у условима савременог света - као онај
цивилизацијско. Тако се, изгледа, убрзано руше с „европског трона“ носећа просвети
тељска начела – слобода, братство и једнакост људи. (Види: Исто).
3) У данашње демократско доба слободи прети читав комплекс „елемената опасности“
који се међусобно оснажују и ојачавају. Реч је, поред осталог, о владајућој концепци
ји политичке и економске моћи и бирократском облику владавине. При том, заправо,
евидентна разлика између постојећег друштва и слободног друштва „захвата“ скоро
све виталне људске потребе! Тако, у ствари, провођење „капиталистичког прогреса“ не
само што ограничава простор слободне људске егзистенције но и саму тежњу за њом.
Jeр, материјални напредак као „крунски доказ“ пропулзивности читаве западне цивили
зације, све се очитије манифестује као – привид напретка. Док, уистину он представља
тек човеково пуко трајање у условима бесперспективности, изолације, усамљености,
смањења аутономности, способности изрицања независног суда, те закржљања дара
имагинације. Реч је, у ствари, о једној сталној тенденцији претварања човека у поданика
све моћнијег апарата масовне манипулације и придодатак технологије. (Види: Исто).
4) Парафраза на текст Бојана Јовановића „Култ слободе или крај слободе, Феномен дефри
домизације“, Независни дневник Вијести.
5) Види: Исто.
6) Види: Карл Јасперс, Духовна ситуација времена, Нови Сад, 1987.
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дефинитивно пронађен облик политичког организовања и начи
на живота пригодан за све државе - чијим се досезањем означу
је крај саме историје. Јер, многобројне чињенице сведоче сасвим
супротно: оваква идеологизирана и инструментализована „објава
краја“ у потпуности превиђа да се главни идеолошки рат збива
данас управо између либерализма и демократије.7) Стога, рецимо,
многи угледни интелектуалци отворено упозоравају да жестоки
рат против демократије у наше време воде баш они људи који се
јавно декларишу као либерали, имајући по правилу велику поли
тичку и метаполитичку моћ на националном, интернационалном и
транснационалном нивоу.8) А то заправо само значи да либерали
зам хоће што је могуће пре да се ослободи оптерећујућег „баласта
демократије“, како би изашао из „те изнуђене друштвено-историј
ске симбиозе“, која је за њега крајње неприродна.9) Сходно томе,
показује се потпуно разложним следеће питање: хоће ли се још
„бржим темпом“ и убудуће наставити са „програмираним“ искљу
чењем тзв. маса из процеса одлучивања, њиховим изопштавањем
из институција у којима се доносе најзначајније политичке одлу
ке, „креира судбина“ појединца, народа и друштвене заједнице?
То нипошто није безначајно питање, ако се зна да модеран појам
демократије10) према мишљењу највећег броја правних теоретича
ра подразумева управо владавину већине уз обезбеђење личних и
политичких права мањине. . Нису ретки политички философи и
социолози, који мисле да је демократија „владавина на основу јед
нодушних одлука за које се зна да су добре и корисне за све“. Исто
тако, значајни заступници западноевропске „школе“ философије
политике тврде да демократија подразумева правду, слободу, ред,
прогрес, разум, братство и животну заједницу појединаца и наци
ја11).
Многи западни политиколози су готово сагласни у погледу
„примарног значења“ демократије као „владавине лица која су сло
7) Види: Бојан Јовановић, исто.
8) Стога се нимало не треба чудити што управо медији који припадају тзв. либералној
политичкој групацији демонстрирају затвореност, идеолошку ексклузивност и једно
страност, док истовремено заступају узвишене и велике принципе отвореног друштва...
9)

Види: Исто.

10) Од старогрчких до модерних „мислилаца демократије“ постоји „општа сагласност“ у
њеном поимању: наиме, демократија је владавина народа у његовом сопственом инте
ресу. Већ пуна два века, демократија се налази у самом центру политичке праксе, јавног
живота и мисли човечанства. Међутим, модеран појам демократије саздан је управо у
идеолошким припремама и друштвено-економском, политичком и правном „материја
лу“ америчке и француске револуције (1776. односно 1789).
11) Политичка енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1975.
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бодно изабрана и одговорна онима над којима владају“. То другим
речима значи да је демократији иманентна истинска политичка
одговорност, која подразумева пре свега одговорност политичких
функционера и ужих политичких тела за правилност и ефикасност
свог рада пред онима који су их изабрали, односно у чије име доно
се политичке одлуке или пред онима на које се те одлуке односе! У
том циљу нужно је конституисање развијених инструмената и ме
ханизама успостављања ефикасне демократске контроле од стране
јавног мнења, као и сасвим јасне пропозиције санкционисања мо
гућих прекршаја у домену политичке одговорности. А, с обзиром
на добро познату чињеницу да управо политички морал означава
онај скуп принципа на основу којих политички истомишљеници
просуђују да ли је нека политичка акција или неки политички став
„добар” тј. исправан, то истовремено значи да је демократији свој
ствена потреба сталног залагања за морално поступање у полити
ци! Када се ово „пренесе“ на ниво политичког система који је де
мократски устројен, то неизбежно подразумева следеће принципе
организације политичког живота заједнице - суверенитет народа
или човека; владавину већине и право мањине да се изрази, док
је политика скуп алтернатива; ограничење сваког политичког мо
нопола и тиме постојање различитих а особито институционали
зованих облика овог ограничења; постојање заштићених слобода
и права човека, посебно у политичкој а постепено и у социјалној
сфери; обезбеђење друштва како од „тираније“ већине или мањи
не, тако и од разних облика „акција“ односно завера, удара и наси
ља ма са чије стране долазила.12)
За додатно појашњење назначеног „либералног феномена“
упутни су ставови Роналда Дворкина13) који на основно питање
шта су то људска права, прегнантно јасно одговара: то су морал
ни (и правни и политички) судови према којима појединац „има
адуте“, односно може се заштитити од потчињавања својих леги
тимних интереса колективним циљевима. Важно је скренути од
мах пажњу на чињеницу да Дворкин индивидуална права доводи
у везу са одговарајућим моралним принципима. А када се ствари
„даље изведу“, долази се до тога да право не треба да буде само пи
тање правних правила, већ пре свега питање принципа. То другим
речима значи да садашње наглашено декларативно инсистирање
на либералној демократији у нас, а без конституисане државе која
успешно функционише (дакле: има своје име, територију, субјек
тивитет) представља тек празну реч и голу идеолошку флоскулу.
12) Исто.
13) Заступа „интересну теорију права“.
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И још више од тога, оптицајно упоредно залагање за денацифика
цију - разарање свега што чини стуб и интегративну снагу српске
нације, одбацивање свега што има српски предзнак (националне
свести, историјског памћења, традиције, културе...) 14)– значи ства
рање једног виртуелног „космополитског пребивалишта грађана и
грађанки“, те „рајског насеља мањинских друштвених група“ (ако
се изузму Срби на Косову и Метохији)... Може ли се ту зачети и
оплодити ма каква демократија, осигурати и гарантовати истинска
слобода за било којег појединца, припадника било које национал
не мањине? Или је за све то неопходно стварање низа комплек
сних, међузависних институција које ваља брижљиво неговати и
унапређивати током времена? Треба се само присетити да је једна
од великих западноевропских цивилизацијских тековина оличена
управо у конституисању и непрекидном усавршавању (а не: ра
зарању) друштвених институција – којима се људски живот зајед
нички установљује, регулише и стабилизује „на дугу стазу“. То би
значило, истовремено, и да легализам није испразна реч и „кочни
ца демократије“, већ напротив, њена природна претпоставка ! Јер,
сврха правно конституисаних друштвених и политичких установа
јесте управо уредан и слободан заједнички живот.
Поставља се, међутим, питање: ко има легитимно право да
одређује шта је данас наш колективни циљ? Јесу ли уистину ис
кључиви носиоци тог права (како се то, иначе, представља у знат
ном делу наше политичке јавности) тзв проев ропске политичке
партије и невладине организације, од којих су многе анационално
и антисрпски настројене? 15)За какву се то демократију, правно дру
14) У Извештају Хелсиншког одбора за људска права Србије за 2007. годину - Самоизола
ција : реалност и циљ, (једне од најмоћнијих „алтернативних невладиних организаци
ја“ на овом простору) закључује се да је српски национализам девастирао друштвено
ткиво нације и готово уништио потенцијале земље за демократску транзицију. Сходно
томе, каже се да процес стварања демократског оквира, такорећи, није ни почео и да је
Србија sui generis случај на Балкану који прави проблеме регионалној стабилности, па
би се зато морала озбиљно позабавити “не само обуздавањем деструктивне експанзије
српске елите, него и променом вредносног система једне архаичне творевине, која не
може да се конституише као модерна држава“. У истом документу, надаље, истиче се
да оздрављењу друштва и промени вредносног система може много да допринесе подр
шка споља, првенствено из Европске уније, којој Хелсиншки одбор препоручује да пру
жи велику, осмишљену и континуир ану подршку свим либералним снагама, партијама,
цивилном друштву, независним медијима, синдикатима, студентским и омладинским
организацијама. Једна од основних препорука ЕУ је да помогне стварање „Колације за
Европу“, која би укључила представнике свих сегмената друштва (а, што је посебно
важно уочи парламентарних избора у мају 2008. године; да укључи и интегрише цивил
ни сектор у политички дијалог Србије и ЕУ...; помогне алтернативни образовни систем
који промовише европске вредности; те, да промовише укључивање младих људи из
Србије у европски образовни систем. (Види: Самоизолација: реалност и циљ, Извештај
Хелсиншког одбора за људска права за 2007, http://www.helsinki.org.rs/ doc/Report 2007
15) У организацији Хелсиншког одбора за људска права у Србији одржана је конференци
ја “Босна и Херцеговина”: део српског националног пројекта”, (3.јул 2007, Београд)
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штво, цивилне вредности, владавину људских права, залажу тзв
алтернативне невладине организације ?16) Да ли је демократска
Европа саздана на аутентичним вредностима западне цивилизаци
је стварни њихов циљ? Пре би се могло казати да се овде ради о
вешто скривеном и посредованом залагању за успостављање вла
давине једне апсолутистичке идеологије која „прожима“ све поре
друштвеног живота и интервенише у конкретне детаље човековог
живота, из чије се врхунске хијерархијске инстанце тумачи : које
су друштвене и људске потребе и интереси легитимни, а који то
нису; које су друштвене и политичке снаге „признате“ за субјекте
„транзиционог друштвеног процеса“, а које нису- те их стога тре
ба изопштити и одстранити из јавности! Јасно, такав „модел“ ор
ганизације друштвеног и политичког живота не представља било
какав „повесни новум“, већ се овога пута само позива на неке дру
ге вредности – европеизацију, придруживање Европској унији, ус
постављање грађанских вредности и начела владања ...- како би се
„замаскирала“ његова права суштина. А то је тоталитаризам, чији
је само један од „ликова“, не тако давно овде увелико био кушан.
Јер, „по дефиницији“ целокупну делатност оваквих невладиних
организација обележава – стална тежња ка променама, брига за за
једничко добро и усмереност на политичке проблеме у друштву.
Зна се добро да је цивилно друштво17) веома различито од друштва
уопште, по томе што укључује грађане који колективно делују у
јавној сфери, како би изразили интересе, расположења и идеје, раз
менили информације, остварили заједничке циљеве, истакли зах
теве држави, и учинили државне службенике одговорним. Промо
висање потреба и интереса грађана је, дакле, raison d’etre оваквих
невладиних организација. Друга је ствар, међутим, што су оне вре
меном направиле прави „коперникански обрт“ и израсле у екс
посвећена проблемима денацификације као предуслову успостављања трајног мира и
регионалне сарадње на овим просторима. Том приликом представљен је јавности и, са
да већ традиционални, годишњи извештај ове невладине организације за 2006. годину
под називом “Људска права - талац друштвене регресије”.
16) По саморазумевању тзв алтернативне невладине организације су оне које се изјашња
вају као промотери вредносних алтернатива затеченом друштвеном стању, па су сходно
томе, уједно, и еманципаторске, прогресивне, демократизујуће и модернизујуће форме
цивилног организовања. Захваљујући позицији двоструке независности – према „соп
ственој држави“ (или: држави на чијој територији делују) и народу (уколико он поседује
префикс „српски“), овакве невладине организације могу потпуно аутономно “произво
дити“ најчудовишније политичке идеје, оцене, пресуде, опомене, декларације, за чију
веродостојност и заснованост апсолутно никоме у нас нису дужне да одговарају. Али,
и да за своје прокламоване циљеве лобирају, повезују се и интегришу с политичким
партијама које су директно укључене у вршење политичке и државне власти, уместо да
остану у оквиру „недржавног сектора“ бринући се о потребама грађана, што је заправо
једини прави разлог њиховог постојања.
17) Идеја цивилног друштва на одређени начин подразумева раздвајање државе, приватне
сфере живота, економског система и онога што се између тога налази, а то је друштво.
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тремно политичке снаге, прећутно проширивши домен свог важе
ња на чисто политичке феномене, те преузеле у своје руке „брзо и
ефикасно” решавање еминентно политичких проблема, који су
чак од виталног значаја за наше националне и државне интересе.
право питање је шта се уопште у њих подразумева под национал
ним интересима, с обзиром да је по њима нација већ скоро прева
зиђена друштвена категорија, увелико уступајући своје место мно
го актуелнијем и демократском поретку „адекватнијем појму“ – а
то је грађанство. .. Али, и најскромнијем познаваоцу феномено
логије и природе савремених европских институција и законодав
ства, познато је да су у процесу конституисања Европске уније
главни актери биле државе чланице, док су грађани- појединци би
ли посредни актери и непосредни бенефитори различитих ефеката
интеграције. То значи да су грађани – поседници цивилних, поли
тичких и социјалних права – примарно остали везани за своје на
ционалне државе. Другим речима, грађанство Уније, које устано
вљује Уговор о Европској унији (право грађанства Уније, чл. 8- 8Е),
чврсто је везано за држављанство државе чланице. А то само пока
зује да европски појам грађанства, иако универзалан по свом зна
чењу и историјским постигнућима, садржи плуралност политич
ких традиција појединих националних држава као историјског
топоса његовог настанка и остварења. Он је одређен посебном вр
стом политичких веза унутар заједнице, које у основи изражавају
историјско-културни идентитет саме заједнице- државе.18) Чиње
ница је да се овако „лежерни“ и произвољни судови о алармантним
питањима опстанка и развоја српске државне заједнице најлагод
није могу артикулисати управо у „безбедном“ окриљу цивилног
сектора, у коме нема избора као основног вида упражњавања права
грађанина на суделовање у процесу одлучивања о питањима соп
ственог живота, па тако ни политичке одговорности и полагања
рачуна пред својим „гласачима“ и бирачким (народним) телом.....
Али, то ниуколико не може утицати на чињеницу да је истински
циљ и права сврха сваког демократског поретка представља – ста
билна држава, самосвестан народ, слободан појединац, праведна и
морална друштвена заједница. Другим речима, демократија никако
није довољна сама себи, нити важна само за себе! Јер, коме уоп
ште треба демократија, себи или конкретном човеку у заједници с
другима?! Једно је, ипак, несумњиво: демократија представља
најчешће коришћену реч у нашем политичком вокабулару. Уколико
се позовете на њу, чак и сасвим неаргументовано, бићете у свему
унапред у праву. Зато су данас свима пуна уста демократије, а на
рочито онима који уопште не знају да је демократија никла из па
18) Види: Слободан Самарџић, Европска унија као модел наднационалне заједнице, Инсти
тут за европске студије и Fondacija Friedrich Ebert, Beograd, 1998.

370

Гордана Живковић

Демократија и слобода

тоса слободе, из признања неодузимљивих права сваког човека, па
дакле и његовог права на слободу избора. Па се, тако, лако може
десити да њихово садашње упорно позивање на слободу и инте
гритет човекове личности, те његово право да реализује своју сло
боду, није ништа друго до обична реч испражњена од свог аутен
тичног смисла и назначења. Стога, управо данас људска права на
којима се толико инсистира, засигурно, постају у политици једна
врста итекако моћног политичког и идеолошког оруђа. Политика
се може с правом посматрати, чак, као домен у којем се врши зло
употреба појма људских права, и то управо њиховом ванправном и
ванморалном употребом. А то сјајно „илуструје“, рецимо, већ спо
менута књига која садржи извештај Хелсиншког одбора за људска
права за 2007. годину, на чијој се насловној страни по први пут у
српској јавности приказује Србија у границама без Косова 19). Она
нас директно упућује давно стеченом теоријском увиду политичке
филозофије да у домен људске слободе спада и то да се можемо
ругати достојанству или поштењу, а дивити ароганцији или бес
крупулозности, понизности или произвољности, али да то не значи
како је то и морално исправно! Другачије речено, то што у слободу
спада и то да сама слобода може да се ограничи, укине или злоупо
треби не значи да је сврха и вредност слободе да се баш то са њом
ради.20) Међутим, управо такво „коришћење“ слободе долази у
потпуности до изражаја у сваком слову текста споменутог изве
штаја, што не могу негирати ни најприврженији поклоници и најо
данији следбеници макијавелизма, па чак ни они у којих је лична
корист искључиви „руководећи идеал“. А у том случају, она служе
тоталитарној, а нипошто демократској моћи! Јер, свака тоталитар
на моћ усмерена је против слободе избора, одлучивања, „креира
ња“ живота човека и народа... И зато је њен прави лик, управо –
надменост, агресивност, обезљуђеност, јаловост, присила, тортура
и застрашивање, које делом данас овде сведочимо...

ПОД ПРИТИСКОМ КОМУНИСТИЧКОГ
ИДЕОЛОШКОГ БАЛАСТА
Постаје, стога, све извесније да европска, грађанска, демо
кратска Србија може уистину заживети, тек под условом да ко
начно „раскрсти“ са живим баластом свог комунистичког наслеђа.
Греше они који мисле да је онеспособљеност „југословенског со
19) Србија 2007: Самоизолација – реалност и циљ, Београд, 2008.
20) Упореди: Јован Бабић, Држава и морал, зборник Људска права, Институт за европске
студије, Београд, 1996.
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цијализма“ да задовољи све гласније и изричитије захтеве за људ
ским правима и слободама, демократијом, превазилажењем мате
ријалне оскудице и успостављањем животног стандарда достојног
човека и његових потреба раслабила „српски комунистички ви
рус“, похранивши га у „мрачне катакомбе“ повесног заборава. Јер,
из неких разлога титоизам је наставио да живи „у главама“ мно
гих људи, али и неких политичких партија, као и невладиних орга
низација, додуше претходно „мутирајући“ у тоталитарним идеоло
шким лабораторијама и радионицама, како би могао без проблема
примити на себе своје ново „европско рухо“. Реч је пре свега о
својеврсном препознатљивом, али и потпуно скривеном, социјали
стичком идеолошком подаништву у нашем начину размишљања, у
опхођењу према себи и другима; дакле, о једној дубоко неслобод
ној и запарложеној друштвеној свести усмереној против критичког
мишљења и одговорног одлучивања, права на избор између разли
читих могућности, те активног и делатног човековог односа према
сопственом животу.21) И јасно је да ово нема никакве сличности,
чак директно противречи, аутентичној „грађанској свести“ која
подразумева управо ослобађање човеково од подређености неком
носиоцу политичке моћи, његов активизам и настојање да утиче
на своју околину; а нарочито, на државну организацију, како би је
„освајао“, мењао и владао њоме у процесу тражења своје слободе.
Мислимо да се, делом, управо због тога овде и могла зби
ти тако брза и ефикасна „трансформација“ једног екстремно по
даничког менталитета какав је комунистички у наводно европски
менталитет, а у ствари његов потпуно наказни сурогат! Ту се, на
име, један вид подаништва, заправо само сменио другим! Тако су,
рецимо, многи дојучерашњи добро знани и осведочени комунистиинтернационалисти, ти жестоки борци против капиталистичког
империјализма и њему својственог човековог отуђења и алијена
ције, „преко ноћи“ постали „екстремни европејци“ дубоко одани
најсветлијим идеалима и просветитељским вредностима западно
европске цивилизације – слободи, демократији, толеранцији, кри
тичком мишљењу, свеопштем прогресу, те модернизацији ... А о
њиховом оштром залагању за беспоговорно и безусловно прихва
тање „прописаних захтева света“ за провођење наше транзиције
данас – чија логика се своди на следеће: с обзиром да је природна
21) A подаништво, заправо, значи „неговање“ политичког односа у коме је појединац под
ређен неком носиоцу политичке власти и моћи зато што је тако правно и политички
третиран, или пак зато што интимно доживљава овакав свој положај као природан и то
мирно подноси. Не улазећи дубље у конкретне разлоге оваквог феномена, остаћемо тек
на нивоу констатације да многи људи и данас добровољно прихватају „поданичку пози
цију“ у свом политичком деловању.
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нит еволутивног развоја неких европских друштава била пресече
на радикалном интервенцијом проведених социјалистичких рево
луција, то је након слома социјалистичких режима потребно у што
краћем времену та друштва вратити на здраве темеље капитали
стичке привреде и либералне демократије - уопште не треба ни да
говоримо!
Јер, као што су нам некада с револуционарним комунистич
ким жаром указивали на потребу уважавања и дисциплинованог
придржавања фундаменталних „титоистичких“ идеолошких прин
ципа, тако нам сада, ништа мање уверљиво и бескомпромисно, ти
исти људи (али, и њихови директни „духовни „потомци) указују
стално у јавности на нужност неодустајне борбе за брзе и ефи
касне друштвене реформе којима се враћамо у Европу, постајући
тако најзад део цивилизованог света. Значи, данас се само проме
нила „мета“ њиховог револуционарног стремљења, док су сред
ства, путеви и начини долажења до постављеног циља у потпуно
сти остали исти! А с обзиром да је идеологија наглашено прожета
вољом за моћи и “укидањем“ стварности која тој вољи не одговара,
не треба се нимало чудити што ови наши „просвећени титоисти“ и
„екстремни европејци“ не беже од тога да нам саопште да је било
какво инсистирање данас (у име неког легализма) на поштовању
усвојених уставних и законских норми, те конкретних процедура
и механизама одлучивања; док, „кућа гори“ и пролазе „последњи
возови за Европу“ - заправо ужасно ситничарење, јалови форма
лизам и потпуни недостатак слуха за круцијалне захтеве времена
у коме живимо. То је, кажу, погубни конзервативизам, антирефор
мизам, провинцијализам, затварање у преживеле „схеме“ традици
онализма, примитивизма, а надасве – терање српског ината. Они
остају доследни, дакле, познатом руководећем начелу свог поли
тичког деловања – у реализовању циљева дозвољена је употреба
свих средстава; а све који нису склони “упражњавању овакве де
мократије“, превише су оптерећени моралисањем и недостатком
акције, проглашавају непријатељима (раније социјализма, сада
Европе), па их зато упућују на неизбежно „суочавање са собом“,
„лустрацију“, “унутрашњу диференцијацију“ и прихватање онога
што се прихватити мора. У супротном, следи – њихово „обележа
вање“, „етикетирање“, а у крајњем случају изопштавање из проце
са одлучивања и осмишљавања живота заједнице.
Стога се јасно показује, управо из хоризонта европеизације
Србије и њеног враћања у окриље демократских земаља, да ова
кви ортодоксно идеолошки „проевропски ставови“ – ма колико се
заогртали у човекољубиво, хуманистичко и космополитско рухо –
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јесу само носталгичне жалопојке за оним што је овде претходних
деценија (пре осме седнице, наравно) већ увелико déjà vu, а што се
показало као безвредно и превазиђено у „југословенској кризи“.
Питање је колико заправо оваква једна „европска прича“ води
стварно демократизацији и модерној политичкој заједници, с об
зиром да се у њој промовишу многе вредности од којих се у целом
свету одавно одустало, чак и тамо где „ирационално“ слови за „ум
но“. Јер, како објаснити чињеницу да своје „основне непријатеље“
овакви поборници Европе - „овде, сада или никада“- препознају,
баш као некада, управо у аутентичним европским цивилизациј
ским вредностима – нацији (нарочито: српској), традицији, Цркви,
те универзалним хришћанским идеалима и садржајима? А ако
бисмо употребили омиљену реч из њиховог политичког и идеоло
шког вокабулара, рекли бисмо да је у питању истински „говор мр
жње“ према православљу и Српској православној цркви који се
оптужују за - антидемократичност, ауторитарност, изолационизам,
примитивизам, екстремизам, национализам, фундаментализам,
клерофашизам, заступање десничарских идеологија „крви и тла“,
антисемитизма, органског поимања друштва, итд...22)
Такође, нису у праву они који мисле да је оптицајна иде
олошка флоскула о алармантној опасности фашизације и клери
кализације Србије тек привремени „политички маркетинг“, једна
потпуно „бенигна“ политикантска прича у коју озбиљно не веру
ју чак ни њени сопствени политички творци. Да овде није реч о
неважном, случајно “скројеном“ детаљу у „политичкој лабора
торији“ што пуном паром ради на спровођењу у живот актуелне
„крилатице“ – Европа нема алтернативу, већ о једној „мефистофе
ловски“ вешто замишљеној и уобличеној политичкој ставци, која
чини моћну „полугу“ реализовања стратегије рушења постојећег
и успостављања новог система вредности у српском друштву, по
тврђују конкретне емпиријске чињенице. Тако се, рецимо, управо
у том циљу у Новом Саду оснива коалиција „Хитан антифаши
стички отпор Србије“ (ХАОС), 9. маја 2007. године. Иницијативу
за њено формирање покренула је невладина организација „Жене
у црном“, уз подршку Мировне групе „Есперанца“ из Новог Сада
и организације „Дамар“ из Новог Пазара. Оснивачкој скупштини
присуствовало је стотинак припадника невладиних организација и
22) У годишњем извештају Хелсиншког одбора за људска права Србије за 2006. годину
под називом „Људска права - талац друштвене регресије“, а у оквиру поглавља “Ин
струменти материјалне и духовне принуде”, читава једна глава непосредно се посвећује
Српској православној цркви и њеној улози у профилисању културног модела који, вели
се, „Србију додатно удаљава од европске цивилизације”, стојећи у темељу „текућег
процеса заустављања свих политичких и друштвених реформи”.
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удружења из Новог Сада и Србије, а како је саопштено на скупу, тој
коалицији се придружила и Социјалдемократска унија Жарка Ко
раћа. Чланице ове колације су и Лига социјалдемократа Војводине,
Београдски центар за људска права, Иницијатива младих за људска
права, Независно друштво новинара Војводине, Антифашистичка
акција Нови Сад, ДамаД из Новог Пазара и десетине јавних лич
ности из Србије.
Шта је то, заправо, ХАОС? Хитни антифашистички отпор
Србије је коалиција појединаца, невладиних организација и поли
тичких партија окупљених око идеје промене тренутно владају
ћег система вредности у Србији. У Прогласу који је том приликом
прочитан наводи се да је у Србији “нужан хитни антифашистички
отпор, јер актуелна власт (мисли се на владу Војислава Коштуни
це) фаворизује и у доброј мери подржава фашизацију свих слојева
друштва“ .23) Тачније, каже се, да држава подстрекује, усмерава и
подржава идеологију фашизма (?!), што у ствари значи „да осуђу
је, дискриминише и прогања сваку различитост, а нарочито раз
личитост по верској и националној основи“.24) Као други разлог
стварања овакве коалиције наводи се „отворени православни фун
даментализам и национализам који се спроводи на свим нивоима,
ставља у дискриминисани положај све оне који му не припадају,
као и оне који одбијају да им припадају“ 25). У Манифесту ХАОС-а
који садржи 14 тачака каже се следеће: ХАОС је коалиција поједи
наца, невладиних организација, удружења и политичких странака
којој су ови приступили својевољно, делећи исту врсту забринуто
сти због нарастајућег фашизма и исту врсту потребе да се то ста
ње промени; ХАОС чине чланови чији је систем вредности припа
дајући корпусу система грађанских, демократских и левичарских
система вредности; ХАОС има за циљ да владајући, фашистички
систем вредности, који спроводе партије на власти као и партије из
опозиције које их подржавају и које са влашћу сарађују, промени
и доведе корпус демократских вредности.26) То изричито потврђу
ју следеће речи Марије Перковић, једне од представница „Жена у
црном“: „Наш циљ је да будемо заједно у акцијама на улици и да
будемо видљиви у свакодневном отпору фашизму који нас све ви
ше гуши“.27) Иначе, вели се у истом овом документу - фашизам
23) Бета, 9. мај 2007.
24) Исто.
25) Исто.
26) Исто.
27) Исто.

375

СПМ број 2/2010, година XVII, свеска 28.

стр. 363-381.

„подразумева да је сама припадност одређеној расној, национал
ној, верској групи довољна и да њени припадници вреде више и
имају већа права од свих припадајућих“, па стога „ту идеологи
ју треба укинути“. Јер, тврди се, надаље, „ограничавање припад
ности било верско, било национално или расно, одваја човека од
истинске припадности људском роду и читавом свету, који јесте
наша домовина“ 28).
Из оваквих исказа сасвим „логично“ произилази став о кон
кретним друштвеним вредностима које треба што пре уклонити
из живота српског транзиционог друштва – а то су, пре свега, на
ционализам као „синоним за фашизам“, који „дегенерише систем
вредности и негира човека у свој његовој различитости; потом,,
религија и вера које „излазе из оквира приватности појединца и по
јединке“, постајући део државне политике. Сходно томе, истиче се
да је ХАОС и конституисан управо стога што „његови/чланови/це
нису поверовали/е да су синтагме „Срби на окуп“, „Срби сви и сву
да“, „матица Србија“ и „етничко чишћење“ заборављени после че
тири изгубљена рата за „велику Србију“. Да се баш против оваквих
вредности бори ова коалиција прегнантно јасно илуструју ставови
Сташе Зајовић, чувене феминистичке „боркиње“ за људска пра
ва – “Богомољачка влада Војислава Коштунице у Србији убрза
но теократизује државу, кршећи тако један од основних принципа
демократије – одвојеност цркве од државе. Српска православна
црква води државну политику, како по властитој жељи тако и по
захтеву садашње владе. Ми, као слободно мислеће грађанке им по
ручујемо: ви кршите Устав земље, слободе вероисповести, злоупо
требљавате религију у политичке сврхе“.29) Надаље, она поставља
питање: “Зар чланови богомољачке владе и државни функционери
не знају да је непристојно истицати своју религиозност јавно, да је
то против самој смерности вере, да је то сасвим приватна ствар!“30)
За какве верске слободе се залаже, онда, ова феминистич
ка активисткиња и „боркиња“ за људска, па дакле и верска пра
ва? То најбоље могу појаснити следећи њени искази: „залажем се
свим ненасилним средствима за секуларизам као потпуну одвоје
ност цркве од државе, немешање државе у религијска питања, али
и немешање верских заједница у државне послове; за секуларно
друштво и за слободу вероисповести – а то значи да је религија
28) Исто.
29) Женска мировна група феминистичко-антимилитаристичке оријентације, Не у наше
име! Или Не дајмо се од својих преварити
30) Исто.
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приватна ствар сваке индивидуе, а да слобода вероисповести под
разумева једнак третман верујућих и неверујућих.31) Међутим, ова
кав „демократски“приступ верским слободама и правима одмах се
„релативизира“ и озбиљно доводи у питање ставовима исте аутор
ке садржаним у овом истом тексту - „одбијам сваки вид етничке и
верске хомогенизације, јер једино тако верујем да делујем у корист
мира; и, одбијам свођења идентитета на верску и етничку димензи
ју – јер смо оно што сами одаберемо а не оно што нам намећу наци
онални и верски лидери; и, одбијам да мој женски идентитет буде
сведен на патријархалну улогу мајке и супруге, на улогу чувар
ке нације, вере – јер је непослушност патријархату гаранција моје
женске и грађанске слободе; одбијам да поштујем све разлике, све
традиције и све културне обичаје – и даље ћу поштовати само оне
разлике које не угрожавају људска права и слободе. Јер, повреда
људских права у име верске или етничке традиције у супротности
је с универзалним грађанским вредностима и слободама. А нај
већи део наших обичаја и традиције је против женских људских
права; и даље ћу заједно неговати вредности активне грађанске со
лидарности, прескакати све зидове, изван и изнад свих државних,
етничких, верских граница и подела, и даље ћемо заједно градити
праведан мир, солидарност, другачију грађанску Србију“.32)
Тим истим трагом, тражи се забрана деловања свих органи
зација (политичких партија, невладиних организација) с “неофа
шистичким“, „неонацистичким“, „клерофашистичким“ и другим
„тоталитарним идеологијама“; уклањање из школских програма
образовних садржаја који славе насиље и који доприносе сексуал
ној и било којој другој искључивости.33) Наравно, већ овде може
се с правом поставити питање: не изузима ли се на овакав начин
из прокламованог домена слободе говора легално право грађана
на исказивање верских осећања и религиозног погледа на човека,
друштво и свет и, истовремено, проводи својеврсна дискримина
ција верујућих грађана? Да би одговор на ово питање могао би
ти потврдан само додатно поткрепљује већ добро знани протест
„Жена у црном“ поводом уласка у скупштинску процедуру Зако
на о црквама и верским заједницама 34), који се квалификује као
„пресудан допринос“ започетом процесу клерикализације у Срби
ји сасвим погубном за демократију, чиме Српска православна
31) Исто.
32) Исто.
33) Стоп фашизму, Исто.
34) Саопштење за јавност, 6. април, 2006.
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црква (?!) дефинитивно стиче статус не само моћног политичког
фактора, већ и једне од најмоћнијих економских сила.35) Већ из
ових увида у садржину програмских докумената ХАОС-а потпуно
је јасно да се као један од основних циљева види враћање „кому
нистичког“ обрасца односа између Цркве и државе, за који је ка
рактеристично одузимање легитимног демократског права Цркве
на суделовање у осмишљавању живота човека, народа и заједнице,
те, њено „затварање“ у домен човекове приватности. Тиме се за
право позивање на поштовање свих људских права показује као
чиста формалност и „маскирање истине“, јер се човеково право на
веровање и црквени живот испражњује од свог стварног садржаја
и своди на пуку реторику и „идеолошку маглу“. Веровати не значи
бити лишен својих конкретних људских и личних својстава, изгнан
из начина живота који подразумева управо заједницу с другима и
дељење бриге с другима око заједничког националног и друштве
ног добра и напретка. Истовремено, уочава се потпуно неравно
праван и дискриминаторски однос према различитим људским
правима – рецимо, право на сексуално опредељење се проглашава
високим стандардом модерне и демократске политичке заједнице,
док се потпуно одбацује као неприхватљиво са становишта уни
верзалних грађанских вредности и слобода право на верске и ет
ничке традицијске разлике.
Утолико чудније, или пак сасвим очекивано, звучи став ХА
ОС-а према старом човековом праву на националну припадност
– дакле, национална осећања, борбу за унапређење легитимних
интереса нације – јасно артикулисан у документу под називом „Ко
сово – Србија после проглашења независности“ (ставови Мреже
Жена у црном Србије). Поред осталог, у тексту овог документа сто
ји: Независност Косова је стварност још од 1999. године ; Након
очекиваног проглашења независности косова 17. фебруар а 2008.
године влада политика насиља – напада се на амбасаде западних
држава, представништва страних компанија, улични нереди; Ци
љеви оваквог насилног понашања и пропаганде власти у Србији
су – одржање на власти на основу мита о Косову, позивање на на
ционалну свест у циљу етничке хомогенизације Србије, скретање
35) Потписници овог саопштења су следеће организације: Шведски хелсиншки одбор за
људска права, Иницијатива младих за људска права, Центар за унапређивање правних
студија, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, комитет правника за људска права,
Фонд за хуманитарно право, Независно друштво новинара Србије, Грађанска акција за
људска права – Прибој, Санџачки одбор за људска права – Нови Пазар, Центар за реги
онализам – Нови Сад, Мрежа одбора за људска права у Србији, Војвођански центар за
људска права, Урбан Ин – Нови Пазар, Културни центар ДамаД – Нови Пазар, Жене у
црном, Лабрис – организација за лезбејска људска права, Центар за мир и развој демо
кратије, Центар за културну деконтаминацију, Глас разлике.
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пажње са реалних проблема у Србији – економских и социјалних
проблема, почињених ратних злочина, сарадње са Хашким трибу
налом, лустрације и осталих институционалних реформи; спреча
вање грађанске проевропске оријентације у Србији, изолација од
Европе, повлађивање ретроградним снагама у Србији, репреси
ја над „унутрашњим непријатељима“, а посебно „бранитељкама
људских права и независности Косова. Као основи циљеви залага
ња цивилног друштва у Србији, којем припада и Мрежа жена у цр
ном, наводе се следећи: стварање климе ради освешћивања људи
у Србији да је Косово независно, као и да албанско становништво
не жели да живи у оквиру правног поретка Србије; јавно указива
ње на политичке мотиве и манипулације садашње (Коштуничине,
прим. Г. Ж.) власти у вези са независношћу Косова; исказивање
солидарности са жртвама политичке репресије и одмазде српске
националистичке јавности поводом незавиности Косова; наставак
солидарности и сарадње са цивилним друштвом на Косову; зајед
нички рад са цивилним друштвом на Косову у изградњи мира, по
штовања људских права.36)
Сличан однос према националним правима Срба очитује
се у упозорењу ХАОС-а „Етнички чисто образовање“, поводом
упутства за упис на факултете које је објавило Министарство про
свете и спорта у доба владавине претходне владе, а у коме пише:
„Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу
се школовати у Србији под истим условима као и грађани Срби
је“. ХАОС, тако, „подсећа грађане/ке Србије да је ово нови поку
шај увођења „велике Србије“ на мала врата, преко факултетских
аула“.37)
Из овог сасвим сажетог приказа садржине актуелне тезе о
фашизацији и клерикализацији Србије, а без улажења у неку ду
бљу анализу њених стварних импликација на нивоу живота човека
и народа на овом простору, може се с правом закључити: на делу
је започињање процеса „превредновања“ и конституисања новог
система друштвених вредности утемељеног на – денацификацији
и деправославизацији. Време ће показати да ли смо у праву.
36) Косово – Србија после проглашења независности, ставови Жена у црном, http://www.
zeneucrnom.org/index.php?option=com.content&task=viex&id=429, 2 Feb 2010
37) Исто.
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Gordana Zivkovic
DEMOCRACY AND FREEDOM
Phenomenological descriptions of Serbian political reality –
Summary
Central theme of research in this text is reflected in one issue on
relation between democracy and freedom, which is an ancient issue and
yet even nowadays so up-to-date and even a crucial one. The question
is: Is there democracy without freedom? And also is there freedom wit
hout democracy? What has been experience of current civilization in
that domain?
Author of the text focused on liberal democracy and its opportu
nities regarding accomplishment of freedom of human being in modern
world. On the basis of the author’s insight into the phenomenology of
Serbian political reality it is concluded that accentuated calls on de
mocratic values paradoxically enough have lead to “a lack” of human
personal freedom. Precisely, an individual’s freed om stays limited in
the domain of “defin ing of personal choice”, while in reality such cho
ices are becoming more and more limited. Looking from this point of
view it turns out that a famous thesis of Francis Fukuyama on coming
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of “the end of history” is a problematic one. The thesis is that liberal
democracy, having achieved “a victory in the Cold war era”, has atta
ined an absolute predominance in modern world environment – as a
definitely established model of political organization and the way of life
suitable for all states, by which the end of history has come to reality
as well. However, many facts state a totally different state of affairs:
the abovementioned ideologized and instrumentalised “announcement
of the end” has totally omitted a fact that the main ideological war has
been going on between liberalism and democracy. In the text the aut
hor “proved” on several comparative levels of argumentation a thesis
that an intense war against democracy – whether it has been made un
der cover or openly – has been led by the people who have publicly
declared themselves to be liberals. While making this point, the author
paid attention to the role, significance and activity of so-called alterna
tive non-government organizations asking a question regarding them:
What exactly is their impact on creation of a “social environment” that
favors liberation and development of democratic processes in our sur
rounding? While arguing that it is exactly the human rights, that have
been so strongly insisted on, which are increas ingly becoming a power
ful political and ideological tool in politics, the author concluded that a
real objective and purpose of each democratic order are a stable state,
self-conscious people, free individual and a righteous and moral social
community.
Key Words: democracy, freedom, liberalism, totalitarianism, human rights,
ideology, political manipulation, vassalage, non-government or
ganizations
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Хедли Бул

МЕЂУНАРОДНИ ПОРЕДАК
Извод из превода књиге „Анархично дру
штво“ Хедлија Була (Hedley Bull: ‘Anar
chical Society. A Study of Order in World
Politics’, 3rd Edition, Columbia University
Press, New York,  2002, pp. 8-16)
Под међународним поретком подразумевам образац делатно
сти који подржава основне или примарне циљеве друштва држава,
или међународног друштва. Пре него што детаљније растумачим
шта све замисао међународног поретка подразумева, припремићу
терен назначивши шта подразумевам под државама, системом др
жава и друштвом држава, односно међународним друштвом.
Полазна тачка у међународним односима јесте постојање др
жава, или независних политичких заједница, од којих свака има
власт и ужива сувереност у односу на одређени део Земљине по
вршине и одређени сегмент људске популације. Са једне стране,
државе уживају, у односу на ову територију и становништво, оно
што се може назвати унутрашњим суверенитетом, а што подразу
мева супрематију над свим другим властима у оквиру те територи
је и становништва. Са друге стране, оне уживају оно што се може
назвати спољашњим суверенитетом, а што не подразумева супре
матију већ независност од спољашњих власти. За суверенитет др
жава, како унутрашњи, тако и спољашњи, може се рећи да постоји
и на нормативном и на фактичком нивоу. Са једне стране, државе
уживају право супрематије над властима у оквиру своје територије
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и становништва и независности од спољашњих власти; но, с друге
стране, оне заиста и упражњавају, у различитој мери, ту супрема
тију и независност у пракси. Независна политичка заједница која
само тврди да има право на сувереност (или је од стране других
одлучено да јој то право припада), а не може га уживати у пракси,
није држава у правом смислу речи.
Независне политичке заједнице које јесу државе у овом
смислу обухватају градове-државе, попут оних у античкој Грчкој
и ренесансној Италији, као и модерне националне државе. Оне
обухватају државе у којима је власт заснована на династичким и
легитимистичким начелима, што је преовлађивало у Европи до
Француске револуције, као и државе у којима се власт заснива на
начелима народног и националног легитимитета, што преовлађује
у Европи од тога доба. Оне обухватају вишенационалне државе,
попут европских империја у деветнаестом веку, као и једнонаци
оналне државе. Оне обухватају државе чија је територија расута у
делове, попут прекоокеанских империјалних држава западне Евро
пе, као и државе чија је територија јединствена географска целина.
Постојало је, међутим, много различитих независних поли
тичких заједница током историје, које ипак нису биле државе у
овом смислу. Германска племена током Средњег века, на пример,
била су независне политичке заједнице, но, иако су њихови погла
вари уживали супрематију над становништвом, нису је уживали на
одређеној територији. Средњевековне западнохришћанске краље
вине и кнежевине нису биле државе: нису имале унутрашњи су
веренитет јер нису биле врховна власт над својом територијом и
становништвом; истовремено, нису имале спољашњи суверенитет
будући да нису биле независне у односу на Папу или, у неким слу
чајевима, Светог римског цара. У деловима Африке, Аустралије и
Океаније, пре европског упада, постојале су независне политичке
заједнице, уједињене племенским и сродничким везама, у којима
није постојала институција власти. Ентитети попут наведених не
улазе у опсег „међународних односа“, уколико под овима подразу
мевамо (као што углавном чинимо) не односе народа, већ односе
држава у ужем смислу. Односи таквих независних политичких за
једница могу бити обухваћени широм теоријом односа сила, где би
се односи држава посматрали као посебан случај, но, остају изван
домена „међународних односа“ у ужем смислу.1)
Систем држава (или међународни систем) настаје када две
или више држава имају међусобне контакте и међусобни утицај на
1) За покушај посматрања међународних односа као посебан случај односа сила, види:
Arthur Lee Burns, Of Powers and their Politics: A Critique of Theoretical Approaches (En
glewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1968).
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доношење одлука, у довољној мери да то проузрокује да се пона
шају – барем у извесној мери – као делови целине. Две или више
држава могу, наравно, постојати а да притом не чине међународни
систем у овом смислу: на пример, независне политичке заједнице
које су постојале на америчком континенту пре Колумбовог путо
вања, нису твориле међународни систем заједно са онима које су
постојале у Европи; независне политичке заједнице које су посто
јале у Кини током Доба ратујућих држава (око 481. – 221. године
п.н.е.) нису твориле међународни систем са онима које су истовре
мено постојале у Грчкој и Средоземљу.
Но, када су државе у редовном међусобном контакту и када
је, притом, њихово међуделовање довољно да свака држава при
ликом својих прорачуна узима у обзир понашање оне друге, тада
можемо рећи да оне сачињавају систем. Интеракције међу држа
вама могу бити непосредне – као када су две државе суседи, или
такмаци за исти циљ, или сарадници у неком подухвату. Такође,
њихове интеракције могу бити посредне – последице општења
сваке од њих са трећом страном, или једноставно утицај који свака
од њих има на систем као целину. Непал и Боливија нису ни сусе
ди, ни такмаци, нити сарадници у заједничком подухвату (осим,
можда, као чланови Уједињених нација). Али они утичу једно на
друго путем ланца веза међу државама у којем обоје учествују.
Међудржавне интеракције помоћу којих је дефинисан међународ
ни систем могу имати облик сарадње, али такође и сукоба, или чак
неутралности и индиферентности у односу на међусобне крајње
циљеве. Интеракције могу постојати у широком обиму активности
– политичких, војних, економских, социјалних – као што је данас
случај, или само у једној или двема; може бити довољно да, како
имплицира дефиниција међународног система Ремона Аронa, не
зависне политичке заједнице о којима је реч „одржавају редовне
међусобне везе“ и „могу бити умешане у општи рат“.2)
Мартин Вајт је, класификујући различите врсте система др
жава, раздвајао оно што назива „међународним системом држава“
од „сизеренског система држава“.3) Први је систем састављен од
држава које су суверене у оном смислу у којем смо то овде де
финисали. Други је систем у коме једна држава стиче и одржава
превласт над осталима. Односи Римског царства и његових вар
2) Raymond Aron, Peace and War: A Theory of International Relations (London: Wеidenfield
& Nicolson, 1966) p. 94. (Српско издање: Ремон Арон, Мир и рат међу нацијама, Изда
вачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад, 2001, стр. 126)
3) Види Martin Wight, Systems of States (Leicester University Press and London School of Eco
nomics, 1977) ch. 1.
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варских суседа осликавају концепт сизеренског система држава;
као и Византије и њених мањих суседа, Абасидског Халифата и
околних мањих сила, или односи империјалне Кине и потчињених
јој држава. Претпоставља се да, у неким од система држава које
Мартин Вајт назива „међународним“, у сваком тренутку обавезно
постоји доминантна или хегемонска сила: систем градова-држава
класичне Грчке, на пример, као и каснији систем хеленистичких
краљевстава, сведочи о сталном надметању држава за позицију хе
гемона. Оно што раздваја „сизеренски систем држава“, попут оног
Кине и њених вазала, од „међународног система држава“, у коме
једна или друга држава у сваком тренутку ужива хегемонску моћ,
јесте то што у првом једна сила ужива хегемонију која је трајна и,
из практичних разлога, неупитна, док у другом хегемонија прелази
са једне силе на другу и стални је предмет спора.
У смислу приступа који овде развијамо, само оно што Вајт
назива „међународним системом држава“ заправо јесте систем др
жава. Међу независним политичким јединицама које творе „си
зеренски систем држава“, попут оног Кине и њених вазала, само
једна држава – држава сизерен – поседује сувереност, тако да не
достаје један од главних услова за постојање система држава: по
стојање двеју или више суверених држава.
Друга разлика коју прави Мартин Вајт, јесте она између
„примарних система држава“ и „секундарних система држава“.4)
Први се састоје од држава, док се други састоје од система држа
ва, неретко сизеренских система држава. Као пример „секундарног
система држава“, он наводи односе између Источног хришћанства,
Западног хришћанства и Абасидског халифата током Средњег ве
ка, као и односе Египта, Хитита и Вавилона у добу Армана. Ова
дистинкција могла би се показати корисном уколико би се икада
покушала начинити општа историјска анализа политичке струк
туре света као целине – што је данас готово сасвим неистражено
поље. Дистинкција нам не помаже нарочито уколико, као што овде
чинимо, усмеримо своју пажњу стриктно на системе држава. Уко
лико сваки од система који сачињавају „секундарни систем држа
ва“ обухвата мноштво држава, тада, уколико притом између једних
и других држава постоји довољно веза и односа, ове државе творе
„примарни систем држава“ као целину. Уколико, са друге стране,
системи о којима је реч не обухватају државе – какав је, на при
мер, био случај са Западним хришћанством – тада су односи међу
таквим системима од значаја за теорију светске политике, али не
представљају системе држава као такве. У смислу приступа који
4) Ibid.
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овде примењујемо, ваља узети у обзир само „примарне системе
држава“.
Термин „међународни систем“ је у последње време доста по
модан међу проучаваоцима међународних односа, превасходно као
последица радова Мортона А. Каплана.5) Капланова употреба овог
термина није несагласна нашој, но оно по чему се Капланов рад
разликује јесте покушај да се концепт система употреби за обја
шњење и предвиђање међународног понашања, посебно третира
јући међународне системе као посебну врсту „система делања“.6)
Овде се не намерава ништа налик томе и термин се користи једино
за означавање посебног вида међународне констелације.
Треба приметити, међутим, да је термин „систем држава“
имао дугу историју и подразумевао прилично различита значења
док није дошао до садашњег. Чини се да је настао код Пуфендорфа,
чија је расправа De systematibus civitatum објављена 1675.7) Пуфен
дорф, ипак, није мислио на европски систем држава као целину,
већ на поједине групе држава у оквиру тог система, које су биле
суверене али истовремено повезане на начин да творе једно тело
– попут немачких држава након Вестфалског мира. Док је термин
„систем“ примењиван на Европске државе као целину од стране
осамнаестовековних писаца попут Русоа и Нетелблата, тек су пи
сци наполеоновске епохе попут Генца, Ансиона и Херена, заслу
жни за шире усвајање овог термина. У добу када је раст француске
моћи претио да угрози систем држава и претвори га у универзал
но царство, ови писци су тежили да скрену пажњу на поштовање
система, а такође и да покажу због чега га је важно очувати; они
нису били само аналитичари система држава, већ и његови аполо
гети и протагонисти. Од њихових дела, најважније је Handbuch der
Geschichte des Europaischen Staatensystems und seiner Kolonien8) А.
Х. Л. Херена, први пут објављено 1809. Термин „систем држава“
се на енглеском језику први пут појавио у преводу овог дела, об
јављеном 1834., при чему је преводилац нагласио да термин „није
строго енглески“.9)
5) Види посебно System and Process in International Politics (New York: Wiley, 1957).
6) Каплан дефинише систем делања као „скуп варијабли толико повезаних у супротности
према свом окружењу, да унутрашње међусобне односе варијабли, као и спољашње
односе скупа појединачних варијабли са групама спољашњих варијабли, одликује опи
сива правилност понашања“: Ibid. p. 4.
7) За ово место захваљујем Мартину Вајту, Systems of  States.
8) „Приручник историје европског државног система и његових колонија“, прим. прев.
9) Види A. H. L. Heeren, A Manual of the History of thе Political System of Europe and its Co
lonies, Götingen, 1809 (Oxford: Talboys, 1834) vol. I p. v.
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За Херена, систем држава није био само констелација држа
ва које имају одређени степен веза и односа, како је овде одређено.
Подразумевао је много више од пуке међусобне узрочне повезано
сти повезаности извесних скупова варијабли, како Каплан дефи
нише „систем делања“.10) Систем држава је за Херена био „савез
неколико суседних држава, сличних обичаја, религије и степена
друштвеног развоја, чврсто уједињених путем узајамних интере
са.“11) Другим речима, он је сматрао да систем држава подразумева
заједничке интересе и заједничке вредности, те да почива на зајед
ничкој култури или цивилизацији. Осим тога, Херен је био свестан
крхкости система држава, слободе његових чланова да делају како
би очували систем или допустили његово уништење, онако како
је Македонија уништила грчки систем градова-држава, и како је
након тога систем хеленистичких држава који је наследио Алек
сандрову империју заузврат био уништен од стране Рима. Заиста,
Херен је у „Предговору“ своме првом и другом издању сматрао да
је Наполеон, заправо, уништио европски систем држава, а да му он
пише епитаф. Такво схватање система држава суштински се разли
кује од онога што се у овој студији сматра међународним системом
и ближе је ономе што овде називам међународним друштвом.
Друштво држава (или међународно друштво) настаје када
група држава, са свешћу о извесним заједничким интересима и за
једничким вредностима, обликује друштво у том смислу што се
државе сматрају везаним скупом заједничких правила у међусоб
ним односима, и учествују у раду заједничких институција. Уколи
ко државе данас сачињавају међународно друштво (а у којој мери
то чине, питање је које обрађује следеће поглавље), то је стога што
се, признајући одређене заједничке интересе и, можда, неке зајед
ничке вредности, оне сматрају обавезаним одређеним правилима
у међусобним односима, попут онога да се морају поштовати ме
ђусобна права на независност, да се морају поштовати склопљени
споразуми и да се мора подвргавати одређеним ограничењима у
употреби силе у међусобним односима. Истовремено, државе са
рађују у деловању институција попут различитих процедура међу
народног права, дипломатског апарата и међународног организова
ња уопште, као и правила и обичаја ратовања.
Међународно друштво, у том смислу, претпоставља посто
јање међународног система, док може постојати међународни си
стем који није међународно друштво. Две или више држава, дру
10) Види фусноту 11.
11) Heeren, Manual, pp. vii-vii.
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гим речима, могу имати међусобне односе и међусобно деловати
на начин да представљају нужне факторе у међусобним прорачу
нима, а да при томе нису свесне заједничких интереса и вредности,
не подвргавају се заједничком скупу правила нити учествују у ра
ду заједничких институција. Турска, Кина, Јапан, Кореја и Сијам,
на пример, припадали су међународном систему под европском
доминацијом пре него што су постале део међународног друштва
под европском доминацијом. Другим речима, биле су у додиру са
европским силама и у значајној мери међусобно деловале са њима
у области рата и трговине, пре него што је ово довело до прихва
тања заједничких интерeса и вредности, међусобног посматрања
као субјеката подвргнутих истом скупу правила и сарадника у ра
ду заједничких институција. Турска је чинила део међународног
система под европском доминацијом од времена његове појаве у
шеснаестом веку, учествујући у ратовима и савезима као део си
стема. Па ипак су, током прва три столећа ових односа, обе стране
изричито порицале да европске силе и Турска имају ма какве за
једничке интересе и вредности; сматрало се, на обема странама, да
међусобно закључени споразуми нису обавезујући, а није било ни
заједничких институција, попут оних које су уједињавале европске
силе, у чијем деловању би се сарађивало. Турска није била прихва
ћена као члан међународног друштва од стране европских држава
све до Париског уговора 1856., којим је окончан Кримски рат, а
можда није постигла пуну једнакост права у оквиру међународног
друштва све до Уговора у Лозани 1923.
На исти начин су Персија и Картагина представљале део
истог међународног система као и класични грчки градови-држа
ве, али нису биле део грчког међународног друштва. Другим ре
чима, Персија је (а у мањој мери, и Картагина) општила са грчким
градовима-државама и увек је била кључни фактор стратешког
уједначавања, било као спољашња претња против које су грчки
градови-државе могли да се удружују, или као сила која је у стању
да интервенише приликом њихових међусобних сукоба. Али, Пер
сија је од стране Грка била доживљавана као варварска сила; није
делила заједничке грчке вредности, попут грчког језика, панхелен
ских игара или тражења савета у Делфском пророчишту; није била
подвргнута правилима која су од грчких градова-држава захтевала
да ограниче међусобне сукобе; такође, није учествовала у амфик
тионичким савезима у којима се одвијала институционална сарад
ња међу Грцима, као ни у дипломатској установи проксена.
Када су државе, као у случају сусрета европских и неевроп
ских држава од шеснаестог до краја деветнаестог века, учесници у
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јединственом међународном систему, али не и чланови јединстве
ног међународног друштва, може постојати комуникација, размена
изасланика или гласника и споразума – не само о трговини, већ и о
рату, миру и савезима. Но, ови облици општења, сами по себи, не
говоре да постоји међународно друштво. Могу се одржавати кому
никације, размењивати изасланици и склапати споразуми, а да при
томе не постоји свест о заједничким интересима и вредностима
које би тој размени обезбедиле чврстину и изгледе трајности; да
нема свести о постојању правила која одређују како ће се опште
ње одвијати; и да не постоје покушаји заинтересованих страна да
сарађују у институцијама у чијем опстанку имају интерес. Када су
Кортес и Пизаро преговарали са краљевима Астека и Инка, када је
Џорџ III послао Лорда Макартнија у Пекинг, или када су представ
ници Краљице Викторије склапали споразуме са маварским погла
вицама, Султаном Сокота или Кабаком Буганде, то је надилазило
оквире ма какве заједничке замисли о међународном друштву чији
би припадници на обема странама били чланови са сличним пра
вима и дужностима.
Није увек лако утврдити да ли су ове карактеристичне одлике
међународног друштва присутне у међународном систему: будући
да између система који је, очигледно, и међународно друштво и си
стема који очигледно није друштво, постоје случајеви у којима је
свест о заједничким интересима привремена и у зачетку; у којима
су спозната заједничка правила магловита и непрецизна, те посто
ји сумња у то да се уопште могу назвати правилима; или у којима
су заједничке институције – које се односе на дипломатски апарат
или ограничења у рату – нејесно изражене и неразвијене. Ако о са
временом међународном друштву поставимо питања „Када је на
стало?“ или „Какво му је било географско одређење?“, сместа ћемо
се запетљати у компликоване проблеме трагања за границама.
Међутим, неки међународни системи су, извесно, исто тако
били и међународна друштва. Главни примери су класично-грч
ки систем градова-држава; међународни систем који су чинила хе
ленистичка краљевства у периоду између распада Александровог
царства и римског освајања; међународни систем Кине током Доба
ратујућих држава; систем држава древне Индије; и модерни систем
држава, који је настао у Европи а данас се простире широм света.
Заједничка одлика ових историјских међународних друшта
ва је то што су сва заснована на заједничкој култури или цивили
зацији, или барем неким елементима такве цивилизације: зајед
ничком језику, заједничкој епистемологији и разумевању свемира,
заједничкој религији, заједничком моралном кодексу, заједничкој
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естетској или уметничкој традицији. Разумно је претпоставити да
такви елементи заједничке цивилизације, уколико чине темељ ме
ђународног друштва, олакшавају његово функционисање на два
начина. Са једне стране, они олакшавају комуницирање, међусоб
но разумевање и обавештеност држава, олакшавајући на тај начин
одређивање заједничких правила и развој заједничких институци
ја. Са друге стране, они могу оснажити свест о заједничким инте
ресима, што подстиче државе да прихвате заједничка правила и
институције са смислом за заједничке вредности. На ово питање
ћемо се вратити када, касније у студији, будемо разматрали тврдњу
да глобално међународно друштво двадесетог века, за разлику од
хришћанског међународног друштва шеснаестог и седамнаестог
века, или европског међународног друштва осамнаестог и девет
наестог века, не поседује никакву сличну заједничку културу или
цивилизацију.
Превод: Младен Лишанин
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Јасна Милошевић Ђорђевић
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ке студије, Београд

О МЕДИЈСКОЈ
ПИСМЕНОСТИ
И ПОЛИТИЦИ
ЕМИТОВАЊА

Приказ књиге “Деца и теле
визија, глобална перспектива”,
Дафна Лемиш, Clio 2008. годи
не
Телевизија је несумњиво
медиј од централног значаја у
животима не само деце, већ и
савременог човека, важна за
социјализацију појединца, али
и шире за сложене друштвене
процесе. Новац инвестиран у
телевизију је огроман и пред
ставља глобални бизнис вели
ких размера и вредности. Гле
дање телевизије не представља
само индивидуални чин који
појединац сам бира већ је вео
ма често резултат усаглашава
ња, преговора, компромиса и
опонашања других особа. Зато
приликом проучавања утицаја
телевизије на децу и друштво
у целини, морамо узети у обзир
интеракцију бројних варијабли:
индивидуалних, контекстуал
них, културолошких и друштве

них. Књига „Деца и телевизијa“
представља узбудљиво научно
штиво, које нас води кроз на
учне податке добијене у експе
рименатима и корелационим
студијама из области медија.
Представља несумњиво одли
чан пример популаризовања
науке, јер се лако и једноставно
прати. То је свеобухватни при
каз различитих методолошких
приступа, уз обиље података
о утицају телевизије на децу.
Утицаја телевизије сагледава
се на глобалном плану, чиме
се овој озбиљној теми додаје и
културолошка димензија.
Посебан допринос ове књи
ге, као што је већ напоменуто,
јесте у приказу обиља подата
ка и методолошких приступа у
изучавању телевизије и њеног
утицаја на децу. Обично се изу
чавање телевизије своди на ис
траживања гледаности, кванти
тативном методом на великим
узорцима. Ова књига показује
да је то само једна димензија
широког спектра истраживач
ких техника којима се испитују
медији. Анализирају се подаци
добијени у бројним квалита
тивним техникама (фокус гру
пама, интервјуима, етнографским
приступима - етнографијама по
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родичног живота, студијама
случаја, методама посматрања,
анализама садржаја). Пуно па
жње посвећено је пре свега фо
кус групама и анализама садр
жаја, те се посебно разматрају
садржаји и схватања, разуме
вања различитих програма, и
њихов утицај на живот и пона
шање деце. Ништа мање важно
сти се не придаје корелационим
анализама или експериментима
у области истраживања медија.
У књизи се не разматрају само
методолошки приступи него се
иде и корак даље, у имплемен
тацију добијених података у
области развијања медијске пи
смености деце и шире грађана
у целини, и примену добијених
сазнања за креирање страте
гија, повеља или конвенција о
емитовању телевизијског про
грама.
Разматра се неколико теориј
ских приступа у анализирању
утицаја телевизије. Прва тео
рија је теорија снажних ефеката
(која се фокусира на испитива
ње јавног мњења и политичких
кампања). У основи оваквих те
орија које доминирају средином
XX века у северноамеричким
истраживањима, је да гледа
ње телевизије обично резулти
ра понашањем које је повезано
са гледањем (већа агресивност
или куповина одређених про
извода). За разлику од студија
о ефектима постоје и алтерна
тивни правци (европски) који
указују да гледалац није само
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пасивни прималац емитованих
садржаја, већ активни гледалац
који уноси у контакту са теле
визијским садржајем сопствена
знања и искуства, укусе, ста
вове и специфичне склоности.
Гледаоци су селективни у про
цесу бирања програма. Овај
приступ сугерише да се телеви
зији понекад придаје превелика
моћ.
Следећим темама су посве
ћена посебна поглавља у овој
књизи: телевизија и индивиду
ални развој, утицај телевизије
и понашање деце и социјално
конструисање реалности, те
левизија и учење, импликације
у вези са образовањем и поли
тиком. Последње поглавље ове
књиге може имати значајне им
пликације у Србији. У домену
медијске писмености Србија
није далеко одмакла. Демокра
тизација једне земље не само
да подразумева слободу говора,
и слободу медија, она свакако
мора да буде праћена и адекват
ним медијским образовањем,
и то не само најмлађе попула
ције, него и грађана у целини.
Гледаоци примењују четири
категорије приликом гледања
телевизијских садржаја (Ле
миш, 2008, стр 196). То су на
ивно прихватање: гледалац не
прави разлику између телеви
зијског програма и стварности
и сматра поруке програма веро
достојним; Искусно прихвата
ње: гледалац прихвата ставове
приказане на телевизији, али је
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свестан алтернативних аргуме
ната који се базирају на њего
вим сопственим животним ис
куствима; искусно одбацивање:
гледалац не прихвата одређени
програм као такав, расуђује о
њему на основу свог искуства и
дубљег размишљања које није у
вези са самим програмом; раз
лагање: гледалац је свестан да
одређени програм представља
садржај који су осмислили про
фесионалци, који имају власти
те ставове и опажања и засту
пају одређене интересне групе;
Видови друштвене употребе те
левизије могу се поделити у две
групе: структурална употреба
(примена која није повезана са
садржајем, већ је реч искључи
во о пуком коришћењу медија)
и релациона употреба телеви
зије (улога телевизије у форми
рању модела односа у породици
и шире друштву).
Један од најзначајнијих за
кључака ове књиге је да теле
визија испуњава много више
функција и улога од оних које
се своде на пружање забава или
дефинисање одређених улога.
Тиме се сугерише да се не ко
ристи довољно потенцијал те
левизије у домену образовања
и културе. Допринос књиге је у
покушају да се сагледају много
бројне (не само негативне) уло
ге које телевизија испуњава у
животу деце (њихових породи
ца, друштвеног живота и свако
дневних активности), дакле да
се на обухватан начин анализи

ра интеграција телевизије у сва
кодневни живот деце. Постоји
опште прихваћено и акумули
рано знање о штетним утица
јима телевизије на децу. Ова
књига указује и на утицаје теле
визије који често нису у фокусу
интересовања, а то су подстица
ње креативности, маште и игре
замишљања. Ти позитивни ути
цаји често су јачи од негатив
них утицаја телевизије. Све то
води веома важним питањима, а
то су дефинисање ПОЛИТИКЕ
ЕМИТОВАЊА у области меди
ја и можда још важнијег питања
ОБРАЗОВАЊА у области меди
ја, односно развијања медијске
писмености грађана.
Недостатак књиге делом
представља потпуно искључи
вање нових технологија из ана
лизе, са изразитим фокусом на
традиционалне
телевизијске
садржаје. Одлике нових медија
јесу интерактивност и конвер
генција, односно непостојање
једне јасне изоловане медијске
платформе. Тако и телевизија
као медиј тешко да се може по
сматрати изоловано и издвојено
од других медијских платформи
посебно интернета (подкасто
ви, wеб странице телевизијских
канала). Чини се да је тема ути
цаја традиционалне телевизије
делом превазиђена, управо због
развоја нових медијских плат
форми, о чијем се утицају јако
мало зна (иако је њихова улога
у свакодневном животу младих
широм планете тренутно неса
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гледива). Ипак, искључивање
нових технологија је разумљи
во, обзиром да је феномен ути
цаја телевизије на децу знача
јан, те је искључивање осталих
важних варијабли неминовно
приликом изучавања овако ши
роке теме. Нове технологије
иако значајне, на глобалном ни
воу још увек каскају за улогом
и утицајем телевизије. Нејасан
је донекле и избор тема којима
се књига бави. Оне пре произи
лазе из преференци аутора, него
из неког јасног теор ијског или
концептуалног оквира.
Свакако препоручујемо књи
гу за детаљно читање, а неке
делове и као корисно штиво у
области дечијих развојних сту
дија, социјалне психологије и
медијских студија.
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Владан Станковић
Институт за политич
ке студије у Београду
Ханс Герог Бек: "Византиј
ски миленијум", Clio - Глас срп
ски, Београд-Бања Лука, 1998.
150. стр.

ЖАМОР КРИЗЕ (ИЛИ
ТИ: КРИЗА ЖАМОРА)

Недавно је из штампе (Apol
lo graphic production) изашла
књига, која је привукла значај
ну пажњу научне и стручне јав
ности, али и свих лаика – по
клоника штива који са великим
интересовањем прате све оно
што дотиче предмет унутра
шње примењене политике. Књи
га носи наслов Жамор кризе,
и представља текстуализацију
интервјуа који је, можда наш
понајбољи аналитичар унутра
шњеполитичких збивања, Ми
лош Кнежевић, обавио у нада
све надахнутом, саживљеном и
промишљеном интервјуу са но
винарком Биљаном Живковић.
Књига је штампана у малом
џепном издању А-5 формата
на 150 страница текста (font 12
Times New Roman, проред 1,5).
На насловној корици књиге на
лази се ликовни приказ (цртеж)
у боји човека збуњеног изра
за упалог у неспокој урбаног
станишта градске вреве ноћ
ног живота, стишњеног између
високих солитера (који онако
накривљено-срасли
исказују
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сву немоћ отпора урбанитету)
и модерних технолошких до
стигнућа, какве су телефонска
говорница и аутомобил, који се
простиру на последњој страни
корица. На овој последњој стра
ни корица налази се и неколико
фотографија аутора сачињених
у његовом радном кабинету, по
ређаних као на каквој филмској,
калеидоскопној траци.
Довитљивост корица прати
још довитљивији садржај тек
стуализованог интервјуа. Са
држај разговора је смештен у
15 (петнаест) поглавља, која су
опет издељена на по неколико
наслова. Прво поглавље носи
наслов: Неразумевање положа
ја и подељено је на три подна
слова: Обнова мултиполарног
света, Чија је наша полити
ка?, и Гласоводи уместо гасо
вода. Друга глава носи наслов:
Ништа није завршено, и изде
љена је у три наслова: Отпор
стварности протектората,
Косметски проблем није ре
шен и Подмитљиве комшије.
Трећа глава се зове: Несаосе
ћајни суседи, и садржи четири
наслова: Препакована полити
ка силе, Македонија без имена,
Црња и гора и Неспорна европ
ска важност Балкана. Четврта
глава је: Европа испред свега,
и садржи пет наслова: Европа
– предео незреле жудње, Жиле
евроскептицизма, Европа изван
ЕУ – Европа унутар ЕУ, Евро
сумње преко ровова, Неиску
ство Европе. Пета глава је: Оп

сењеност Европом: Еврољубље
на проби, Европска мантра,
Српска евроутопија. У шестој
глави је описан Потресан крај
америчког сна, и има поднасло
ве: Прекорачења судбинског
прага, Поремећај у центру зби
вања, Оловна фигура терори
сте, Пољуљано самопоуздање.
Седма глава слови са: Умножа
вање средишта, и носи насло
ве: Окапана постимперијална
свећа, Посустала американи
зација, Настанак другог пола
моћи, Србија не касни са ула
ском у ЕУ, Мекејн или Обама,
свеједно. Осма глава посвећена
је Приврженицима глобализма,
и има четири наслова: Србија
као "амерички кутак", Учтива
критичка дистанца, Страте
гија смањеног отпора и Страх
од српско-руске сарадње. У де
ветој глави Кнежевић се поза
бавио Новим ликом Русије, и у
то име постави шест наслова:
Успон српско-руских односа,
Природа јељцинизма, Пути
нова појава, Постоји ли анти
руски лоби?, Проблематични
неоимперијализам, Можда су
ракете спасиле Русију? Десе
та глава носи наслов: Европско
самосазнање и садржи такође 6
(шест) наслова: Пакосна свест,
Две Уније у једној Европи, Кон
тиненталне државе, Европа
Уније гурнута на Русију, Ру
сија и Србија и Ући у ЕУ – не
ућу у НАТО!? Једанаесто погла
вље је: Клиско дипломатисање,
са четири наслова: Смерови и
приоритети, Рекреативни ам
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басадори, Бестидни енџиоовци
и Бананизација политике. Два
наеста глава је насловљено са:
Партијашка надгорњавања, и
садржи 4 (четири) наслова: Пу
котине у националном блоку,
Галерија разлога и узрока, Мо
тиви груписања и Неостварени
савез. У тринаестој глави изне
те су: Могућности патриоти
зма, кроз следеће наслове: Нова
сучељавања, Расипање снага и
гласова, Неусахло родољубље
и "Надничарење" слободе. Че
трнаеста глава носи наслов:
Коалициони вуци сити – а гла
сачке овчице на броју, и садржи
4 (четири) наслова: Однос пре
ма Милошевићу, Прагматично
прећуткивање, Конспиративне
стрине и стрикани, Партиј
ска држава и партитократија
(?, требало би: партократија,
прим. В.С). Коначно, у послед
њој петнаестој глави, смештено
је 5 (пет) наслова: Прерушава
ње, а не скривање, Хватање и
испоручивање, Политички ка
рактер суда у Хагу, Изборна
наравоученија и коначно, У по
трази за излазом.
Већ сами наслови какви
су: Европска мантра, Рекреа
тивни амбасадори, Бестидни
енџиоовци и Бананизација по
литике, "Надничарење" сло
боде, Европа – предео незреле
жудње, Подмитљиве комшије,
Црња и гора, или нпр. Гласо
води уместо гасовода сликови
то осликавају затечено стање
проматране појаве и указују на
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путеве за којима Кнежевић тра
га у спознавању горке истине о
реалполитичким дометима срп
ске (и србијанске) примењене
политике. Игроказ који пред
ставља само знакове покрај
пута који треба да нас уведу у
аналитичка разматрања унутра
шњеполитичке збиље и односа
са "окружењем" и "светом" (пре
свих Евроам
 ериком и Русијом),
наговештава интересантна и
интригратна сецирања поли
тичке збиље која су баш онаква
каквим их Кнежевић и пред
ставља. Рекло би се да нико на
овим нашим просторима, воде
ћи се истинољубљем и назива
њем ствари баш онаквим какве
оне заиста јесу, не разобличује
све облике друштвеног инже
њеринга, медијске манипула
ције и идеолошких "пост-њу-еј
џовских" симулакрума, као што
то чини аутор књиге Жамор
кризе, Милош Кнежевић. Оту
да и сасвим уприличен наслов
приказа: Жамор кризе или ти:
Криза жамора, има за циљ да
укаже на сав недостатак кри
тичког осврта на савремену по
литичку збиљу, у времену када
смо (бар формално) закорачили
у пуну слободу говора и јавног
изношења ставова (коју аполо
гете владајућег поретка подво
де под незаобилазан састојак
демократије). Користећи данас
запостављену и свакако подце
њену технику интервјуа, који
потом прераста у текстуалну
форму монографије, Кнежевић
се враћа врелу најуспешнијих
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форми саопштавања осврта на
друштвену и политичку ствар
ност какву су пре њега већ пру
жила звучна имена светске нау
ке, ауторитети формата: Сартра,
Гадамера, Хајдегера, Марлоа...
Форма интервјуа сама по се
би омогућава чудесан карактер
динамике непосредног разгово
ра из кога искачу искре проми
шљања какве је тешко речито,
неспутано и живо саопштити
у великим научним студијама.
Овде се ради о форми живог
језика, довољно пластичног да
пропрати свакодневна политич
ка и друштвена збивања (медиј
ска, културна, идеолошка), али
довољно убитачног да ствари
у реалополитичкој димензији
назове оним именом (и атрибу
тима) какве оне заиста јесу, без
еуфемизама и непотребне хипо
кризије. Могло би се закључи
ти како Милош Кнежевић све
сно пркоси покушајима да се
политичка наука подведе под
mainstream политички корект
не идејнополитичке подобно
сти идеолошког, "њу-ејџевског"
идеолошко-нормативног хили
јазма – ољуштурене форме, без
икаквог садржаја али и смисла.
На многим местима у књизи
видљива је та Кнежевићева ре
скост да појаве прецизно осли
ка, да их назове правим име
ном, да открије и у еротском
смислу разобличи истином: ла
жи, еуфемизме, преваре, мани
пулације, полуистине и симула
круме, једном речју све оно што
фабриканти "Новог доба" про

изводе наводећи појаве, дога
ђаје, па и сам живот на водени
цу неприродног, извештаченог,
первервертованог. Ма колико та
борба Милоша Кнежевића била
помало и донкихотовска, она је
значајан допринос, ако ничему
другом, оно бар научном ства
ралаштву, које се никада није
одрекло истине (бар не до кра
ја, прим В.С).
Услед недостатка простора
овде ћемо навести само нека од
Кнежевићевих опажања, анали
за и увида из књиге Жамор кри
зе са актуалним политичким и
друштвеним дешавањима. Тако
Кнежевић у разматрању односа
Црне Горе према Србији иска
зује тачно предвиђање: "Црно
горско признање независности
Косова,.., у Подгорици ће се
схватити само као прагматични
чин умиљавања оним политич
ким структурама које,.., кажња
вају непослушне и награђују
послушне." (стр.29) О односу
Словеније и Хрватске према
питању статуса јужне српске
покрајине: "Словенци и Хрвати
су у потпуности предвидљиви,
они ће учинити оно што се од
њих на Западу очекује, а што
ионако желе сами." (стр. 31)
"(...) околне земље задржале би
сецесиони континуитет и још
једном показале да ни за јоту
нису измениле свој дубински
негативан однос према Србији."
(стр. 31) Разматрајући медијску
и политичку евроманију, Кне
жевић износи тврдњу: "Европа
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је, заправо, есхатолошки проје
кат владајуће политике и поли
тичара." (стр. 35) На исту тему
он саркастично, али огољено,
опажа сву суштину стварности
у којој живимо: "На екранима
дефилују само упевани хорови
еврофоричних дечака." (стр. 47)
Ови тридесетогодишњи деча
ци-удворице позивају да: "Евро
па нема алтернативу" ритално
ЕУ-ропски мантрајући, вођени
девизом: "живи се кратко, за
то живи брзо и уживај слатко".
Њима управљају базични на
гони самоодржања сведени на
рудимент сакупљачког привре
ђивања; они су спремни на све
како би у тржишној утакмици
најпрљавијег веша, у бескрупу
лозној борби узели са стола бар
нешто од онога што старине-са
модржци у "жалу за младост"
узурпаторски и љубоморно чу
вају за себе. Општи неукус по
литичког саобраћања додатно
је банализован идеолошком ис
кључивошћу: "Све то наликује
на времена идеолошког мони
зма, само што је у овом часу
европска идеологија – еврои
зам, заменила догматски марк
сизам-лењинизам." (стр. 48). У
културном смислу прихваћен је
модел Србије као мале америч
ке колоније. Овај американизам
видљив је на сваком кораку, та
ко Кнежевић закључује: "Дома
ћи провинцијални идиографи
прихватили су све,.. Усвојили
су глодара Микија Мауса... жи
вину Пају Патка чије су ква
кање преузели..." (стр. 64) Не
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спремност домаће псеудоелите
да сагледа реалности промена
још је видљивија на спољно
политичком плану: "Наши аме
риканофили и вестернисти још
увек не допуштају могућност
промене једнополне слике све
та. (...) Њиме се још увек при
виђа омнипотентна Америка, са
својом марљивом слушкињом
Европом." (стр. 69) За изборну
"дилему" Обама или Мекејн,
аутор каже: "Дилема око симпа
тија за Џона Мекејна или Бара
ка Обаму,.., личи на избор изме
ђу немила и недрага, или нашки
речено на оно: Сјаши Курта да
узјаши Мурта." (стр. 71) По
некад заблиста и прецизан ге
ополитички увид у суштину
ствари, као када Кнежевић из
несе: "(...) четвороентитетска
Албанија, са средиштем на Ко
сову, у ствари у Бондстилу, не
би била новоевропска него но
воазијска земља на европском
Блиском истоку. Подсетићу на
орјенталне географске тонали
тете које воле англосаксонски
и евроам
 ерички геопрактича
ри. Повратак Азије у Европу у
америчком извођењу догодило
би се на тзв. Зеленој трансфер
зали у оквиру реализованих
замисли из чувене SECI ини
цијативе." (стр. 72) (...) "Иако
је Србија изабрала тактику и
стратегију побољшања односа
са Вашингтоном, упркос жељи
Београда, ти односи нису битно
поправљени. (...) Наши полити
чари не желе да признају да је
Приштина стварни амерички
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фаворит, а не Београд. Запитај
мо се, уосталом, колико новца
Америка сваке године додељује
Косову, а колико преосталој Ср
бији? Многоструко више дају
Албанцима!" (стр. 73) У осврту
на наша дипломатска и амбаса
дорска дешавања, Кнежевић је
готово нушићевски сведок вре
мена: "Амбасадуре су постале
утешне награде истрошених
ДОС-овских ветерана. Одатле
потиче читав низ дипломатских
промашаја са другоразредним
књижевницима, уметницима,
новинарима,
драматурзима,
уредницима, професорима, и
сл. (...) А хтели су, пошто-по
то да оду да би представљали
било кога и било шта, а ако не
знају баш сигурно кога и како,
онда бар себе. Понеки су се,
додуше, вратили препуни ре
креативних и туристичких ути
сака. Неки су... написали нове
ле и романе, понеко мемоар е.
Садашњи кадрови МИП-а су у
већини клонови транзиционе
трансидеологије,.." (стр. 106) О
невладином сектору, творевини
"грађанског друштва" Кнеже
вић пише у сатиричном маниру
који уме да насмеје, указујући
на сав смисаони, логички и се
мантички бесмисао искипео из
кухиње друштвеног newage-ин
жењеринга: "Обнова и развој
грађанског друштва је проблем
социјалне еволуције, а не сек
ташког и мисионарског дело
вања поменутог сектора и пе
дагогије секташа сектораша.
Нисам сигуран да сам схватио

у чему се заправо састоји ци
вилна или невладина компо
нента у том сектору? Па, неке
од тих организација су директ
ни експоненти страних влада и
којекаквих јавних и тајних слу
жби." (стр. 107) Вредносни си
стем ових "грађана" и ове "гра
ђанштине" Кнежевић лаконски
изражава: "Данас је Време, за
Републику, нарочито ако то са
општи Б 92! (...) Њихов је сло
ган: Деконтаминација – дена
цификација – десрбизација!"
(стр. 108) Бананизација наше
политичке стварности видљи
ва је на сваком кораку: "Имамо
функционере који раде у при
лог страних банака и корпора
ција." (стр. 109) Ипак, нашом
банана-збиљом не влада United
Fruit Ltd, већ амбасадорократи
ја: "... има амбасадора који не
скривају своје нерасположење
и охолост према земљи у којој
су. Моћници са стране су схва
тили да штос са страним ам
басадорима добро пролази у
локалним срединама. Упалило
је у случају Јагодинца Палме
и још покојег. Зато су се раз
милели по Србији,.." (стр. 110)
Кнежевић непогрешиво увиђа
нахијски карактер србијанских
домаћина-накупаца спремних
да тргују свим и свачим – па и
суверенитетом посустале држа
ве, у замену за слабашне бени
фите жирафоликих облика. На
самом крају књиге у наслову
Надничарење слободе, Милош
Кнежевић износи сву трагич
ност људи овога простора који
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без слободе и достојанства при
хватају модел према коме "све
има своју цену", и "свако се
може купити", понекад и пито
рескним ситницама: "Отаџбина
је монетаризована, она је поста
ла отежани новчаник и прегре
јана картица." (стр. 127) Овај
последњи исказ звучи као ве
лика, али и болна истина. Тако
се наново актуализује питање
смисла борбе у средини у којој
се појединац окреће искључиво
себи, својој себичности, сит
ним интересима и уживањима,
који тако сами по себи постају
циљ.
Књига Милоша Кнежевића
Жамор кризе успешно је изве
дена текстуализација интервјуа
из области примењене поли
тике. Надахнуте опсервације,
снажна интуиција и прецизно
клесање појмовне апаратуре
указују на ону другу ауторо
ву животну страст – уметност.
Мање је познато да је овај ви
шедеценијски политиколог и
филозоф права израдио значај
ну колекцију уметничких екс
поната у дрвету. Вероватно да
је тај свети дрводељачки по
зив оплеменио и Кнежевићево
стваралаштво на пољу науке и
публицистике.
Због свега побројаног ову
књигу најсрдачније препоручу
јемо свим заљубљеницима лепе
речи и бескомпромисне критич
ке мисли.
402

стр. 393-402.

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
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