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Са же так

Србијајезадржалаунутрашњутериторијалнуподелу
извремена„друге“Југославије,којанањенуцеловитости
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Увод

Ре ги о на ли за ци ја је све о бу хва тан про цес и по сту пак 
из два ја ња, оме ђа ва ња и раш чла њи ва ња про сто ра на ма ње, 
ин ди ви ду а ли зо ва не обла сти. У фи зич кој, дру штве ној и ре-
ги о нал ној ге о гра фи ји ре ги о на ли за ци ја не мо ра да ре зул ти ра 
ја сно ли ниј ски раз гра ни че ном про стор ном струк ту ром. Ме-
ђу тим, при ли ком по ли тич ког (ад ми ни стра тив ног) ре ги о на-
ли зо ва ња др жа ве, ре ги о на ли за ци ја пред ста вља на гла ше но 
по ли тич ко-ге о граф ски и ге о по ли тич ки по сту пак ди фе рен-
ци ра ња др жав не те ри то ри је на ма ње це ли не, тј. кон сти ту и-
са ње региона као по ли тич ко-те ри то ри јал них је ди ни ца. Бу-
ду ћи да је „ре ги о нал ни про блем“ све о бу хва тан и да зах те ва 
мул ти ди сци пли нар ни при ступ (ге о граф ски, исто ри о граф-
ски, еко ном ски, со ци о ло шки, прав ни, по ли ти ко ло шки...), њи-
ме се ба ви ком плек сна на у ка – ре ги о но ми ка.1 Ре ги о но ми ка 
се су о ча ва са ре ша ва њем број них те о риј ских и прак тич них 
пи та ња – од пој ма и де фи ни ци је ре ги о на и ре ги о на ли за ци је, 
до ства ра ња и функ ци о ни са ња ре ги о нал них струк ту ра и си-
сте ма. Упр кос то ме, још увек ни су раз ре ше не чак ни основ-
не пој мов не ди ле ме. У сва ко днев ном оп ти ца ју су срп ске ре-
чи област, крај, крајина,крајолик,подручје,предео..., а ме ђу 
струч ња ци ма пој мо ви стра ног по ре кла регион, регија,реон, 
рејон... По јам регион од но си се на „ком плек сну про стор ну 
це ли ну с на гла ше ном ин ди ви ду ал но шћу“, док се су штин ски 
не а де ква тан (не-про стор ни) по јам регија одо ма ћио де ли мич-
но у на уч ном, а још ви ше у ме диј ском и пар тиј ско-по ли тич-
ком во ка бу ла ру.2 На дру гој стра ни, уну тар срп ског го вор ног 
и на ци о нал ног аре а ла има и на мер ног из бе га ва ња тер ми на 
регија због, та ко ђе не тач ног, ми шље ња да се ра ди о тзв. кро-
а ти зму.3

1 Ча слав Оцић, Уводурегиономику, Зна мен, Бе о град, 2005, стр. 8.
2 О пре ци зним од ре ђе њи ма пој мо ва регион, регија, рејон, регионализација,

регионализами дру гих ви де ти у: Ча слав Оцић, „Ре ги о но ми ка: увод на раз-
ја шње ња“, ЗборникМатице српске за друштвене науке, 112-113,  Ма ти ца 
срп ска, Но ви Сад, 2002, стр. 7-67.

3 Пост мо дер но раз до бље пре пла вље но је ма сов ним пој мов ним ре ла ти ви за ци-
ја ма, кон фу зи ја ма, му тан ти ма и тен ден ци о зно не пре ци зним нео ло ги зми ма. 
Ту по ја ву фи ло соф Све то зар Сто ја но вић на звао је распојмљивање, а прав ник 
Мир ја на Сте фа нов ски терминолошкамимикрија.
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Иза зо ви ре ги о но ми ке, тј. ре ги о нал не на у ке (енгл. re gi-
o nal sci en ce) ра чва ју се у број не на уч не и прак тич не ру кав це:

- При мар ни пред мет ин те ре со ва ња ре ги о но ми ке је су 
циљевирегионализације – иде о ло шки, пар тиј ско-по-
ли тич ки и по ли ти кант ски (струк ту ри са ње про сто ра 
ра ди ис пу ње ња ци ље ва по је дин ца или ор га ни зо ва не 
по ли тич ке гру пе), еко ном ски (рав но мер ни ји или по-
ла ри зо ва ни ји ре ги о нал ни раз вој), ге о по ли тич ки (ин-
те гра ци ја или дез ин те гра ци ја те ри то ри је; те ри то ри-
јал на екс пан зи ја или ре гре си ја), кул тур но-ци ви ли за-
циј ски (хо мо ге ни за ци ја или хе те ро ге ни за ци ја)...

- У до ме ну ре ги о но ми ке су чиниоци разграничењаи
регионалнедиференцијацијепростора – исто риј ски 
(по сто ја ње или не по сто ја ње ана лог них про стор них 
це ли на у бли жој или да љој про шло сти, укљу чу ју ћи 
и по кла па ње или не по кла па ње њи хо вих гра ни ца), 
фи зич ко-ге о граф ски (ре љеф, кли ма, хи дро гра фи ја, 
жи ви свет, при род ни ре сур си), дру штве но-ге о граф-
ски (ста нов ни штво, на се ља, при вред не и не при вред-
не де лат но сти, по ли тич ко-ге о граф ски и ге о по ли тич-
ки фе но ме ни) и ком плек сни (урав но те же на при ме на 
ве ћи не прин ци па и фак то ра или, пак, из два ја ње јед-
ног или ма њег бро ја до ми нант них).

- Ре ги о но ми ка се фо ку си ра и на принципе региона
лизације – фи зи о но мич ност, хо мо ге ност, зо нал ност, 
урав но те же ност, функ ци о нал ност, одр жи вост, ди на-
мич ност...

- Не за о би ла зни пред мет про у ча ва ња ре ги о но ми ке је-
су регионалнеструктуреисистеми – фи зич ко-ге-
о граф ски ре ги о ни (рав ни чар ски, брд ско-пла нин ски, 
пу стињ ски, при мор ски, троп ски...), де мо граф ски ре-
ги о ни (по пу ла ци о но ре гре сив ни и екс пло зив ни; еми-
гра ци о ни и ими гра ци о ни; мо но ет нич ки и мул ти ет-
нич ки...), на се о бин ски ре ги о ни (ру рал ни и ур ба ни; 
ме шо ви ти; ме тро по ли тен ски...), еко ном ски ре ги о ни 
(раз ви је ни и не раз ви је ни; аграр ни, ин ду стриј ски, 
ту ри стич ки...), те ни вои и раз ли чи ти про стор ни об-
у хва ти ре ги о на ли за ци је (гло бал на, /транс/кон ти нен-
тал на, на ци о нал на, суб на ци о нал на; ма кро-, ме зо- и 
ми кро-ре ги о на ли за ци ја).
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- Ре ги о но ми ка се ба ви и последицамарегионализаци
је – де мо граф ским, кул тур ним, еко ном ским, еко ло-
шким, ге о по ли тич ким...

Ис ход ре ги о на ли за ци је др жа ве и ње не те ри то ри је у по-
ли тич ком, устав но-прав ном, по ли тич ко-ге о граф ском и ге-
о по ли тич ком сми слу је сте регионалнадржава. Ре ги о нал на 
др жа ва тре ба ло би да се фор ми ра ка да из ме ђу по је ди них де-
ло ва ње не те ри то ри је по сто је ма ње или ве ће исто риј ске, ет-
но-кул тур не, фи зич ко-ге о граф ске, еко ном ске и дру ге раз ли-
чи то сти, из ко јих би мо гао да про ис тек не ауто ном ни ји ста-
тус не го што га има ју је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, али без 
еле ме на та са мо стал но сти, а на ро чи то без ква зи др жав но сти 
ко ји ма рас по ла жу фе де рал не је ди ни це у фе де ра тив ној др жа-
ви. Ре ги о на ли за ци ја, као по ли тич ко-те ри то ри јал но ор га ни-
зо ва ње др жа ве, спро во ди се та мо где не по сто је раз ло зи за 
обра зо ва ње фе де ра ци је, на  јед ној стра ни, а где би фор ми-
ра ње уни тар не др жа ве по ка зи ва ло од ре ђе не не до стат ке, на 
дру гој стра ни. У устав но-прав ном сми слу, ре ги о нал на др жа-
ва је „тре ћи об лик др жав ног уре ђе ња, из ме ђу  уни тар не др-
жа ве и фе де ра ци је, ко ји са др жи из ве сне еле мен те и јед ног и 
дру гог об ли ка, и спа ја у зна чај ној ме ри њи хо ве до бре стра не, 
али и от кла ња не ке ло ше“ .4 Ства ра њу ре ги о на у ре ги о нал-
ном устрој ству др жа ве при сту па се и он да ка да је по треб но 
да се устав но и по ли тич ки/ад ми ни стра тив но-те ри то ри јал но 
тран сфор ми ше по сто је ћа (на сле ђе на), до ка за но не а де кват на, 
те ри то ри јал но де струк тив на и за оп ста нак др жа ве очи глед-
но опа сна уну тра шња по де ла.5 Сход но та ко по ста вље ном 

4 Ми о драг Јо ви чић, „Ко со во и Ме то хи ја у пред ло гу но ве ре ги о нал не струк ту-
ре Ср би је“, КосовоиМетохија–изазовииодговори, Ин сти тут за ге о по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 1997, стр. 76.

5 Кри ти ку ју ћи јед ну стра нач ку иде ју по де ле Ср би је на ма ли број ре ги о на, 
Мир ја на Сте фа нов ски на во ди при ме ре ре ги о нал них др жа ва Ита ли је и Шпа-
ни је, те на по ми ње да је у њи хо вом устав ном де фи ни са њу свр сис ход но осми-
шље но „не што пот пу но но во“ (ter ti um ge nus – „не што тре ће“ или „не што 
из ме ђу“). Она кон ста ту је да се у слу ча ју те две др жа ве оправ да но ста ло на 
по ла пу та од уни тар но уре ђе не др жа ве ка фе де ра ци ји –  и то „из не во ље“. 
„У обе др жа ве су по сто ја ле сна жне фе де ра ли стич ке иде је, у Шпа ни ји чак 
и се па ра ти стич ке те жње, па се ре ги о нал ном уре ђе њу ту при бе гло као ма-
њем злу“. Ви де ти у: Мир ја на Сте фа нов ски, „Смут ње са ре ги о на ли змом“,
ЗборникМатицесрпскезадруштвененауке, 112-113,  Ма ти ца срп ска, Но ви 
Сад, 2002, стр. 203. Иако се М. Сте фа нов ски у свом члан ку ус про ти ви ла 
пре о бли ко ва њу Ср би је у ре ги о нал ну др жа ву она ко ка ко је на ве де но у том 
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ци љу и „др жав ном раз ло гу“ („ra i son d’état“), при ли ком раз-
гра ни че ња ре ги о на ни је свр сис ход но стро го се при др жа ва ти 
исто риј ских, фи зич ко-ге о граф ских и ет но-де мо граф ских да-
то сти, па чак ни ус по ста вље них функ циј ско-гра ви та циј ских 
од но са ко ји не од го ва ра ју са да шњим и бу ду ћим по тре ба ма. 
Упра во су прот но, нео п ход но је ци ља но „де мон ти ра ње“ по-
сто је ћих, на сле ђе них, уну тра шњих гра ни ца, те њи хо во „ута-
па ње“ у те ри то ри је но во фор ми ра них ре ги о на. Та ко би се оне 
пре тво ри ле у ре ликт не ме ђе, тј. не би оста ви ле знат ни ји траг 
у про сто ру и пам ће њу ста нов ни штва. На тај на чин би се не-
у тра ли сао и по сто је ћи (ре ал ни) или мо гу ћи (хи по те тич ки) 
фраг мен та ци о ни или ба ри јер ни ефе кат де ли мич но по ду дар-
них ра ни јих и ак ту ел них гра ни ца.6

Регионализацијомпротивдезинтеграције
Србије

 Ср би ја је уџ бе нич ки при мер др жа ве ко ја се су о ча ва са 
де струк тив ном ор га ни за ци јом те ри то ри је, а ко ја се не сво ди 
са мо на да ле ко од ма клу фа зу се па ра ти зма у јед ном ње ном де-
лу (Ко со во и Ме то хи ја), већ на пра ву „епи де ми ју“ цен три фу-
гал но сти. То је кључ ни про блем Ср би је. Др жа ви пре ти те ри-
то ри јал но са жи ма ње и фраг мен та ци ја. Бу ду ћи да пред ста вља 
ре зи ду ум ју го сло вен ског раз би-рас па да, она је про блем уну-
тра шње про стор не ко хе зи је углав ном на сле ди ла из вре ме на 
ка да је би ла фе де рал на је ди ни ца „дру ге“ Ју го сла ви је. Иако 
су оста ле та да шње ре пу бли ке би ле исто риј ски и ет нич ки хе-
те ро ге ни је, са мо Ср би ји би ле су умет ну те и на мет ну те две 
ауто ном не по кра ји не. Њи хо ва за да та ге о по ли тич ка функ ци ја 
би ла је, ке на ни стич ки ре че но, да „об у зда ва ју“ Ср би ју, те одр-
жа ва ју уну тар ју го сло вен ски и бал кан ски „ба ланс“. Па ра докс 
је био очи гле дан: Ср би ја, те ри то ри јал но нај ве ћа, нај мно го-
људ ни ја, при род ним ре сур си ма нај бо га ти ја, еко ном ски по-

стра нач ком пред ло гу, не мо же се оспо ри ти да у Ср би ји по сто је „сна жне фе-
де ра ли стич ке иде је“ и „се па ра ти стич ке те жње“ да ле ко ви ше из ра же не не го 
у Ита ли ји и Шпа ни ји, те да би пре о бли ко ва њу Ср би је у ре ги о нал ну др жа ву 
тре ба ло при сту пи ти не са мо „из не во ље“ и „као ма њем злу“, већ мо жда и као 
је ди ном ре ше њу ко је ће са чу ва ти др жа ву од дез ин те гра ци је.

6 Ми ло мир Сте пић, „Ре ги о на ли за ци ја у функ ци ји уну тра шње по ли тич ко-те-
ри то ри јал не ре ин те гра ци је Ср би је“, ЗборникМатицесрпскезадруштвене
науке, 112-113,  Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2002, стр. 127-147.
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тен ци јал но нај пер спек тив ни ја и исто риј ско-ге о по ли тич ки 
нај за слу жни ја за ства ра ње, осло бо ђе ње и ре кон сти ту и са ње 
за јед нич ке др жа ве, спу та на је са два по кра јин ска „те га“ на се-
ве ру и ју гу, до би ла је тре ће ра зред ну еко ном ску и по ли тич ку 
уло гу, у скла ду са та да ва же ћом кри ла ти цом „Сла ба Ср би ја 
– ја ка Ју го сла ви ја“7. Су прот но оста лим ре пу бли ка ма, ко је су 
на пра ви ле ма ње или ве ће по ли тич ко/ад ми ни стра тив но-те ри-
то ри јал не про ме не (из у зи ма ју ћи Цр ну Го ру), Ср би ја је и две 
де це ни је по сле не стан ка СФРЈ за др жа ла не са мо про стра не, 
ма хом мно го људ не и не функ ци о нал не оп шти не (гру пи са не у 
псе у до у прав не „љу шту ре“ 29 окру га и ад ми ни стра тив но „за-
о кру же ни“ Град Бе о град), већ и дез ин те гра ци о но про јек то-
ва не по кра ји не. Шта ви ше, по кра ји не су устав но ве ри фи ков не 
и у пост ју го сло вен ском пе ри о ду, иако Ср би ја ви ше ни је би ла 
под не по сред ним из ван срп ским пер со нал ним, иде о ло шким 
и ге о по ли тич ким про тек то ри ма. Сто га је ег зи стен ци јал ни 
ине рес Ср би је да сво ју уну тра шњу те ри то ри јал ну струк ту ру 
тран сфор ми ше на на чин ко ји би за у ста вио ге о по ли тич ки ин-
ду ко ва ну инер ци ју де струк ци је, на ста вље ну и да нас по ју го-
сла во ли кој фор му ли. Да кле, про кла мо ва ни ци ље ви као што 
су де цен тра ли за ци ја, де мо кра ти за ци ја, рав но мер ни ји ре ги-
о нал ни раз вој, де ме тро по ли за ци ја и дру ги, нео п ход но је да 
бу ду угра ђе ни у истин ски при мар ни на ци о нал ни и др жав ни 
ин те рес – очу ва ње те ри то ри јал не це ло ви то сти и уну тра шње 
ко хе зи је Ср би је. Са мо ако по сто ји др жа ва Ср би ја, мо гу ће је 
да се на бро ја ни ци ље ви оства ре. Ако не ма др жа ве Ср би је, и 
они су де пла си ра ни.

Шта је оп ти мал но ре ше ње, у скла ду са ин те ре си ма Ср-
би је? Ра ди кал на уни та ри за ци ја и цен тра ли за ци ја био би кон-
тра про дук ти ван и крат ко вид по тез. Ве ли ки део на ро да то би 
те шко при хва тио, а та ква тран сфор ма ци ја објек тив но би се 
те шко при ме ни ла. Су прот на оп ци ја, фе де ра ли за ци ја, зна чи-
ла би да љу фраг мен та ци ју др жа ве, под ле га ње син дро му ју-
го сла ви за ци је Ср би је и очи гле дан ко рак ка ко нач ној по де ли 
на не моћ не про стор не це ли не, ко је би, ве ћи ном, пре по ста-

7 Ако би се из у зе ли иде о ло шко-ге о по ли тич ки ци ље ви, те за „Сла ба Ср би ја – 
ја ка Ју го сла ви ја“ пред ста вља ла би ло гич ки нон сенс. Да ли је мо гу ће да нај-
ве ћи део це ли не бу де слаб, а да це ли на, за хва љу ју ћи то ме, бу де ја ка? Зар не 
би да нас би ла ко мич на ана лог на кри ла ти ца „Сла ба Не мач ка – ја ка Европ ска 
уни ја“?
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ли плен ве ли ко др жав них ам би ци ја су се да, не го што би сти-
гли да ижи ве сво је ета ти стич ке по ри ве. Од го ва ра ју ћи мо дел 
за Ср би ју би ла би ре ги о нал на др жа ва. Ре ги о на ли за ци ја би 
пред ста вља ла устав но-прав но и по ли тич ко-те ри то ри јал но 
пре у ре ђе ње, а не раз би ја ње др жа ве. Али, на пи та ње да ли 
ре ги о на ли зо ва ти Ср би ју и тран сфор ми са ти је у ре ги о нал ну 
др жа ву, ни је до вољ но за у ста ви ти се са мо на по зи тив ном од-
го во ру, без по дроб ни јих од ре ђе ња о ста ту су ре ги о на, њи хо-
вом еко ном ском и раз вој ном по тен ци ја лу, а на ро чи то о бро ју 
ре ги о на, њи хо вој про стра но сти, гра ни ца ма, ста нов ни штву, 
уну тра шњој струк тур ној по де ли на оп шти не, ре ги о нал ним 
цен три ма, са о бра ћај ној по ве за но сти, функ циј ско-гра ви та-
циј ским од но си ма... Да кле, не би ло ка кво, већ је ди но аде
кватно ре де фи ни са ње Ср би је у ре ги о нал ну др жа ву мо гло би 
да има ре ин те гра ци о не ефек те. У су прот ном, нео д го ва ра ју ћа 
ре ше ња пред ста вље на као „до бре на ме ре“ ре ги о на ли за ци је, 
мо гу да „по пло ча ју пут до па кла“ др жав не про па сти. Ср би 
ба шти не и та ква ис ку ства „уче ња на соп стве ним гре шка ма“ 
– то су би ле ба но ви не за вре ме мо нар хи стич ког Ју го сло вен-
ства и ре пу бли ке за вре ме со ци ја ли стич ког Ју го сло вен ства.

У рас пра ва ма о ре ги о на ли за ци ји, ко је се по кре ћу спо-
ра дич но и обич но без ис кре не на ме ре да се про блем ре ша ва, 
по зи ци о ни ра ла су се два го то во не по мир љи ва ста ва:

Априорнизаговорници регионализације углав ном ис ти-
чу нео п ход ност де цен тра ли за ци је, пре ра спо де ле мо ћи, де бе-
о гра ди за ци је, сма ње ња ре ги о нал них раз ли ка у еко ном ском 
раз во ју из ме ђу се вер них де ло ва Ср би је и Бе о гра да, на јед-
ној стра ни, и свих оста лих обла сти зе мље, на дру гој стра ни. 
Стра стве ни ЕУ-ен ту зи ја сти (ЕУ-фи ли, ЕУ-фа на ти ци) ис ти-
чу ре ги о на ли зам као „те мељ ну европ ску вред ност“ и на чин 
да се пре ва зи ђе тра ди ци ја су прот ста вље них др жав них ин-
те ре са, гра ни ца, по де ла и ани мо зи те та, ко ји ко че де фи ни-
тив но ства ра ње „је дин стве не Евро пе“. Ве ћи на по ли тич ких 
пред став ни ка на ци о нал них ма њи на у Ср би ји, у пр вом ре ду 
ма ђар ске, му сли ман ске/бо шњач ке и ал бан ске, у ре ги о на ли-
за ци ји Ср би је ви ди при ли ку за да ље сла бље ње ути ца ја др-
жа ве, а ја ча ње ста ту са сво јих ко лек ти ви те та уну тар ре ги о на 
као ма њих те ри то ри јал них је ди ни ца. Исто вре ме но, оштро се 
про ти ве (укљу чу ју ћи уце њи ва ње вла сти) по де ли кон крет ног 
про сто ра уну тар ко га чи не де мо граф ску ве ћи ну на два ре-
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ги о на (на при мер: Ра шке обла сти; се вер не Бач ке). Али, ме-
ђу апри ор ним за го вор ни ци ма ре ги о на ли за ци је не по ми ње се 
сна же ње др жа ве, ја ча ње ње не уну тра шње ко хе зи је и де мон-
та жа са да шње до ка за но де струк тив не по де ле на две ауто-
ном не по кра ји не. Иза де ма го шких фра за о „ре ги о на ли за ци ји 
у слу жби гра ђа на“, нај че шће се кри ју крат ко роч ни и днев-
но по ли тич ки ци ље ви ути цај них по је ди на ца и/или ин те ре сно 
по ве за них гру па.

Априорни противници регионализације стра ху ју да ће 
то осла би ти цен трал ну др жав ну власт, до дат но дез ин те гри-
са ти зе мљу, по ве ћа ти би ро крат ски апа рат, ство ри ти фе у да-
ли зо ва не, ета ти зо ва не и аутар кич не по ли тич ко-те ри то ри јал-
не је ди ни це на че лу са ло кал ним моћ ни ци ма. Оне би мо гле 
да по ста ну иде ал не за ге о по ли тич ку ин стру мен та ли за ци ју у 
свр ху екс пан зи о ни стич ких ин те ре са су се да, ре ги о нал них и 
ве ли ких си ла. Свој от пор ре ги о на ли за ци ји, не без раз ло га, 
оправ да ва ју ка та стро фал ним срп ским ис ку ством из „пр ве“ и 
„дру ге“ Ју го сла ви је, чи је су се уну тра шње ад ми ни стра тив но/
по ли тич ко-те ри то ри јал не по де ле про јек то ва ле у па рок си зам 
ра та, смр ти, про го на, ра за ра ња и уни ште ња др жа ве. Не га ти-
ван став, та ко ђе, по ти че и од по и сто ве ће ња ре ги о на ли за ци је 
у ре ги о нал ној др жа ви са иде ја ма евро-ре ги о на, тран сгра нич-
них ре ги о на („Евро па ре ги о на“) и оста лих ви до ва по ли тич-
ког, еко ном ског, кул тур ног и дру гог не-др жав ног („ми мо-др-
жав ног“, „па ра-др жав ног“) по ве зи ва ња. При то ме, за не ма ру је 
се чи ње ни ца да је ре ги о нал на „кон струк ци ја“ ЕУ у су прот-
но сти упра во са ре ги о нал ном др жа вом. Ре ги о нал ном др жа-
вом (ре)афир ми шу се др жав ни су ве ре ни тет и на ци о нал на, 
по ли тич ка, еко ном ске и кул тур на ко хе зи ја и са мо бит ност, а 
не са мо до вољ ност ре ги о на.8 Ме ђу тим, апри ор ни про тив ни-
ци ре ги о на ли за ци је углав ном не ну де ре ше ње. Да ли њи хо во 
про ти вље ње ре ги о на ли за ци ји зна чи да би тре ба ло да оста не 
sta tus quo, тј. да ли то зна чи да би по сто је ћу те ри то ри јал ну 
струк ту ру Ср би је са две ауто ном не по кра ји не (и још не ко-
ли ко цен три фу гал но ори јен ти са них обла сти) тре ба ло за др-
жа ти, не тра же ћи ре ше ње ко је се су прот ста вља де струк ци ји 

8 Ми ло мир Сте пић, „Ре ги о на ли за ци јом до (ре)ин те гра ци је – Ср би ја као ре ги-
о нал на др жа ва“, Србијадржаварегиона, збор ник са ску па одр жа ног у Но-
вом Са ду 10. сеп тем бра 2000. го ди не, Ве ће за де мо крат ске про ме не у Ср би ји, 
Бе о град, 2000, стр. 49.
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др жа ве? Уоста лом, да ли, осим ства ра ња ре ги о нал не др жа ве, 
по сто је дру ге мо гућ но сти? Уни та ри за ци ја? Фе де ра ли за ци ја?

Псеудорегионализационаразводњавања

У пост ју го сло вен ској фа зи ге о по ли тич ке тран зи ци је 
по ја вљи ва ле су се иде је о ад ми ни стра тив но/по ли тич ко-те ри-
то ри јал ном пре у ре ђе њу Ср би је. Из у зи ма ју ћи не ко ли ко пар-
тиј ских пред ло га, али без озбиљ не на ме ре да се о њи ма по-
ве де ин сти ту ци о нал на рас пра ва, да се евен ту ал но по стиг не 
ве ћи на за усва ја ње и да се по том прак тич но спро ве ду, би ло је 
и не ко ли ко струч них иде ја о ре ги о на ли за ци ји и ус по ста вља-
њу Ср би је као ре ги о нал не др жа ве. Пред ња чи ле су те о риј ске 
рас пра ве, на уч на су че ља ва ња и вред не ана ли зе стра них при-
ме ра, али су би ли ма ло број ни ино ва тив ни, кон крет ни пред-
ло зи, ко ји би пр во ува жа ва ли срп ске исто риј ске, ге о граф ске, 
еко ном ске и дру ге осо бе но сти и ин те ре се, а тек по том „стан-
дар де ЕУ“ про мо ви са не у дог му. Ве ћи на псе у до ре ги о на ли за-
ци о них „ига ра“ за др жа ва ла се у ис пра зним иде о ло шко-по-
ли тич ким окви ри ма, са мо де ли мич но ба ви ла се кру ци јал но 
ва жним устав но-прав ним и још ма ње еко ном ским пи та њи-
ма. По пра ви лу, из бе га ва на је те ри то ри јал на кон кре ти за ци ја: 
про стра ност, мор фо гра фи ја и гра ни це ре ги о на, функ циј ско-
гра ви та циј ске и са о бра ћај не ве зе, мре жа на се ља и ре ги о нал-
них цен та ра... De fac to, сва ка рас пра ва о истин ској ре ги о на-
ли за ци ји и ре ги о нал ној др жа ви Ср би ји ве што је ески ви ра на. 
Шта ви ше, гра ђа ни ма је (не)по сред но су ге ри са но да се ра ди 
о нео збиљ ној ства ри, о ко јој на вод но ауто ри та тив но мо же да 
рас пра вља сва ко – и струч њак и не зна ли ца, и до бро на ме ран 
и зло на ме ран, и онај ко ме је ста ло до на ци о нал них и др жав-
них ин те ре са, али и онај ко ји се бо ри са мо за соп стве ну ко-
рист.

Кон фу зи ји је до при не ла по ли тич ка но мен кла ту ра ка да 
се упу сти ла у јав на ли ци ти ра ња о бро ју и ка рак те ру ре ги о на. 
У Вла ди ној „Стра те ги ји ре ги о нал ног раз во ја Ре пу бли ке Ср-
би је за пе ри од од 2007. до 2012. го ди не“ озва ни че ној 2007. го-
ди не из бег ну то је не дво сми сле но опре де ље ње о бро ју ре ги-
о на, већ су ва ри ра не три оп ци је „еко ном ске ре ги о на ли за ци је 
у функ ци ји при сту па ЕУ фон до ви ма“. По ла зи ште је пред-
ста вља ла За јед нич ка кла си фи ка ци ја те ри то ри јал них је ди ни-
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ца за ста ти стич ке по тре бе у зе мља ма ЕУ (NUTS). Де кла ра-
тив но, она је тре ба ло да ува жа ва кван ти та тив но-про стор ну 
ускла ђе ност, хо мо ге ност, исто риј ске, кул тур не, фи зич ко-ге о-
граф ске, ге о по ли тич ке и дру ге прин ци пе фор ми ра ња по је ди-
нач них ре ги о на и укуп не ре ги о нал не струк ту ре, али урав но-
те жен број ста нов ни ка имао би пре суд ну уло гу. Хи је рар хи ја 
би се ус по ста вља ла пре ма сле де ћем стан дар ду: NUTS1 – од 
3 до 7 ми ли о на ста нов ни ка; NUTS2 – од 800.000 до 3 ми ли о-
на ста нов ни ка и NUTS3 – од 150.000 до 800.000 ста нов ни ка. 
Сход но та квом ЕУ-ше ма ти зму, а не де мо граф ским и дру гим 
ре ал но сти ма Ср би је, пред ло же не су сле де ће NUTS2-ва ри јан-
те: пр ва, са четири ре ги о на (Град Бе о град, Цен трал на Ср би ја 
/без Бе о гра да/, АП Вој во ди на, АП Ко со во и Ме то хи ја); дру-
га, са пет ре ги о на (Град Бе о град, АП Вој во ди на, АП Ко со-
во и Ме то хи ја, Ис точ на Ср би ја и За пад на Ср би ја) и тре ћа, 
са девет ре ги о на (Град Бе о град, Ис точ на Вој во ди на /Ба нат/, 
За пад на Вој во ди на /Бач ка и Срем/, Ис точ ни ре ги он, Ју жни 
ре ги он, За пад ни ре ги он, Цен трал ни ре ги он, За пад но Ко со во 
и Ис точ но Ко со во).9       

Ком про ми та ци ју иде је ре ги о на ли за ци је по ли тич ка но-
мен кла ту ра на ста ви ла је пу шта ју ћи у оп ти цај ви ше ва ри јан-
ти „се дам ста ти стич ких ре ги о на“. Усле ди ли су от по ри, не за-
до вољ ства, ма ни пу ла ци је ста нов ни штвом по је ди них кра је ва 
Ср би је, по том пар тиј ско-по ли тич ке уце не и ул ти ма тив ни 
зах те ви (не)фор мал них ли де ра на ци о нал них ма њи на, и на 
кра ју, уступ ци Др жа ве у ви ду усва ја ња „пет ста ти стич ких 
ре ги о на“ кра јем 2010. го ди не. Не му шта обра зло же ња над ле-
жних по зи ва ла су се на „ујед на ча ва ње бро ја ста нов ни ка“, и 

9 Ви де ти у: „Стра те ги ја ре ги о нал ног раз во ја Ре пу бли ке Ср би је за пе ри од од 
2007. до 2012. го ди не“. www.raz voj.gov/Stra te gi je/SRRS/stra te gi ja_re gi o nal-
nog_raz vo ja.pdf, стр. 172-180. У по гла вљу 5, под на сло вом „Еко ном ска ре ги-
о на ли за ци ја у функ ци ји при сту па ЕУ фон до ви ма“, по сто је број не не ја сно ће, 
гре шке и алар мант ни про пу сти. На при мер: упо ре до са пој мом регион, че сто 
се ко ри сти и не та чан тер мин регија; уво де се ге о граф ски не по сто је ћи на зи ви 
ИсточнаВојводина(уме сто са мо Ба нат)иЗападнаВојводина(уме сто са мо 
Бач ка и Срем); по на сле ђе ном иде о ло ги зо ва ном „по кра јин ском кљу чу“, ана-
лог но се уво де ЗападноКосово (уме сто Ме то хи ја) и ИсточноКосово (уме-
сто /Ве ли ко/ Ко со во, са оста лим обла сти ма) Та ко ђе, у та бе ли бр. 26 (стр. 179) 
на во де се ода бра ни ста ти стич ки по да ци за ре ги о не тре ће ва ри јан те, али са-
мо за њих се дам, а не за свих де вет. Збир ни ре зул та ти од но се се на Ре пу бли-
ку Ср би ју, без ика кве на по ме не да су (и за што су) из о ста вље ни тзв. За пад но 
и Ис точ но Ко со во (ве ро ват но због не по сто је ћих по пи сних по да та ка). 
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то сход но „европ ским стан дар ди ма“, „у функ ци ји рав но мер-
ни јег ре ги о нал ног раз во ја“, ра ди „што ефи ка сни јег ко ри шће-
ња пред при ступ них фон до ва ЕУ“...  Јав но сти у Ср би ји та ко 
је про сле ђе на по ру ка да је све то ре зул тат уну тра шњих пар-
тиј ско-по ли тич ких на год би и тр го ви не, уса гла ше них са дик-
та том ЕУ („упа ко ва ним“ у ше ма ти зо ва ни NUTS2-ни во ста ти-
стич ко-те ри то ри јал не ор га ни за ци је), а не ува жа ва ња свој ста-
ва, по тре ба и ин те ре са Ср би је. Чак и на осно ву ле ти мич ног 
ге о граф ског по гле да на кар ту „пет ста ти стич ких ре ги о на“ 
мо гу ће је за кљу чи ти до то ни је би ло да ле ко од исти не. На 
јав но ис по ље не ре зер ве и по кре ну ту по ле ми ку о те ри то ри-
јал но-мор фо граф ским свој стви ма ре ги о на, те при пад но сти 
кон крет них оп шти на и окру га по је ди ним ре ги о ни ма, усле ди-
ли су аро гант ни слу жбе ни од го во ри да се ра ди „са мо о ста-
ти стич ким ре ги о ни ма“ и да „њи хо ве гра ни це ни су ва жне“. 
Ако је та ко, за што је он да би ла по треб на просторнаалхемија 
да би се у цен трал ној Ср би ји (из у зи ма ју ћи Бе о град) ство ри-
ла два ве штач ка ста ти стич ка ре ги о на, ка ко би се „на ма као“ 
тра же ни број ста нов ни ка? Ако већ „гра ни це ни су ва жне“, за-
што се ни су узе ли де ло ви те ри то ри ја Вој во ди не, Бе о гра да и 
Ко со ва и Ме то хи је, ко ји су да ле ко из над до ње по пу ла ци о не 
гра ни це за NUTS2 од 800.000 ста нов ни ка, те на тај на чин де-
мо граф ски упот пу ни ли ра ни је пред ло же ни ре ги о ни из „ва-
ри јан те се дам“, ко ји ни су има ли до вољ но ста нов ни ка пре ма 
„европ ским стан дар ди ма“? Ис по ста ви ло се да су гра ни це 
ипак ва жне, али да су не ке од њих не до дир љи ве. Ве штач ко 
урав но те жа ва ње бро ја ста нов ни ка до ве ло је до „скла па ња“ 
ве ли ких ре ги о на и до фра пант них те ри то ри јал них ре ше ња. 
Ре зул тат ове „фран ке штајн-ре ги о на ли за ци је“ је сте да су се у 
истом ста ти стич ком ре ги о ну на шли, на при мер, Ту тин на ју-
го и сто ку Ра шке обла сти и Ша бац уз де сну оба лу Са ве; При-
бој у По ли мљу, на крај њем ју го за па ду Ср би је, и Сви лај нац у 
По мо ра вљу; Сме де ре во у По ду на вљу и Тр го ви ште у Гор њој 
Пчи њи, го то во на гра ни ци са БЈР Ма ке до ни јом...!? (карта1)
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Кар та 1: Те ри то ри ја ли за ци ја пет ста ти стич ких ре ги о на Ср би је

Извор:http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_regions_of _Serbia
(картујеназивимарегионадопуниоМ.Степић)

Са ра ни јим ис ку стви ма и са но вим ис хо ди ма „ста ти-
стич ког ре ги о на ли зо ва ња“, ни је де пла си ра но по ста ви ти пи-
та ње: „Шта се, у ства ри, ре ги о на ли зу је?“ Од го вор: „Ср би ја“ 
– са мо је при вид но ло ги чан. Да ли баш Ср би ја у це ли ни? У 
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спо ља и из ну тра  ге не ри са ној срп ској ге о по ли тич кој ствар-
но сти, те ри то ри јал ни ин те гри тет и гра ни це Ср би је све че-
шће се не скри ве но до во де у пи та ње. Али, за то те ри то ри је АП 
Ко со во и Ме то хи ја, АП Вој во ди на и Ад ми ни стра тив ног под-
руч ја Гра да Бе о гра да из гле да да су уна пред за да те као це ло-
ви те и не у пит не, а њи хо ве гра ни це не про мен љи ве и чвр сте. 
За го вор ни ци „гло бал ног се ла“ и „евро а тлант ских ин те гра-
ци ја“, где су „гра ни це исто риј ски пре ва зи ђе не“ као „смет ња 
сло бод ном кре та њу љу ди, ро бе, иде ја и ка пи та ла“, су ге ри-
шу пост мо дер но схва та ње су ве ре ни те та Ср би је и „флек си-
бил ни ји став“ пре ма ње ним др жав ним гра ни ца ма, ви ше „у 
скла ду са ре ал но шћу“, не го у са гла сју са Уста вом Ре пу бли ке 
Ср би је и на ци о нал ним ин те ре си ма. Исто вре ме но, би ло ка-
кво пре и спи ти ва ње по кра јин ских те ри то ри ја и гра ни ца (на-
ро чи то ка да је у пи та њу АП Вој во ди на), иако се ар гу мен ту је 
не са мо по тре бом спа са ва ња др жа ве од дез ин те гра ци је, већ 
и ус по ста вља њем аде кват ни јих функ циј ско-гра ви та циј ских 
од но са, уна пред се дис кре ди ту је као „по вам пи ре ње на ци о-
на ли зма“, чак и „ве ли ко срп ства“. Па ра док сал но, у том слу-
ча ју ни је рет ко по зи ва ње и на исти онај Устав Ре пу бли ке Ср-
би је („по кра ји не су Устав на ка те го ри ја“). За не до дир љи вост 
те ри то ри је и гра ни ца АП Ко со во и Ме то хи ја при мет но ма ње 
се ис ти че ар гу мент Уста вом де фи ни са не и ње го вом пре ам-
бу лом на гла ше не по зи ци је,10 већ се по тен ци ра да је то „те ри-
то ри ја под ме ђу на род ном упра вом УН“. Да не мо ра да бу де 
та ко при мер је Хр ват ска, ко ја је уста но ви ла сво ју жу па ниј ску 
ад ми ни стра тив но-те ри то ри јал ну струк ту ру, не ува жа ва ју ћи 
(на про тив!) ре ал но по сто ја ње Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не и 
ви ше го ди шње за шти те ми си је УН на ње ној те ри то ри ји. Да-
кле, све ука зу је да се ве ћи на по ну ђе них псе у до ре ги о на ли за-
ци о них акро ба ци ја (слич но ства ра њу 5 „ста ти стич ких ре ги-
о на“, од ко јих су 3 уна пред за да ти), од но си, de fac to, са мо на 
„па тр љак“ цен трал не („уже“) Ср би је, до дат но ума ње не за те-
ри то ри ју Гра да Бе о гра да.

10 Ви де ти пре ам бу лу и чла но ве од 182. до 187. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је из 
2006. го ди не. УставРепубликеСрбије. (www.sr bi ja.gov.rs/ci nje ni ce_o_sr bi ji/
ustav.php)
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Какварегионализацијајеускладуса
својствимаиинтересимаСрбије?

Не оспо ра ва ју ћи су штин ску ва жност прав них, по ли-
тич ких и еко ном ских аспе ка та, по ка за ло се да су број ност, 
тј. територијалност и границе ре ги о на од пре суд ног зна ча ја, 
не са мо за кон сти ту и са ње и функ ци о ни са ње, већ и за при хва-
тљи вост ре ги о нал не др жа ве за гра ђа не Ср би је. Сход но то ме, 
тре ба ло би по тра жи ти од го вор на пи та ње: ка ква ре ги о на ли-
за ци ја је у скла ду са свој стви ма Ср би је, те ње ним кључ ним 
ин те ре сом – очу ва њем це ло ви то сти и уну тра шње ко хе зи је 
др жа ве?

Да ли је то мали број региона, са број ним ста нов ни-
штвом и, след стве но, ве ли ком по вр ши ном, а уз не до дир љи-
вост за да тих по кра ји на и Бе о гра да? Од го вор је НЕ, и то из 
не ко ли ко кључ них раз ло га: за то што би та кви ре ги о ни лак ше 
те жи ли аутар кич но сти, др жа во ли ко сти и цен три фу гал но-
сти; за то што би се уну тар њих те шко из дво ји ли оп ти мал ни 
ре ги о нал ни цен три; за то што је Ср би ја ве о ма сла бо са о бра-
ћај но по ве за на и до ступ ност ре ги о нал ним цен три ма би ла 
би ком пли ко ва на, на пор на, ду го трај на и ску па за гра ђа не из 
уда ље ни јих кра је ва ре ги о на; за то што би та кви ре ги о ни би ли 
ве штач ке, ан ти-ге о граф ски укруп ње не те ри то ри јал не це ли-
не, са ве ли ким бро јем ста нов ни ка за усло ве Ср би је; за то што 
би ор га ни за ци ју вла сти у њи ма би ло те шко ус по ста ви ти, те 
та кви ре ги о ни не би би ли у ин те ре су гра ђа на...

Да ли је то ре ла тив но великибројрегиона, са ма ло број-
ни јим ста нов ни штвом и ма њом по вр ши ном, уз „ута па ње“ 
по сто је ћих по кра јин ских гра ни ца у уну тра шњост ре ги о на? 
Од го вор је ДА, уз сле де ће кључ не ар гу мен те: за то што би 
цен три фу гал ни по тен ци јал та квих ре ги о на био знат но ма њи; 
за то што би већ по сто је ћи зна чај ни ји функ циј ско-гра ви та-
циј ски цен три ла ко пре ра сли у ре ги о нал не цен тре; за то што 
би са о бра ћај на до ступ ност ре ги о нал них цен та ра за гра ђа не 
би ла лак ша (на тзв. днев ној дис тан ци и за нај у да ље ни ја на се-
ља); за то што би та кви ре ги о ни би ли ге о граф ски, де мо граф-
ски, еко ном ски, ин фра струк тур но... склад ни је про стор не це-
ли не, а не ве штач ки ус поствље ни, круп ни ен ти те ти као, на 
при мер, уста но вље ни „ста ти стич ки ре ги о ни“; за то што у Ср-
би ји са ма њим ре ги о ни ма по тре ба рав но мер ни јег ре ги о нал-
ног раз во ја не би оста ла ис пра зно ка би нет ско те о ре ти са ње 
и ја ло во по ли ти кант ско обе ћа ње за да ле ку бу дућ ност,  већ 
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би по ста ла оства ри ви ја у ре ал ном про сто ру и вре ме ну; за то 
што би се са ма њим и склад ни јим ре ги о ни ма гра ђа ни лак ше 
иден ти фи ко ва ли и ра ди је их при хва та ли...

Иде ју ре ла тив но број ни јих ре ги о на у ре ги о нал ној др-
жа ви Ср би ји про мо ви сао је 1996. го ди не прав ник, ака де мик 
СА НУ, М. Јо ви чић. У сво је две сту ди је он је по ну дио устав-
но-прав на ре ше ња и ор га ни за ци ју вла сти, те дао уоп штен 
пред лог по ли тич ко-те ри то ри јал не ор га ни за ци је бу ду ће др-
жа ве Ује ди ње них Срп ских Зе ма ља (та да СР Ју го сла ви је).11 
Пред ви део је уки да ње по кра ји на, али је оста вио да се њи хо ве 
гра ни це по кла па ју са де ло ви ма гра ни ца по је ди них ре ги о на, 
што би мо гло да до ве де до ре ста у ра ци је по кра јин ских гра-
ни ца. Иако је пред лог М. Јо ви чи ћа у су шти ни био аде ква тан 
усло ви ма и по тре ба ма Ср би је, те ри то ри је и гра ни це ве ћи не 
ре ги о на ви ше су би ле ускла ђе не са кла сич ним, дав но пре ва-
зи ђе ним фи зич ко-ге о граф ским да то сти ма, а са мо де ли мич но 
са са вре ме ним дру штве но-ге о граф ским и функ циј ско-гра ви-
та циј ским ка рак те ри сти ка ма. Та ко ђе, ре ги о на ли за ци ја М. Јо-
ви чи ћа по се до ва ла би ре ин те гра ци о не по тен ци ја ле, али не у 
ме ри ко ја је по треб на да би се за у ста ви ла да ле ко од ма кла фа-
за фраг мен та ци је др жа ве. Сход но то ме, по треб но је ко ри го-
ва ти ње гов мо дел, тј. из ме ни ти те ри то ри јал ну мор фо гра фи ју 
и гра ни це ре ги о на уну тар Ср би је као ре ги о нал не др жа ве.

Основ ни ге о по ли тич ки при ступ у ко ри го ва ном мо де лу 
ре ги о на ли за ци је (М. Сте пић) из 1997. го ди не12 био је цен три-
пе тал ни и ре ин те гра ци о ни, а ге о е ко ном ски прин ци пи фор-
ми ра ња и оме ђа ва ња ре ги о на – функ циј ско-гра ви та циј ски и 

11 Ми о драг Јо ви чић: Регионалнадржава–уставноправнастудија, Ва јат, Бе о-
град, 1996.  

 Ми о драг Јо ви чић: УставрегионалнедржавеУједињенихСрпскихЗемаља - 
организацијавласти, Ва јат, Бе о град, 1996.

12 Ин спи ри сан пред ло гом ре ги о нал не др жа ве М. Јо ви чи ћа из 1996. го ди не, али 
ко ри гу ју ћи ње го ву те ри то ри јал ну кон кре ти за ци ју, те до пу ња ва ју ћи је спе-
ци фич ним по ли тич ко-ге о граф ским и ге о по ли тич ким гле ди шти ма, М. Сте-
пић пр ви пут је пред ста вио свој мо дел у са оп ште њу „По ли тич ко-ге о граф ски 
аспек ти ре ги о на ли за ци је Ср би је“, на на уч ном ску пу Перспективеиправ
циразвојагеографскенауке, ко ји је одр жан 12-15. но вем бра 1997. го ди не на 
Бре зо ви ци. Ре фе рат је об ја вљен у те мат ском бро ју ча со пи са Гласник СГД-а 
тек пет го ди на ка сни је. Ви де ти: Ми ло мир Сте пић, „По ли тич ко-ге о граф ски 
аспек ти ре ги о на ли за ци је Ср би је“, Гласник, све ска LXXXII, број 1, Срп ско 
ге о граф ско дру штво, Бе о град, 2002, стр. 17-30. У члан ци ма ко ји су ка сни је 
об ја вљи ва ни овај мо дел је до пу ња ван и де таљ ни је раз ма тран (на при мер, са 
ста но ви шта про ме ње не функ ци је Бе о гра да, у кон тек сту раз вој них мо гућ но-
сти Ис точ не Ср би је...), али основ не по став ке, број ре ги о на и њи хо ве гра ни це 
ни су ме ња ни.
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са о бра ћај но-ге о граф ски (до ступ ност цен та ра). Под ра зу ме ва 
се да су не ка од сту па ња би ла ну жна, не са мо због основ ног 
ге о по ли тич ког ци ља, већ и са ста но ви шта бу ду ћих про це са 
у ко ји ма ће се на ћи Ср би ја и Евро па. Та ко, на при мер, по ни-
шта ва ње ју жне гра ни це АП Вој во ди на (углав ном) на Са ви и 
Ду на ву и пре тва ра ње у ре ликт ну ме ђу у уну тра шњо сти те-
ри то ри је три ре ги о на, ни је са мо у функ ци ји оне мо гу ћа ва ња 
очи глед не вој во ђан ске цен три фу гал но сти у од но су на Ср би-
ју, већ је и у скла ду са ко му ни ка циј ским по ве зи ва њем чи та ве 
Евро пе по сред ством па не вроп ских ко ри до ра ко ји су тра си-
ра ни упра во до ли на ма Са ве и Ду на ва (Ко ри до ри 10 и 7). У 
су прот но сти је са еле мен тар ном ге о е ко ном ском ло ги ком да 
се у нај у жој зо ни са о бра ћај них ко ри до ра, ко ји пред ста вља ју 
осо ви не ин те гра ци је кон ти нен тал ног ни воа, не са мо по ве ћа-
ва сте пен ба ри јер но сти по кра јин ске ме ђе, већ да она уоп ште 
по сто ји. Упра во оп ста нак те ме ђе је сте ан ти-евро ин те гра циј-
ска чи ње ни ца.          

Иако ге о граф ским аспек ти ма кон крет не ре ги о нал не 
ор га ни за ци је и ин ди ви ду ал ним ка рак те ри сти ка ма ре ги о на 
ни је по све тио ве ли ку па жњу, М. Јо ви чић је из дво јио че ти ри 
нај ва жни ја кри те ри ју ма на осно ву ко јих је из вр шио ди фе рен-
ци ра ње про сто ра: 1) број ста нов ни ка, ко ји би тре ба ло да бу де 
што ујед на че ни ји – оп ти мал но од 500.000 до 1.000.000 ста-
нов ни ка; 2) исто риј ске слич но сти; 3) спе ци фич но сти кул ту-
ре, оби ча ја и мен та ли те та; 4) са о бра ћај на по ве за ност, функ-
циј ско-еко ном ска ин те гри са ност и ге о граф ска (М. Јо ви чић 
под ра зу ме ва фи зич ко-ге о граф ска) це ло ви тост. Сход но то ме, 
пред ло жио је фор ми ра ње 13 ре ги о на у ре ги о нал ној др жа ви 
Ује ди ње них Срп ских Зе ма ља (та да СР Ју го сла ви ја) – 12 у Ср-
би ји, те Цр на Го ра као 13. Ува жа ва ју ћи кри те ри ју ме М. Јо ви-
чи ћа, ко рек ци ја је нео п ход на та мо где они ни су у скла ду са 
ре ин те гра ци о ним ци љем као при мар ним, те са са вре ме ним 
ге о е ко ном ским то ко ви ма (на при мер, ве ли ке ре ке, као што 
су Са ва и Ду нав и њи хо ве до ли не, у са вре ме ном све ту ви ше 
не пред ста вља ју тзв. при род не гра ни це, већ упра во су прот-
но – трас фор ми са ле су се у осо ви не еко ном ско-по ли тич ке 
ин те гра ци је и кон цен тра ци је ста нов ни штва, на се ља, при-
вре де, услу га, ка пи та ла...). Та ко, уме сто 12 ре ги о на у ре ги-
о нал ној др жа ви Ср би ји М. Јо ви чи ћа, у ко ри го ва ној вер зи ји 
(М. Сте пић) пред ло же но је 13 ре ги о на: Бач ка (ре ги о нал ни 
цен тар НовиСад), Ба нат (Зрењанин), Срем и Ма чва (Срем
скаМитровица), Бе о град (ГрадБеоград), По ду на вље (Сме
дерево), За пад на Ср би ја (Ужице), Цен трал на Ср би ја (Кра
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гујевац), Ис точ на Ср би ја (Зајечар), Ста ра Ра шка (Краљево), 
Ниш (Ниш), Ју го и сточ на Ср би ја (Лесковац), Ме то хи ја (Пећ) 
и Ко со во (Приштина). Са ва ри јан том М. Јо ви чи ћа те ри то ри-
јал но иден тич ни оста ли су са мо ре ги о ни Бач ка и Ме то хи ја. 
(карта2)

Карта2: Ре ги о ни као по ли тич ко-те ри то ри јал не је ди ни це у 
ре ги о нал ној др жа ви Ср би ји (пред лог М. Сте пи ћа)

Извор: М. Сте пић, „По ли тич ко-ге о граф ски  
аспек ти ре ги о на ли за ци је Ср би је“, стр. 26.

Иако про стор ни и по пу ла ци о ни ше ма ти зам ни је тен-
ден ци о зно и ве штач ки ус по ста вљан, по вр ши на ве ћи не ре ги о-
на у пред ло гу М. Сте пи ћа оста ла је из ме ђу 5.000 и 10.000км2, 
а за др жан је и Јо ви чи ћев оквир од 500.000 до 1.000.000 ста-
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но ви ка. Не ко ли ко од сту па ња не ре ме ти оп шти склад – не-
знат но из ван на ве де ног ра спо на про стра но сти су ре ги о ни Бе-
о град, Ме то хи ја и Ко со во (ма њи) и За пад на Ср би ја (ве ћи), а 
по пу ла ци о но од сту па ње у од но су на на зна че не окви ре има ју 
ре ги о ни Бе о град и Бач ка (ви ше ста нов ни ка), те Ба нат и Ис-
точ на Ср би ја (ма ње ста нов ни ка).13 У од но су на по пи сне по-
дат ке из 1991. го ди не, број ста нов ни ка 2002. го ди не сма њен је 
у ве ћи ни ре ги о на (из у зи ма ју ћи Бач ку и Срем и Ма чву услед 
знат ни јег при ли ва прог на них Ср ба из Хр ват ске, Кра ји не и 
Бо сне и Хер це го ви не), и то из три раз ло га: 1) због не га тив ног 
при род ног при ра шта ја; 2) због ин тен зив ног еми гра ци о ног 
про це са и 3) због при ме не но вих пра ви ла по пи са Euro stat-a, 
пре ма ко ји ма се под стал ним ста нов ни штвом под ра зу ме ва 
са мо оно ко је је при сут но и од сут но ма ње од јед не го ди не. 
Из у зи ма ју ћи де мо граф ски по раст у Ре ги о ну Бе о град и ре ла-
тив ну стаг на ци ју у ре ги о ни ма Ко со во и Ју го и сточ на Ср би ја, 
у оста лим ре ги о ни ма 2011. го ди не за бе ле же но је да ље, још 
из ра же ни је сма ње ње бро ја ста нов ни ка. Нај ве ће по пу ла ци о не 
дис про пор ци је су из ме ђу ре ги о на Ис точ на Ср би ја и Ба нат, 
на јед ној стра ни, и ре ги о на Бе о град и Бач ка, на дру гој стра-
ни. Нај ве ћи део те ри то ри је ре ги о на Ис точ не Ср би је и Ба на та 
су по гра нич ни, еко ном ски за по ста вље ни и де це ни ја ма де по-
пу ла циј ски кра је ви, те је алар мант на де мо граф ска си ту а ци-
ја ре ал ност ко ја се не мо же про ме ни ти њи хо вим ве штач ким 
про ши ри ва њем са мо да би се ус по ста ви ла ве штач ка рав но-
те жа бро ја ста нов ни ка.14 Ре ги он Бач ка (за јед но са Бе о гра дом) 

13 Ре ги он Срем и Ма чва имао је 2002. го ди не ви ше, а 1991. и 2011. го ди не ма ње 
ста нов ни ка од 500.000. Број ста нов ни ка Ре ги о на По ду на вље опао је ис под 
уста но вље не до ње гра ни це 2011. го ди не.

14 Упра во Ис точ на Ср би ја спа да у ре ги о не са већ де це ни ја ма нај и зра же ни јим 
не га тив ним при род ним при ра шта јем и не га тив ним ми гра ци о ним сал дом. 
Де мо граф ски су но врат је при мар ни про блем и јед но од зна чај них раз вој-
них огра ни че ња овог де ла Ср би је. Не а де кват на ре ги о на ли за ци ја, где би овај 
про стор, на при мер, био „уто пљен“ у ве ли ки ре ги он „од Ду на ва до Пчи ње 
и од Мо ра ве до гра ни це са Бу гар ском“ (као што се са да на ла зи у Ре ги о ну 
Ју жна и Ис точ на Ср би ја из са ста ва усво је них „пет ста ти стич ких ре ги о на 
Ср би је“), до дат но би не га тив но ути ца ла на ње го ве де мо граф ске и еко ном ске 
пер спек ти ве. Су прот но то ме, кон сти ту и са ње јед ног ре ги о на од са да шњег 
Бор ског и За је чар ског окру га (из у зи ма ју ћи оп шти ну Со ко-ба ња), тј. „пра ве“ 
Ис точ не Ср би је, са се дам оп шти на, омо гу ћи ло би не са мо раз вој ну шан су, 
већ и при ли ку да се успо ри или за у ста ви сма ње ње бро ја ста нов ни ка. Де таљ-
ни је ви де ти у: Ми ло мир Сте пић, Сла во љуб Дра ги ће вић, Ве ра Гли го ри је вић, 
„Ис точ на Ср би ја – раз вој не пер спек ти ве у кон тек сту са вре ме них ге о граф-
ских про ме на“, ТериторијалниаспектиразвојаСрбијеисуседнихземаља, 
Ге о граф ски фа кул тет, Бе о град, 2010, стр. 135-141.
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пред ста вља нај ра зви је ни ји део Ср би је и не знат но пре ла зи 
гор њу по пу ла ци о ну гра ни цу. (табела1)

 

Табела1: Основ на свој ства ре ги о на у ре ги о нал ној  
др жа ви Ср би ји

На зив
региона

Површина
региона
(укм2)

Број
становника
урегиону:
  1991. год.15

2002.год.16

 2011.год.17

Број
општина
урегиону
2002.г.

Регионални
центар

I БАЧКА 9.139 1.055.297
1.079.889
1.045.709

22 Но ви Сад

II БАНАТ 6.255
  403.152
377.502
335.648

12 Зре ња нин

III СРЕМ И МА ЧВА
(или Посавина) 5.007

  491.387
512.157
472.570

10 Срем ска
Митровица

IV БЕОГРАД 3.974
1.727.484
1.703.286
1.761.373

18 Бе о град

V ПОДУНАВЉЕ 6.975
 600.297 
522.331
480.891

14 Сме де ре во

VI ЗА ПАД НА
СРБИЈА 1.199

715.398  
679.585
614.735

21 Ужи це

VII ЦЕН ТРАЛ НА
СРБИЈА 6.489

  677.845
619.360
588.125

16 Кра гу је вац

VIII ИС ТОЧ НА
СРБИЈА 6.606

314.900 
265.541
226.162

 7 За је чар

IX СТА РА
РАШКА 7.839

  708.174
  ≈ 675.000
  ≈ 665.000

12 Кра ље во

X НИШ 7.718
  627.397
592.323
560.003

15 Ниш

XI МЕ ТО ХИ ЈА 4.700
  847.273

  ≈ 800.000
  ≈ 750.000

12 Пећ (или 
Призрен)

XII КОСОВО 4.336
 874.800

≈ 850.000
≈850.000

14 При шти на

XIII ЈУ ГО И СТОЧ НА
СРБИЈА 8.155

   735.601
≈ 620.000
≈620.000

18 Ле ско вац

Извори: Миломир Степић, „Политичкогеографски аспекти реги
онализације Србије“, стр. 27; Попис становништва, домаћинстава и
становауРепублициСрбији2002.,Укупноипољопривредностановни
штво,подаципоопштинама,књига19,Републичкизаводзастатисти
ку,Београд,2005.;Пописстановништва,домаћинставаистановауРе
публициСрбији2011.(Првирезултати),Републичкизаводзастатисти
ку,Београд,2011.;PopulationandHousingCensusinKosovo(Preliminary
Results),StatisticalOfficeofKosovo,Pristinа,2011.
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Функцијекарактеристичнихрегиона

Оправ да но мо же да се по ста ви пи та ње за што је иона-
ко мно го људ ни Ре ги он Бе о град (да ле ко из над по ста вље ног 
мак си му ма од 1.000.000 ста нов ни ка) до дат но уве ћан при-
кљу че њем још и оп шти не Пан че во? Раз лог ни је са мо ге о-
граф ска бли зи на, већ и из ра же не са о бра ћај не и функ циј ске 
ве зе Пан че ва са Бе о гра дом, са ко јим чи ни ин те грал ни ур ба-
но-гра ви та циј ски си стем.18 Ре ги он Бе о град тре ба ло би у овој 
ва ри јан ти ре ги о нал не др жа ве Ср би је да се кон сти ту и ше као 
ди стрикт глав ног гра да, а уну тар ње го ве те ри то ри је по сто јао 

15 Албанска национална мањина на Косову и Метохији масовно је бојкотовала 
попис 1991. године. Број становника утврђен је званичном статистичком про-
ценом, али на основу дискутабилних резултата са претходног пописа 1981. 
године (тај попис је обављен у хаотичним условима током оружане побуне, 
те се оправдано сумња да је процењени број Албанаца на Косову и Метохији 
претеран). Стога би наведени број становника региона Метохија, Косово 
и делимично Југоисточна Србија (јер обухвата 4 општине тзв. Косовског 
Поморавља) из 1991. године, иако прецизан, ипак требало посматрати са ве-
ликом резервом.

16 Попис 2002. године није спроведен у АП Косово и Метохија која је била под 
војно-политичком контролом КФОР и УНМИК, те је број становника региона 
Метохија, Косово и Југоисточна Србија утврђен на основу различитих извора 
(УНМИК, CIA - The World Factbook, хуманитарне организације...). Процене 
су несигурне јер су настале непосредно после окончања агресије НАТО 
1999. године и потоњих диференцираних миграционих кретања – повратка 
албанских избеглица и неконтролисаног досељавања из Албаније, на једној 
страни, те масовног прогона српског и осталог не-албанског становништва, 
на другој страни.

17 Српски попис 2011. године бојкотовала је албанска национална мањина у оп-
штинама Прешево, Бујановац и Медвеђа у југоисточној Србији. Такође, прео-
стала српска популација на Косву и Метохији, углавном северно од реке Ибар 
(северна Косовска Митровица, Звечан, Зубин Поток, Лепосавић), није се одаз-
вала попису који је спровела нелегална институција „Статистички завод Ко-
сова“. Стога, број становника региона Метохија, Косово и Југоисточна Србија 
за 2011. годину јесте процењен, али знатно прецизније него 2002. године јер 
су пописни резултати тзв. Статистичког завода Косова за обухваћени простор 
мање-више реални. Најпрецизнија процена и 2002. и 2011. године је за Регион 
Стара Рашка јер је у његов састав из АП Косово и Метохија укључена само 
општина Лепосавић (са изразитом српском већином).

18 Пан че во је са мо 13 км уда ље но од Бе о гра да као ми ли он ског и глав ног гра да 
др жа ве, пре ма ко ме су усме ре не ин тен зив не еко ном ске ве зе и днев не ми гра-
ци је за по сле них, уче ни ка, сту де на та... Пот пу но не ло гич но, Пан че во је ад-
ми ни стра тив но  ве за но за уда ље ни Но ви Сад са мо за то што се на ла зи уну тар 
АП Вој во ди на.
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би Град Бе о град, у чи јем са ста ву би се на ла зи ле це ле са да-
шње оп шти не Сав ски Ве нац, Ста ри Град, Вра чар, Во ждо вац, 
Зве зда ра, Ра ко ви ца, Но ви Бе о град и Зе мун, те ур ба ни де ло ви 
оп шти на Па ли лу ла и Чу ка ри ца (укуп но 1,2 ми ли он ста нов-
ни ка 2011. го ди не). Град Бе о град био би по де љен на знат но 
ве ћи број оп шти на не го што има да нас, а то ва жи и за оста-
ле оп шти не Ре ги о на Бе о град из ван пред ло же ног Гра да Бе-
о гра да. Устав но-прав ни ста тус Ре ги о на Бе о град тре ба ло би 
да бу де „си ме три чан“ у од но су на оста ле ре ги о не, што би 
фор мал но от кло ни ло сум њу у озва ни че ње по сто је ће ме тро-
по ли за ци је. Али, ње го ва ре ал на „аси ме трич ност“, ко ја про-
ис ти че из по вољ но сти ге о граф ског по ло жа ја, по пу ла ци о не 
ве ли чи не, ни воа ур ба ни за ци је и ин ду стри ја ли за ци је, тран-
зит но-чвор не са о бра ћај не уло ге, кон цен тра ци је тер ци јар них 
и квар тар них де лат но сти, те ви ше ди мен зи о нал ног „маг не ти-
зма“ ко ји не ће мо ћи мно го да про ме не по ли тич ке од лу ке о 
де цен тра ли за ци ји – за др жа ће се и у бу дућ но сти. То не зна чи 
да ће Ре ги он Бе о град пре ра сти у је дан но ви, пр вен стве но ге-
о е ко ном ски, cor pus se pa ra tum. Упра во Ре ги он Бе о гад има ће 
кључ ну ко хе зи о ну и ин тер-ре ги о нал ну уло гу, ко ја ће обе сми-
сли ти не са мо са да ве о ма при сут ну ком про ми та ци ју иде је 
ре ги о на ли за ци је, већ и стран пу ти це ко је су мо гу ће при ли-
ком те ри то ри ја ли за ци је и оме ђе ва ња ре ги о на у ре ги о нал ној 
др жа ви Ср би ји.19

Ва жну ре ин те гра ци о ну уло гу, за јед но са Ре ги о ном Бе о-
град, има ће ре ги о ни По ду на вље и Срем и Ма чва. За го вор ни-
ци те зе да је „атак“ на по кра јин ске ме ђе на Са ви и Ду на ву20 
нео про сти ва је рес, мо гу да сма тра ју те ре ги о не ве штач ким и 
тен ден ци о зно „скро је ним“ са мо да би се по ни шти ла на вод но 
исто риј ски за сно ва на ауто но ми ја Вој во ди не. Али, упра во ус-
по ста вља ње ова три ре ги о на тре ба ло би да до при не се ак ти-
ви ра њу по сав ско-по ду нав ске осо ви не раз во ја, ко ја не ма са мо 
уну тар срп ски зна чај, већ рас по ла же ка па ци те том европ ских 
раз ме ра. Срем и Ма чва већ пред ста вља ју фи зич ко-ге о граф-
ски хо мо ге ну до лин ско-ни зиј ску област, оме ђе ну на се ве ру 

19 Де таљ ни је ви де ти у: Ми ло мир Сте пић, „Ре ги он Бе о град – ди стрикт глав ног 
гра да у ре ги о на ли зо ва ној Ср би ји“, Београдињеговрегион, Ге о граф ски фа-
кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2003, стр. 21-33.

20 Ју жна „гра ни ца“ АП Вој во ди на ни са да ни је це лом ду жи ном на Са ви и Ду-
на ву. Бе о град се про сти ре и са ле ве стра не ре ка, а оп шти ни Срем ска Ми тро-
ви ца при па да не ко ли ко се ла на де сној стра ни Са ве, у Ма чви.
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Фру шком го ром21, а на ју гу Це ром, са ре ком Са вом ко ја те че 
кроз сре ди ште ре ги о на. Мо сто ви код Шап ца и Срем ске Ми-
тро ви це зна чај ни су не са мо за уну тра шње ин те гри са ње ре-
ги о на, већ и за пре ва зи ла же ње ана хро ног по и ма ња Са ве као 
ба ри је ре. Не би би ло не ло гич но и не свр сис ход но про ши ри ва-
ње овог ре ги о на пре ма ју гу, до вен ца Ва љев ских пла ни на (на 
ра чун иона ко пре ве ли ког Ре ги о на За пад на Ср би ја). Та ко би 
се до би ла функ циј ско-гра ви та циј ска „вер ти ка ла“ Срем ска 
Ми тро ви ца - Ша бац - Ва ље во, а ре ги он би мо гао да про ме ни 
име у По са ви на, са сре ди штем у  Шап цу.

Ре ги он По ду на вље има ма ње из ра же ну ге о граф ску хо-
мо ге ност, али ће Ду нав, за хва љу ју ћи плов ној „ма ги стра ли“ 
Рај на - Мај на - Ду нав и Ко ри до ру 7 ко ји по ве зу ју два ге о-
по ли тич ки и ге о е ко ном ски ра зно род на ис хо ди шта – се вер-
но мор ски и цр но мор ски ба сен – у бу дућ но сти по ста ти пр-
во ра зред на тран се вроп ска ин те гра ци о на „кич ма“. По сто је ћи 
сме де рев ско-ко вин ски мост за са да је сте је ди на, али кључ на 
„коп ча“, ко ја би тре ба ло да омо гу ћи уну тра шњу ко хе зи ју ре-
ги о на, тј. да по ве же са да шње ју жно ба нат ско „сле по цре во“ 
(оп шти не Ко вин, Бе ла Цр ква и Вр шац), на ле вој стра ни Ду-
на ва, са сме де рев ским По ду на вљем и сти шко-хо мољ ским 
кра јем, на де сној стра ни. Функ циј ско-гра ви та циј ска „пот ко-
ви ца“ Вр шац - Сме де ре во - По жа ре вац има ла би уло гу и раз-
вој не „ло ко мо ти ве“ ре ги о на.

Ре ин те гра ци о на уло га ре ги о на Ста ра Ра шка и Ју го и-
сточ на Ср би ја, ко ји ма би при па да ли и де ло ви са да шње АП 
Ко со во и Ме то хи ја, мо гла би да се сма тра упит ном због „ре-
ал ног ста ња“: фор мал не стра не упра ве, а фак тич ки да ле ко 
од ма клих се па ра ти стич ких тен ден ци ја. Али, ге о по ли тич ка 
ем пи ри ја учи да ни шта ни је про мен љи ви је од „ре ал ног ста-
ња“ на Бал ка ну. Тран сфор ма ци ја Ср би је у ре ги о нал ну др жа-
ву, де ком по но ва ње АП Ко со во и Ме то хи ја, те по ни шта ва ње 
де струк тив них по кра јин ских ме ђа, би ло би очи глед на по твр-
да не са мо са да шње зва нич не по зи ци је, пре ма ко јој „Ср би ја 
ни ка да, ни им пли цит но, ни екс пли цит но, не ће при зна ти ко-
сов ску не за ви сност“, већ на ја ва пре у зи ма ња ини ци ја ти ве и 
ак тив ног на сто ја ња да ис пу ни „устав не оба ве зе свих др жав-

21 Бе о чин и Срем ски Кар лов ци (за јед но са Пе тро ва ра ди ном и Срем ском Ка-
ме ни цом у са ста ву Но вог Са да) су у се вер ном под нож ју Фру шке го ре и уз 
де сну оба лу Ду на ва, те се ге о граф ски на ла зе у Сре му, али су функ циј ско-
гра ви та циј ски пот пу но ве за ни за Но ви Сад и сто га су укљу че ни у Ре ги он 
Бач ка.
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них ор га на да за сту па ју и шти те др жав не ин те ре се Ср би је 
на Ко со ву и Ме то хи ји у свим уну тра шњим и спољ ним по ли-
тич ким од но си ма“22. Сход но то ме, Ре ги о ну Ста ра Ра шка, са 
цен тром у Кра ље ву, при по је на је оп шти на Ле по са вић, ко ја, у 
ства ри, и не при па да Ве ли ко ко сов ској ко тли ни, већ Ибар ско-
ко па о нич кој обла сти Ста ре Ср би је.23 На ана ло ган на чин, у са-
став Ре ги о на Ју го и сточ на Ср би ја са цен тром у Ле сков цу (из 
ге о по ли тич ких раз ло га то би мо гло да бу де и Вра ње) укљу-
че не су оп шти не Но во Бр до, Ко сов ска Ка ме ни ца, Гњи ла не 
и Ви ти на. Ре ги о нал но-ге о граф ски, оне при па да ју кра је ви ма 
ко ји се тра ди ци о нал но на зи ва ју Но во брд ска Кри ва Ре ка, Би-
нач, Из мор ник и Гор ња Мо ра ва, а не тзв. Ко сов ском По мо ра-
вљу, ко је је сми шље но тек по ус поствља њу ауто но ми је.

Нео-пи је монт ску ми си ју имао би Ре ги он Цен трал на 
Ср би ја. У про стор ном сми слу, он се на ла зи у сре ди шту др-
жав не те ри то ри је, ту је ге о граф ски цен тар Ср би је (у ата ру 
се ла Дра ча, код Кра гу јев ца), не ма кон такт ни са јед ном су-
сед ном др жа вом Ср би је (још са мо Ре ги он Бе о град, „не из ла-
зи“ ни на јед ну др жав ну гра ни цу) и до ди ру је се са нај ви ше 
ре ги о на (шест) пред ло же не ре ги о нал не др жа ве Ср би је. На зив 
ЦентралнаСрбија аде кват ни ји је од тра ди ци о нал ног на зи ва 
Шумадија јер су ге ри ше не са мо цен трал ну по зи ци ју уну тар 
др жа ве, већ и ко хе зи о ни ка рак тер ре ги о на. Та ко ђе, у ре ги-
он је укљу чен сре ди шњи део Ве ли ког По мо ра вља (и са де-
сне стра не ре ке), ко ји не при па да Шу ма ди ји, али је сте у цен-
трал ном де лу Ср би је. Уоста лом, ивич на зо на про сто ра ко ји 
се ге о граф ски сма тра Шу ма ди јом у ње ним тзв. при род ним 
гра ни ца ма Са ва - Ду нав - Ве ли ка Мо ра ва - За пад на Мо ра-
ва - Ди чи на - Дра го биљ - Љиг - Ко лу ба ра, на ла зи се де лом у 
са ста ву Ад ми ни стра тив ног под руч ја Бе о гра да, а де лом при-
па да оп шти на ма чи ји су цен три из ван Шу ма ди је оме ђе не на 
на ве де ни на чин. Не мо же се ре ћи да оп шти не Ла за ре вац, Со-
пот, Ба ра је во, Мла де но вац, Гроц ка, Обре но вац (ис точ ни део) 
и све оп шти не ур ба ног је згра „ста рог“ Бе о гра да пре мо гу да 
се сма тра ју и на зи ва ју „шу ма диј ским“, не го „бе о град ским“. 
Њи хо во ста нов ни штво се са мо и ден ти фи ку је као „Бе о гра ђа-
ни“, а не као „Шу ма дин ци“. Са вре ме ни функ циј ско-гра ви та-

22 Пре ам бу ла Уста ва Ре пу бли ке Ср би је из 2006. го ди не.
23 Се вер ни де ло ви да на шње оп шти не Ле по са вић ни су би ли у са ста ву Ауто ном-

не Ко сов ско-ме то хиј ске обла сти 1945. го ди не, већ су при кљу че ни тек 1959. 
го ди не.
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циј ски и ад ми ни стра тив но-те ри то ри јал ни прин ци пи ди фе-
рен ци ра ња и оме ђа ва ња гу сто на се ље них, ими гра циј ских, 
из гра ђе них, ин ду стри ја ли зо ва них и ур ба ни зо ва них про сто-
ра по ста ли су до ми нант ни ји од тра ди ци о нал них и школ ски 
на у че них – фи зич ко-ге о граф ских. Исто та ко, по јас на ле вој, 
шу ма диј ској стра ни За пад не Мо ра ве, гра ви ти ра и ад ми ни-
стар тив но-те ри то ри јал но при па да Чач ку, Кра ље ву, Тр сте-
ни ку и Кру шев цу (гра до ви ма ко ји се на ла зе са де сне стра-
не ре ке), ре ги о нал но-ге о граф ски сма тра се са став ним де лом 
За пад ног По мо ра вља, а до ми цил но ста нов ни штво се бе ви ди 
као (По)Мо рав це, а не као Шу ма дин це. Ка да се све на ве де-
но из дво ји, оста је са мо те ри то ри јал но ре ду ко ва на, „ре ал на“ 
Шу ма ди ја, чи ји на зив не би био аде ква тан за чи тав цен трал-
ни ре ги он Ср би је. 

И оста ли ре ги о ни пред ста вља ли би ја сно ин ди ви ду а-
ли са не це ли не, али без ка па ци те та де струк тив не са мо до вољ-
но сти и цен три фу гал но сти. Уну тар сва ког од њих мо гу ће је 
ус по ста ви ти раз вој ну осу или ше му, са два, три или ви ше зна-
чај них ур ба них цен та ра. На при мер: у Ре ги о ну Бач ка, то су: 
Но ви Сад - Су бо ти ца - Сом бор; у Ре ги о ну Ба нат: Зре ња нин 
- Ки кин да - Но ви Бе чеј; у Ре ги о ну Ис точ на Ср би ја: Кња же-
вац - За је чар - Не го тин - Кла до во - (Бор); у Ре ги о ну Ме то хи ја: 
Пећ - Ђа ко ви ца - При зрен; у Ре ги о ну Ју го и сточ на Ср би ја: Ле-
ско вац - Вра ње - Гњи ла не, у Ре ги о ну Ста ра Ра шка то је ше ма 
у об ли ку сло ва Т: на за пад но мо рав ску осу Ча чак - Кра ље во 
- Кру ше вац са ју га би се на до ве за ла ибар ска оса Но ви Па зар 
- Ра шка - Кра ље во...24 Та ко би би ла оне мо гу ће на цен тра ли за-
ци ја ре ги о на и „ми ни-ме тро по ли за ци ја“ ре ги о нал них сре ди-
шта, тј. не би се, уме сто са да шње „бе о гра ди за ци је“, до би ла 
још и „но во са ди за ци ја“, „зре ња ни за ци ја“, „кра гу је ви за ци ја“, 
„за је ча ри за ци ја“, „сме де ре ви за ци ја“... Са ми ре ги о ни би ли би  
при вред но, управ но и услу жно по ли цен трич ни, а раз вој ну 
атрак тив ност не би има ли са мо ур ба ни цен три, већ и осо ви не 
ко је их по ве зу ју. Бу ду ћи да су ре ги о ни те ри то ри јал но ма ли, 
до ступ ност на ве де ним цен три ма и раз вој ним осо ви на ма из 
обод них де ло ва ре ги о на би ла би лак ше оства ри ва, што зна чи 

24 Де таљ ну ана ли зу сва ког од 13 пред ло же них ре ги о на, са по себ но на гла ше-
ном ге о по ли тич ком ди мен зи јом, ви де ти у: Ми ло мир Сте пић, „Ре ги о на ли-
за ци ја у функ ци ји уну тра шње по ли тич ко-те ри то ри јал не ре ин те гра ци је Ср-
би је“, ЗборникМатицесрпскезадруштвененауке, 112-113,  Ма ти ца срп ска, 
Но ви Сад, 2002, стр. 137-146.
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да би мо гао да се из бег не еко ном ски и де мо граф ски „ха ло-
ефе кат“ ре ги о нал них ме ђа. (карта3)

Кар та 3: Ре ги о нал на по ли тич ко-те ри то ри јал на ор га ни за ци ја  
Ср би је (пред лог М. Сте пи ћа)

Извор:М.Степић, „Регионализација уфункцији унутрашње поли
тичкотериторијалнереинтеграцијеСрбије“,стр.136.



МиломирСтепић СРБИЈАКАОРЕГИОНАЛНАДРЖАВА

34

Пред ло же них 13 ре ги о на у ре ги о нал ној др жа ви Ср би-
ји не би тре ба ло схва ти ти као ад ми ни стра тив но-те ри то ри-
јал ну дог му. Њи хо ва мор фо гра фи ја и гра ни це мо гли би да се 
ко ри гу ју у скла ду са по тре бом још на гла ше ни је ко хе зи је и 
(ре)ин те гра ци је др жав не те ри то ри је. На при мер, не би би ло 
не ло гич но да се Ре ги о ну Ба нат при кљу че бач ке по ти ске оп-
шти не Ка њи жа, Сен та, Ада и Бе чеј. Та ко би се са обе стра не 
ре ке ин те грал но раз ви ја ли двој ни, ком пле мен тар ни гра до ви 
Ка њи жа - Но ви Кне же вац, Сен та - Чо ка, Бе чеј - Но ви Бе чеј, 
до ли на Ти се не би би ла ба ри је ра, већ би по ста ла пра ва раз-
вој на осо ви на, а ре ги он би мо гао да про ме ни име у По ти-
сје.25 Та ко ђе, иако се ве ћи на ре ги о нал них цен та ра већ са да 
ја сно из два ја по ге о граф ском по ло жа ју, бро ју ста нов ни ка и 
кон цен тра ци ји функ ци ја, уме сто њих, а ра ди оства ри ва ња 
спе ци фич них еко ном ско-раз вој них, ге о по ли тич ких и ет но-
де мо граф ских ци ље ва, мо гли би да се од ре де дру ги: у Ре ги-
о ну Ме то хи ја уме сто Пе ћи то би био При зрен, у Ре ги о ну Ју-
го и сточ на Ср би ја уме сто Ле сков ца – Вра ње, у Ре ги о ну Срем 
и Ма чва уме сто Срем ске Ми тро ви це – Ша бац (на ро чи то ако 
би се ре ги он про ши рио пре ма ју гу, об у хва тио Ва ље во и пре-
и ме но вао у По са ви на)...

Уместозакључка

 Пост хлад но ра тов ски трен дов ски на стро је ни те о ре ти-
ча ри и прак ти ча ри тран сфор ма ци је свет ског си сте ма агре-
сив но су на сто ја ли да свет, за пла шен за ла ском ста ре епо хе и 
до ла ском но вих, не по зна тих вре ме на, убе де да је са по бе дом 
За па да и ли бе рал но-ка пи та ли стич ког дру штве но-еко ном-
ског мо де ла окон ча но раз до бље иде о ло шких кон фли ка та, тј. 
да је на сту пио „крај исто ри је“. Још ра ни је, са екс пан зи јом 
ин фор ма ци о них тех но ло ги ја ко је су до при не ле ко му ни ка-
циј ском пре мре жа ва њу Пла не те и сво јом бр зи ном на вод но 
обе сми сли ле раз да љи не (про стор), про гла шен је и „крај ге о-
гра фи је“. Сход но то ме, по ру че но је да се при бли жио и „крај 

25 Оп шти не Ка њи жа, Сен та и Ада, ко је се на ла зе се са де сне стра не Ти се, у 
Бач кој, пре ма са да шњој ор га ни за ци ји те ри то ри је Ср би је већ при па да ју Се-
вер но ба нат ском окру гу. Њи хо вим при па ја њем Ре ги о ну Ба нат (за јед но са 
оп шти ном Бе чеј) по ве ћао би се ње гов број ста нов ни ка ко ји је 2011. го ди не 
из но сио са мо 335.648, а по пу ла ци ја Ре ги о на Бач ка све ла би се ис под гор ње 
гра ни це од 1.000.000.
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ге о по ли ти ке“, ко ју ће, на вод но, за ме ни ти ге о е ко но ми ја и ге-
о фи нан си је. У та квом све ту, ко ји је тре ба ло да бу де уре ђен у 
скла ду са пра ви ли ма „но вог свет ског по рет ка“ и пре тво рен у 
„гло бал но се ло“, др жа ве су про гла ша ва не пре ва зи ђе ним тво-
ре ви на ма и не по треб ним ба ла стом на пу ту у све ко ли ке ин те-
гра ци је. На рав но, ово је ва жи ло са мо за сла бе др жа ве. Моћ не 
др жа ве на ме та ле су ове „но ве вред но сти“ да би са ме још ви-
ше оја ча ле. Екс пло зи ја еко ном ско-фи нан сиј ске кри зе кра јем 
пр ве и по чет ком дру ге де це ни је 21. ве ка ко нач но је от ко ло-
ни ла све сум ње у оправ да ност по сто ја ња др жа ве. Су о че ни 
са кра хом, сви су за ва пи ли: „Др жа во, упо моћ!“ Али, број не 
др жа ве већ су би ле спо ља раз би је не, не ке су се уру ши ле и по-
де ли ле раз ди ра не уну тра шњим про тив реч но сти ма, а ве ћи на 
је фор мал но за др жа ла са мо спо ља шњу љу шту ру др жав них 
функ ци ја и гра ни ца. Си сте мат ско сла бље ње спо ља, за јед но 
са ауто де струк ци јом, оја ча лим цен три фу гал ним про це си ма 
и на мно же ним ет но-се па ра ти зми ма, во ди ли су у ен тро пи ју.  
Да би оп ста ле као др жа ве у пра вом сми слу, при о ри тет ра ди-
кал них ме ра тре ба ло је да бу де усме рен упра во на је дан од 
нај ва жни јих узро ка сла бље ња и фраг ме на та ци је – на не а де-
кват ну уну тра шњу те ри то ри јал ну ор га ни за ци ју др жа ве.

На ме ра да се из вр ши ад ми ни стра тив но/по ли тич ко-те-
ри то ри јал на пре ком по зи ци ја др жа ве су о ча ва се не са мо са 
мно гим објек тив ним те шко ћа ма уну тра шње ге о граф ске, 
исто риј ске, кул тур не, ет нич ке, по ли тич ке, еко ном ске и дру ге 
при ро де, већ и са ин те ре си ма ве ли ких и ре ги о нал них си ла, 
те су сед них зе ма ља и њи хо вих екс пан зи о ни стич ких, ве ли-
ко др жав них ам би ци ја. За то уну тра шње пре у ре ђе ње др жав-
не те ри то ри је спа да у пр во ра зред но ге о по ли тич ко пи та ње и 
тре ба ло би да му се при сту па од го вор но, ра ци о нал но и, у пр-
вом ре ду, без ком плек са, ми сти фи ка ци ја и пред ра су да. Ком-
про ми си су ну жност, али крат ко роч не на год бе и на ме та ња, 
по себ но у слу ча ју Ср би је, срп ских зе ма ља и срп ског на ро да, 
ра ни је су се ви ше пу та већ по ка за ле као ка та стро фал не. Ре-
зул тат то га је са да шња по де ла Ср би је ко ја очи глед но во ди у 
дез ин те гра ци ју др жа ве. Она је на сле ђе на из вре ме на „дру-
ге“ Ју го сла ви је, ка да је би ла сми шље но ус по ста вље на са јед-
ним, глав ним ци љем – да се моћ Ср би је уну тар Ју го сла ви је 
„об у зда“ и ус по ста ви бал кан ски „ба ланс“ као са став ни део 
гло бал них би по лар них од но са. Да ље за др жа ва ње та кве те ри-
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то ри јал не струк ту ре зна чи ло би да Ср би ја са да и са ма на ста-
вља да нео ју го сло вен ски спро во ди „ли ни ју“ сла бље ња соп-
стве не др жа ве и ње не са мо у би лач ке фраг мен та ци је. Сто га је 
тран сфор ма ци ја уну тра шње те ри то ри јал не ор га ни за ци је Ср-
би је не са мо пи та ње де цен тра ли за ци је, де ме тро по ли за ци је, 
рав но мер ни јег ре ги о нал ног раз во ја и ефи ка сни јег функ ци о-
ни са ња вла сти, већ пи та ње оп стан ка др жа ве.

 Пре о бли ко ва ње Ср би је у ре ги о нал ну др жа ву био би 
ра ци о на лан по сту пак, а основ ни по ста вље ни циљ ре ги о на-
ли за ци је тре ба ло би да бу де по ве ћа ње уну тра шње те ри то ри-
јал не ко хе зи је и спа са ва ње др жа ве од инер ци је дез ин те гра-
ци је и се па ра ти зма. Али, ства ра ње ма лог бро ја ре ги о на (4, 5 
или 7) са мо би до при не ло ета ти за ци ји и ме ђу соб ној по ла ри-
за ци ји тих ма ло број них ре ги о на, те на став ку цен три фу гал-
них про це са у зе мљи. Сход но то ме, по тре бан је ре ла тив но 
ве ли ки број ре ги о на (13). Та кви ре ги о ни, сво јим про стор ним 
свој стви ма и гра ни ца ма, рас по ре дом ре ги о нал них цен та ра, 
функ циј ско-гра ви та циј ским од но си ма, уну тра шњим и спо-
ља шњим са о бра ћај ним ве за ма, ме ђу ре ги о нал ном ори јен та-
ци јом, те пре ци зним устав но-прав ним де фи ни са њем ко ји би 
их ли шио мо гућ но сти др жа во ли ког ста ту са и се це си је – до-
при не ли би ја ча њу те ри то ри јал ног је дин ства др жа ве. Ре ги о-
ни у са ста ву ре ги о нал не др жа ве Ср би је би ли би тзв. сред њи 
ни во вла сти и те ри то ри јал не ор га ни за ци је (1. ни во: др жа ва; 
2. ни во: 13 ре ги о на; 3. ни во: оп шти не, али знат но ве ћи број од 
са да шњег). За јед но са оста лим, пр вен стве но по ли тич ким и 
еко ном ским ме ра ма, та ко би се по ни шти ло по сто ја ње по кра-
ји на и њи хо ва цен три фу гал ност, те би се ду го роч но су зби ле 
те жње на ци о нал них ма њи на и ет но-вер ских гру па да сво је 
по ли тич ке аспи ра ци је те ри то ри ја ли зу ју у сми слу ства ра ња 
ни за се па ра ти стич ки на стро је них про стор них це ли на. Шта-
ви ше, и ме ђу Ср би ма све на гла ше ни је об ла сне са мо и ден ти-
фи ка ци је, ре ги о на ли зми и ауто но ма штва та ко би би ли обе-
сми шље ни.
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SERBIAASAREGIONALSTATE:
GEOPOLITICALREINTEGRATION

APPROACH

Sum mary

Serbia kept its internal territorial division from the time
ofthe“second”Yugoslaviawhichhasadestructiveeffectonits
integrityandcohesion.Therefore,a redefinitionof theadmini
strativeterritorialstructureofgovernmentisnotjustamatterof
betterorganizationofpoweranddecentralization,buttheneces
sityofstoppingthefragmentationofSerbia.Theformationofthe
regionalstateofthethirteenregions,includingtheirappropriate
constitutionalandlegalstatuswouldcontribute totheachieve
mentofthemaingeoeconomicandgeopoliticalobjectivesba
lancedregionaldevelopmentandinternalreintegrationofstate.
Thekeyprincipleintheformationoftheregionwouldbefunctio
nalgravitational.Optimalapplicationofthisprinciplewouldbe
necessarytoannullimitationsanddestructivenessofthecurrent
administrativeboundaries.
Keywords:regionalstate,thirteenregions,reintegration,geopo

litics,Serbia
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Re su me

Separatism,disintegrationandfragmentationarethepro
cessesthathaveendangeredtheterritorialintegrityofSerbiaas
astate.Oneoftheprincipalcausesofthoseprocessesisthein
herited internal territorial structure of the socalled “second”
Yugoslavia,retainedup todate.That iswhy the internaladmi
nistrativeandterritorialorganisationofSerbiaought tobere
defined. This is necessary not simply for the purpose of better
organisationofgovernanceormorebalancedregionaldevelop
ment,butforthesurvivalofthestateitself.Fromtheviewpointof
Serbia’sinterests,theoptimaloptionisneitherunitarisationnor
federalisation.Itisregionalisation.TransformationofSerbiainto
aregionalstatewouldentailconstitutionallegalaswellaspoliti
calterritorialrestructuring,notatallbreakupofthestate.Only
regionalisationconductedinaccordancewiththestate’sreinte
grationobjectivewouldservethegeopoliticalinterestsofSerbia.
Giventheabovesaid,formationofasmallnumberofregions(4,
5or7)wouldnotservethepurposeofreintegration.Serbiasho
uldbeformedasaregionalstateconsistingofthirteenregions
andaconstitutionallegalstatusthatwouldpreventtheregional
centrifugality. Functionalgravitational principle should be the
keyprinciple in territorial shapinganddelineatingof theregi
ons. The implementation of this principlewould annihilate the
provendisintegrativeinternalboundaries(thoseofprovincesand
counties).Moreover,itwouldenablethecreationofnewdevelop
mentaxesalongthefuturetransEuropeancorridorsinplaceof
theexistingpolitical,economicandcommunicationalbarriers.

 Овај рад је примљен 23. јула 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 24. августа 2012. године.
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Са же так 
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тетакојеби,сједнестранетребалодадопринесеевропеи
зацији,сдругеотварапутзарегионалнесепаратизмеираз
градњуидејео„једнојЕвропи“.
Кључне речи: региони, регионализам,територијална поли

тика,регионалникапацитет,Европа,ЕУ,нова
регионалнагеографија,скаларегионализма,те
риторијалниирелациониприступ.
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У про те клим де ка да ма и у кон тек сту про ме на и пре-
ком по зи ци је еко ном ских, по ли тич ких и дру штве них од но са 
на гло бал ном пла ну про це си де цен тра ли за ци је, ре ги о на ли-
за ци је и из град ње ре ги о нал них ин сти тут ци ја и струк ту ра 
до би ја ју на још из ра же ни јем зна ча ју. У та квом окру же њу, 
евро пе и за ци ја, ства ра ње европ ског иден ти те та и ево лу ци-
ја ЕУ као об ли ка ре ги о нал не гло ба ли за ци је уз из ме шта ње 
од ре ђе ног оп се га јав них по сло ва на су пра на ци о нал ни ни во, 
још уда ље ни ји од гра ђа на, отво ри ли су про стор за ре ви та-
ли за ци ју и ја ча ње по сто је ћих, као и за ства ра ње и из град њу 
но вих ре ги о нал них струк ту ра ши ром Евро пе. Те ри то ри јал-
на по ли ти ка и но ви об ли ци ре ги о нал не де цен тра ли за ци је, уз 
по ди за ње ин сти ту ци о нал них и по ли тич ких ка па ци те та ре-
ги о на у усло ви ма њи хо вих уче ста ли јих ин тер ак ци ја на ни-
воу др жа ва и ме ђу на род них ор га ни за ци ја ди рект но об ли ку ју 
и обе ле жа ва ју но ве фор ме упра вља ња, ка ко на на ци о нал ном, 
та ко и на гло бал ном пла ну.1 На ве де ни про це си и оп ште при-
сут ни тренд ре ги о на ли за ци је, ме ђу за ви сно сти и ме ђу др жав-
не са рад ње отва ра ју про стор за ин сти ту ци о нал не про ме не и 
за хва те, а ре ги о нал на де цен тра ли за ци ја и из ме шта ње од ре-
ђе ног оп се га јав них по сло ва на ре ги о нал ни ни во до при но се 
кре и ра њу по зи тив ни је раз вој не ат мос фе ре.2 

Тер мин ре ги он по се ду је мно штво зна че ња и ди мен зи-
ја где би се у нај оп шти јем сми слу мо гле из дво ји ти оне ко је 
су пр вен стве но еко ном ске, дру штве не, по ли тич ке, ге о граф-
ске, де мо граф ске и функ ци нал не.3 Вај ри нен твр ди да је то ком 
про те клих де ка да до шло до зна чај ни јег раз ли ко ва ња из ме ђу 
фи зич ког и фун ка ци о на ли стич ког схва та ња ре ги о на ли зма. 
Функ ци о на ли стич ко ста но ви ште по себ но до ла зи до из ра жа ја 
са про ме ном гло бал них од но са и но вим од но си ма на ре ла ци-
ји гло бал ног, ре ги о нал ног и ло кал ног. У жи жи ис тра жи ва ња 
функ ци о на ли стич ког при сту па ре ги о на ли зму на ла зе се еко-

1 Gre er, Scott L, „In tro duc tion“, у Gre er, Scott L, (Ed.), Teritory,Democracyand
Justice:RegionalismandFederalisminWesternDemocracies,Pal gra e ve Mac-
Mil lan, 2006, str. 2.

2 Шу ља гић, Са ња, „Дру штве не и еко ном ске прет по став ке ре ги о нал не ин сти-
ту ци о на ли за ци је“, По ли тич ка ре ви ја, Vol. 6, бр. 2-4, Бе о град, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, 2007, стр. 679-680.

3 Ви де ти у Ke a ting, Mic hael, „Is The re a Re gi o nal Le vel of Go vern ment in Euro-
pe?“, у Le Ga les, Pa trick Le qu e sne, Cri stian, (eds.), RegionsinEurоpe,Euro pean 
Pu blic Po licy Se ri es, Ro u tled ge, 1998, str. 8. Аутор на во ди да се тер мин ре ги он 
пре све га од но си на и да зах те ва од ре ђе ни про стор ко ји у се би са др жи све 
го ре на ве де не чи ни о це и ком по нен те.
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ном ски, кул ту ро ло шки и око лин ски фак то ри ко ји во де ства-
ра њу и про ме на ма уну тар ре ги о нал них струк ту ра. На су прот 
то ме, фи зич ко ту ма че ње ре ги о на по чи ва на тра ди ци о нал ном 
др жа во цен трич ном ви ђе њу од но са др жа ве и ре ги о на.4 

Ети мо ло шко зна че ње ре ги о на по ти че од ла тин ске ре чи 
re gio ко ја се од но си на од ре ђе ни про стор ве ће по вр ши не, одн. 
Обла сти или под руч ја са ин сти ту ци о нал ном и по ли тич ком 
ауто но ми јом у од но су на цен трал ни, др жав ни ни во.5 Услед 
од ре ђе ног сте пе на ауто но ми је (ве ћег или ма њег у за ви сно сти 
од устав них и за кон ских ре ше ња), ре ги о на ли зам не под ра зу-
ме ва ис кљу чи во ад ми ни стра тив ну де цен тра ли за ци ју и пре-
нос над ле жно сти од цен трал них ка ре ги о нал ним струк ту ра-
ма, већ и по сто ја ње од ре ђе них функ ци ја ко је ре ги о ни оба-
вља ју са мо стал но и без упли та ња цен трал них ор га на вла сти. 
У том кон тек сту, про цес ре ги о на ли за ци је по се ду је ду ал ну 
струк ту ру, про стор ну (ге о граф ску) и по ли тич ку ком по нен ту, 
исто вре ме но об у хва та ју ћи сло же на пи та ња „те ри то ри јал ног 
ин же ње рин га“ и уну тра шње ор га ни за ци је др жа ве.6 

Ме ђу тим, у са вре ме ном схва та њу реч ре ги он по се ду је 
ви ше зна че ња. Та ко, реч ре ги он се мо же од но си ти на под руч-
ја ко ја те ри то ри јал но на ди ла зе по сто је ће гра ни це др жа ва. 
Та да се уоби ча је но ра ди о ге о граф ском пој му по пут Цен трал-
не Евро пе, Ис точ не Евро пе и сл. У по ли тич ком и еко ном ском 
сми слу ме ђу на род ни (ме ђу др жав ни) ре ги о на ли зам мо же 
пред ста вља ти об лик еко ном ско-по ли тич ких ин те гра ци ја из-
ме ђу раз ли чи тих др жав них су бје ка та и ен ти те та као што су 
ЕУ, Мер ко сур или АСЕ АН. Ме ђу др жав ни ре ги о ни нај че шће 
се де фи ни шу као скуп др жа ва ко је об ли ку ју еко ном ска, без-
бед но сна, по ли тич ка и кул тур на ме ђу за ви сност и по сто ја ње 
за јед нич ких ин те ре са у тим обла сти ма.7 

4 Väyrynen, Ti mo: “Re gi o na lism: Old and New”, In ter na ti o nal Stu di es Re vi ew, 
Vol. 5, No. 1, Blac kwell Pu blis hing, The In ter na ti o nal Stu di es As so ci a tion, 2003, 
стр. 26.

5 Јо ви чић, Ми о драг, „Ре ги о на ли зам“, у Ма тић, Ми лан, По ду на вац, (ур), Енци
клопедијаполитичкекултуре,Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, 1993, стр. 964.

6 Регионализацијаје је дан од про це са (прин ци па) по ли тич ког „ди зај ни ра ња“ 
про сто ра, те би по јам и ад ми ни стра тив но-по ли тич ки оме ђе на област на зи-
ва на региуон у овом слу ча ју би ли ком плек сни је схва ће ни од функ ци о нал но-
еко ном ског, де мо граф ског или ге о граф ског при сту па“., Сте пић Ми ло мир, 
„По ли тич ко-ге о граф ски аспек ти ре ги о на ли за ци је Ср би је“, Гла сник срп ског 
ге о граф ског дру штва. Vol. 82, бр. 1, Ге о граф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у 
Бе о гра ду, 2002, стр. 21.

7 Wun der lich, Jens-Uwe, Regionalism,GlobalisationandInternationalOrder,As-
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Територијалниирелациони
приступирегионализму

То ком се дам де се тих и осам де се тих го ди на XX ве ка 
до шло је до ши ре ре ви зи је оно га што би се мо гло на зва ти 
кла сич ним при сту пом у ре ги о нал ној ге о гра фи ји. До тог тре-
нут ка, пре о вла да ва ли су он то ло шки и епи сте мо ло шки при-
сту пи и те о ри је у про у ча ва њу ре ги о на ли зма. За о крет ка ис-
тра жи ва њу по сле ди ца у фор ма ци ји ре ги о на до вео је до кре-
и ра ња те о риј ског прав ца у ли те ра ту ри озна че ног као „но ва 
ре ги о нал на ге о гра фи ја“. За го вор ни ци ове иде је ве ру ју да се 
ре ги о ни мо гу „по сма тра ти као ком би на ци ја, па чак и слу чај-
на по сле ди ца дру штве них ин тер ак ци ја на ло кал ном ни воу и 
ма те ри јал них усло ва са ши ро ким про це си ма ре струк ту ри са-
ња ка пи та ли зма“8. У том сми слу, ре ла ци о ни при ступ по чи ва 
на Лајб ни цо вом ста но ви шту да су вре ме и про стор нео дво ји-
ви од ма те ри је, те да до га ђа ји и про ме не ко ји се ма те ри ја ли-
зу ју од ре ђу ју са му су шти ну и са др жај вр ме на и про сто ра, а 
пре струк ту ри са ње гло бал них од но са ути че и на ре ги о не9, a 
не рет ко исто ри јат и тра ди ци ја за у зи ма ју цен трал но ме сто у 
ре ги о на ли за ци ји. О зна ча ју вре ме на и исто риј ских те ко ви на 
у раз во ју ре ги о на го во ре и на ши ис тра жи ва чи, па та ко Ми-
лош Кне же вић у пр ви план ста вља исто риј ски кон текст ко ји 
мо же во ди ти из град њи али и рас та ка њу ре ги о на и ре ги о нал-
не све сти.10. Раз вој и из град ња ре ги о на мо же се опи са ти као 
сло же ни и ду го трај ни про цес ко ји мо же по се до ва ти уна пред 
за да ту, али и спон та ну тра јек то ри ју и у ко ме су ре ги о ни под-
ло жни стал ним из ме на ма и адап та ци ји на но во на ста ле усло-
ве у уну тра шњем и спољњeм окру же њу. 

hga te Pu blis hing Gro up, 2008, стр. 137.
8 Jo nas, An drew, A.G., „Re gion and Pla ce: Re gi o na lism in Qu e sti on“, Progressin

HumanGeopgraphy,Vol. 36, No. 2, Sa ge Pu bli ca ti ons, 2012, стр. 264.
9 We i nert, Fri e del, „Re la ti o nism and Re la ti vity“, http://www.staff.brad.ac.uk/fwe i-

nert/Re la ti o nism&Re la ti vity.pdf, при сту пље но, 03.07.2012, стр. 1.
10 „Про блем ре ги о на, као и оста ле по ли тич ке и не по ли тич ке тво ре ви не, ис-

по ља ва се у вре ме ну и кроз вре ме. Исто риј ски узро ци ства ра ју и рас тва ра ју 
ре ги о не. Исто риј ски раз ло зи, та ко ђе, ука зу ју на оправ да ност или нео прав-
да ност ре ги о нал не све сти и жи во та у ре ги о ну“, Кне же вић, Ми лош: „Ре ги-
о на ли зам и ге о по ли ти ка“, Но ви Сад, Зборникматицесрпскезадруштвене
науке,бр. 112-113, 2002, стр. 208.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.2/2012,год.VIIIvol.14 стр.4157

45

Скаларегионализма

 У окви ру сво је те о ри је ре ги о на ли зма, Вер лих-Лак и 
Ван Лан ген хоф пру жа ју ска лу ре ги о на ли зма и ука зу ју на пет 
еле ме на та по мо ћу ко јих је мо гу ће по сма тра ти ре ги о нал ни 
раз вој и исто риј ско-ком па ра тив не про це се ре ги о на ли за ци је. 
Као пр ви и нај зна чај ни ји фак тор ис ти че се про стор где се ре-
ги он од ре ђу је као ја сно оме ђе на област у ши рем окру же њу, 
али ко ја ни је ну жно уну тар гра ни це на ци о нал них др жа ва, 
већ се мо же про те за ти и пре ко по сто је ћих др жав них ли ме са. 
Дру ги чи ни лац од но си се на тр го вин ске и еко ном ске прет-
по став ке ме ђу ре ги о нал не са рад ње. Из те са рад ње раз ви ја се 
„ком плекс ре ги о на“, где се ре ги о нал не ин тер ак ци је од ви ја ју 
на свим ни во и ма, од ин сти ту ци о нал них до по је ди нач них, а 
утвр ђе ни дру штве ни обра сци би ва ју из ме ње ни но вим об ли-
ци ма ме ђу ре ги о нал не ко о пе ра ци је. Ка да на ве де не ин тер ак-
ци је до стиг ну та кав ин тен зи тет да зах те ва ју кре и ра ње ре ги-
о нал них нор ми и пра ви ла, сти чу се усло ви за раз вој тре ћег 
чи ни о ца, ко ји се озна ча ва као „ре ги о нал но дру штво“. Раз вој 
ре ги о нал ног дру штва пра те кри те ри ју ми за кре и ра ње ре ги-
о нал них ин сти ту ци ја у ко ји ма уче шће узи ма ју и не др жав ни, 
одн. ре ги о нал ни су бјек ти и ак те ри. Функ ци о ни са ње ауто-
ном них ин сти ту ци ја и им пле мен та ци ја ре ги о нал них пра ви-
ла про то ком вре ме на про ду бљу је осе ћај ре ги о нал ног иден-
ти те та, док дру штве на мо би ли за ци ја на ре ги о нал ном ни воу 
фор си ра дух ре ги о нал не кул ту ре и за јед ни штва. По след њи 
сте пе ник пред ста вља из ра ста ње ре ги о нал не др жа ве, са хе-
те ро ге ним ка рак те ром и раз ли чи то сти ма ре ги о нал них ен ти-
те та, а ди стри бу ци ја еко ном ске и по ли тич ке мо ћи од ви ја се 
пре ко ви ше ни воа у вер ти кал ној ор га ни за ци ји др жав не вла-
сти.11

Уко ли ко се по гле да ју све го ре по ме ну те фа зе у раз во ју 
ре ги о на, и ов де се уоча ва се да ре ги о на ли за ци ја пред ста вља 
ком плек сан про цес, ко ји по ред ин сти ту ци о нал не, зах те ва и 
сло же ни ју дру штве ну ди мен зи ју. 

11 War le ich-Lack. Alex, Van Lan gen ho ve, Luk, „In tro duc tion. Ret hin king EU Stu-
di es: The Con tri bu tion of Com pa ra ti ve Re gi o na lism“, EuropeanIntegration,Vol. 
32, No. 6. Ro u tled ge, Taylor & Fran ces Gro up, 2010, стр. 547.



ПетарМатић РЕГИОНАЛИЗАМИТЕРИТОРИЈАЛНА...

46

Регионализами„управљањенавишенивоа“

Убр за ни про цес ре ги о на ли за ци је и „но ва те ри то ри јал-
на по ли ти ка“ у Евро пи нај ве ћим де лом се мо гу обра зло жи-
ти про мо ци јом „упра вља ња на ви ше ни воа“. Мо дел „упра-
вља ња на ви ше ни воа“, ко ји се од но си на струк ту рал не и 
си стем ске про ме не у ЕЗ и ка сни је ЕУ под ра зу ме ва про цес 
кон ти ну и ра ног пре го ва ра ња и са рад ње вла да на раз ли чи-
тим те ри то ри јал ним ни во и ма.12 Ме ђу тим, раз ли чи та ис ку-
ства ре ги о на ли за ци је ши ром европ ског кон ти нен та и уну тар 
са ме ЕУ по твр ђу ју ста но ви ште о не по сто ја њу уни форм ног 
обра сца у из град њи ре ги о на, те да они по сво јим функ ци ја ма 
мо гу ва ри ра ти од чи сто ад ми ни стра тив них до крај ње ауто-
ном них те ри то ри јал них је ди ни ца.13 Про цес ре ги о на ли за ци-
је, ди ску си је и ту ма че ња са вре ме ног ре ги о на ли зма, по себ но 
оног у Евро пи, те ку па ра лел но и ве ли ким де лом се од ви ја ју у 
„сен ци“ ши рих гло бал них про ме на.14 У мно гим слу ча је ви ма, 
про цес из град ње др жа ве је те као ево лу тив ним пу тем, „од-
о здо“, па су и цен трал ни ор га ни вла сти по сте пе но из ра ста-
ли фу зи јом ло кал них и ре ги о нал них ин сти ту ци ја. У дру гим 
си ту а ци ја ма, де цен тра ли за ци ја и де во лу ци ја до ве ли су до 
те ри то ри јал не фраг мен та ци је и ре ги о на ли за ци је уни тар них 
др жав них уре ђе ња. Иако ре ги о на ли за ци ја и ре ги о на ли зам 
ни су но ви пој мо ви, но ви ре ги о на ли зам, за раз ли ку од ста рог, 
у ве ћој ме ри са др жи по ли тич ку ди мен зи ју и ко но та ци ју.15 

Мо дел упра вља ња на ви ше ни воа раз ви јен је у ЕУ, где 
је раз вој над на ци о нал них ин сти ту ци ја по пут Европ ске ко ми-
си је, Са ве та ми ни ста ра, Пар ла мен та или Су да прав де до вео 

12 Marks Gary, “Struc tu ral Po licy in the Euro pean Com mu nity” y Sbra gia, Al ber ta, 
(еd), EuroPolitics:InstitutionsandPolicymakinginthe“New”EuropeanCom
munity,Was hing ton, Bro o kings In sti tu tion, 1992, стр. 191-224.

13 Ви де ти ре ци мо у, То до ро вић Је ле на „Ре ги о на ли зам: бу дућ ност Европ ске 
Уни је?, Политичкаревија,4/2008, Бе о град, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
2008, стр. 1089.

14 Авра мо вић, Зо ран, „Ре ги о на ли зам и де мо кра ти ја (Ре ги о на ли зам као иде о-
ло шко сред ство де су ве ре ни за ци је)“, Со ци о ло шки пре глед, Vol. XXXVI, No. 
1-2, Бе о град, Ин сти тут  дру штве них на у ка, 2002, стр. 

15 Сто ја но вић, Ђор ђе, „Ис точ но-азиј ски ре ги о на ли зам; иде а ци о ни кон текст“, 
Политичкаревија,Vol. 26, бр. 4/2010, Бе о град, Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, 2010, стр. 192. 
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до еро зи је мо ћи на ци о нал них др жа ва, па је те жи ште ре фор-
ми би ло усме ре но на раз вој и ја ча ње суб на ци о нал них је ди-
ни ца ка ко у др жа ва ма чла ни ца ма, та ко и у оним у про це су 
при дру жи ва ња. У та квим окол но сти ма, ре ги о на ли зам, уво-
ђе ње но вих и ја ча ње по сто је ћих ре ги о нал них ин сти ту ци ја 
су озна че ни као нај по год ни ји об лик из ме шта ња про це са до-
но ше ња од лу ка ка ни жим ин стан ца ма. Про цес ре ги о на ли за-
ци је, у нај ве ћој је ме ри за хва тио оне си сте ме у ко ји ма исто-
риј ски и тра ди ци о нал ни ни су би ли за сту пље ни ди фе рент-
ни об ли ци ре ги о на ли зма.16 За чет ни ци те о риј ског кон цеп та 
„упра вља ња на ви ше ни воа“ Ли збет Хјуг и Ге ри Маркс овај 
но ви фе но мен у дру штве ним на у ка ма де фи ни шу као „си стем 
кон ти ну и ра ног пре го ва ра ња ин сти ту ци ја на раз ли чи тим те-
ри то ри јал ним ни во и ма“ и „дис пер зи ју мо ћи у окви ру ви ше 
ју рис дик ци ја“ у вер ти кал ној ор га ни за ци ји вла сти.17 Они го-
во ре о из ме шта њу др жав не мо ћи са др жав ног на над на ци о-
нал ни ни во, али и ње но по ме ра ње ка ре ги о нал ним струк ту-
ра ма. Ме ђу тим, мо дел упра вља ња на ви ше ни воа не об у хва-
та ис кљу чи во вер ти кал ну ком по нен ту, већ се ис по ља ва и по 
хо ри зо на та ли кроз са рад њу срод них ин сти ту ци ја на истом 
те ри то ри јал но-по ли тич ком ни воу.18 За пра во, упра вља ње на 
ви ше ни воа на ли ку је фе де ра ли зму, с том раз ли ком што у фе-
де рал ним си сте ми ма по сто ји пре ци зно и устав но де фи ни са-
на рас по де ла над ле жно сти из ме ђу те ри то ри јал них ју рис дик-
ци ја. По ли тич ки си стем ЕУ ка рак те ри шу „по ро зне гра ни це“ 
из ме ђу ин сти ту ци ја у вер ти кал ној ор га ни за ци ји вла сти, али 
и про ши ре ни ка на ли кроз ко је оне ути чу јед не на дру ге.19 

Исто риј ску пре крет ни цу за раз вој ре ги о на ли зма у ЕУ, 
али и у ши рем европ ском кон тек сту пред ста вља ла је 1988. 

16 Bac he, Ian, Flin ders, Mat thew, (еds.), MultiLevelGovernance,Ox ford Uni ver-
sity Press, New York, 2005, стр. VI.

17 Ho og he, Li es bet, Marks, Gary, MultiLevelGovernanceandEuropeanIntegra
tion,Row man & Lit tle fi eld, Lan ham, стр. XI.

18 Ови ни вои оства ру ју ин тер ак ци ју ме ђу со бом на два на чи на: пр ви, кроз 
раз ли чи те ни вое вла сти (вер ти кал на ди мен зи ја) и дру го, са оста лим ре ле-
вант ним ак те ри ма истог ни воа (хо ри зон тал на ди мен зи ја) Ла не, Јан-Ерик, 
Државноуправљање:разматрањемоделајавнеуправеијавногуправљања,
Бе о град, Слу жбе ни гла сник, Ме га тренд уни вер зи тет, 2012, стр. 135.

19 De Bar de le ben, Joan, Hur rel mann, Ac him, „In tro duc tion“, y De Bar de le ben, Joan, 
Hur rel mann, Ac him (eds), DemocraticDillemasofMultilevelGovernance:Le
gitimacy,RepresentationandAccountability intheEuropeanUnion,NewYork,
Pal gra ve Mac Mil lan, 2007, str. 3-4. 
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го ди на, као јед на од по след њих при прем них ета па за фор-
ми ра ње је дин стве ног тр жи шта, ре ги о нал ну мо би ли за ци ју и 
кре и ра ње но вих ре ги о нал них је ди ни ца, ве ли ким де лом су за-
слу жне про ме не ко је су до ве ле до ре фор ми по ли ти ке струк-
ту рал них фон до ва (Struc tu ral Funds).20 На и ме, по ме ну том ре-
ви зи јом до та да шње ре ги о нал не по ли ти ке, ре ги о нал не вла сти 
до би ле су про ши ре не мо гућ но сти при сту па струк ту рал ним 
фон до ви ма у свим про јект ним ета па ма, од њи хо ве при пре ме, 
пре ко ре ви зи је, до са ме им пле мен та ци је пред ви ђе них ак тив-
но сти. 

 Регионалнопредстављање

Ин те гра тив ни про це си ши ром све та отво ри ли су мно-
го број на пи та ња и ди ле ме а јед на од кру ци јал них по сле ди ца 
европ ских ин те гра ци ја је умно жа ва ње ка на ла пу тем ко јих 
суб на ци о нал не је ди ни це де лу ју у ши рем окру же њу.21 Фор-
ме ре ги о нал ног пред ста вља ња, фор мал ни и не фор мал ни об-
ли ци њи хо вог удру жи ва ња и де ло ва ња у по ли ти ци ЕУ до-
при не ли су по ди за њу ре ги о нал них по ли тич ких и ад ми ни-
стра тив них ка па ци те та. Иде ја европ ских ре ги о на да ти ра из 
20-тих го ди на про шлог ве ка, али су у окол но сти ма свет ске 
кри зе и Свет ског ра та ко ји је усле дио те тен ден ци је за мр ле. 
Са про мо ци јом европ ског фе де ра ли зма то ком 60-тих, до шло 
до њи хо ве по сте пе не ре а фир ма ци је, да би с по чет ка 90-тих 
оне би ле у  пот пу но сти ак ту е ли зо ва не. Још сре ди ном осам-
де се тих го ди на, до шло је до отва ра ња пр вих ре ги о нал них 
пред став ни шта ва, а од та да њи хов број је кон стант но ра стао. 
Већ 1984. у Бри се лу су отво ре на пред став ни штва ло кал них 
вла сти из Не мач ке и Ве ли ке Бри та ни је. Је дин стве ни Европ-
ски акт (Sin gle Euro pean Act, SEA), до дат но је про ши рио 
број над ле жно сти ЕУ, ко је су се пре то га углав ном спа да ле 
у до мен ло кал них и ре ги о нал них вла сти (за шти та жи вот не 
сре ди не, со ци јал на по ли ти ка, обра зов на по ли ти ка итд.). То 

20 Pal mer, Ro san ne, „Euro pean In te gra tion and In tra-Sta te Re la ti ons in Ger many 
and the Uni ted King dom“ у Bo ur ne, An ge la K, (ed), TheEUandTerritorialPo
liticswithinMemberStates:ConflictorCooperation?,Per spec ti ves on Euro pean 
Po li tics and So ci ety, Le i den-Bo ston, Brill, 2004, стр. 53.

21 Ho og he, Li es bet, Marks, Gary, „Euro pe with the Re gi ons“ Chan nels of Re gi o nal 
Re pre sen ta tion in the Euro pean Union“, Publius,Vol. 26, No. 1, FederalSystems
inGlobalEconomy,New York, Ox ford Uni ver sity Press, 1996, стр. 73. 
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је до ве ло до по сте пе ног ши ре ња по ме ну тих струк ту рал них 
фон до ва (Де ло ров из ве штај бр. 2.), што је на ве ло ре ги о нал-
не вла сти из не ких чла ни ца (Ка та ло ни ја, Ба ски ја, Бре та ња 
и др.) да офор ме сво је кан це ла ри је у глав ном гра ду ЕУ, ка ко 
би ре ги о ни мо гли оства ри ва ти свој ути цај на ди стри бу ци ју 
тих ре сур са.22 Уго вор из Ма стрих та (Ma a stricht Tre aty, 1992.) 
је озна чио пре крет ни цу у ре ги о нал ној по ли ти ци и ре ги о нал-
ном пред ста вља њу уну тар Европ ске уни је кроз уво ђе ње суб-
си ди јар но сти као јед ног од ба зич них прин ци па ЕУ. Фор ми-
ра ње Ко ми те та ре ги о на (Com mit tee of the Re gi ons) 1994-тe, 
као при род ног на став ка Кон сул та тив ног ве ћа ре ги о нал них и 
ло кал них вла сти (Con sul ta ti ve Co un cil of Re gi o nal and Lo cal 
Aut ho ri ti es), отво ри ло је но ве ди мен зи је ре ги о нал ног ути ца ја 
на кључ не ин сти ту ци о нал не ак те ре ЕУ. Прем да је уло га Ко-
ми те та ре ги о на оста ла пре вас ход но са ве то дав на,  он је до био  
про ши ре не мо гућ но сти ути ца ја на од ре ђе не по ли ти ке ЕУ. 

Са при дру жи ва њем но вих чла ни ца на кон 2000-те, број 
ре ги о нал них пред став ни шта ва је ра пид но ра стао. Иако су се 
ре ги о ни у до ско ро тран зи ци о ним си сте ми ма још на ла зи ли 
у фа зи кон со ли да ци је, они су по сте пе но отва ра ли сво ја оде-
ље ња у Бри се лу. Пр ви су то учи ни ли пољ ски ре ги о ни, да на-
кон њих то учи ни ли ма ђар ски, сло вач ки и че шки. У мно гим 
слу ча је ви ма, ре ги о нал но пред ста вља ње чла ни ца из Ис точ не 
и цен трал не Евро пе, од ви ја се пре ко ко лек тив них те ла фор-
ми ра них од стра не др жа ва.  

Иако је број суб на ци о нал них пред ста ви шта ва у Бри-
се лу до сти гао им по зант ну ци фру од при бли жно 240, њи хов 
ути цај на по ли тич ке про це се је остао ма ли. Из тог раз ло га, 
не ке раз ви је ни је чла ни це, по пут Не мач ке, Аустри је, Шпа ни је 
и Бел ги је ис ко ри сти ле су мо гућ ност отво ре ну још Уго во ром 
из Ма стрих та ко јом у ра ду Са ве та ми ни ста ра, кључ ног те ла 
Уни је, уче шће мо гу по вре ме но узи ма ти и пред став ни ци ре-
ги о нал них ег зе ку ти ва.23             

22 Huysse u ne, Mic hel & Jans, M. Theo, „Brus sels as the Ca pi tal of the Euro pe of the 
Re gi ons: Re gi o nal Of fi ces as Euro pean Po licy Ac tors“, BrusselsStudies,  Vol. 25, 
Iss. 16, The e-Jo ur nal for Aca de mic Re se arch on Brus sels, стр. 2.

23 Ibidem, стр. 2.
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Псеудорегионализам

Ин сти ту ци о нал не и по ли тич ке ре фор ме у зе мља ма 
Цен трал не и Ис точ не Евро пе ве ли ким де лом су би ле усло-
вље не спољ ним фак то ри ма и при дру жи ва њем ЕУ. Из те ши-
ре сли ке не мо же се из дво ји ти ни ре ги о на ли за ци ја, а број на 
ис ку ства у из град њи ре ги о на на За па ду Евро пе ди рект но су 
ути ца ла и на кре и ра ње ре ги о на у пост ко му ни стич ким по ли-
тич ким си сте ми ма. Ме ђу тим, убр за на тран сфор ма ци ја по-
ме ну тих др жа ва до при не ла је че сто не кри тич кој и не у те ме-
ље ној при ме ни по је ди них ин сти ту ци о нал них ре ше ња, па је 
про цес ре ги о на ли за ци је че сто по при мао обе леж ја псе у до-ре-
ги о на ли зма.  

У на уч ној ли те ра ту ри ко ја за хва та про бле ма ти ку ре ги-
о на ли зма, по сто је мно го број на ту ма че ња пој ма псе у до-ре ги-
о на ли зам. Нај че шће, псе у до-ре ги о на ли зам се схва та као „фа-
сад ни“ ре ги о на ли зам, ко ји фик тив но ег зи сти ра у окол но сти-
ма по ли тич ке до ми на ци је цен трал них ин сти ту ци ја.24 То ком 
по след њих го ди на, у усло ви ма при дру жи ва ња и им пле мен-
та ци је стан дар да и на че ла ЕУ, мно ге зе мље не ка да шњег со-
ци ја ли стич ког бло ка по че ле су да у сво је по ли тич ке си сте ме 
уво де но ву, ре ги о нал ну ин стан цу. Број не про ме не ко је су до-
ве ле до ства ра ња но вих и ре фор ми по сто је ћих ре ги о нал них 
струк ту ра ши ром Цен трал не и Ис точ не Евро пе, су о чи ло је 
ис тра жи ва че ко ји се ба ве овом про бле ма ти ком са ве ли ким 
те шко ћа ма у ин тер пре та ци ји на ве де них про ме на. Бр зи на и 
усло вље ност у при ме ни но вих ин сти ту ци о нал них ре ше ња 
че сто је узро ко ва ла про бле ме у им пле мен та ци ји ин сти ту ци-
о нал них ре ше ња на ре ги о нал ном ни воу.

Је дан од из у зет но до брих при ме ра је по ли тич ки си-
стем Пољ ске. Те ри то ри јал но-ад ми ни стра тив не и ре ги о нал не 

24 Као нај у пе ча тљи ви ји при мер на во ди се тро сте пе ни со вјет ски мо дел де цен-
тра ли за ци је, са чи њен од ло кал них, окру жних и ре ги о нал них струк ту ра. 
Овај си стем је са мо ства рао при вид ло кал не и ре ги о нал не ауто но ми је, где су 
ин сти ту ци је на тим ни во и ма би ле пот чи ње не и функ ци о ни са ле ис кљу чи во 
као аген ти по ли тич ких (ко му ни стич ких) цен тра ла. Ви де ти у Ju ra do, Ele na, 
„Re gi o na li sa tion and the East ward En lar ge ment of the Euro pean Union: A mis sed 
op por tu nity?, RevistaInternationaldelosEstudiosVascos,No. 3/2008, Tri bu ne, 
2008, стр. 109.
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ре фор ме ко је су се од и гра ле с по чет ка де ве де се тих би ле су, 
с јед не стра не, усме ре не на про ши ри ва ње мо гућ но сти при-
сту па ко хе зи о ним и струк ту рал ним фон до ви ма ЕУ. С дру ге 
стра не, исто риј ско ис ку ство Пољ ске као де ла Аустро у гар ске 
им пе ри је по де ље не на обла сти и ре ги о не про из ве ло је сво је-
вр сни уну тра шњи при ти сак за ре ви та ли за ци ју ре ги о на и но-
ву ре ги о нал ну по ли ти ку. Уло га Европ ске ко ми си је у про це су 
ре ги о на ли за ци је Пољ ске би ла је дво стру ка. 

Пр во, ЕК као кључ ни ак тер у пре го во ри ма са по тен ци-
јал ним кан ди да ти ма за члан ство мо же сто пи ра ти или успо-
ри ти про цес при дру жи ва ња, уко ли ко оце ни да по сто ји не-
ус кла ђе ност са стан дар ди ма и прин ци пи ма ЕУ. Ка да је реч 
о прав ном си сте му ЕУ, гла ва 21 AsquisCommunaaireaпод 
ти ма на зи вом „Ре ги о нал на по ли ти ка и ко ор ди на ци ја струк-
ту рал них ин стру ме на та“ омо гу ћа ва ЕК да зах те ва ус по ста-
вља ње ре ги о нал них ин сти ту ци ја ка ко би ула га ла сред ства у 
ја ча ње ма ње раз ви је них ре ги о на и раз вој њи хо вих ад ми ни-
стра тив них ка па ци те та.25 

Дру ги ка нал ути ца ја Ко ми си је на ре ги о на ли за ци ју је 
рас по ла га ње фон до ви ма ве за них за по др шку ре ги о ни ма. На-
и ме, кроз про грам PHA RE ЕУ је до 2003. го ди не уло жи ла 461 
ми ли он евра у по ди за ње ка ко на ци о нал них, та ко и ре ги о нал-
них ад ми ни стра тив них ка па ци те та. Та ко ђе, је дан од зах те ва 
је парт нер ство ме ђу вла сти ма на свим ни во и ма ка ко би се 
ре ги о нал ни раз вој ни пла но ви оства ри ва ли и над гле да ли на 
аде ква тан на чин.26

Иако је у Пољ ској у про те клом пе ри о ду до шло до фор-
ми ра ња ре ги о на, тран сфер над ле жно сти од цен трал них ка 
ни жим ин стан ца ма по вер ти ка ли те као је ис кљу чи во ка ло-
кал ним, оп штин ским струк ту ра ма. Си стем вер ти кал не ор га-
ни за ци је вла сти, по узо ру на фран цу ски, пре те жно цен тра-
ли стич ки мо дел, го во ри да је у Пољ ској реч о об ли ку псе у-
до-ре ги о на ли зма, ко је је пре вас ход но ис ко ри шћен за рад лак-
шег при сту па европ ским раз вој ним фон до ви ма. На кнад не 
ко зме тич ке из ме не у ор га ни за ци ји ре ги о на ни су до при не ле 
по бољ ша њу њи хо вог по ло жа ја у од но су на цен трал ну власт, 
па се у овом слу ча ју не мо же го во ри ти о ре ги о нал ној де цен-

25 Fe rry, Mar tin, “The EU and Re cent Re gi o nal Re form in Po land”, Euro pe – Asia 
Stu di es, Vol. 55, No. 7, Taylor & Fran ces Ltd, 2003, стр. 1099.

26 Ibidem,стр. 1099.
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тра ли за ци ји већ о чи сто ад ми ни стра тив ној де кон цен тра ци ји, 
по што де цен тра ли за ци ја под ра зу ме ва по сто ја ње из вор них 
над ле жно сти и функ ци ја. Та ко се ре ги о ни у Пољ ској мо гу 
обе ле жи ти као управ на под руч ја, а слич ни при ме ри ре ги о-
нал не тран сфор ма ци је и у дру гим по стран зи ци о ним и тран-
зи ци о ним си сте ми ма Цен трал не и Ис точ не Евро пе по ка зу ју 
да псе у до-ре ги о на ли зам ни је био рет ка по ја ва, те да су се у 
прак си ја вља ле ими та тив не, фа сад не и не кри тич ке фор ме ре-
ги о на ли зма ко је не до при но се из град њи ре ги о нал не све сти, 
кул ту ре и ре ги о нал ног дру штва у Евро пи. 

БудућнострегионализмауЕвропи

Про блем ре ги о на ли зма по ред те ри то ри јал не, по се ду је 
и функ ци о нал ну  при ро ду. Уко ли ко пи та ње ре ги о на ли зма 
по сма тра мо из пер спек ти ве про ме на ко је су се од и гра ле у 
Евро пи то ком про те кле две де це ни је, мо же се уочи ти да су 
ре форм ски за хва ти и тран сфор ма ци ја не ка да ауто ри тар них 
по ли тич ких си сте ма умно го ме би ли усме ре ни на ре ви та ли-
за ци ју пре ђа шњих и из град њу но вих ре ги о нал них струк ту ра 
и ин сти ту ци ја. Ме ђу тим, не би тре ба ло из гу би ти из ви да да 
је бр зи на тих про ме на че сто во ди ла и не кри тич кој при ме ни 
од ре ђе них ре ше ња, што се у обла сти ре ги о на ли зма че сто из-
ви то пе ра ва ло у раз ли чи те фор ме псе у до-ре ги о на ли зма. Но ва 
те ри то ри јал на по ли ти ка у мно гим др жа ва ма европ ског За па-
да, али и Ис то ка би ла је усме ре на на пре те жно ад ми ни стра-
тив не ре фор ме, без су штин ске де цен тра ли за ци је и де во лу-
ци је, а ти фа сад ни за хва ти ни су бит но до при не ли ре ги о нал-
ном раз во ју. 

С дру ге стра не, прин цип суб си ди јар но сти, на гла шен у 
кључ ним од ред ба ма уго во ра о ЕУ, као и про гра ми и кон вен-
ци је дру гих ре ги о нал них ор га ни за ци ја, по пут Са ве та Евро-
пе, отво ри ли су ши рок про стор за ме ђу ре ги о нал ну и пре ко-
гра нич ну са рад њу. Овим ини ци ја ти ва ма ни же те ри то ри јал-
не је ди ни це, ре ги о ни и ло кал не са мо у пра ве, укљученe су  у 
про це се ме ђу ре ги о нал не са рад ње. Евро ре ги о ни, ко јих да нас 
има ви ше од 70 чи не јед ну од ба зич них ком по нен ти ко о пе-
ра ци је у Евро пи. Ипак, са рад ња уну тар ре ги о на, као и ме ђу 
њи ма, умно го ме је опре де ље на њи хо вим ин сти ту ци о нал ним 
ор га ни зо ва њем и тран сфе ром над ле жно сти од цен трал них 
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ка суб на ци о нал ним је ди ни ца ма. Пре ко гра нич на са рад ња и 
одр жа ва ње дру штве них, кул тур них и еко ном ских ве за функ-
ци о ни ше пре те жно на до бро вољ ној ба зи, у ко ји ма су пре вас-
ход но ан га жо ва не ло кал не за јед ни це.27   

Ре ги о нал но умре жа ва ње и ати пич ни мо дел упра вља-
ња на ви ше ни воа усло жња ва ју по ли тич ке про це се уво де ћи у 
ин сти ти ци о нал ни си стем ЕУ не др жав не ак те ре, по пут не вла-
ди них ор га ни за ци ја, по лу при ват них и при ват них аген ци ја и 
те ла за мо ни то ринг и сл.  Не фор мал ни об ли ци удру жи ва ња и 
ко му ни ка ци је ме ђу њи ма, ва ни ин сти ту ци о нал ни ар на жма ни 
и ко о пе ра ци ја раз ли чи тих ин стан ци у вер ти кал ној ор га ни-
за ци ји вла сти уну тар ЕУ зна чај но су ума њи ли тран спа рент-
ност у де ло ва њу по ли тич ких ин сти ту ци ја.

Не по сто ја ње уни форм ног обра сца у ор га ни за ци ји ре-
ги о на и не у јед на че ност у њи хо вим по ли тич ко-ад ми ни стра-
тив ним ка па ци те ти ма до дат но оте жа ва ју про це се  ме ђу ре ги-
о нал не са рад ње. С об зи ром да се про цес из град ње ре ги о на 
пре вас ход но на ла зи у ру ка ма др жа ва-чла ни ца, они по сво јим 
функ ци ја ма ва ри ра ју до крај ње ауто ном них до чи сто ад ми-
ни стра тив них те ри то ри јал них је ди ни ца. Функ ци о нал не, али 
и еко ном ске и исто риј ско-кул тур не раз ли ке ме ђу њи ма, 

Узи ма ју ћи у об зир све на ве де не чи ни о це, мо же се за-
кљу чи ти да ће бу дућ ност ре ги о на ли зма у Евро пи умно го ме 
би ти опре де ље на да љим ко ра ци ма у европ ским ин те гра ци ја-
ма, те да но ви и из ме ње ни об ли ци ре ги о нал ног ути ца ја на по-
ли ти ку ЕУ мо гу до при не ти ујед на ча ва њу и хо мо ге ни за ци ји 
ре ги о нал ног раз во ја. С об зи ром да ауто ном ни је ре ги о не (нпр. 
Шпа ни ја или Бел ги ја) ка рак те ри ше ет нич ка или кул тур на 
раз ли чи тост у од но су на окру же ње сти че се ути сак да је ре-
ги о на ли за ци ја Евро пе и да ље за сно ва на на иден ти тет ској, а 
ма ње еко ном ској ди мен зи ји. Под сти ца ње ло кал них и ре ги о-
нал них иден ти те та не рет ко је, а по себ но у европ ској прак си 
во ди ло се па ра ти зму и раз град њи на ци о нал них др жа ва. 

Сти му ли са ње про це са ре ги о нал не са рад ње и фор ми ра-
ње ре ги о на, ка ко твр де Кеп ка и Мар фи до при но си евро пе и-
за ци ји по што „евро ре ги о ни по ку ша ва ју да ство ре су бре ги о-
нал не мо сто ве ко ји спа ја ју љу де: они ства ра ју прет по став ке 

27 Akin wu mi, Akin bo la E, “Chan ging Spa ces, Emer gent Pla ces: Tran sbor der Re gi-
o na lism in the „New Euro pe“, Po li ti cal Ge o graphy, Vol. 25, Iss. 7, El se vi er Pu blis-
hing, 2006, стр. 850.
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за про ду бљи ва ње европ ских ин те гра ци ја.“28  Ме ђу тим, они 
с јед не стра не во де евро пе и за ци ји, док с дру ге фор си ра ње 
ре ги о нал них ко лек ти ви те та во ди раз град њи иде је о „јед ној 
Евро пи“. Убла жа ва ње или до дат но про ду бљи ва ње тих про-
тив реч них и су прот ста вље них тен ден ци ја мо гу бит но опре-
де ли ти да љи раз вој ре ги о на ли зма, па и бу дућ ност ин те гра-
тив них про це са у Евро пи.        

              

PetarMatic

REGIONALISMANDTERRITORIALPOLITICS
INEUROPE

Sum mary

Reaffirmationofregionalismandthenewterritorialpoli
ticsinEuropeoverthepasttwodecadesrepresentoneofthecru
cial componentsofEuropean integration.This trend is largely
drivenbyinstitutionalsolutionsthatemphasizetheroleofsub
sidiaryandsubnationalterritorialjurisdictionsintheEUpoli
ticalsystem.However,accesstostructuralfunds,whichlargely
involveregionalandlocaldevelopmentwereoftenuncriticaland
hasledtofacaderegionalbuilding.Theseformsofadministrati
vedevolutioninparticularhavecometotheforeinthetransition
systemsofCentralandEasternEurope.Diversityoftheinstituti
onalsolutions,frompurelyadministrativetohighlyautonomous
regionalstructurescomplicatestheEUregionalizationprocess.
Regionalidentitiesstrengtheningthat,ononeside,shouldcontri
butetotheEuropeanization,ontheother,opensthenewpathsto
wardsregionalseparatismsand“oneEurope”ideadegradation.
Keywords:regions,regionalism,territorialpolitics,regionalca

pacities,Europe,EU,nowrefonalgeographyреги
они,scaleofregionalism,territorialandrelatitio
nalapproaches,multilevelgovernance.

                            

28 Kep ka J, Murphy, A, „Euro re gi ons in Com pa ra ti ve Per spec ti ve“, у Ka plan, D, Ha-
kli, J, (eds.)  Bo un da ri es & Pla ce, Lon don, Row man & Lit tle fi eld, 2002, стр. 50.
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Re su me

Thispaperdiscussestheissueofregionalismandthenew
territorialpoliticsinEurope.Presentthegeneraltrendofdecen
tralizationwithemphasisonregionalizationandfullexpression
cametoEuropeduringthepasttwodecades.Firstpartsinclude
epistemologicaltheoreticaldeterminationofregionalismandit’s
positioninginthecontextofbroaderchangesintheglobalenvi
ronment.Europeanization,thecreationofEuropeanidentityand
theevolutionoftheEUasaregionalformofglobalizationwith
adisplacementrangeofpublicaffairsatthesupranationallevel,
moredistantfromthecitizens,openedtheareatorevitalizeand
strengthenexistingandtocreateandbuildanewregionalstruc
turesinEurope.Italsodealswithterritorialandralationalap
proachesin„newregionalism“and„scaleofregionalism.Men
tionedtheoreticalparadigmsdescriberegionalizationasacom
plexandtimeconsumingprocessthatmayhavegiveninadvan
ce,butthespontaneousandthetrajectoryinwhichregionsare
subject toconstantchangesandadapt tonewconditionsinthe
innerandouterenvironment.ThefollowingsectionpresentsEU
multilevelgovernancesysteminwhichregionalandsubnational
structuresareamongcrucialcomponents.Finalsectionsreview
formsofpseudoregionalism in someEastandCentralEurope
countries,aswellasfutureofregionaldevelopmentinEurope.
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* Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град.

** Рад је на стао у окви ру про јек та 179014 ко га фи нан си ра Ми ни стар ство про-
све те, на у ке и технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.

АлександарСашаГајић*

ПЕР СПЕК ТИ ВЕ СРП СКО-РУСКИХ 
 ОД НО СА У КОН ТЕК СТУ 

САВРЕМЕНЕ СВЕТ СКЕ КРИ ЗЕ**

Са же так

Посматрајући добро познате културно историјске
темеље(порекло,сродни језици,традицијаисточно-визан-
тијскогправославља)српско-рускиходносакрозкратакпре-
секњиховогразвојаупретходнадвавека,урадусеописују
триактуелнастубасарадњеСрбијеиРусије:културно-по-
литички, интересно спољнополитички и стратешко геое-
нергетскии геополитички.Указујућинабројнеаналогије у
историјскимпроцесимадвадруштваштоупућујунадубин-
ску,судбинскуидуховнуповезаностраднадаљепосматра
перспективесрпско-рускиходносауконтекстусвеобухват-
ностисавременесветскекризекаокризекрајамодерности,
управоуразвојномконтекстуисрпскогирускогдруштвате
њиховимдосадашњимпостоцијалистичкимразвојем.
Кључнеречи:српско-рускиодноси,историјскосавезништво,

светскакриза,модерност
Кул тур но-исто риј ски те ме љи срп ско-ру ских од но са до-

бро су зна ни: за јед нич ко по ре кло и срод ни је зи ци са ко ре ном 
у ста ро сло вен ском је зи ку; иден тич на тра ди ци ја ис точ но-ви-
зан тиј ског пра во сла вља што је, и по ред те ри то ри јал не одво-
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је но сти два сло вен ска на ро да, одр жа ва ла ду хов ну и кул тур-
но-ко лек тив ну, иден ти тет ску бли скост; кул тур на са рад ња и 
из ра зи то исто риј ско са ве зни штво.

Ван сва ке сум ње је да је им пе ри јал на Ру си ја. у свом 
ши ре њу ути ца ја пре ма Сре до зе мљу, то јест про сто ри ма ко-
ји ма је вла да ло Осман ско цар ство, у од но си ма пре ма Ср би ма 
и Бал кан ским Сло ве ни ма би ла ру ко во ђе на соп стве ним стра-
те шким ин те ре си ма по ме ша ним са иде о ло шким и вер ским 
све то на зо ри ма те осе ћа њи ма. У окви ру њих она је, са свим 
при род но, са гле да ва ла про бле ма ти ку он да шњег „Ис точ ног 
пи та ња“ – ре ша ва ња суд би не про сто ра Осман ског цар ства 
око ко га су се јаг ми ле све та да шње ве ли ке европ ске си ле.1 
При то ме је ва жно ис та ћи да су се ру ски ре ал-по ли тич ки ин-
те ре си у нај ве ћој ме ри по ду да ра ли са на ци о нал-осло бо ди-
лач ким те жња ма бал кан ских хри шћа на, си гур но мно го ви ше 
не го ин те ре си дру гих ве ли ких си ла на овом про сто ру.2  

Срп ско-ру ски од но си, гле да но у ди мен зи ја ма овог по-
ли тич ког са ве зни штва, пред ста вља ју, у нај ве ћој ме ри, по зи-
ти ван пол ру ске „ис точ не по ли ти ке“. У њи ма је Ру си ја, гле да-
ју ћи сво је ин те ре се и ди на ми ку у он да шњим од но си ма мо ћи, 
у раз ли чи тим фа за ма то ком це лог 19. ве ка од и гра ла ве о ма 
бит ну уло гу и ства ра њу, ја ча њу и ши ре њу мо дер не срп ске др-
жа ве. У про це су ко ји је по чео још у 18. ве ку, Ср би су се на мет-
ну ли као ет нич ка гру па на Бал ка ну ко ји ма је Ру си ја, укуп но 
гле да ју ћи, да ва ла при о ри тет у окви ру ре ша ва ња „ис точ ног 
пи та ња“, иако су за са мо кон тро ли са ње пло вид бе стра те шки 
ва жним цр но мор ским те сна ци ма ту уло гу, из ге о по ли тич ких 
раз ло га, трај но тре ба ли да има ју, пре свих – Бу га ри.3 Исто-

1 Ва си лиј По по вић, Источнопитање:Историјскипрегледборбеокоопстан-
каОсманлијскецаревинауЛевантуинаБалкану, Бе о град, Ге ца Кон, 1928.

2 Ви де ти Ulam Adam, „Na ti o na lism, Pan sla vism, Com mu nism”, RusssianForeign
Policy (ed. Ivo Le de rer), Yale Uni ver sity Press, Yale, 1964, стр. 39-69.

3 До вољ но је нпр. са мо по гле да ти ста во ве бу гар ских по ли ти ча ра и исто ри-
о гра фа и та мо за те ћи го то во јед но гла сне ја ди ков ке о то ме ка ко су, упр кос 
њи хо вом „ве ћем ге о по ли тич ком зна ча ју“; „бра ћа Ру си“ го то во увек фа во-
ри зо ва ли Ср бе у од но су на Бу га ре, а (по њи ма) че сто и на соп стве ну ште ту. 
Та кви ста во ви су пу ни пре те ри ва ња услед ег зал та ци је на ци о нал ног сен ти-
мен та, али су сва ка ко ко ри сни да се су че ле са ста во ви ма срп ске по ли тич ке 
ели те ко ја ис трај но (а нео прев да но) оп ту жу је ру ску бал кан ску по ли ти ку за 
бу га ро фи ли ју. Чи ни нам се да су ови ста во ви о „ср бо фи ли ји“ у нај ве ћој ме-
ри осно ва ни са мо ка да се ти чу ру ског ути ца ја на цр кве но-школ ска пи та ња 
кра јем 19. ве ка, као што је, ре ци мо, би ло да ва ње сул та но вог бе ра та скоп ској 
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риј ске при ли ке све до че да ути ца ји он да шњих дру гих ве ли-
ких си ла ни ка да не би до при не ли ства ра њу са мо стал не срп-
ске др жа ве, већ би јед но по да ни штво са мо за ме ни ли дру гим. 
Са дру ге стра не, Ру си ни су ство ри ли мо дер ну срп ску др жа ву 
(као што су то учи ни ли Бу га ри ма и Ру му ни ма, а у са рад њи 
са Бри та ни јом и Фран цу ском – и  Гр ци ма), али су од и гра ли 
зна чај ну уло гу у по мо ћи да је Ср би са мо ство ре.

ИсторијскосавезништвоСрбијеиРусије

Још у пе ри о ду пре да ва ња по др шке об на вља њу срп ске 
др жа ве по чет ком 19. ве ка, Ру си ја је има ла прет ход ну, из у-
зет но зна чај ну кул тур ну уло гу на Бал ка ну. Од вре ме на Пе-
тра Ве ли ког, а на ро чи то на кон Сви штов ског ми ра па све до 
по ди за ња срп ских уста на ка, ру ски цр кве но-кул тур ни ути цај 
био је пре су дан за очу ва ње срп ског иден ти те та из ло же ног 
фа на ри от ском де ло ва њу, по себ но у вре ме ну на кон уки да ња 
Пећ ке па три јар ши је. 

Исто ри ја срп ско-ру ских од но са у 19. и 20. ве ку из ра зи то 
је при ја тељ ска и са ве знич ка. Исти на, у њој је би ло и успо на 
и па до ва - што због спољ них окол но сти, што због гре ша ка и 
за блу да обе ју стра на. Ру си ја је у дру гој фа зи устан ка све срд-
но по др жа ла Ка ра ђор ђе ву Ср би ју, али је 1809. го ди не не смо-
тре но охра бри ла офан зи ву срп ских уста ни ка на три фрон та 
исто вре ме но (и то на срп ско ин си сти ра ње, а без ко ор ди на ци је 
са ру ском вој ском у Вла шкој),4 што се за вр ши ло ка та стро фом 
на Че гру. Но, 1810. и 1811. го ди не Ру си су ди рект но до при-
не ли зна чај ним срп ским вој ним ус пе си ма. Оста вља ње Ср би-
је на це ди лу ми ром са Тур ском у Бу ку ре шту 1812. го ди не 
би ло је узро ко ва но ви шом си лом (На по ле о но ва ин ва зи ја на 
Ру си ју); ру ска по ли ти ка пре пу шта ња уста ни ка тур ској осве-
ти ис пра вље на је од мах по про ме на ма окол но сти на ме ђу на-
род ној сце ни, са па дом На по ле о на и ства ра њем ткз. „Све те 
Али јан се“. Не са мо да су уступ ци Ма ра шли па ше да ти Ми-
ло шу Обре но ви ћу би ли ре зул тат и де ло ва ња ру ске ди пло ма-
ти је, већ је и по то њи те мељ срп ске др жав но сти био уда рен 

епар хи ји и по то њи из бор про срп ски ори јен ти са ног ми тро по ли тиа Фир ми-
ли ја на, чи ме је Ру си ја не дво сми сле но по спе ши ла ја ча ње срп ског ути ца ја на 
про сто ру Ма ке до ни је.

4 Ви ше код Љу шић Ра дош, ВождКарађорђе,другакњига, НИП Вој ска и НИП 
Де чи је Но ви не, Бе о град и Гор њи Ми ла но вац, 1995, стр. 10-16.
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на ба зи ру ских вој них по бе да над Тур ском у ра ту 1829. го ди-
не. Срп ска на ци о нал-осло бо ди лач ка по ли ти ка по ло ви ном 19. 
ве ка (на ро чи то она кња за Ми хај ла) би ла је пот по мог ну та од 
стра не Ру си је, ма да не рет ко и об у зда ва на да не би, у по Ру си-
ју не по вољ ном тре нут ку, по ста ла по вод за отва ра ње су ко ба 
из ме ђу ве ли ких си ла. По сле ди це  не у спе ха Ср би је у ра ту са 
Тур ском 1876. го ди не би ле су спре че не пр во ру ским ин сти-
сти ра њем на при мир ју, а по том ул ти ма ту мом и об ја вом ра та 
Тур ској, чи јим је ис хо дом Ср би ја од го то во по ра же не стра не 
по ста ла не са мо по бед ник, већ је и сте кла ста тус ме ђу на род-
но при зна те др жа ве, до ду ше са не до вољ ним про ши ре њем и 
у не по вољ ном по ло жа ју. Но, узро ци то ме ви ше су ле жа ли у 
јед но ду шном про ти вље њу европ ских си ла Ру си ји, не го у са-
мом ру ском ста ву.5 

Ру си ја је, на кон ди на стич ке про ме не у Ср би ји на по-
чет ку 20. ве ка, од и гра ла кључ ну уло гу об у зда ва ња Ср би је од 
ис хи тре не кон фрон та ци је у „анек си о ној кри зи“ (1908), та ко 
са мо од га ђа ју ћи вој ни су коб ко га је при жељ ки вао Беч. Не-
ко ли ко го ди на ка сни је, ру ска уло га у спо ра зу ме ва њу не сло-
жних бал кан ских хри шћан ских др жа ва у прав цу ства ра ња 
са ве за за осло бо ди лач ки рат и про те ри ва ње ве ков ног осман-
ског за во је ва ча би ла је пре суд на. Иза  тур ског по ра за 1912. 
го ди не у Бал кан ском ра ту ста ја ла је ру ска ди пло ма ти ја, а иза 
ка сни јег ме ђу-бал кан ског бра то у би лач ког оти ма ња о де ло ве 
осло бо ђе них те ри то ри ја услед раз ли чи тог ту ма че ња од ред би 
ме ђу соб них спо ра зу ма – ста ја ле су на ци о нал не су је те бал-
кан ских на ро да пот пи ри ва не упра во од оних ве ли ких си ла 
ко ји су уз њи хо ву по моћ те жи ле да по ни ште ру ске спољ но по-
ли тич ке учин ке. 

Нај све тли ји при мер ру ско-срп ског са ве зни штва пред-
ста вља 1914. го ди на. Та да је Ру си ја, са ци љем за шти те и сво-
јих и срп ских ин те ре са ко ји ма је пре ти ло да бу ду пре га же-
ни од стра не Цен трал них си ла, не при пре мље на ушла у Пр-
ви свет ски рат. У ње му је, по том, Ру си ја пре тр пе ла огром не 
људ ске гу бит ке и про паст свог цар ства. У ме ђу рат ном пе ри о-
ду, кра ље ви на Ју го сла ви ја је, упра во из со ли дар них раз ло га, 
би ла нај ср дач ни је уто чи ште бе ле еми гра ци је из Со вјет ског 
Са ве за и, исто вре ме но, нај твр ђи по бор ник ан ти бољ ше вич ке 

5 По тем кин В., Историјадипломатије,Свескадруга, Ар хив за прав не и дру-
штве не на у ке, Бе о град, 1949, стр. 34-36 и 49-52.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕС-бр.2/2012,год.VIIIvol.14 стр.59-78

63

по ли ти ке ме ђу др жа ва ма ис точ ног де ла Евро пе. Ова твр до-
кор на по ли ти ка је, ме ђу тим, де лом уна за ди ла ме ђу соб не од-
но се срп ског на ро да и Ру си је под бољ ше ви ци ма; та ква спољ-
на по ли ти ка је по ку ша ла да, са срп ске стра не пре ка сно, об-
но ви од но се са Ру си јом и на до ме сти про пу ште но тек уочи 
Дру гог свет ског ра та и на па да на ци-фа ши ста на кра ље ви ну 
Ју го сла ви ју. Ипак, упра во на пад на Ју го сла ви ју по ме рио је 
Хи тле ров план по чет ка опе ра ци је Бар ба ро са за шест не де-
ља. Ово „до би ја ње вре ме на“ се, не што ка сни је, то ком тра ја ња 
бит ке за Мо скву, по ка за ло ве о ма зна чај ним за пре о крет у ра-
ту на Ис точ ном фрон ту. 

Ко нач ни ис ход ра та до вео је до по бе де про со вјет ских 
пар ти зан ских ге ри ла ца. Они су пре у зе ли власт над Ју го сла-
ви јом ком би ну ју ћи ан гло а ме рич ку и со вјет ску по моћ (ко ја је, 
у зад њим фа за ма ра та, у ви ду ди ви зи ја Цр ве не Ар ми је про-
тут ња ла кроз Ср би ју) и та ко убр за ли три јумф ко му ни стич ке 
оп ци је на ште ту ње них ал тер на ти ва. Но, иди ла „иде о ло шке 
и сло вен ске“ са бра ће би ла је крат ка и за вр ши ла се већ 1948. 
го ди не ди рект ним су ко бом на ре ла ци ји Бе о град-Мо сква. На-
кон то га је дру га, „Ти то ва Ју го сла ви ја“ као но ми нал но не свр-
ста на со ци ја ли стич ка др жа ва, по че ла да ужи ва не са мо сим-
па ти је већ и ин ди рект ну тај ну и јав ну по др шку За па да. То  је 
под ра зу ме ва ло и да она игра ком плек сну „дво стру ку игру“ 
на клац ка ли ци хлад но ра тов ска ме ђу на род не по ли ти ке ко ја је 
да ле ко ви ше ишла у при лог про тив ни ци ма СССР-а не го њој. 

По то њи слом ко му ни зма и рас пад обе мул ти на ци о нал-
не др жа ве, и Со вјет ског Са ве за и Ју го сла ви је, по ста вио је и 
Ср бе и Ру се у слич ну си ту а ци ју пре и спи ти ва ња соп стве них 
по зи ци ја у ме ђу на род ном жи во ту, али и сво јих ме ђу соб них 
од но са. У оба слу ча ја, рас пад фе де рал них др жа ва оста вио је 
зна ча јан про це нат оба њи хо ва на ро да ван те ри то ри ја ма тич-
не ре пу бли ке, где су, по том, еска ли ра ли ме ђу ет нич ки су ко-
би. Ме ђу тим, док је Ру си ја - што због ве ли чи не, што због 
огром них ре сур са и на сле ђе них ме ха ни за ма из прет ход не 
епо хе - де лом ус пе ла да при ми ри цен три фу гал не си ле и по-
сте пе но по но во поч не да ја ча свој ути цај на про сто ру не ка-
да шње фе де рал не др жа ве, Ср би су, са да ле ко ма њим ка па-
ци те ти ма, про шли мно го го ре: у ра то ви ма за „ју го сло вен ско 
на сле ђе“ про гла ше ни су за „па ри је“ ме ђу на род не за јед ни це. 
Ср би су, ком би на ци јом по ли тич ких и вој них сред ста ва, не 
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са мо са би је ни или про те ра ни са сво јих ве ков них ста ни шта, 
већ су и, лу ка вом за ме ном те за, огла ше ни за крив це за рас пад 
зе мље ко ју су же ле ли очу ва ти, као и све су ко бе ко ји по том 
усле ди ли. На ла зе ћи се у не за вид ној си ту а ци ји, Ми ло ше ви-
ћев ре жим је по ку ша вао да по што-по то при ба ви се би ру ску 
спољ но по ли тич ку по др шку не ма ре ћи за он да шњу сла бост 
ру ске др жа ве и ње но из бе га ва ње кон фрон та ци је са за пад ним 
си ла ма. На пад НА ТО али јан се на СРЈ у про ле ће 1999. го ди не, 
и по ред све га, имао је из ра зи то ја ку и отре жњу ју ћу уло гу на 
ру ско јав но мње ње и спољ но по ли тич ко по и ма ње при ли ка на 
Бал ка ну. За то је усле ди ло ду бо ко пре и спи ти ва ње во ђе ња ру-
ске по ли ти ке на Бал ка ну ко ја је до та да, сво јим спо ра дич ним 
ан га жма ни ма, углав ном те жи ла да се ка ко-та ко ре а фир ми ше 
као би тан чи ни лац ме ђу на род не за јед ни це, ма да то су штин-
ски још увек ни је би ла.

По ступ на об но ва ру ске мо ћи чи ни ло се да је про шла 
го то во нео па же но са пе то ок то бар ским про ме на ма и сме ном 
Ми ло ше ви ће вог ре жи ма. Но, ни је би ло та ко: уз ру ско по сре-
до ва ње из вр шен је не са мо ми ран тран сфер вла сти у Бе о гра-
ду, већ су Ср би ји опро ште ни еко ном ски ду го ви из прет ход-
них пе ри о да. Та ко ђе, Ср би ји је да та, ско ро па „на реч“, до вољ-
на ко ли чи на енер ге на та да се пре гу ра кри тич ни пр ви пе ри од 
тран зи ци је. Да ље ја ча ње Ру си је на ме ђу на род ној по зор ни ци 
очи то ва ло се са ин тен зи ви ра њем ме ђу на род не прав но-по-
ли тич ке кри зе око ста ту са Ко со ва и Ме то хи је. Та да је Ру ска 
Фе де ра ци ја у окви ру си сте ма УН од и гра ла уло гу кључ ног 
са ве зни ка Ср би је у спре ча ва њу ме ђу на род не ле га ли за ци је 
„от ми це“ ју жне срп ске по кра ји не су прот но од ред ба ма ме ђу-
на род ног пра ва. Упр кос ин тен зив ним на по ри ма атлан ских 
мен то ра у ко рист при зна ва ња се па ра ти стич ке са мо про кла-
мо ва не не за ви сно сти ткз. Ко со ва - Ру си ја се по ка за ла као до-
след ни и не по ко ле бљи ви са ве зник срп ске спољ но по ли тич ке 
по зи ци је по овом пи та њу, све до да на шњих да на.  

Актуелневезеисудбинскаповезаност
СрбијеиРусије

Кул тур на и по ли тич ка бли скост срп ског и ру ског на ро-
да те њи хо вих др жа ва са мо је је дан од сту бо ва, онај са те ме-
љем у опи са ној исто риј ској са рад њи, на ко ји ма по чи ва ак ту-
ел на са рад ња две сло вен ске и пра во слав не др жа ве. Дру га два 
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сту ба са рад ње ни су ни шта ма ње бит на. То су, као пр во, на 
иден тич ним, пре кла па ју ћим ин те ре си ма из ра сли ста во ви по 
пи та њу од но са у са вре ме ној ме ђу на род ној за јед ни ци. Они се, 
пре све га, ти чу по што ва ња ме ђу на род но-прав них ре гу ла ти-
ва, на че ла су ве ре но сти и не по вре ди во сти те ри то ри јал ног ин-
те гри те та др жа ва. У кон крет ној вред но сној и ин те ре сној пер-
спек ти ви, иден тич ност спољ но по ли тич ких ста во ва огле да се 
у по др шци Ру ске Фе де ра ци је Ре пу бли ци Ср би ји у си сте му 
УН (пре све га, у Са ве ту Без бед но сти) по пи та њу ста ту са срп-
ске ју жне по кра ји не, Ко со ва и Ме то хи је. Она се, та ко ђе, ви ди 
и у срп ској уз др жа но сти на спрам ста во ва уну тар ОЕБС-а по 
пи та њу Ју жне Осе ти је, али и у бла го на кло но сти срп ског ста-
ва пре ма  ру ској ини ци ја ти ви о „Но вом уго во ру о без бед но-
сти у Евро пи“. Дру гим ре чи ма, срп ска и ру ска стра на на го-
то во исто ве тан на чин по сма тра ју по жељ не пу те ве да љег раз-
во ја ме ђу на род них од но са уну тар ме ђу на род ног си сте ма ко ји 
се раз ви ја у прав цу мул ти по лар но сти. Као дру го, у пи та њу 
је и стра те шка са рад ња две зе мље о из град њи енер гет ских 
ко ри до ра из ме ђу Ру ске Фе де ра ци је и нај ра зви је ни јих зе ма ља 
чла ни ца ЕУ, од но сно - ве ли ки зна чај из град ње га со во да „Ју-
жни ток“ ис под Цр ног мо ра и Бал ка на ко ји би - упра во пре ко 
Ср би је - тре ба ло да до сег не ЕУ. По ред то га, тр го вин ске ве зе и 
по вла шће ност Ср би је на осно ву би ла те рал ног спо ра зу ма ко-
ји је осло ба ђа ју пла ћа ња ца ри на при ли ком уво за чи та вог ни-
за ро ба на тр жи шта у Ру си ји, пред ста вља ју до дат но по год но 
тле за да ље по бољ ша ва ње по сто је ћих ве за и про ду бља ва ње 
са рад ње. Све ово су до бро по зна те ства ри не са мо Ср би ји и 
Ру си ји, већ и свим тре ћим стра на ма, укљу чу ју ћи и оне ко је 
без до бро на мер но сти гле да ју на ове ве зе и уоча ва ју и њи хо ве 
по тен ци ја ле, али и огра ни че ња и не до стат ке.6       

Ме ђу тим, ве за Ср би је и Ру си је ни је са мо кул тур но-
исто риј ска и крв но-је зич ка, већ мно го ду бља и ви ше ди мен-
зи о нал ни ја од оне ко ја се да уочи ти уну тар опи са них и не-
ка да шњих, и са да шњих од но са. Она ни је са мо за сно ва на на 
вер ској и ет нич кој бли ско сти, ни је тек ин те ре сна у ре ал по-
ли тич ким ди мен зи ја ма (са идеј ном спољ но по ли тич ком над-

6 Пе тро вић Жар ко, Руско-српскостратешкопартнерство:садржинаидо-
машај,  http://www.isac-fund.org/dow nlo ad/Zar ko_Pe tro vic-Ru sko-srp sko_stra-
te sko_part ner stvo-sa dr zi na_i_do ma saj.pdf, ски ну то 2.4.2012.
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град њом), ни ти са мо по тен ци јал но пло до но сна у стра те шко-
еко ном ском по гле ду. Она је ду хов на, суд бин ски по ве за на. 

По сто ји чи тав низ нај ду бљих исто риј ских слич но сти, 
упо ред них, ана лог них про це са и ве за ко је се од ви ја ју у срп-
ској и ру ској исто ри ји, од но сно  исто риј ском раз во ју њи хо вих 
дру шта ва због ко јих мно ги, а пре све га за пад ни „атлан ти-
сти“, пра во слав не Ср бе иден ти фи ку ју и сма тра ју „ма лим Ру-
си ма на Бал ка ну“. Ове слич но сти не про из ла зе тек из по сто-
је ћих из ра же них, ра ни је опи са них кул тур но-исто риј ских ве-
за и об ли ка са рад ње, ма да их ду бин ски по спе шу ју. Кре ни мо 
ре дом. Оба на ро да и обе зе мље су из ра зи то кон ти нен тал ног 
ти па, ге о граф ски из ме ште не од не по сред ног до ди ра са то-
плим мо ри ма ка ко ји ма су кон стант но би ле усме ре не њи хо ве 
раз вој не те жње. Док Ру си ја за у зи ма цен трал но, до ми нант но 
ме сто у ср цу („Хар тленд“) евро а зиј ске кон ти не тал не ма се, са 
за па да до се жу ћи европ ски, пот кон ти нен тал ни ри мо ка то лич-
ко-про те станстски свет а на ју гу и ју го и сто ку ори јен тал ни 
свет сред ње а зиј ског исла ма те да ле ко и сточ них ци ви ли за ци ја 
и њи хо вих тра ди ци ја, Ср би ја, сме ште на  у цен трал ном је згру 
Бал кан ског по лу о стр ва („Ср би ја као бал кан ски Хар тленд“)7 
што по ве зу је Сред њу Евро пу и евро а зиј ске сте пе са Сре до-
зе мљем и Бли ским ис то ком - у истом од но су, али ума ње ном 
раз ме ру, сто ји пре ма све ту За па да (у сво јој сред њо е вроп ској 
ва ри јан ти) и све ту исла ма на свом до њем бо ку. Сме ште ни у 
ве о ма сли чан од нос пре ма кул тур но-ци ви ли за циј ски истим 
ак те ри ма, оба на ро да и др жа ве ба шти не тра ди ци ју те лу ро-
крат ског ти па цен тра ли зо ва не др жа ве и вла сти од сво је ци-
ви ли за циј ске „ро ди тељ ке“ – Ис точ ног Рим ског Цар ства, Ви-
зан ти је, као и исту ду хов ну ори јен та ци ју о ко јој се ста ра ју 
се стрин ске, по ме сне пра во слав не Цр кве.  

Чи тав низ слич но сти из ме ђу ге о по ли тич ког и ци ви ли-
за циј ског по ло жа ја, за јед нич ког ет но-лин гви стич ког по ре кла 
и исте ду хов ног опре де ље ња - до во дио је до фа сци нант них 
ана ло ги ја, го то во до по ду дар но сти у дру штве ним про це си-
ма, у уну тра шњим по де ла ма и са би ра њи ма, у исто риј ским 
успо ни ма и па до ви ма ко ји су се од ви ја ли у обе зе мље. За то 
су, пре ма основ ној, гру бој али тач ној по де ли, др жав не тво ре-

7 Ви де ти Сте пић Ми ло мир, Увртлогубалканизације, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе-
о град, 2001, стр. 102-108.
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ви не оба на ро да има ле шест исто риј ски ве о ма слич них фа за 
соп стве ног исто риј ског раз вит ка. 

Ки јев ски пе ри од био је пр ви пе ри од ру ске др жа ве ка да 
је она на ста ла из сво јих ра но сред њо ве ков них, ро дов ско-пле-
мен ских др жа во ли ких тво ре ви на и учвр сти ла се у пра во сла-
вљу као осно ви соп стве ног ду хов ног иден ти те та. Усле дио је 
пе ри од опа да ња ко је се пре тво ри ло у пе ри од „та тар ског роп-
ства“. Тре ћи пе ри од, онај ко ји се ти че осло ба ђа ња од за во је-
вач ког јар ма и по чет ка са би ра ња ру ских зе ма ља, на зи ва се 
„мо сков ским пе ри о дом“ ка да је цен тар др жа ве по ме рен на 
се вер. На ред ни пе ри од, раз до бље „Пе тров ске Ру си је“ пред-
ста вљао је епо ху ја ча ња цар ства, са по ку ша ји ма па ри ра ња и 
до се за ња сна ге им пе ри јал них си ла За па да, али и пре ва зи ла-
же ња соп стве них, на сле ђе них струк ту рал них не до ста та ка. 
Пе ти је био „со вјет ски пе ри од“ (Со вјет ска Ру си ја), за по чет, 
на кон ре во лу ци о нар ног пре вра та, на со ци ја ли стич ким иде о-
ло шким осно ва ма. На кон уру ша ва ња  ове иде о ло ги је и рас-
па да са ве зне др жа ве, усле дио је ше сти, ак ту ел ни пе ри од „по-
сто вјет ске Ру си је“.

Пр ви пе ри од срп ске исто ри је је до ба „не ма њић ке Ср би-
је“. У ње му се на те ме љу  прет ход них, ра но сред њо ве ков них 
др жа ва иден ти тет ски (ис точ но пра во сла вље) и по ли тич ки 
ује ди ни ла ве ћи на срп ских зе ма ља на Бал ка ну. На кон дво ве-
ков ног уз ле та, са фе у дал ном дез ин те гра ци јом и ко сов ском 
по ги би јом, по чи ње дру ги „пост ко сов ски пе ри од“, ко ји по-
ступ но пре ла зи у раз до бље „тур ског роп ства“. „Ка ра ђор ђе-
ви ћев ско-пе тро вић ки и обре но ви ћев ски пе ри од“ пред ста вља 
че твр то раз до бље срп ске исто ри је. У мо дер ној епо хи, Ср би, 
осло ба ђа ју ћи се ве ков ног осман лиј ског јар ма, пре ме шта ју се-
ди ште сво је др жа ве на се вер. Они те же да ство ре дру штво 
европ ског ти па те пре ва зи ђу на сле ђе ну за о ста лост и ин-
сту ту ци о нал ну ра зо ре ност као по сле ди цу тур ске вла сти на 
Бал ка ну. Овај пе ри од се за вр ша ва са „им пе ри јал ном“ Ју го-
сла ви јом, ко ја, на кон ре во лу ци је (ко ја се ни је, као у ру ском 
слу ча ју. од и гра ла то ком Пр вог, већ то ком Дру гог свет ског 
ра та), по ста је со ци ја ли стич ка зе мља. Ше сти, ак ту ел ни пе ри-
од пред ста вља епо ху на кон про па сти Ју го сла ви је као са ве зне 
др жа ве и со ци ја ли стич ке иде о ло ги је („пост ју гол сло вен ска“, 
„пост со ци ја ли стич ка“ Ср би ја). 
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И са вре ме не слич но сти из ме ђу Ср би је и Ру си је, и у по-
је ди ним де ша ва њи ма и ши рим про це си ма, у са ве зни ци ма, 
так ма ци ма и не при ја те љи ма - су фа сци нант не. Не ли чи ли 
Цр на Го ра, на чи јем про сто ру је на ста ла пр ва срп ска сред њо-
ве ков на др жа ва, са сво јим уну тра шњим по де ла ма ста нов ни-
штва на де кла ри са не Ср бе, „срп ске Цр но гор це“, „Цр но гор це 
ко ји го во ре срп ским је зи ком а вер ни ци су СПЦ“,  „не срп ске“ 
Цр но гор це у не ко ли ко под ва ри јан ти (од вер ски и кул тур но 
нео пре де ље них, до оних ко ји те же За па ду или уни ји са ри-
мо ка то ли ци ма), али и сво јим по ло жа јем на ју гу и на сло ње но-
шћу на то пло мо ре, на Укра ји ну и „ма ло ру ско“ иден ти тет ско 
пи та ње? Не из гле да ли „нај за пад ни ја срп ска зе мља“ – Ре пу-
би ка Срп ска ко ја у окви ру Бо сне и Хер це го ви не „одо ле ва“  
кље шти ма са се ве ра, за па да и ју га, и при то ме у мно гим сег-
мен ти ма очу ва но сти дру штва и по врат ка тра ди ци ји не рет ко 
пред ња чи у од но су на ма тич ну др жа ву, на Бе ло ру си ју? На 
кра ју, не под се ћа ју ли Ко со во и Ме то хи ја на ју гу, са сво јом 
угро же но шћу бр ђан ским (ква зи)ислам ским нар ко-кар те ли ма 
што же ле да уз по моћ стра них ути ца ја ство ре „атлан ти стич-
ку“ НА ТО др жа ву, на си ту а ци ју на Кав ка зу и по ку шај ства-
ра ња исла ми стич ке „Ич ке ри је“?

Бу ду ћи да се исто риј ски раз ви ја ју из исте ду хов но-кул-
тур не ма три це, а под углав ном слич ним спољ ним упли ви ма 
- ста ње ства ри и са вре ме ни про це си ко ји те ку и у „по сто-
вјет ској Ру си ји“ и „пост ју го сло вен ској Ср би ји“ има ју ве ли ке 
слич но сти. Њи хо ва срж да нас ле жи упра во у по сто ци ја ли-
стич ком иден ти тет ском тра га њу те по ку ша ју дру штве не об-
но ве ко је лу та из ме ђу за пад них ути ца ја и пре у зи ма ња ње го-
вих ре це па та уре ђе ња и дру штве ног раз во ја са јед не стра не, и 
по ку ша ју по врат ка соп стве ним ве ро до стој ним тра ди ци ја ма 
са дру ге стра не, као и те жњи као оства ре њу ба зич них на ци о-
нал них ин те ре са у њи хо вом пре се ку. Раз ли чи ти ис хо ди, раз-
ли чи те ори јен та ци је и њи хо во сме њи ва ње, за ви се пре све га 
од сте пе на тре нут ног ве ћин ског опре де ље ња, али и од соп-
стве них по тен ци ја ла и ре зер ви (ту ле жи и основ на раз ли ка 
из ме ђу две зе мље и на ро да). Из тих раз ло га се не ке по ја ве и 
про це си (и по зи тив ни и не га тив ни) пре де ша ва ју у јед ној не го 
у дру гој др жа ви. 
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Светскакризаисрпско-рускасарадња
Ак ту ел на свет ска кри за (2008-) ни је са мо фи нан сиј-

ско-еко ном ска кри за са гло бал ним до ме ти ма: ни је у пи та њу 
тек кри за еко ном ског ли бе ра ли зма ко ја на ве ли ка вра та во ди 
по врат ку др жав ног, ин тер вен ци о ни стич ког ка пи та ли зма. У 
пи та њу је све о бу хват на кри за ко ја озна ча ва де фи ни тив ни за-
вр ше так епо хе мо дер но сти. Кри за је, да кле, исто вре ме но и 
при вред на, и кул тур на, и со цио-по ли тич ка и, вред но сна, од-
но сно, у по за ди ни, у свом те ме љу – ду хов на кри за.8 Пет ве-
ко ва свет ске пре мо ћи ци ви ли за ци је За па да се за вр ша ва. Ње-
ни мо де ли функ ци о ни са ња, на свим ни во и ма, по ка зу ју сво је 
не га тив но на лич је. У њи ма се огле да не спо соб ност да из на-
ђу ква ли та тив не од го во ре и тран сфор ми шу се у су прот ном, 
ста би ли шу ћем, ан ти кри зном сме ру. Ни су са мо све ин сти ту-
ци је, сви об ли ци огра ни зо ва ња и функ ци о ни са ња мо дер ног 
све та у ду бо кој кри зи и опа да њу. То су и на чи ни ми шље ња и 
жи вље ња у ко ји ма је оби та вао мо дер ни чо век што се по у зда-
вао у из ве сност пот пу ног и исти ни тог са зна ња „ово стра ног 
све та“ и соп стве не кре а тив не, има нент не људ ске мо ћи ко ја се 
отр гла од ве за са тра ди ци јом и пре ко ње, оно стра но шћу, са 
све том ду хов но сти. 

Кри зно ши ре ње са епи цен тром на За па ду, у ср цу ка пи-
та ли стич ког си сте ма, на свом  ме ђу на род ном по љу ам би ва-
лент но се од но си пре ма не за у ста вљи вим про це си ма пре ра-
ста ња уни по лар ног све та у мул ти по лар ни –  све та са ви ше 
рав но прав них ре ги о нал них цен та ра све у куп не мо ћи  из ме ђу 
ко јих тек тре ба из гра ди ти си стем рав но те же сна га. Са јед-
не стра не - ра ди ка ли за ци ја кри зних де ша ва ња кроз ре ал но 
опа да ње мо ћи За па да убр за ва ове про це се; са дру ге -  она 
ди рект но угро жа ва мул ти по лар ност у на ста ја њу. По сто је ћи 
гло бал ни цен три мо ћи, све сни да је њи хов ути цај у ре ла ци-
ја ма са на ста ју ћим но вим по ло ви ма свет ског си сте ма у све 
из ра же ни јем сла бље њу и опа да њу, те же да сво је до са да шње, 
сте че не по зи ци је над мо ћи „ушан че“ кроз ра ди кал ни „кри-
зни ме наџ мент“, од но сно кроз пре у сме ра ва ње, пре ли ва ње и 

8 Де таљ ни је код: Га јић Алек сан дар, Духовне основе светске кризе, Кон рас, 
Бе о град, 2011.
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упра вља ње кри зним упли ви ма на про сто ри ма где се уоб ли-
ча ва ју но ва, ре ги о нал на је згра мо ћи ко ја по ступ но ја ча ју. Са-
вре ме на дра ма тич на ре ги о нал на де ша ва ња - се ри је ра то ва, 
др жав них пре вра та, мо не тар них и еко ном ских уда ра и со ци-
јал них пре ви ра ња, од ко јих су „арап ско про ле ће“ и „кри за 
евро зо не“ тек на ве ћи и нај у оч љи ви ји про це си, го во ре упра во 
о ши ре њу кри зе и по ку ша ју ње ног пре у сме ра ва ња уз по моћ 
ра ди кал ног кри зног ме наџ мен та.

Ши ре ње кри зе на ин сти ту ци о нал но не ста бил на, дру-
штве но и при вред но нео по ра вље на пост со ци ја ли стич ка дру-
штва, те кри зни уда ри ко ји се из цен тра ка пи та ли стич ког 
си сте ма ши ре пре ма по лу пе ри фе ри ја ма, већ су са ме по се би 
опа сност за ова дру штва и њи хо ве ме ђу соб не ве зе. Тим ви ше 
су то и по ку ша ји „кри зног ме наџ мен та“, тј. пре у сме ра ва ње 
и ути ца ње на кри зна пре ли ва ња на ове про сто ре, по го то во 
на про стор Ру си је ко ја, кроз по сте пе ни опо ра вак сти че све 
усло ве да пре ра сте у цен тал ног ба лан се ра но во на ста ју ћег 
све та мул ти по лар но сти - у ре ал ну осо ви ну на ста на ка мо гу ће 
ши ре евро а зиј ске ин те гра ци је из ме ђу ње них ре ги о на. Са мим 
тим, Ру си ја пред ста вља и по тен ци јал но нај ве ћу опа сност за 
опа да ју ће цен тре гло бал не мо ћи, тј. про стор на ко га би они 
нај ра ди је пре у сме ри ли кри зне им пул се и из ли ве... Ср би ја, 
пак, као кул тур но-ци ви ли за циј ски „јед но род на“ Ру си ји а 
сме ште на тик уз За пад, пре ма сред њо е вроп ском По ду на вљу, 
ухва ће на је у ко ви тлац дво стру ке, уну тра шње (ауто ге не ри-
са не) и спољ не свет ске кри зе. Она пред ста вља по год ни по ли-
гон пре ко ко га се мо же од и гра ти ан ти кри зно по ве зи ва ње и 
„ан ти кри зна са рад ња“ Ру си је са до ми нант ним др жа ва ма на 
европ ском пот кон ти нен ту, од но сно чла ни ца ма ЕУ.        

Си ту а ци ја са свет ском кри зом као за вр шном кри зом 
мо дер но сти уто ли ко је сло же ни ја ти ме што су, то ком нај ве-
ћег де ла мо дер не епо хе у про те клих не ко ли ко ве ко ва, и Ср би-
ја и Ру си ја те жи ли да ство ре, од но сно пре у ре де сво је др жа ве 
по узо ру на За пад. Гле да ју ћи за пад њач ке ин сти ту ци о нал не и 
ор га ни за ци о не из ра зе то ком пе ри о да над мо ћи ових др жа ва 
за вре ме тра ја ња мо дер не епо хе, у прет ход них пет ве ко ва - 
зе мље сло вен ског пра во сла вља су пре у зи ма ле и опо на ша ле 
за пад не дру штве не образ це при мо де ло ва њу соп стве ног дру-
штва. Ка ко су ови мо де ли би ли опо на ша ни и „ка ле мље ни“, а 
не плод уну тра шњег дру штве ног раз во ја, они су, по ред тре-
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нут ног ор га ни за ци о ног ја ча ња, има ли и сво је из ра зи то не га-
тив не по сле ди це, сво је вр сно там но дру штве но на лич је. „По-
за пад ња че ње“ је до во ди ло до нај ши рих дру штве них рас ко ла, 
до оту ђе ња ве ли ких де ло ва дру штве них ели та ко је су уз уве-
зе не вред но сти и на чи не жи во та пре у зи ма ле и ту ђу ин те ре-
сну пер спек ти ву. Све то је до во ди ло до по ра ста дру штве не 
не прав де и ду бо ког су ко ба са нај ши рим сло је ви ма соп стве-
ног на ро да. По де ла на“за пад ња ке“ и „сло ве но фи ле“ из ру ске 
мо дер не исто ри је, у срп ском слу ча ју си гур но ни је има ла та ко 
ду бо ке раз ме ре - али је у кул тур но-по ли тич ком сми слу та ко-
ђе при сут на, уз сво је спе ци фич но сти, и код Ср ба. 

Ду би на дру штве ног рас ко ла узро ко ва ног на сил ном, не-
при ла го ђе ном мо дер ни за ци јом по за пад ном мо де лу - у ру-
ском слу ча ју до ве ла је до ре во лу ци о нар ног пре вра та. Та ко  је 
на осно ву са за па да аси ми ло ва не ал тер на тив не иде о ло шке 
кон цеп ци је – ко му ни стич ке иде о ло ги је, по ку ша но ства ра ње 
не ка пи та ли стич ког си сте ма ко ји ће пре ва зи ћи све на ра сле 
про ти ву реч но сти мо дер но сти. Иста ствар се, не што ка сни је, 
од и гра ла и у Ср би ји. 

Окре та ње со ци ја ли стич ком иде о ло шком екс пе ри мен ту 
ра ди убр за ног дру штве ног раз во ја ко ји би из бе гао по сле ди це 
за пад не мо дер но сти ле жа ло је у то ме што је ова иде о ло ги ја, 
са сво јим про кла мо ва ним ци ље ви ма, на пр ви по глед из гле да-
ла по год ном - што је од го ва ра ла основ ним те жња ма и иде а-
ли ма сло вен ско-пра во слав ног све та. Би ле су то те жње за ова-
пло ће њем је ван ђе о ских иде а ла и вр ли на у со ци јал ној сфе ри 
што би до при не ле да дру штве не ве зе и це ло куп но дру штве-
но уре ђе ње по ста не по год но за до сти за ње дру штве не прав де 
и со ли дар но сти по и ма не у нај ши рем сми слу. Ове вред но сти 
и те жње ка дру штве ној „са бор но сти“ би ле су ве ко ви ма под-
ло га свих ар ха ич них об ли ка дру штве ног ор га ни зо ва ња ис-
точ но пра во слав них Сло ве на – од оп штин ских ве ћа, се о ских 
за дру га и фа ми ли ја, до збо ро ва и са бо ра ко је су би ле ду бо ко 
угро же не „уве зе ним“ об ли ци ма за пад њач ке мо дер ни за ци је. 
Сто га, не тре ба да чу ди пси хо ло шки ду бо ка од бој ност на ро да 
на ис то ку Евро пе пре ма из ве шта че ним фор ма ма и про це ду-
ра ма те на њи ма уста но вље ним кру тим хи је рар хи ја ма ко је 
оту ђу ју и по ступ но уки да ју су штин ску ве зу из ме ђу на ро да 
и вла сти чи је „суп стан ци јал но“ за јед ни штво, по њи хо вом 
нај ду бљем осе ћа њу, тре ба да бу де уте ме ље но у вр лин ској 
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оно стра но сти (Све та Ру си ја“, „Не бе ска Ср би ја“). Не га тив но 
на лич је овог от по ра као ре ак ци је на ути ца је за пад не мо дер-
но сти огле да ло се у сво је вр сном „не мо де р ном ни хи ли зму“ 
ко ји је при гра био мо дер не иде о ло шке ар гу мен те ка ко би се 
кроз сти хи ју су прот ста вио оту ђе њу и дру штве ној не прав-
ди што је уме сто у обе ћа ни раз вој и бо љи так, са мо про ду-
бљи ва ла си ро ма штво и дру штве но про па да ње. Но, „зам ка“ 
ко му ни стич ке ал тер на тив не мо дер но сти ле жа ла је што је и 
она, и то на сил ним ме ра ма, хте ла да пре ва зи ђе мо де ран ка-
пи та ли стич ки За пад уни шта ва ју ћи пред мо дер не тра ди ци је, 
њи хов мо рал и ре ли ги о зност. Ка да Шпен глер, по сма тра ју-
ћи ру ску ре во лу ци о нар ну сти хиј ност (у ко јој ви ди усло ве 
за раз ви так дру гог кул тур но-исто риј ског ти па) у њој уоча ва 
„апо ка лип тич ну по бу ну про тив ан ти ке“,9 ми сле ћи под „ан-
ти ком“ на иде ал ну али пра зну фор му, он је, за пра во, по го дио 
у срж ду хов ног про бле ма ис точ но-пра во слав них Сло ве на са 
„уве зе ним“ за пад ним фор ма ма ко је не од го ва ра ју њи хо вим 
ду шев ним и ду хов ним стре мље њи ма. У том по гле ду, ни век 
ка сни је ни шта се ни је про ме ни ло.

Ис ку ство исто ри је прет ход ног, два де се тог ве ка, да-
кле, ука зу је не са мо на по губ ност уто пиј ских иде о ло шких 
стре мље ња (као мо дер них, се ку ла ри зо ва них за ме на за пред-
мо дер ну ду хов ност), већ и на оно што су ове иде о ло ги је са 
до брим ци љем али на по гре шне на чи не хте ле да спре че и 
од стра не – опа сност по за пад ња че ња и ства ра ња „рас кол нич-
ких“ фор ми ко је по сте пе но „уби ја ју“ не за пад не на ро де, до во-
де их у пот чи ње ни, ко ло ни јал ни по ло жај на бе ђе не кул тур не 
ин фе ри ор но сти, са по ха ра ним ре сур си ма, ра зо ре ном при вре-
да ма и ме ђу људ ским ве за ма као оста ци ма дру штве ног тки ва.            

Основ ни про блем са ко јим се, то ком епо хал не, ра зор не 
кри зе кра ја мо дер но сти су о ча ва ју срп ско и ру ско дру штво те 
њи хо ве по сто је ће ве зе ле жи у то ме што су оба дру штва, из ла-
зе ћи из јед ног не у спе лог иде о ло шког екс пе ри мен та, кре ну ли 
на зад, у „ре при зу“ опо на ша ња оних кул тур но-ци ви ли за циј-
ских мо де ла и њи хо вих од но са чи је су по губ не по сле ди це и 
до ве ле до ре ак ци је што их је усме ри ла у прав цу ра ди кал ног 
со ци јал ног екс пе ри мен та. Тра ге ди ја је тим ве ћа што је, на кон 

9 Шпен глер Освалд, Пропастзапада, књи га 2, Кри ста ли, Бе о град, 1990. Ово 
исто при ме ћу је и Ни ко лај Бер ђа јев у де лу Рускаидеја, Про све та, Бе о град, 
1987, стр. 86. 
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уру ша ва ња со ци ја ли зма, от по че та тран зи ци ја ко ја у овим 
дру штви ма убр за но вра ћа упра во оне од но се ко ји су у да на-
шње да не до ве ли до епо хал не свет ске кри зе све о бу хват них 
раз ме ра, у од но се у ко ји ма се по ступ но али не ми нов но уру-
ша ва до са да шња над моћ За па да. 

Са те жњом очу ва ња др жа ве и кон ти ну и те та вла сти, уз 
уво ђе ње фор ми пред став нич ке де мо кра ти је ви ше пар тиј ског 
ти па и сло бод но тр жи шног мо де ла, ис точ но-европ ске пост-
со ци ја ли стич ке др жа ве по ку ша ва ју да „по но ве“ иде о ло шку 
мо дер ни за ци ју у пе ри о ду кра ја мо дер не и раз во ја на ње ним 
осно ва ма. Пер цеп ци ја соп стве них на ци о нал них ин те ре са уз 
пу ко опо на ша ње уве зе них за пад них ор га ни за ци о них по ли-
тич ких и при вред них мо де ла, и то уз пре у зи ма ња пер спек ти-
ве на ци о нал не др жа ве 19. ве ка (на зи ва ли ми ово „су ве ре ном 
де мо кра ти јом“ или дру га чи је) - ни је по год на ни ти на спрам 
ак ту ел не си ту а ци је, ни ти одав но за по че тих гло бал них про-
це са. Та ко схва ће на др жа ва и ње ни ин те ре си са мо тек де ли-
мич но успо ра ва ју но во „кри во сра ста ње“ у ви ду по на вља ња 
дру штве ног рас ко ла и оту ђе ња ели та те  си стем ског дру-
штве ног уру ша ва ња.

Бу ду ћи број ча но и ре сурс но ма ња а ге о по ли тич ки и 
кул тур но ис ту ре на, Ср би ја је че сто ра ни је и тра гич ни је би-
ла из ло же на про це си ма ко ји су по сле ди це ак ту ел них ду хов-
но-исто риј ских ги ба ња, на ро чи то оних ко ји сти жу са За па-
да. Упр кос де це ниј ској не рав но прав ној бор би за очу ва ње 
ви тал них на ци о нал них ин те ре са у усло ви ма рас па да са ве-
зне др жа ве, ме ђу ет нич ког ра та и ме ђу на род не ин тер вен ци је 
(што је, без об зи ра на све то,  би ла по ме ша на са на да ма да 
се пре у зму  ткз. „узор ни“ мо де ли за пад ног дру штве ног уре-
ђе ња), Ср би ја се у пр вој де це ни ји но вог ми ле ни ју ма на шла 
у не за вид ној си ту а ци ји. То је раз ве ја ло убе ђе ња у за пад ну 
до бро на мер ност и мо гућ ност би ло ка квог ствар ног, а не са мо 
вер бал ног парт нер ства, као и углав ном илу зор не на де о мо-
гућ но сти соп стве ног дру штве ног бо љит ка на овим осно ва ма. 
У Ср би ји се, не за бо ра ви мо то, на кон из вр ше не вој не агре си је 
од и гра ла пр ва „обо је на ре во лу ци ја“ ко ја ће по ста ти тип ски 
мо дел за ње не ко пи је на по сто вјет ском про сто ру. У Ср би ји 
је, та ко ђе, из вр ше на про то тип ска не у спе шна ре фор ма ко ја се 
све ла на пљач ка шку при ва ти за ци ју и пре тва ра ње јед не сред-
ње раз ви је не др жа ве у пу ки де ин ду стри ја ли зо ва ни про стор 
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за пла си ра ња уве зе не ро бе  и из воз јеф ти них си ро ви на.  Та-
ко је Ср би ја пре тво ре на у ва зал ну др жа ву са ком пра дор ском 
ели том, ин те ре сно и кул ту ро ло шки „по за пад ња че ном“, ко ја 
функ ци о ни ше као део струк ту ра нео ко ло ни јал не упра ве над 
соп стве ним ста нов ни штво, над на ро дом од ко га је пот пу но 
оту ђе на. 

Ма ко ли ко тра гич на, срп ска са вре ме на ис ку ства мо гу 
дру ги ма би ти дра го це на. Она да ју очит при мер сви ма ко ји 
же ле да из ву ку по у ку ка ко не тре ба чи ни ти; она пру жа при-
зо ре ко ји раз ве ја ва ју илу зор на пре ду бе ђе ња не са мо о до бро-
на мер но сти нај моћ ни јих си ла За па да, већ и о мо гућ но сти 
иоле ду го роч ни јег парт нер ског ко ег зи сти ра ња са за пад ним 
гло бал ним цен три ма мо ћи и њи хо ве спрем но сти да на дру гој 
стра ни то ле ри шу по сто ја ње иоле озбиљ ни је др жа ве и при-
вре де. „Срп ски слу чај“, и на ро чи то са да шње ста ње ства ри у 
њој, по себ но мо гу по слу жи ти као зна ча јан при мер Ру си ји - 
јер и у њој те ку исти про це си, под истим кул тур ним, по ли-
тич ким и ду хов но-исто риј ским ути ца јем. 

И по ред свих исто риј ских на сле ђа, суд бин ске по ве за-
но сти и број них ком па ра тив них пред но сти у ве за ма и са рад-
њи Ср би је и Ру си је, са да шњи тре ну так  је осен чен је јед ним 
тра гич ном рас ко ра ком. Ср би ја, или ба рем онај њен бо љи део 
што је пре о стао, на осно ву свог ис ку ства и ви ди и бо ље зна - 
али не ма ни до вољ но сна ге, ни до вољ но ре сур са да то зна ње 
пре тво ри у успе шно де ло ва ње што мо же до ве сти до су штин-
ског пре о кре та, а на су прот си ли ко ја ју је при ти сла и окру жи-
ла. Ру си ја, још увек у не до стат ку та квог, пу ног про жи вље ног 
ис ку ства, иако јој ра сте сна га (а у ре сурс ним по тен ци ја ли ма 
ни ка да ни је ни оску де ва ла) - не зна до вољ но и у пот пу но сти 
не раз у ме. Она, на жа лост, ства ри углав ном по сма тра крат-
ко роч но, ин те ре сно и при то ме не до вољ но про ду бље но, не-
це ло ви то, све са праг ма тич ним ци љем до би ја ња вре ме на за 
свој пу ни опо ра вак и же ље ни раз вој, ма кар и са не ис кре ним 
парт не ри ма и ма кар на не за до во ља ва ју ћим, усво је ним осно-
ва ма. Но, тај, то ли ко же ље ни исто риј ски пре дах - убе ђе ни 
смо - не ће до би ти. 

Онај део ста нов ни штва Ср би је ко је га ји на ду у по моћ 
„исто род не Ру си је“ те би ва раз о ча ран ње го вим су штин ским 
из о стан ком у од но су на алар мант но ста ње у ко ме се срп ско 
дру штво и др жа ва на ла зе, не схва та ју да Ру си ји та ко ђе тре-
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ба по мо ћи да ви ди и схва ти ку да во де про це си ко ји су у Ср-
би ји ис пред ња чи ли, ка ко би се пре ну ла и пре о ри јен ти са ла у 
вре ме ну у ко ме  из о ста ја ње пра ве ини ци ја ти ве и ду бин ске, 
епо хал не тран сфор ма ци је зна чи не са мо ста ја ње у ме сту, већ 
– по ни ра ње, про па да ње. 

Зар спо зна ја ово га ис ку ства мо ра сва ки пут да се пре-
ску по пла ти? Да ли до кључ ног пре о кре та мо ра увек да до ђе 
тек у од сут ни, крај ње дра ма тич ни час, као у „смут ним вре-
ме ни ма“ или 1812. го ди не - ка да на хру пе коб не по сле ди це ра-
ни јег са мо за ва ра ва ња, оду го вла че ња и не а де кват ног ре а го-
ва ња? Пред од го во ри ма на ова кључ на пи та ња сто је, упр кос 
све му не по ко ле ба ни - од но си Ср би је и Ру си је, док се свет ска 
кри за ши ри и не на зи ре јој се крај...    

          

AleksandarSasaGajic

PERSPECTIVESSERBIAN-RUSSIAN
RELATIONSINTHECONTEXTOFTHE

MODERNWORLDCRISIS

Summary
Byobservingwellknownculturalandhistoricalfoundati-

ons(origin,close languages,Byzantineeastern-orthodoxtradi-
tion)ofSerb-Russianrelationstroughoutprevious twocenturi-
es,thepapergivesdescriptionofthreecontemporarypillarsof
cooperationbetweenSerbiaandRussia:cultural-political,fore-
ign-political  and strategical –geoenergetical andgeopolitical
pillarofcooperation.Pointingonnumerousanalogiesinhistori-
calprocessesbetweentwosocietieswhichreferstosubstantial,
“destined”andspiritualbindings,thisworkfurtherobservers
perspectivesofSerb-Russianrelationsincontextofuniversality
ofcontemporarycrisisasthecrisiswhichsignalizestheendof
modernity,whilelookingintodinamicofSerbianandRussianso-
cietiesandtheirpostsocialistdevelopment.
KeyWords:Serb-Russianrelations,historicalalliance,worldcri-

sis,modernity



АлександарСашаГајић ПЕРСПЕКТИВЕСРПСКО-РУСКИХ...

76

Литература
Бер ђа јев Ни ко лај, Рускаидеја, Про све та, Бе о град, 1987.
Га јић Алек сан дар, Духовнеосновесветскекризе, Кон-

рас, Бе о град, 2011.
Љу шић Ра дош, Вожд Карађорђе, друга књига, НИП 

Вој ска и НИП Де чи је Но ви не, Бе о град и Гор њи Ми-
ла но вац, 1995.

Пе тро вић Жар ко, Руско-српско стратешко партнер-
ство: садржина и домашај,  http://www.isac-fund.
org/dow nlo ad/Zar ko_Pe tro vic-Ru sko-srp sko_stra te sko_
part ner stvo-sa dr zi na_i_do ma saj.pdf

По по вић Ва си лиј, Источно питање:Историјски пре-
гледборбеокоопстанкаОсманлијскецаревинауЛе-
вантуинаБалкану, Бе о град, Ге ца Кон, 1928.

По тем кин В., Историјадипломатије,свескадруга, Ар-
хив за прав не и дру штве не на у ке, Бе о град, 1949.

Сте пић Ми ло мир, Увртлогубалканизације, Слу жбе ни 
лист СРЈ, Бе о град, 2001.

Шпен глер Освалд, Пропастзапада, књига2, Кри ста-
ли, Бе о град, 1990.

Ulam Adam, „Na ti o na lism, Pan sla vism, Com mu nism”, 
RusssianForeignPolicy, (ed. Ivo Le de rer), Yale Uni ver-
sity Press, Yale, 1964.

Re su me

Thepaper beginswith insight look onwell known cultu-
ralandhistoricalfoundations(origin,closelanguages,byzanti-
neeastern-orthodoxtradition)ofSerb-Russianrelationsandits
development throughout previous two centuries. Imperial Rus-
sia, spreading its influence towardMediterrean (then ruled by
OttomanEmpire)wasguidedbyitsstrategicinterestswhilebu-
ildingrelationswithBalkanSlavs,includingSerbsamongthem.
But,Russianstrategicinterestsweremostlyidenticalwithnati-
onal-liberationstrivingsofBalkanChristians,muchmore than
interestsofanyothergreatpowerinthisregion.Serb-Russian
relations,lookingthroughoutdimensionsofthispoliticalallian-
ce,mostlyrepresentspositivepoleofRussian“Easternpolicy”.
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Therefore,Russia,withitsowninterest,playedsignificantrolein
creationandstrengtheningofmodernSerbianstate.

Contemporary situation is quite similar. There are three
contemporarypillarsofcooperationbetweenSerbiaandRussia:
cultural-political,foreign-politicalandstrategical–geoenerge-
ticalandgeopoliticalcooperation.Thefirstisrootedincultural
similaritiesandhistoricalcooperation,butothertwoareequally
important: secondpillar is basedon their converging interests
which are concerning relations in contemporary international
community. The third, geoeconomical and geopolitical pillar,
growsoutof it–bothsideshavealmost identicalviewson the
pathsofdevelopmentof internationalrelationswhichareevol-
vingintomultipolarworld.Strategicalcooperationonconstruc-
tionofenergeticcorridorsinBalkanarealsoseeninthisway.

But, foundations of Serb-Russian relations aremuch de-
eper andmultidimensional than cultural-historical and ethno–
linguisticcloseness.They’renotonlybasedonclosereal-politic
interests,religiousandethnicalsimilarities,butmoresubstantial,
“destined”withitsspiritualbindings.Therearemanyimportant
historicalsimilaritiesandanalogiesintheprocessesandrelati-
onsinbothSerbianandRussianhistoryofdevelopmentoftheir
societies.Therefore,therearesomeviewsthatareseeingOrtho-
doxSerbsas“littleRussians”inBalkan.Bothpeoplesandthe-
irstatesarecontinental–placedoutofcontactwiththesouth,
warmseas,theygavepermanentefforttoreachthem.Russiaoc-
cupiescentralpositioninHeartlandofEurasianlandmasswith
catholic-protestant“world”inwest,inEuropeanpeninsula,and
Muslim,Oriental“world”insouthandsouthwest;Serbiaispla-
cedinthecoreofBalkanpeninsulaslandmasswhichlinksCen-
tralEuropewiththeMediterraneanandtheNearEast–inthe
samerelations,butsmallerproportions,itstandsatWesternand
Muslim“worlds”asRussia on continental scale.Both peoples
anditsstateshadsixperiodsoftheirhistoricaldevelopment:for-
mative,Kievperiod,Tatarsslavery,Moscoviteperiod,periodof
PetersRussia,Sovietsocialistperiod,post-socialistperiod(Rus-
sia);formativeNemanjicsperiod,“postkosovian”period,Turkish
slavery, “Karageorgè s Petrovic – Obrenovic”modern period,
Jugoslav period and post-socialist period (Serbia). Similarities
inwiderprocessesanditsspecificevents–allies,foesandrivals
–arefascinating.Today,therearemanyanalogiesinpost-socia-
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list“questforidentity”andattemptsofsocialrenewalwhichare
roamingbetweenwestern influencesand importing theirstruc-
ture and“recipes”of social development onone side, and the
attemptstoreturntotheirownauthentictraditionsontheother
side,combiningitwithaspirationsforrealizationof their own
basicnationalinterests.

Furthermore,thepaperobservestheperspectivesofSerb-
Russianrelationsincontextofuniversalityofcontemporarycri-
sisasthecrisiswhichsignalizestheendofmodernity,whilelo-
oking intodinamicsofSerbianandRussiansocietiesand their
post-socialist development. This situation is very complicated
becausebothSerbiaandRussiaaretryingtodeveloptheirown
societiesbycooptingwesternmodernmodelsforfewlastcentu-
ries.BasicproblemstandsintheknowledgethatbothSerbsand
Russians,leavingoneunsuccessful,cummunistideological“we-
sternimported”socialexperiment,tooktheirdirectionback,into
there-runofcopyingmodernwesternmodelsanditsinstitutional
forms,whiletheepochal,destructivecrisisofmodernityistaking
placewithitsepicenterintheWest,withitsunforeseeablecon-
sequences.

 
       

 Овај рад је примљен 16. јула 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 24. августа 2012. године.
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* Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, Бе о град.

** Рад је ре а ли зо ван у окви ру про јек та „Ис тра жи ва ње кли мат ских про ме-
на и њи хо вог ути ца ја на жи вот ну сре ди ну: пра ће ње ути ца ја, адап та ци ја 
и убла жа ва ње“ (43007), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и 
технолошког развој Ре пу бли ке Ср би је у окви ру про гра ма Ин те гри са них и 
ин тер ди сци пли нар них ис тра жи ва ња за пе ри од 2011-2014. го ди не.

МирјанаРадојичић*

КРАЈ ХЛАД НОГ РА ТА, ВЕ ЛИ КА СИ ЛА И 
ГЕ О ПО ЛИ ТИ КА ПРИ РОД НИХ РЕ СУР СА 

– Прилозизаједнустудијуслучаја–

 »Некрвзанафту«
Па ро ла са 

ми тингâ про тив никâ 
аме рич ке  спољ не 

по ли ти ке пре ма Бли-
ском и Сред њем ис то-

ку, ко ји се одр жа ва ју 
ши ром све та

Са же так

У тексту се полази од увида да су експоненцијални
растброја становника на Земљи, исцрпљеностприродних
ресурса,иборбазапривилегованупозицијуудистрибуцији
њиховогостатка,представљаликључнедетерминантеге
ополитичкеигеоекономскестратегијејединеактуалневе
лесиленапланетиупостхладноратовскомраздобљуњене
спољне политике.На примеру ратова противИрака иАв
ганистана,алииснажногинволвирањаудогађањауарап
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скомсветутоком2011.године(„арапскопролеће“)ауторка
тестирасвојухипотезудајеморалистичкиинтонирандис
курскојимсуовиамеричкиспољнополитичкиактиујавно
стибилилегитимизовани(„борбапротивтероризма“,„ус
постављањепореткадемократије“,„заштитаугрожених
људскихправа“)представљао,заправо,реторичкукамуфла
жу оних аутентичних, енергетскоинтересних мотива са
којимасуимСАДињиховезападноевропскесавезницепри
бегавале.Сасличниммотивимаактуалниглобалнихегемон
је,преманалазимаовогистраживања,упливисаоинадо
гађањанапросторимаКосоваиМетохије,којасуокончана
окупацијом,доцнијимсепарирањемодостаткасрпскогдр
жавногорганизма,апотомимеђународноправнимсубјек
тивизовањемовенекадашњесрпскепокрајине.Закључнидео
текстајесвојеврстанпледоајеауторкезановеирадикално
другачије обновљивевидовеенергије,мањедевастирајуће
почовеково,животноважно,природноокружење,аликао
потенцијалниразлозизаратнесукобемеђудржавамаињи
ховутркуунаоружавању,ипоизгледезањеговврсниопста
накнапланетиуједномнепосреднијемиургентнијемсмислу
теречи.
Кључнеречи:геополитика,геоекономија,природниресурси,

великасила,међународнаполитика,међународ
наетика

Бор ба за при ступ, кон тро лу и си гур но рас по ла га ње 
при род ним ре сур си ма  од вај ка да је од ре ђи ва ла од но се ме ђу 
на ро ди ма и др жа ва ма, у пр вом ре ду оним нај моћ ни јим ме ђу 
њи ма с јед не, и они ма ко ји су се не рав но мер ном про стор ном 
рас по де лом при род них бо гат ста ва пла не те на шли у по се ду 
њи хо вих зна чај ни јих де ло ва, с дру ге стра не.  Ис цр пље ност 
ре че них ре сур са и на сто ја ње на при ви ле го ва ној по зи ци ју у 
ди стри бу ци ји њи хо вог остат ка у окол но сти ма  екс по нен ци-
јал ног ра ста бро ја ста нов ни ка на Зе мљи ко ји на ње га пре тен-
ду ју, у ви ше про те клих  де це ни ја су би ле  кључ не де тер ми-
нан те ге о по ли тич ке и ге о е ко ном ске стра те ги је  и ак ту ал не 
и још увек је ди не ве ле си ле на пла не ти  и  би ће то, пре ма 
осно ва ним прет по став ка ма, и у вре ме ни ма ко ја пред сто је. 
Крај Хлад ног ра та  и про паст би по лар не струк ту ре свет ске 
по ли тич ке мо ћи (“уни по лар ни мо ме нат” - Ch. Kra ut ham mer) 
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учи ни ли су САД још ис трај ни јим при вр же ни ком те стра-
те ги је, а конзумеризам као ета бли ра ни стил жи во та ње ног 
ста нов ни штва (и би рач ког те ла! - “theamericanwayoflife”), 
усме ра вао ње не по ли тич ке ели те ка од лу ци да у бес ком про-
ми сној бор би за ње гов енер гет ски sine qua non ис ко ри сте 
сва рас по ло жи ва, де це ни ја ма уна зад  бри жљи во раз ви ја на 
и уса вр ша ва на оруж ја. Уто ли ко је мо ра ли стич ки ин то ни ран 
спољ но по ли тич ки но во го вор пост хлад но ра тов ског  гло ба ног 
хе ге мо на са “људ ским пра ви ма”, “де мо кра ти јом”  и  “бор бом 
про тив те ро ри зма” као сво јим но се ћим топоима, пре слу жио 
ре то рич кој ка му фла жи, не го  исти ни тој ре пре зен та ци ји оних 
ста рих и аутен тич них, економскоинтересних мо ти ва ње го-
ве спољ не по ли ти ке,  у овом пе ри о ду  са мо пре у сме ре не  ка 
но вим, у ду гој исто ри ји аме рич ког спољ но-по ли тич ког ин-
тер вен ци о ни зма још вој но не по хо ђе ним  де ло ви ма пла не те.  

Та ко су се ус по ста вља ње по рет ка де мо кра ти је и вла-
да ви не људ ских пра ва угње те ног ирачког на ро да, од но сно 
укла ња ње дик та тор ског ре жи ма, ко ји је, на вод но, и у по се ду 
оруж ја за ма сов но уни шта ва ње и у бли ским ве за ма с те ро-
ри стич ком мре жом Ал-Ка и да, оп ту же ном за те ро ри стич ке 
на па де на Њу јорк и Ва шинг тон сеп тем бра 2001. го ди не, од 
по чет ка до кра ја де ве де се тих уоб ли ча ва ли као основ ни еле-
мен ти дис кур сив не ма три це обра зла га ња и ле ги ти ми зо ва ња 
аме рич ког јед но и по де це ниј ског  спољ но-по ли тич ког  ин тер-
ве ни са ња у под руч је Бли ског  ис то ка  и  Пер сиј ског за ли-
ва,  ко је је кул ми ни ра ло 2003. го ди не,  дру гим по ре ду у том 
раз до бљу, ра том (“ору жа ном ин тер вен ци јом”) про тив Ира ка.  
Ни аген ти аме рич ких и бри тан ских оба ве штај них слу жби, 
ни ин спек то ри УН ни су, ме ђу тим, мо гли пру жи ти ни је дан 
ва ли дан до каз за по се до ва ње про скри бо ва ног оруж ја - кључ-
ну ме ђу оп ту жба ма упу ће ним ре жи му Са да ма Ху се и на.1 
Шта ви ше, као ре зул тат ри го ро зних еко ном ских санк ци ја ко-

1 „Цен трал на оба ве штај на аген ци ја не рас по ла же по да ци ма да је Ирак био ан-
га жо ван у те ро ри стич ким опе ра ци ја ма про тив Сје ди ње них др жа ва нај ма ње 
де це ни ју уна зад, ни ти је, пре ма на ла зи ма ви ше ње них оба ве шта ја ца,  пред-
сед ник Ира ка Са дам Ху се ин обез бе ђи вао хе миј ско или би о ло шко оруж је 
Ал-Ка и ди или слич ним те ро ри стич ким гру па ма“, твр ди Џејмс Рај зен (Ri sen, 
2002: A 10). И ина че, од пре ко 8 000 ре ги стро ва них те ро ри стич ких ин ци де-
на та од 1968. го ди не на о ва мо, ма ње од 60 њих ука зу је на то да су те ро ри сти 
при пре ма ли на па де у ко ји ма би ко ри сти ли хе миј ске или би о ло шке аген се, 
или да су на ме ра ва ли да се до мог ну или из ра де соп стве не ну кле ар не на пра-
ве. Cf. Hof man, 2000: 176. 
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је су му на мет ну те још по чет ком пр вог За лив ског ра та, Ирак 
је уочи овог дру гог имао нај сла би ју при вре ду и нај сла би ју 
вој ну си лу у ре ги о ну. Ирач ки вој ни из да ци су би ли упо ла ма-
њи од из да та ка Ку вај та, у ко јем жи ви са мо 10 по сто ирач ког 
ста нов ни штва, а би ли су мно го ма њи и у по ре ђе њу са из да-
ци ма оста лих зе ма ља Бли ског ис то ка.2 

 Упр кос свим тим са зна њи ма, на па дом на Ирак “све ту 
је об ја вље но  да ће Ва шинг тон упо тре би ти си лу по соп стве-
ном на хо ђе њу; де бат ни клуб их мо же 'су сти ћи' и при дру жи-
ти се по ду хва ту, или сно си ти по сле ди це ко је обич но сна ђу 
оне ко ји 'ни су са на ма', па су сто га 'на стра ни те ро ри ста', ка ко 
је пред сед ник де фи ни сао мо гу ће оп ци је” (Chom ski, 2004: 32). 
С дру ге стра не, о по се до ва њу оруж ја за ма сов но уни шта ва ње 
др жа ва по пут Тур ске и Изра е ла, по сто ји бо га та и ве ро до стој-
на до ка зна гра ђа. Ипак, ни Тур ска ни Изра ел се ни су на шли 
на та да шњем аме рич ком спи ску др жа ва чла ни ца “осо ви не 
зла”,  ко је ће у пред сто је ћем пе ри о ду би ти ме та аме рич ке ин-
тер вен ци о ни стич ке („пре вен тив не“) спољ не по ли ти ке,3 спи-
ску фор ми ра ном, очи глед но, пре ма кри те ри ју ми ма ге о по ли-
тич ког, од но сно ге о е ко ном ског опор ту ни те та.4

САД–„пацијентнанафтнојдијализи“
Оно што је у  јав ном, мо ра ли стич ки ин то ни ра ном дис-

кур су аме рич ких зва нич ни ка овом при ли ком оста ја ло не те-
ма ти зо ва но, од но сно ре то рич ки ка му фли ра но, би ва ло је, ме-
ђу тим, као истин ски мо тив аме рич ке по ли ти ке пре ма Ира ку, 
са свим тран спа рент но у дис кур су аме рич ких ге о по ли тич ких 
ре а ли ста. А је зик број ки пре зен то ва них у њи хо вим до ку мен-
ти ма, го во рио је сле де ће. Ирак је у по се ду дру гих по ве ли чи-
ни нафт них ре зер ви на све ту, про це ње них на 112 ми ли јар ди 
ба ре ла.5 Још не ис пи та не за ли хе про це њу ју се на до дат них 

2 Ви ше о то ме у: Чом ски, 2007: 27. 
3 Јер, „по твр ђи ва ти моћ зна чи сва ког мо гу ћег на па да ча пред у сре сти, пре вен-

тив ни рат по ди ћи до прин ци па по ли ти ке” (Volk mann-Schluk, 1977: 41).
4 О то ме оп шир ни је у: Who mley, 2002.  i Klu smeyer & Su hr ke, 2003.
5 Аме рич ким нафт ним ком па ни ја ма је од лу ком Ху се и но вог ре жи ма, низ го ди на 

уна зад био за пре чен при ступ ирач кој наф ти. Иако ко ти ра на ис пред Ира ка у 
по гле ду нафт них ре зер ви ко ји ма рас по ла же, Са у диј ска Ара би ја је, због за ви-
сно сти од ко ор ди на ци је це на  наф те  у ОПЕК-овом кар те лу чи ји је члан, за 
САД још увек  не за ни мљи ва као циљ “ан ти те ро ри стич ке” кам па ње, иако је 15 
од 19 те ро ри ста Ал Ка и де, ко ји си из ве ли на па де  на САД сеп тем бра 2001, као 
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220 ми ли јар ди ба ре ла. Ирак, та ко ђе, има и утвр ђе них 110 
би ли о на и до дат них, још не ис пи та них, 150 би ли о на куб них 
ме та ра при род ног га са.6  Пре пр вог ра та у За ли ву 1991. го-
ди не, ирач ка про из вод ња из но си ла је 3,5 ми ли о на ба ре ла, а 
са да је 1,7 ми ли о на ба ре ла  наф те днев но. Цен тар за гло бал не 
енер гет ске сту ди је (CGES) је про це њи вао да би, еко ном ски 
ре ха би ли то ван и осло бо ђен санк ци ја, Ирак мо гао да по ве ћа 
сво је енер гет ске ка па ци те те у ро ку од 5-6 го ди на на пре ко 8 
ми ли о на ба ре ла, па чак и да до стиг не 10 ми ли о на ба ре ла, а 
те о рет ски и 12 ми ли о на ба ре ла днев но и та ко над ма ши са-
да шњу про из вод њу у Са у диј ској Ара би ји. Огром но ирач ко 
нафт но бо гат ство Стејт Ди парт мент је још 1945. го ди не де-
фи ни сао као “за па њу ју ћи из вор стра те шке мо ћи и јед ну од 
нај ве ћих ма те ри јал них вред но сти у исто ри ји све та.”7 С дру ге 
стра не, иако дру ги по ве ли чи ни про из во ђач при род ног га са 
и на тре ћем ме сту по про из вод њи наф те, САД уво зе око 10 
ми ли о на ба ре ла наф те днев но, од но сно 52 од сто сво је укуп не 
по тро шње. За на бав ку овог енер ген та САД го ди шње тро ше 
око 56 ми ли јар ди до ла ра и до дат них 25 ми ли јар ди до ла ра на 
ору жа ну “од бра ну” од  бли ско- и сред ње-ис точ них зе ма ља  
из во зни ца наф те.8 Аме ри кан ци “не ма ју ни шта про тив ирач-
ког на ро да, али наш на чин жи во та за ви си од  20 ми ли о на ба-

и сам Оса ма Бин Ла ден, по ре клом из ове бли ско-ис точ не др жа ве.
6 Cf.UsEnergyInformationAdministration,CountryAnalysesBriefs,Iraq,mart 

2002, на ве де но пре ма:  Ive ko vić, 2003: 32.
7 На ве де но пре ма: Чом ски, 2008: 16, кур зив М.Р.
8 Иако уну тар ње них гра ни ца оби та ва са мо 5 од сто свет ске по пу ла ци је, Аме-

ри ка тро ши око 25 од сто укуп них свет ских енер гет ских ре сур са и ви ше од 
по ло ви не свих си ро вин ских ма те ри ја ла на пла не ти. Пре ма зва нич ним по-
да ци ма за 1990. го ди ну, ко је је обе ло да нио WorldwatchInstitute, са мо Стејт 
ди парт мент  је  у ад ми ни стра тив не и про па ганд не свр хе утро шио 273 750 
то на хар ти је за чи ју про из вод њу је жр тво ва но 4 ми ли о на и 700 хи ља да ста-
ба ла шум ског бо гат ства Зе мље. У по сма тра ној го ди ни САД су по пла не ти 
раз ба ца ле 290 ми ли о на то на раз ли чи тих от па да ка. Уз све на ве де но, јед на 
су од ма ло број них др жа ва ко је ни су ста ви ле свој пот пис на Протокол из
Кјота  ко ји је сту пио на сна гу по чет ком 2005. го ди не,  фор му ли сан с ци-
љем да огра ни чи еми си ју угљен ди ок си да и оста лих га со ва ко ји у ат мос фе ри 
про из во де ефе кат „ста кле не ба ште“ а  чи ји еми тер у ме ри од це лих 22 од сто 
(угљен ди ок сид), од но сно 26 про це на та (оста ли га сни про дук ти са го ре ва ња) 
су упра во САД. ”Ка да по ли тич ки ли де ри Аме ри ке го во ре о по тре би очу-
ва ња свет ског по рет ка и ста бил но сти, они ре фе ри ра ју на свет ко ји по чи ва 
на овој фун да мен тал ној не јед на ко сти. Ста бил ност  за њих зна чи очу ва ње 
аме рич ке при ви ле го ва но сти”, за кљу чу ју Ај ра Кец нел зон и Марк Ке зел ман 
(Kat znel son & Kes sel man, 1987: 326). Упо ре ди ти и: Tabb, 2001: 186.
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ре ла днев но, а по ла ове ко ли чи не мо ра да се уве зе. Ми смо 
као па ци јент на нафт ној ди ја ли зи. То је пи та ње жи во та или 
смр ти. Па мет ни љу ди – у Ва шинг то ну - сви то зна ју, али то 
се у прин ци пу не ре кла ми ра у оним еми си ја ма ко је има ју нај-
ви ше гле да ла ца”, при зна је Фе дел Гајт, не ка да шњи тех но лог 
Моbile-а, а по том струч њак за ин ве сти ра ње њу јор шке бро-
кер ске фир ме Fin stok and co.9 Пре ма пред ви ђа њи ма Аме рич-
ке ад ми ни стра ци је за ин фор ма ци је о енер ги ји (EIA) днев ни 
увоз ће до 2020. го ди не из но си ти укуп но 17 ми ли о на ба ре ла, 
од но сно 65 од сто по тро шње. Не ки струч ња ци про це њу ју да 
са са да шњим од но сом про из вод ње и по тро шње у САД, до ма-
ће за ли хе наф те мо гу да по тра ју још са мо 10 го ди на. “Фун да-
мен тал на не рав но те жа из ме ђу по ну де и по тра жње де фи ни ше 
енер гет ску кри зу на ше на ци је. (...) Ова не рав но те жа, уко ли ко 
до зво ли мо да се на ста ви, не из бе жно ће под ри ти на шу еко но-
ми ју, наш жи вот ни стан дард и на шу без бед ност. Али у на-
шој мо ћи је да то про ме ни мо”  – овим ре чи ма за вр ша ва се 
до ку мент На ци о нал не гру пе за раз вој енер гет ске по ли ти ке, 
по зна ти ји као “Чеј ни јев из ве штај”,10 об ја вљен у ма ју 2001. У 
Из ве шта ју се, та ко ђе, на гла ша ва да ће бли ско и сточ ни про из-
во ђа чи наф те “оста ти цен трал не фи гу ре свет ске нафт не без-
бед но сти” (са мо Са у диј ска Ара би ја по се ду је нај ма ње 25 од-
сто, а мо гу ће је и пре ко 30 од сто, а Иран, Ирак, Ку вајт и Ује-
ди ње ни Арап ски Еми ра ти по 8-11 про це на та свет ских за ли ха 
наф те) и да ће “Пер сиј ски за лив би ти глав на ме та аме рич ке 
енер гет ске по ли ти ке, али ће ан га жо ва ње САД би ти гло бал-
но,11 с по себ ним на гла ском на већ по сто је ће, али и но ве ре-

9  На ве де но пре ма: Vi dal, 2004: 127, кур зив М.Р.
10 Овај ви со ки зва нич ник та да шње аме рич ке ад ми ни стра ци је био је, та ко ђе, и  

пред сед ник  рад не гру пе ко ја је 16 ме се ци ка сни је раз ра ђи ва ла до ку мент о 
без бед но сној стра те ги ји  САД. Ина че, пре не го што су до шли на та да шње 
по ли тич ке по ло жа је, и Џорџ Буш и Дик Чеј ни  би ли су ду бо ко ин вол ви ра ни у 
по сло ве са наф том.

11 Пре ма ми шље њу ве ли ког бро ја ана ли ти ча ра и аме рич ка “ин тер вен ци ја” у Ав-
га ни ста ну, ко ја је прет хо ди ла оној у Ира ку, има ла је не спор ну “нафт ну” ди-
мен зи ју, а не ки од њих (Мер џо ри Кон, на при мер, у: Kohn, 2002: 79-106.) је 
пре по зна ју и ме ђу мо ти ви ма за агре си ју НА ТО-а на СРЈ, као на ме ру очу ва ња 
ре ги о на си гур ним за транс-бал кан ски наф то вод кроз Ал ба ни ју и Ма ке до ни ју, 
што се мо гло по сти ћи је ди но па ци фи ко ва њем Ко сме та, од но сно удо во ља ва-
њем  се це си о ни стич ким аспи ра ци ја ма ње го ве ве ћин ске, не-срп ске по пу ла ци-
је. Ова аутор ка под се ћа и на чи ње ни цу да је но вем бра 1999. го ди не, Ме ђу на-
род на кри зна гру па по здра ви ла ди рек ти ву Бер на ра Ку шне ра, ше фа ми ров них  
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ги о не ко ји ће има ти ве ли ки ути цај на гло бал ни енер гет ски 
ба ланс.”12  О овом по след њем се де таљ но го во ри у до ку мен ту 
под ре чи тим на сло вом  На ци о нал на без бед но сна стра те ги ја  
САД, об ја вље ном го ди ну да на ка сни је, као и у су ро во искре-
ном из ве шта ју о Про јек ту за но ви аме рич ки век, об ја вље ном 
у сеп тем бру 2000. го ди не, у ко јем је из нет зва нич ни на црт 
Стра те ги је. Сто га је  „то (пре дах и окре та ње гла ве од про-
бле ма) мо гу ће у руб ним кра је ви ма све та, по пут ве ли ког де-
ла Афри ке, али не и у ре ги о ну Бли ског и Сред њег ис то ка, 
где се по ве ћа на ди на ми ка су ко ба, као и на ци о нал не и вер ске 
про тив реч но сти пре пли ћу са нај ве ћим свет ским ре зер ва ма 
наф те. Евро пља ни мо гу се би при у шти ти де ло ва ње у окви ру 
сво јих мо гућ но сти и спо соб но сти, али САД се мо ра ју стал но 
ан га жо ва ти“, за кљу чу је Хер фрид Мин клер (Мinkler, ин тер-
нет).

Оно за шта је у по ме ну том из ве шта ју про це ње но да је 
у до ме ну аме рич ке мо ћи да учи ни, без, ка ко би Мин клер ре-
као, “пре да ха и окре та ња гла ве од про бле ма”, и учи ње но је, 
од но сно чи ње но про те клих  пет на е стак  го ди на, а фи на ли зо-
ва но 2003. го ди не дво ме сеч ним ра том ко јим је обо рен ре жим 
Са да ма Ху се и на, а Ирак оку пи ран.13 Још увек при вре ме ни и, 

сна га Ује ди ње них на ци ја на Ко сме ту, да УН МИК пре у зме упра ву над свом 
по крет ном и не по крет ном имо ви ном ко ја је ре ги стро ва на на име СРЈ или Ре-
пу бли ке Ср би је, и би ло ко јег од њи хо вих ор га на, а ко ја се на ла зи на те ри то-
ри ји Ко со ва, ис по ста вља ју ћи ко сов ским ми ро твор ци ма и до дат ни зах тев – да 
УН МИК или КФОР на брз и енер ги чан на чин пре у зму упра ву над комплексом
рудникаТрепча. (Cf. Kohn, 2000: 330, кур зив М.Р.)  О оста лим енер гет ским 
аспек ти ма ко смет ског слу ча ја упо ре ди ти: По но мар јо ва, 2008.

12 На ве де но пре ма: Иве ко вић , 2003: 34.
13 САД су обез бе ди ле ви ше од 80 од сто оку па ци о них сна га и у те свр хе у пр-

вој го ди ни оку па ци је ан га жо ва ле ви ше од 10, а у на ред ној и це лих 18 од сто 
свог укуп ног вој ног осо бља. Оста ле чла ни це ко а ли ци је - све из у зев Ве ли ке 
Бри та ни је - у Ирак су по сла ле ма ње од 1 од сто свог вој ног пер со на ла. Cf.  
Con gres si o nal Re se arch Ser vi ce and IISS,TheMilitaryBalance(va ri o us years), 
на ве де но пре ма: Walt, 2005: 35.Суд би на зе ма ља „тре ћег све та“ и у хлад но-
ра тов ском пе ри о ду је би ла  пред о дре ђе на ге о е ко ном ским мо ти ви ма та да јед-
ног од два, а да нас је ди ног  ве ле ак те ра ме ђу на род них од но са. Та ко, по зна ти 
аме рич ки вој ни екс перт, Том Џер ва зи (Ger vasy), још пре три де се так го ди на 
при зна је: „Из во ри си ро ви на има ју кључ ни зна чај. (...)  У би ло ко јем де лу пла-
не те нас не бри не то ли ко очу ва ње ре ги о нал ног ми ра ко ли ко оне мо гу ћа ва ње 
при сту па из во ри ма си ро ви на.(...) На ша на о ру жа ва ња до би ла су фак тич ки 
нов об лик ко ло ни ја ли зма, ши ре ња на шег ути ца ја у пот пу ном скла ду са док-
три ном Ник со на-Ки син џе ра, ко ја пред ви ђа ’на јам’ дру гих зе ма ља ка да је то 
мо гу ће, са мо за то да би смо се бо ри ли њи хо вим ру ка ма“ (Ger vasy, 1981: 72). 
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раз у ме се, не пот пу ни би ланс “тро шко ва” (углав ном, да ка ко, 
са мо на стра ни по ра же ног) је сле де ћи: у пот пу но сти ра зо-
ре на нај мно го људ ни ја зе мља арап ског све та, број ци вил них 
жр та ва ко ји ни ка да не ће би ти са си гур но шћу утвр ђен,14 еко-
ном ски де ста би ли зо ван цео ре ги он и до дат ним на дах ну ћем 
оп скр бље не фун да мен та ли стич ке и екс тре ми стич ке сна ге 
ши ром ислам ског све та. Да је ово по то ње би ло пред ви дљи-
во, све до чи по да так да је  На ци о нал ни са вет за по вер љи ве 
ин фор ма ци је већ де цем бра 2004. го ди не осно ва но упо зо рио 
„да ће Ирак и оста ли евен ту ал ни кон флик ти у бу дућ но сти 
олак ша ти и убр за ти ре гру то ва ње, на ла же ње те ре на за обу-
ку, уса вр ша ва ње тех нич ких ве шти на и је зич ких  зна ња но ве 
кла се те ро ри ста ко ја ће се ’про фе си о на ли зо ва ти’ и за ко ју ће 
по ли тич ко на си ље по ста ти циљ сам по се би“.15 Спрем ност 
вр хун ских пла не ра да уђу у ри зик по спе ши ва ња те ро ри зма, 
под вла чи Но ам Чом ски, не ука зу је на то да је њих та кав ток 
ства ри об ра до вао. „То са мо по ка зу је да спу та ва ње те ро ри-
зма за њих ни је има ло та кав при о ри тет као не ки дру ги ци-
ље ви, на при мер, ус по ста вља ње кон тро ле над нај ве ћим енер-
гет ским ре сур сом на све ту“ (Chomsky, 2007: 135). У при лог 
овом уви ду све до чи и Гор Ви дал (Vi dal): “Ка да смо оти шли 
у Ав га ни стан да за у зме мо и ра зо ри мо ту зе мљу, наш глав но-
ко ма ну ју ћи ге не рал је био упи тан ко ли ко ће по тра ја ти док 
се не про на ђе Оса ма бин Ла ден. А ге не рал је из гле дао при-
лич но из не на ђе но и ре као: 'Па, ни смо ми због то га ов де'” (Vi-

Уоста лом, “за не ко га се мо же ре ћи да има моћ у ме ри у ко јој мо же да ути че 
да се дру ги по на ша ју у скла ду са ње го вим соп стве ним ин тен ци ја ма“ (Gold-
ha mer & Shills, 1979: 171).

14 С дру ге стра не, го то во за не мар љив број жр та ва ме ђу аме рич ким и бри тан-
ским вој ни ци ма, бе ле жио се ве о ма пе дант но и си сте ма тич но. Људ ски жи вот 
се, да кле, тре ти ра као не спор на вред ност са мо ка да је реч о жи во ту соп стве-
них гра ђа на. Жи во ти оних, за рад чи јих људ ских пра ва се, на вод но, и ин тер-
ве ни ше, тре ти ра ју се, и у ре то рич ком и у прак тич ком сми слу, као “ко ла те-
рал на” и ма ње-ви ше бе зна чај на “ште та”. Ако је, до и ста, ка ко је твр дио Ги-
денс, са вре ме на ли бе рал на др жа ва “др жа ва без не при ја те ља”, то је, с пра вом 
упо зо ра ва Гри го рис Ана ни а дис,  сто га што од би ја да их као та кве при зна. 
Cf. Gid dens, 1998: 70. i Ana ni a dis, 2002: 15.

15 На ве де но пре ма: Chomsky, 2007: 135. Ако успех Аме ри ке у бор би про тив  
ислам ског те ро ри зма „прет по ста вља ње го во тре ти ра ње на на чин ко ји не ће 
ан та го ни зо ва ти и  тре нут не не ек стре ми сте и ко ји ће ци ља ти др жа ве ње го ве 
спон зо ре, а пом но чу ва ти до бре од но се са др жа ва ма са ве зни ца ма, од  ње га су 
САД још увек ве о ма да ле ко и без ја сне на ме ре да ту раз да љи ну сма ње“(Pil lar, 
2001: 220).
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dal, 2004:137).Под, очи глед но ис прав ном, прет по став ком да 
је стра те ги ја Бу ша и Чеј ни ја би ла усме ре на са мо ка наф ти,  
„њи хо ва так ти ка – ра за ра ње вој ске, уни шта ва ње Ба ат ре жи-
ма, и ко нач ни до ла зак Аме ри ка на ца, што је по спе ши ло уну-
тра шње ми гра ци је - те шко да је мо гла би ти успе шни ја. Це на 
све га то га – не ко ли ко ми ли јар ди до ла ра ме сеч но  плус пар 
сто ти на аме рич ких жр та ва16 (њи хов број ће се сма њи ва ти, а 
и ина че је упо ре див са бро јем жр та ва у са о бра ћај ним не сре-
ћа ма иза зва ним по вла че њем за ко на по ко јем во за чи мо тор ци-
кла мо ра ју да но се ка ци гу) - за не мар љи ви су у по ре ђе њу са 30 
хи ља да ми ли јар ди до ла ра у нафт ном бо гат ству, ко је ће обез-
бе ди ти аме рич ку ге о по ли тич ку над моћ и јеф тин бен зин за 
гла са че”, за па жа Џим Холт (Holt, 2007: 3). Ко нач но, моћ је за-
ми шље на „као ин хе рент но аси ме трич на и она ко ја ре зул ти ра 
у спо соб но сти по је дин ца или гру пе да стек не и очу ва ко рист 
оди при ме ни  ка зну на дру ге - ко рист ко ја оста је на кон што 
се  огра ни че ња ко ја јој они ус по ста вља ју, узму у об зир“ (Bla-
is, 1974: 47, кур зив М. Р.).  У слу ча ју о ко јем је реч, ту ко рист 
би тре ба ло да оси гу ра Нацртзаконаорасподелизарадеод
ирачкенафте, на пи сан у САД за ирач ки пар ла мент, а ко ји 
пред ви ђа да се це ло ку пан тај по сао пре да у ру ке За пад них 
нафт них ком па ни ја. На ци о нал на нафт на ком па ни ја Ира ка би 
тре ба ло да за др жи кон тро лу над све га 17 од 80 по сто је ћих 
бу шо ти на, а оста ле ће – укљу чу ју ћи и оне ко је тек тре ба да 
бу ду фор ми ра не - у на ред них 30 го ди на би ти под кон тро лом 
стра них кор по ра ци ја, ко је не ће би ти оба ве зне да сво ју за ра-
ду ин ве сти ра ју у ирач ку при вре ду. “Те ком па ни је ће мо ћи да 
пре мо сте тре нут ну не ста бил ност Ира ка та ко што ће уго во ре 
пот пи са ти од мах, док је ирач ка вла да нај сла би ја, а он да са че-
ка ти нај ма ње две го ди на пре не го што за и ста до ђу на те рен“, 
раз ја шња ва Џим Холт (Holt, 2007: 3). 

Ина че, број аме рич ких вој ни ка жр та ва те ро ри стич ких 
на па да ши ром Ира ка ко је су из ве ли углав ном те ро ри сти из 
дру гих ислам ских зе ма ља, по ла го ди не на кон окон ча ња ра-
та пре ма ши вао је број стра да лих у рат ним опе ра ци ја ма. Јед-
на ви со ка  зва нич ни ца та да шње аме рич ке ад ми ни стра ци је 
ту чи ње ни цу је ту ма чи ла као ре зул тат  “ђа во ло вог са ве зни-
штва из ме ђу оста та ка Са да мо вог ре жи ма и те ро ри ста стра-

16 Про це на се од но си на пе ри од до 2007. го ди не.
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на ца” ко ји, пре ци зи рао је Џорџ Буш, сти жу из Ира на и Си-
ри је, др жа ва ко је су и пре по чет ка ра та про тив Ира ка би ле 
мар ки ра не као сле де ће ме те “ан ти те ро ри стич ке” кам па ње. 
У Бу шо вом, ге о по ли тич ки ја сно кон фор ми ра ном ста ву, као 
“ђа во ло ви са ве зни ци”  ни су се  по ми ња ли  Тур ска, Еги пат, 
Јор дан, Че че ни ја, или, пак, Ал ба ни ја, о чи јим ло го ри ма за 
обу ку Ал-Ка и де по сто ји мно штво вр ло увер љи вих до ка за.17

...

Уко ли ко, ис тра ја ва ју ћи на ре а ли за ци ји сво јих, у ре ал-
по ли тич ком дис кур су ја сно де фи ни са них и по зи ти ви ра них 
ци ље ва, САД и ус пе ју да у циљ ном ре ги о ну ета бли ра ју и 
ста би ли зу ју не ку од по ли тич ко-кул тур них вред но сти ко ји ма 
су оправ да ва ле бру тал но еко ном ско и вој но ин тер ве ни са ње 
у ње га (де мо крат ске по ли тич ке про це ду ре, пар ла мен тар ни 
си стем вла сти,...), та чи ње ни ца има ста тус “ко ла те рал не” до-
би ти, зна чај не са мо у ме ри у ко јој, евен ту ал ним ин ста ли ра-
њем ко о пе ра тив ног, “са ве знич ког” ре жи ма, до при но си ре а-
ли за ци ји оних при мор ди јал них – интересних мо ти ва за њи-
хов ан га жман у том де лу све та.  А та кви ре жи ми су apriori 
або ли ра ни од оп ту жби за сва евен ту ал на доц ни ја огре ше ња 
о вред но сти ко је ак ту ал на су пер-си ла јав но про кла му је као 
једине  мо ти ве свог ан га жо ва ња на њи хо вом ин ста ли ра њу, 
и оста ју та кви све док де мон стри ра ју оче ки ва ну и же ље ну 
ме ру ко о пе ра тив но сти и “са ве зни штва“. Аме рич ка спољ-
на по ли ти ка, при ме ћу ју Ај ра  Кец нел зон и Марк Ке зел ман, 
пре тр пе ла је мно ге из ме не од Дру гог свет ског ра та на о ва мо. 
Али, ње ни основ ни ци ље ви су оста ли исти: упо тре би ти сву 
аме рич ку по ли тич ку, вој ну и еко ном ску моћ ка ко би се ус-
по ста ви ли и оси гу ра ли ’при ја тељ ски’ ре жи ми у дру гим зе-
мља ма. А да ли је ре жим при ја тељ ски или не, за ви си ис кљу-
чи во од то га „да ли аме рич ким кор по ра ци ја ма омо гу ћа ва да 
сло бод но де лу ју уну тар ње го вих гра ни ца ка ко би се до мо гли 
си ро ви на и обез бе ди ли се би при вред не и ин ве сти ци о не шан-
се. Не тре ба гу би ти из ви да да су го то во сви, Аме ри ци при ја-
тељ ски ре жи ми у Тре ћем све ту, ре ак ци о нар ни и ре пре сив ни: 

17 Стра ни те ро ри сти у Ира ку су, за пра во, би ли по је дин ци из чи та вог ислам ског 
све та ко је је ЦИА низ го ди на об у ча ва ла и из да шно фи нан си ра ла њи хо ву бор бу 
про тив Со вје та у оку пи ра ном Ав га ни ста ну. Ви ше о то ме у: Who mley, 2002.
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де мо крат ске вла де че сто не мо гу та ко ла ко да омо гу ће да се 
на ци о нал ним ре сур си ма рас по ла же на на чин ко ји ће фа во ри-
зо ва ти  ин те ре се аме рич ких кор по ра ци ја и аме рич ке вла де“ 
(Kat znel son & Kes sel man, 1987: 349-350). Слич не кри те ри ју-
ме ре жим ског „при ја тељ ства“, аме рич ка спољ на по ли ти ка 
је де мон стри ра ла и у свом тре ти ра њу ге о граф ских про сто ра 
За пад ног Бал ка на. Та ко је, под се ћа Гор дон Бар дош (Bar dos), 
је дан од бал кан ских љу би ма ца Ва шинг то на, са да по кој ни, 
био при пад ник на ци стич ке ор га ни за ци је ко ла бо ра ци о ни ста 
у 1940-им, љу би тељ Аја то ла ха Хо ме и ни ја 1980-их, до ма ћин 
Оса ме бин Ла де на 1990-их. С дру ге стра не, „про ве ди те ка-
ри је ру пи шу ћи књи ге у ко ји ма кри ти ку је те ко му ни стич ки 
мо но пол на власт (у вре ме док су ко му ни сти на вла сти), или 
пре во ди те де То кви ла и Федералистичкесписена свој ма тер-
њи је зик, и Ва шинг тон ће вас, уко ли ко ни сте ко о пе ра тив ни, 
про зва ти ре ин кар на ци јом Сло бо да на Ми ло ше ви ћа“ (Bar dos, 
2010, 19).18 А ако у др жа ва ма не ма дру ге мо гућ но сти за кон-
сти ту ци ју ва ља не вла сти, осим да је одо бри свет ска су пер-
си ла, он да ви ше и не ма ва ља не и по у зда не вла сти, за кљу чу је 
Јо ван Ба бић.  Јер, за прет по ста ви ти је да ће та кво одо бре ње 
„да се уде ли са мо ако за то по сто ји аде ква тан ин те рес, што 
он да по вла чи да су све дру ге ка рак те ри сти ке те вла сти, осим 
ње не по доб но сти, из ра же не кроз по слу шност, ире ле вант не: 
иста ствар ће мо ћи да се одо бри или нео до бри, или, чак, осу-
ди, на осно ву од лу ке оних ко ји сво је ин те ре се мо гу да при-
ка жу као сен ти мен те ко ји пред ста вља ју кри те ри ју ме прав де“ 
(Ба бић, 2000: 380).  

18 Не ко о пе ра тив ност пр вог срп ског пост ми ло ше ви ћев ског пред сед ни ка на ко ју 
Бар дош ре фе ри ра на овом ме сту  са сто ја ла се,  зна но је, у ње го вој не спрем-
но сти на кви је ти стич ко при ста ја ње уз не ле гал ну се це си ју де ла срп ске др жав-
не те ри то ри је, про гла ше не ре ги о ном од по себ ног аме рич ког, из ме ђу оста лог, 
ка ко смо утвр ди ли, и ге о е ко ном ског ин те ре са, те сто га и ле ги тим ног ути ца ја, 
од но сно по ли тич кој не вољ но сти да дâ лич ни и ин сти ту ци о нал ни до при нос 
уни та ри за ци ји Бо сне и Хер це го ви не, из аме рич ке спољ но-по ли тич ке ви зу ре 
пре по зна те као ре ги он по го дан за по рав на ва ње исто риј ских ра чу на са  му сли-
ман ском светском по пу ла ци јом, на ве ћи ни оста лих  та ча ка  гло бу са про те-
клих пет на е стак го ди на окрут но жр тво ва ном аме рич ким др жав ним, у пр вом 
ре ду енер гет ским ин те ре си ма.
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„Арапскопролеће2011“убојамастарог,
„црног“злата

У је сен 2011. го ди не,  пре ма по ли тич ко-тех но ло шком 
мо де лу го то во исто вет ном оно ме по ко ме је овла да но Ира-
ком, по ко ре на је и Ли би ја, а на ме сто до та да шњег, у њој се 
по че ло са ин ста ли ра њем јед ног, по све му су де ћи, још кон зер-
ва тив ни јег и опре сив ни јег, али, пре ма оче ки ва њи ма, спрам 
аме рич ких енер гет ских ин те ре са у том де лу све та мно го 
то ле рант ни јег ре жи ма. На и ме, Ли би ја, чла ни ца ОПЕК-а, са 
нај ве ћим ре зер ва ма наф те на африч ком кон ти нен ту, пре ра-
та је про из во ди ла днев но око 1,6 ми ли о на ба ре ла теч ног го-
ри ва. Го ди не 2003., на кон уки да ња санк ци ја ко је су јој би ле 
на мет ну те  због од би ја ња да уче ству је у ис тра зи  “слу ча ја 
Ло кер би”, до шло је до пра ве тр ке ино стра них ком па ни ја за 
оси гу ра ва ње кон це си ја за екс пло а та ци ју ње не наф те.  За ин-
те ре со ва ност је  је би ла то ли ко ве ли ка да је ли биј ска др жав-
на  На ци о нал на нафт на кор по ра ци ја мо гла ус по ста ви ти строг 
си стем екс пло а та ци је по знат као ЕП СА-4. Он се, у нај кра ћем, 
са сто јао у то ме да  Ли биј ци ма  оста је 90 по сто за ра де, иако 
За пад не нафт не ком па ни је мо ра ју ли биј ској др жа ви пла ти ти 
ми ли он ске так се, до зво ле за ис тра жи ва ње но вих на ла зи шта, 
... Део про фи та од де се так про це на та, ко ји су мо гли за др жа-
ти, у та квим  окол но сти ма је про це њен као  ве о ма скро ман. 
У тим чи ње ни ца ма ве ћи на ана ли ти ча ра про на ла зи основ-
ни мо тив за сна жно ин вол ви ра ње САД и њи хо вих за пад но-
европ ских са ве зни ца у ли биј ско „арап ско про ле ће“,19 ко је је 
окон ча но свр га ва њем ре жи ма Мо а ме ра ел Га да фи ја и ње го-
вом бе сти јал ном ли кви да ци јом,20 те  до во ђе њем зе мље у ста-

19 Ова син таг ма (алт. „арап ско бу ђе ње“, „арап ски устан ци“) се у ме диј ском дис-
кур су ета бли ра ла као озна ка за знат ним де лом и из ва на ин ду ко ва не со ци јал не 
по кре те у арап ском (али и не-арап ском) све ту  усме ре не про тив та мо шњих 
не де мо крат ских ре жи ма, ко ји су за по че ли кра јем 2010. и на ста ви ли се то ком 
2011. го ди не.

20 Дру ги ва жан мо тив за НА ТО „ин тер вен ци ју“ у Ли би ји пре по зна је се у Га да-
фи је вој ве о ма по вољ ној по ну ду ру ском ГА СПРОМ-у да из гра ди га со вод кроз 
Сре до зем но мо ре ка ко би се обез бе ди ла ис по ру ка ли биј ског га са Евро пи. То 
је, пре ма алар мант ним За пад ним пред ви ђа њи ма,  мо гло до ве сти до ус по ста-
вља ња ру ског мо но по ла на снаб де ва ње ста рог кон ти нен та овим дра го це ним 
енер ген том, што је мо ра ло би ти спре че но по сва ку це ну.
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ње ме ђу пле мен ских су ко ба та квог ин тен зи те та ка кав ни је 
за бе ле жен од ње ног на стан ка. Од мах на кон то га, глав ни из-
вр шни ру ко во ди о ци За пад них нафт них и га сних ком па ни ја  
по хи та ли су ка Три по ли ју ка ко би, као и у ирач ком  слу ча ју,  
скло пи ли еко ном ске аран жма не  са  “пре ла зном вла дом”  док 
је иста нај сла би ја, да кле у, по се бе нај по вољ ни јим мо гућ ним 
по слов ним окол но сти ма.21

На кон што је окон чао по сао у Ли би ји, AFRI COM (Uni-
ted Sta tes Afri ca Com mand) ће, пред ви ђа Пол Крејг Ро бертс 
(Ro berts), “за по де ну ти кав гу са дру гим африч ким зе мља ма 
у ко ји ма Кинаима ин ве сти ци је у енер ге ти ку и ру дар ство. 
Оба ма је већ по слао кон тин гент аме рич ке вој ске у Цен трал-
ну Афри ку, под ма ском гу ше ња  уганд ске 'Ар ми је Бож јег 
от по ра', ми ни устан ка про тив вла да ју ћег до жи вот ног ди ка-
то ра. Пред став ник Ре пу бли ка на ца у Пред став нич ком до му, 
Џон Беј нер, већ је по здра вио из ве сност још јед ног ра та, из-
ја вљу ју ћи да сла ње аме рич ких тру па у Цен трал ну Афри ку 
'уна пре ђу је на ци о нал не без бед но сне ин те ре се САД и ње ну 
спољ ну  по ли ти ку', а  Ре пу бли кан ски се на тор, Џејмс Ин хоф, 
ли фе ро вао је то не мо ра ли стич ког пра зно сло вља о спа са ва њу 
'уганд ске де це' (вр ло не ти пич на за бри ну тост ка кву се на тор 
ни је по ка зи вао за де цу Ли би је или Па ле сти не, Ира ка, Ав га-
ни ста на и Па ки ста на)“ (Ro berts, ин тер нет, кур зив М.Р.).

У  ме ђу вре ме ну,  „кав га“  је већ за по де ну та са још јед ном 
др жа вом  ак те ром „арап ског про ле ћа“  са ни ма ло за не мар љи-
вим ре зер ва ма  „цр ног зла та“. На и ме, Ме ђу на род на аген ци ја 
за атом ску енер ги ју (ИАЕА), ко ја ра ди при УН, из ја ви ла је, 
не ду го на кон  Га да фи је вог смак ну ћа и при во ђе ња кра ју ра та 
у Ли би ји, да је на под руч ју Си ри је от кри ла до сад не по зна ти 
ну кле ар ни ком плекс, у ко јем ре жим Ба ша ра ел Аса да ра ди на 
про из вод њи атом ске бом бе. Он, на вод но, са ра ђу је са „оцем“ 
па ки стан ске ну кле ар не бом бе, Аб ду лом Ка ди ром Ка ном, ко-

21 За не мар љи во ма лим ко лич на ма наф те ко ји ма рас по ла жу оста ле зе мље ак-
те ри „арап ског про ле ћа“ (Tунис, Еги пат, Јор дан, Је мен,...) об ја шња ва се ре-
ла тив но ма ла за ин те ре со ва ност Евро-Аме ри ке за ис хо де со ци јал них не ми ра 
у њи ма, па и отво ре на по др шка не ки ма од та мо шњих дик та тор ских ре жи ма 
(Фран цу ске ту ни ско ме, а Аме ри ке еги пат ско ме). Уз то, Му ба рак је, под се-
ћа Мајкл Па рен ти (Pa ren ti, 2011: 22) био све оно што Га да фи ни је – при ја-
тељ Аме ри ке, ко ји је отво рио вра та аме рич ком ка пи та лу, ММФ-у и Свет ској 
бан ци, из вр шио при ва ти за ци ју др жав не имо ви не, про па ги рао сло бод но тр-
жи ште,...
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ји је не ка да, под окри љем ЦИА, ра дио на ну кле ар ном про-
гра му ове ис точ но-азиј ске др жа ве. Ту ин фор ма ци ју су, ина че, 
у јав ни про стор лан си ра ли ме ди ји под кон тро лом аме рич ке 
вла де (CNN, VOA,...).  Као цен тар за пра вље ње атом ског на-
о ру жа ња на ве ден  је ин ду стриј ски ком плекс у гра ду Ха са-
ка ху, до са да по знат као фа бри ка за пре ђу па му ка, као та ква 
по твр ђе на у ви ше из ве шта ја ин спек то ра  IAEA-а.  Сво је са да-
шње, бит но дру га чи је тврд ње  Аген ци ја  пот кре пљу је ста вом 
Изра е ла, ко ји твр ди да је 2007. бом бар до вао је дан обје кат на 
те ри то ри ји Си ри је за ко ји се сум ња ло да је плу то ни јум ски 
ре ак тор, а ко ји по спо ља шњем ди зај ну нео до љи во под се ћа 
на ком плекс ко ји је са да сум њив!  Џо зеф Ки рин ки о не (Ci rin-
ci o ne, 2011: 32), аме рич ки екс перт за ну клер но  на о ру жа ње и 
не ка да шњи ди рек тор Кар не ги је ве за ду жби не за ме ђу на род-
ни мир твр ди, ме ђу тим, да је бом бар до ва ни обје кат, за пра во, 
био нај ве ћи де по за скла ди ште кон вен ци о нал ног оруж ја и да 
у ње му ни је би ло ни ка квих тра го ва ну кле ар ном на о ру жа њу. 
Ирач ки сце на рио, ре кло би се, има из гле да да у још јед ној 
др жа ви арап ског све та до би је сво ју прак тич ну ре а ли за ци ју.

...

И ви ше го ди шње аме рич ко на сто ја ње да сна жно ути че 
на уну тра шње при ли ке у Ира ну22, ин тен зи ви ра но за хук та-
ва њем  „арап ског про ле ћа“, ре то рич ки узев,  осла ња ло се на 
про па ган ду екс пло а та ци ју  чи ње ни це  иран ске ис трај но сти 
на овла да ва њу ну кле ар ном тех но ло ги јом ко ја, пре ма прет по-
став ка ма аме рич ког по ли тич ког еста бли шмен та, не би би ла 
ко ри шће на у мир но доп ске, већ у вој не свр хе, те би као та-
ква, пред ста вља ла опа сност по ста бил ност и мир у ре ги о ну.23 
Објек тив ним по сма тра чи ма, ме ђу тим, упо зо ра вао  је  Ри чард 
Фолк још пре по чет ка дру гог ра та у За ли ву, ја сно је да су 
др жа ве по пут Ира ка, Ира на и Се вер не Ко ре је да ле ко ви ше 

22 Иран је са око 3,7 ми ли о на ба ре ла  днев но,  че твр ти по ве ли чи ни про из во дјач 
си ро ве наф те у све ту и дру ги нај ве ћи из во зник ме ђу чла ни ца ма ОПЕК-а.  
Рас по ла же, та ко ђе, нај ве ћим свет ским ре зер ва ма га са, ко је су још ум но го ме 
не ис ко ри шће не.

23 Исто риј ског под се ћа ња ра ди, је ди на др жа ва у свет ском си сте му ко ја је атом-
ским ра за ра њем Хи ро ши ме и На га са ки ја кра јем II свет ског ра та, про дук те ну-
кле ар не тех но ло ги је до са да упо тре би ла у те про скри бо ва не, не-мир но доп ске 
свр хе, су упра во САД.
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из ло же не прет њи не го што пре те и да су њи хо ва на сто ја ња 
да стек ну не ку спо соб ност за стра ши ва ња у пу ној са гла сно-
сти са оним ти пом ар гу мен та ци је ко ји се сма трао ва лид ним 
за др жа ве то ком све ко ли ке исто ри је мо дер них ме ђу на род них 
од но са. “Да су се са ме до ми нант не др жа ве од ре кле оруж ја 
за ма сов но уни шта ва ње или да су се др жа ле сво јих обе ћа ња 
и оба ве за да те же раз о ру жа њу, он да би оспо ра ва ње под ре-
ђе ним др жа ва ма да по се ду ју та ква сред ства за стра ши ва ња 
би ло да ле ко кре ди бил ни је” (Folk 2003: 44). Уме сто то га, пет 
стал них чла ни ца Са ве та без бед но сти УН и да ље про из во де 
ну кле ар но оруж је, “су о че не са ре ла тив но сла бом мо рал ном 
осу дом дру гих на ро да. Ну кле ар не ам би ци је ма лих др жа ва, 
пак,  из вр га ва ју их сра мо ће њу, а че сто и са свим опи пљи вим 
ка зна ма од стра не дру гих др жа ва” (Jo & Gart zke 2007: 12). 
Отуд, Мо ха ме да  ел Ба ра де ја, не ка да шњег ше фа Ме ђу на род-
не аген ци је за  атом ску енер ги ју, Сје ди ње не др жа ве под се ћа-
ју на чо ве ка “ко ји на ста вља да  вр ти ци га ре ту у  усти ма док 
сви ма око се бе го во ри да  не сме ју да пу ше.”24  Ње на по ли-
ти ка, за кљу чу је  Сти вен Волт (Walt) ша ље ја сну по ру ку да 
упр кос оно ме што ње ни ли де ри го во ре, они  истин ски ве ру ју 
да је по се до ва ње што ве ће ко ли чи не ну кле ар ног оруж ја ве о-
ма по жељ но.  “Ако  Аме ри ка сма тра да је  ну кле ар но оруж је 
есен ци јал но за ње ну си гур ност, за што би ва из не на ђе на ка да 
сла би је и ра њи ви је др жа ве из ве ду исто ве тан за кљу чак”, пи та 
се Волт (2005: 239).25 Си гур ност на ко ју те сла би је и ра њи-
ви је др жа ве пре тен ду ју на сто је ћи да се до мог ну ну кле ар ног 
оруж ја, она је ко је се САД нај ви ше и пла ше - економскаси-
гур ност, ко ју тре ба да обез бе ди   пра во на  екс пло а та ци ју и 
из воз  рас по ло жи вих енер ге на та на на чин ко ји ће за шти ти ти 
у пр вом ре ду еко ном ске ин те ре се зе мље из во зни це и ње ног 

24 Cf. El-Ba ra dey, Mo ha med, Tran script of  Re marks  at the Co un cil on Fo re ign Re-
la ti ons, May 14, 2004, на ве де но пре ма : Walt, 2005: 238.

25 О раз ло зи ма за не при сту па ње Спо ра зу му о не ши ре њу ну кле ар ног оруж ја, 
ко је ове дру ге др жа ве на во де, ви ше у: Gol dblat, 1985. Рат у Ира ку, као и аме-
рич ка по ли ти ка пре ма Се вер ној Ко ре ји, сма тра Пол Пи лар, под у ча ва ју да 
уко ли ко раз ми шља те о то ме да поч не те са ну кле ар ним на о ру жа ва њем, тре-
ба да поч не те што пре, ка ко би сте обез бе ди ли ма кар јед ну бом бу у свом по-
дру му као сред ство од вра ћа ња, пре не го што САД или не ко дру ги упо тре би 
си лу ка ко би вас од стра нио. “А ак ту ал на си ту а ци ја у Ли би ји је лек ци ја да 
се тре ба чвр сто др жа ти би ло ко јег ну кле ар ног оруж ја ко је сте већ ус пе ли да 
про из ве де те” (Pil lar, 2010: 15).
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ста нов ни штва. Та ко пер ци пи ра ну си гур ност  би, сма тра се, 
на нај е фи ка сни ји на чин обез бе дио је дан  мо ћан  регионални  
ну кле ар ни ло би ко ји би, пре ма па нич ним упо зо ре њи ма ко ја 
сти жу из бри тан ске вла де, мо гао да се по ја ви  на Бли ском и 
Сред њем ис то ку, уко ли ко иран ским ну кле ар ним  „сто па ма“  
по ђу и дру ге зе мље у ре ги о ну, пре свих дру гих  за са да још 
увек “са ве знич ке” Тур ска и Са у диј ска Ара би ја.26 

Уместозакључка:
заобновљивевидовеенергије

На људ ску исто ри ју би се, су ге ри шу по је ди ни ауто ри,27 
по нај пре мо гло гле да ти као на кон ти ну и ра ни до га ђај ни ток, 
ко ји ни је во ђен иде јом о оства ри ва њу не ког по себ ног по ли-
тич ког или иде о ло шког про јек та, не го те ле о ло ги јом би о ло-
шког одр жа ња и над вла да ва ња дру гих, ка ко би се кон тро-
ли са ли рас по ло жи ви жи вот ни ре сур си на Зе мљи. А чо ве ков 
јав ни  го вор о та ко усме ра ва ној исто ри ји вр сте ко јој при па да, 
од но сно  соп стве ном до при но су ње ном не ве се лом то ку,  би 
се мо гао иш чи та ва ти као ка та лог ма ње или ви ше успе лих по-
ку ша ја да се тај до при нос остат ку вр сте при ка же у мо рал но 
му при хва тљи ви јем или бар ма ње не при хва тљи вом ли ку и 
та ко па ци фи ку је ње го во опи ра ње и евен ту ал ни бунт про тив  
истин ске ка кво ће исто га.  Ако је то ме та ко, на да да би сме на 
на ме сту гло бал ног хе ге мо на, или, пак, сло же ни је ре струк-
ту ри ра ње свет ске по ли тич ке мо ћи у прав цу ње не би по лар не 
или мул ти по лар не ре кон сти ту ци је, у зна чај ни јој ме ри ре ду-
ко ва ли  опа сно сти ко је про ис ти чу из уоче них чи ње ни ца, мо-
гла би се ис по ста ви ти  рав ном  по ве ре њу у оне мли но ве ко ји, 
ка ко би ре као Фројд (Freud), то ли ко рђа во ме љу  да би, че ка-

26 Ка да је реч о хе миј ском и би о ло шком оруж ју, тој “ну кле ар ној бом би си ро ти-
ње” тре ба има ти у ви ду да је упра во аме рич ка по ли ти ка ис трај но оне мо гу-
ћа ва ла ин тер на ци о нал ни до го вор о пот пу ном уни ште њу ар се на ла отров не 
„хе ми је“. Упр кос све ча ним за кле тва ма пред сед ни ка Бу ша  пред Скуп шти-
ном ОУН сеп тем бра 1989. го ди не, да ће у ро ку оф де сет го ди на САД уни-
шти ти све за ли хе сво јих бој них отро ва, Пен та гон је на ста вио да го ми ла и 
уса вр ша ва хе миј ска оруж ја. У Же не ви, за сто лом ме ђу на род них пре го во ра о 
за бра ни по се до ва ња хе миј ских оруж ја, ко ји тра ју без у спе шно од 1972. го ди-
не, пред став ни ци САД су из не ли пред лог да ар ми ја САД за др жи ‘два од сто’ 
хе миј ских оруж ја све док се и по след ња др жа ва на све ту не ли ши по след ње 
за ли хе бој них отро ва.”  Ви ше о то ме у: Hart & Cle ve stig, ин тер нет

27 Cf.  Са вић, 2010: 28.
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ју ћи на бра шно у њи ма про из ве де но, чо век мо гао умре ти од 
гла ди.28  У кон крет ном слу ча ју, и ви ше од то га – не ста ти као 
вр ста у пер ма нент ним рат ним над ме та њи ма за већ до бра но 
ис цр пље не а нео б но вљи ве из во ре енер ги је на  пла не ти, ко ји-
ма „по бед нич ки“ при ступ тре ба да оси гу ра све број ни је и ра-
зор ни је оруж је у  ру ка ма оних ко ји оску де ва ју у њи ма и очај-
нич ка по тре ба за истим та квим у скла ди шти ма оних ко ји их 
по се ду ју у из о би љу. Уме сто уз га ја ња те вар љи ве на де, про-
дук тив ни јим из бо ром се чи ни тех но ло шко на сто ја ње чо ве-
чан ства на но вим и ра ди кал но дру га чи јим - обновљивимви-
до ви ма енер ги је, ма ње де ва сти ра ју ћим по чо ве ко во, жи вот но 
ва жно при род но окру же ње, али, као по тен ци јал ни раз лог за 
рат не су ко бе ме ђу др жа ва ма и њи хо ву тр ку у на о ру жа ва њу, 
и по из гле де за ње гов вр сни оп ста накна Зе мљи у јед ном не-
по сред ни јем и ур гент ни јем сми слу те ре чи. Дру га чи је ре че-
но, што пре енер ги ју наф те, угља и при род ног га са за ме ни 
енер ги ја ве тра, во де и Сун че ве све тло сти као чо ве ков све сни 
и про ми шље ни из бор, би ће ве ћи из гле ди да оно га ко ји је још 
увек у при ли ци да би ра, па и ње го вих из бо ра, уоп ште бу де. А 
ако, и  у ме ри у ко јој по тро шња, на ка квим год енер ген ти ма 
за сно ва на, по ста не  средство, уме сто до са да шњег циља ње-
го вог жи во та, би ће и мо гућ но сти  да га бу де на ква ли тет ни ји 
и homosapiens-а до стој ни ји на чин.

28 Због ви со ке сто пе свог при вред ног ра ста и скром них ре зер ви наф те ко ји-
ма рас по ла же, Ки на је већ у овом тре нут ку озби љан ри вал САД у бор би за  
при ступ ње ним на ла зи шти ма, а с об зи ром на про јек ци је ње ног при вред ног 
ра ста ко ји би до 2030. тре ба ло да се удво стру чи, у не по сред ној бу дућ но сти 
би ће то у још ве ћој ме ри. За Ин ди ју то у овом тре нут ку ва жи  тек не што 
ма ло ма ње. А у пред ве чер је ирач ког ра та, под се ћа Алек сан дар Рар (Ra hr, 
2011: 12) и та да шњи шеф кре маљ ске ад ми ни стра ци је се по га ђао са ру ко вод-
ством САД о уче шћу ру ских ком па ни ја у пред сто је ћој де о би нафт ног „ко ла-
ча“, као што је, уз спо ра дич ну ам би ва лен ци ју,  ак ту ал но ру ско ру ко вод ство 
по др жа ло ово го ди шњу НА ТО „ин тер вен ци ју“ у Ли би ји. И Евро па ко ја је, 
ка ко пре до ча ва Џо зеф  Нај (Nay 2004: 236), у еко ном ском сми слу „већ до бро 
по ста вље на за урав но те же ње Сје ди ње них Др жа ва на тран сна ци о нал ној ша-
хов ској пло чи“ ће се за енер гет ско оси гу ра ва ње свог до стиг ну тог еко ном-
ског ста ту са, за си гур но, бо ри ти све ма ње се лек тив ним сред стви ма. Дру гим 
ре чи ма,  ин тен зи тет те бор бе ће, осно ва но је прет по ста ви ти,  све ви ше за ви-
си ти са мо од сна ге и „по у зда но сти“ тих сред ста ва, од но сно оружјâ ко ја се 
на ђу на рас по ла га њу овом, али и свим оста лим ак ту ал ним, као  и мо гућ ним 
бу ду ћим „ве ли ким игра чи ма“ на сце ни ме ђу на род не по ли ти ке. 
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MirjanaRadojicic

THEENDINGOFCOLDWAR,GREAT
POWERSANDGEOPOLITICS
OFNATURALRESOURCES

Sum mary

Inthistexttheauthorstartsfromaninsightthattheexpo
nentialgrowthofinhabitantsonEarth,theexploitednaturalreso
urcesandthestruggleforaprivilegedpositioninthedistribution
oftheirremainder,usedtopresentkeydeterminantsofgeopoli
ticalandgeoeconomicstrategyoftheonlyactualsuperpoweron
theplanetinthepostColdWareraofitsforeignpolicy.Usingthe
exampleofthewarsagainstIraqandAfghanistan,aswellasthe
stronginvolvementintheeventsintheArabworldin2011(“Arab
Spring”),sheistestingherhypothesisthatthemoralisticallytu
ned discoursewhich legitimised theseAmerican foreign policy
acts (“fighting terrorism”, “establishing order of democracy”,
“protectionof endangeredhumanrights”) represented, in fact,
arhetoriccamouflageofthoseauthentic,energeticallyinterested
motiveswhichledtheUSAandtheirWesternEuropeanalliesto
wards them.Similarmotiveswerewhat,accordingto the foun
dingofthisresearch,gottheactualglobalhegemoninvolvedin
theeventsoftheregionofKosovoandMetohija,whichendedin
occupation,followedbyseparationfromtherestoftheSerbian
stateorganism,andthenalsobyinternationallegalsubjectiviza
tionoftheformerSerbianprovince.Theconcludingpartofthe
textissortofapleafornewandradicallydifferent–renewable
energysources,lessdevastatingforhuman,vitallyimportant,en
vironment,yetaspotentialreasonsforwarconflictsamongcoun
triesandtheirraceforweapons,andalsoforhisbetterchances
tosurviveasaspeciesonthisplanetinamoredirectandmore
urgentsenseoftheword.
Keywords:geopolitics,geoeconomics,naturalresources,great

power,internationalpolitics,internationalethics.
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* Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град.

ГоранНиколић*

УТИ ЦАЈ ЕКО НОМ СКЕ КРИ ЗЕ  
НА РЕ БА ЛАН СИ РА ЊЕ  

ГЛО БАЛ НЕ МО ЋИ 
(Свет у дру гој де це ни ји 21. ве ка)

Са же так

На по чет ку 21. ве ка свет про ла зи кроз тур бу лент не 
ге о по ли тич ке про ме не. Фи нан сиј ска, а по том и еко ном ска, 
кри за кра јем 2000-их дра ма тич но пот ко по ва по сто је ће гло-
бал не обра сце мо ћи. Свет ула зи у не ку вр сту мул ти по лар ног 
ме ђу на род ног си сте ма. На де лу је ди фу зи ја гло бал не мо ћи, 
ње на пре ра спо де ла на ка пи лар ни на чин. САД још увек има 
убе дљи во нај ве ћу при вре ду, обим вој не мо ћи у по ре ђе њу са 
оном код по тен ци јал них про тив ни ка је не у по ре ди во ве ћи, 
сте пен по ли тич ког ути ца ја у ме ђу на род ном си сте му је без 
пре се да на. Ме ђу тим, ки не ски вој ни из да ци ће сре ди ном сле-
де ће де це ни је пре сти ћи аме рич ке, еко ном ска моћ те зе мље 
ће још ра ни је пре ва зи ћи аме рич ку, по ли тич ки ути цај САД ће 
оста ти сна жан, али ни из бли за као да нас. 

Бу ду ћи да је, ба рем фор мал но, ина у гу ри са на ви ше век-
тор ска по ли ти ка на ше зе мље, тзв. осла ња ње на че ти ри 
сту ба свет ске мо ћи, про ме не на гло бал ној рав ни су од по ве-
ћа ног зна ча ја за кре а то ре до ма ће по ли ти ке.
Кључ не ре чи: еко ном ска кри за, гло бал на моћ, про ме не, САД, 

Ки на, Ру си ја, Ср би ја. 
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Гло бал на еко ном ска кри за као ка та ли за тор 
ге о по ли тич ких про ме на 

Ре ба лан си ра ње гло бал не при вре де, ко је тра је ви ше од 
де це ни је, и ко је се по себ но убр за ло на кон фи нан сиј ско-еко-
ном ског по тре са 2007/08. до во ди у пи та ње гло бал но ли дер-
ство САД. Све до ци смо сла бље ња ре ла тив ног еко ном ског 
зна ча ја ’’За па да’’, на ра чун ’’Ис то ка’’ а те ку ћа кри за (тач ни-
је, ане мич ни раст за пад них еко но ми ја) убр за ва овај про цес. 
Еко но ми ја ни је је ди ни фак тор ко ји опре де љу је ге о по ли тич ку 
кон сте ла ци ју, али је она ду го роч но од нај ве ћег зна ча ја. Бу ду-
ћи да се дра ма тич но ме ња при вред ни зна чај гло бал них по ли-
тич ких су бје ка та (др жа ва) чи ни се да је из ве сно да ће свет ска 
еко ном ска кри за кра јем две-хи ља ди тих има ти ду го роч не ге-
о по ли тич ке им пли ка ци је.

Про јек ци је за на ред не го ди не ука зу ју на на ста вак трен-
да ко ји тра је од кра ја де ве де се тих. На та бе ли 1. да те су тен-
ден ци је (и про це не) вред но сти укуп ног БДП за во де ће ин ду-
стриј ске зе мље као и зе мље БРИКС. Ја сно је ви дљив тренд 
опа да ња уде ла пр ве и ра ста уче шћа дру ге гру пе зе ма ља у 
гло бал ном БДП. На и ме, шест во де ћих ин ду стри ја ли зо ва них 
зе ма ља 2000. чи не бли зу 63% гло бал ног БДП, ове го ди не око 
45%, а про це не го во ре да ће 2017. њи хо во уче шће у свет ском 
БДП из но си ти не што пре ко две пе ти не. Пет зе ма ља БРИКС 
са 8,4% 2000. да нас су до спе ле на пре ко пе ти не гло бал ног 
БДП у те ку ћим це на ма, а 2017. њи хов удео би ће бли зу 24%.   

Глав ни узрок кри зе је пре ме шта ње ин ду стри је, ко ја ге-
не ри ше че ти ри пе ти не свет ског из во за, са ис то ка на за пад и 
то у та квом оби му ко ји је гло бал не тр го вин ске не рав но те же 
учи нио нео др жи вим. Пре бр за де-ин ду стри ја ли за ци ја раз ви-
је них зе ма ља у ко рист зе ма ља у раз во ју (ЗУР) го ди на ма је на-
до ме шта ва на ра стом уде ла фи нан сиј ског сек то ра у БДП и по-
сле дич но сна жним ра стом кре ди ти ра ња ко је је под сти ца ло 
по тро шњу, од но сно услу жне де лат но сти (по ред то га, и це не 
не крет ни на, ак ци ја и си ро ви на, услед по пла ве ли квид но сти 
су сна жно на ду ва не, да би с кри зом по чео њи хов дра ма ти чан 
пад).1

1 Лон дон ски Еко но мист (2012а) је кон стру и сао ме ру из гу бље ног вре ме на за 



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 2/2012, год. VIII vol. 14 стр. 101-125

103

Та бе ла 1.
БДП во де ћих ин ду стри ја ли зо ва них зе ма ља и зе ма ља БРИКС (у 

ми ли јар да ма те ку ћих до ла ра)
1980 1990 2000 2008

Ки на 202.458 390.279 1,198.477 4,519.951
Бра зил 148.915 465.004 644.281 1,650.392

Француска 690.794 1,247.763 1,331.587 2,842.552
Не мач ка 826.142 1,547.026 1,891.934 3,640.727
Ин ди ја 181.416 323.527 476.350 1,251.367
Ита ли ја 470.040 1,142.440 1,107.248 2,318.162

Ја пан 1,086.988 3,103.699 4,731.199 4,849.185
Ру си ја / / 259.702 1,660.846

Ј. Афри ка 80.547 111.998 132.964 274.186
Бри та ни ја 542.452 1,017.792 1,480.146 2,657.311

САД 2,788.150 5,800.525 9,951.475 14,291.550

2011 2012 2013 2017
Ки на 7,298.147 7,991.738 8,777.203 12,713.864

Бра зил 2,492.908 2,449.760 2,520.621 3,267.904
Фран цу ска 2,776.324 2,712.026 2,786.975 3,197.995
Не мач ка 3,577.031 3,478.772 3,581.127 3,893.038
Ин ди ја 1,676.143 1,779.279 1,961.655 2,906.487
Ита ли ја 2,198.730 2,066.934 2,090.254 2,248.397

Ја пан 5,869.471 5,980.997 6,060.834 6,695.692
Ру си ја 1,850.401 2,021.896 2,310.820 3,105.810

Ј. Афри ка 408.074 419.925 438.854 549.228
Бри та ни ја 2,417.570 2,452.689 2,577.739 3,167.533

САД 15,094.025 15,609.697 16,221.378 19,704.590

ИЗ ВОР: IMF, 2012. da ta ba se (WORLD ECO NO MIC OUTLO OK), www.
imf.org (17 април 2012)

кри зом по го ђе не зе мље. Ана ли за се ба зи ра на се дам по ка за те ља (БДП по 
ста нов ни ку, по тро шња, бер зе, пла те, це не не крет ни на, име так до ма ћин ста-
ва, не за по сле ност). Број го ди на ко ли ко је по сма тра на зе мља вра ће на уна зад 
је про сек из гу бље них го ди на по сва ком од ових ин ди ка то ра. По Еко но ми сту 
САД су се вра ти ле де сет го ди на уна зад, у 2002. Нпр. у тој зе мљи БДП по 
ста нов ни ку је био на ви шем ни воу 2005 не го да нас, док је глав ни бер зан ски 
ин декс још увек ис под ни воа 1999. Прак тич но цео за пад је те шко по го ђен 
кри зом. Са мо шест од 34 ин ду стри ја ли зо ва не зе мље има ју БДП per ca pi ta 
ви ши 2011 не го 2007. С дру ге стра не, ме ђу ЗУР са мо су 33 од укуп но 150 у 
го рој си ту а ци ји би ле 2011, не го пре кри зе (2007). Ту се ис ти че Ки на, ко ја је 
та ко гра би ла на пред да је она у од но су на 2007 сна жно на пре до ва ла. На и ме, 
њен БДП по ста нов ни ку ви ши је за ско ро по ло ви ну.
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По сле ди ца сна жног плат но би лан сног су фи ци та Ази-
је и де фи ци та зе ма ља ’’се вер ног Атлан ти ка’’ је прак тич на 
стаг на ци ја ’’раз ви је них зе ма ља’’ и дра ма ти чан успон ЗУР, 
по себ но оних мно го људ них. Прак тич на де-ло ка ли за ци ја 
при вред не ак тив но сти до ве ла је до гу бит ка рад них ме ста на 
за па ду уз исто вре ме ни ра пи дан раст за по сле но сти на ис то-
ку.2 Овај про цес пра тио је и раст про дук тив но сти ЗУР, што 
до та да ни је био слу чај у слич ним си ту а ци ја ма (углав ном су 
ра ни је из ме шта не рад но ин тен зив не ак тив но сти са ни ском 
до да том вред но шћу). По сма тра но криз при зму фи нан си ја, а 
не ре ал ног сек то ра, цео про цес, од но сно пре ра спо де ла еко-
ном ске мо ћи, се од и гра вао та ко што су ЗУР и во де ће др жа ве 
из во зни це наф те аку му ли ра ле огром не ко ли чи не об ве зни ца 
и дру гих фи нан сиј ских ак ти ва САД, и у ма њој ме ри дру-
гих ‘’бо га тих зе ма ља’’ (енорм ни по раст уво за САД и из во за 
Ки не са мо је на лич је те по ја ве; на ста ли плат но би лан сни де-
фи цит САД фи нан си ран је про да јом хар ти ја од вред но сти, 
пре све га, азиј ским зе мља ма). У ср цу не рав но те же на ла зе се 
САД, са огром ним фи скал ним и тр го вин ским де фи ци том и 
Ки на са си ме трич ним су фи ци ти ма, те је по тре бан не за бе ле-
жен ни во ко ор ди на ци је ове две зе мље да би до шло до ‘’ме ког 
при зе мља ва ња’’. 

Сна жан успон Ки не 

По сле ви ше од три де це ни је ре корд ног, го то во не пре-
кид ног ра ста, ки не ска еко но ми ја бла го успо ра ва. Кре а то ри 
еко ном ске по ли ти ке на го ве шта ва ју не што ни же сто пе ра ста 
про из вод ње (7,5% сред њо роч но), као и ак тив ну фи скал ну и 
оба зри ву мо не тар ну по ли ти ку то ком ове и, ве ро ват но, на-
ред не го ди не. Ипак, по да ци за пр во тро ме сеч је 2012 (раст од 
8,1%), као и про јек ци је ММФ, ука зу ју да ће раст БДП оста ти 
ви сок (8,2% ове и 8,8% сле де ће го ди не).3 Ки на ће ове го ди не 
ра сту гло бал ног БДП до при не ти са чак 34,9%, док ће кон три-
бу ци ја САД би ти 11,3%. Фи скал ни и мо не тар ни сти му лан си 

2 Нпр. за по сле ност је у САД опа ла са 146 ми ли о на 2007. на 139,9 ми ли о на 2011. 
го ди не (IMF, 2012).

3 Про мет у ма ло про да ји ра сте 15,2% на ме ђу го ди шњем ни о ву у мар ту 2012, 
док се ин ду стри ја по ве ћа ва тем пом од 11,9% у истом ме се цу у од но су на ла-
не.
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су под ста кли тра жњу и усло ви ли пад су фи ци та те ку ћег ра чу-
на плат ног би лан са са 10,1% БДП 2007. на 2,8% 2011, док ће 
на ред них го ди на он стаг ни ра ти (IMF, 2012). 

Пу но је ре фе рент них еко но ми ста ко ји до во де у пи та ње 
мо гућ ност Ки не да одр жи ви со ке сто пе ра ста у го ди на ма ко је 
до ла зе, од ко јих не ки чак сма тра ју да је ‘’ме ко при зе мље ње’’ 
већ по че ло. Свет ска бан ка про це њу је да ће оче ки ва ни пад 
це на не крет ни на успо ри ти ки не ски раст на ред них го ди на. 
Основ ни раз ло зи успе ха Ки не би ли су: ре форм ска по ли ти ка, 
по вољ но ме ђу на род но окру же ње, као и аде кват на де мо граф-
ска струк ту ра. Сви ти усло ви пре те да се ре ла тив но бр зо из-
гу бе. На из глед не ис црп на ба за јеф ти не рад не сна ге има ће вр-
ху нац у 2014, де лом и због по ли ти ке ’’јед но де те’’. По не ким 
про це на ма, ве ли ка по ну да рад не сна ге је по ве ћа ла раст БДП 
за 1,8 про цент них по е на на го ди шњем ни воу од кра ја 1970-их, 
али ће кон трак ци ја рад но спо соб ног ста нов ни штва обо ри ти 
раст за 0,7 про цент них по е на до 2030. Осла ња ње на из воз и 
кон тро ли са ну ва лу ту не ће још ду го би ти до бит на ком би на-
ци ја ако по тро ша чи САД на ста ве тренд по ве ћа ва ња штед ње. 
Ки не ски раст из во за, ко ји у про се ку из но сио 21% го ди шње 
у по след њој де це ни ји, из ве сно ће мо ра ти знат но да успо ри.4 
Пла те већ зна чај но ра сту, па се про из вод ња се ли у Ви јет нам 
и Па ки стан, где су за ра де на ни воу тре ћи не ки не ских. Штед-
ња ки не ских до ма ћин ста ва, ко ја у про се ку из но си бли зу 30% 
при хо да (у ве ли кој ме ри да се по кри ју ме ди цин ски тро шко ви 
и да се обез бе ди уште ђе ви на за ста рост), што је не за ми слив 
ни во за за пад не стан дар де, мо ра ће ла га но да па да.

Чи ње ни ца је да је ре ла тив но ла ко да ЗУР оства ре сна-
жан еко ном ски раст уво зе ћи и при ме њу ју ћи тех но ло ги је из 
раз ви је них зе ма ља. Ланг хам мер (2012) про бле ма ти зу је про-
блем “mid dle-in co me trap-a”, тј. стаг ни ра ња ЗУР ко је се на 
пу ту до сти за ња ни воа БДП per ca pi ta на за па ду су о че са знат-
ним па дом сто па ра ста. У на ред них не ко ли ко го ди на Ки на би 
се мо гла на ћи у по зи ци ји где су број не ЗУР би ле ‘’за ро бље-
не’’ (то је ни во од 10 000 до 12 200 аме рич ких до ла ра пц по 
ку пов ној мо ћи, тач ка ка да еко ном ски раст те жи да опа да). У 
ства ри, су штин ско пи та ње у Ки ни је да ли ће из ван ве ли ких 

4 ММФ про це њу је да од ове до 2017. про сеч ни раст во лу ме на из во за би ти упо ла 
ни жи: 10,3% го ди шње (IMF, 2012).
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агло ме ра ци ја (Пе кинг/Ти а њин, Шан гај, Гу ангсхоу/Пе арл Ри-
вер Дел та), ко ји су бли зу или у ста ту су ви со ко раз ви је них 
зе ма ља, оста так зе мље оста ти у клоп ци (Ки на је фак тич ки 
по де ље на на ве ли ки број “еко но ми ја”). Кључ но је ко ли ко 
ће бр зо про вин ци је са ни ским при хо ди ма до сти за ти ста тус 
по кра ји на са ви со ким до хот ком. Про це не из сту ди је ОЕЦД 
(2011) о Ки ни ука зу ју на то да ће 2020. би ти 13 ре о на са ви со-
ким ни во ом при хо да, као и да би нај ра ни је 2030. го то во све 
33 про вин ци је мо гле до сти ћи тај ста тус. Ме ђу тим, про бле ми 
су број ни, по себ но ста ре ње по пу ла ци је. Лон дон ски Еко но-
мист (2012) нас под се ћа да је Бри та ни ји би ло по треб но 154 
го ди не да  ду пли ра БДП ppp (по ку пов ној мо ћи), по чев ши од 
1700. САД су то ура ди ле за 53 го ди не (од 1818.) а Ки на за 12 
го ди на (то ком 80-их и 90-их го ди на 20. ве ка). Са БДП ppp per 
ca pi ta од 8400 до ла ра 2011. Ки ни ће би ти по треб но се дам го-
ди на да опет ду пли ра ни во (већ ове го ди не то је 9150 до ла ра 
по ку пов ној мо ћи), док ће САД, са 48100 до ла ра то учи ни ти 
тек 2035. 

За гло бал ну по зи ци ју Ки не, ка ко и САД о ве ли ког зна-
ча ја је по ло жај њи хо вих на ци о нал них мо не та. Те за по ко јој 
ће до лар из гу би ти уло гу и ва жност “ре зер вне ва лу те” че сто 
се под гре ја ва. Прет ход не  го ди не бри тан ски Fi nan cial Ti-
mes је об ја вио да ве ћи на ме на џе ра де ви зних ре зер ви у свет-
ским цен трал ним бан ка ма оче ку је да ће до лар би ти за ме њен 
“порт фе љем ва лу та” у сле де ћих 25 го ди на. Иде ја да ће зла-
то за ме ни ти до лар у ве ли кој ме ри је ап сурд на, бу ду ћи да га 
не ма ни при бли жно до вољ но да по кри је свет ске по тре бе за 
ли квид но шћу, а уз то са ме САД у сво јим на ци о нал ним ре зер-
ва ма има ју нај ви ше зла та на све ту.5 Не за до вољ ство до ла ром 
у све ту ра сте због не пре кид не енорм не еми си је но вих ко ли-
чи на те ва лу те, пре све га услед по ве ћа ња по тро шње аме рич-
ке вла де. То иза зи ва страх свих ко ји чу ва ју до ла ре од гу бит ка 
ње го ве ку пов не мо ћи, ко ја је већ од по чет ка прет ход ног ве ка 
би ла енорм на (од 1900 до да нас до лар је из гу био око 98 по сто 
сво је ку пов не мо ћи!). Без да на шњег ста ту са до ла ра Аме ри ка 
ви ше не би мо гла да еми ту је нео гра ни че не ко ли чи не нов ца 
ра ди из вла че ња из ре це си ја и не би мо гла та ко мир но да иг-

5 У Форт Нок су 2009. би ло је 8.133,5 то на зла та, ко је је чи ни ло 68,7 по сто аме-
рич ких др жав них ре зер ви.
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но ри ше огром ни јав ни дуг. Раз лог због ког се до лар та ко на-
ши ро ко ко ри сти, и због ког се ве ћи ном свет ских ро ба тр гу је 
у до ла ри ма, ле жи у то ме што ни јед но дру го ва лут но под руч-
је у све ту не ма то ли ко ду бо ка и ли квид на тр жи шта.

Пр ви озби љан иза зи вач до ла ру по сле три де се тих био је 
евро, у ко ме је де но ми но ван нај ве ћи део свет ских об ве зни ца 
и у ко ме се др жи 27% де ви зних ре зер ви (на су прот три пе ти не 
гло бла них де ви зних ре зер ви, ко је су у до ла ри ма). Ме ђу тим, 
да би ствар на мул ти ла те рал ност по сто ја ла и на ва лут ном 
под руч ју по треб на је још јед на ва лу та сна ге евра. Као та ква 
се ни је на мет ну ла фун та, ни ’’швај ца рац’’, ни ти јен. Чи ни се 
да тај ’’за да так’’ при па да ју а ну (рен мин би ју). Ки на, иако не 
још же ли да сво ју мо не ту учи ни пот пу но кон вер тиблном, већ 
чи ни ко ра ке у том прав цу, по ред оста лог и офи ци јел но се 
за ла жу ћи за ства ра ње но ве гло бал не ва лу те ко ја би на кра ју 
за ме ни ла до лар. 

Иако је сво ју ва лу ту ве за ла за до лар ки не ска цен трал на 
бан ка ипак до зво ља ва флук ту а ци је пре ма аме рич ком мо не ти 
(и до 1% днев но). Ки на на раз не на чи не по ку ша ва да оја ча 
уло гу сво је мо не те. Пот пи са ни су уго во ри о ва лут ним сво-
по ви ма са Аустр алијом, Тур ском, Еми ра ти ма, Мон го ли јом и 
Ма ле зи јом. Ки на са Ру си јом као и Ја па ном има уго во ре ко ји 
олак ша ва ју пред у зе ћи ма да ко ри сте на ци о нал не ва лу те при-
ли ком пла ћа ња. На са стан ку зе ма ља БРИКС мар та ове го ди-
не до го во ре но је да се раз мо три осни ва ње за јед нич ке бан ке 
за раз вој, ко ја би по спе ши ла ме ђу соб ну тр го ви ну и нај ви ше 
по го до ва ли ши рем при хва та њу ки не ске ва лу те, од но сно ње-
ној ин тер на ци о на ли за ци ји.  Циљ је сма њи ти за ви сност од до-
ла ра и евра, али зна ча јан на пре дак је уда љен око 10 го ди на. 

Упо тре ба ло кал них ва лу та ће сма њи ти тро шко ве раз ме не тр-
го вин ских уче сни ка, за ко је се про це њу је да из но се до 4% од 
оби ма тран сак ци ја.6

По тен ци јал на пот це ње ност ју а на, ко ја под сти цај но де-
лу је на спољ но тр го вин ску раз ме ну нај мо го људ ни је зе мље 
пред мет је че стих оп ту жби од стра не САД, ЕУ, па чак и Бра-
зи ла. Зах тев да се ја ча њем кин ске ва лу те (ве штач ки) ви сок 
су фи цит обо ри и по ве ћа по тро шња и увоз Ки не већ де це ни-
ју је на сто лу. Ки на, иако не вољ на да ва лу ту пре пу сти сти-

6 http://en.rian.ru/co lum nists/20120329/172466498.html
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хи ји ме ђу на род ног фи нан сиј ког тр жи шта, пра ви по вре ме не 
уступ ке. Од 1997. до сре ди не 2005. вред ност ју а на је би ла 
фик си ра на (8,28 за до лар), да би по том био уве ден упра вља-
но флук ту и ра ју ћи курс и до ју ла 2008. (ка да је услед кри зе 
опет фик си ран) ју ан је сна жно оја чао, на 6,83 за до лар. Од 
ју на 2010 вра ћен је флек си бил ни ре жим, и ки не ска ва лу та је 
апре си ра ла за 8,4% пре ма до ла ру (на 6,3 ју а на за до лар), за-
кључ но са апри лом 2012. У по след њих се дам го ди на ју ан је 
но ми нал но оја чао пре ма до ла ру за чак 31,4%. Нај ве ћи свет-
ски фи нан сиј ски цен три се, по сле од лу ке Ки не да ола ба ви 
не ке ре стрик ци је на тр го ви ну ју а ном (април 2012), утр ку ју 
да за до во ље по ве ћа ну тра жњу за том ва лу том. Мо жда нај ва-
жни ји мо тив је оче ки ва ње да ће ки не ска мо не та да ље ја ча ти 
те се тр го ва ње с њом сма тра до брим би зни сом.

Глав ни про блем за Ки ну је бо ја зан да би кон вер ти бил-
на ва лу та бр зо ја ча ла и та ко учи ни ла до бар део из во за це-
нов но не кон ку рент ним, док би се увоз дра ма тич но по ве ћао 
(слич но се де си ло Ја па ну од осам де се тих). Већ са да је раст 
пла та у Ки ни бр жи не го раст про дук тив но сти. То би зна чи ло 
да би ре ал ној апре си ја ци ји ју а на (ко је је ве ћа од но ми нал не 
због ви ше ин фла ци је у Ки ни од оне у САД, ЕУ или Ја па ну) 
мо гао да се бли жи крај. Знат ни ји скок ре ал не вред но сти ју-
а на би по го дио ки не ске из во зни ке и при си лио би их да про-
из вод њу ало ци ра ју у јеф ти ни ја ме ста. Ја чи ју ан би, та ко ђе, 
сма њио вред ност ки не ских де ви зних ре зер ви. По ве ћа ло би 
се и ин те ре со ва ње за по се до ва ње што ви ше ки не ске ва лу те у 
оче ки ва њу ње не ви ше вред но сти. С дру ге стра не, укла ња ње 
огра ни че ња за ула га ња Ки не за у ино стран ство би де ло ва ло у 
су прот ном сме ру, сма њу ју ћи вред ност ју а на због од ли ва ка-
пи та ла из зе мље. 

 Тре ба ре ћи да се пот це ње ност ју а на зна чај но сма њи ла 
по след ње ско ро две го ди не, за око 12% ре ал но. На и ме, екс-
пан зив на фи скал на и мо не тар на по ли ти ка усло ви ла је ја ча ње 
до ма ће тра жње (и ин фла ци је) те се су фи цит те ку ћег ра чу на 
плат ног би лан са сма њио за две тре ћи не. У ме ђу вре ме ну и 
аме рич ки плат но би ла сни де фи цит је дво стру ко сма њен (на 
око 3% БДП), што је до при не ло да се ни во гло бал не не рав-
но те же и при ти сак на Ки ну, као ‘’ва лут ног ма ни пу ла то ра’’, 
сма њи. 
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Ја ча ње уло ге Ру си је 

По сле дра ма тич не кри зе у дру гој по ло ви ни 1998. Ру си-
ји успе ва да се еко ном ски ста би ли зу је, до брим де лом за хва-
љу ћи и ра сту ћим це на ма наф те. За кључ но са 2008. про сеч на 
сто па ра ста из но си ла је око 6%. Еко ном ски опо ра вак по себ но 
је био ви дљив кроз про цват ста но град ње, по раст ула га ња у 
ин ду стри ју (по себ но екс трак тив ну, али и ауто-ин ду стри ју), 
док је и по про из вод њи пше ни це Ру си је до шла ме ђу во де-
ће зе мље све та. По сле из би ја ња гло бал не фи нан сиј ске кри зе 
еко ном ска ак тив ност у тој зе мљи на гло опа да (то ком 2009. 
за бе ле же на је не га тив на сто па ра ста од 7,8%). По сле ра ста у 
2010. и 2011. еко но ми ја Ру си је је прак тич но на прет кри зном 
ни воу. Про блем пред ста вља и то што је оства ре ни раст по-
след њих го ди на, као и онај оче ки ва ни у на ред ним, да ле ко 
ис под по тен ци јал ног ра ста. 

По да ци ру ске др жав не ста ти сти ке по ка зу ју да је у  2011. 
еко ном ска ак тив ност у Ру си ји ра сла по сто пи од 4,2%, док је 
про сеч на не то пла та би ла 24 хи ља де ру ба ља или 600 евра. 
Раст ру ског БДП-а по сле ди ца је ви со ког уве ћа ња по љо при-
вред не про из вод ње (16%), ин ду стри ја је ра сла 5,2%, а обим 
те рет ног тран спор та 3,8%. Ми ни стар ство еко ном ског раз во ја 
Ру си је сма њи ло је по чет ком апри ла прог но зу ра ста БДП за 
2012. са 3,7% на 3,4%, што је по сле ди ца кри зе у евро зо ни. 
Оче ку је се ин фла ци ја бу де из ме ђу 5% и 6%, док ће про мет у 
ма ло про да ји по ра сти за 6,3%. Про це ње ни БДП по ста нов ни-
ку из но си ће не што пре ко 14 хи ља да до ла ра. На и ме, глав ни 
но си о ци ра ста у 2011, као што су пост-кри зни опо ра вак про-
из вод ног сек то ра и ра пи дан кре дит ни раст ни је ре ал но по но-
ви ти у 2012. Бла го су оп ти ми стич ни је про це не ММФ-а, ко ји 
је апри ла 2012 об ја вио про јек ци ју ра ста Ру си је од 4% у 2012. 
и 3,9% у 2013. ММФ сма тра да је нај ве ћа прет ња за ру ску 
еко но ми ју мо гу ћи сна жан пад це не енер ге на та услед кри зе у 
евро зо ни. До дат ни ка на ли ути ца ја кри зе у евро зо ни на Ру си-
ју су пад уво зне тра жње и ре дук ци ја бан кар ских то ко ва. По-
гор ша ње си ту а ци је у евро зо ни би има ло озбиљ не по сле ди це 
по ру ску еко но ми ју, иако је ру ска при вре да у мно го бо љој 
по зи ци ји да из др жи шок не го што је би ло у 2008. Чи ње ни ца 
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је да је ру ска еко но ми ја вр ло осе тљи ва на флук ту а ци је це на 
наф те, по ред оста лог и за то што пу ње ње бу џе та до ми нант но 
за ви си од из во за енер ге на та. 

По ку ша ји да се осни ва њем Евро а зиј ске уни је по ја ча 
гло бал на еко ном ска уло га Ру си је мо гу да ти са мо огра ни че не 
ре зул та те, као и фор ми ра ње зо не сло бод не тр го ви не са ве ћи-
ном чла ни ца ЗНД. Ипак, не тре ба пот це њи ва ти сна жан раст 
раз ме не Ру си је са Бе ло ру си јом и Ка захкста ном од сре ди не 
2010. од ка да функ ци о ни ше ца рин ска уни ја из ме ђу три зе-
мље. 

Сред ња ва ри јан та прог но зе (Фе де рал не ста ти стич ке 
слу жбе Ру си је) Рос стат-а (2011) ука зу је да ће по пу ла ци ја Ру-
си је ве о ма бла го опа да ти у на ред ној де це ни ји (на 141 ми ли он 
2020, са 142,9 по по пи су 2010, што је су прот но ве ћи ни ино-
стра них прог но за, ко је ба ра та ју са ци фра ма знат но ис под 140 
ми ли о на љу ди). Раз лог за то је сма ње ни не га тив ни при род-
ни при ра штај (од 1,3 до мак си мал но 3,3 про ми ла) и на ста вак 
ими гра ци је, ко ја би ско ро не у тра ли са ла ве ћи мор та ли тет од 
на та ли те та. Ме ђу тим, глав ни еко ном ски про блем пред ста-
вља оче ки ва но знат но ста ре ње по пу ла ци је и сна жан ап со-
лут ни пад рад но ак тив не по пу ла ци је у на ред ним го ди на ма. 
За са да је сто па не за по сле но сти од 6,5% (март 2012.) знат но 
ис под про се ка ОЕЦД.7 У сва ком слу ча ју, сна жно ја ча ње ру ске 
при вре де да је зна ча јан под стрек мул ти-ре ги о нал ном по зи ци-
о ни ра њу те зе мље, ја ча њу ње них об драм бе них стра те шких 
ка па ци те та и до зво ља ва од ре ђе ни ни во ути ца ја на кре и ра ње 
гло бал не по ли ти ке.  

 Опа да ње зна ча ја за пад но-европ ских  
зе ма ља, од но сно ЕУ

По ММФ ово го ди шња ре це си ја у евро зо ни би ће не што 
бла жа од прог но зи ра не. Ре ви ди ра на је прог но за опо рав ка 
евро зо не за 2013, али је упо зо ре но на но ве ри зи ке, по го то во 
у ве зи са Шпа ни јом. По ММФ евро зо на ће 2012. за бе ле жи ти 
не га ти ван при вред ни раст од 0,3% БДП уме сто 0,5%, ко ли ко 
је прог но зи ра но у ја ну а ру, док ће 2013. би ти оства рен раст 
БДП од 0,9% уме сто ра ни је пред ви ђе них 0,8%. БДП би ти 

7 http://www.eco no mist.com/no de/21553043
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сма њен го ди шњом сто пом од 0,5% у пр вој по ло ви ни 2012, а 
за тим ће по че ти да се опо ра вља. ММФ оче ку је да ће ре це си ја 
би ти бла га и крат ко трај на. Бла га кон трак ци ја би ће по сле ди-
ца ви со ких јав них ду го ва, од но сно тре нут не фи скал не кон со-
ли да ци је (IMF, 2012). 

Оно што крат ко роч но не ће под ста ћи раст је од лу ка ли-
де ра ЕУ, из у зев бри тан ског и че шког, да по чет ком мар та пот-
пи шу но ви фи скал ни пакт, ко јим се про пи су ју но ве стро же 
ме ре за огра ни ча ва ње ни воа кон со ли до ва ног бу џет ског де-
фи ци та и јав ног ду га.8 Оче ки ва на бла га ре це си ја и кри за јав-
них ду га у ре ги о ну оте жа ће мо гућ ност ис пу ња ва ња ових ци-
ље ва (нпр. ста ње у Шпа ни ји ука зу је да ће ци ља ни де фи ци ти 
бу џе та ове, а ве ро ват но и на ред не, го ди не би ти пре ма ше ни). 
Оја ча ва ње EFSF, на 700 ми ли јар ди евра те шко да ће би ти до-
вољ но да убе ди фи нан сиј ска тр жи шта да је ула га ње у пе ри-
фер не зе мље ЕУ до бра ин ве сти ци ја. Лош по ка за тељ је и раст 
сто пе не за по сле но сти у евро зо ни ко ја се по ве ћа ла на 10,8% 
у фе бру а ру 2012, што је нај ви ши  ни во у по след њих ско ро 
15 го ди на. Ме ре Европ ске цен трал не бан ке, ко ја је кра јем 
фе бру а ра по кре ну ла дру ги па кет, опет од око 500 ми ли јар-
ди евра, по зај ми ца бан ка ма евро зо не, су до бро до шле али по 
све му су де ћи не до вољ не. Упум па ва ње нов ца од стра не ЕЦБ 
омо гу ћи ло је ни же тро шко ве по зајм љи ва ња зе мља ма по пут 
Шпа ни је и Ита ли је, јер су бан ке ко ри сти ле мо гућ ност да се 
за ду же по сто пи од 1% и он да ку пе об ве зни це те две зе мље, 
по при но си ма ве ћим од 5%, што је обо ри ло при нос ко ји оне 
но се.9 Ве ли ко упум па ва ње нов ца од стра не ЕЦБ је об но ви-
ло стра хо ве да би раст нов ча не ма се мо гао би ти су ви ше брз, 
што по ве ћа ва ри зик ра ста ин фла ци је. Ипак, ве ћи на еко но ми-
ста сма тра да су де фла тор ни при ти сци због па да це на не крет-
ни на и раз ду жи ва ња (de le ve ra ging) од стра не до ма ћин ста ва и 
фи нан сиј ских ин сти ту ци ја тре нут но ве ћа опа сност.

Са ге о по ли тич ке тач ке гле ди шта кључ но је да ли ће 
еко ном ска кри за учи ни ти ЕУ ма ње спрем ном да по др жа ва 

8 Сва кој зе мљи ко ја до про ле ћа 2013. не ра ти фи ку је спо ра зум би ће бло ки ран 
при ступ сред стви ма Европ ског ста би ли за ци о ног ме ха ни зма (EMS-Euro pean 
Sta bi lity Mec ha nism), ко ји ће уско ро за ме ни ти ESFS (Euro pean Fi nan cial Sta bi-
lity Fa ci lity).

9 Ра ди се јеф ти ним по зај ми ци ма (1%) на три го ди не, ко је су по мо гле да се из-
бег не бан кар ска кри за, али још ни су ожи ве ли кре ди ти ра ње би зни са и до ма-
ћин стви ма.
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спољ но по ли тич ке ак ци је САД, за шта су по ста ја ли на го ве-
шта ји то ком Дру гог ирач ког ра та (ко ме се ’’Ста ра Евро па’’ 
сна жно ус про ти ви ла). Да ли уоста лом ве ће зе мље ЕУ има ју 
стра те гиј ску ал тер на ти ву те сним ве за ма са САД? По вре ме-
ни из о ста нак спољ но по ли тич ке или вој не по др шке Аме ри ци 
нај ви ше је по сле ди ца бри ге јав ног мње ња за жи во те вој ни ка, 
а не спрем но сти за ра ди кал ну про ме ну по ли тич ких од но са 
на ’’Се вер ном Атлан ти ку’’, ко је спа ја иден тич на ци ви ли за-
ци ја и сли чан по глед на оста так све та. Ја сно је да зе мље по-
пут Не мач ке или Фран цу ске има ју ин те рес да ус по ста ве бли-
ски је од но се са Ру си јом или ’’ме ди те ран ским обо дом’’, али 
уда ља ва ње од САД, ба рем у на ред них по ла де це ни је, ни је ни 
на днев ном ре ду. Услов но дру ги ге о по ли тич ки кон цепт, ши-
ре ње ЕУ, успо рен је  са мо тре нут но, бу ду ћи да је про ши ре ње 
стра те гиј ски ин те рес и во де ћих зе ма ља ЕУ и САД. 

 ЕУ на сто ји да по ку ша је про ме не гло бал ног си сте ма 
упра вља ња све де на си сте ма тич но ко оп ти ра ње “ре ви зи о ни-
стич ких” чи ни ла ца (Ки на, Ру си ја, Иран...). Иако са ду го роч-
но ма лим шан са ма за успех, ти по ку ша ји има ју до бру стра ну 
што отва ра ју ста зе спо ра зум не ре де фи ни ци је пу тем гло бал-
не на год бе, ну де ћи ра ци о нал ни из бор уме сто из ну ђе но сти. 

Ин ди ка тив но је да транс-атлант ски од но си на кон 2003. 
функ ци о ни шу ис кљу чи во на до го вор ној ба зи, од тач ке до тач-
ке; ауто ма ти зам је прак тич но пре стао да по сто ји. Фо кус САД 
на па ци фич ки ре ги он ума њу је за ин те ре со ва ност за Евро пу, 
сма њу ју ћи ти ме и шан се за про ме ну ак ту ел не ди на ми ке. Фи-
нан сиј ска кри за је пру жи ла са вр шен (мо жда и не све стан) из-
го вор др жа ва ма ЕУ да сма ње из дат ке за од бра ну, ти ме и за 
оба ве зе по НА ТО са ве зни штву, те да НА ТО тре ти ра ју са мо 
као вој но сред ство, а не и као кључ ни по ли тич ки фо рум. Пу-
за ју ћа про ме на на ре ла ци ји Ва шинг тон-Бри сел се сто га мо-
же по сма тра ти као још је дан у ни зу по ку ша ја еман ци па ци је 
са мо стал не спољ не (и од брам бе не) по ли ти ке ЕУ. Због то га 
је, из ме ђу оста лог, ва жна ко хе рен ци ја у спољ ној по ли ти ци, 
пред ви ђе на и Ли са бон ским спо ра зу мом. Пу но то га ће за ви-
си ти од спрем но сти нај моћ ни јих др жа ва чла ни ца да до при-
не су фор ми ра њу за јед нич ког ста ва. Ре ду ко ва ње спољ не по-
ли ти ке на еко ном ску до бит, где пред ња че Не мач ка, Шпа ни ја 
и Бри та ни ја, је мо жда и до каз да ЕУ (и зе мље чла ни це) не ма ју 
ве ћи ни во од но са са по је ди ним ре ги о нал ним еко ном ским си-
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ла ма (и Ки ном) ко ји од ми чу од тр го вин ске раз ме не (Pa rel lo-
Plas sner, 2011). ЕУ се ну ди као ис кљу чи во еко ном ски парт-
нер, ко ји при том гу би сво ју ре ла тив ну еко ном ску моћ, чи ме 
уче ству је у игри у ко јој је је ди но сред ство игре оно ко ји му 
по ла ко кли зи из ру ку. Ти ме ште ти јед ној од сво јих основ них 
уло га: про кла мо ва њу и им пле мен та ци ји нор ми ко је сма тра 
есен ци јом свог по сто ја ња, али и вред ним до при но сом по-
жељ ном свет ском ли бе рал ном по рет ку. Све де но на свет као 
тр жи ште иде ја, ЕУ је у је дин стве ној по зи ци ји да по ну ди ви-
зи ју ре ша ва ња те ку ћих про бле ма и на чи на упра вља ња све-
том, а при том го то во да не ма не га тив ни имиџ и не иза зи ва 
од бој ност као што то чи не САД (Игру ти но вић, 2012). 

 По ло жај САД: Да ли је те за о аме рич ком 
опа да њу са мо мит?

У по след њих де сет го ди на про сеч ни раст аме рич ког 
БДП из но сио је са мо 1,6%, што је дво стру ко ни же у од но-
су на раст у прет ход не две де це ни је. Исти на, ММФ је бла го 
по ди гао про јек ци ју ра ста за САД на 2,1% ове го ди не и 2,4% 
сле де ће го ди не, али то не ће бит ни је ути ца ти на очај но ста-
ње аме рич ких јав них фи нан си ја, јер ће ни во др жав ног ду га 
и да ље ра сти бр же од БДП. Не за по сле ност бла го па да али је 
и да ље на ве о ма ви со ком ни воу за аме рич ке стан дар де (8,2% 
у мар ту 2012). До лар се од по чет ка кри зе ре ла тив но до бро 
др жи, али са мо за то што је глав ни кон ку рент, евро, у још 
те жој си ту а ци ји, док кон вер ти бли не ва лу те ма њих при вре да 
по при ро ди ства ри не мо гу угро зи ти ње гов ли дер ски ста тус. 
Ре ла тив но опа да ње при вре де САД, од но сно сма њи ва ње ње-
ног уде ла у гло бал ном БДП по себ но је из ра же но на кон 2000. 
и убр за но кри зом 2008. (САД су 2000. чи ни ле не што пре ко 
30% свет ског БДП, док ММФ про це њу је да ће ове го ди не тај 
удео би ти 21,8%). Има ју ћи у ви ду ло ше еко ном ске пер фор-
ман се нај ве ће при вре де све та ни је би ла из не на ђу ју ћа од лу ка 
Бе ле ку ће да на кон це ле де це ни је ра то ва ња Пен та го ну сма њи 
бу џет за 450 ми ли јар ди до ла ра. На и ме, по чет ком 2012. Аме-
рич ки пред сед ник об ја вио је вој ну стра те ги ју ко јом је пред-
ви ђе но по ве ћа ва ње бро ја вој ни ка у Ази ји, уз сма њи ва ње у 
Евро пи, уз пад укуп ног бро ја вој ни ка на 490 хи ља да у иду-
ћих де сет го ди на. Кључ је сма ње ње тро шко ва и пре ба ци ва ње фо-
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ку са на Азиј ско-па ци фич ку ре ги ју.10 План је да се аме рич ка вој ска 
ви ше осла ња на мор на ри цу, те ва зду шну пре моћ и да та ко кон тро-
ли ше стра те шки кључ не тач ке ши ром све та.

У ства ри, но ва од брам бе на стра те ги ја је ве ли ки за о-
крет.11 На и ме, Смер ни це за но ву од брам бе ну стра те ги ју (De-
fen se Stra te gic Gu i dan ce) су  пр ви ко рак САД ка при ла го ђа ва-
њу до ла зе ћем кра ју Pax Ame ri ca ne (Layne, 2012). Прак тич но 
Ки ни је по сла та ја сна по ру ку да ће јој САД би ти про тув те жа 
на Па ци фи ку. На рав но, Ки на је оце ни ла да је но ва аме рич ка 
вој на док три на, ко ја твр ди да су ки не ске стра те шке на ме ре 
не ја сне, „нео сно ва на” и „не по у зда на”. Ки не ски зва нич ни ци 
су на ве ли да мо дер ни за ци ја ки не ске од бра не игра ак тив ну 
уло гу у одр жа ва њу ре ги о нал ног ми ра и без бед но сти и не ће 
би ти прет ња ни за јед ну зе мљу.

 

10 Ина че, аме рич ке стра те шке ком па ра тив не пред но сти по чи ва ју на по мор-
ским и ва зду шним сна га ма, а не на сла њу коп не не вој ске да ра ту је у Евро-
а зи ји. (по сто је два ста ра пра ви ла вој не доц три не САД: ни ка да не на па дај 
Ру си ју и не ра туј у Ази ји). Очи глед но стра те ги ја при ма та ва зду ха и мо ра 
са да је по бе ди ла ону Ме кин де ро ву (при мат коп на).

11 Ва ља по ме ну ти да су вој ни екс пер ти већ са па дом Бер лин ског зи да на го-
ве шта ва ли усме ра ва ње ди пло мат ске и вој не енер ги је САД ка Па ци фи ку. 
Ме ђу тим, за хва љу ју ћи Пр вом ирач ком ра ту, су ко би ма у еx Ју го сла ви ји, ин-
тер вен ци ји у Ав га ни ста ну на кон 11.9. 2001. и Дру гом ирач ком ра ту, то је 
од ло же но.

Графикон 1. удео изабраних земаља у 
глобалном GDP 2000, 2012. и 2017.

Извор: IMF online, 17. април 2012, database
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У су шти ни све до ци смо сна жне сме не гло бал не мо ћи у 
ме ђу на род ној по ли ти ци, што при мо ра ва ве ћи ну гло бал них 
стра те га, пре све га аме рич ких, да пре и спи та ју уло гу САД у 
све ту. До но ше ње но ве аме рич ке стра те ги је мо ти ви са но је са 
два раз ло га. Пр во, САД су у ре ла тив ном еко ном ском па ду и 
су о чи ће се са озбиљ ним фи скал ном кри зом до кра ја ове де це-
ни је. Ре ле вант ни по ка за те љи ста ња САД су опа да ју ћи удео у 
свет ској про из вод њи (ви де ти Гра фи кон 1.). Но ва стра те ги ја је 
по ку шај се об но ви “ду го роч на еко ном ска сна га’’. Прак тич но 
сви во де ћи еко ном ски прог но зе ри се сла жу да, ме ре но тр жи-
шним кур се ви ма, ки не ски БДП пре ма шу је аме рич ки кра јем 
де це ни је. Ме ре но ку пов ном сна гом, то ће се де си ти за че ти ри 
или пет го ди на.12 На кра ју ове де це ни је не то јав ни дуг ће пре-
сти ћи ни во БДП, те ће се САД су о чи ти са те шком фи скал ном 
кри зом. Дру ги мо тив но ве стра те ги је Пен та го на је по ме ра ње 
гло бал ног бо гат ства и мо ћи из евро-атлант ског све та у Ази-
ју. По ја ви ле су се но ве ве ли ке си ле, пре све га, Ки на, али и 
Ин ди ја, док су све ва жни ју уло гу, по ред ну кле ар не Ру си је, 
има ју Бра зил, Ја пан, Тур ска, Ко ре ја, Ју жна Афри ка. Ове зе-
мље ће све ви ше пре у зи ма ти за па же не уло ге у ме ђу на род ној 
по ли ти ци. Тре нут но су све ове др жа ве чла ни це те ла за ко-
ор ди на ци ју гло бал не еко ном ске по ли ти ке: Г20. Да кле, по сле 
пост-хлад но ра тов ског „уни по лар ног мо мен та“, ка да су САД 
ко ман до ва ле гло бал ном сце ном као је ди на пре о ста ла су пер-
си ла», ула зи мо у не ку вр сту мул ти по лар ног ме ђу на род ног 
си сте ма. На де лу је ди фу зи ја гло бал не мо ћи, ње на пре ра спо-
де ла на ка пи лар ни на чин. Ка ко ће рас ту ће си ле при хва ти ти 
ту моћ, и ка ко ће је упо тре би ти, оста је да се ви ди. Са да још 
увек не по сто је ја сни ин ди ка то ри ко ји би нам пре ци зно ука-
за ли на при ро ду тра ди ци о нал но по сма тра ног гло бал ног ба-
лан са мо ћи за де це ни ју-две. 

Чи ње ни ца је да САД још увек има убе дљи во нај ве ћу 
при вре ду, обим вој не мо ћи у по ре ђе њу са оном од по тен ци-
јал них про тив ни ка је не у по ре ди во ве ћи, сте пен по ли тич ког 
ути ца ја у ме ђу на род ном си сте му је без пре се да на. Ме ђу тим, 
ки не ски вој ни из да ци ће око 2025. пре сти ћи аме рич ке (вој-
ни из да ци ра сту про сеч но 16% у по след њих 20 го ди на), еко-
ном ска моћ те зе мље ће још ра ни је пре ва зи ћи аме рич ку, по-

12 Про це ње ни ки не ски ГДП по ку пов ној мо ћи 2012. (12 387 ми ли јар ди до ла ра) 
чи ни че ти ри пе ти не аме рич ког. Већ на пре ла зу из 2016. у 2017. Ки на ће по 
том, нај о бу хват ни јем по ка за те љу укуп не еко ном ске ак тив но сти, пре сти ћи 
САД, али ће по ста нов ни ку и да ље има ти пре ко че ти ри пу та ма њу ку пов ну 
моћ (IMF, 2012).
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ли тич ки ути цај САД ће оста ти сна жан, али ни из бли за као 
да нас. Од кра ја Ко реј ског ра та 1953, САД су, упр кос по ра зу у 
Ви јет на му, стра те шки до ми ни ра ле у Ин до-Па ци фич ком ре-
ги о ну. Си ту а ци ја се ме ња ка ко Ки на, упо ре до с ра стом еко-
ном ске сна ге, уве ћа ва и вој ну моћ.13 

Не ки од во де ћих те о ри ти ча ра ме ђу на род них од но са, 
као Ро берт Ка ган, сма тра ју да по сто ји мит о аме рич ком опа-
да њу. Ка ган (ви де ти Was hing ton Post, 2012; Me rry, 2012; Et zi-
o ni, 2012) од ба цу је ста во ве оних ко ји ве ру ју да аме рич ки пад 
не ће зна чај но угро зи ти ли бе рал ну ме ђу на род ну струк ту ру, 
твде ћи и да је она у опа сно сти. Ка ган ука зу је да пад ве ли-
ких си ла ни ка да не иде бр зо и да тра је углав ном де це ни ја-
ма (осим у ра то ви ма). «Очу ва ње са да шњег свет ског по рет ка 
зах те ва стал но аме рич ко ли дер ство и стал ну аме рич ку пре-
да ност. Од лу ка је у ру ка ма Аме ри ка на ца. Пад је из бор и ни је 
не из бе жна суд би на, ба рем не још.»- по ру ка је Ка га на. 

Ја сно је да Ка ган у ства ри по ку ша ва да пред ста ви да је 
је ди но Аме ри ка спо соб на и за ду же на да одр жа ва ли бе рал-
ни по ре дак, иако је ве ро ват ни је да ни је угро жен ли бе рал ни 
по ре дак као иде о ло ги ја не го са мо аме рич ко вођ ство уну тар 
ње га. Де ло ви ли бе рал не струк ту ре у САД већ при хва та ју си-
ле у на ста ја њу (и с тим по ве за ну мул ти по лар ност) и зах те ва ју 
да оне при хва те сло бод ну тр го ви ну, де мо кра ти ју, мул ти ла те-
рал но до го ва ра ње… Me rry (2012) оспо ра ва те зе Ка га на, по-
тен ци ра ју ћи да ве ли ке си ле ни ка да не пра ве из бор да про-
пад ну. Исто та ко, те шко је твр ди ти да су ду ги и не у бе дљи ви 
ра то ви то ком по след ње две де це ни је по мо гли по ло жа ју САД 
да бу де озбиљ на кон ку рен ци ја Ази ји, по себ но Ки ни, ко ја се 
на ла зи у дра ма тич ном успо ну.

Co hen (2012) сма тра да про јек то ва ње аме рич ке мо ћи гло-
бал но ма ло зна чи ако САД има дра ма тич не про бле ме код ку-
ће. Он на во ди да број ди пло ми ра них сту де на та успо ра ва, ин-
фра струк ту ра је у ре ла тив но ло шем ста њу (World Eco no mic 
Fo rum, ства ља САД на 23. ме сто), здрав стве ни сyстем је у 

13 Ки не ска мор на ри ца већ по се ду је но са че ави о на и со фи сти ци ра не ра кет не 
си сте ме. Та зе мља не кри је на ме ру да вла да Ју жним ки не ским мо рем, бо га-
тим наф том. По чет ком 2012. Ки на ни је до зво ли ла аме рич ким мор на рич ким 
пло ви ли ма да при ста ну у ње ној лу ци. Ки на је не дав но све ту пред ста ви ла 
свој пр ви бор бе ни ави он са стелт (не ви дљи вом) тех но ло ги јом Ј-20. Ки на има 
и до бро утре ни ра ну и раз ви је ну мре жу ха ке ра, ко ја је у ви ше на вра та ус пе-
ла да уђе у аме рич ке си сте ме, што пред ста вља сво је вр сну опа сност за САД. 
Спор на тач ка из ме ђу Ки не и САД је и Тај ван. Ки на од би ја да на мет не Ира ну 
но ве санк ци је и про ти ви се санк ци ја ма и вој ној ин тер вен ци ји у Си ри ји.
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про бле ми ма, док је не јед на кост ме ђу нај ви шим у све ту, слич-
на Ка ме ру ну или Ру ан ди. Чи ње ни ца је да САД има ве ћи вој-
ни бу џет прак тич но не го све дру ге зе мље за јед но. Ме ђу тим, 
ако ње ни уче ни ци ни су до бро обра зо ва ни, ако је со ци јал на 
мо бил ност ни ска и да ље стаг ни ра, ако здрав стве ни си стем 
зе мље сла бо функ ци о ни ше, он да та вој на моћ ни је одр жи-
ва. На ци о нал ни еко ном ска кон ку рент ност је нео п ход на због 
аме рич ке на ци о нал не без бед но сти, као, што је и број бро до-
ва у аме рич кој мор на ри ци. Сва ка ди ску си ја аме рич ке на ци-
о нал не без бед но сти ко ја се фо ку си ра ис кљу чи во на пи та њу 
аме рич ке мо ћи vis-a-vis дру гих зе ма ља, и иг но ри ше ста ње у 
зе мљи је, po Co he nu, не пот пу на.

У су шти ни, без окре та ња на Ин до-Па ци фик САД ри-
зи ку ју вој ни мул ти по лар ни по ре дак ко ји би про из и ла зио из 
фор ми ра ју ћег еко ном ског и по ли тич ког мул ти по лар ног по-
рет ка (Ка план, 2012). Чак 90% ко мер ци јал не ро бе ко ја пу ту је 
са јед ног кон ти нен та на дру ги иде пре ко брод ских кон теј не-
ра, а по ло ви на тих ма те ри ја по то на жи, и тре ћи на по но вач-
ној вред но сти, идео кроз Ју жно-ки не ско мо ре, ко је по ве зу је 
Ин диј ски оке ан са за пад ним Па ци фи ком. Аме рич ка мор на-
ри ца и ва зду хо плов ство, ви ше не го би ло ко дру ги, др жи те 
ли ни је ко му ни ка ци је под кон тро лом. Ки на не ма на ме ру да 
иде у рат са САД, али не же ли да ње на тр го ви на бу де оме та на 
у вре ме евен ту ал них кри за.  Ки на же ли не ку вр сту “фин лан-
ди за ци је” зе ма ља ши ром ју го и сточ не Ази је, што би зна чи ло 
да на мо го људ ни ја зе мља же ли да ком би на ци јом еко ном ске и 
вој не мо ћи ре ла ти ви зу је ве ли ки аме рич ки ути цај у Ви јет на-
му, Ма ле зи ји, Фи ли пи ни ма, Син га пу ру. Нај мо го људ ни ја др-
жа ва по ма же град њу луч ких обје ка та дуж Ин диј ског оке а на, 
на дру гој стра ни мо ре у за Ма ла ка, у Мјан ма ру, Шри Лан ци, 
Бан гла де шу, Па ки ста ну и Ке ни ји. Ово је ми ти ви са но ко мер-
ци јал ним мо ти ви ма и ра де при ват не ки не ске ком па ни је, што 
не зна чи да то ни је стра те шки др жав ни ин те рес Ки не.14 

Кри за је на гла си ла ге о е ко ном ске сла бо сти САД у фор-
ми ве ли ког де фи ци та плат ног би лан са и сла бог до ла ра, док 
су ра то ви у Ира ку и Аф га ни ста ну и ну кле ар ни спо ро ви са 

14 Ов де се мо же го во ри ти о не кој вр сти ‘’Ки не ске Мон ро о ве док три не”, при 
че му је за Ки не зе Ју го и сточ на Ази ја оно што је за САД би ла Ла тин ска Аме-
ри ка. Ки не зи ће би ти скло ни да тај про стор гле да ју као на сво је дво ри ште 
на кон што су се за пад не зе мље (Хо лан ди ја, Фран цу ска, Бри та ни ја) по ву кле, 
а аме рич ка моћ са мо по вре ме но при сут на.
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Ко ре јом и Ира ном ого ли ли про бле ме ге о стра те гиј ске сна ге 
САД. Про блем пред ста вља ју и по тре ба за но вим из во ри ма 
енер ги је, не по вољ на де мо гра фи ја и су о ча ва ње са „ра то ви ма 
че твр те ге не ра ци је“.15 Ја сно је САД има ју по тре бу за не ком 
вр стом до ма ћег опо рав ка, што је по сле ди ца ви со ких тро шко-
ва че тр де се то го ди шњег хлад ног ра та и по то њих вој них ин-
тер вен ци ја (Бр зе зин ски, 2011).

Гло бал не ге о по ли тич ке (и еко ном ске)  
сред њо роч не пер спек ти ве и по ло жај Ср би је

Иде је о ну жно на сил ним тран зи ци ја ма мо ћи, у ко ме 
рас ту ће си ле (као да нас Ки на, од но сно зе мље БРИКС) свр га-
ва ју са пре сто ла во де ће си ле (САД, до не кле ЕУ...) кре и ра ју ћи 
но ви по ре дак уз ве ли ки и на сил ни пра сак су упит не. На и ме, 
да нас функ ци о ни ше зна ча јан број оп ште при хва ће них и сна-
жних ме ђу на род них ин сти ту ци ја (ОУН, пре свих, али и ЕУ 
до не кле) за ко је се мо же ре ћи да су има ле ре ла тив но ве ли ког 
успе ха у амор ти зо ва њу ла тент них кри за и ре гу ли са њу од но-
са ме ђу др жа ва ма, по ја ча них раз гра на тим си сте мом ме ђу на-
род ног пра ва. Нео спор на је ра сту ћа, до са да не ви ђе на, ком-
плек сна ме ђу за ви сност све та, ис пре пле те ног тр го вин ским 
ве за ма, ин ве сти ци ја ма, го то во без гра нич ним про то ком иде ја 
и ста во ва, уз раст не тра ди ци о нал них, не-вест фал ских чи ни-
ла ца по пут НВО-а, не фор мал них ин те ре сних гру па, па и ме-
ђу на род них те ро ри стич ких ор га ни за ци ја. По сто је ћи по ре дак 
је тре нут но ви ше угро жен од стра не сла бих и про па лих др-
жа ва, не ста бил них ре жи ма и тран сна ци о нал ног кри ми на ла 
укљу чу ју ћи и те ро ри зам, не го од стра не ја ких, струк ту ри-
ра них и ар ти ку ли са них др жа ва. Те ри то ри јал на до бит се не 
пре тва ра ауто мат ски у укуп ну до бит; ис пла ти вост ра та за рад 
те ри то ри ја је ве о ма упит на. Из ово га та ко ђе сле ди да је чи ста 
вој на си ла ма хом бес ко ри сна у ре ша ва њу сло же них дру штве-
них про бле ма, а да јој је упо треб на вред ност све де на на прет-
њу, тј. по тен ци јал ну упо тре бу (Игру ти но вић, 2012).

Не ки ауто ри сма тра ју да је уни-по лар ни свет и да ље 
одр жив и да ће као та кав би ти до ми нан тан и у бли ској бу-

15 То су ра то ви где су за ма гље не ли ни је из ме ђу ра та и по ли ти ке, вој ни ка и 
ци ви ла; ра то ви у ко ји ма нај ма ње је дан уче сник ни је др жа ва већ ви о лент ни 
не др жав ни ак тер.
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дућ но сти (Bro oks & Wohlforth, 2008). Би по лар ни свет би мо-
гао из ра сти као ре при за Хлад ног ра та (Ки на уме сто СССР-а). 
Те за о не-по лар ном све ту у су шти ни пред ста вља оте ло тво ре-
ње ха о са, у ко ме се аме рич ка до ми на ци ја за ме њу је ка ко фо-
ни јом не ја сних ути ца ја и анар хич ном по де лом мо ћи из ме ђу 
ре ги о нал них си ла, моћ них ме ђу на род них кор по ра ци ја, те ро-
ри стич ких мре жа и па ра вој них фор ма ци ја. Ве ћи ред се мо-
же на ћи у те зи о мул ти-по лар но сти, ко ја пред ви ђа по сто ја ње 
ви ше ме ђу соб но из ба лан си ра них цен та ра мо ћи (Гнес со то & 
Гре ви, 2006). Суд би на мул ти-по лар ног све та ће за ви си ти од 
то га да ли је струк ту ра до вољ но спо соб на да ути че на ам би-
ци је по је ди них чи ни ла ца.

Глав ни иза зи вач САД, пре све га еко ном ски, а у знат-
но ма њој ме ри ка да је у пи та њу ме ка и вој на моћ, је Ки на. 
Не тре ба по себ но на гла ша ва ти да за оста ле ве ли ке си ле ни-
је по же љан ни Си но-САД кон до ми ни јум (Г2), ни ти њи хо ва 
кон фрон та ци ја, ма да су оба сце на ри ја ма ло ве ро ват на (Са-
ран, 2010). Оно што је за о ку пља па жњу еко но ми ста, али и 
ге о по ли ти ча ра, бу ду ћи да од еко но ми је ду го роч но за ви си и 
вој на моћ, је ка ко ће се у на ред ним го ди на ма кре та ти по ре дак 
еко но ми ја САД и Ки не. Лон дон ски Еко но мист (2011) у пр вом 
сце на ри ју по ла зи се од то га да ће про сеч ни раст БДП Ки не 
у овој де це ни ји би ти 7,75% (САД 2,5%), ки не ска ин фла ци ја 
(од но сно де фла тор БДП) 4% (аме рич ка 1,5%) и про сеч на го-
ди шња апре си ја ци ја ју а на 3% (ве ли ки су фи цит те ку ћих пла-
ћа ња Ки не уз исто вре ме ни де фи цит САД, тре нут но по око 
3% БДП, ука зу је да ће ју ан ја ча ти пре ма до ла ру). У дру гом 
сце на ри ју, Ки на успо ра ва; ре ал ни раст је про сеч но 5%, док 
све оста ло оста је не про ме ње но. У пр вом слу ча ју Ки на пре-
сти же САД 2018, у дру гом 2021.

Ипак, гло бал ни ин ве сти то ри пред ви ђа ју окон ча ње не-
по пу сти вог ја ча ња ки не ске еко но ми је, при че му 45% њих 
оче ку је фи нан сиј ску кри зу у тој зе мљи за пет го ди на. Ре зул-
та ти квар тал ног ис пи ти ва ња хи ља ду ин ве сти то ра, бро ке ра и 
ана ли ти ча ра ши ром све та го во ре да 40% ис пи та ни ка пред ви-
ђа кри зу у Ки ни по сле 2016, док је све га 7% уве ре но да ће је 
та зе мља из бе ћи. За бри ну тост је усме ре на на опа сност да ин-
ве сти ци је, ко је су у 2010. од ско чи ле бли зу 24%, не про из ве ду 
пра зне стам бе не бло ко ве и ни ком по треб не фа бри ке. Ки на се, 
сва ка ко, не мо же осло ни ти на ин ве сти ци је ко је до но се раст 
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од 8% сва ке го ди не до ве ка, ни ти на вр ло ви со ке, и сто га нео-
др жи ве, сто пе ра ста из во за.

Ја сно је да ће еко но ми ја у ве ли кој ме ри од ре ди ти ге о-
по ли тич ку кон ста ла ци ју у на ста ја њу. По све му су де ћи, Ази ја 
ће оста ти нај бр же рас ту ћи ре ги он у го ди на ма до 2017. На и ме, 
еко ном ски фун да мен ти овог кон ти нен та су и да ље у до бром 
ста њу. Ни вои ду го ва (и др жав ни и при ват ни) су ни ски у по-
ре ђе њу са За па дом, а ве ћи део азиј ског бан кар ског сек то ра 
био је от по ран на ути цај гло бал не фи нан сиј ске кри зе. Свет-
ска тр го вин ска ор га ни за ци ја про це њу је раст во лу ме на ме ђу-
на род не тр го ви не у овој го ди ни на 3,7% и 5,6% у 2013. Ово је 
ис под ду го роч ног трен да ра ста од 6% 1990-2008. Као и у фи-
нан сиј ској кри зи 2008-2009, од кључ ног зна ча ја је да фи нан-
си ра ње спољ не тр го ви не не бу де угро же но, ка да се стр мо-
гла ви пад свет ског из во за не га тив но од ра зио на про из вод њу, 
што би по себ но мо гло да по го ди Ки ну, ко ја је гло ба ли за ци ју 
ис ко ри сти ла на ве о ма до бар на чин. 

САД ће, ско ро из ве сно, ове и на ред не де це ни је оста ти 
во де ћа гло бал на си ла и то за хва љу ју ћи мо гућ но сти да сна-
жном ди пло ма ти јом и мре жом са ве зни шта ва у све ту углав-
ном ’’про гу ра ју’’ сво је при о ри те те, вој ној су пре ма ци ји и до-
ми ни ра ју ћем ан гло сак сон ском (евро-атлант ском, ју део-хри-
шћан ском) кул тур ном обра сцу. САД ће оста ти тех но ло шки 
су пер и ор на, али ма ње ефи ка сна због ко ри шће ња аси ме трич-
них стра те ги ја дру гих. Евро па ће на ста ви ти да бу де фо ку си-
ра на на се бе, пи та њи ма као што је про ши ре ње ЕУ и са ни ра-
ње ефе ка та кри зе. Сна жан азиј ски ре ги о на ли зам ве ро ват но 
ће сре ди ном сле де ће де це ни је има ти гло бал не им пли ка ци-
је, под сти чу ћи тренд ка три тр го вин ска и фи нан сиј ска бло-
ка (Се вер на Аме ри ка, Евро па и Ис точ на Ази ја). У го ди на ма 
пред на ма мо гу ћа је по ја ча на уло га др жа ве, по себ но у еко но-
ми ји, по себ но код ра сту ћих си ла. Ки на и Ру си ја (а у ма њој 
ме ри и Бра зил, Ин ди ја и по је ди не европ ске си ле) би ће све 
скло ни је да ву ку по те зе ко ји су про тив ни ин те ре си ма САД, 
зна ју ћи са ве ли ком си гур но шћу да за то не ће сно си ти од ре ђе-
не, пре све га, еко ном ске или ди пло мат ске по сле ди це. Да кле, 
‘’ве ли ка’’ игра се убр за ва у дру гој де це ни ји 21. ве ка. Би тан, 
али не пре суд ни, мо ме нат ће би ти на кра ју де ка де или пак на 
по чет ку сле де ће, ка да ће Ки на, то је све из ве сни је, пре у зе ти 
ме сто нај ве ће свет ске при вре де. Ка да је у пи та њу из воз, по-
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тро шња енер ги је, про да ја ауто мо би ле или ин ду стриј ска про-
из вод ња Ки на је већ не ко ли ко го ди на свет ски број је дан. 

Про ме не на ге о по ли тич кој по зор ни ци, ко је се ре флек-
ту ју и кроз сна же ње гру па ци је бр зо ра сту ћих мно го људ них 
еко но ми ја (БРИКС) ни су без по сле ди ца за Ср би ју. Ме ђу тим 
чи ни се да је њи хов зна чај ви ше ге о по ли тич ки не го еко ном-
ски. На и ме, Ср би ја се осла ња на Ру си ју и Ки ну, по себ но у 
Са ве ту без бед но сти ОУН, да би про гу ра ла сво је стра те шке 
ин те ре се, пре све га да би за шти ти ла те ри то ри јал ни су ве-
ре ни тет. Ср би ја по ку ша ва да ба лан си ра њем сво је по ли ти-
ке, да ва ју ћи знат но ве ћи зна чај овим две зе мља ма гру па ци је 
БРИКС, не го што то чи не зе мље ре ги о на, по ја ча сво ју пре го-
ва рач ку по зи ци ју пре ма За па ду по не ким стра те шким по ли-
тич ким пи та њи ма. Ко ли ко су због то га европ ске ин те гра ци је 
успо ре не ни је ла ко ре ћи. Та ко ђе, да ли по сто ји ал тер на тив на 
по ли ти ка ко ја би бо ље од ра жа ва ла ре ал не ин те ре се зе мље и 
њен диг ни тет, та ко ђе ни је ла ко про це ни ти.

Креатори српске дипломатије су, барем формално, 
инаугурисали вишевекторску политику наше земље, тзв. 
ослањање на четири стуба светске моћи. Услед тога промене 
на глобалној равни су од повећаног значаја за домаћу 
дипломатију. Оно што се, свакако, може закључити је да 
растући геоекономски значај земаља попут Кине и Русије, 
уз лагано опадање утицаја, још увек доминантног, запада 
у одређеној мери обликује спољну политику Србије (нпр. 
иницијативе у ОУН супротне имплицитним захтевима ЕУ). 
Истовремено, идеја приближавања ЕУ и даље доминира код 
већег дела парламентарне политичке елите као стратешки 
приоритет земље. Добијање статуса кандидата ограничава 
маневарски простор за спољну политику будући да се део 
ингеренција у тој области фактички сели у Брисел. Наиме, 
са добијањем статуса кандидата Србија преузела и обавезу 
да усклађује своју спољну политику са ЕУ, односно да 
се у што већој мери налазимо на истом курсу политике 
ЕУ према трећим земљама. Тако се Србија априла 2012. 
придружила државама које су увеле санкције Зимбабвеу и 
Обали Слоноваче. Србија је одлучила да примењује одлуке 
ЕУ о проширењу листа званичника ове две земље којима се 
ограничава право путовања и финансијских трансакција. 
Истина, Србија, као земља са статусом кандидата, нема 
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стриктну обавезу да подржи сваку одлуку европског врха. 
Са процесом европских интеграција, биће више притисака 
и захтева да се политика усклади с начелима ЕУ. Иначе, 
Србија је марта 2011 одлучила да уведе санкције Белорусији 
на захтев ЕУ, односно да Александру Лукашенку и његовим 
сарадницима забрани улазак у нашу земљу. 

Када је у питању економски аспект сарадње са БРИКС 
размена са ових пет земаља чини релативно стабилан део 
укупне размене Србије. Удео ових земаља је релативно 
скроман када је у питању извоз (око 7%), док БРИКС земље 
чине значајан део увоза Србије (нешто преко петине). Чини се 
да  постоји значајан простор за раст извоза у Русију. Недавно 
потписани стратешки међудржавни уговор Србије са Кином 
требало да омогући повећање, иначе минорног, извоза у 
најмогољуднију земљу света. Експанзија Кине на српско 
тржиште није никаква специфичност наше земље будући 
да Кина у скоро свим земљама света снажно повећава извоз 
последње две деценије. Размена са остале три земље БРИКС 
је врло мала и тешко је веровати да би се она, пре свега, због 
просторне дистанце, али и значајне подударности понуде, 
могла битније повећати.16  

Када је у питању кретање капитала из земаља БРИКС 
Русија је најприсутнија на српском тржишту и одређене 
процене указују да реални обим  руских инвестиција на 
нивоу од око милијарде евра. Скоро је извесно да ће доћи 
до даљег прилива руског капитала, како кроз инвестиције 
модернизацију НИС-а, тако и кроз улазак руског финансијског 
капитала кроз ширење банкарске и мреже осигурања. Највећа 
кинеска улагања у Србију су зајмови за мост Земун-Борча и 
термо-електрану у Костолцу. Постоје бројни наговештаји да 
би се руске и кинеске инвестиције могле мулитипликовати 
наредних година.

16 Мо жда је из у зе так Ин ди ја, ко ја би мо гла по ста ти не што при сут ни ја на срп ском 
тр жи шту и vi ce-ver sa (на и ме, по сто ји про стор за про дор Ин ди је у софт вер-
ским тех но ло гиј ма као и трај ним по тро шним ро ба ма, док би Ср би ја, ак тив-
ни јим ан га жма ном мо гла вра ти ти при сут ност на овом огром ном тр жи шту). 
Тре нут но је раз ме на са Ин ди јом ре ла тив но скром на, са ве ли ким де фи ци том 
Ср би је. Спољ на тр го ви на са Бра зи лом и Ју жно а фрич ком Ре пу бли ком чи ни 
ма ли део укуп не раз ме не и из воз у увоз у ове две зе мље углав ном ни је пре ла-
зио 5 ми ли о на до ла ра прет ход них го ди на.
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Goran Nikolic

IM PACT OF ECO NO MIC CRI SIS ON THE  
RE BA LAN CING OF GLO BAL PO WER 

(The World in the se cond de ca de  
of the 21th cen tury)

Sum mary

At the be gin ning of the 21st cen tury the world is go ing thro-
ugh a tur bu lent ge o po li ti cal chan ge. The fi nan cial and then the 
eco no mic cri sis of the la te 2000s dra ma ti cally un der mi ne exi-
sting glo bal forms of po wer. The world is en te ring in to so me kind 
of a mul ti po lar in ter na ti o nal system. We are wit nes sing the dif-
fu sion of glo bal po wer, its re di stri bu tion by the ca pil lary met-
hod. The U.S. still has by far the lar gest eco nomy, the mag ni tu de 
of mi li tary po wer com pa red with that of po ten tial adver sa ri es is 
much gre a ter, its le vel of po li ti cal in flu en ce in the in ter na ti o nal 
system is un pre ce den ted. Ho we ver, Chi na’s mi li tary spen ding will 
sur pass the Uni ted Sta tes’, its eco no mic po wer will sur pass the 
Uni ted Sta tes’ be fo re that; the po li ti cal in flu en ce of the U.S. will 
re main strong, but not ne arly as strong as to day. 

Sin ce, at le ast for mally, mul ti-vec tor fo re ign po licy of our 
co un try is ina u gu ra ted, the so cal led “re li an ce on the fo ur pil lars 
of world po wer”, the chan ges on a glo bal sca le are of in cre a sing 
im por tan ce for do me stic po licy ma kers as well.
Keywords: eco no mic cri sis, the glo bal po wer, chan ges, U.S., Chi-

na, Rus sia, Ser bia.
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– Памћење,ослобађање,слободаизаборав–

Са же так 

Слободајенепорециваљудскаиопштечовечанскапо
треба.Никада,наиме,нематоликодовољнослободедајош
увекнебимоглобитибармалослободније!Слободанарода
претпостављалајеслободуународу,умодерномдобуслобо
думеђуграђанимаудруштву–друштвенеслободеиграђан
скеслободе.Либерализамје,заправо,сталнаинтелектуална
иморалнаупућеностнаполитичкодосезањеиостваривање
личнеиопштеслободеузаједници.Слободајебезобалнипо
јам,адемократијавишесмисленатежња.Садашњаинека
дашњаисточноевропска друштва утранзицији увелико су
политизована.Постављенесуграницеизмеђупристојноги
увредљивог,оногаштосеутискујеупојамподобностиили
„коректности“.Донедавносувладалеидеолошкедогме,са
дапревладавадогмадавишенеманикаквеидеологије.Земље
Старогконтинентанашлесусе,заправо,удвострукојипре
плетенојтранзицији:комунистичкидеонаИстокуобреосе
уретроакцији,преласкуизкомунизмакакапитализму,док
су„старе“капиталистичкеземљезападногделаконтинен
таинтензивиралеформирањеасоцијације државаподна
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зивомЕвропскаунија.Кризаевропскеекономијеизазвалаје
кризуевропскеполитикеидовелаупитањенаизгледјасне
итрајнепостулатеевропскеидеологије.Ибашзатоштоје
ЕвропаУнијенатестукриземеђуприврженицимасеинтен
зивирајуочекивањаодњеногинституционалногсредишта.
Докједниусавременојглобалнојиевропскојкризиуочавају
почетаккатастрофалногкрајаЕУ,другиуистимоколно
стимапроналазеантикризнушансупреживљавањаипро
сперитета.Поремећајисууказаликоликојеекономскотело
ЕУсамоапстрактногледанохомогеноикомпактно,докму
у економској стварности оптерећеној супротностима не
достају кооперација, синхронизација и функционалност, а
мождаисолидарностнеопходназастварнумеђудржавнуу
међународнузаједницу.
Кључне речи: слобода, ослобођење, либерализам, демокра

тизам, идентитет, коректност,  конверзија,
Србија,транзиција,Русија,Америка,ЕУ

Увод:Непорецивапотребаослобођења

У по ли тич ком жи во ту се очи ту је не пре кид но над ме-
та ње за пр вен ство у пред ста вља њу и при сва ја њу вред но сти 
сло бо де. Ве ћи на, ако не и сви ак те ри у по ли тич ким про це си-
ма ле ги ти ми ше се као по бор ни ци уз ви ше ног иде а ла сло бо де. 
Пла штом сло бо дом се ди че и не сло бод ни и сло бод ни. Сло бо-
да ри, тј. ли бе ра ли су на из ве стан на чин за то че ни вред но шћу 
сло бо де. Сло бо да у екс трем ном по тен ци ја лу пој ма, на рав но, 
не ма гра ни це, па се и ме та фо ра мен тал ног и ин те лек ту ал-
ног утамничењаслободом, мо же узе ти ви ше као под сти цај на 
стил ска фи гу ра не го као син таг ма ко ја ре фе ри ше ре а лан са-
др жај. Ипак, и по ред иро ниј ског обр та, у њој је са др жа на бар 
мр ви ца па ра док са од но са сло бо де и не сло бо де.1

Нај те же је, ме ђу тим, ка да је не ја сно ко је за и ста сло-
бо дан а ко по ро бљен, ко осло ба ђа а ко по ро бља ва, про тив 
ко га је по треб но уста ти и са ким се бо ри ти за рад осло бо ђе-

1 Си мон Веј је све сна па ра док са не/сло бо де. Она сло бо ду од ре ђу је ова ко: „Сло-
бо да је нео п ход на хра на људ ске ду ше. У ствар ном зна че њу ри је чи, сло бо да 
се са сто ји у мо гућ но сти из бо ра. Ра ди се, ра зу ми је се, о ствар ној мо гућ но сти. 
У сва ком за јед нич ком жи во ту из бор огра ни ча ва ју пра ви ла ко ја на ме ће оп ћа 
до бро бит.“ Веј Си мон, Слободаитлачење(идругиесеји), по гла вље „Сло бо-
да“, стр. 182, На при јед, За греб, 1979.
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ња? Осло бо ди ти се, на рав но, али од ко га се осло бо ди ти? У 
пост мо дер ним усло ви ма струк тур не, ре кло би се ка пи лар не 
кон фу зи је сло бо де и не сло бо де та ква ста ња и то ко ве са знај не 
не мо ћи је оди ста те шко раз лу чи ти. Ода тле, они ко ји ни у че му 
не на ди ла зе по ни жа ва ју ћи ста тус ро бо ва га је илу зи је да су 
сло бод ни, док они ко ји су мо жда и осво ји ли по не ке сло бо де, 
ми сле да их уоп ште не ма ју. Украт ко и углав ном, као да вла-
да из ве сна дез о ри јен та ци ја ко ју са мо при вид но от кла ња ле по 
сро че на идеологијаљудскихслободаиправа.

Ни ка да, на и ме, не ма то ли ко до вољ но сло бо де да још 
увек не би мо гло би ти бар ма ло сло бод ни је! На по слет ку, ко 
се још не ће сло жи ти са по чет ним ста вом да је сло бо да не по-
ре ци ва људ ска, дру штве на и по ли тич ка вред ност. Сло бо да је, 
за пра во, кри те ри о ло шки и ак си о ло шки ак си ом, под јед на ко у 
дру штву и у по ли ти ци. Она ко ка ко је схва ће на у европ ској 
исто ри ји и тра ди ци ји, као етич ки иде ал и по ли тич ка прак са, 
про ши ри ла се на цео свет. Ши ре ње сло бо де – ин ди ви ду ал но 
и ко лек тив но осло ба ђа ње и еман ци па ци ја – зби ва ло се на ра-
зно ли ке на чи не.

Слобода народа прет по ста вља ла је слободу у народу, 
у мо дер ном до бу сло бо ду ме ђу гра ђа ни ма у дру штву – дру
штвенеслободе и грађанскеслободе.По сле Фран цу ске ре-
во лу ци је сло бо да је по ста ла не из бе жна нор ма по ли тич ког 
жи во та, ви со ко уз диг ну ти иде ал раз во ја, дру штве но сти и за-
јед ни це.

Од по че та ка на зи ра ња ве ли ке, мо жда и не над ма шне 
вред но сти сло бо де би ло је ви дљи во да се сло бо де ин ди ви дуа 
и гру па раз ли ку ју. Ин ди ви ду а ли за ци ја сло бо де у по след ња 
два ве ка ни је вр ше на са мо по је ди нач ним на по ри ма осло бо-
ђе ња угро же них по је ди на ца не го и пу тем нор ма тив не за шти-
те, ин сти ту ци о на ли зо ва њем и про це ду ра ли зо ва њем. Та ко се 
два де сет пр ви век ука зао као вре ме у ко ме ин ди ви ду ал на и 
ко лек тив на пра ва на сло бо ду до се жу ни во не при ко сно ве но-
сти. Нор ма тив но ап со лу ти зо ва ње ин ди ви ду ал них и ко лек-
тив них пра ва и сло бо да про из ве ло је, ме ђу тим, мно ге те шко-
ће у по ли тич кој ствар но сти.

Апсолутизовањејезграслободе

Сло бод ни раз ба шка ре ни у сло бо ди че сто за бо ра ве да 
су сло бод ни, док по ро бље ни не пре ста ју да се на да ју осло-
бо ђе њу, има ју ћи пре све га на уму и у же ља ма вред ност оно-
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га што им не до ста је. И јед ни и дру ги сло бо ду има ју у осе-
ћа ји ма и ми сли ма као не што што са др жи уни вер зал ну ва-
жност. Усред сре ђе ност на сло бо ду је слободоумност ко ја се 
као упор на те жња об ли ку је у слободарство. Мо же се ре ћи да 
уче ни, иде о ло шки и по ли тич ки опре де ље ни сло бо да ри су ли
берали, а њи хо ви на зо ри об ли ко ва ни као либерализам.

Ли бе ра ли зам је, за пра во, стал на ин те лек ту ал на и мо-
рал на упу ће ност на по ли тич ко до се за ње и оства ри ва ње лич-
не и оп ште сло бо де у за јед ни ци. Али, ни то као да ни је до-
вољ но јер ли бе ра ли зам, и по ред про кла мо ва не не спу та но сти 
ста но ви шта и спон та ни те та ак ци је, у из ве сној ме ри иде о ло-
шки и по ли тич ки под ле же екс клу зи ви зму и ре дук ци о ни зму. 
О то ме нај ви ше све до че дру га чи ји кор пу си иде ја и иде а ла, 
иде о ло шки и те о риј ски ри ва ли ли бе рал ног кон цеп та. Ли бе-
ра ли зам је у ве ћи ни при ка за ду ха вре ме на, на и ме, не из о став-
но кон тек сту и ран као је дан од нај ва жни јих од са мо не ко ли-
ко нај ши ре рас про стра ње них иде о ло шко/по ли тич ких на зо ра 
мо дер ног до ба. Ли бе рал ни ин стинк ти про пра ће ни су ма њи 
или ви ше убе дљи вим ин те лек ту ал ним ар гу мен та ци ја ма и 
ин тер пре та ци ја ма.

При ме ра има за и ста мно го, за то је по треб но из дво ји-
ти са мо не ке ти пич не. Бри та нац Ен др ју Хеј вуд сма тра да су 
кључ не са вре ме не иде о ло ги је: ли бе ра ли зам, кон зер ва ти ви-
зам, со ци ја ли зам, на ци о на ли зам, анар хи зам, фа ши зам, фе-
ми ни зам, еко ло ги зам и ре ли гиј ски фун да мен та ли зам.2 Вил 
Ки мли ка у нај ва жни је те о ри је и иде о ло ги је убра ја: ути ли-
та ри зам, ли бер та ри ја ни зам, марк си зам, ко му ни та ри зам, те-
о ри ју гра ђан ства, мул ти кул ту ра ли зам и фе ми ни зам.3 Ро берт 
Хај не ман ис ти че са мо три ре ле вант не иде о ло ги је са вре ме ног 
до ба: ли бе ра ли зам, марк си зам и кон зер ва ти ви зам.4

Ли бе ра ли зам је у ве ћи ни кла си фи ка ци ја иде ја и иде а ла, 
те вред но сти са вре ме ног до ба не из о став на иде о ло ги ја и те о-

2 Ви де ти: Хеј вуд Ен др ју, Политичке идеологије, по себ но гла ва „Ли бе ра ли-
зам“, стр. 25-71, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2005.

3 Ки мли ка Вил, Савременаполитичкафилозофија, на ро чи то по гла вља „Ли-
бе рал на јед на кост“, стр. 68-120, и „Ли бер та ри ја ни зам“, стр. 120-189, Но ва 
срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, 2009.

4 Хај не ман Ро берт, Уводуполитичкенауке, део „Тра ди ци ја за пад не ми сли“, 
гла ва „Ли бе ра ли зам“; стр. 61-75, ЦИД, Пог дго ри ца, 2004.
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ри ја, мо рал ни све то на зор и на чин жи во та. Но, чи ње ни цом 
све при сут но сти, ни је ли шен про тив реч но сти и оспо ра ва ња. 

Либерализамидемократизам

Сло бо да је бе зо бал ни по јам а де мо кра ти ја ви ше сми сле-
на те жња. Обе вред но сти, на пр ви по глед, де лу ју јед но став но 
и при ма мљи во. Ја сне осе ћа је вред но сти пра те, ме ђу тим, сло-
же на ин те лек ту ал на до ми шља ња и ком пли ко ва не по ли тич ке 
кон струк ци је. Ма ка ко из гле да ло да јед но став но сти са др жа-
ја не ма шта да се до да или оду зме, у по ли тич кој ствар но сти 
је са свим дру га чи је. Де мо кра ти ја као ста ње и иде ал се, на 
при мер, ис по ља ва у не са гле ди вој ра зно вр сно сти те жњи и де-
ли мич них оства ре ња. Уз Ро бер та Да ла и Ђо ва ни Са то ри ја, 
је дан од за па же них те о ре ти ча ра де мо кра ти је Аренд Лај пхарт 
је уста но вио де мо крат ску по ли мор фи ју, опи сав ши чак че тр-
де се так што исто риј ски за бе ле же них, што ак ту ал но де лу ју-
ћих де мо крат ских мо де ла.5  

Ме ђу нај за мр ше ни јим про бле ми ма је те жња сво ђе ња 
све ко ли ке људ ске прак се, на по ли тич ке и еко ном ске об ли ке 
сло бо де у ли бе ра ли зму. Ли бе ра ли зам је ра зно ли ким прак-
тич ним и те о риј ски, те иде о ло шким и про па ганд ним ва ри ја-
ци ја ма у дру гој по ло ви ни про шлог ве ка сна жно за по сео по-
ље сло бо де; пр во уну тра нај ра зви је ни јег и нај моћ ни јег де ла 
ка пи та ли стич ког све та, а по ру ше њу европ ског ко му ни зма 
90-их и у пост ко му ни стич ким зе мља ма но вог ка пи та ли зма. 
Ли бе ра ли зам се, за пра во, увио око сто жер ног пој ма као гип-
ка све то на зор на ли ја на око ста ме ног ста бла сло бо де.6

Ви ше стру ки три јумф је згра ли бе ра ли зма, у  „ре тро“ и 
„нео“, readumade и „пост“ фор ма ма,7 оли чен је у те жњи ка ап-
со лу ти зо ва њу и то та ли зо ва њу при мар не енер ги је, тј. ши ре њу 
ли бе рал ног уну тар по ли тич ког и спољ но по ли тич ког (им пе-
ри јал ног и ко ло ни за тор ског) за пад ног ис ку ства, зра ка сто на 
чи тав свет. Иде о ло шка и по ли тич ка екс пан зи ја ли бе ра ли зма 
у ре но ви ра ним нео ли бе рал ним об ли ци ма про пра ће на је те-

5 Лај пхарт Аренд, Моделидемократије.Облицииучинаквладеутридесет
шестземаља,  по гла вље „Три де сет шест де мо кра ти ја, стр. 106-116, Слу жбе-
ни лист СЦГ, Бе о град - ЦИД, По го ри ца, 2003.

6 О то ме: Греј Џон, Либерализам, по гла вља „Ли бе рал на ера“, 43-55, и „Иде ја 
сло бо де“, 79-85, ЦИД, Под го ри ца, 1999.

7 О то ме: Греј Џон, на ве де но де ло, по гла вље „Пост ли бе ра ли зам“, стр. 119-134.
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о ри ја ма либералнедемократије, у ви ду ли бе ра ли зо ва ња као 
(!) де мо кра ти зо ва ња. Та ко се до го ди ло да је са вре ме ни ли бе-
ра ли зам ар ми ран де мо кра ти јом у не раз ли ку ју ћој си но ним-
ској пре на прег ну то сти.

Ма ло ко се од ва жио да па жљи во про ми сли ем пи риј ске 
и те о риј ске не по ду дар но сти из ме ђу де мо кра ти је и ли бе ра ли-
зма и, евен ту ал но, уста но ви од сту па ња пар ла мен тар не де-
мо кра ти је за пад ног ти па од сло бо де, као и ан гло сак сон ског 
ли бе ра ли зма од де мо кра ти зма, тј. де мо кра ти је.8 Шта ви ше, 
уоби ча је ни ли бе рал ни и про де мо крат ски дис курс, под јед-
на ко упу ћу ју на амал гам ску сто пље ност та два фе но ме на, у 
ко јој ли бе ра ли зам мо же би ти са мо де мо крат ски, а са вре ме не 
де мо кра ти је не мо гу оп ста ти из ван ли бе ра ли зма као по ли-
тич ког кон цеп та жи во та.

Са син те тич ког ста но ви шта сро ђе них по ја ва ли бе ра ли-
зма и де мо кра ти зма, тј. де мо кра ти је као да не ма мо гућ но сти 
да ли бе ра ли зам за о би ђе или на пу сти де мо крат ско ста но ви-
ште и иде ју и прак су сло бо де су прот ста ви иде ји и прак си де-
мо кра ти је; или на из глед обр ну то - да се са про де мо крат ског 
ста но ви шта уста но ви да де мо кра ти ја не ги ра сло бо ду, да вла-
да ви ни ве ћи не сло бо да ни је по треб на.9

Обе ем пи риј ске мо гућ но сти су, уоста лом, по твр ђе не у 
про шлом и на по че ци ма ово га ве ка, јер као што ли бе ра ли зам 
ни је је ди ни при зна ти по сед ник пој ма и по ја ве сло бо де, та ко 
исто ни за пад не, углав ном ан гло сак сон ске и аме рич ке те о-
ри је де мо кра ти је не ма ју за у век да та и екс клу зив на вла снич-
ка овла шће ња над ком плек сним де мо крат ским ис ку ством у 
пла не тар ним раз ме ра ма.

8 То је пре свих и ду бље од свих учи нио нај зна чај ни ји европ ски фи ло зоф по-
ли ти ке и пра ва у про шлом ве ку Карл Шмит. Ви де ти: Шмит Карл, Нормаи
одлука.КарлШмитињеговикритичари, на ро чи то део „Ду хов но-по ве сни 
по ло жај да на шњег пар ла мен та ри зма“, по себ но гла ва „Прет ход на на по ме на 
(О су прот но сти ма пар ла мен та ри зма и де мо кра ти је)“, стр. 149-161, и „Де мо-
ка ри ја и пар ла мен та ри зам“, стр. 164-171,  хре сто ма ти ја, при ре дио Сло бо дан 
Са мар џић, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 2001.

9 Сум ње у до ме те де мо крат ског устрој ства ис по ља вао је и чу ве ни фи ло зоф 
еко но ми је Јо зеф Шум пе тер. Пре ма Џо ну Пла мен цу, Шум пе тер је ис по ља вао 
из ра зи ти скеп ти ци зам у од но су мо гућ но сти оства ре ња аутен тич не во ље на-
ро да. Ви де ти: Пла ме нац Џон, Демократијаиилузија, део „Ре ви ди ра на де мо-
крат ска те о ри ја“, гла ва „Шум пе те ро ва кон цеп ци ја про из вод ње во ље“, стр. 
132-140, ЦИД, Под го ри ца, 2006.
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Сенилнипрезентизампостпоретка

Ако се пам ти са мо да на шњи дан а не и онај ко ји му 
је прет хо дио, не из бе жно овла да ва за бо рав. Ако је ис так ну то 
као ва жно да бу де упам ће но са мо оно што је днев но те ку ће 
и све оно што се ти че са да шњо сти, про шлост се гу ра у за пе-
ћак, исто ри ја по ти ску је на мар ги ну а „веч но“ са да шњи час 
ус пи ње на ви со ки пи је де стал вр хун ске ва жно сти. На гла ше но 
осадашњавање (или оса вре ме ња ва ње) то ко ва жи во та иза зи-
ва са мо об ма њу ју ће осе ћа је ла ко ће по сто ја ња.

Слич но глу вим љу ди ма ко ји не чу ју сво је ко ра ке па им 
се чи ни да леб де из над тла, та ко и исто и садашњици гу бе 
ре пе ре ва љу шка ју ћи се у ома гље ним од но си ма по ме ша них 
и уки ну тих вре мен ских ди мен зи ја. Ка да са да шњи тре ну так 
не ми нов но про ђе њи ма се при чи ња ва као да је још ту, не пре-
стао и са мо про ду жен. Та ко про шлост ни ка да не на ста је јер 
из о ста је пре та ка ње вре ме на у бес крај но на ста вље ној ово вре-
ме но сти. Из гле да као да про шло сти јед но став но не ма јер је 
об ла же да на шњи дан на стао сва ка ко по сле прет ход ног, не ва-
жно ко јег, исто та ко са да шњег. Ин те лек ту ал ну ар гу мен та ци-
ју по ма ло хе до ни стич ког садашњизма пру жа антиистори
цизам, нај че шће у ли бе рал ним при сту пи ма.10

И у но вом тран зи ци о ном контрапоретку - ко ји се по-
сле не стан ка сва ке Ју го сла ви је ис по љио као ју жно сло вен ски 
постпоредак - та ко ђе се ве ру је у де ло твор ну моћ идејности 
и идеација, али и идеализовања и идеологизовања осло ба ђа-
ња и сло бо де.Ве ли се да је јед на епо ха ко нач но за вр ше на а и 
да је на сту пи ла дру га чи је ће тра ја ње би ти бес ко нач но, да се 
на ла зи мо у на ро чи том вре ме ну по сле тач ке рас ки да у ко ме је 
ча сов ник на ви јен по но во а ска заљ ке по рав на не на ну лу.

При по ве да се још да је то вре ме – „на ше вре ме“ – на-
ста ло по сле не че га што је не по врат но про шло и да је ње го ва 
пре суд на од ред ни ца упра во то иде о ло шки ду бо ко ис кле са но 
„по сле“. На на ив ни упит „по сле че га?“, од го вор гла си: „Ово 
по сле се од но си на све, ово по сле је по сле све га!“

Али, то ко ли ко од луч но то ли ко не ја сно од ре ђе ње да 
је не што за вр ше но за по чи ња њем не чег дру гог, ни по што не 

10 Ви де ти, на при мер: По пер Карл, Бедаисторицизма, Де ре та, Бе о град, 2009.
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за до во ља ва по тре бу од го во ра на по но во ље ни про сти упит - 
че га? Шта је све, из ме ђу оста лог, за кло ње но и за се ње но ети-
ке том пост? Шта се до га ђа као по сле ди ца; по сле че га се зби-
ва мо и из би ва мо; у ка квом „пост по рет ку“ жи ви мо; шта је то 
мно го бо ље после од оно га не ва ља лог пре?11

И у пр вом и дру гом исто риј ском слу ча ју – оном пре и 
оном после - раз ли ко ва ле су се иде је, иде о ло ги је и иде ал-ло-
ги је о ствар но сти, у од но су на си ро вин ску осно ву из ван и ми-
мо пре ра ђи вач ке ин ду стри је ту ма че ња иде ја и иде а ла. Гу сте 
иде о ло шке ма гле, да кле, још увек пре кри ва ју се ћа ње на ста ри 
и сва ко днев но „учи та ва ње“, тј. упам ћи ва ње но вог по рет ка. 
Шта ви ше, све ви ше се ука зу је на се лек тив ну политику се
ћања у за да тим ко ор ди на та ма дру га чи је културепамћења.12

Ни упам ћи ва ње и за бо ра вља ње, по све му су де ћи, ви ше 
ни су спон та ни и јед но став ни, као не кад. Пост мо дер но до ба 
ис ко мли ко ва ло је фор ме ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног, со-
ци јал ног и по ли тич ког, те кул тур но-исто риј ског пам ће ња. 
Ни је не за бо рав но баш све што је упам ће но. Би о ло шка осно ва 
не у рон ског пам ће ња пре сло је на је кул тур ним на но си ма. Еги-
пат ска аутор ка Ала и да Осман по за ба ви ла се од но сом раз ли-
чи тих об ли ка и вр ста пам ће ња у са вре ме ном до бу. Та ко је, 
ре ци мо, уста но ви ла да по сто је фа зе и ста ња ин ди ви ду ал ног 
упам ћи ва ња и за бо ра вља ња ко је се од но се на тра у му, пре-
ћут ки ва ње, за бо рав и ту го ва ње.13 Уз то, пре по зна ла је и пет 

11 Шта је све на ста ло и по сле че га? По сле че га и због че га жи ви мо? Зар смо 
уоп ште жи ви са мо за то што би ва мо по сле не че га? На бро ји мо, без стро го 
сре ђе ног ре до сле да, ха о тич но „ис по сти ра не“ фе но ме не: пост ко му ни зам, 
пост со ци ја ли зам, пост са мо у пра вља ње, по ста у то ри та ри зам, пост ти то и зам, 
пост кар де љи зам, по сту то пи зам, пост ми ло ше ви ћев ство, пост ју го сла ви зам 
(пост ју го сло вен ство и пост ју го сла ви ја), пост кон фликт но дру штво, пост хе-
ро и зам, пост ху ма ни зам, пост де мо кра ти ја, пост на ци о на ли зам, по сти сто ри-
ја, пост мо дер на, пост-Евро па... нај зад: постпостизам! У по сти ра њу бит но је 
маг но ве ње за хва та ко јим се, спрет ном од ре ђе њу оно га што се де си ло и, ваљ-
да, про шло, по ту ра пре фикс „по сле“ или „пост“, чи ме се при да је ка рак тер 
те ку ћег тре нут ка. Про блем је, ме ђу тим, у то ме што не ке од „ми ну лих“ по ја-
ва уоп ште ни су про шле, че му ва ља до да ти и ме ђу соб но пре кла па ње по ја ва 
не јед на ког ин тер ва ла тра ја ња. Та ко, за пра во, на ста је те мељ на по сти стич ка 
збр ка.

12 О дру га чи јим ви зу ра ма про шло сти и раз у ме ва њу вла сти те исто ри је и исто-
ри је дру гих, ви де ти чла нак: Me luc ci Al ber to, „Pam će nje, so li dar nost, iden ti-
tet“, po gla vlje „Pam će nje i pam će nja“, str. 67-73, у збор ни ку Identitetipolitika, 
ured nik Fu rio Ce rut ti, Po li ti ka i klu tu ra – Na klad no is tra ži vač ki za vod, Za greb, 
2006.

13 О то ме: Асман Ала и да, Дугасенкапрошлости.Културасећањаиполитка
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вр ста стра те ги ја по ти ски ва ња ко је до во де до ре ла ти ви зо ва ња 
и за бо ра вља ња, у ко је је убро ји ла: из јед на ча ва ње, еск тер на-
ли за ци ју, бри са ње, ћу та ње и кри во тво ре ње.14

Форсирањерекепамћења

Фор си ра ним упам ћи ва њем у ви ду упор ног и до сад-
ног по на вља ња до муч ног уту вљи ва ња иза бра них „са др жа-
ја“, об но вље но и из но ва че но, ме ђу тим, убр за но за ста ре ва ју. 
Вре ме пре го ре ва, а овре ме ње ни су бјек ти до би ја ју опе ко ти не 
не из ле чи вог ан ти ме мо риј ског сте пе на. Ни шта ви ше ни је до-
вољ но тре нут но да би би ло ап со лут но но во.15

Тре ну так увек из ми че а још увек је не са вла да но ту, за то 
су фу ту ри стич ки осе ћа ји ома гље ни ис па ре њи ма пре зен ти-
зма. Екс перт за кул ту ру гло ба ли за ци је То мас Хи лен Ерик сен 
је про пи тао бе сми сле ност збр за ног вре ме на у пост мо дер ном 
до бу. Про ми шља ју ћи на мно штву при ме ра оно „што је кре-
ну ло на о пач ке“ Ерик сен је из нео низ за па жа ња о вре мен ском 
то ку ко ји ку ља ју ћи из ви ре и уви ре. У вре мен ској сти сци ко ја 
је об у зе ла ужур ба ни за пад ни свет упра во сло бод но и за ро-
бље но вре ме, по ње го вом ми шље њу, по ста ју нај дра го це ни ји 
људ ски ре сурс.16

повести, гла ва „Ка ко се се ћа мо“, стр. 113-145, XX век – Књи жа ра Круг, Бе-
о град, 2011.

14 На ве де но де ло, гла ва „Пет стра те ги ја по ти ски ва ња“, стр. 217-233.
15 О то ме: Кне же вић Ми лош, „Вре ме и про стор гло ба ли за ци је – си ли ци јум ско 

ар хе чо ве чан ства“, по себ но гла ва „Убр за ње – тр ка хр та и кор ња че“, стр. 217-
220, и „Нео фи ли ја – ап со лу ти зам но вог“, стр. 228-229, чла нак у збор ни ку 
Времеглобализације, ДКСГ, Бе о град, 2003.

16 Скра ће на и по јед но ста вље на „злат на пра ви ла“ о рас по ла га њу вре ме ном на-
ни за на су у Ерик се но вом ра ду овим ре дом: Ка да по сто ји ви шак а не не до-
ста так ин фор ма ци ја, спо соб ност да се са гле да це ли на опа да сра змер но по ве-
ћа њу ко ли чи не ин фор ма ци ја; нај ве ћи ре сурс ко га не ма до вољ но у ин фор ма-
ци о ној при вре ди је сте па жња дру гих; нај ве ћи ре сурс ко га не ма до вољ но за 
ста нов ни ке ин фор ма ци о ног дру штва је су до бри фил те ри; убр за ње укла ња 
ра сто ја ње, про стор и ме сто; бр зи на је за ра зна; бр зи на ства ра за ви сност; ка да 
вре ме сец ка мо на до вољ но ма ле ко ма де, оно пре ста је да по сто ји као тра ја-
ње; оно што мо же да се ура ди бр зо, ва ља ура ди ти бр зо; гу бље ње вре ме на је 
вр ли на ка да не ште ти дру ги ма; по ла га ност се мо ра за шти ти; ка шње ња су 
ка му фли ра ни бла го сло ви; сви из бо ри ис кљу чу ју оно ли ко ко ли ко укљу чу ју; 
ну жно је сме њи ва ти по ла га но и бр зо вре ме; о ве ћи ни ства ри ни је по треб-
но зна ти ни шта. Ви де ти: Ерик сен То мас Хи лан, Тиранијатренутка.Брзои
споровремеуинформациономдруштву, по гла вље „Спо ро вре ме сад!“, стр. 
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По ли тич ка нео фи ли ја, ме ђу тим, че сто иде ру ку под ру-
ку са не до зре лом, ју ве нал ном иде о ло ги јом и по ли ти ком. Но во 
је нај ко ри сни је и нај бо ље јер је тек ро ђе но, па пер спек ти ва ма 
тра ја ња да ле ко на ди ла зи ста ро, на ро чи то ње го во ове ко ве че-
ње у по су ста лим ге рон то крат ским ре жи ми ма. За то је ре фор-
ма то ри ма и ре форм-гња ва то ри ма, али и тран зи ци о ним шок-
те ра пе у ти ма нај у пут ни је осло ни ти се на не ис ку ство мла дих 
а ам би ци о зних љу ди не го на ис ку сне ак те ре ко ји мо гу ла ко 
и бр зо да пре по зна ју њи хо ве скри ве не ин те ре се и крај ње на-
у ме. Ода тле по ти че тран зи ци о но фор си ра ње не ис ку сних нај-
мла ђих ка дро ва, ко је се спу шта до за пре па шћу ју ћих ни воа 
ком про ми ту ју ћег укљу чи ва ња по чет ни ка, ама те ра и ди ле та-
на та у сло же не по ли тич ке про це се. Па да ње ста ро сног ни воа 
уче сни ка у тран зи ци о ној по ли ти ци до нај ни жих гра ни ца по-
ли тич ког пу но лет ства ства ра де ти ња сту и нео збиљ ну ат мос-
фе ру у ко јој су „клин ци“ гур ну ти на по сло ве ко ји да ле ко на-
ди ла зе њи хо ве спо соб но сти, што се не из бе жно од ра жа ва на 
све број ни је по ли тич ке ма ни пу ла ци је и про ма ша је.

О сми шље ним иде о ло шким про јек ти ма по де ти ње ња 
јав не сце не, из ме ђу оста лих, пи ше књи жев ни те о ре ти чар и 
ан тро по лог Ми ло Лом пар: „Зар ак ту ел ни про цес ин фан ти ли-
за ци је јав не све сти не пред ста вља ти то и стич ки ре ци див? Јер, 
пра ви се рез уну тар ге не ра циј ског кон ти ну и те та, спре ча ва 
се при род но пре но ше ње ис ку ства и са зна ња из на ра шта ја 
у на ра штај, да би се укло ни ли они ко ји се опи ру на до ла зе-
ћој иде о ло ги ји... и да би се про мо ви са ли на ра шта ји ко ји не-
про бле ма тич но и без раз ми шља ња при сва ја ју ту иде о ло ги ју. 
Мла дост се по ја вљу је као са мо ра зу мљи ва вред ност, што је 
те мељ ин фан ти ли за ци је јав не све сти, ко ја омо гу ћу је да се 
по ли тич ка бор ба од ви ја на дру ги на чин од по је ди нач ног, ра-
зум ног и ар гу мен то ва ног не сла га ња.“17

Мла ди љу ди су по себ но под ло же ни со ци јал ним и кул-
ту рал ним екс пе ри мен ти ма. Под стре ки ва њем мо бил ног и 
но мад ског, апа трид ског и ази лант ског мен та ли те та укла ња 
се би ло ка ква при вр же ност ме сту по ре кла. Раз би ја се у па-
рам пар чад ро до слов ни и емо тив ни по јам за ви ча ја. Уме сто 
бли ско сти и ин ти ме нај ду бљих иден ти тет ских сло је ва ин-

193-212, Би бли о те ка XX век – Књи жа ра Круг, Бе о град, 2003.
17 Лом пар Ми ло, Моралистичкифрагменти, гла ва „Ти то и зам и се ку лар но све-

штен ство“, стр. 193, Но лит, Бе о град, 2009.
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ди ви ду ал не пси хе, обез на ње ној ин ди ви дуи на ми че се сјај ка-
ста скра ма све при сут не ис то сти, без да љин ске исто ли ко сти 
лу та лач ких фор ми жи во та, ма где на кон ти нен ту и пла не ти. 
Не ма ло јал но сти би ло че му, не ста ла је. Ов де или та мо, све-
јед но, и ту и та мо, све је исто, чак и по сле по ме ра ња и пре се-
ље ња, по крет ња штвом се из истог до ђе на исто.18

Номадскиобразац ту ма ра ла по го ду је има чи ма (има о-
ци ма), уче сни ци ма ста бил них фрак ци ја ка пи та ла ко ји су за-
ин те ре со ва ни за при сва ја ње и ко ри шће ње ре сур са. Сто га је и 
из вр ше на иде о ло шка „аса на ци ја те ре на“, обим ни „зе мља ни 
ра до ви“ и при пре ма пре ме шта ња, се о ба и из го на ста нов ни-
штва из сви клих пре би ва ли шта. Но ве услу жне адре се рад не 
сна ге од ре ђу је цир ку ли шу ћи ка пи тал, тј. те ку ће по тре бе за 
све ма ње пла ће ним упо сле ни ци ма.

Дисциплиновање,нормализовање
ихармонизовање

Ка ко је ле по би ти нор ма лан и хар мо ни чан, у скла ду са 
со бом и са дру ги ма, са сви ме у се би и око се бе! Би ти увек 
при бран и сре ђен, уре дан и ра дан, урав но те жен и спо ко јан, 
зар то ни је нај бо љи из бор, уко ли ко по сто ји сло бо да из бо ра? 
Ово пра ви ло ва жи за по је дин це али и за гру пе љу ди и људ ске 
за јед ни це.

На лог „нор ма ли зо ва ња“ прет по ста вља не при хва тљи ву 
и не из др жљи ву па то ло шку со ци јал ну, еко ном ску и по ли тич-
ку си ту а ци ју. Слич но је и са зах те вом за хар мо ни зо ва њем ко-
ји се за сни ва на ста ву да је не ко дру штво, на ци ја, вер ска гру-
па или др жа ва дис функ ци о нал но и не хар мо нич но. То што 
ва жи за уну тар дру штве не и уну тар др жав не од но се, ва жи и 
за ме ђу на род ни и ме ђу др жав ни план и ти че се ми ра.

Упр кос на ло зи ма сми ри ва ња (ди сци пли но ва ња и па-
ци фи ка ци је), те „нор ма ли зо ва ња“ и „хар мо ни зо ва ња“ ме-
ђу соб них од но са у „ре ги о ну“, ра ни је за ва ђе не и су ко бље не 
ју жно сло вен ске стра не ни су на пу сти ле сво је оде ли те и су-
прот ста вље не ба зич не по зи ци је ко је су оли ча ва ли се па рат ни 

18 Ви де ти: Та ги јеф Пјер-Ан дре, Какоодолетисталнојпокретљивости.Сна
жнадемократијапротивтехнотрговачкемондијализације, по себ но гла ва 
„Гло ба ли за ци ја као ме си јан ска уто пи ја: де мо кра ти зам као по крет ња штво“, 
стр. 65-82, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци 
– Но ви Сад, 2010.
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по ли тич ки обра сци. При ла го ђа ва ју ћи се „но вој ре ал но сти“ 
из ме ни ли су их са мо до не кле. Пр во бит ни ет но на ци о нал ни 
и ма њи на шки се па ра ти зми у ме ђу вре ме ну су уоб ли че ни у 
на ро чи те интегризме, тј. интегрализме сва ке оса мо ста ље не 
ре пу блич ке др жа ве по на о соб. Та ко су се кун дар ни ет но на ци-
о нал ни ин те гра ли зми но во на ста лих упро шће них ју жно сло-
вен ских др жа ва за ме ни ли прет ход ни при мар ни, ин те гра ли-
зам сло же не ју го сло вен ске др жа ве.

С дру ге стра не, до го ди ла се гро теск на ин вер зи ја; они 
ко ји се ни су по ми ри ли са „се па рат ним ин те гра ли змом“ но-
вог ти па, бр зо су ре де фи ни са ни и ин кри ми ни са ни као опа ки 
„се па ра ти сти“. Ето ап сур да: пре жи ве ле и про ре ђе не, не ка да-
шње и са да шње ин те гра ли сте, ели те у одво је ним ју жно сло-
вен ским ре пу бли ка ма ту ма че и оп ту жу ју као но ве „ре ме ти-
о це“ те шко ус по ста вље них ет но на ци о нал них „иди ла“ и из-
два ја че из је два про кли ја лих др жа ви ца.

Хиподометихиперполитике

Ре че но је ко ли ко је у не раз ви је ним и за о ста лим дру-
штви ма, ко је не пре кид но оп хр ва ва ју су ко би из ра сли из фун-
да мен тал них про тив реч но сти, по ли ти ка оно што не пре ста-
но уз не ми ру је и из ну ру је. У дру штви ма раз је де ним уну-
тра шњим и спо ља шњим ан та го ни зми ма по ли ти ка, за пра во, 
збу њу је и дез о ри јен ти ше оном вр стом по губ них учи на ка ко ји 
дру штво и гра ђа не уме да уни зи и за ку је за дно те гоб ног и 
по сра мљу ју ћег жи во та. Уме сто да усме ра ва у на по ри ма пре-
вла да ва ња кри зе и раз во ја рђа ва по ли ти ка до во ди до за сто ја, 
по ја ча ва ју ћи оп шти на за дак и про па да ње. У по ре ме ће ним и 
по сва ђа ним дру штви ма оди о за пре ма по ли ти ци, као нај по-
ква ре ни јој и нај го рој сфе ри дру штве но сти, над ма шу је мо гу-
ће а не по стиг ну то по ве ре ње у по је ди нач не по ли тич ке чи ни-
о це.

Са да шња и не ка да шња ис точ но е вроп ска дру штва у 
тран зи ци ји уве ли ко су по ли ти зо ва на. Она су, за пра во пре-
по ли ти зо ва на, у њи ма вла да ју политичкиобрасциу сва ко вр-
сним об ли ци ма тран зи ци о не иде о ло ги је. Пре ла зак са јед не 
со ци о е ко ном ске фор ма ци је на дру гу у окол но сти ма пост ко-
му ни зма про јек то ван је, по кре нут и из вр шен по ли тич ким 
сред стви ма. Ве ћи на обла сти дру штве ног жи во та би ва ин тен-
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зив но по ли ти зо ва на, по све му су де ћи, до ме ре ко ја до се же и 
на ди ла зи пре по ли ти зо ва не фор ме прет ход ног не ре ал ног, за-
пра во си ци о у то пиј ског по рет ка.19

Оства ре ње све ча но про кла мо ва них иде а ла ко зна ког 
по ре ду „Но вог до ба“ и „Но вог жи во та“, по сле тач ке рас ки да 
са „ста рим“, зах те ва ве ли ку по ли тич ку енер ги ју и ка пи лар ну 
по ли ти за ци ју при ко јој ни шта не оста је по ште ђе но пред од-
лу чу ју ћом по ли тич ком во љом. Чи ни се као да све по ста је по-
ли ти ка и све за до би ја по ли тич ке атри бу те. Као и у прет ход-
ном пе ри о ду кон сти ту ци је дру штва по ли тич ког мо ни зма и 
но ви плу рал ни по ре дак је пре суд но по ли тич ки уте ме љен. Не 
са мо да је ок то бар ска про ме на 2000. го ди не из вр ше на на глим 
пре о кре том не го је и по сле дич но ре фор ми са ње пре суд но по-
др жа ва но ин тен зив ним по ли тич ким де ло ва њем. Не ка да шњи 
јед но пар тиј ски ка рак тер вла сти са мо до не кле је из ме њен 
превишепартизмом ко ји је омо гу ћио на ста нак сво је вр сног 
коалиционогмонизма.20

Границештрчања

И у по ли тич ком плу ра ли зму за да ти су ли ми ти штр-
ча ња. По ста вље не су , на и ме, гра ни це из ме ђу при стој ног и 
увре дљи вог, оно га што се ути ску је у по јам по доб но сти или 
- „ко рект но сти“. Оно што нео ме та но ра ди, функ ци о ни ше за 
над ни цу као део си сте ма, „ко рект но“ је у окви ри ма „по зи-
тив не“ или до зво ље не сло бо де. Јер, сло бо да мо же би ти дво-
знач на, и по зи тив на и не га тив на. Ли бе рал ни фи ло зоф Иса и ја 
Бер лин од ре дио је по зи тив ну сло бо ду овим ре чи ма: „По зи-
тив но зна че ње ре чи ‘сло бо да’ по ти че из же ље по је дин ца да 
бу де свој соп стве ни го спо дар. Же лим да мој жи вот, и мо је 
од лу ке за ви се до ме не, а не од ових или оних спо ља шњих 
си ла. Же лим да бу дем ору ђе сво је, а не ту ђе во ље. Же лим да 
бу дем су бјект; да ме по кре ћу мо ји раз ло зи и све сни ци ље ви, а 
не спо ља шњи узро ци. Же лим да бу дем не ко, а не ни ко; де лат-

19 Ви де ти „из не ве ре ни“ по ли тич ки те ста мент те о ре ти ча ра си сте ма са мо у пра-
вља ња: Кар дељ Едвард, Правциразвојаполитичкогсистемасоцијалистич
когсамоуправљања, Ко му нист, Бе о град, 1977. или, од истог уато ра Слобод
нииудруженирад, Рад нич ка штам па, Бе о град, 1978.

20 Ви де ти: Кне же вић Ми лош, Подељенамоћ.Огледиизполитикологијепре
вишепартизма, гла ва „Ко а ли ци је у усло ви ма по де ље не мо ћи“, стр. 113-159, 
Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, 2006.
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но би ће, ко је од лу чу је а не спро во ди ту ђе од лу ке; же лим да 
усме ра вам сам се бе, а не да на ме не де лу је спо ља шња при ро-
да или дру ги љу ди као да сам ствар, жи во ти ња или роб, као 
да сам не спо со бан да играм суд би ну људ ског би ћа, то јест, да 
сми шљам соп стве не ци ље ве и пла но ве и да их оства ру јем.“21 

Да ли је „ко рек тан чо век“ и сло бо дан чо век у сми слу 
же ља ци ти ра ног фи ло зо фа? Или је већ већ у чи ну по зи ти ви-
ра ња сло бо де са др жа на ње на прак тич на не га ци ја? Ка ко год, 
Бер лин уви ђа и не га тив не аспек те пој ма и до жи вља ја сло бо-
де: „Обич но се ка же да је чо век сло бо дан у оној ме ри у ко јој 
ни ко не оме та ње го ву ак тив ност. По ли тич ка сло бо да у том 
сми слу је сте оно под руч је у ко јем он мо же да де лу је нео ме-
та но од дру гих. Уко ли ко ме дру ги спре ча ва ју да ра дим оно 
што бих ина че мо гао да ра дим, уто ли ко ни сам сло бо дан; а 
ако су то под руч је дру ги љу ди ума њи ли ис под из ве сног ми-
ни му ма, мо гу да ка жем да жи вим под при ну дом, или, да сам 
по ро бљен.“ 22

Слич но Иса ји Бер ли ну и Реј мон Арон пре по зна је ди хо-
том ност сло бо де. По ње го вом ми шље њу сло бо де се де ле на 
ствар не и фор мал не.23  

Аполитичнакоректност„тјунинга“

Ко рект ност је, да бо ме, ин ди ви ду ал но „ева лу и ра на“ 
узор ност и при мер ност, за пра во при ме ре ност по тре ба ма де-
лат но ефи ка сног ме ха ни зма ка пи та ла. Ко рект но је, на рав но, 
би ти рев но сни оп слу жи лац ра зно вр сних, ре ал них и вир ту ел-
них, фрак ци ја ка пи та ла, као и њи хов го спо дар. Ко рект но је, 
да кле, и има ти и не ма ти, са мо уко ли ко са та два опреч на ста-
ту са кон сен зу ал но хар мо ни зо ва на ти пом сво јин ских од но са. 
Је ди но је ја ко не ко рект но и не до зво ље но пре ла зи ти Ру би кон 
не ма ња у прав цу има ња на глим и ре во лу ци он ра ним пу тем. 
До во ђе ње у пи та ње функ ци о ни са ња си сте ма од но са је ре ме-
ће ње и пре ступ; ре волт и по бу на су де лик ти, а ре во лу ци ја 
не ко рект ност у рав ни зло чи на. 

21 Бер лин Иса и ја, Четириогледаослободи, део „Два схва та ња сло бо де“, гла ва 
„По јам ‘по зи тив не сло бо де’“, стр. 215, Но лит, Бе о град, 1992.

22 Бер лин Иса и ја, на ве де но де ло, гла ва „По јам ‘не га тив не сло бо де’“, стр. 204.
23 Ви де ти: Aron Raymond, AnEssayonFreedom, chap ter „For mal fre e doms and 

real fre e doms“, pp. 49-100, Me ri dian Bo oks. The World Pu blis hing Com pany, 
New York and Cle ve land, 1971.
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На су прот бун џиј ском уму, ко рект но је би ти по де шен 
пре ма при ли ка ма, по ду да ра ти се са то ко ви ма и укла па ти у 
ши ри кор по ра циј ски склоп ин те ре са си сте ма. За та кво ста-
ње оп ти мал не адап та ци је, у ме наџ мен ту, тач ни је у со ци јал-
ном ин же ње рин гу је про на ђен при кла дан из раз – тјунинг. 
Као при ли ком тра же ња та ла сних ду жи на при при је му ра дио 
или ТВ про гра ма, та ко исто у од ре ђе њу ефи ка сне со ци јал-
не функ ци је ан га жо ва не ин ди ви дуе ва жи пра ви ло тју нин га, 
или при ла го ђа ва ња људ ског фак то ра сер ви сним, про фит ним 
и спе ку ла тив ним функ ци ја ма ка пи та ла. 

„Ис тју ни ра не“ пер со не део су ме ха ни зма ко ји де лу је на 
ко ри сној тра си цир ку ла ци је и оплод ње ка пи та ла. Ки бер не-
тич ко пра ви ло „злат ног“ по де ша ва ња укло пље но је у функ-
ци о на ли стич ки при ступ ко ји је усво јио нео ли бе ра ли зам. Тју-
нинг је, на рав но, апо ли ти чан про цес, чи ја осно ви ца и (бес)
сми сао ука зу је на тех но ло шки објек ти ви зам и вред но сну не-
у трал ност. То бо же, не ма ви ше кла сич не по ли ти ке а по го то ву 
хи пер по ли ти ке, у пи та њу је са мо не по ли тич ко или тран спо-
ли тич ко хар мо ни зо ва ње ин те ре са пу тем при др жа ва ња про-
пи са них тех нич ких про це ду ра.

При ла го ђа ва ње и про ме не има ју, ме ђу тим, прак тич на 
огра ни че ња. Во лун та ри зам и ар би трер ност у њи хо вој под-
ло зи мо гу да до ве ду до рас тва ра ња иден ти тет ног је згра и 
за ба са ва ња у бе зе мља шки ћор со как нео д ре ђе не и не по зна-
те адре се вла сти тог. У та квим слу ча је ви ма рас па ме ће но сти и 
ре гре си је на по ли и ден ти тет на или без и ден ти тет на ста ња уз 
пла сти фи ко ва ње аморф не ко лек тив не под све сти и не све сти 
мо же да до ве де до за па њу ју ћих ис хо да. Кон вер зи ја иден ти те-
та по чи ње од на ци је и ве ре а за вр ша ва се у нај сту пид ни јим 
де та љи ма сва ко днев ног жи во та. Образацпреобраћања на во-
ди на по год но сти и до би ти из педагодијепреумљења из сво га 
у не што дру го и друк чи је. Гра ди ти фи ка ци ја „пре ла ска“ ну ди 
се у са да шњо сти, за пра во нео д ло жном и „по след њем тре нут-
ку“ при сти за ње у lastminute којe га ран ту је „до бар про вод“ и 
за жи вот но спо кој ство. Пре ко гра нич на по дво је ност се на ми-
ру је са мо о дри ца њем и на ло гом са мо за бо ра ва.

Догмапостидеолошкогдоба

Они из гу бље ни у ма си, ко ји су без иде ја и иде а ла, кре-
ћу се ћор со ка ком, пу тем ко ји је нај ду жи јер ни ку да не во ди. 
Они не зна ју ку да иду, ни ка ко, ни до кле, јер се са мо за до вољ-
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но пре пу шта ју сле пим же ља ма чи ја оправ да ња ни су у сми-
сле ном жи во ту не го у од у стан ку од осми шње но сти. Њи ма 
се, као и они ма ко ји им пре по ру чу ју та кво ста ње та во ре ња, 
чи ни као да у жи во ту уоп ште ни су по треб не иде је, до вољ но 
је са мо ута жа вањ ље на го на и ин стинк та, ми мо би ло ка квог 
сре ђе ног „по гле да на свет“. Ма са је, на и ме, по ста ла роб ка-
ри ки ра ног хе до ни зма у ко ји ма се иде је по ја вљу ју као чи сти 
рас ход, из ли шни тро шак.

До не дав но су вла да ле иде о ло шке дог ме са да пре вла да-
ва дог ма да ви ше не ма ни ка кве иде о ло ги је. Но ви убе ђи ва чи 
до ка зу ју и твр де да оно што они за сту па ју као све то на зор 
ви ше ни је ста ра иде о ло ги ја не го не што дру го на и шло по сле 
сва ке иде о ло ги је, де и де о ло ги зо ва но у про це су, аиде о ло гич-
но у за вр шној мен тал ној струк ту ри. У тран зи ци о ној ствар-
но сти је, ме ђу тим, са свим дру га чи је ста ње од де и де о ло шких 
ин тен ци ја и пла у зи бил ног при ка за ста ња не и де о ло шког при-
ла го ђа ва ња. Не спрем на на од у ми ра ње, жи ла ва иде о ло ги ја је 
са мо по при ми ла но ве за ди ха не об ли ке.

И по ред упа дљи вог хи пер по ли ти зо ва ња пост ко му ни-
стич ких дру шта ва у тран зи ци ји пра тио је из ве сни де по ли ти-
зу ју ћи па ра докс. У ис по ља ва њу по ли тич ког ом ни по тен ци ја-
ла „све по ли ти ке“ тзв, ре форм ских ак те ра из гле да ло је као да 
ве ро до стој не по ли ти ке за пра во и не ма. Кре а то ри по ли тич ке 
тран зи ци је на сто ја ли су на кон цеп ту вред но сне и жи вот не 
са мо ра зу мљи во сти но вог по рет ка ко ји су оцр та ва ли у ско ро 
на ту рал ним об ри си ма.

По ре кло де по ли ти зу ју ћег и де и де о ло ги зу ју ћег дог ма та 
на ла зи се у по зи ти ви стич ком и функ ци о на ли стич ком ста-
ву ко ји опо вр га ва и од ба цу је нор ма ти ви зам, есен ци ја ли зам 
и све оне ви до ве ме та фи зич ке спе ку ла тив но сти ко ји не ма ју 
увер љи ву по твр ду у ства р но сти. Иде о ло ги ја се, при та квом 
кон вер гент ном ста но ви шту, ута па и не ста је у на у ци и тех ни-
ци. Иш че за ва ње иде о ло ги је де ша ва се у чи ње нич ном све ту, 
у сфе ри ин ди ка ци ја и фак ти ци те та ра то си ља ној сва ке нор ма-
тив не же ље, тј. вред но сних су до ва. Оно што оста је је сте пу ки 
по зи ти ви тет ка у зал но утвр дљи вих и до ка за них фа ка та.

Вај на при род ност не ре во лу ци о нар не, тј. ево лу тив не 
по ли тич ке ди на ми ке осли ка на је у ски ци ра ним обра сци ма 
по ли тич ке тех ни ке и тех но ло ги је ко ји су, то бо же, ин ди фе-
рент ни, обес тра шће ни и про це ду рал но објек тив ни и не у-
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трал ни. Та ко са зда на „не у трал ност“ по ли тич ког у усло ви ма 
кон фликт не тран зи ци је, у ства ри, упу ћу је на не у тра ли зо ва-
ње про тив реч но сти и су прот но сти у све ту жи во та. Без об-
зи ра на на сто ја ња не у тра ли зо ва ња спе ци фич но по ли тич ког 
као кон фликт ног, те мељ не дру штве не су прот но сти оста ју 
не пре ва зи ђе не чи ме се пер ма нент на кри за не ума њу је не го 
уве ћа ва.

У нео ли бе рал ном по ли тич ком обра сцу се не ра чу на 
озбиљ но са „ста ром опо зи ци јом“ из ре до ва но мен кла ту ре 
прет ход ног ре жи ма. За то су и про ре ђе ни опо нен ти тран зи ци-
о них ре фор ми, у це ли ни и де ло ви ма, уба че ни у кон це пу тал-
ни оквир пре ста би ли са не нео ли бе рал не хар мо ни је об на вља-
ња ка пи та ли зма и ти ме, на рав но, учи ње ни не шко дљи вим.

Пра во сна жни и ме диј ски про нон си ра ни обрасци по
литичке коректности на во де на ред у по сло ва њу и рад на 
по слу, смер ност и по ви ња ва ње уну тар ин сти ту ци ја про ме-
ње ног по ли тич ког си сте ма. Сва ки ис ко рак из ван про пи са них 
тра са и ко ор ди на та „ко рект но сти“ уну тра шње по ли ти ке но-
вог по рет ка сма тра се по ре ме ћа јем, суб вер зи јом ко ја на сто ји 
на „по врат ку на ста ро“.

Десуверенизовањенејакихдржава

У по рет ци ма ко ји су то ком Хладнограта ску па оли ча-
ва ли Слободнисвет иде о ло шко за го ва ра ње сло бо да и пра ва, 
те њи хов по ли тич ко за сту па ње и прав на за шти та до ве ли су 
до ре ла ти ви зо ва ња дру ге ве ли ке по ја ве и пој ма у жи во ту др-
жа ве и ме ђу на род ним од но си ма. Суверен,сувереностису
веренизам, ко ји су у про шлом ве ку обе ле жа ва ли са мо сво јан 
жи вот на ци о нал них др жа ва на уну тра шњем и ме ђу на род ном 
пла ну, по след њих де це ни ја су ре ла ти ви зо ва ни до ме ре на-
чел ног оспо ра ва ња и угро жа ва ња.24

Су ве ре ност је у очи глед ној кри зи, тач ни је ре че но кри за 
се огле да у уру ша ва њу су ве ре но сти на ци ја и др жа ва на гло-
бал ном пла ну. Ни је ком плек сна кри за са мо огра ни чи ла су ве-
ре ност др жа ва као основ них су бје ка та ме ђу на род ног пра ва 
спо ља шњим де ло ва њем, већ се раз ви ла из ну тра у ње ном по-

24 О ду бо кој кри зи су ве ре ни те та, ви де ти: Фу ку ја ма Френ сис, Грађењедржа
ве.Управљањеисветскипоредаку21.веку, гла ва „Еро зи ја су ве ре ни те та“, 
стр. 109-112, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 2007.
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ли те ко ном ском би ћу. Ли ми ти ра њу су ве ре но сти у ме ђу на род-
ним еко ном ским, по ли тич ким и вој ним од но си ма од но си ма 
прет хо ди ло је пре о бли ко ва ње и ли ми ти ра ње су ве ре но сти у 
уну тра шњим од но си ма. Нај пре су ин фе ри о ри зо ва не и де су-
ве ре ни зо ва не по ме те не и сла бе др жа ве.25

Не раз у ме ва ју про цес де су ве ре ни зо ва ња др жа ва и на-
ци ја баш сви на исти на чин. Има до ма ћих ауто ра нео ли бе-
рал не ори јен та ци је ко ји по ме ну ти про цес еко ном ског и по-
ли тич ког де су ве ре ни зо ва ња др жа ва на ап сур дан на чин тре-
ти ра ју као за шти ту на ци о нал них ин те ре са. Та ко се, на при-
мер, у збор ни ку Глобализацијаитранзиција (Бе о град, 2001) 
мо гу про чи та ти сле де ћи ре до ви: „Дра стич но ис цр пљи ва ње 
ка па ци те та на ци о нал не др жа ве у еко но ми ји, до ду ше, не мо-
ра под ра зу ме ва ти исто вре ме но и ис цр пљи ва ње на ци о нал них 
по ли ти ка, од но сно из ме шта ње на ци о нал них ин те ре са на ме-
ђу на род ну аре ну. Сна жни при ти сак еко ном ске гло ба ли за ци је 
на на ци о нал ну еко ном ску по ли ти ку са зах те вом за де ре гу ла-
ци ју и при ва ти за ци ју, фор мал но ра ти фи ку је гу би так на ци-
о нал не кон тро ле над еко но ми јом, али се под ле га ње та квом 
при ти ску мо же ква ли фи ко ва ти и као од бра на на ци о нал них 
ин те ре са и на ци о нал ног су ве ре ни те та.“26

Нео би чан на чин од бра не су ве ре ни те та пу тем „под ле га-
ња“ на ци о нал них и др жав них ин те ре са и „гу бит ка на ци о нал-
не кон тро ле над еко но ми јом“, за и ста нео би чан? Очи глед но 
да је је дан ап со лу ти зам за ме њен дру гим, па се уме сто пот пу-
но сло бод ног де ло ва ња др жа ве у спро во ђе њу на ци о нал них и 
др жав них ци ље ва, ушло у раз до бље иде о ло шког оспо ра ва ња 

25  О то ме, оп се жно: Суверенисувереност.Измеђупојма,фикцијеиполитичке
емоције,збор ник, при ре ди ли Пе тар Бо ја нић и Иван Ми лен ко вић, Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град, 2008. По себ но тек сто ви: Хе нис Вил хелм, „Рас та ка ње пој-
ма су ве ре но сти“, стр. 138-153; Шу Хен ри, „Огра ни че ње су ве ре но сти“, стр. 
273-293; Кра снер Сти вен, „По де ла су ве ре но сти“, стр. 308-341, итд. Та ко ђе: 
Хин сли Френ сис Хе ри, Сувереност, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 2001.

26 У на став ку истог тек ста ко а у то ри К. Јо си фи дис и З. Пре ка јац пи шу: „Да ти 
про цес, у ци љу гу бит ка еко ном ске кон тро ле од стра не на ци о нал не по ли тич-
ке за јед ни це, мо же би ти ис пра ћен сна жном на ци о на ли стич ком ре то ри ком и 
иде о ло ги јом, али мо же не же ље но и да ље да не гу је по тен ци јал но де ста би-
ли зу ју ћу ‘де мо крат ску илу зи ју’ ме ђу гра ђа ни ма да је мо гу ћа и на ци о нал на 
по ли ти ка за шти те од де ло ва ња тр жи шта.“, Јо си фи дис Ко ста, Пре ка јац Зо ра, 
„Гло ба ли за ци ја и на ци о нал на еко но ми ја – угро же на су ве ре ност или ко ег зи-
стен ци ја“, стр. 55-56, у збор ни ку Глобализацијаитранзција, Ин сти тут дру-
штве них на у ка - Цен тар за еко ном ска ис тра жи ва ња, Бе о град, 2001.
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и прак тич ног не ги ра ња са мо свој но сти др жав не по ли ти ке у 
ап со лут ном рас по ла га њу пра ви ма и сло бо да ма гра ђа на. По-
ре кло кри ти ке и ли ми ти ра ња де ло ва ња др жа ве и огра ни ча-
ва ње др жав них ци ље ва и раз ло га по ме ну тог ти па на ла зи се у 
те о риј ској и ба шти ни нео ли бе ра ли зма.

Опо зи ци ја два кон цеп та по ли ти ке – то тал но сти би ћа 
др жа ве на по љу одр жа ва ња ње не ап со лут не су ве ре но сти – и 
то тал но сти људ ских пра ва и сло бо да у спо ља шњем де ло ва-
њу ли бе рал не и нео ли бе рал не др жа ве, и вој них, по ли тич ких 
и еко ном ских са ве за др жа ва тог ти па, из ро ди ла се у прак су 
ме ша ња, ин тер вен ци о ни зма и нео ко ло ни ја ли зма на раз ме ђу 
ве ко ва.27  

Кла сич ни тип на ци о нал не др жа ве је у ви хо ру гло ба ли-
за ци је до спео у ду бо ку струк тур ну кри зу ко ју ни је мо гао да 
са вла да по сто је ћим и на ди ђе по зна тим сред стви ма. Ре ал на 
кри за на ци о нал не др жа ве на ве ла је и не ке до ма ће ауто ре - 
очи глед но не до вољ но све сне кон крет них исто риј ских окол-
но сти - да по ми сле ка ко је сва ка иде ја о на ци о нал ном ка рак-
те ру фе но ме на др жав но сти већ ствар не по врат не про шло сти. 
У игри ап страк ци ја гло бал них про це са и по ре да ка, и ло кал не 
ди на ми ке ства ра ња и рас тва ра ња гло бал но фраг мен то ва ног 
све та, тим ауто ри ма се учи ни ло да је је ди на пре о ста ла мо-
гућ ност „ци ви ли зо ва ња“ и успе шног пре жи вља ва ња укла па-
ње у гло бал ну по ли тич ку и тр жи шну ар хи тек ту ру.28

Значењанеолиберализма
Не мо же се оспо ри ти да еко ном ски ви до ви гло ба ли за-

ци је, све та схва ће ног као го ле ми про из вод ни, раз мен ски и 
по тро шни ме ха ни зам, ни чим огра ни че но свет ско тр жи ште, 

27  О са гла сно сти, од но сно кон тра дик ци ји сло бо де у уну тра шњем и спо ља-
шњем по рет ку, и деј ство ва њу др жа ва на ме ђу на род ној сце ни, раз ми шља-
ло се још у вре ме ну кла сич ног ли бе ра ли зма. Та ко, на при мер, Џон Сту јарт 
Мил пи ше о бри тан ском ко ло ни јал ном упра вља њу са ста но ви шта сло бо де. 
Ви де ти: Џон Сту јарт Мил, Изабраниполитичкисписи.Првисвезак, гла ва 
„О вла да ви ни сло бод не др жа ве над ко ло ни ја ма“, стр. 175-189, Ин фор ма тор – 
Фа кул тет по ли тич ких на у ка, За греб, 1988.

28 Већ ци ти ра ни ко а у то ри Јо си фи дис и Пре ка јац сма тра ју да: „По сто је ће на ци-
о нал не ин сти ту ци је, ма ка кве би ле у про шло сти, у те ку ћим и бу ду ћим усло-
ви ма мо гу оп ста ти је ди но као де ло ви ве ће ин сти ту ци о нал не ар хи тек ту ре, 
ко ја их мо ра за ме ни ти у ци љу очу ва ња до при но са ци ви ли зо ва њу гло бал но 
ин те гри са не ка пи та ли стич ке тр жи шне еко но ми је.“ Јо си фи дис Ко ста, Пре-
ка јац Зо ра, на ве де но де ло, стр. 62.
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не ути чу на су жа ва ње про сто ра на ци о нал ним са мо до вољ-
но сти ма, аутар ки зму и про тек ци о ни зму на еко но мом пла ну. 
Но ви и дру га чи ји су бјек ти ме ђу на род них од но са, пре свих 
ме ђу на род не по ли тич ке и фи нан сиј ске ин сти ту ци је, а он да и 
тран сна ци о нал не кор по ра ци је за и ста су про ши ри ле и осна-
жи ле по ље сво га де ло ва ња, огра ни ча ва ју ћи при том ап со-
лут ни ка рак тер не за ви сно сти и са мо стал но сти на ци о нал них 
др жа ва.

Пре до че но је, за пра во, на ро чи то сна жно де ло ва ло при 
кра ју де та на та у ат мос фе ри не за вр ше ног хлад ног ра та, а ин-
тен зи ви ра ло се као раз вој на фор ма ци ја свет ског ка пи та ли-
стич ког си сте ма, у пр вим на го ве шта ји ма а по том и у сло му 
ко му ни зма. Су прот но од ди ри го ва не план ске при вре де, са 
ре ду ко ва ним тр жи шним ме ха ни зми ма и ко му ни стич ким 
прин ци пи ма ди стри бу тив не прав де и со ци јал не со ли дар но-
сти, у над ме та њу два си сте ма три јум фо вао је онај нео ли бе-
рал ни у бри тан ској вер зи ји тачеризма и еме рич кој регано
мици.

Већ при пр вим зна ци ма сло ма ко му ни зма по ста ви ло се 
пи та ње на ко ји на чин ће зе мље у ко ји ма је уру ше на ко му-
ни стич ка иде о ло ги ја у по ли ти ци по себ но и на чи ну жи во та 
уоп ште, пре ћи на но ви и дру га чи ји си стем од но са? Реч је, да-
бо ме, о ге не рал ној иде ји што „без бол ни јег“ пре ла ска, то јест 
тран зи ци ји са си стем на си стем, ко ја је сво ја иде о ло шка, по-
ли тич ка и, нај зад, те о риј ска до ка зи ва ња и оправ да ва ња цр-
пе ла углав ном из асор ти ма на ли бе ра ли зма у ње го вом об но-
вље ном и по но вље ном ви ду.

Мо же се ре ћи да са вре ме ни нео ли бе ра ли зам озна ча ва 
два иде ал тип ска ста ња:

1) При мар но ста ње и ди на ми ку по врат ка ли бе рал ним 
вред но сти ма и иде а ли ма у по ли ти ци, при вре ди и 
кул ту ри ко је се до го ди ло 80-их го ди на про шлог ве ка 
у Ве ли кој Бри та ни ји и САД, а он да, као дру штве ни 
мо дел и на чин по ли те ко ном ског де ло ва ња про ши ри-
ло на чи та ву за пад ну хе мис фе ру, и;

2) се кун дар но усва ја ње нео ли бе рал ног дру штве ног мо-
де ла и на чи на по ли те ко ном ског де ло ва ња и по на ша-
ња у зе мља ма ис точ но е вроп ског екс ко му ни зи ма ко је 
су се на шле на тра јек то ри ји тран зи ци је са си сте ма 
на си стем.
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Ис точ но е вроп ске зе мље ко је су тек иза шле из по ли тич-
ког и иде о ло шког мо ни зма, ни су би ле у спо соб не да об но ве 
пу ну ра зно вр сност гра ђан ског све та по сле тач ке исто риј ског 
пре ки да, бу ду ћи да је вре мен ска уда ље ност и струк тур на 
про ме на у за ка шње њу би ла то ли ко оп се жна да на ци о нал на 
ре ста у ра ци ја на ори ги на лан и тра ди ци о на лан на чин јед но-
став но ни је би ла мо гу ћа.

Не мо гућ ност кон се су ал ног ево лу тив ног пре о бли ко ва-
ња би ла је усло вље на уни ште њем по год не друштвне струк-
ту ре, ме мо риј ских фон до ва и ак те ра ко ји би на жи во да јан 
на чин мо гли да при по мог ну по врат ку у ка пи та ли зма у „кућ-
ним окви ри ма“. За то је на по ли тич ки из ну ђе ној и иде о ло-
шки уси ље ној ма три ци тран зи ци ја зе ма ља Ис точ не Евро пе 
са ко му ни зма на ка пи та ли зам уко ло те че на у пу ном ослон цу 
на ан гло сак сон ски и ан гло а ме рич ки по ли те ко ном ски мо дел, 
не а дап ти ран ис точ но е вроп ским не/при ли ка ма. Дру га стра-
на по ме ну те не а дап ти ра но сти од но си ла се на пот пу ни склад 
тран зи ци о них ре фор ми у Ис точ ној Евро пи са евро а ме рич-
ким ин те ре си ма ге о по ли тич ке екс пан зи је и ге о е ко ном ске до-
ми на ци је. Из ну ђе ни и на мет ну ти нео ли бе рал ни мо дел тран-
зи ци је на и шао је и на те о риј ска оспо ра ва ња.29 

Вишеструкиисточноевропскитранзит

У све му, а по го то во у ду бљем раз у ме ва њу пост ко му-
ни стич ке тран зи ци је, би тан је европ ски кон текст де ша ва ња. 
Зе мље Ста рог кон ти нен та на шле су се, за пра во, у дво стру кој 
и пре пле те ној тран зи ци ји: ко му ни стич ки део на Ис то ку об-
рео се у ре тро ак ци ји, пре ла ску из ко му ни зма ка ка пи та ли-
зму, док су „ста ре“ ка пи та ли стич ке зе мље за пад ног де ла кон-
ти нен та ин тен зи ви ра ле фор ми ра ње асо си ја ци је др жа ва под 
на зи вом Европ ска уни ја. Об на вља ње ка пи та ли зма на јед ном 

29 И у срп ској по ли ти ко ло ги ји, со ци о ло ги ји и еко ном ској и прав ној те о ри ји за-
па же ни су кри ти ча ри нео ли бе ра ли зма. Као при мер мо гу да по слу же сле де ће 
књи ге: Ми ло ше вић Зо ран, Куганеолиберализма.Оде економије доиконо
мије, Сло бод на књи га, Бе о град, 2000; Ра ко че вић, Жи во јин, Геополитичко
финансијскилавиринти.Прилогкритицианглосаксонскегеополитике, Са ми здат, 
Бе о град, 2001; Ко ма зец Сло бо дан, Глобалнафинансијскакризаиекономска
кризауСрбији.Узроци,дубинаимогућностипревазилажења, по себ но део 
„Слом со ци јал не по лу ге за по сле но сти и ли бе рал ног мо де ла ка пи та ли зма“, 
стр. 44-51, Асте рикс и Обе лиск, Бе о град, 2010.
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и ства ра ње Уни је на дру го ме де лу кон ти нен та обе ле жи ли су 
епо хал не про ме не.

Те ри то ри јал но ар ти ку ли са ње За па да у Евро пи Уни-
је до би ло је фор ме про до ра и ширењанаИсток, бу ду ћи да 
су ре ал со ци ја ли стич ке зе мље ста ре „брат ске за јед ни це“ по-
хр ли ле из су прот ног сме ра у но во „брат ско“ на руч је кон ти-
нен тал ног и гло бал ног хе ге мо на. Тран зи ци ја у тим зе мља ма 
та ко ђе је би ла ви ше стру ка, не са мо као со ци о е ко ном ска ре-
сти ту ци ја ка пи та ли зма на ни жим раз вој ним ни во и ма, не го 
и као ра ди кал на про ме на са ве знич ког и члан ског ам би јен та, 
пре ла зак из јед ног вој но по ли тич ког и еко ном ског „та бо ра“ 
(Вар шав ски уго вор и СЕВ) у НА ТО и ЕУ.

Те две тран зи ци је, ди на мич ни и кон фликт ни пре ла сци 
из јед ног у дру го исто риј ско ста ње, по ро ди ли су ди стинк ци-
ју из ме ђу Ста ре и Но ве Евро пе.30

Иако су раз ли ке по сто ја ле, те жи ло се но вом је дин ству 
у су сре ту до не дав но су прот ста вље них дру штве них фор ма-
ци ја. Исто вре ме но, до шло је ко руп ци је (ква ре ња) уни вер зал-
ног пој ма Евро пе пу тем ре дук ци је ње не про стра не и ра зно-
вр сне по јав но сти на са мо је дан и то на за па ду кон ти нен та 
уре ђе ни део.

У европ ској ме ђу др жав ној прак си бло ков ска по де ље-
ност је очас пре вла да на са мо ра спу шта њем јед ног од два бло-
ка. Зе мље у две европ ске обла сти ви ше ни су би ле раз дво је не 
већ у бли ским ин тер ак тив ним од но си ма. Јед но је иза зва ло 
дру го; дру го се осла ња ло на пр во – пр ви и дру ги свет су сре-
ли су се без ко нач ног су че ље ња у пре лом ном раз до бљу. Ти ме 
што је по ни штен ис точ ни ге о по ли тич ки са вез из гле да ло је 
као да се кон ти нент Евро па нај зад ује ди њу је у це ло сти.

Исто вре ме но са раз ла га њем, тј. рас па дом Ис точ ног бло-
ка пре до во ђе ног Со вјет ским Са ве зом у фа зи Гор ба чо вље ве 
„пе ре строј ке“, тач ни је ре че но „ра строј ке“, те кло је за вр шно 
уоб ли ча ва ње За пад ног бло ка на по бед нич кој осно ви. Оно се, 
до ду ше, од ви ја ло као са мо ра зу мљив про цес у вла сном и из-
ве сно вре ме нео ме та ном из во ђе њу евро а ме рич ког по бед ни ка. 
Ни је би ло ни нај ма њих при ми сли на пар ти ку лар ни ка рак тер 
евро а ме рич ког ин те гра тив ног ге о по ли тич ког за хва та. Би по-

30  О то ме: Кне же вић Ми лош, МоћЗапада,НовастараЕвропаI, по себ но део 
„Но ва Евро па“, стр. 211-274, Ма ли Не мо, Пан че во, 2005.
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ла ри зам се пре о бра зио у уни по ла ри зам, јер дру ге опо нент ске 
стра не, јед но став но, ни је би ло. Но ва фор му ла мо ћи пред ста-
вља на је као осло ба ђа ње а не као ни ца ње но ве хи је рар хи је, 
дис кри ми на ци је и до ми на ци је. „Сло бо да од“ при ка зи ва на је 
као „сло бо да за“; као осло бо ђе ње а не са мо као ма ње или ви-
ше пре о бли ко ва но по ко ра ва ње.31

Со вјет ски ри вал и про тив ник је, уоста лом, на не ко 
вре ме не стао са гло бал не сце не. У кон фу зном об ли ку јељ-
ци ни стич ког им про ви зо ри ју ма, го ле ми ре сурс ни ре зи ду ум 
раз град ње пре ђа шње др жа ве ука зао се као не у вер љи ви, под-
ре ђе ни а че сто и снис хо дљи ви „парт нер“. (Се ти мо се са мо 
чу ве ног Ан дре ја Ко зир је ва!). Пе ри од ра строј не низ вла сти це 
Ру си је, из о па че не у си ро вин ску ба зу и пљач ка шки Ело дра до, 
за пад ни иде о ло зи ру ске ка та стро фе по здра вља ли су као „до-
каз де мо кра ти за ци је“. Сре ди шња фи гу ра ра су ла дру гог по ла 
гло бал не мо ћи је био Гор ба чо вљев на ста вљач Бо рис Јељ цин 
окру жен „по ро ди цом“, оли гар си ма и тај ку ни ма.32

Мно ги евро а ме ри кан ци оду ше вље ни по мет њом на 
евро и сто ку, сма тра ли су да је Ру си ја у бу дућ но сти осу ђе на на 
је ња ва ју ћи низ Јељ ци но вих „бо љар ских“ ре пли ка, из не дре-
них јед на из дру ге по „ба бу шка прин ци пу“, у све ума ње ни јој 
ве лич ни и све ма њој сна зи. По ја вом и сна же њем Вла ди ми ра 
Пу ти на то се ипак ни је до го ди ло, што се по ка за ло као из у-
зет но зна чај но за ли дер ску суд би ну дво де ле не Евро пе, а мо-
жда и ви ше дел ног, тј. му лит по лар ног све та.33

31 На ин тер пре та тив ном ни воу бри та нац Адам Свифт сма тра да је пра вље ње 
раз ли ке из ме ђу „сло бо де за“ и „сло бо де про тив“ бес пред мет но јер је сва ка 
од њих ујед но и оно дру го што се са мо при вид но чи ни су прот ним и раз ли-
чи тим. Уз то, Свиф до да је три ја дич но од но сно свој ство сло бо де: 1) но си о ца 
или су бјек та сло бо де; 2) огра ни че ње, упли та ње или пре пре ку; 3) циљ или 
свр ху. Ви де ти, де таљ ни је: Свифт Адам, Политичкафилозофија.Водич за
студентеиполитичаре, гла ва „Два пој ма сло бо де“, стр. 67, Клио, Бе о град, 
2008.

32 Су бјек тив ну сли ку „смут ног вре ме на“ дао је упра во Бо рис Јељ цин у сво јим 
ме мо а ри ма Председничкимаратон, БМГ, Бе о град, 2002.

33 Ви де ти: Ђу рић Вин ко, Путинизам.Историја–теорија–пракса, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008. Исто та ко: Кне же вић Ми лош, Србијаи
Русија.Савременегеоекономскеигеополитичкедилеме, по гла вља „По гре-
шне про це не Пу ти на“, стр. 251-254, и „Пу ти нов по у чак“, стр. 273-276, Ин-
сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009. Та ко ђе: Га јић Алек сан дар, „Пет 
го ди на Пу ти но ве спољ не по ли ти ке“, http://www.nspm.org.yu/ko men ta ri%20
2005/2005/_ga jic_pu tin.
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ВеликаЕвропапреобликовањеЕвроИстока

И за и ста, у пр вим фа за ма ра строј ства, за не ма ре ни и 
пот це ње ни, дру ги и ве ћи део Евро пе у ге о по ли тич кој рас про-
стр то сти евро а зиј ске Ру си је, за ба вио се по слом пре жи вља ва-
ња и са мо о др жа ња. Коб на дез ин те гра ци ја је за у ста вље на на 
ре ла тив но ни жим тач ка ма од про стор ног ни воа и ве ли чи не 
прет ход не, уисти ну џи нов ске фе де ра ци је. По одва ја њу бал-
тич ких, кав ка ских и сред ње а зиј ских ре пу бли ка, те оса мо-
ста ље ња Бе ло ру си је и Укра ји не, ство ре не су Ру ска Фе де ра-
ци ја (РФ), За јед ни ца Не за ви сних Дра жа ва (ЗНД), а по том и 
ши ри вој ни са вез зе ма ља Шан гај ског спо ра зу ма.34

Ге о по ли тич ки ре флекс ру ске сна ге у Евро пи и Ази ји ни-
је де фи ни тив но не стао. Ру си ја, на и ме, ни је „пре ба че на пре ко 
Ура ла“, ни ти је „из гур на из Евро пе“, већ се за др жа ла и кон-
со ли до ва ла на ве ћој по ло ви ни ис точ ног европ ског про сто ра. 
Иако је осна жи ла свој азиј ски ка рак тер, Ру си ја ни је пре ста ла 
да бу де европ ска зе мља, на про тив ис ту и чу ћи уни кат ну дво-
кон ти нен тал ност џин вос ких раз ме ра оја ча ла је свој евро ски 
ка рак тер.35

Ру ска сфе ра ин те ре са ни је не ста ла у, ка ко се по ка за ло, 
при вре ме ном ва ку му мо ћи, са мо је ре де фи ни са на. Об но вље-
ни су об ли ци ге о по ли тич ке атрак ци је, ово га пу та уте ме ље ни 
на при о ри те ти ма пре све га ре сурс не ге о е ко но ми је, наф те, га-
са и ми не рал них си ро ви на, тј. енер гет ске ге о по ли ти ке у ши-
ро ко ом спек тру „ме ка не мо ћи“.

Ти ме што је по сле се ри је ка та стро фал них ге о по ли тич-
ких уда ра ипак оп ста ла и опо ра ви ла се, Ру си ја је ука за ла на 

34 О то ме, ви де ти оп се жно и ин фор ма тив но де ло: Ба бур нин Сер геј, Светимпе
рија.Територијадржавеисветскипоредак, на ро чи то део „Те ри то ри јал ни 
сми сао са вре ме не др жав но сти“, по себ но гла ва „Те ри то ри јал но ре гу ли са ње 
пост со вјет ског про сто ра“, по гла вље „Фак тич ке гра ни це Ру ске Фе де ра ци је“, 
стр. 378-383, и део „Пост со вјет ска ре ин те гра ци ја Ру си је, гла ва „За јед ни ца 
Не за ви сних Др жа ва“, стр. 432-435,  Пре синг, Бе о град, 2009.

35 О то ме на му дар и да ле ко вид на чин пи ше ру ска исто ри ча ра ка На та ли ја На-
ро чиц ка ја. Ви де ти: На ро чиц ка ја На та ли ја, РусијаиТусиусветскојисто
рији, на ро чи то гла ва „Пра во сла вље и ли бе ра ли зам“, стр. 415-426, за тим део 
„Про је кат све та тре ћег ми ле ни ју ма“, по себ но гла ва „Де мо крат ска Ру си ја и 
ре зул та ти узај ма ног де ло ва ња ‘но вог’ и ‘ста рог’ ми шље ња“, стр. 455-474, и 
„‘Све та атлант ска им пе ри ја’ на пра гу тре ћег ми ле ни ју ма. Но ва пре ра спо де-
ла све та“, стр. 496-516, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 2008.
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пра ста ру европ ску ди хо то ми ју. Раз ли ка из ме ђу два европ-
ског де ла из рим ских и ви зан тиј ских вре ме на ни је пре вла-
да на са мо је до би ла дру га чи је исто риј ске фор ме. Уз то, отво-
ре на је мо гућ ност ства ра ња дру гог дво кон ти нен тал ног ти па 
европ ске сим би о зе, сва ка ко дру га чи јег од пре ко мор ског, тј. 
евро а тлант ског ка рак те ра ЕУ.

У јед ном трен ту ку јед ног раз до бља не ким за пад ним 
Евро пља ни ма се учи ни ло као да би Евро па би ла оди ста ве ли-
ка са мо да је уве ћа на за евро а зиј ски ре сурс ни про стор Ру си-
је. Они су про ши ре ну Евро пу схва та ли са мо као си ро вин ско 
на ми ре ње ЕУ на Ис то ку. Та кве иде је, ме ђу тим, ни су не ка на-
ро чи та но вост, по што су и у про шло сти за бе ле же на осва јач ка 
на сто ја ња европ ског „про ши ре ња“ тог ти па. Ис точ ни по хо ди 
за пад но е вро пља на су се ре дов но за вр ша ва ли ка та стро фал но 
по по ход ни ке.36 

Го ле ма Ру си ја је пре ве ли ка за Евро пу Уни је! Са вре ме на 
Ру си ја у раз до бљу пу ти ни зма је, на и ме, на го ве сти ла ства ра-
ње мно го ве ће и ре сурс но по тент ни је ВеликеЕвропе, од за-
пад них гра ни ца Ру ске Фе де ра ци је пре ма Евро пи Уни је до 
Ха ба ров ска и Ку рил ских остр ва бли зу Ја па на. Го ле ма евро-
а зиј ска екс тен зи ја Ру си је и ње них ко о пе ра на та и са ве зни ка 
са вре ме ну Евро пу Уни је - кри зне еко но ми је, огра ни че них 
ре сур са и за у ста вље ног ши ре ња – ста ви ла је у ис ко ше ну па-
рит ку лар ну пер спек ти ву Аме ри ци са ве знич ке МалеЕвропе, 
сме ште не на за пад ном и цен трал ном де лу европ ског по лу о-
стр ва Ази је.

На пред ре че но је те ку ћи про цес на гло бал ном хо ри-
зон ту ко ји, иако упа дљи во ви дљив, у иде о ло ги зо ва не умо ве 
евро ма на и аме ри ка но ма (пен та гон ског и хо ли вуд ског ти па) 
до спе ва у ра су тим са знај ним зрн ци ма, си пљи во фил три ран 
кроз гу сто си то ве стер ни стич ких пред ра су да. Ре а ли стич ни 
уви ди до спе ва ју са не про дук тив ним за ка шње њем, што евро-
ен ту зи ја сте са си гур но шћу гу ра ка ве ли ким па и шо кант ним 
из не на ђе њи ма у не та ко да ле кој бу дућ но сти.

Не ра за би ра ње про ме не од но са се по себ но од но си на ла-
ко ми сле не об ли ке евро жуд ње и евро ан тлант ске апе ти те зе-

36 Ни је нео п ход но за др жа ти се са мо на Хи тле ро вом по ку ша ју осва ја ња СССР-а, 
до вољ но је под се ти ти се На по ле о но вог осва јач ког кра ха и по ра за на ру ском 
пр сто ру. Ви де ти: Тар ле Е., НаполеонованајезданаРусију, Др жав ни из да вач-
ки за вод Ју го сла ви је, Бе о град, 1945.
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ма ља кан ди да та за члан ство у ЕУ. У та кве зе мље у овом ча су 
спа да и Ср би ја, за хва љу ју ћи не ве ли ком али пре до ми нант но 
ути цај ном де лу по ли тич ког еста бли шмен та. Тај део еста бли-
шмен та са иде о ло шким те шко ћа ма пра ти по ме ра ња гло бал-
них ак це на та ге о е ко ном ских и ге о по ли тич ких мо ћи, не при-
ме ћу ју ћи при том ства ра ње но вих так тич ких и стра те шких 
са ве за, про до ре дру га чи јих ви до ва ути ца ја и пре ра спо де лу 
сна га и ин те ре са. Је дан део по ли тич ке еле и те у Ср би ји не са-
мо да је об у зет не го је, по све му су де ћи, и ома ђи јан по ја вом 
Европ ске уни је на ка пи ја ма Бал ка на.

„МалаЕвропа“увеликојкризи

Те шко је сте ћи свест о ствар но сти сосп тве не ве ли чи не, 
на ро чи то ка да се ми сли усре ди ште но у тра ди ци ји гран ди о-
зно сти и по ма ло его и стич ки, усред сре ђе но на вла си ти кон ти-
нент. Као да дру гог не ма, као да дру гих не ма.

„Ма ла Евро па“ је у ни кад ве ћој кри зи. Нај ма њи кон ти-
нент, до ду ше, још увек ни је у нај ве ћој мо гу ћој кри зи, још не у 
за стра шу ју ћим об ри си ма ко лап са, али су на ста ли по ре ме ћа ји 
са свим до вољ ни про ду бљи ва ње не до у ми ца око европ ске суд-
би не и бу дућ но сти, не до у ми ца за ко је се сма тра ло да су одав-
но пре вла да не. Кри за европ ске еко но ми је иза зва ла је кри зу 
европ ске по ли ти ке, тј. по ли ти ка и до ве ла у пи та ње на из глед 
ја сне и трај не по сту ла те европ ске иде о ло ги је.

И баш за то што је Евро па Уни је на те сту кри зе ме ђу 
при вр же ни ци ма се ин тен зи ви ра ју оче ки ва ња од ње ног ин-
сти ту ци о нал ног сре ди шта. Док јед ни у са вре ме ној гло бал ној 
и европ ској кри зи уоча ва ју по че так ка та стро фал ног кра ја ЕУ, 
дру ги у истим окол но сти ма про на ла зе ан ти кри зну шан су 
пре жи вља ва ња и про спе ри те та. Ови дру ги, на и ме, у те ку ћој 
кри зи Евро пе пре по зна ју не ис црп не мо гућ но сти цен тра ли за-
ци је и кон цен тра ци је мо ћи у сре ди шним ор га ни ма Уни је ко ја 
би, пре но сом и при да ва њем све ве ћих над ле жно сти, по њи-
ма, нај зад тре ба ло да на ли ку је кла сич ној др жа ви.

На укр шта њу пу те ва евро скеп тич ког „ко нач ног кра ја“ 
и евро оп ти ми стич ког „но вог по чет ка ЕУ“ и без зна ко ва упо-
зо ре ња ви дљи ва је круп на иде о ло шка кон тра дик ци ја „ен ди-
зма“ и „по сти зма“ у нео-фор му ли. Она се од но си на су прот-
ност из ме ђу пре вла ђу ју ћег ли бе рал ног мо де ла осло ње ног на 
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ани мо зи тет пре ма ја кој др жа ви и на спе ци фич ни нео ли бе-
рал ни ан ти е та ти зам са др жан у об но вље ном ста но ви шту тзв. 
ми ни мал не др жа ве, са јед не стра не, и по ри ва за што чвр шћу 
асо ци ја тив ну, на ро чи ту фе де рал ну, па чак и нео им пе ри јал но 
по др жа вље ње оно га што је члан ски убро ја но у Бри се лу и око 
Бри се ла.

На тој па рок си стич кој рас кр сни ци хте ња и нех те ња др-
жа ве и не др жа ве чи та ва бај ко ли ка при ча о „пост др жав но-
сти“, „пост на ци о нал но сти“ и „по стим пе ри ја ли зму“ итд. па-
да у му тљаг ем пи риј ског праг ма ти зма ре ал не по ли ти ке чи ји 
се прак ти кан ти, очи глед но, не пла ше да вље ња у вул гар ним 
про тив реч но сти ма.

Про тив реч но сти јед но вре ме ног ета ти зма и ан ти е та ти-
зма се, да бо ме, ите ка ко од ра жа ва ју на срп ску по ли тич ку сце-
ну, ма да ни су до вољ но пре по зна те и ин те лек ту ал но ре флек-
то ва не у европолошкомдискурсу.37 Оне се огле да ју у те жњи 
де ла по ли тич ке ели те да се ин те гра ци јом „уто пи“ у европ-
ско би ће, док се код ин те гра то ра не очи ту ју ни на кло ност ни 
спрем ност за ско ру ин те гра ци ју кан ди да та. Пре до че ном је 
по треб но до да ти ап сурд но од ри ца ње од су ве ре но сти и те ри-
то ри јал ног ин те гри те та не ких по ли тич ких чи ни ла ца, за рад 
ин те гри са ња у за јед ни цу др жа ва, ме ђу ко ји ма се до слов но 
ни јед на ни по ко ју це ну не од ри че оно га што као пра во дво-
лич но и охо ло не при зна ју Ср би ји. Те зе мље сво је ста нов ни-
штво, те ри то ри је и ре сур се, да кле, бра не и шти те ни не по-
ми шља ју ћи на ика кве уступ ке ко је, ка да је реч о Ср би ји на 
Ко со ву и Ме то хи ји, ве ли ко ду шно да ру ју јед ној на ци о нал ној 
ма њи ни.

Исто оно ли ко ко ли ко су за Европ ску уни ју у ета бли ра-
ним кру го ви ма ве за на не ре ал на оче ки ва ња, исто то ли ко је 
рас про стра ње но не по зна ва ње ње ног исто риј ског на стан ка, 
ин сти ту ци о нал не струк ту ре и са вре ме не уло ге у уну тра кон-
ти нен тал ним и ме ђу на род ним од но си ма. Ов да шња по гре-
шна и уза луд на оче ки ва ња не на ста ју и не об на вља ју се са-
мо из не по зна ва ња не го и из мно гих пред ра су да, по гре шних 
уве ре ња и за блу да. Јер, Евро па Уни је не би тре ба ло да бу де 

37 На овом ме сту по треб но је ис та ћи на чел ну раз ли ку проевропског и антие
вропскогдискурса раз ли чи тих сте пе на по ли тич ког ин тен зи те та и ра зно ли-
ких ре то рич ких ва ри ја ци ја, од европолошкогдискурса ко ји се, по ти ски ва-
њем иде о ло шких стра сти, ус кла ђу је са на уч ним ин тен ци ја ма.
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са мо по тен циј ла но ин те гра тив на ин стан ца ко јој се мо лид бе-
но обра ћа и ме сто где се па ро ча снич ки на хо ди са мо ка да по-
не ста не нов ца. Да ли је та ко?

Трошнитемељ„заједниценовца“

По сле рат на иде ја ује ди ња ва ња Евро пе за сни ва ла се на 
при вред ним по тре ба ма убр за не об но ве и из град ње опу сто-
ше ног и ра зо ре ног Ста рог кон ти нен та. Уз ди за ње по су ста ле 
европ ске при вре де из рат ног пе пе ла при по мо гао је Мар ша-
лов план. Уско ро су се до го ди ла и пр ва при вред на чу да, ме ђу 
ко ји ма је оно не мач ко за вре ме кан це ла ра Лу дви га Ер хар да 
би ло нај у пе ча тљи ви је. По том је пр во бит на еко ном ска за ми-
сао до би ја ла све ја че по ли тич ке за ма хе ко ји су по окон ча њу 
хлад ног ра та кул ми ни са ли ства ра њем Европ ске уни је. Ви зу-
ра фи нан сиј ског и мо не тар ног је дин ства ни је, ме ђу тим, ни-
ка да на пу ште на. Шта ви ше, у са вре ме ној ЕУ по сто је сна жа на 
уве ре ња да је она, у ства ри, новчаназаједница!

Еврозона ни је чи та ва те ри то ри ја ко ја об у хва та све чла-
ни це ЕУ не го са мо онај про стор на ко ме ва жи ва лу та евро 
као пла те жно сред ство. Сма тра се да еко ном ска ре гу ла ци ја 
за јед нич ког тр жи шта и мо не те, а у пер спек ти ви и за јед нич ке 
што би мо гло да зна чи и цен тра ли зо ва не мо не тар не по ли ти-
ке, нај бр же во ди у пу но по ли тич ко је дин ство ко је оли ча ва 
ЕУ као тран сна ци о нал на фе де ра ци ја на ци о нал них др жа ва. 
Та кво ста но ви ште је у еко ном ском жи во ту Уни је на мно го 
на чи на ре ла ти ви зо ва но. Еко ном ска кри за ко ја је ге не ри са на 
у фи нан сиј ском сек то ру у Аме ри ци а по том, оче ки ва но и за-
ко ни то, пре ли ве на у Евро пу, ни је ука за ла са мо на не јед на ку 
раз ви је ност на ци о нал них при вре да по је ди них чла ни ца ЕУ, 
не го и на на ста нак но вих по ли те ко ном ских хи је рар хи ја, ти-
по ва дис кри ми на ци је и екс пло а та ци је, ин фе ри ор но сти и за о-
ста ја ња, за пра во, све га оно га што је су прот но хар мо нич ном 
иде а лу мирољубивеевропскенаддржавеблагостања.

Тра у ма тич ни грч је већ у пр вом та ла су кри зе по ка зао 
не у рав но те же ну крх кост европ ског еко ном ског ор га ни зма. 
По ре ме ћа ји су ука за ли ко ли ко је еко ном ско те ло ЕУ са мо ап-
стракт но гле да но хо мо ге но и ком пакт но, док му у еко ном ској 
ствар но сти оп те ре ће ној су прот но сти ма не до ста ју ко о пе ра-
ци ја, син хро ни за ци ја и функ ци о нал ност, а мо жда и со ли-
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дар ност нео п ход на за ствар ну ме ђу др жав ну у ме ђу на род ну 
за јед ни цу.

Обесхрабрујућизастој

Кри за је не на ја вље но и сна жно за ку ца ла на ши ро ка гло-
бал на вра та и вра тан ца ло кал них еко но ми ја. Мно ги нео ли бе-
ра ли су и усред кри зе на ста ви ли да дре ма ју, не ки су се ипак 
пре ну ли и от по че ли да про ми шља ју но ву си ту а ци ју. Ви спре-
ни ји кри ти ча ри и „ре ви дир ци“ по љу ља не нео ли бе рал не еко-
ном ске док три не об ја ви ли су и пр ве те о риј ске де скрип ци је 
кри зног шо ка.38

С дру ге стра не оке а на, у Евро пи Уни је кри за ни је иза-
зва ла са мо ма ње-ви ше оправ да но по до зре ње пре ма не ре ал-
ним члан ским же ља ма др жа ва кан ди да та не го и обес хра-
бру ју ћи за стој у при је му но вих зе ма ља, уз све че шће зах те ве 
за про пи ти ва ње со ци о е ко ном ског, кул тур ног и по ли тич ког 
ква ли те та по је ди них чла ни ца. Епо хал ни бо ни тет тих зе ма ља 
до ве ден је у пи та ње.

Ду бо ка кри за еко ном ске струк ту ре, ре ал не еко но ми је и 
фи нан сиј ског сек то ра у Евро пи ис по љи ла је, та ко ђе, ствар не 
до ме те бри сел ске стра те ги је про ши ре ња на зе мље тзв. За пад-
ног Бал ка на. Исто вре ме но гло бал на и европ ска ре це си ја су у 
пу ној ме ри ука за ле на број не не при ла го ђе но сти, за о ста лост 
и сла бост тран зи ци о ни ох еко но ми ја, што се по себ но од но си 
на Ср би ју.39

При вред но нај ја че зе мље, по пут Не мач ке и Фран цу ске, 
ско ро ауто мат ски су по се гле за очи глед ним ар гу мен ти ма 
фи нан сиј ске мо ћи, као убе дљи вим по ли тич ким пред ло шком 
цен три стич ке ре кон струк ци је Уни је. Хо ри зон тал ни де мо кра-
ти зам у ме ђу од но су др жа ва ста вљен  је на про бу из ра зи ти јом 
уло гом Не мач ке и Фран цу ске. Пре ис ку ше њем су се на шле 
из гра ђе на ин сти ту ци о нал на струк ту ра и ухо да не про це ду-
ре у Уни ји, пре све га, са ста но ви шта на ра ста ју ће не сра зме ре 
мо ћи и оче ки ва ња. Европ ска „оп шта ствар“ по ле же под бре-

38 Ви де ти, на при мер: Круг ман Пол, Повратакекономиједепресијеисветска
криза2008. Хе ликс, Сме де ре во, 2010; Оте Макс, Сломдолази.Новасветска
економскакризаиштависадаможетедаучините, Ро ма нов, Ба ња Лу ка - 
Бард-фин, Бе о град, 2009.

39 О то ме: Грк Сне жа на „Де струк тив на на ци о нал на еко но ми ја уда ља ва Ср би ју 
од Европ ске уни је“, стр. 103-126, Националниинтерес, бр. 1, 2010.
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ме ном пар ти ку лар них на ци о нал них ин те ре са ко ји са мо спас 
од кри зе нај пре ви де у (его и стич ким) по те зи ма вла да кри зно 
угро же них зе ма ља.

По ка за ло се, на и ме, да чвр сти на за јед ни це чла ни ца ди-
рект но за ви си од по стиг ну тог ни воа бла го ста ња. Евро пом и 
све том вла да еко но ме триј ска ал хе ми ја по ка за те ља сте пе на 
ра ста и раз во ја. Сву да је у пр вом пла ну бру то-на ци о нал ни 
до хо дак и по ка за те љи сна ге и сла бо сти при вре де. Ка да нов-
ца не ма до вољ но, или ка да је но вац „по ква рен“ и „отро ван“ 
за јед ни ца је из о па че на. Што је ма ње нов ца, то је ма ње истин-
ски за јед нич ког у за јед ни ци. Ка да нов ца уоп ште не ма – у ре-
стрик тив ној прак си та ко „сти сну тог“ кон цеп та - не ма ни ис-
кре не за јед ни це.

У ме ђу соб ном ду жнич ко/по ве ри лач ком од но су европ-
ских зе ма ља оста ју са мо мер ка ња и за зи ра ња, при кри ве ни 
за сто ром ма ни фе ста и апе ла за је дин ством, де кла ра ци ја ма 
узај ма не по мо ћи, уз на ја ве стро ге ди сци ли не и кон тро ле по-
су ста лих и у ду го ви ма огре злих чла ни ца. Јер, евро је у ре ал-
ној опа сно сти а ти ме и до стиг ну ћа Евро пе Уни је, пр вен стве-
но схва ће не као не суп стан ци јал на, раз мен ска и по тро шна 
„за јед ни ца нов ца“.

Уместозакључка:
Изборпреизбора–изборбезизбора

Све у све му, за пад ни пар ти ку ла ри зам би по лар не ере 
у но во на ста лој си ту а ци ји кра ха про тив нич ког све то на зо ра 
про нон си ран је као је ди ни мо гу ћи пут уни вер за ли зо ва ња 
„но вог си сте ма вред но сти“ ко ји се исто риј ски по твр дио не 
са мо као су пер и о ран не го и као је ди ни исто риј ски мо гућ. Је-
дан до ско ра шњи мо ни зам за ме нио је дру ги ко ји се још увек 
са мо при ка зу је као плу ра ли зам из бо ра. На том ме сту ис по-
ста вља ња и ода би ра ал тер на ти ва уоч љи ва је кон тра дик ци ја 
„сло бо де“ на ме та ња из бо ра без истин ског из бо ра. Тај „бе за-
ле тер на тив ни из бор“, или, „из бор ко ји не ма пра ву ал тер на-
ти ву“, ни ем пи риј ски ни ло гич ки, у ства ри, ни је сло бо дан 
из бор већ при хва та ње од стра не сла би јег на ло га и за по ве сти 
ко је му ис по ста вља и про сле ђу је ја чи и моћ ни ји.

У ге о по ли тич ком мо за и ку ко ји је на стао ру ше њем ко-
му ни зма оди ста сло бод ног из бо ра ге о по ли тич ког по ло жа ја и 
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сме ра, за пра во, ни је ни би ло. На де лу је би ла из ну ђе на пре-
о ри јен та ци ја и при јем но ве уло ге по сле по ра за у бло ков ском 
су че ља ва њу без рат ног су ко ба. Пи та ње је, да кле, да ли ге о-
по ли ти ка над моћ них си ла у од ре ђе ној исто риј ској си ту а ци ји 
уоп ште до пу шта из бор сла бим и ра зо ре ним др жа ва ма, или 
им у окви ри ма по ме ну тог кон цеп та „ме ка не мо ћи“ ди рект но 
сер ви ра бе зал тер на тив ни спољ но по ли тич ки ме ни ко ји у сва-
ком слу ча ју, хте ли-не хте ли, мо ра ју да при хва те?!40

Шта се, у ства ри, би ра ло? Епо хал на про ме на из вр ше на 
је опо зи ци о ном ак ци јом на осно ву из бо ра без ствар ног из бо-
ра. Не по вољ ни ге о е ко ном ски по ло жај, та ко ђе, ни је иза бран, 
он је на сле ђен и за те чен, у ње га се на про сто за па ло. Шта он да 
у де ло ва њу „не ма ал тер на ти ву“? Да ли је то ко ре ни то дру-
га чи ји вред но сни си стем, из ну ђе на спољ но по ли тич ка ори-
јен та ци ја, осло нац на крат ко трај не и ду го трај не при ја те ље, 
узда ње у „веч не са ве зни ке“, ула зак у за пад ни вој ни са вез, 
по сте пе на ин те гра ци ја у европ ску над др жа ву ЕУ? Ни шта од 
то га или по не што од то га, или све за јед но „у па ке ту“? Или је 
у пи та њу са мо тре нут но ва же ћа „бе зал тер на тив на по ли ти ка“ 
ко а ли ци је на вла сти ко ја не ма сна жну ал тер на ти ву ни у опо-
зи ци ји сво јој ис кљу чи во сти?

У про де мо крат ским усло ви ма ви ше пар ти зма на ме тљи-
ва „бе зал тер на тив на по ли ти ка“ је, ме ђу тим, ли ми ти ра на из-
бор ним ци клу си ма и мо гућ но шћу гу бит ка вла сти. Оно што 
је јед ном на ме та но не ма ве чи ти рок тра ја ња. По ис те ку ро-
ка ис кр са ва ју при гу ши ва не мо гућ но сти, ука зу ју се до та да 
осен че не ал тер на ти ве. У том ча су мно ги се за чу де ка ко је 
уоп ште би ло мо гу ће да не ке дру га чи је и мно го бо ље оп ци је 
ни су би ле ко ри шће не?  

Раз ло га за при хва та ње на ме та ног би ло је до вољ но, чак 
ису ви ше. Зар се иде о ло зи ма и те о ре ти ча ри ма евро а ме рич ког 
три јум фа ни је учи ни ло да су исто риј ска де ша ва ња за сно ва на 
на ди вер гент ном ду а ли зму и ри вал ству раз ли чи тих све то на-
зо ра и си сте ма, нај зад окон ча на?!

40 О то ме: Кне же вић Ми лош, „Ди ле ме срп ске спољ не по ли ти ке. О „бе зал тер-
на тив ној“ евро ин те гра ци ји Ср би је“, Националниинтерес,стр. 167-204,  бр. 
2, год. 6, вол. 8, 2010.
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Као да су теорије конвергенције система из 70-их у 
вер зи ја ма Да ни је ла Бе ла, Реј мо на Аро на и Мо ри са Ди вер-
жеа оства ре не на нео че ки ван на чин.41 Је ди на и не ма ла раз-
ли ка од но си ла се на тач ку „су сре та“ ко ја се, на и ме, до го ди-
ла тек по сле сло ма ко му ни зма а не на ра ста ју ћом слич но шћу 
и ево лу тив ним ста па њем си сте ма. Тек по сле тран зи ци о не 
ре ста у ра ци је ка пи та ли зма у пост ко му ни стич ким зе мља ма 
оства ри ла се Ди вер же о ва иде ја о ли бе ра ли за ци ји Ис то ка и 
со ци ја ли за ци ји За па да.42 Али, ни ти про це си ни су се де си ли 
у иде ла тип ском ви ду јер се За пад и пре тач ке ис точ ног сло ма 
по дао нео ли бе рал ном та ла су ко ји је био да ле ко од иде а ла со-
ци ја ли за ци је, док је ли бе ра ли за ци ја Ис то ка на ис тој ма три ци 
до ве ла до кон тра е фе ка та по ста у то ри тар ног ду жнич ког роп-
ства.  

Ма ло је, али их ипак има, ми сли ла ца на За па ду ко ји 
на сто је да раз у ме ју узро ке не са мо еко ном ског и пол тич ког 
не го и кул тур ног ма лак са ва ња за пад ног све та. Је дан од њих 
је и бри тан ски исто ри чар Ерик Хобсмба ум ко ји у књи зи Но
востолеће указao не ми нов но уз ми ца ње за пад ног гло бал ног 
при ма та.43

Ка ко год, са да је ви дљи во ко ли ко је чу дан био ес ха-
то ло шки за нос ко ји је до не коћ об у зи мао умо ве ми сли ла ца, 
озбиљ но уве ре них у гром ки кре шен до хе ге ли јан ски схва ће не 
исто ри је.44 На ив ност та квог схва та ња по ти ца ла је из при руч-
ног ка рак те ра „те о ри ја“, у ства ри, пост ко му ни стич ких бе де-
ке ра ко ји ма је об ја шња ва на евро а ме рич ка гло бал на уло га sub
speciaeaeternitatis.Ни је про те кло пре ви ше вре ме на да би се 

41 Ви де ти, по зна то де ло: Bell Da niel, TheAndofIdeology, The Free Press of Glen-
coe, Il li no is, 1960.

42 О то ме: Du ver ger Ma u ri ce, Introductionàlapolitique, Gal li mard, Pa ris, 1964.
43 Ви де ти: Hob sbawm Eric, ThenewCentury.InConversationwithAntonioPolito, 

chap ter „The Dec li ne of the We stern Em pi re“, pp. 31-61, Aba cus, Lon don, 2000.
44 Ви де ти, ори ги нал но ме сто Фу ку ја ми не фи на ли стич ке ин спи ра ци је: Ге орг 

Вил хелм Фри дрих Хе гел, Филозофијаповијести, Кул ту ра, За греб, 1951. При 
са мом кра ју књи ге, на стр. 407. Хе гел ве ли: „До вле је до шла сви јест, а то су 
глав ни мо мен ти фор ме, у ко јој се ре а ли зи рао прин цип сло бо де, јер сви јет ска 
по ви јест ни је ни шта дру го не го раз вој сло бо де... Фи ло зо фи ја има по сла са-
мо са сја јем иде је, ко ја се зр ца ли у сви јет ској по ви је сти. Из пре за си ће но сти 
ги ба њи ма не по сред не стра сти у зби љи фи ло зо фи ја пре ла зи на раз ма тра ње; 
ње зин је ин те рес да спо зна ток раз во ја иде ја ко ји се ре а ли зи ра, и то је иде ја 
сло бо де, ко ја по сто ји са мо као сви јест сло бо де.“
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по ка за ло оно што се иона ко зна ло, да ни шта ни је веч но под 
сун цем, па ни јед ном ус по ста вље на гло бал на до ми на ци ја.

MilosKnezevic

FREEDOMINTHECONDITIONS
OFVOLATILEPOWER

–Memory,liberation,freedomandoblivion–

Summary

Freedomisanundeniableneedofhumankind.Wecannot
everhaveenoughfreedomandthisisthereasonwhywealways
wish formore!Freedomof thepeopleassumes freedomwithin
thepeople,andinmodernageitassumesfreedomwithintheci
tizensinthesociety–socialandcivicfreedoms.Liberalismisin
factconstantintellectualandmoraltendencytoachievepersonal
andgeneralfreedomsinsociety.Freedomisboundlessconcept
anddemocracyisonemultidimensionalterm.Presentandformer
transitionEasternEuropeansocietiesarelargelypoliticized.Bo
undariesbetweendecentandoffensivearesetandtheconcepts
ofsuitabilityand‘’correctness’’aredetermined.Ideologicaldog
maswereprevailinguntilrecentlyandtodaythedogmathatpre
vailsisthedogmathattherearenomoreideologies.Thecoun
triesoftheOldContinentfoundthemselvesinthestateofdouble
andcomplicatedtransition:thecommunistpartontheEastfound
himselfinretroactionandinthetransitionfromcommunismto
capitalism,whilethe‘’old’’capitalisticcountriesofthewestern
partof thecontinent intensified formationofassociationofco
untriesnamedtheEuropeanUnion.ThecrisisofEuropeaneco
nomieshascausedacrisisinEuropeanpoliticsandquestioned
theprinciplesofEuropeanideology.ThecrisiswithintheEuro
peanUnionintensifiesexpectationsoffollowersfromitsinstituti
onalcenter.Whilesomescholarsinthecontemporaryglobaland
Europeancrisisrecognizethedisastrousbeginningoftheendof
theEU,theothersbelievesthatithasachanceforsurvivaland
prosperity.Thesedisordershaveshownhowtheeconomicbody
oftheEUcanbeonlyabstractlyseenashomogeneousandcom
pactbody,whileintheeconomicrealityit issufferingfromthe
lackofcooperation,synchronization,functionality,andperhaps
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solidaritythatisnecessaryfortheeffectiveinterstateandinter
nationalcommunity.
Keywords:freedom,liberation,liberalism,democracy,identity,

correctness,conversion,Serbia,transition,Russia,
America,theEU
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Re su me 

In the political life continuously competition for primacy
in therepresentationandusurpationof freedom it isexpected.
Mostofthepoliticalactorsarelegitimizedasfollowersandadvo
catesofaloftyidealoffreedom.Freedomintheextremenotion
ofthistermhasnolimits.Individualizationoffreedominthelast
twocenturiesisnotcarryoutonlybyanindividualeffortofthe
liberationofvulnerable individualsbutalso throughnormative
protection,institutionalizationandprocedures.Freepeopleoften
forgetthattheyarefree,andtheenslavedonesoftenceasetoho
peforliberation,bearingintheirmindsthewishesofthevalues
ofthethingstheymissed.Oneofthemostcomplexproblemsis
thetendencyofreducingallhumanpracticetothepoliticaland
economicfreedomswithintheliberalism.Wecouldsaythatcon
temporaryneoliberalismischaracterizedbytwoidealtypesitu
ation:theprimarybalanceanddynamicsofthereturnofliberal
valuesandidealsinpolitics,economyandculturethathappened
intheeightiesintheUKandU.S.fromwhereitwasextendedto
therestoftheWesternHemisphere;andsecondaryadoptionof
neoliberalsocialmodelandthewaysofpoliticalandeconomic
actionsintheEasternEuropeancountriesthatwerecharacteri
zedbythetransitionfromonesystemtoanother.‘’LittleEurope’’
wasneverinagreatercrisis.Thesmallestcontinenthoweveris
notyet inagreatestpossiblecrisis,but thesedisorders should
beenoughfordeepeningtheconcernaboutthefateantfutureof
Europe,andfortheseconcernsmanyscholarsthoughtthatthey
areresolvedyearsago.

 Овај рад је примљен 26. јула 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 24. августа 2012. године.
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МиленаПешић*

НА ЦИ О НАЛ НИ ИДЕН ТИ ТЕТ  
И ИН ТЕР КУЛ ТУР НИ ДИ ЈА ЛОГ**

Са же так

Културолошки и културно-политички аспекти фено-
менанационалногидентитета,представљајуосновнипред-
метовогистраживања.Успостваљањеинтерпретативних
релација између културе/културног идентитета и нацио-
налногидентитетаимазациљфокусирањенањеговепози-
тивнефункције.Сциљемиздвајањаоногаштоовајфеномен
чинидруштвенопродуктивнимобликомсоцијалнеиденти-
фикацијеодоногнегативногштоимасвојеисходиштедру-
гимфеноменима, односноширемдруштвеном, а пре свега
политичкомконтексту,остваренјеиосвртнадеструктив-
не последице политичке/идеолошке инструментализације
идентитетскогдискурса.Будућидасеулитературинерет-
коуправокултурнаиетничкадимензијанационалногиден-
титета узимају као спорне, у смислу опасности које носе
есенцијалистичкатумачења,односноинструментализације
одстранеполитичкихстратегија,овакавпогледзначиимо-
гућностпотпунијег разумевањафеномена.Успотављањем
овакопостављенихинтерпретативнихрелацијаизмеђуна-
ционалног идентитета и интеркултурног дијалога могуће
јеостваритиувидуонопочемунационалниидентитети
интеркултурни дијалог могу бити компатибилни; а једна
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одводећихидејаовоградауправоијестетаданационални
идентитет,каопродуктиванвидсоцијалнеидентификаци-
јеидруштвеноисторијскиконструкт,нијеинкопатибиланс
процесимамеђународнихинтеграција,односносаинтеркул-
турнимдијалогомкаоњиховомрелевантномсоциокултур-
номпретпоставком.
Кључне речи: национални идентитет, друштвени кон-

структ, култура, политика, национални капа-
цитети,интеркултурнидијалог,демократија,
традиција, модернизација међународне инте-
грације

Уводнаодређења

Те жи ште ис тра жи ва ња овог ра да је на кул ту ро ло шким 
аспек ти ма фе но ме на на ци о нал ног иден ти те та, пре ци зни је на 
ис пи ти ва њу ре ла ци ја из ме ђу кул ту ре/кул тур ног иден ти те та 
и на ци о нал ног иден ти те та с ци љем из два ја ња по зи тив них 
функ ци ја ко је га од ре ђу ју као дру штве но про дук ти ван об лик 
со ци јал не иден ти фи ка ци је. Осврт на де струк тив не по сле ди-
це по ли тич ке/иде о ло шке ин стру мен та ли за ци је иден ти тет-
ског дис кур са оства рен је у ме ри у ко јој то зах те ва одва ја ње 
кул ту ро ло шке рав ни фе но ме на на ци о нал ног  иден ти те та од 
оног што  ин стру мен та ли зу је по ли тич ка стра те ги ја. Кул тур-
на и ет нич ка ди мен зи ја на ци о нал ног иден ти те та у фо ку су су 
овог ис тра жи ва ња из два раз ло га: за то што се ру ко во ди мо 
те зом да као што се по ли тич ки фе но ме ни не мо гу ре ду ко ва ти 
на њи хо ве по ли тич ко-кул тур не аспек те, та ко и од су ство уви-
да у те аспек те зна чи не пот пу ност у раз у ме ва њу фе но ме на.1; 
и за то што се у ли те ра ту ри че сто упра во кул тур на и ет нич ка 
ди мен зи ја на ци о нал ног иден ти те та, на су прот не спор ној гра-
ђан ско-по ли тич кој ди мен зи ји,2 сма тра ју про бле ма тич ним, у 
сми слу есен ци ја ли стич ких ту ма че ња бре ме ни тих опа сно-
сти ма од по ли тич ких ин стру мен та ли за ци ја, као ис хо ди шта 
ме ђу ет нич ких тен зи ја/су ко ба. 

Сми сао овог оп сер ви ра ња са сто ји се у утвр ђи ва њу ре-
ла ци ја из ме ђу на ци о нал ног иден ти те та као ко лек тив ног кул-

1 Уп. Ра дој чић, М., „По ли тич ка кул ту ра као фак тор раз у ме ва ња дру штве них 
про ме на“, Филозофијаидруштво, 1996, бр. 9-10, стр. 185-192.

2 Ба зић, Ј., „На ци о нал ни иден ти тет у про це су по ли тич ке со ци ја ли за ци је“, 
Српскаполитичкамисао, 4/2011,  335- 354, Бе о град, стр. 336-337.
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тур ног иден ти те та (иден ти фи ка ци ја са сим бо лич ким си сте-
ми ма соп стве не кул ту ре) и ин тер кул тур ног ди ја ло га, као 
кул ту ро ло шке прет по став ке про це са ме ђу на род них ин те-
гра ци ја. Ка ко ће мо у овом ра ду на сто ја ти да по ка же мо, из ван 
кон тек ста по ли тич ке и иде о ло шке зло у по тре бе, на ци о нал ни 
иден ти тет као про дук ти ван вид со ци јал не иден ти фи ка ци је и 
дру штве но и сто риј ски кон структ, ни је ин ко па ти би лан с про-
це си ма ме ђу на род них ин те гра ци ја, од но сно са ин тер кул тур-
ним ди ја ло гом као њи хо вом ре ле вант ном со ци о кул тур ном 
прет по став ком.   

На ци о нал ни иден ти тет нај че шће се од ре ђу је као свест 
о при пад но сти од ре ђе ној на ци ји уте ме ље на на уве ре њу о 
по сто ја њу „ни за за јед нич ких, објек тив них и су бјек тив них, 
кул тур них и со ци јал них, ствар них и сим бо лич ких ка рак те-
ри сти ка, ко је ујед но пред ста вља ју и ње не спе ци фич не раз ли-
ке“.3 Иако се као објек тив не за јед нич ке од ли ке при пад ни ка 
на ци је че сто на во де и оне кул тур не, на ци о нал ни и кул тур ни 
иден ти тет ни су по ду дар ни.

Ста вља ју ћи ак це нат на сим бо лич ко-кул тур не атри бу-
те ет нич ког иден ти те та,4 Ен то ни Смит га је на не ки на чин 
по ста вио и у са ме кул ту ро ло шке осно ве на ци је. Ме ђу из дво-
је ним обе леж ји ма ет нич ког и на ци о нал ног иден ти те та ко-
је аутор на во ди, по ду дар ни су упра во атри бу ти  пре те жно 
кул тур не и исто риј ске са др жи не и из ра зи то су бјек тив не 
при ро де. Као атри бу те ет нич ког иден ти те та аутор на во ди: 
ко лек тив но, властитоиме;митозаједничкимпрецима;за-
једничкаисторијскасећања („кул ту ра се ћа ња“ је при мар на 
а не исто риј ске чи ње ни це); једаниливишедиференцирајућих
елеменатазаједничкекултуре(језик,вера,обичаји,инсти-
туције...);повезаностсаодређеном„домовином“ – ду хов на 
при вр же ност и но стал ги ја (мит ско и су бјек тив но свој ство те-
ри то ри јал не при вр же но сти); осећањесолидарностикодзна-
чајних делова популације. 5 А бит на обе леж ја на ци о нал ног 
иден ти те та су по ње му: историјскатериторија,односнодо-
мовина;заједничкимитовииисторијскасећања;заједничка

3 Па вло вић, М., „Гло ба ли за ци ја и ре ги о нал ни кул тур ни иден ти тет“, 
Појмовно-методолошки оквир проучавања етничког идентитета
СрбауБатањи, Бе о град, 1991, стр. 211.

4 Смит, А., Национални идентитет, Би бли о те ка XX век, Бе о град, 
1998, стр. 39.

5 Смит, А., нав. де ло, стр. 39- 41.
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масовнајавнакултура;за јед нич ка за кон ска пра ва и ду жно-
сти при пад ни ка на ци је; за јед нич ка еко но ми ја с те ри то ри јал-
ном мо бил но шћу при пад ни ка на ци је. 6 

Про блем у ве зи са Сми то вим од ре ђе њи ма обе леж ја ет-
нич ког/на ци о нал ног иден ти те та са сто ји се у огра ни че њи ма 
ко ја но си „сме шта ње ин сти ту ци ја и ства ра ла штва гру пе у 
са мо до вољ но утвр ђе ну ли сту кул тур них цр та схва ће них на 
не ис то риј ски на чин“; јер та кав ре зон во ди у схва та ње ко је у 
кул тур ној про ме ни ви ди са мо оси ро ма ше ње и по гор ша ње. А 
у осно ви је по гре шна сва ка кон цеп ци ја ко ја у изо ло ва но сти 
ви ди прин цип на стан ка и одр жа ва ња ко лек тив них иден ти те-
та, јер та кво гле ди ште „згу шња ва дру штве ну ре ал ност гру-
пе за сно ва не на изо ло ва но сти и ње но кул тур но из гра ђи ва-
ње“. Ствар ност је да сва дру штва/ на ци је/кул ту ре одр жа ва ју 
стал не, ма ње или ви ше ин тен зив не, од но се са сво јим окру-
же њем.7 Ка ко нас под се ћа Фор мо зо, „акул ту ра ци ја ни је фе-
но мен од ко јег се мо же по бе ћи“. 8  У том сми слу Сми то вом 
схва та њу мо же се при го во ри ти, ка ко ис ти че Сан дра Ра де но-
вић, за не ма ри ва ње јед не од су штин ских ди мен зи ја иден ти-
те та (ка ко ин ди ви ду ал ног та ко и со ци јал ног) а то је ре ла ци ја 
пре ма „дру го ме“/дру ги ма, као и од су ство раз ма тра ња ње го ве 
исто риј ске при ро де, про мен љи во сти и ре ла тив но сти у од но-
су на кон текст и/или дру ге со ци јал не иден ти те те, што ње гов 
при ступ у ве ли кој ме ри ка рак те ри ше као ста тич ки. Јер, на-
ве де не ком по нен те на ци о нал ног иден ти те та  ни су ен ти те ти 
suigeneris,  већ се, на про тив, кон стру и шу у ре ла ци ји пре ма 
дру го ме/ дру ги ма и у од ре ђе ном со ци о кул тур ном/ исто риј-
ском кон тек сту.9

Ако по ђе мо од по став ки За гор ке Го лу бо вић да „ако је 
је кул ту ра ‘гра ма ти ка дру штве ног жи во та‘ (Har ris), он да је 

6 На ци ју Смит од ре ђу је као име но ва ну људ ску по пу ла ци ју „са за јед нич ком 
исто риј ском те ри то ри јом, за јед нич ким ми то ви ма и исто риј ским се ћа њи ма, 
за јед нич ком ма сов ном јав ном кул ту ром, за јед нич ком еко но ми јом и за јед-
нич ким за кон ским пра ви ма и ду жно сти ма свих при пад ни ка.  Смит, нав. де-
ло, стр. 29-30; Уп. Го лу би вић, З., ЈаиДруги:антрополошкаистраживања
индивидуалногиколективногидентитета, Ре пу бли ка, Бе о град, 1999, стр. 
76.

7 Фор мо зо, Б., „Рас пра ве о ет ни ци те ту“, Идентитет(и), 295-312,  Clio, Бе о-
град,  2009, стр. 295-297.

8 Фор мо зо, Б., нав. де ло, стр. 297-298.
9 Ра де но вић, С., „На ци о нал ни иден ти тет, ет ни ци тет, (кри тич ка) кул ту ра се-

ћа ња“,  Филозофијаидруштво,3/2, 2006, 220-237,  Бе о град, стр. 226.
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ус по ста вља ње кул тур ног иден ти те та condition sinequanon
не са мо свих фор ми ко лек тив ног већ и пер со нал ног иден ти-
те та“, мо же мо се сло жи ти и с ње ном те зом да су ин сти ту-
ци је без иден ти фи ка ци је по је ди на ца са „сим бо лич ким уни-
вер зу мом“ кул ту ре ко ји им ле жи у осно ви, пу ки ин стру мент, 
„ор га ни за ци о на схе ма за функ ци о ни са ње стан дар ди зо ва ног 
по на ша ња.“10 Кул тур ни иден ти тет ко ји се упо ста вља је сте 
то на осно ву че га ин сти ту ци о на ли за ци ја као схе ма ти за ци ја 
и стан дар ди за ци ја функ ци о ни ше као дру штве ни фе но мен. 
У том сми слу на ци о нал ни ка па ци те ти иден ти фи ка циј ских 
обра за ца и ши ре, де мо крат ских по ли тич ких ин сти ту ци ја у 
дру штву, по ка зу ју сво ју про дук тив ну стра ну, кроз иден ти-
фи ка ци ју гра ђа на са кул тур ним, сим бо лич ким ди мен зи ја-
ма на ци о нал ног иден ти те та ко ји би без истих био са мо пу ка 
прав но-по ли тич ка нор ма.

Националниидентитет
икритичкакултурасећања

У ли те ра ту ри се не рет ко су сре ће мо с те зом да на ци је 
из ра ста ју на осно ва ма од ре ђе ног, за те че ног ет нич ког ре а ли-
те та, а исто та ко и са оспо ра ва њем би ло ка квих кон ти ну и те-
та из ме ђу на ци ја и ет ни ја. Оно што је ов де ва жни је од раз-
ре ше ња ове те о риј ске ди ле ме је сте чи ње ни ца да тај ет нич ки 
ре а ли тет „мо же си бо лич ко-ми то ло шки под у пре ти осе ћа ње 
ет нич ко-на ци о нал ног кон ти ну и те та ко ји, ме ђу тим, не мо-
ра да пред ста вља и ствар ни кон ти ну и тет.“11 Јер, ка ко ис ти че 
Смит, ства ра ње „ко хе рент не ми то ло ги је и сим бо ли ке јед не 
исто риј ске и кул тур не за јед ни це“, на осно ву рас по ло жи вих 
кул тур них ком по нен ти, пред ста вља ва жан услов оп стан ка и 
је дин ства на ци је, не за ви сно од то га ко ли ко су ет нич ке ве-
зе би ле ја сне или ис кон стру и са не.12 То је у осно ви је дан од 
ва жних раз ло га због ко јих сам по јам ет нич ког иден ти те та 
пред ста вља стал ни из вор кон тро вер зи ка ко у на уч ним та ко и 
у по ли тич ким рас пра ва ма, по себ но ка да  се он до во ди у ве зу 
са кул ту ром, по и сто ве ћу је са кул тур ним или вер ским иден-

10 Го лу бо вић, З., нав. де ло, стр, 35.
11 Жу нић, Д., Национализам и књижевност, http://rss.ar chi ves.ceu.hu/ar chi-

ve/00001127/01/133.pdf, стр. 9. 
12 Смит, Е., нав. де ло, стр. 71.
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ти те том, од но сно ка да се тим по и сто ве ћи ва њи ма по ли тич ки 
ма ни пу ли ше. 

Пу ти ња (F. Po u tig nat) и Стреф-Фе нар (J. Stre iff-Fe nart) 
раз ви ли су ста но ви ште ко је пру жа кри те ри јум ко јим се ет-
ни ци тет спе ци фич но раз ли ку је од оста лих ка те го ри ја ко-
лек тив ног иден ти те та, а то је ње го во ори јен ти са ње пре ма 
про шло сти. Реч је „о про шло сти ко ју ко лек тив но пам ће ње 
ет нич ке гру пе пре но си и ин тер пре ти ра на се лек ти ван на чин, 
те од ре ђе не лич но сти и до га ђа је тран сфор ми ше у сиг ни фи-
кант ске сим бо ле ет ни ци те та“. Да кле, ка ко упу ћу ју по ме ну-
ти ауто ри, „иако ни су суп стан ци јал не ре ал но сти, ко је ве чи-
то по сто је, ет нич ке гру пе се обра зу ју и одр жа ва ју са мо та ко 
што се на па ја ју у на та ло же ној исто ри ји.“ 13

  По зи ва ње на „при ме ну исто риј ских по у ка“ у јав ним 
дис кур си ма ва жно је са ста но ви шта да ва ња од ре ђе ног сми-
сла са да шњо сти, ули ва ња си гур но сти и пру жа ња ори јен та-
ци је. На тај на чин сна жи се свест о за јед ни штву, раз ви ја ју 
иде је и вред но сти ва жне за оп ста нак ко лек ти ва, уче ству је се 
у не че му што има „ви ши сми сао“, у „исто риј ском тра ја њу“ 
као кон ти ну и те ту „слав них тре ну та ка на ци је“.14

С об зи ром на „сим бо лич ко-кул тур ни кри те ри јум“ (Е. 
Смит) и „исто риј ски кри те ри јум“ (ори јен ти са ње ет ни ци те-
та пре ма про шло сти) (Пу ти ња, Стреф-Фе нар) ка ко ис ти че 
Сан дра Ра де но вић, као сег мент кул тур ног иден ти те та мо же 
се из дво ји ти до мен културе сећања на ци је; њу чи не за јед-
нич ки ми то ви и исто риј ска се ћа ња, као и на чи ни/ме ха ни зми 
дру штве ног пре но ше ња зна ња о про шло сти, кул ту ре, „из ми-
шља ња, об ра де, одр жа ва ња, ко ри шће ња, по ти ски ва ња, за бо-
ра вља ња и пре и на ча ва ња про шло сти“. То су ин ди ви ду ал не и 
ко лек тив не кон струк ци је/сли ке про шло сти ко је уче ству ју у 
ту ма че њу са да шњо сти и ства ра њу ви зи је бу дућ но сти, али и 
учвр шћу ју на ци нал не иден ти те те.15

13 Пу ти ња и Стреф-Фе нар из дво ји ли су сле де ће кључ не про бле ме ве за не за ет-
ни ци тет: „1) про блем ка те го ри јал ног атри бу и ра ња ко јим ак те ри се бе иден-
ти фи ку ју и би ва ју иден ти фи ко ва ни од стра не дру гих; 2) про блем гра ни ца 
од ре ђе не гру пе ко је слу же као осно ва за ди хо то ми за ци ју ми/они; 3) про блем 
фик си ра ња иден ти тет ских сим бо ла ко ји за сни ва ју ве ро ва ње у за јед нич ко 
по ре кло; 4) про блем зна ча ја ко ји за до би ја це ли на про це са ко ји ма ет нич ке 
цр те би ва ју ис так ну те у дру штве ној ин тер ак ци ји.“ (Пу ти ња, Стреф-Фе нар, 
нав. пре ма Ра де но вић, С., нав. де ло,  стр. 230-231)

14 Ђе рић, Г.,  Пр(а)волицемножине, Бе о град, 2005 , стр.  154, 157.
15 Ра де но вић, С., нав. де ло, стр. 232.
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На су прот ко лек тив ном пам ће њу, ко је пред ста вља „мо-
за ик иза бра них са др жа ја зна чај них за оп ста нак и ин те гра ци-
ју гру пе, те за очу ва ње ње ног груп ног иден ти те та“, и ко је 
је ди на мич ко и ре кон струк тив но, бу ду ћи да су по тре бе ко је 
за до во ља ва про мен љи ве,  кри тич ка или ал тер на тив на кул-
ту ра се ћа ња „те жи да се не огра ни чи са мо на рас по зна ва ње 
ра зно вр сних сим бо лич ких струк ту ра у окви ру по је ди нач не 
и груп не об ра де про шло сти, већ увек узи ма у об зир ин те ре-
сну, иде о ло шку, по ли тич ку и лич ну усло вље ност ових сло-
же них про це са“. За њу је при мар но пи та ње за што се и ка ко 
пам ти, од но сно ка ко се  про шлост ту ма чи, јер уз ма те ри јал не 
остат ке про шло сти, сим бо ле и зна че ња узи ма у раз ма тра ње 
и иде о ло ги је, ми то ве, пред ра су де и сте ре о ти пи је при сут не у 
„ак ту ал ној упо тре би про шло сти“.  16

Ко лек тив но пам ће ње и кул ту ра се ћа ња пред ста вља ју 
део „кул тур ног апа ра та ко ји гра ди сми сао“, те сто га не ис-
ка зу ју са мо про шлост, већ об ли ку ју са да шњост. На и ме, про-
шлост има ва жну уло гу у скло пу са мо ви ђе ња ин ди ви дуа и 
гру па: сли ке про шло сти ре ду ку ју не пре глед ност ми ну лих 
зби ва ња, раз два ја ју ва жне од не ва жних де ша ва ња, ус по ста-
вља ју кри те ри ју ме тра ди ци је и фор ми ра ња и одр жа ва ња 
иден ти те та за (но ве) ге не ра ци је, те по ста ју емо тив на осно ва 
по ре ђе ња са да шњег и про шлог ста ња, као и под сти цај бу ђе-
ња осе ћа ња (не)за до вољ ства са да шњи цом ко ји гра ди по жељ-
ну/е ви зи ју/е бу ду ћег ста ња“. 17 

Ко ли ко је ва жна кри тич ка ди мен зи ја кул ту ре се ћа ња 
као са став ног де ла кул тур ног иден ти те та упу ћу је и чи ње ни-
ца да је стал ни чи ни лац ме ђу ет нич ке на пе то сти, а по Сми-
ту  чак и узрок ет нич ког на си ља (је дан од број них) упра во 
не рав но мер на рас по де ла „ет но сто ри је“. Ет но и сто ри ја мо же 
би ти „ва жан из вор кул тур не мо ћи и жи жа кул тур не по ли ти-
за ци је“ уко ли ко се од ли ку је бо гат ством и „аутен тич но шћу“. 
За јед ни це та квих исто ри ја има ју „так ми чар ску пред ност“ 
над дру ги ма где је ова оскуд на или „сум њи ва“. Не до ста так 
ду ге, бо га те, не пре кид не ет но и сто ри је на док на ђу је се не рет-
ко „кул тур ним ра то ви ма“ у ко ји ма се фи ло ло ги ја, ан тро по-
ло ги ја и ар хе о ло ги ја ко ри сте за „утвр ђи ва ње не из ве сних ге-

16 Ра де но вић, С., нав. де ло стр. 233.
17 Ра де но вић, С., стр. 234.
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не а ло ги ја, уко ре њи ва ње по пу ла ци ја на до ма ћим те ре ни ма, 
до ку мен то ва ње њи хо вих осо бе них цр та, те за анек ти ра ње 
ра ни јих ци ви ли за ци ја“.18

Фе но мен ко ји је Кри стоф Џе фре лот на звао „ стра те шки 
син кре ти зам“ са сто ји се у по ступ ку ко јим се са мо де фи ни са-
ње оства ру је у од но су на дру гог, по зајм љи ва њем од ње га оне 
нај вред ни је и нај е фи ка сни је  кул тур не осо би не.19

Ка ко то Смит уоп шта ва: „кул тур но так ми че ње пот хра-
њи ва но не рав но мер ном рас по де лом ет но сто ри је по гон ска је 
сна га у ши ро ко рас про стра ње ним про це си ма вер на ку лар не 
мо би ли за ци је и кул тур не по ли ти за ци је.“ Има ју ћи то у ви ду, 
као и ис ку ства по след њих ра то ва на на шим про сто ри ма, мо-
же мо кон ста то ва ти ви до ви тост Сми то ве прог но зе пре ма ко-
јој „с об зи ром на број ет нич ких за јед ни ца и ка те го ри ја ко је се 
мо гу мо би ли са ти по нов ним на ла же њем чак и не раз го вет них 
ет но и сто ри ја, ма ли су из гле ди да се кул тур ни ра то ви ет ни ја 
и на ци ја окон ча ју а на ци о на ли зам ис ти сне.“ 20 

Националниидентитетикултура

Пре ма нај оп шти јем и уоби ча је ном са вре ме ном од ре ђе-
њу, на ци ја се де фи ни ше као „људ ска гру па углав ном до ста 
ши ро ка ко ју ка рак те ри ше свест о је дин ству (исто риј ском, 
дру штве ном, кул тур ном) и же ља да се жи ви за јед но“.21 Кул-
тур но је дин ство на ци је, ме ђу тим, пред ста вља по јам чи је ту-
ма че ње пра те оштре кон тро вер зе.

По јам „иден ти тет“ удру жен са пој мом „кул ту ра“ до жи-
вео је са вре ме ни на уч ни и ме диј ски успех. Ка ко ис ти че Жан-
Клод Ру а но-Бор ба лан, овај успех кон цеп та по ти че од чи ње-
ни це да је кон цепт кул тур ног иден ти те та омо гу ћио „да се 
на ру га мо ста рој ра сној те о ри ји ан тро по ло га, ко ја је под вр гла 
ко ло ни зи ра не на ро де нео гра ни че ној до ми на ци ји“. 22 Да на-
шња упо тре ба пој ма иден ти те та удру же ног с пој мом кул ту-

18 Смит, Е., нав. де ло, стр. 352-354.
19 Ба јар, Ж.., „Има ги нар но у иден ти тет ској афир ма ци ји“, Идентитет(и), 384-

391,Clio, Бе о град, 2009,  стр. 387-388.
20 Смит, Е., нав. де ло, стр. 352-354.
21 Ти јес, А. М, „Кул тур на про из вод ња европ ских на ци ја“,Идентите(и), 332-

344  Clio,Бе о град, 2009, стр. 333.
22 Ру а но-Бор ба лан, Ж.,  „Иден ти тет, ре сурс за ак ци ју“Идентите(и), 419-424,  

Clio,Бе о град, 2009, стр. 423-424.
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ра је, ме ђу тим, у нај ма њу ру ку дво сми сле на, a за не ке ауто-
ре и про бле ма тич на. У кон тек сту од бра не пра ва угње те них, 
ма њи на, ка ко на во ди Бор ба лан, овај кон цепт „исто вре ме но 
слу жи и да ове ко ве чи ди фе рен ци ја ли зам ко ји ни је да ле ко од 
иде је о ра си и мо же да по др жи све на ци о на ли зме, ксе но фо би-
зме и ет но цен три зме.“23 Упр кос чи ње ни ци да по јам кул тур-
ног иден ти те та мо же да кон вер ги ра са иде ја ма ин тер кул тур-
ног ди ја ло га, оста је не га тив ни зна чењ ски по тен ци јал ко ји се 
ве зу је за екс тре ме по и ма ња је дин ства на ци о нал не кул ту ре, а 
са њим  кон тро вер зе у ту ма че њу.24

Ус по ста вља ње ве зе из ме ђу кул ту ре и (на ци о нал ног/ет-
нич ког) иден ти те та не мо ра ну жно да зна чи усва ја ње кон-
цеп та по ту пу не и без у слов не кул тур не хо мо ге ни за ци је и 
кул тур ног иден ти те та као ока ма ње ног ску па кул тур них обе-
леж ја. Ка ко ис ти че Ан то њи на Кло сков ска, хо мо ге ност кул-
ту ре у од но су на сва ку од ње них основ них ка рак те ри сти ка 
пред ста вља увек са мо оквир „уну тар ко јег се на ла зи спек тар 
ра зно вр сних ни јан си ко је од го ва ра ју ин ди ви ду ал ним ва ри-
јан та ма ре а ли за ци је нор ми и кул тур них обра за ца“.25

У ве ли ким и  сло же ним дру штви ма, „и по ред пре ци зно 
од ре ђе не по ли тич ке ор га ни за ци је и гра ни ца, мо гу да по сто је 
мно ге ен кла ве дру штве них гру па и кру го ва ко ји се од ли ку ју 
раз ли чи тим ва ри јан та ма кул тур них обе леж ја, а то је мо гу ће 
пре све га у од но су на је зик, умет ност, иде о ло ги ју, ве ро ва ња 
и на у ку“. Обим ност дру штва и сло же ност ње го ве струк ту ре 
по вла че со бом и  ње го ву хе те ро ге ност с об зи ром на од ре ђе-
не ка рак те ри сти ке ње го ве „гло бал не кул ту ре“. Јер, гра нич но 
по ље од ли ка и кул тур них ути ца ја ко ји се ме ђу соб но ме ша-
ју про сти ре се пре ко фор мал них гра ни ца. Ме ђу тим, број на 
ан тро по ло шка ис тра жи ва ња опи са ног ка рак те ра ипак до зво-
ља ва ју да се утвр ди „тен ден ци ја за јед нич ког по ја вљи ва ња 

23 Ру а но-Бор ба лан, Ж., нав. де ло, стр. 424.
24 О ре дук ци ја ма мул ти кул ту ра ли стич ког дис кур са  ве за ним за про блем кул-

тур ног иден ти те та оп шир ни је у Пе шић, М., Но ва ко вић, А., „Про блем иден-
ти те та и мул ти кул ту ра ли зам“, Српска политичка мисао, 2/2010, стр. 141-
164.

25 Се дам основ них еле ме на та кул ту ре, по Ан то њи ни Кло сков ској су: еко ном-
ска ор га ни за ци ја; по ли тич ка ор га ни зов ност, струк ту ра ло кал не за јед ни це;  
је зик;  фол клор и умет ност, иде о ло ги ја и ве ро ва ња; и на у ка. (Кло сков ска, А., 
Социологијакултуре,  Чи го ја штам па, Бе о град, 2009,  стр. 59)
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не ких кул тур них од ли ка ко је или под ле жу ди фу зи ји или се 
фор ми ра ју у има нент ном про це су раз во ја“. 26

Кул ту ра ни је ни при мор ди ја ли стич ки „збир ван вре-
мен ских од ли ка“ ни ти је „инерт ни ре сурс“ на шта је у осно ви 
сво де ин стру мен та ли сти. Она је сте има нент но про мен љи ва, 
за то што по сто ји и функ ци о ни ше у усло ви ма пер ма нент не 
акул ту ра ци је, али пре ма нај че шће огра ни че ним мо гућ но сти-
ма и исто вре ме но је про це су ал на и си стем ска ( отво ре ни си-
стем).27

По сто ји огром на раз ли чи тост кул ту ра са гле ди шта мо-
гућ но сти ко је њи хо ва сим бо лич ка сфе ра оста вља ин ди ви-
ду ал ним из бо ри ма и ин вен ци ји по је ди на ца ко ји не за те че не 
обра сце и нор ме сво је кул ту ре ре а ли зу ју, ме ња ју, од ба цу ју, 
за ме њу ју дру гим ко ји по ста ју но ве ко лек тив не пред ста ве. У 
тим про це си ма фор ми ра ња  кул тур них ин ди ви ду ал но сти 
по себ но сти во де ћу уло гу има ју сим бо лич ка кул ту ра и дру-
штве не  ин тер ак ци је. Сло же ност дру штва, ра зно вр сност ин-
ди ви ду ал них уло га, број ност кон та ка та под сти чу, на рав но, 
кул тур не но ви не и ме ња ње обра за ца.28 Да кле, за раз ли ку од 
ет нич ког иден ти те та као не ке вр сте со цио-кул тур ног „ге-
на“, ко ји до би ја сна гу ор ган ске ве зе, на ци о нал ни иден ти тет 
је кул тур но и по ли тич ко по ве зи ва ње чла но ва ко је ује ди њу је 
члан ство у да тој по ли тич кој за јед ни ци као це ли ни на осно ву 
при хва ће них дру штве них вред но сти и сим бо ла, али на осно-
ву мо гу ћег из бо ра, обез бе ђу ју ћи ин те гра ци ју у јед ну су пер и-
ор ни ју за јед ни цу.29

Осе ћа ње при па да ња на ци ји као кул тур но-по ли тич кој 
за јед ни ци дру ге је вр сте не го ет нич ка при пад ност. По је ди-
нац јој при па да јер усва ја ње не вред но сти и при хва та ње не 
ин сти ту ци је и нор ме, ко је мо же и кри тич ки пре и спи ти ва ти; 
мо же да би ра сво ју на ци о нал ност, и за то што ни је реч о без-
у слов ној иден ти фи ка ци ји, па мо дер на на ци ја не ма моћ над 
по је дин цем ка кву има ет нич ка гру па. У пи та њу је раз ли ка је 
из ме ђу за тво ре ног и отво ре ног иден ти те та, као раз ли ка из-
ме ђу при пад но сти као ну жно сти и при пад но сти као из бо ра. 
По сто је чак ста но ви шта по ко ји ма се раз вој ин ди ви ду ал но-

26 Кло сков ска, А., нав. де ло, стр. 59-61.
27 Фор мо зо, Б., нав. де ло, стр. 307.
28 Кло сков ска, А., нав. де ло, стр. 201.
29 Го лу бо вић, З., нав. де ло, стр. 79.
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сти са гле да ва као про цес еман ци па ци је по је ди на ца у од но су 
на вла сти ту кул ту ру до оне тач ке ка да се она за ње га ви ше не 
под ра зу ме ва ауто мат ски, већ се он мо ра с њом иден ти фи ко-
ва ти. Иден ти тет се, та ко, од но си на по је дин ца, а пре но ше ње 
иден ти те та на гру пе схва та се ме та фо рич ки.30 При пад ност 
мо дер ној на ци ји не зна чи  ауто мат ску при мар ност на ци о нал-
не иден ти фи ка ци је; по је ди нац се бе до жи вља ва ви ше стру ко: 
и про фе си о нал но и кла сно и кон фе си о нал но, укљу чу ју ћи 
и до жи вљај да је гра ђа нин све та. У том скло пу на ци о нал-
на при пад ност не мо ра има ти пр вен ство. Сто га је гра ђан ски 
на ци о нал ни ид не ти тет бо га ти ји, јер ни је ре ду ко ван на јед ну 
ди мен зи ју, „јер пу тем на ци о нал ног иден ти те та не до ла зи из-
рав но  ни до ин те гри те та лич но сти ни до со ци јал ног ин те-
гри те та“.31

Иден ти тет по је дин ца не спор но има кул тур не ко ре не. 
Кул тур ни иден ти тет има сво ју објек тив ну и су бјек тив ну ди-
мен зи ју. Објек тив на ди мен зи ја под ра зу ме ва мо гућ ност свр-
ста ва ња по је ди на ца пре ма раз ли чи тим кул ту ра ма (при че му 
су мо гу ћи и би кул ту рал ни иден ти те ти од но сно плу рал ни 
кул тур ни иден ти те ти) у том сми слу што је кул тур ни иден-
ти тет/ при пад ност  „ем пи риј ска, од но сно де скрип тив на ка-
те го ри ја, ни у ком слу ча ју нор ма тив на, од но сно де дук тив на“. 
Објек тив но кул тур но обе леж је по је дин ца осо би на је ко ја се 
опа жа спо ља и ко ја на ста је као по сле ди ца фак то ра као што 
су др жа вљан ство, по ро дич но и ре ги о нал но по ре кло, и ко ја 
је не за ви сна од про це не ње ног но си о ца. Уз ова кво ту ма че ње, 
под кул ту рал ним иден ти те том под ра зу ме ва се и то„да ин ди-
ви дуа са му се бе при пи су је јед ној кул тур ној гру пи и да схва-
та се бе као и сво је де лат но сти, ве ро ва ња, жи вот не пла но ве у 
скла ду с том гру пом.“32 Ту смо већ на те ре ну су бјек тив не ди-
мен зи је кул тур не/на ци о нал не при пад но сти. Кон цепт су бјек-
тив ног за ми шља ња као осно ве на ци о нал них иден ти фи ка ци ја 
Бе не дикт Ан дер сон је про ду бљи ва њем кул тур них ко ре на на-

30 Дун даш, Б, „Кул ту ре  иден ти тет. О њи хо вом про бле ма тич ном од но су“, у  
Зборникрадова IVмеђународниинтердисциплинарнисимпозијум  (ур. Љ. 
Су бо тић), стр. 159-170; Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду, Но ви Сад, 2006.

31 Го лу бо вић, З., нав. де ло, стр. 75, 78.
32 Britz, пре ма Дун даш, Б, „Кул ту ре  иден ти тет. О њи хо вом про бле ма тич ном 

од но су“, у  ЗборникрадоваIVмеђународниинтердисциплинарнисимпози-
јум  (ур. Љ. Су бо тић), стр. 159-170; Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду, 
Но ви Сад, 2006.
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ци о на ли зма по ста вио у са мо сре ди ште раз у ме ва ња фе но ме на 
на ци о нал ног иден ти те та и на ци је схва ће не као за ми шље не 
по ли тич ке за јед ни це, ин хе рент но огра ни че не и су ве ре не.33 

За ми шља ње на ци је је ства ран (иако де лом су бјек ти ван) 
дру штве ни про цес ко јим на ста је сво је вр сна за јед ни ца. На ци-
је су за ми шље не за јед ни це јер њи хо ве при пад ни ке не по ве зу-
је ме ђу соб но по знан ство, већ си стем пред ста ва о њи хо вом за-
јед ни штву ко ји жи ви у сва ком од њих. На ци је и на ци о на ли-
зми пред ста вља ју та ко „ре ал не фе но ме не чи ја се про из вод ња 
вр ши на има ги нр ном пла ну“.34 Ако је на ци ја „за ми шље на 
по ли тич ка за јед ни ца“, он да је кул ту ра ин стру мент и ме ди-
јум те има ги на ци је. 35 Иако осе ћа ње кул тур не по себ но сти не 
пред ста вља ну жан услов очу ва ња од ли ка свој стве них од ре-
ђе ној кул ту ри, оно се ипак  сма тра ва жним фак то ром трај-
но сти и из ра зи тог одва ја ња „кул тур но јед но род них гру па“. 
Зна њец ки је прин ци пу по себ но сти ко ји су при хва ти ли сви 
чла но ви при пи си вао основ ну функ ци ји де фи ни са ња „дру-
штве них је ди ни ца кул тур ног ка рак те ра“; прин цип из два ја ња 
тих гру па је „за јед ни штво при хва ће них вред но сти“.36 Дру-
штве не вред но сти пред ста вља ју јед но од ва жних под руч ја 

33 Ан дер сон Б., Нација,замишљеназаједница, Пла то, Бе о град 1998, стр. 17.
34 За ми шља ње на ци је не тре ба ме ша ти са из ми шља њем, ла жно шћу, ка ко то 

по Ан дер со ну  чи ни Гел нер, ис ти чу ћи да се на ци о на ли зам ла жно пред ста-
вља, што упу ћу је на то да по сто је „истин ске“ за јед ни це „ко је мо же мо су-
прот ста ви ти на ци ја ма, на ште ту ових дру гих“. (Ан дер сон, нав.де ло стр. 18.) 
Кон цепт „за ми шља ња на ци је“ омо гу ћа ва да се из бег не „есен ци ја ли стич-
ко и он то ло шко ква ли фи ко ва ње  ‘су шти не’ на ци је“, јер на ци је не по се ду ју 
сво ју су шти ну по при ро ди (ан ти е сен ци ја ли стич ко од ре ђе ње) ни ти по сто је 
по при ро ди (ан ти он то ло шки сег мент од ре ђе ња)“. (Но ва ко вић, А., Но ва ко-
вић, А. (2009) „За ми шље ност или из ми шље ност на ци је“, Политичкаревија, 
4/2009, 187-198, Бе о град, стр. 189, 191) Ти ме се из бе га ва и свр ста ва ње „за“ и 
„про тив“ на ци о на ли зма, а с њим и ну жне ре дук ци је ко је пра те ова кве при-
сту пе фе но ме ну.

35 Дун даш, Б, „Кул ту ре  иден ти тет. О њи хо вом про бле ма тич ном од но су“, у  
Зборник радова IVмеђународни интердисциплинарни симпозијум  (ур. Љ. 
Су бо тић), стр. 159-170; Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду, Но ви Сад, 2006.

36 На тра гу ове иде је о је дин ству за јед нич ких вред но сти, Деј вид Ми лер за јед-
нич ку јав ну кул ту ру схва та као ба зич ну прет по став ку на ци о нал ног иден-
ти те та. За ње га бри га за ко хе рент ност и ин те гри тет на ци о нал не кул ту ре 
има и исто риј ску ди мен зи ју, а кад је та ко, ка ко ис ти че Ке вин Ро бинс, она се 
пре тва ра у пре о ку па ци ју на сле ђем и кон ти ну и те том. (Ро бинс, К., „Ка Лон-
до ну: гра ду из ван на ци је“,Студијекултуре (ур. Ђор ђе вић, Ј.), 586-604, стр. 
589-590, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008); Кло сков ска, А.,  Социологија
културе, стр. 62, Чи го ја штам па, Бе о град, 2005;
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кул тур ног иден ти те та, јер чи не глав ни ре фе рент ни оквир 
за це ло куп но ми шље ње и по на ша ње по је ди на ца.37 Фло ри јан 
Зна њец ки по сту ли рао је „дру штве ни ак си о нор ма тив ни си-
стем“ ко ји чи не „обра сци вред но сти и нор ме по на ша ња као 
осно ве по сто ја ња и ује ди ња ва ња свих кул тур них фе но ме на, 
као њи хов за јед нич ки прин цип“. Као еле мент за јед нич ког 
сим бо лич ког си сте ма, вред но сти „од ре ђу ју на чи не ори јен та-
ци је де лат них љу ди пре ма пред ме ти ма и кла са ма пред ме та“, 
пру жа ју ћи прин ци пе вр ше ња из бо ра38 у окви ру ал тер на ти ва 
ра зних ори јен та ци ја ко је се по ја вљу ју у да тој си ту а ци ји, што 
по Пар сон су пред ста вља су шти ну дру штве них про це са.“39

Схва та ње на ци о нал не кул ту ре као не про мен љи ве сте-
ре о тип не ма три це ко ја за тва ра  дру штве не гру пе у не ка кав 
ста тич ки оклоп, пред ста вља, ме ђу тим, јед ну је од две ју не-
при хва тљи вих крај но сти у ње ног ту ма че ња, јер „ства ра ње 
кул та ко је тра жи не про мен љи вост кул тур них об ли ка, пр ви 
је об лик њи хо ве суп стан ци ја ли за ци је“. А ве ћи на тво ре ви на 
ко је се уоби ча је но на зи ва ју на ци ја ма са др жи раз не ме ша ви не 
нај ра зи чи ти јих кул тур них атри бу та и не мо гу се сво ди ти на 
не ко ли ко обе леж ја. Не по сто је „чи сте кул ту ре“. Мно га по је-
ди нач на кул тур на  обе леж ја на ди ла зе гра ни це и не мо гу се 
– или се мо гу са мо при вид но огра ни чи ти пре ма по ли тич ким 
ка те го ри ја ма (нпр. раз ли ко ва ње срп ског и хр ват ског је зи ка, 
или ни зо зем ског и фла ман ског).40 Ме ђу тим, као што је тач но 
да кул ту ра не мо же по слу жи ти за кла си фи ко ва ње љу ди на 
на ци је, тач но је и то да је на ци ја од ре ђе на кул ту ром и то у 
ви ше сми сло ва те ре чи. 

За оп сер ви ра ње ка рак те ра стал но сти на ци о нал них 
иден ти фи ка ци ја уте ме ље ног у кул ту ри,  по јам „кул тур ни 
обра зац“ (pat tern of cul tu re)41 по ка зу је се функ ци о нал ним, 

37 Го лу бо вић, З., нав. де ло, стр. 35-36.
38 Пар сонс ана ли тич ки из два ја „три ме ха ни зма то ко ва тих про це са: по мо ти-

ва ци о ној ори јен та ци ји, по ори јен та ци ји на вред но сти и на кул тур не обра-
сце.“(Кло сков ска, А., нав. де ло,  стр. 113) 

39 Да би се од ре дио уза јам ни од нос се ми о тич ког и ак си о ло шког кри те ри ју ма 
сим бо лич ке кул ту ре, по треб на је ре ла ци ја са пој мом зна че ња. Ме ђу тим, ка-
ко ис ти че Кло сков ска, оба ауто ра не ја сно фор му ли шу про блем по ве за но сти 
вред но сти са сфе ром зна ко ва и сим бо ла. ( Кло сков ска, А., нав. де ло,  стр. 
114-115)

40 Ка ми је ри К., „Кул тур не стра те ги је или хи ља ду на чи на при ла го ђа ва ња“, 
Идентитет(и), 105-113, Clio,  Бе о град 2009, стр. 108.

41 Рут Бе не дикт, Обрасцикултуре, Про све та,Бе о град, 1976.
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уз све услов но сти ње го ве са вре ме не упо тре бе. На и ме, као 
цен трал ни по јам у ту ма че њу фе но ме на ин те гра ци је кул ту-
ре, кул тур ни обра зац је у са вре ме ним при сту пи ма не рет-
ко оспо ра ван. Та ко је схва та ње аме рич ке кул ту ра ли стич ке 
стру је ко ја кул тур не обра сце од ре ђу је као „кул тур не мо де ле 
ко ји об ли ку ју на чи не жи во та и на чи не пред ста вља ња чла но-
ва не ког дру штва“ од ба че но, јер је у осно ви сво ди ло кул ту-
ре на не про мен љи ве функ ци је дру штве них ко лек ти ви те та.42 
Опи се кул тур них це ли на ство ре них по хар мо нич ном обра-
сцу, са ја сно од ре ђе ним гра ни ца ма тре ба, ме ђу тим, схва ти ти 
не као ре кон струк ци ју ствар но сти, већ пре као „ар би трар не 
кон струк ци је“ ис тра жи ва ча, ко ри сне за опи си ва ње и раз у ме-
ва ње кул тур не ин те гра ци је и ње них ка рак те ри стич них обе-
леж ја.43 

Под се ти мо се Пар сон со вог од ре ђе ња по ко јем је глав-
на функ ци ја кул ту ре као дру штве ног под си сте ма одр жа ва ње 
обра сца и гра ни ца си сте ма свој стве них да том дру штву.44 Уз 
сав опрез пре ма си стем ским при сту пи ма и њи хо вим ујед на-
ча ва њи ма, не спор но је да кул ту ра вр ши та кве функ ци је, али 
под усло вом да дру штве но-кул тур не си сте ме схва ти мо као 
отво ре не, са мо ре ла тив но изо ло ва не, у ин тер ак ци ји са си ту-
а ци о ним кон тек стом, као и то да су про це су ал ног ка рак те ра, 
од но сно да под ле жу уну тра шњим про ме на ма. Јер кул ту ре 
се до ди ру ју на сво јим пе ри фе ри ја ма и под ле жу, кроз ме ђу-
соб не ути ца је, про це си ма ди фу зи је. „И фак тор има нент них 
исто риј ских пре о бра жа ја, као и про мен љи вост гра ни ца под-
јед на ко узро ку ју да ин те гра ци ја ни јед не кул ту ре ни је не про-
мен љи во и ап со лут но ста ње“.45 Осим то га, по јам ко лек тив ног 
кул тур ног иден ти те та не прет по ста вља ну жно јед но о бра-
зност кул тур них еле ме на та то ком ге не ра ци ја, већ „осе ћа ње 
кон ти ну и те та из ге не ра ци је у ге не ра ци ју да те кул тур не по-
пу ла ци о не је ди ни це“, уте ме ље но на „основ ном тки ву кул-
тур них еле ме на та“.46 

42 Бор ба лан, Ж. К, , „Из град ња иден ти те та“, Идентитет(и), 5-17,  Clio, Бе о-
град, 2009, стр. 12.

43 Кло сков ска, А., нав. де ло,  61.
44 Пар сонс, Т., Модернадруштва,Гра ди на, Ниш, 1992.
45 Кло сков ска, А., нав. де ло,  стр. 52.
46 То основ но тки во кул тур них еле ме на та са сто ји се од тзв. „кул ту ре се ћа ња“, 

од пред ста ва о „ко лек тив ној суд би ни“ да те кул тур не по пу ла ци о не је ди ни це 
и ње не кул ту ре; на те мељ ним обра сци ма ми та, сим бо ла и вред но сти ко ји 
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 Са вре ме на про ми шља ња фе но ме на ко лек тив но сти 
ува жа ва ју чи ње ни цу да по је дин ци одр жа ва ју број не и ра зно-
вр сне, вр ло про мен љи ве ве зе са сво јим за јед ни ца ма и сво јим 
ве ро ва њи ма. Сти ца ње кул тур ног иден ти те та, ко ји тра ди ци-
о нал но обе ле жа ва хо мо ге ни је за јед ни це да нас из гле да још 
отво ре ни је.47 У мо дер ном све ту екс трем не плу ра ли за ци је 
вред но сти, со ци о е ко ном ске и со ци о кул ту рал не кри зе, ме ђу-
тим, без кул тур ног обра сца као но си о ца вред но сти те шко је 
ство ри ти ста би лан иден ти тет и ори јен та ци је у жи во ту. При 
том, ста би лан иден ти тет  зна чи ди на ми чан а не ста ти чан 
иден ти тет.

Кул ту ра као „сим бо лич ки уни вер зум“ пру жа по је дин-
ци ма, за адап та ци ју нео п хо дан ре фе рент ни оквир, сво јим 
зна че њи ма, вред но сти ма и пра ви ли ма; а кул тур ни иден ти тет 
да је им не што сво је вр сно, што је спе ци фич на од ли ка људ ске 
вр сте и то „на дво стру ки на чин: као „ге не рич ка кул ту ра“, од-
но сно као на чин на ко ји су људ ска би ћа ор га ни зо ва на, и као 
„ди фе рен ци јал на кул ту ра“, тј. као исто риј ска спе ци фи ка ци ја 
пр ве и сво је вр сна ин тер пре та ци ја оп штег (људ ског) на чи на 
жи во та. Као ин тер пре та ци ја да те дру штве не ре ал но сти, кул-
ту ра омо гу ћу је кон крет ни је си ту и ра ње ин ди ви дуа у со ци јал-
ни кон текст, јер пру жа мо гућ ност раз у ме ва ња спе ци фич них 
зна че ња ко ја се раз ли ку ју од кул ту ре до кул ту ре и да ју јед ној 
по пу ла ци ји сво је вр ност, а не са мо за јед нич ки оквир“. 48 У том 
сми слу, кул тур ни сте ре о ти пи има ју ва жну уло гу у оства ри-
ва њу кул тур ног иден ти те та. Они функ ци о ни шу као „си сте-
ми нор ма тив них по сту ла та“, од но сно „струк ту ре пер цеп ци-
је/ин тер пре та ци је све та“, „у сми слу се ри ја за ми сли ко је су 
схе ма ти зов не пу тем со ци ја ли за ци је и обра зо ва ња“. 49 Осно ву 
тог про це са чи ни спо соб ност сим бо ли за ци је и раз у ме ва ња 

спа ја ју уза стоп не ге не ра ци је при пад ни ка по пу ла ци о не је ди ни це, одва ја ју ћи 
их од „не при пад ни ка“, око ко јих се учвр шћу ју цр те кул тур не ди фе рен ци ја-
ци је. Смит, Е., нав. де ло, стр. 46-47; 227-228.

47 Ру а но-Бор ба лан, Ж., „Из град ња иден ти те та“, Идентитет(и)“, 5-17, стр. 12, 
Clio, Бе о град, 2009.

48 Го лу бо вић, З., нав. де ло, стр. 33.
49 Nut tin, J, 1980, пре ма Го лу бо вић, З., нав. де ло, стр. 33. О сми слу и зна ча-

ју сте ре о ти па у ди ску си ма на ци је оп шир ни је у „На ци о нал ни иден ти тет у 
дис кур зив ној прак си: јед но про ми шља ње у мул ти ди сци пли нар ном кљу чу“,
Политичкаревија, 2/2012, 1-27, Бе о град се учвр шћу ју цр те кул тур не ди фе-
рен ци ја ци је. Смит, Е., нав. де ло, стр. 46-47; 227-228.
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зна че ња уну тар за јед нич ког окви ра ин тер пре та ци је све та и 
по на ша ња.  По је дин ци до жи вља ва ју свет  раз у ме ва ју ћи на 
од ре ђе ни на чин, што је сво је вр сна „ин тер пре та ци ја у ин тер-
су бјек тив ној раз ме ни са дру ги ма“.50

 Ре ви та ли за ци ја кул тур ног иден ти те та и на гла сак на 
вла сти ти ој кул ту ри пред ста вља де лом и ре ак ци ју на ути-
цај дру гих кул ту ра, сред ство ства ра ња дру штве не ко хе зи је, 
афир ма ци је вла сти тог иден ти те та и по ве за но сти с при пад-
ни ци ма исте кул ту ре, што за по сле ди цу мо же има ти опа да ње 
то ле ран ци је/отво ре но сти пре ма дру гим кул ту ра ма и њи хо-
вим но си о ци ма. То ме ђу тим не зна чи да је сва ка афир ма ци ја 
кул тур ног иден ти те та на ци је део на ци о на ли стич ког дис кур-
са. На про тив, има ју ћи у ви ду сло же но сти по зи тив них функ-
ци ја на ци о нал ног иден ти те та, а по себ но ње го ве кул тур не и 
ет нич ке ди мен зи је, мо же мо га сма тра ти  про дук тив ним об-
ли ком со ци јал не иден ти фи ка ци је.

По зи тив не функ ци је на ци о нал ног иден ти те та то ли-
ко су не у пит не у на у ци да око њи хо вог схва та ња го то во да 
по сто ји кон сен зус из ме ђу „тра ди ци о на ли ста“ и „мо дер ни-
ста“. На ци о нал ни иден ти тет на спо ља шњем пла ну од ре ђу је/
обез бе ђу је „дру штве ни, еко ном ски и по ли тич ки про стор у 
ко ме при пад ни ци на ци је ег зи сти ра ју“; на уну тра шњем пла-
ну ње го ве функ ци је се огле да ју у про це си ма со ци ја ли за ци-
је по је ди на ца за др жа вља ни на и гра ђа ни на до тич не на ци је; 
кроз ре пар то ар за јед нич ких вред но сти, сим бо ла и тра ди ци ја 
ко ји ства ра спо не, прет по став ке за „са рад њу су прот ста вље-
них со ци јал них сло је ва и њи хо во при хва та ње за јед нич ких 
вред но сти и тра ди ци ја, од но сно је дин стве но ко лек тив но са-
мо де фи ни са ње“.51 Ен то ни Смит из дво јио је, као спо ља шње 
функ ци је на ци о нал ног иден ти те та: те ри то ри јал ну, еко ном-
ску и прав но-по ли тич ку функ ци ју ле ги ти ми са ња за кон ских 

50 Ства ра ње зна че ња „под ра зу ме ва си ту и ра ње из ра за и до га ђа ја у струк ту ри-
ра не окви ре ко ји се по ве зу ју са оним што нам је по зна то и ко ји омо гу ћу ју  на-
ше сна ла же ње у свом соп стве ном све ту Раз у ме ва ње зна че ња за ви си од то га 
ка ко ће их раз у ме ти дру ги са ко ји ма жи ви мо у ис тој кул ту ри, а то је при мар-
ни пред у слов људ ске со ли да ро сти, ка ко ис ти че За гор ка Го лу бо вић. Кул ту-
ра и ин ди ви ду ал ност уче ству ју уза јам но у ства ра њу зна че ња, „јер схва ти ти 
зна че ње (to grasp a me a ning) и пре по зна ти се у том чи ну ства ра осно ву да би 
људ ска би ћа жи ве ла за јед но у сим бо лич ки ре гу ли са ном си сте му.“ (Brun ner, 
J., пре ма, Го лу бо вић, З., стр. 34) 

51 Цвет ко вић, В. Н., „На ци о нал ни иден ти тет и ре кон струк ци ја ин сти ту ци ја у 
Ср би ји (иде о ло ги је, обра зо ва ње, ме ди ји)“,Филозофијаидруштво, XIX-XX, 
2002,  51-75, стр. 53;  Бе о град; Уп. Смит, Е, нав. де ло, стр. 32-34.
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пра ва и ду жно сти, прав них ин сти ту ци ја ко је од ра жа ва ју спе-
ци фич не вред но сти и осо би не на ци је, тра ди ци ју и оби ча је; 
и уну тра шње функ ци је на ци о нал ног иден ти те та: ет нич ку и 
кул тур ну ко је по рет по ста вља ју: оства ри ва ње дру штве них 
спо на ме ђу при пад ни ци ма на ци је по сред ством ре пер то а ра 
за јед нич ких вред но сти, сим бо ла и тра ди ци ја; со ци ја ли за ци-
ју при пад ни ка на ци је као др жа вља на и гра ђа на ко ја се по-
сти же стан дар ди зо ва ним си сте ми ма ма сов ног обра зо ва ња; и 
ло ци ра ње и од ре ђи ва ње по је ди нач них иден ти те та „кроз при-
зму ко лек тив не лич но сти и ње не осо бе не кул ту ре“, од но сно 
по сред ством на ци о нал ног иден ти те та.52

Националниидентитет
иполитичкастратегија

У овом де лу ра да по ла зи мо од те зе о не при хва тљи во сти 
ис тра жи вач ких при сту па ко ји по зи ва ње на иден ти тет или 
кул ту ру са гле да ва ју ис кљу чи во га сво де ћи на „из раз иден-
ти тет ских стра те ги ја, од бра не од вла да ју ћих или ис кљу че-
них дру штве них гру па,“53 или на „по ли тич ку стра те ги ју“. 
По ли тич ки про стор са вре ме них де мо кра ти ја по след њих 
два де се так го ди на оп сед нут је иден ти тет ским ди ску си ја ма. 
Иден ти тет ска стра те ги ја пред ста вља, за по је дин це као и за 
ор га ни за ци је или за јед ни це, је дан од  ва жних из во ра по ли-
тич ке ак ци је, раз ви ја ју ћи се у све афир ми са ни јем де мо крат-
ском про сто ру.54 Иден ти тет ски дис курс функ ци о ни ше да нас 
и у на уч ном и у по ли тич ком и у умет нич ком ре ги стру.  По 
Бор ба ла ну, ме ђу тим ,„иден ти тет ски го вор“ има свој си стем 
ана ли зе до га ђа ја ко ји омо гу ћа ва да иза бе ре мо при ја те ље и 
и раз ли ку је мо сво је не при ја те ље. Он омо гу ћа ва на чин да се 
про на ђу од го вор ни“. Та ко по ста вљен,  иден ти тет ски дис курс 
за и ста и је сте „стра те шко сред ство за оспо ра ва ње или осва ја-
ње вла сти“55, прем да то ни је у сво јој осно ви. 

То што у мно гим ре ги о ни ма све та на ци о нал ни и ет-
нич ки иден ти тет „деј ству ју“ као ин стру мен ти за осва ја ње 

52 Смит, Е, нав. де ло, стр. 34; Уп. Ра де но вић, С., нав. де ло, стр. 226.
53 Ру а но-Бор ба лан,, Ж.,“Иден ти тет, ре сурс за ак ци ју“,Идентитет(и), Clio Бе-

о град 2009, стр. 424.
54 Ру а но-Бор ба лан, Ж., „Из град ња иден ти те та“ Идентитет(и), Clio, Бе о град 

2009. стр. 14.
55 Ру а но-Бор ба лан, нав. де ло, стр. 421-422.
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вла сти мо гу ће је због њи хо ве ма ни пу ла тив но сти ко ја де лом 
про ис ти че из „ве ли ког емо ци о нал ног ле ги ти ми те та“56 ко ји 
ужи ва ју, а де лом је уте ме ље на у “си сте ми ма по ли тич ке со ци-
ја лиз ци је ко ји уз основ не вред но сти ли бе рал не де мо кра ти је 
у гра ђа не од ма лих но гу „уса ђу ју“ и ло јал ност на ци ји/до мо-
ви ни као вред ност. Ка рак тер ове ло јал но сти у ве ли кој ме ри 
за ви си ће од то га да ли је по ли тич ка кул ту ра да тог дру штва 
ин кли ни ра ауто ри тар ном или де мо крат ском обра сцу. По ли-
тич ка со ци ја ли за ци ја об у хва та „це ли ну свих про це са пу тем 
ко јих се пре ва лент не по ли тич ке нор ме по ли тич ке кул ту ре 
да тог дру штва сти чу, одр жа ва ју и ме ња ју.“ 57 Ка ко ис ти че 
Јо ван Ба зић, по ли тич ку со ци ја ли за ци ју тре ба са гле да ва ти у 
кон тек сту по ли тич ке кул ту ре „ко ја се пре но си с јед не ге не-
ра ци је на дру гу, тран сфор ми ше у скла ду са про ме ном со ци-
ја но-по ли тич ких усло ва.“58 

На ци о нал на при пад ност  мо же се у осно ви ту ма чи ти с 
јед не стра не као по тре ба за си гур но шћу и за шти том ко ју ис-
ко ри шћа ва иде о ло ги ја: „па ро ла о на ци о нал ном иден ти те ту 
уба цу је си гур ност на мје сто си гур но сти про тур јеч ног  пер-
ци пи ра ња ствар но сти“59; с дру ге стра не мо же се фо ку си ра ти 
на по зи тив ну функ ци ју на ци о нал ног иден ти те та као ре ак-
ци је на дру штве ну дез ор га ни за ци ју с ци љем ре ин те гра ци је 
по је дин ца у „ма ње ано миј ске и оту ђу ју ће“ дру штве не за јед-
ни це не го што је гло бал но дру штво; на су прот на ци о на ли зму 
ко ји ства ра са мо при вид ну ре ин те гра ци ју за тва ра ју ћи по је-
дин це у „ап со лу ти зо ва не окви ре сво је на ци је“, де лу ју ћи као 
„ре дук ци о ни стич ка иде о ло ги ја“.60

Ка ко год при сту па ли про бле му ма ни пул но сти на ци о-
нал не иден ти фи ка ци је, увек је на гра ђа ни ма ко нач ни из бор 

56 На ци ја и на ци о нал ни иден ти тет по бу ђу ју сна жан осје ћај при вр же но сти. 
Раз лог за то ле жи  по Ан дер со ну, с јед не стра не у то ме што се, без об зи ра на 
ствар ну не јед на кост, на ци ја увек по и ма као као сна жно хо ри зон тал но дру-
гар ство/брат ство; а с дру ге ста не за то што је на ци ја „све тов ни на чин да се 
суд би на пре тво ри у кон ти ну и тет, да се слу ча ју да сми сао, „ус по ста вља њем 
ве зе из ме ђу мр твих и још не ро ђе них по ко ље ња ми сте ри јом ре ге не ра ци је“; 
а по ауто ру, „ ма ло је ства ри би ло (и још јест) по год ни је у ту свр ху од иде је 
на ци је“. (Ан дре сон, Б., нав. де ло, стр. 22)

57 По ду на вац, М., пре ма Ба зић, Ј., нав. де ло, стр. 340.
58 Ба зић, Ј., нав. де ло, стр. 340.
59 Cla us sen, пре ма Ко дрић, С., „Иде о ло ги ја на ци о нал ног иден ти те та и на ци о-

нал не кул ту ре“, у збор ни ку У част Пе ра Ја коб се на, (ур. Ај да чић, Д., Ла за ре-
вић Ди Ђа ко мо, П.),  225-239, Бе о град

60 Пар сонс, Т., нав. пре ма Го лу бо вић, З., нав. де ло, стр. 87.
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да ли ће по ли тич ко пред у зет ни штво сво је вла де схва ти ти/
при хва ти ти или не као на ци о нал ни ин те рес. Сва ка по ли тич-
ка ели та те жи ће ства ра њу и ши ре њу пред ста ва на ци о нал ног/
ко лек тив ног иден ти те та ко је су у скла ду са њи хо вим по ли-
тич ким ци ље ви ма. Уко ли ко се оства ри иден ти фи ка ци ја да те 
по ли тич ке аген де и на ци о нал ног ин те ре са, зах те ва на по слу-
шност ви ше не из гле да као пу ко под ре ђи ва ње ин те ре си ма 
вла сти. Ова кво ви ђе ње у из ве сној ме ри ипак је ин стру мен-
та ли стич ка ре дук ци ја  ко ја гра ђе ње ко лек тив них иден ти те та 
сво ди на по ли тич ке ци ље ве не ба ве ћи се при ро дом ин тер-
ак ци ја од ко јих за ви си њи хо во спро во ђе ње, као и не у тра ли-
шу ћим деј ством су прот них си ла ко је чак мо гу да до ве ду до 
су прот ног ефек та. У јав ној сфе ри, као сфе ри отво ре но сти у 
ко јој се во ди стал на бор ба ра ли чи тих дис кур са за пре стиж 
у озна ча ва њу дру штве не ствар но сти и ње них фе но ме на па 
и раз ли чи тих иден ти те та ко ји се у њој афир ми шу, ма ни пу-
ла тив ни обра сци на ци о нал не иден ти фи ка ци је ула зе у кон-
ку рент ске од но се (ви ше или ма ње рав но прав не за ви сно од 
оства ре не де мо кра тич но сти јав ног до ме на) са дру гим обра-
сци ма. Уз, то, што је по себ но ва жно, ин стру мен та ли сти кул-
ту ру сво де на „инерт ну мо гућ ност, „ре сурс“ из ко га би гру-
па/стран ка/власт по соп стве ној во љи цр пе ле сво је ам бле ме“, 
61 оста вља ју ћи по стра ни осе ћа ња, нор ме и вред но сти ко ји 
се тран сге не ра циј ски  пре но се про це си ма со ци ја ли за ци је и 
усва ја ју ве ли ким де лом не све сно. 

Јед ну од нај ек стрем ни јих ре дук ци ја у ис тра жи вач-
ком при сту пу пред ста вља она ко ја у сва ком ус по ста вља њу 
ве за из ме ђу на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та ви ди по-
ли тич ки пред у ми шљај њи хо ве зло у по тре бе. „С об зи ром да 
увје ре ње о по сто ја њу кул тур ног иден ти те та кон стру и ра ју 
по ли ти ча ри, они су од го вор ни за све кон флик те ко ји на ста-
ну због по зи ва ња на кул тур ни иден ти тет“(...) „до ка за но је, 
на и ме, „да су по ли ти ке иден ти те та кон стру и са не од стра не 
за ин те ре си ра них по ли тич ких ак те ра, да слу же до ла ску на 
власт од но сно одр жа ва њу на вла сти ели та и да због кон ку-
рент ског од но са че сто во де у по ли тич ку не ста бил ност па и у 
ору жа ни кон фликт.“62  Оно што је ов де спор но је сте то по и-

61 Фор мо зо Б., „Рас пра ве о ет ни ци те ту“, Идентитет(и), Clio, Бе о град 2009,  
стр. 300.

62 Кор дић, С., нав. де ло, стр. 232.
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сто ве ћи ва ње не га тив ног екс тре ма ис по ља ва ња и зло у по тре-
бе фе но ме на и са мог фе но ме на. Та ко је по Ба ја ру, „афир ма-
ци ја не ког кул тур ног иден ти те та увек (...) са ма по се би  мо-
гу ћи из вор су ко ба, па чак и то та ли та ри зма.“ Јед на кул ту ра 
за ми шље на као „аутен тич на“ де фи ни ше се као су прот ност 
су сед ним кул ту ра ма, ко је се схва та ју као ра ди кал но дру га-
чи је; та прет по став ка не и ден тич но сти јед на ка је по ауто ру 
прин ци пу ис кљу чи во сти, чи ји је ло гич ки за кљу чак опе ра ци-
ја ет нич ког чи шће ња. Ме ђу кул тур на раз ме на до жи вља ва се 
он да као прет ња „аутен тич но сти“ кул тур ног иден ти те та на 
ко ји се по зи ва.“ Је дан од не га тив них трен до ва у са вре ме ном 
про ми ља њу фе но ме на на ци о нал ног иден ти те та пред ста вља 
упра во ова ква вр ста не при хва тљи вих ре дук ци ја.63

Ет но по ли тич ки ен ти те ти као но ви ја тво ре ви на, пред-
ста вља ју по Ба ја ру „плод ин же ње рин га за ства ра ње иден-
ти те та“64; он је на сто јао да по ка же ка ко вер ске, је зич ке, ет-
нич ке раз ли ке, али и со ли дар ност по сто је у сна жном об ли ку 
са мо он да ка да се упо тре бља ва ју с по ли тич ким ци ље ви ма. 
За пра во, зна чај ко ји ове раз ли ке до би ја ју ин тен зи ви ра се у 
вре ме ни ма не ста бил но сти, дру штве них и по ли тич ких про-
ме на, од но сно он да ка да је по тре бан „дру ги“ као „не при ја-
тељ“, ка ко би се у „ат мос фе ри угро же но сти“ лак ше при до-
би ла по др шка при пад ни ка за јед ни це. С тим ци љем ак ти ви ра 
се ет нич ки иден ти тет ко ји „од ре ђу је сим бо лич ку кон струк-
ци ју кул тур не раз ли ке и ди хо то мо за ци ју дру гих као стра-
на ца. Ет нич ки иден ти тет пред ста вља „аутен тич ни груп ни 
иден ти тет“ ко ји вр ши сво је „при род не“ функ ци је све док не 
по ста не ба за по ли ти ке и иде о ло ги је и пре ра сте у ет но на ци-
о на ли зам; ка да по ста је моћ но оруж је по ли ти ча ра ко ји вр ше 
по ли тич ку мо би ли за ци ју „ко ри сте ћи ет нич ке ка те го ри је као 
ре фе рент не тач ке за по ли тич ки иден ти тет.“65 Пу ти ња та ко 
ис ти че раз ли ку из ме ђу „ет ни ци те та као ан тро по ло шке/со ци-
о ло шке ка те го ри је и на ци о на ли зма као по ли тич ког про гра-
ма“, при че му се тај про грам да би се оства рио по и сто ве ћу је 

63 Ба јар, Ж., нав. де ло, стр. 389.
64 Ру а но-Бор ба лан,  Ж.,  „Кул ту ра, вред но сти, све пост мо дер не?“, Иденти-

тет(и),Clio,Бе о град  2009,   стр. 326.
65 Го лу бо вић, З., нав. де ло, стр. 77.
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са ети ци те том (ет но цен три зам) и та ко при ба вља ко лек тив но 
осе ћа ње иден ти те та.66

Бу ду ћи да је нео дво јив од пој ма кул тур не за јед ни це 
(гру пе ко ја де ли пре по зна тљи ве кул тур не вред но сти), кул-
тур ни иден ти тет пред ста вља из во ри ште опа сно сти од по и-
сто ве ћи ва ња кул тур не за јед ни це са ет нич ком и ре ли гиј ском 
„ јер се у том слу ча ју – као што ис ку ства по ка зу ју – кул тур ни 
плу ра ли зам пре во ди  у ет нич ки и ре ли гиј ски плу ра ли зам ко-
ји не из бе жно до би ја по ли тич ку ди мен зи ју и во ди кон флик-
ти ма.“67 Ства ра ње и сна же ње кул тур них иден ти те та, под-
врг ну то по ли тич ким про це си ма, по себ но бор бом за власт, 
осла ња се на  по сто је ће тра ди ци је, не рет ко на вер ску. Мно ги 
са вре ме ни ме ђу ет нич ки су ко би по чи ва ју на ра ди ка ли за ци-
ји иден ти те та, пра ће ној ин стру мен та ли за ци јом  вер ских, ет-
нич ких или дру гих тра ди ци ја. 68 

Тра ди ци ја  пред ста вља „не за о би ла зни фе но мен у од но-
су на ко ји се по ла ри зу ју иде је о на ци о нал ном иден ти те ту“. 
Иако тер мин ко ји ко ји озна ча ва пре нос укуп них зна ња о све-
ту и чо ве ку, тра ди ци ја се ко ри сти и у дру га чи јим зна че њи ма, 
а про блем на ста је ка ко „због ње го ве раз ли чи те и не у јед на че-
не упо тре бе та ко и због не де фи ни са ња на чи на при сту па ња 
овом фе но ме ну“. Од нај оп шти јег зна че ња „пре но ше ња кул-
ту ре са ге не ра ци је на ге не ра ци ју, од но сно укуп ног кул тур-
но-исто риј ског и ма те ри јал ног пре да ња, пре ко еле ме на та тог 
пре да ња ко ји има ју ре ал ни или фик тив ни исто риј ски кон ти-
ну и тет, и ин стру мен та ли за ци је тих еле ме на та као по жељ них 
ви до ва исто риј ске про шло сти, до раз у ме ва ња тра ди ци је као 
не при ко сно ве ног кон цеп та мо рал ног по сту па ња, и на кра ју 
до не га тив них од ре ђе ња овог пој ма, у сми слу на зад них, ре-
тро град них кул тур них са др жа ја, ко ји упу ћу ју на ста тич ност, 
не по треб ни ба ласт, от пор про ме на ма,коч ни це мо дер ни за ци-
је, ин тер гра ци је“ зна че ња тра ди ци је се  за ви сно од по зи ци је 
ак те ра у јав ном жи во ту и са мо ра зу ме ва ња кре ћу углав ном у 
овом ра спо ну.69

На кра ју мо же мо за кљу чи ти да је у си сте ми ма на ци о-
нал не иден ти фи ка ци је не спор но по сто ја ње кон фрон ти ра ју ће 

66 Го лу бо вић, З., нав. де ло, стр. 90.
67 Жу нић, Д., нав. де ло, стр. 16.
68 Ру а но-Бор ба лан, Ж., нав. де ло, стр. 326.
69 Ђе рић, Г., нав. де ло, стр. 171.
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су прот но сти из ме ђу тра ди ци о на ли зма и мо дер ни за ци је, али 
да је сте спор но ка да се и са ма тра ди ци ја и ет но си као ње ни 
но си о ци, ту ма че у кон тра сту са са вре ме но шћу и мо дер ни-
за ци јом. Јер, „про цес ус по ста вља ња и раз во ја на ци о нал ног 
иден ти те та прет по ста вља стал но пре и спи ти ва ње кул тур них 
вред но сти па је за то че сто на ви ди ку су коб из ме ђу тра ди ци је 
и ино ва ци је“. 70

Интеркултурнидијалог:отварањепрема
„другости“/различитости

Јед нан од зна чај них по ма ка у тре ти ра њу ре пре зен та ци-
је иден ти те та ко је је до нео мул ти кул ту ра ли зам пред ста вља 
ис ти ца ње у пр ви план про бле ма ко му ни ка ци је иден ти те та (и 
кул ту ра). У том сми слу на гла ша ва се да јав на сфе ра „не мо же 
да бу де до мен ап стра хо ва ња од по јав них фор ми раз ли чи тих 
кул тур них иден ти те та“, већ на про тив тре ба да по ста не ме-
ди јум  њи хо ве ко му ни ка ци је и афир ма ци је, ка ко би  отво-
ре но шћу сво је ко му ни ка ци о не струк ту ре омо гу ћи ла по ја ву 
раз ли чи то сти. 71

 Основ но по ла зи ште, ба зи ра но на про ми шља њу и ува-
жа ва њу мул ти кул ту рал но сти са вре ме них дру шта ва, је сле-
де ће: ако су, пре ма кла сич ном ли бе рал ном уче њу, сви љу ди 
у сво јим пра ви ма ро ђе ни јед на ки, та кве мо ра ју би ти и њи хо-
ве кул ту ре, с об зи ром на то да су оне, нај пре, јед на ко вред-
не, а по том и кључ не за об ли ко ва ње иден ти те та по је ди на-
ца. Кри те ри ју ми јед не кул ту ре не сме ју се при ме њи ва ти у 
вред но ва њу и оце њи ва њу дру гих кул ту ра, од ко јих сва ка за 
се бе тво ри „по се бан ен ти тет с вла сти тим вред но сно-нор ма-
тив ним скло пом“. За то је нај ва жни је свим кул ту ра ма оси гу-
ра ти исте дру штве не и кул тур не мо гућ но сти раз во ја уну тар 
дру штве не за јед ни це и сва ка прак са ко ја је у су прот но сти с 
овим прин ци пи ма не ле ги тим на је и из раз је ет но цен три зма.72 
Ова нор ма тив на по ла зи шта мул ти кул ту ра ли зма упу ћу ју на 
ве ли ки зна чај ко ји у са вре ме ним плу ра ли стич ким дру штви-

70 Ба зић, Ј., нав. де ло, стр. 336. 
71 Ло шонц А., „Кул тур на плу рал ност, раз ли чи то сти или прак са при хва та ња “,

Новасрпскаполитичкамисао, вол. VI II, бр. 1-4, 7-25, .  Бе о град, 2001, стр. 
14-15.

72 Пу зић, С., нав. де ло, стр. 64.
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ма има ин тер кул тур на ко му ни ка ци ја, на шта по себ но ука зу-
је и раз вој ин тер ди сци пли нар них те о риј ских при сту па под 
овим име ном.73

Иде ја ин тер ку лур не ко му ни ка ци је прет по ста вља пре 
све га је дан ши ре схва ћен кон цепт кул ту ре, и са вре ме но раз-
у ме ва ње исте. Ши ре схва та ње пој ма кул ту ре под ра зу ме ва 
„осим ви дљи вих об је ки ва ци ја (ар те фак ти, рад ње, по на ша ње) 
и не ви дљи ве су бјек ти ва ци је: вред но сти и нор ме, ста во ве и 
пред ста ве, иде је, на чи не раз ми шља ња и ма три це пер цеп ци-
је“.74 Са вре ме ни по глед на кул ту ру не раз у ме ва је ви ше као 
ста бил ну, не про мен љи ву це ли ну зна ња, ве ро ва ња, оби ча ја и 
вред но сти од ре ђе не за јед ни це А упра во тај кон цепт кул ту-
ре као за тво ре ног си сте ма омо гу ћа вао је при ступ у ко ме су 
се кул ту ре ме ђу соб но по ре ди ле и вред но ва ле. Ме ђу тим, овај 
кон цепт до жи вео је број не кри ти ке још на по чет ку 20. ве ка. 
Кул ту ра се у са вре ме ним при сту пи ма по и ма као флу ид на, 
ди на мич ка, про мен љи ва ка те го ри ја, као про цес. 75

На су прот ста ву свр ста ва ња кул ту ра на осно ву не ке 
ска ле вред но сти, ан тро по ло ги ја је по ну ди ла осно ве ре ла ти-
ви зма: „с јед не стра не сва ка кул ту ра је усме ре на „на са му се-
бе“, од но сно се бе схва та у од но су на мо дел од ко га по ти че, а с 
дру ге стра не ни је дан мо дел не мо же се по сма тра ти на осно ву 
не ког дру гог“. Ме ра за кул ту ру, да кле, не по сто ји. „Кул ту ра 
ни је не про мен љи ва сте ре о тип на ма три ца ко ја за тва ра гру пе 
у не ки ста тич ки, не ви дљи ви оклоп. Кул ту ре се ме ња ју а по-
је дин ци усва ја ју за се бе раз ли чи те „кул тур не стра те ги је.“76  
Пре ма си ту а ци о ни стич ком гле ди шту, „си сте ми ко лек тив ног 
зна ча ја се пра ве пре ма по тре ба ма љу ди, чи ји је удео про мен-
љи во сти ве ли ки у ин тер ак ци ји са око ли на ма ко је се и са ме 
ме ња ју и ме ња ју про бле ме са ко ји ма се су о ча ва ју. Кул ту ре 
су та ко исто риј ске ево лу тив не тво ре ви не (што ре ла ти ви зу је 
по јам „кул ту ре по ре кла“) и ко је, осим то га, мно го ду гу ју уза-
јам ном про жи ма њу .“77

Су сре ти ме ђу кул ту ра ма не по ла зе од нул те тач ке, већ 
су, на про тив, не све сно од ре ђе ни ра ни јим кон так ти ма или 

73 Оп шир ни је у Рот, К.,  Сликеуглавама, Бе о град, 2000. 
74 Рот, К., нав. де ло, стр. 309.
75 Rap port, N., Ove ring Ј.,  „Cul tu re“, in: SocialandCulturalAnthropology:The

KeyConcepts,Ro u tled ge, Lon don, pp. 92–102, 2000,  стр. 94-95. 
76 Ка ми ље ри, К., нав. де ло, стр. 105.
77 Ка ми ље ри, К., нав. де ло, стр. 106.
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исто риј ским ис ку стви ма са дру гом кул ту ром, са чу ва ним у 
ко лек тив ном пам ће њу. Сва ки кул тур ни кон такт од ре ђен је 
и соп стве ним и пре не се ним ис ку стви ма ко ји су до би ли свој 
из раз у спе ци фич ним пред ста ва ма о „дру гом“.78 Не рет ко, те 
пред ста ве су оп те ре ће не  ет нич ким сте ре о ти пи ма.  

За то би ин тер кул тур на ко му ни ка ци ја, ко ја тре ба да 
пру жи те о риј ску по др шку раз у ме ва њу ме ђу за јед ни ца ма и 
ди ја ло гу ме ђу кул ту ра ма тре ба ло да се, с јед не стра не, ба-
ви „на ви ка ма у пер цеп ци ји и схе ма ма ту ма че ња, на стан ком 
сте ре о ти па и њи хо вом упо тре бом, док с дру ге у сва кој кул-
ту ри мо ра да из дво ји сре ди шње вред но сти и нор ме, пој мо ве 
и пред ста ве о све ту, стан дар де и ма три це“.79

Исто ри ја је по ка за ла да је про из во ђе ње „дру го сти“ 
мно го пу та опро ба но и по твр ђе но сред ство за кон стру и са ње 
иден ти те та,  у „усло ви ма угро же но сти“ ка да дру ги по ста је 
„не при ја тељ“ он по ста је и ка та ли за тор иден ти те та, јер та да 
у са мо о дре ђе њу раз ли ке у од но су на „дру гог“ до би ја ју при-
мат.80

Про блем раз ли чи то сти јед но је од ве ли ких пи та ња ко ја 
је мул ти кул ту ра ли зам по кре нуо. Уз де мо крат ску иде ју о за-
јед ни штву исто вет них, од но сно за јед ни штва на осно ву оних 
ка рак те ри сти ка ко је сви де ли мо, по ко ји ма смо јед на ки, мул-
ти кул ту ра ли зам уво ди у дру штве но по ље „ди со ци ја тив не 
мо мен те“, ди стинк тив не иден ти те те, за пра во, за јед ни штво 
кул ту ра на осно ву оно га што ни је за јед нич ко, што не де-
ли мо. „Реч је о раз ли чи тим ис ку стви ма и раз ли чи тој исто-
рич но сти; мно штву ис пре пле те них пре се ца ју ћих жи вот них 
фор ми са пре ла зи ма, чво ри шти ма, кон фликт ним зо на ма али 
и мо гућ но сти ма пре во ђе ња“. У осно ви је реч о кон тра дик-
тор ном зах те ву: обез бе ди ти по што ва ње кул тур них раз ли ка, 

78 Ис ку ства кул тур ног плу ра ли зма са вре ме них дру шта ва ути чу на уоб ли ча-
ва ње јед не но ве кул тур не по ли ти ке раз ли чи то сти ко ју пра те и но ве „фор ме 
ин те лек ту ал не све сти“, ко је афир ми шу: „раз би ја ње мо но лит ног и хо мо ге ног 
у име ра зно ли ког, мно штве ног и хе те ро ге ног; од ба ци ва ње ап стракт ног, оп-
штег и уни вер зал ног, због кон крет ног, спе ци фич ног и по себ ног“; њи ма су 
свој стве не исто ри за ци ја, кон тек сту а ли за ци ја и плу ра ли за ци ја, окре та ње ка 
не из ве сном, при вре ме ном, про мен љи вом, екс пе ри мен тал ном, по крет ном и 
ме ња ју ћем“. (Вест, К., нав. де ло, стр. 242);  Рот, К, нав. де ло, стр. 270.

79 Рот, К., нав. де ло, стр. 310. 
80 Ђу рић, Ј,. „Иден ти тет и ин тер кул ту рал ност – Ср би ја као ме сто  про жи ма ња 

Бал ка на и (Сред ње) Евро пе“, стр. 223.
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али у окви ру си сте ма по на ша ња ко ји омо гу ћу ју њи хо во пре-
ва зи ла же ње.81 Раз у ме ти дру гог као слич ног, и сход но то ме 
као јед на ког, али и као раз ли чи тог; као су бјек та пра ва ко је 
је исто вет но с на шим, али и с раз ли чи то шћу у од но су на нас 
ко ја ужи ва јав но при зна ње. 82 

За раз ли ку од мул ти кул ту ра ли зма ко ји под ра зу ме ва 
ма ње или ви ше не за ви сну ко ег зи стен ци ју кул ту ра, ин тер-
кул ту рал ност је по јам  ко ји тре ба да се по твр ди „у ак ци ји 
оства ри ва ња уза јам но сти рав но прав ног про жи ма ња и пу но-
прав не раз ме не свих кул ту ра ко је до ла зе у до дир“. Под усло-
вом да овај кон цепт ин тер кул ту рал но сти бу де ре ал но по др-
жан – по ли тич ким и еко ном ским чи ни о ци ма, он би мо гао да 
бу де под ло га за „ин те гра тив ну ре кон струк ци ју иден ти те та, 
што би зна чи ло да би мо гао да до пу сти да у ње му до ђе до 
про жи ма ња и пре ла ма ња раз ли чи тих кул ту ра кроз раз ли чи-
те сло је ве ин ди ви ду ал них и ко лек тив них иден ти те та“.83 А у 
усло ви ма стал них про ме на и рас ту ће со ци јал не ре флек сив но-
сти мо гу се одр жа ти са мо кул ту ре спо соб не за ре флек сив ну 
са мо тран сфор ма ци ју. У том сми слу мул ти кул ту ра ли стич ки 
про је кат за шти те ма њин ских кул ту ра прав ним ме ра ма за и-
ста ли чи на за шти ту кул ту ра као „угро же них вр ста”; под ра-
зу ме ва ју ћи ко лек тив на пра ва и оба ве зе, он од у зи ма кул ту ри 
ње ну ви тал ност, а по је дин це спу та ва у кри тич ком про ми-
шља њу/из бо ру  иден ти те та; а ка ко ис ти че Јир ген Ха бер мас, 
са мо кул ту ре ко је при ста ју на де мо крат ски ди ја лог за вре ђу-
ју пра во на при зна ње, а са мо оне спо соб не за ре флек сив ну 
тран сфор ма ци ју кроз уче шће у дис кур зив ним прак са ма са-
вре ме них мул ти кул тур них дру шта ва до би ја ју мо гућ ност за 
оп ста ја ње.84 

Др жа ве раз ви је ног За па да то ком дру ге по ло ви не 20. ве-
ка по све ти ле су озбиљ ну па жњу те о риј ским и прак тич ним 
пи та њи ма уну тра шњих ме ђу кул тур них од но са, раз ра ђу ју ћи 
стра те ги је и тех ни ке ус по ста вља ња ме ђу кул тур не ко му ни ка-
ци је уну тар соп стве них за јед ни ца, бу ду ћи да се она по ка за ла 

81 Ка ми ли је ри К., „Кул ту ре и стра те ги је, или хи ља ду на чи на при ла го ђа ва ња“, 
у Идентитет(и), стр. 112.

82 Ло шонц, А., нав. де ло, стр. 13-14.
83 Ђу рић, Ј., нав. де ло стр. 229.
84 Пу зић, С. (2004), „Мул ти кул ту ра ли зам и иза зо ви посттр адиционалнe плу-

ра ли за ци је“, Политичкамисао, вол. XLI, бр. 4, стр. 59–71, За греб, стр. 64.
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као ва жан услов одр жа ва ња дру штве не ста бил но сти.  Свест 
о ну жно сти очу ва ња ра зно вр сно сти кул тур них мо де ла сме-
ни ла је бо ја зан од гу бит ка кул тур ног иден ти те та, бу ду ћи да 
је по ста ло ја сно да се сва ки кул тур ни мо дел озна чен као на-
ци о нал ни са сто ји од раз ли чи тих кул тур них мо де ла, „уну тар 
ко јих се мо гу раз ви ти ни же ло кал не ва ри јан те, све до по је ди-
нач них, ин ди ви ду ал них ин тер пре та ци ја ре ал них по је ди на ца 
као но си ла ца/ин тер пре те на та кул ту ре.“85

Оп ста нак раз ли чи тих кул тур них мо де ла „у ши рем те-
ри то ри јал ном, на ци о нал ном или гло бал ном окру же њу мо гућ 
је, да кле, са мо ако по сто ји ефи ка сан ме ха ни зам за пре ва зи-
ла же ње кул тур них су ко ба“.86 Је дан од њих је сва ка ко ин тер-
кул тур ни ди ја лог схва ћен као „мо дел упра вља ња кул тур ном 
ра зно ли ко шћу“.87

Ствар на ко му ни ка ци ја из ме ђу при пад ни ка  раз ли чи-
тих кул ту ра пред ста вља ве ли ки иза зов. Кул ту ра ути че на 
ефект но ме ђу кул тур но раз у ме ва ње на три основ на на чи на: 
као „ког ни тив но огра ни че ње/збу ње ност“; у пи та њу су окви-
ри од но са или по гле ди као по за ди на у ко ју и са ко јом се но ве 
ин фор ма ци је упо ре ђу ју и угра ђу ју;“ као „огра ни че ња у по-
на ша њу“, у том сми слу да сва ка кул ту ра има сво ја пра ви ла о 
про пи са ном по на ша њу ко ја ути чу на вер бал ну и не вер бал ну 
ко му ни ка ци ју; и „емо тив но огра ни че ње“ као про из вод раз-
ли ка у на чи ни ма ис по ља ва ња емо ци ја. Кул тур ни кон флик ти 
по сле ди ца су раз ли ка у вред но сти ма и нор ма ма по на ша ња 
љу ди из раз ли чи тих кул тур них мо де ла.88 

Пи та ње вред но сти има цен трал ну уло гу бу ду ћи да се 
за јед нич ки име ни тељ сва ког иден ти те та на ла зи на осно ву 
од го ва ра ју ћих за јед нич ких вред но сти. Упра во за то, у осно-
ви ин те кул тур ног ди ја ло га као мо де ла за упра вља ње кул-
тур ном ра зно ли ко шћу сто је „за јед нич ке основ не вред но сти, 
по што ва ње за јед нич ког на сле ђа и кул тур не ра зно ли ко сти, 
као и ува жа ва ње до сто јан ства сва ког по је дин ца“; у овом 

85 Га ври ло вић, Љ., „Ме клу ан и сан о Злат ном до бу шљи ве“, Новасрпскаполи-
тичкамисао, вол. VI II, бр. 1-4, стр. 7-25, Бе о град, стр. 125.

86 Исто
87 Бе ла књи га о ин тер кул тур ном ди ја ло гу, Са вет Евро пе, Стра збур, 2008, 

,http://www.coe.int/t/dg4/in ter cul tu ral/So ur ce/Pub_Whi te_Pa per/Whi te Pa per_
ID_Ser bi an Ver sion.pdf,

88 Га ври ло вић, Љ., нав. де ло, стр. 128-129.
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сми слу ин тер кул тур ни ди ја лог има ва жну уло гу у спре ча-
ва њу да ет нич ке, вер ске, је зич ке и кул тур не раз ли ке/по де ле 
по ста ну осно ва за тва ра ња пре ма „дру гом“ и дру га чи јем; он 
тре ба исто вре ме но да ува жи раз ли чи тост и по др жи со ци јал-
ну ко хе зи ју схва ће ну као „спо соб ност дру штва да обез бе ди 
до бро бит свим сво јим чла но ви ма уз ми ни мал но ис ти ца ње 
раз ли чи то сти и без по ла ри за ци је“ Кор пус људ ских пра ва по-
твр ђу је „да су сви љу ди јед на ки, али и на је дин ствен на чин 
по себ ни. Аси ми ла ци ја од ре ђе ним ен ти те том без при зна ва ња  
ра зно ли ко сти зна чи ла би хо мо ге ни за ци ју и гу би так ви тал но-
сти, док би ра зно ли кост без за јед ни штва и со ли дар но сти оне-
мо гу ћи ла обо стра но по што ва ње и со ци јал ну ин клу зи ју“. 89    

Де кла ра ци ја о кул тур ним пра ви ма од ре ђу је кул тур-
ни иден ти тет као  „је дин ство еле ме на та по ко ји ма се јад на 
лич ност или гру па са мо о дре ђу је, пред ста вља и чи ни пре-
по зна тљи вом; кул тур ни иден ти тет под ра зу ме ва сло бо ду и 
диг ни тет лич но сти, исто вре ме но и ње ну ин кор по ри ра ност у 
ра зно ли ке кул тур не про це се, по себ не и оп ште, исто риј ске и 
окре ну те бу дућ но сти “. 90 

Плу ра ли зам са вре ме них дру шта ва чи ни „истин ско 
при хва та ње и ува жа ва ње ра зно ли ко сти и ди на ми ке кул тур-
них тра ди ци ја, ет нич ког и кул тур ног иден ти те та, вер ских 
схва та ња, умет нич ких, књи жев них и со ци о е ко ном ских иде-
ја и пој мо ва“ као основ на прет по став ка хар мо нич не са рад ње 
и со ци јал не ко хе зи је уну тар са вре ме них мул ти кул ту рал них  
дру шта ва.

Закључак

Не ста ја ње тра ди ци о нал них кул тур них иден ти те та  
оста вља по је дин це без окви ра кул ту ре на ко ју су на ви кли, 
што сва ка ко пред ста вља не ки об лик уда ра на иден ти тет ску 
фор му лу, уто ли ко ви ше што по сто ји бо ја зан да „пре ки да-
ње ду го трај них кул тур них ци клу са, чи ја је уло га да по ве-
зу ју сми сао са да шњо сти с про шло шћу и бу дућ но шћу иден-
ти те та“, мо же да зна чи сво ђе ње ко лек тив них иден ти те та на 
„функ ци је у тех но ло ги ји вла да ња“. Ме ђу тим, иден ти те ти, 
као што зна мо,  ни су мо но лит ни и ста тич ни већ се са сто је из 

89 Белакњигаоинтеркултурномдијалогу,стр. 2, 7, 8
90 Жу нић, Д.,нав. де ло, стр. 16.
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„мно гих по ве за них, из у кр шта них, или пре кла па ју ћих сло је-
ва, на ко је мо же мо ути ца ти ко ји, иако су по тен ци јал но да ти, 
мо гу да бу ду ме ња ни, на пу шта ни и из гу бље ни, на мет ну ти и 
оте ти“ и по но во (ре)кон стру и са ни.91 

На ци о нал ни иден ти тет ни је ин ко па ти би лан са иде ја ма 
и прак са ма ин тер кул тур ног ди ја ло га, а не мо ра ну жно би ти 
ни у ко ли зи ји са про це си ма мо дер ни за ци је, јер та ре ла ци ја 
за ви си од укуп ног од но са дру штва пре ма мо дер ни за циј ским 
про це си ма, од ње го ве по ли тич ке кул ту ре (ауто ри тар на или 
де мо крат ска у осно ви) од дис кур са на ци о нал не ре пре зен та-
ци је ко ји до ми ни ра ју у јав ној сфе ри, од но сно од ње ног ка-
рак те ра. Ува жа ва ње кул тур ног плу ра ли зма и  фраг мен тар-
но сти као од ли ка са вре ме них дру шта ва упу ћу је на ва жност 
отво ре но сти јав не сфе ре за раз ли чи те „гла со ве“, иден ти те те, 
ин те ре се, кул ту ре, као сфе ре стал них про ме на ко је до но се 
ко му ни ка тив не прак се, ка ко у од но су сна га ме ђу вла да ју ћим 
и кон ку рент ским дис кур си ма, та ко и у сми слу иден ти те та 
ко ји се у њој про мо ви шу и тран сфор ми шу.

Ка да је у дру штву на сна зи ре тра ди ци о на ли за ци ја, ја-
сно је да ће си сте ми на ци о нал не иден ти фи ка ци је по при ма ти 
ре тро град не фор ме ин тер пре та ци је. Али ни тра ди ци ја и кон-
ти ну и те ти на ци о нал не иден ти фи ка ци је по се би, схва ће ни 
ов де кроз прин цип стал но сти уну тар про ме на, не под ра зу-
ме ва ју ну жно кул тур ну хо мо ге ни за ци ју као иден ти тет ско за-
тва ра ње и ока ме њи ва ње ди стинк тив них кул тур них обе леж-
ја. Ре а фир ма ци ја на ци о нал ног иден ти те та ка рак те ри стич на 
за вре ме на ве ли ких дру штве них и по ли тич ких про ме на и 
иден ти тет ске не ста бил но сти не мо ра ну жно зна чи ти ре три-
ба ли за ци ју; као што ни ње го ве ре фор му ла ци је, ко је би га 
учи ни ле при ме ре ним и про дук тив ним у вре ме ну „пост на ци-
о нал них“ кул тур них и по ли тич ких ин те гра ци ја не зна че ње-
го во оспо ра ва ње. Вред но сти на ко ји ма по чи ва ју све на ци је, 
као и њи хо ве уни је, исте су оне де мо крат ске вред но сти сло-
бо де и пра ва по је ди на ца, дру штва јед на ких шан си, гра ђан-
ских сло бо да, од го вор но сти и со ли дар но сти, вла да ви не пра-
ва. По ја ве ра ди ка ли за ци је иден ти тет ских дис кур са и њи хо ве 
иде о ло шке и по ли тич ке ма ни пу ла ци је не мо гу уте ме љи ти 
оспо ра ва ње на ци о нал ног иден ти те та као про дук тив ног ви да 

91 Ђу рић, Ј., нав. де ло, стр. 229.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕС-бр.2/2012,год.VIIIvol.14 стр.165-197

193

со ци јал не иден ти фи ка ци ја, ни ти при пи си ва ње истом ан ти-
мо дер ни за циј ског и ан ти ин те гра циј ског ка рак те ра. 

MilenaPesic

NATIONALIDENTITY
ANDINTERCULTURALDIALOGUE

Sum mary

Thefocusofthispaperisontheculturalaspectsofthephe-
nomenon of national identity, namely the research of relations
betweenculture/culturalidentityandnationalidentitywiththe
aimofseparationofpositivefeaturesthatdefineitasasocially
productiveformofsocialidentification.Reviewofthedestructive
consequencesofthepolitical/ideologicalinstrumentalizationof
identitydiscoursehasbeenmadetotheextentitrequiresthese-
parationofsocialandproductivedimensionsofthephenomenon
ofnationalidentityfromwhatinstrumentationpoliticalstrategy.
Theculturalandethnicdimensionsofnationalidentityinthefo-
cusofthisstudybecausetheliteratureoftenexactlyculturaland
ethnicdimensionsofnationalidentityareconsideredproblema-
ticintermsofessentialistinterpretationsbreedingdangersofpo-
liticalinstrumentalization.Themeaningofthisobservationlies
inestablishingsuchinterpretativerelationshipbetweennational
identityand interculturaldialoguewhichaccentuated the thing
theycanbecompatibleconfirmthethesisofthisworkleadingtoa
nationalidentityasaproductiveformofsocialidentificationand
socio-historical construct, not incompatible with the processes
ofinternationalintegrationandtheinterculturaldialogueasit’s
relevantsocio-culturalassumption.
Keywords:nationalidentity,asocialconstruct,culture,politics,

nationalcapacities,interculturaldialogue,democ-
racy, tradition, modernization, international inte-
gration
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Re su me

 The focusof this paper is on the culturalaspectsof the
phenomenonofnationalidentity,namelytheresearchofrelations
betweenculture/culturalidentityandnationalidentitywiththe
aimofseparationofpositivefeaturesthatdefineitasasocially
productiveformofsocialidentification.Reviewofthedestructive
consequencesofthepolitical/ideologicalinstrumentalizationof
identitydiscoursehasbeenmadetotheextentitrequiresthese-
parationofsocialandproductivedimensionsofthephenomenon
ofnationalidentityfromwhatinstrumentationpoliticalstrategy.
Theculturalandethnicdimensionsofnationalidentityinthefo-
cusofthisresearchfortworeasons:becausetheyareguidedby
thetheorythatsuchapoliticalphenomenaarereducedtotheir
politicalandculturalaspects,andthelackofinsightintothose
aspectsofmeaninginunderstandingthephenomenonofincom-
pleteness,andbecause the literatureoftenexactlyculturaland
ethnicdimensionsofnationalidentity,asopposedtoindisputable
civicandpoliticaldimension,qualifiesasproblematicintermsof
essentialistinterpretations,breedingdangersofpoliticalinstru-
mentalization,astheoriginofinterethnictensions/conflicts.

Themeaningof thisobservation lies in establishing such
interpretative relationship between national identity and inter-
culturaldialoguewhichaccentuatedthethingtheycanbecom-
patible.National identity isviewedhereprimarily throughcol-
lectiveculturalidentity(identificationwiththesymbolicsystems
sopstevneculture)orassocio/historicalconstruct,andassocially
productiveformofsocialidentification.Interculturaldialogueis
understoodasasocio-culturalassumptionofinternationalinte-
grationprocess,butalsoasamodelformanagingculturaldiver-
sity.

Theculturalidentityofanationthatestablishesthesocial
interactionandanidentityofanindividualformulaistheoneba-
sedontheuniquenessoftheinstitutionalspheresoffunctioning
as a social phenomenon, that becomesmore than the reduced
iton institutionalizationandstandardization, throughthe iden-
tificationofcitizenswithitsculturalfoundations.Inthissense,
nationalcapacitiesandwiderformsofidentification,democra-
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ticpoliticalinstitutionsinsociety,manifesteditsproductiveside,
through the identificationofcitizenswithcultural,symbolicdi-
mensionsofnationalidentity,withoutwhichhewouldbemerely
alegalandpoliticalnorms.

Nationalidentityisnotincopatiblewithideasandpractices
ofinterculturaldialogue,andnotnecessarilybeinconflictwith
theprocessesofmodernization,becausethatrelationdependson
thetotalrelationshipofsocietytothemodernizationprocess,and
of itspoliticalculture (authoritarianordemocratic inbasis)of
thediscourseofnational teamthatdominatethepublicsphere,
thatofhercharacter.Respectforculturalpluralismandfragmen-
tationasafeatureofmodernsocietiesindicatestheimportance
ofopenpublicsphereindifferent“voices”,identities, interests,
culture,asasphereofconstantchangesmadebycommunicative
practices,as thebalanceofpoweramong the rulingandcom-
petingdiscourses,andintermsofidentitythatitpromotesand
transform.

 Овај рад је примљен 6. августа 2012. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 24. августа 2012. године.
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Кључне речи: Људска права, владавина права, универзали
зација, идеологизација, вредносни плурализам,
УставРепубликеСрбије.

Одидејеприроднихправадољудскихправа
каоидеологизованихморалнихстандарда

Људ ска пра ва не сум њи во пред ста вља ју conditio sine
qua non прав не др жа ве. За при ста ли це ма те ри јал ног пој ма 
прав не др жа ве – пре све га те о ре ти ча ре при род ног пра ва, 
људ ска пра ва су ап со лут на и веч на, а основ на функ ци ја др-
жа ве је да их за шти ти. Че сто се ко ре ни и за че ци људ ских 
пра ва тра же још у ан тич кој прак си и фи ло зо фи ји, на ро чи-
то у прак си атин ског по ли са где су, прем да са мо сло бод ним 
љу ди ма, би ли за га ран то ва ни прав на јед на кост (isonomia) и 
сло бо да го во ра (isegoria) и низ дру гих пра ва ко ја са вре ме ни 
ауто ри, че сто нео прав да но, пре по зна ју као „људ ска пра ва“. 
Mодерном схва та њу људ ских пра ва у ве ли кој ме ри су до при-
не ли за пад ни по ли тич ки фи ло зо фи у 17. и 18. ве ку, а на пр вом 
ме сту Џон Лок, ко ји је кроз „Две рас пра ве о вла ди“ те мељ но 
раз ра дио кон цепт уни вер зал них „при род них пра ва“ ко ја ва-
же за све љу де и сва вре ме на. Да нас то уче ње у ве ли кој ме ри 
по ста је ин стру мен та ли зо ва но, а људ ска пра ва, као на след ни-
ци при род них пра ва, сред ство обез бе ђи ва ња ле ги ти ми те та 
за упо тре бу си ле у свет ској по ли ти ци.1 „Упр кос пра ву, же ља 
је умет ник сме штен у по за ди ни, ко ји се скри вен од по гле да 
кре ће дуж дру штве ног и прав ног си сте ма. Она да нас при-
ма за слу же но при зна ње пр ви пут, јер сле ђе ње же ље по ста је 
ор га ни за ци о ни прин цип за пад них пост мо дер них дру шта ва. 
Ње но име су људ ска пра ва“.2

Ре то ри ци људ ских пра ва, на ко ји ма у ве ли кој ме ри по-
чи ва док три на прав не др жа ве и вла да ви не пра ва, че сто иш-
че за ва раз ли ка из ме ђу пра ва и мо ра ла, што не сум њи во ука-
зу је на скри ве не то та ли тар не тен ден ци је.3 Ис пре пле те ност 

1 Вид. Бра ун ли, Ј., „По ли ти ка људ ских пра ва у од но су на вла да ви ну пра ва“, 
АналиПравногфакултетауБеограду,4/2009, 14-15.

2 Ду зи нас, К., Људскаправаиимперија, Бе о град, 2009, 63.
3 “То зна чи да ра зу ми је ва ње људ ских пра ва, ко је је пре вла да ва ло на За па ду 

на кон Дру гог свјет ског ра та, и са мо има то та ли тар не ко но та ци је. Оно, на и-
ме, пот ко па ва раз ли ку из ме ђу ле гал но сти и мо рал но сти, ко ја је кон сти ту-
тив на за ли бе рал ну прав ну др жа ву. За пра во, на ме та ње уни вер зал но сти за-
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пра ва и мо ра ла, као и на пе тост из ме ђу ствар ног и иде ал ног, 
ка рак те ри ше ин сти тут људ ских пра ва и да је им дво сми сле но 
зна че ње, што ко ри сти др жа ва ма за пад ног све та ко је по чи ва ју 
на овим те ме љи ма. Отва ра се мо гућ ност adhoc ту ма че ња у 
по је ди нач ним слу ча је ви ма, а то не ми нов но во ди ар би трер-
но сти и зло у по тре ба ма у по ли ти ци. Та ко, на при мер, Вол цер, 
ва тре ни за ступ ник ко му ни та ри зма, ко ме је не дав но до де љен 
по ча сни док то рат Уни вер зи те та у Бе о гра ду уз број не по ле-
ми ке у на уч ној јав но сти, не пра ве ћи ја сну ди фе рен ци ја ци ју 
из ме ђу пра ва и мо ра ла, НА ТО „ин тер вен ци ју“ на Ко со ву ка-
рак те ри ше као пра вед ни рат.4 Ме сто људ ским пра ви ма ко-
ја ни су до жи ве ла пре ци зну кон сти ту ци о на ли за ци ју оста је у 
до ме ну по ли тич ке фи ло зо фи је. „Фор мал на свој ства ле га ли-
те та је су оно по че му се пра во раз ли ку је од мо ра ла. Из тог 
угла гле да но, ко рек тан од го вор на опа сност од не по сред не 
мо ра ли за ци је по ли ти ке не са сто ји се у чи шће њу по ли ти ке од 
сва ког мо рал ног са др жа ја, већ у тран сфор ма ци ји мо ра ла у 
си стем по зи тив них за ко на, ко јем су свој стве не ле гал не про-
це ду ре за њи хо во до но ше ње и при ме ну. Уво ђе њем људ ских 
пра ва у по зи тив но пра во на ова кав на чин одр жа ва се раз ли ка 
из ме ђу пра ва и оних еле ме на та мо ра ла ко ји ни су под ло жни 
прав ној ре гу ла ци ји, тач ни је, из бе га ва се мо ра ли стич ки фун-
да мен та ли зам по ли ти ке људ ских пра ва, од но сно мо ра ли за-
ци ја по ли ти ке ко јом се ну жно у игру уво де дво стру ки ар ши-
ни при ли ком до но ше ња од лу ка о ме ђу на род ним и уну тра-
шњим кон флик ти ма“.5 У да на шње вре ме људ ска пра ва иде о-
ло ги за ци јом по сте пе но гу бе прав ни зна чај и све ви ше по ста ју 
нео д ре ђе ни и не ја сни мо рал ни по сту ла ти ко ји омо гу ћа ва ју и 

пад не кон цеп ци је људ ских пра ва од ра жа ва са мо по бје ду аме рич ког ме си ја-
ни зма де мо кра ци је у на шем сто ље ћу. Чи ње ни ца да смо се у ве ћи ни за пад них 
зе ма ља при бли жи ли по зи ци ји аме рич ког ме си ја ни зма, не мо же на до мје сти-
ти кри ти ку то га”, Бе кер, В., “Прав на др жа ва и људ ска пра ва”, Политичка
мисао, 34, 1997/4,75.

4 “НА ТО ин тер вен ци ја на Ко со ву на зи ва се агре сив ним ра том, али ве ћи на по-
сма тра ча при зна је ње ну мо рал ну ле ги ти ма ци ју. Ре че но ми је да је не мач ки 
фи ло зоф и дру штве ни те о ре ти чар, Јир ген Ха бер мас, ову ин тер вен ци ју опи-
сао као ‘не ле гал ну, али мо рал но оправ да ну’. Ка да се ова два су да упо ре де, 
не ле гал ност бле ди. Мо рал но зна че ње агре си је зах те ва да по сто ји за јед нич ки 
жи вот ко ји се од ви ја на том ко ма ду те ри то ри је, ко ји да та др жа ва шти ти, а 
др жа ва ко ја на па да угро жа ва. Од мах се мо же ви де ти да се ин тер вен ци ја на 
Ко со ву укла па у де фи ни ци ју агре си је УН, али не и мо рал но зна че ње те ин-
тер вен ци је”, Вол цер, М., “Зло чин агре сив ног ра та”, Морал и прљаве руке, 
Бе о град, 2010, 130.

5 Ibid.,из пред го во ра С. Ди вја ка, 13.
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ле ги ти ми шу во ђе ње по ли ти ке но вог свет ског по рет ка.6 Ве-
ли ки број или чак ве ћи на ра то ва да на шњи це се во де у име 
људ ских пра ва и ши ре ња де мо кра ти је.7 Та ко, на при мер Ролс, 
де фи ни шу ћи осам тра ди ци о нал них прин ци па прав де сло-
бод них и де мо крат ских на ро да, на гла ша ва да че твр ти прин-
цип, ко ји се од но си на не-ин тер вен ци ју, „иако је по го дан за 
дру штво до бро уре ђе них на ро да, он се не мо же при ме ни ти 
ка да се ра ди о дру штву не у ре ђе них на ро да у ко ји ма су ра-
то ви и озбиљ на кр ше ња људ ских пра ва ен де мич на по ја ва“.8

Деинституционализовањељудскихправа
измештањељудскихправанатерен

идеологизованогморала

Основ на иде ја људ ских пра ва, већ од са мог за чет ка иде-
је у ан ти ци,9 пре ко за че та ка кон сти ту ци о на ли за ци је у окри-
љи ма Аме рич ке и Фран цу ске ре во лу ци је, би ла је те жња за 
огра ни ча ва њем не спу та не вла сти су ве ре на. На иде а ли ма Ре-
во лу ци је из ра ста ју и три ге не ра ци је људ ских пра ва. Раз ли ке 
из ме ђу пр ве (ин ди ви ду ал не сло бо де) и дру ге (јед на кост) кор-
пе људ ских пра ва по ста ју осно ва ка сни је на сту пе лог иде о-
ло шког хлад ног ра та на ре ла ци ји ли бе ра ли зам-со ци ја ли зам. 
Мо дер на епо ха, на кон по бе де за пад ног све та у хлад ном ра ту, 
но си са со бом и про ме ну ци ља и уло ге људ ских пра ва, ко ја че-
сто по ста ју ма ни пу ла тив но сред ство за по твр ђи ва ње др жав-
ног ле ги ти ми те та.10 Ме ри ло ци ви ли зо ва но сти јед не др жа ве 

6 Вид. ви ше: Јо ва но вић, М., Кр стић, И., „Људ ска пра ва у ХХI ве ку: из ме ђу 
кри зе и но вог по чет ка“, АналиПравногфакултетауБеограду,4/2009, 9.

7 „Људ ска пра ва су иде о ло ги ја са мо рал ним на бо јем. За њих се прет по ста вља 
да су из над по ли ти ке, не у трал ни, ра ци о нал ни, при род ни дис курс, прак са и 
морални адутко јим се кон флик ти окон ча ва ју. По сле крајаидеологија,уни-
вер зал но по зи ва ње на мо рал на пра ва учи ни ло је од њих ал тер на ти ву раз ли-
чи тим иде о ло шким измима или фа са ду за њих. Тај тер мин се упо тре бља-
ва као си но ним за ли бе ра ли зам, тр жи шни ка пи та ли зам, ин ди ви ду а ли зам“, 
ibid., 33.

8 Ролс, Џ., Правонарода,Бе о град, 2003,54.
9 О исто вет но сти иде је људ ских пра ва и при род них пра ва вид. До не ли, J., 

„Људ ска пра ва као при род на пра ва“, Правниживот,12/1996.
10 „САД и у то ме на сту па ју као на след ник ве ли ких им пе ри ја ко је су као цен-

трал ни ар гу мент ле ги тим но сти сво је вла да ви не ис ти ца ле оба ве зу да бу ду 
га рант ми ра на ве ли ком про сто ру – са мо што се тај мир, у слу ча ју де мо крат-
ске им пе ри је, ме ри сте пе ном ус по ста вља ња и одр жа ва ња људ ских пра ва. 
Сје ди ње не др жа ве пре у зе ле су на се бе уло гу не ка да шњих им пе ри ја, ко је су 
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по ста је сте пен ко ди фи ко ва но сти и за шти те људ ских пра ва. 
Али, ту ва жи јед но чуд но пра ви ло, ко је на ме ће за кљу чак да 
што се ви ше пра ва нор ми ра и при ме њу је, то се ства ра ве ћи 
при ти сак на аде кват ни је по сту па ње и трет ман.11 Ма да и та да, 
без об зи ра на при ме ре но/не при ме ре но нор ма тив но уоб ли че-
ње, кључ но пи та ње оста је оства ре ње овог дог мат ско-вред но-
сног са др жа ја вла да ви не пра ва и прав не др жа ве. Про па ги ра-
ње људ ских пра ва те жи да се при ка же као апо ли тич ка иде ја, 
ма да је у прак си иде о ло шко чи шће ње иде је људ ских пра ва, 
као и вла да ви не пра ва, прак тич но не мо гу ће, исто ко ли ко и 
прин цип да сви љу ди по се ду ју уни вер зал на јед на ка пра ва. 
Је дан број ауто ра сма тра да сва ко ста ње људ ских пра ва пре 
на стан ка свет ске др жа ве не мо же пре тен до ва ти на то да има 
уни вер зал но ва же ње, већ да се ту ра ди о по сту ли ра ној, а не о 
ствар ној уни вер зал но сти. С об зи ром на не по сто ја ње свет ске 
др жа ве, они твр де да ће мо још ду го жи ве ти у све тлу пар-
ти ку лар но-мо рал ног при хва та ња основ них пра ва.12 Људ ска 
пра ва у ве ли кој ме ри при кри ва ју јаз ко ји по сто ји на ре ла ци ји 
иде ал но – ствар но од но сно на ре ла ци ји прав да – за кон. Та ко 
се мо гу сре сти и раз ми шља ња о то ме да људ ска пра ва пред-
ста вља ју фик ци ју, а да се ве ро ва ње у људ ска пра ва мо же из-
јед на чи ти са ве ро ва њем у ве шти це и јед но ро ге.13

Да на шњи свет се по ка зу је као по зор ни ца ве ли ких не-
јед на ко сти, има ју ћи у ви ду др жа ве за пад ног све та у од но су 
на зе мље тре ћег све та. За пра во, са ма осно ва ли бе ра ли зма је 
кон тра дик тор на. Уко ли ко сви љу ди има ју јед на ка пра ва, он-
да је нео др жив ка пи та ли стич ки мо дел ко ји је сам ба зи ран 

се бе до жи вља ва ле као сред ство ши ре ња ци ви ли за ци је“, Мин клер, Х., Им
перије–ЛогикавладавинесветомодстарогРимадоСједињенихДржава, 
Бе о град, 2009,115.

11 На не ки на чин то је ан ти ци пи рао и Та цит у сво јој чу ве ној ми сли Corruptis
simarespublica,plurimaeleges (Анали, 3, 27).

12 Та ко Бе кер ис ти че: “Сто га је мо гу ће го во ри ти о уни вер зал ној ва жно сти људ-
ских пра ва са мо ако их се ин тер пре ти ра као ле гал но ва же ће. У сми слу уни-
вер зал ног ва же ња, ле гал но ва же ње је мо гу ће са мо у свјет ској др жа ви. То, 
пак, зна чи да упра во за на ци о нал не прав не др жа ве не по сто ји уни вер зал но 
ва же ње људ ских пра ва, јер, као што је већ ре че но, уни вер зал но ва же ње мо-
же по сто ја ти са мо у окви ри ма свјет ске прав не др жа ве. До ду ше, из сва ко га 
етич ко-мо рал ног за сту па ња људ ских пра ва про из ла зи оба ве за да се ство ри 
та ква свјет ска др жа ва, то зна чи ус по ста вља ње је дин стве но га прав ног по рет-
ка у ци је лом сви је ту, и то пре ма мје ри ли ма пој ма прав не др жа ве”,  Бе кер, В., 
op.cit., 74.

13 Ma cIntyre, A., AfterVirtue–AStudyinMoralTheory, In di a na, 2007, 69-70.
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на ства ра њу не јед на ко сти. Ре чи ма Ро бин со но ве: „Шта ви ше, 
сво јим фо ку си ра њем на ин ди ви ду ал на пра ва и фор мал ну 
јед на кост, ли бе ра ли зам тра жи при ви ле го ва ну мо рал ну по зи-
ци ју, при кри ва ју ћи обим у ко ме та иста ‘пра ва’ мо гу до ве сти 
до не јед на ко сти и дру штве не изо ло ва но сти“.14 Отуд не чу-
ди за па жа ње Ар чи бу ги ја да за пад не де мо кра ти је че сто има-
ју пред ра су де и при ме њу ју не јед на ке кри те ри ју ме у по гле ду 
људ ских пра ва.15 Он узи ма за при мер три та кве во де ће др-
жа ве, Ве ли ку Бри та ни ју, Аме ри ку и Фран цу ску, као зе мље 
у ко ји ма су на ста ле ве ли ке де кла ра ци је о људ ским пра ви ма 
и ко је при лич но до след но по шту ју људ ска пра ва у свом уну-
тра шњем пра ву,16 али не при ме њу ју исте прин ци пе ре ци мо 
у Ин ди ји, пре ма аме рич ким ста ро се де о ци ма у Се вер ној или 
Ју жној Аме ри ци или пре ма Ал жи ру. Де мо кра ти ја код ку ће 
не пред ста вља га ран ци ју да ће се јед на др жа ва по на ша ти у 
скла ду са де мо крат ским прин ци пи ма и на ме ђу на род ном 
пла ну.17 На ме та ње уни вер зал но сти за пад не кон цеп ци је људ-
ских пра ва, у ко јој је раз ли ка из ме ђу мо рал но сти и ле гал но-
сти пот ко па на иде о ло шким то но ви ма (али и праг ма тич ним 
по тре ба ма), је у ве ли кој ме ри ре зул тат по бе де у хлад но ра-
тов ском су ко бу и три јум фа аме рич ког ти па вла да ви не пра ва, 
ко ји у мно гим аспек ти ма по ка зу је то та ли тар не тен ден ци је.18 

14 Ro bin son, F., „Glo ba li zing Li be ra lism? Mo ra lity and le gi ti macy in a li be ral glo bal 
or der“, PoliticsandGlobalization (ed. Shaw, M.), Lon don - New York, 1999, 154.

15 Ar chi bu gi, D., “The Po li tics of Co smo po li ti cal De moc racy”, Governingforthe
Environment (ed. Gle e son, B., Low, N.), New York, 2001, 203. Истог ми шље на 
је и Иг ња ти јеф: “Од вре ме на ка да је Еле о но ра Ру звелт пред се да ва ла ко ми-
си јом ко ја је до не ла Уни вер зал ну де кла ра ци ју, Аме ри ка про мо ви ше нор ме 
људ ских пра ва по це лом све ту, при том се, ме ђу тим, опи ру ћи иде ји да ове 
нор ме тре ба да се при ме њу ју и на аме рич ке гра ђа не и аме рич ке ин сти ту ци-
је”, Иг ња ти јеф, М., Људскаправакаополитикаиидолопоклонство, Бе о град, 
2006, 39. Аутор, као при мер на ро чи то ис ти че окле ва ње Аме ри ке у по гле ду 
уки да ња смрт не ка зне, ibid.,40.

16 Ма да би се и то мо гло до ве сти у пи та ње ако се има ју у ви ду по ме ну ти раз вој 
до га ђа ја у САД по сле 11. сеп тем бра 2001. го ди не или не ко ли ко спор них од-
лу ка Фран цу ске то ком 2010. го ди не, као што је за бра на но ше ња му сли ман-
ског ве ла на јав ним ме сти ма или про те ри ва ње Ро ма. Вред но је по ме ну ти и 
чи ње ни цу да AmnestyInternational у сво јим из ве шта ји ма на зи ва аме рич ки 
камп Гван та на мо „скан да лом људ ских пра ва“. Вид. де таљ ни је: Авра мо вић, 
Д., „Кад ван ред но ста ње по ста је ре дов но – Аме ри ка по сле 11. сеп тем бра 
2001. као па ра диг ма“, Правниживот, 14/2008.

17 Ar chi bu gi, D., op.cit., 203.
18 “Људ ска пра ва се до жи вља ва ју као из раз лу кав ства за пад њач ког ума: не спо-

со бан да и да ље до ми ни ра све том пу тем ди рект не им пе ри јал не вла да ви не, 
за пад њач ки ум сво ју во љу за моћ пре ру ша ва у не при стра сан, уни вер за ли-
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Уни вер зал ност људ ских пра ва схва ће них на ова кав на-
чин кри ти ку је Деј вид Кин ли (DavidKinley), твр де ћи да се та 
иде ја за сни ва на по гре шној кон цеп ци ји да се при ро да, обим 
и об лик људ ских пра ва на из ве стан на чин мо гу иден ти фи-
ко ва ти. Јер, тек ка да се они тач но од ре де, мо же се има ти оно 
што би би ло уни вер зал но. Он од би ја кри ти ку да се ти ме по-
ри че уни вер за ли зам, а про мо ви ше кул тур ни ре ла ти ви зам, 
већ сма тра да је упра во обр ну то. Тре ба обез бе ди ти осно ву 
на ко јој се мо же кон стру и са ти пот пу ни је раз у ме ва ње зна ча-
ја људ ских пра ва за сва људ ска би ћа, не као “кон цеп ту ал на 
лу дач ка ко шу ља” ко ја мо ра од го ва ра ти сва ко ме од нас, већ 
пре као оде ћа ко ја је још увек у про це су кро је ња. Мо ра се 
пре по зна ти да раз ли чи тост кул тур них пер спек ти ва ну жно 
до при но си и њи хо вом ди зај ну и њи хо вом што фу, а по го то во 
да та ква ин клу зив ност морапо сто ја ти у зна чај ном сте пе ну 
уко ли ко уни вер зал на при ме на људ ских пра ва тре ба да бу де 
по др жа на ње ним уни вер зал ним по ре клом.19 Са дру ге стра не, 
при сут ни су то но ви ко ји на не у о би ча је но отво рен на чин при-
ка зу ју иде о ло шко-ин стру мен тал ни ка рак тер људ ских пра ва. 
„На про мо ци ји сво је књи ге Великашаховскатабла у Па ри зу, 
Бже жин ски је из ја вио: ‘Ја сам раз ра дио док три ну (људ ских 
пра ва – прим. Пре драг Си мић) као нај бо љи на чин да се де-
ста би ли зу је Со вјет ски са вез. И то је ус пе ло’“.20 На тај на чин 
бор ба за људ ска пра ва се у пу ном све тлу по ка зу је као иде о-
ло шка бор ба, ко ја по ма же гу ра њу мо дер них др жа ва ка ли-
бе рал ној де мо кра ти ји. За то Хелд с пра вом упо зо ра ва: „Пре 
све га, скеп са и оспо ра ва ње вред но сти иде ја као што су људ-
ска пра ва че сто су по ве за ни са ло шим ис ку ством хе ге мо ни је 
За па да... Мо ра се пра ви ти раз ли ка из ме ђу оних кон цеп ци ја 
пра ва и ауто но ми је ко је при кри ва ју или слу же као те мељ по-

зу ју ћи је зик људ ских пра ва и на сто ји да на мет не соп стве ну уску аген ду на 
мно штво свет ских кул ту ра ко је за пра во не де ле за пад њач ку кон цеп ци ју ин-
ди ви ду ал но сти, са мо свој но сти, де лат не спо соб но сти и сло бо де”, Иг ња ти-
јеф, M., op.cit.,71.

19 Kin ley, D., “Hu man Rights, Glo ba li za tion and The Ru le of Law: Fri ends, Fo es 
or Fa mily?”, UCLAJournalofInternationalLaw&ForeignAffairs,239 (2002), 
253. Вид. и Kin ley, D., “The uni ver sa li zing of hu man rights and eco no mic glo ba-
li za tion”, GlobalisationandtheRuleofLaw, (ed. Zif cak, S.), Lon don - New York, 
2005, 104-105.

20 Цит. пре ма Ђур ко вић, М., Поредак,моралиљудскаправа, Бе о град, 2001, 17, 
из де ло ва књи ге Пре дра га Си ми ћа, ПутуРамбује, на ве де них у не дељ ни ку 
НИН, бр. 2578.
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себ ним ин те ре си ма и си сте ми ма мо ћи, од оних кон цеп ци ја 
ко је из ри чи то те же то ме да уста но ве ко ли ко су ин те ре си ко ји 
се за сту па ју оди ста оп штег ка рак те ра, као и да се моћ (би ла 
она по ли тич ка, еко ном ска или кул тур на) учи ни од го вор ном 
гра ђа ни ма“.21

Док три на вла да ви не пра ва, као и са мих људ ских пра ва, 
због то га, мо ра на из ве стан на чин да бу де из диг ну та из над 
по ли ти ке. Ни је мо гу ће, као и у пра ву уоп ште, ту ма чи ти од-
ре ђе ни иде ал као уни вер зал но при мен љив са за да том са др-
жи ном. С пра вом ука зу је Ми чел Ро зен фелд (Michel Rosen
feld) да у сва ком плу ра ли стич ком дру штву са раз ли чи тим 
кон цеп ци ја ма до брог, мо же на ста ти озбиљ но не по сто ја ње 
са гла сно сти о то ме шта тре ба да се убра ја у основ на пра-
ва, као и у по гле ду то га шта чи ни до пу ште на сред ства да се 
учвр сте та ква прав на оче ки ва ња. Што су ве ћа не сла га ња око 
ова два пи та ња, то ће се по сто је ће прав не нор ме ви ше са-
гле да ва ти кроз од ре ђе ну функ ци ју у по ли ти ци, не го као ин-
сти ту ци о на ли зо ва ње вла да ви не пра ва. 22 Увек је у од ре ђе ној 
ме ри по треб но раз у ме ти и узи ма ти у об зир де тер ми ни са ност 
по је ди них ин сти ту та дру штве ном и кул ту ро ло шком ствар-
но шћу.23 Због то га, и за јед нич ко ве ро ва ње у људ ска пра ва мо-
ра да бу де у са гла сно сти са раз ли чи тим схва та њи ма „до брог 
жи во та“, од но сно да се при хва ти им пе ра тив мо рал ног ре ла-

21 Хелд, Д., Демократијаиглобалнипоредак, Бе о град 1997, 327.
22 Ro sen feld, M., “The Ru le of Law, and the Le gi ti macy of Con sti tu ti o nal De moc-

racy”, CardozoLawSchool,JacobBurnsInstituteforAdvancedLegalStudies, 
March 2001, WorkingPaperSeries,No. 36, 63. Слич но за па жа ње о не по сто-
ја њу уни вер зал но при мен љи вих по ли тич ких иде а ла и њи хо вој исто риј ској 
усло вље но сти, из но си пре ско ро пу ног ве ка и Бернс, С.Д., Политичкиидеа
ли, Бе о град, 1937, VI, 11.

23 „То зна чи да са др жи на пра ва не са мо што мо же да бу де бес крај но раз ли чи та, 
не го то и мо ра да бу де. Као што ле кар не пре пи су је свим бо ле сни ци ма исти 
лек, не го сво је ле ко ве при ла го ђа ва па ци јен то вом ста њу, та ко ни пра во не мо-
же сву да про гла ша ва ти исте од ред бе, не го их мо ра исто та ко при ла го ђа ва ти 
ста њу на ро да, ње го вом кул тур ном ступ њу, по тре ба ма вре ме на, или тач ни је, 
то ни је са мо пу ко тре ба ње, не го исто риј ска чи ње ни ца, ко ја се увек и сву да 
ну жно по ја вљу је. Иде ја да пра во у осно ви сву да мо ра би ти исто ни је ни ма ло 
бо ља од тврд ње да ле ка рев трет ман код свих бо ле сни ка мо ра би ти исти – 
уни вер зал но пра во за све љу де и сва вре ме на на ла зи се у истом ре ду са уни-
вер зал ним ре цеп том за све бо ле сни ке, то је онај ка мен му дро сти ко ји се увек 
на ла зи на рас по ла га њу за тра же ње, а за ко јим у ствар но сти мо гу по чи да га 
тра же са мо бу да ле, а не му дра ци“, Је ринг, Р., Циљуправу, Под го ри ца, 1998, 
193. Вид. и Па иц, З., Политикаидентитета:културакаоноваидеологија, 
За греб, 2005.
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ти ви зма.24 Јер, чак и из ме ђу при пад ни ка тзв. ци ви ли зо ва них 
на ци ја не по сто ји уни вер зал ни кон сен зус о то ме ко ја су пра-
ва и сло бо де фун да мен тал на.25 Тре ба до пу сти ти раз ли чи тим 
ци ви ли за ци ја ма или ре ли ги ја ма раз ли чи та ту ма че ња „до-
бра“, а ус по ста ви ти кон сен зус око оно га што је ло ше perse. 
На тој ли ни ји раз ми шља ња сто ји Џо зеф Раз (JosephRaz), ко ји 
се сна жно за ла же за иде ју ком пе ти тив не плу ра ли стич ке мо-
рал но сти (competitivepluralisticmorality). На и ме, овај аутор 
твр ди да је плу ра ли зам ком пе ти тив них вред но сти у скла ду 
са на че лом ауто но ми је и то ле ран ци је, по прин ци пу „жи ви и 
пу сти дру ге да жи ве“.26 Раз за кљу чу је да су жи во ти по је ди-
на ца њи хо ва ствар, те да мо гу би ти мо рал ни или не мо рал ни, 
до стој ни ди вље ња или бе зна чај ни, али и ка да су не мо рал-
ни не тре ба да се ти чу ни ко га (па чак ни др жа ве), већ са мо 
оно га ко ји жи ви тај жи вот.27 На су прот увре же ном ста но ви-
шту о уни вер зал но сти људ ских пра ва, Раз опо ми ње да људ-
ска пра ва ни су ап со лут на, већ да њи хо во пра вед но ту ма че ње 
и при ме на зах те ва ју сен зи ти ван при ступ пре ма кул тур ном 
ди вер зи те ту и пре ма ва жно сти дру га чи јих ис хо да.28 Ре чи ма 
Иг ња ти је фа: „За пад ни ак ти ви сти бор бе за људ ска пра ва не-
ма ју пра во да из ме не оби ча је тра ди ци о нал не кул ту ре, уко ли-
ко при ме на тих оби ча ја на и ла зи на одо бра ва ње од стра не ње-
них при пад ни ка. Људ ска пра ва су уни вер зал на не у сми слу 
ло кал ног је зи ка кул тур не пре скрип ци је, већ у сми слу је зи ка 
ко јим се да ју мо рал на овла шће ња. Њи хо ва уло га се не огле да 
у де фи ни са њу са др жа ја кул ту ре већ у на сто ја њу да се сви де-
лат ни ци из јед на че у пра ви ма та ко да мо гу сло бод но да об ли-
ку ју њен са др жај“.29 Чак се и те о ри ја прав них тран спла на та 

24 Ка ко су ге ри ше Хар ман: “Мо рал но ис прав но и по гре шно (до бро и ло ше, 
прав да и не прав да, вр ли на и ма на, итд.) су увек ре ла тив ни за ви сно од из бо ра 
мо рал ног окви ра.  Оно што је мо рал но ис прав но у јед ном мо рал ном окви ру, 
мо же би ти мо рал но по гре шно у дру га чи јем мо рал ном окви ру. А ни је дан мо-
рал ни оквир ни је објек тив но при ви ле го ван као је ди на исти ни та мо рал ност”, 
Har man, G., “Mo ral Re la ti vism”, MoralRelativismandMoralObjectivity, (ed. 
Har man, G., Thom son, J.),Ox ford, 1996, 3.

25 Вид. Bing ham, T., TheRuleofLaw, Lon don, 2011, 68.
26 Raz, J., TheMoralityofFreedom, Ox ford, 1986, 406.
27 Ibid., 143.
28 Вид. Raz, J., „Hu man Rights in the Emer ging World Or der“, TransnationalLegal

Theory, 1/2010, 47.
29 Иг ња ти јеф, М., op.cit.,79. Због то га, овај аутор и за кљу чу је да људ ска пра ва 
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ба зи ра на јед ној од глав них те за ко ја ука зу је на то да при ли-
ком „тран сплан та ци је“ не ког прав ног ин сти ту та че сто до ла-
зи до њи хо ве мо ди фи ка ци је под ути ца јем кли ме, еко ном ских 
усло ва, вер ских по гле да или чак слу чај но сти.30 Да ље, про цес 
прав не акул ту ра ци је, ка ко ис ти че Кар бо ни је, ни је мо гућ без 
из ве сног при ла го ђа ва ња сре ди ни у ко ју се прав ни ин сти тут 
пре но си.31

Те жња ка уни вер за ли за ци ји вла да ви не пра ва, људ ских 
пра ва, “до бре” вла да ви не, у сво јој би ти, као што је већ ре че но, 
по се ду је еле мен те то та ли тар них тен ден ци ја,32 да ју ћи не до-
вољ но оправ да ну и до вољ но објек тив но уте ме ље ну пред ност 
јед ној по ли ти ци од но сно јед ној иде о ло ги ји. Чи ни се да ова-
кве пре тен зи је ка рак те ри ше пре све га квазиуниверзалност. 
Скри ва ју ћи се иза уни вер зал ног мо ра ла, за пад ни, у осно ви 
на ци о на ли стич ки ори јен ти сан си стем вред но сти, ка ко за па-
жа Вол цер, про на ла зи на чи не ин фил три ра ња и modusvivendi 
у ве ли ком бро ју др жа ва ши ром све та.33 Ни др жа ве ко је по чи-
ва ју на ја ким тра ди ци о нал ним осно ва ма ни су иму не на че-
сто по њих де струк тив не ути ца је. Са вре ме на Грч ка би мо гла 
по слу жи ти као при мер не у спе ле “тран сплан та ци је”. Др жа ва 
ко ја је ко лев ка ан тич ке фи ло зо фи је и де мо кра ти је је да нас 
при ну ђе на да про ме ни соп стве ну тра ди ци о нал ну, исто риј-

јег мо гу да поч ну на ше рас пра ве, ого ље ни људ ски ми ни мум у ко јем се мо гу 
уко ре ни ти раз ли чи те иде је људ ског на прет ка“, ibid.,94.

30 О ка рак те ри сти ка ма и усло ви ма под ко ји ма се оства ру ју прав не по зај ми це 
вид. ви ше Вот сон, А., Правнитранспланти–приступупоредномправу, Бе-
о град, 2000.

31 ”Ако је све де тер ми ни са но дру штве ном сре ди ном, не ма пре са ђи ва ња из ван 
дру штве не сре ди не ко је не би би ло аван ту ра и ко је не би, у сва ком слу ча ју, 
мо ра ло има ти као ре зул тат де фор ма ци ју пре са ђе ног еле мен та”, Кар бо ни је. 
Ж., Правнасоциологија, Срем ски Кар лов ци - Но ви Сад - Ти то град, 1992, 197.

32 На том фо ну Во лин ис ти че: “Су пер си ла пред ста вља те жњу ка то тал но сти 
ко ја се за сни ва на дво ве ков ној тра ди ци ји ли бе ра ли зма и де мо кра ти је. Она 
је на ци зам по ста вљен на гла ву, ‘обр ну ти то та ли та ри зам’. Ма да Су пер си ла 
те жи то тал но сти, њу не по кре ће иде о ло ги ја ‘го спо дар ске ра се’ (Herrenvolk) 
већ еко ном ски ин те ре си, не по кре ћу је ‘иде ал ни’ већ ма те ри јал ни ин те ре-
си”, Во лин, Ш., Политикаивизија, Бе о град, 2007, 745.

33 „Али у мо дер ном до бу су на ци је сте кле и учвр сти ле им пе ри је, та ко да је иде-
о ло ги ја им пе ри ја ли зма на ци о на ли стич ка по сво ме ка рак те ру, јер нас по зи ва 
да при зна мо (и одо бри мо) на ци ју ко ја има ми си ју. Сло бо да је при мар ни циљ 
ан ти им пе ри јал ног ре вол та; им пе ри јал не на ци је пре тен ду ју на не што ви ше 
– на ци ви ли за ци ју, про све ће ност, мо дер ност, де мо кра ти ју, ко му ни зам итд.“, 
Вол цер, М., “На ци ја и уни вер зум”, Моралипрљаверуке, 232.
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ски уте ме ље ну кон цеп ци ју “до бра” (што, да ка ко, не зна чи за-
сно ва ну на те ме љи ма ан тич ке, не го и по то ње ви ше ве ков не 
тра ди ци је и си сте ма вред но сти), што не ми нов но до во ди до 
ве ли ког не за до вољ ства и не мо гућ но сти сна ла же ња гра ђа на 
у но вом за пад ном си сте му вред но сти и, уме сто у до бро бит, 
уво ди у јед ну од нај те жих кри за у ње ној исто ри ји.

Конституционализацијаљудскихправау
светлостињиховеуниверзализације:

примерРепубликеСрбије

Tellequelleпри хва та ње пла си ра них, а до ду ше по не кад 
и на мет ну тих „ре ше ња“ нор ми ра ња људ ских пра ва, у по-
след ње вре ме као да по ста је по мод но.34 Про сто пре са ђи ва ње 
јед не, уни вер зал не кон цеп ци је људ ских пра ва, ни је се по ка-
за ло као пре те ра но успе шно у мно гим дру штви ма у тран зи-
ци ји, па ни у Ре пу бли ци Ср би ји. Ов де ће се то илу стро ва ти са 
са мо не ко ли ко при ме ра ко ји осли ка ва ју не по треб но и пре ко-
мер но иде о ло шко пу ње ње људ ских пра ва у Уста ву Ср би је.35

Умно жа ва њем бро ја људ ских пра ва, ко ји ма је Устав 
Ср би је из 2006. го ди не по све тио чак ви ше од јед не тре ћи не 
устав ног тек ста, уста во пи сац као да је же лео да им пре си о-
ни ра ме ђу на род ну јав ност и ти ме, бар де кла ра тив но, свр ста 
Ре пу бли ку Ср би ју у ред не спор них ли бе рал но де мо крат ских 
др жа ва.36 Ве ли ки број од ред би ко је се ти чу ма те ри је људ ских 
пра ва, да ка ко ни је га ран ци ја да ће та пра ва би ти и по што-
ва на. Ком па ра тив но по сма тра но, уста во твор ци оста вља ју 
да ле ко ма ње про сто ра ма те ри ји људ ских пра ва. Са мо на по-
љу европ ског кон сти ту ци о на ли зма ве о ма по уч ни мо гу би ти 
при ме ри Дан ске и Хо лан ди је чи ја устав на ре ше ња у нај ве-

34 О ула ску у „мо ду“ људ ских пра ва у да на шње вре ме вид. ви ше: Пе тров, В., 
„Устав и људ ска пра ва да нас – је су ли људ ска пра ва нај ва жни ји део уста ва?, 
Уставнеимеђународноправнегаранцијељудскихправа (ур. З. Ра ди во је вић), 
Ниш, 2008, 310.

35 О људ ским пра ви ма у Уста ву Ре пу бли ке Ср би је из 1990. го ди не вид. ви ше: 
Си мо вић, Д., „Пи са ни и жи ви устав за вре ме ва же ња Уста ва Ре пу бли ке Ср-
би је из 1990.“, Двавекасрпскеуставности, (ур. А. Фи ра, Р. Мар ко вић), Бе о-
град, 2010.

36 Tренд умно жа ва ња ме ха ни за ма за шти те људ ских пра ва је та ко ђе за хва тио 
Ре пу бли ку Ср би ју. Вид. ви ше: Мар ко вић, Ч., Ју го вић, С., „Спе ци ја ли зо ва ни 
ом буд сма ни у Ре пу бли ци Ср би ји“, НБП–журналзакриминалистикуипра
во, 1/2012.
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ћој ме ри да ти ра ју још из 19. ве ка. На и ме, део сед ми Уста ва 
Дан ске по све ћен ин ди ви ду ал ним пра ви ма и на кон по след ње 
устав не ре ви зи је из 1953. го ди не са др жи са мо 15 чла но ва (чл. 
71-85), док пр ви оде љак Уста ва Хо лан ди је по све ћен основ-
ним пра ви ма, без об зи ра на ско ра шњу устав ну ре ви зи ју из 
2002. го ди не, са др жи са мо 23 чла на.37 Уко ли ко би не ко при-
ме тио да су по ме ну ти уста ви ста ри ви ше де це ни ја и пре ма 
то ме за кљу чио да по сто ји све из ра же ни ја тен ден ци ја про-
ши ри ва ња кру га уста вом за јем че них људ ских пра ва, по ме-
ни мо Устав Фин ске из 2000. го ди не, чи ји оде љак по све ћен 
основ ним пра ви ма и сло бо да ма бро ји све га 18 чла но ва (чл. 
6-23). Да кле, трен ду пре ди мен зи о ни ра ног кон сти ту ци о на ли-
зо ва ња људ ских пра ва ни су се при кло ни ле све др жа ве, већ 
са мо оне чи ја се де мо кра тич ност у ме ђу на род ној за јед ни ци 
до во ди у пи та ње и ко је, ви ше или ма ње успе шно, тра га ју за 
сво јим устав ним иден ти те том. Ме ђу тим, ка ко је до са да шње 
ис ку ство ука за ло, са мо про ши ри ва ње ли сте људ ских пра ва 
мо же би ти ја лов по сао. Ну жно је утвр ди ти да ли кон сти ту-
ци о на ли зо ван ка та лог људ ских пра ва од го ва ра дру штве ној 
и по ли тич кој ствар но сти, од но сно да ли су уста вом за јем че-
на људ ска пра ва ре ал но оства ри ва. Је ди но уко ли ко по сто ји 
кон сен зус око еле мен тар них вред но сти у дру штву, мо же се 
оправ да но оче ки ва ти да ће нор ми ра на људ ска пра ва уисти ну 
би ти и за шти ће на.

Зна чај на но ви на ко ју, по пут По ве ље о људ ским и ма-
њин ским пра ви ма и гра ђан ским сло бо да ма из 2003. го ди не 
(у да љем тек сту „По ве ља“), пред ви ђа но ви устав Ср би је у 
основ ним на че ли ма је да се људ ска и ма њин ска пра ва не по-
сред но при ме њу ју без об зи ра на то да ли су за јем че на Уста-
вом или оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, 
по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма и за ко ни ма (чл. 18).38 
Ме ђу тим, на кон то га, уста во пи сац до да је да се за ко ном мо же 
про пи са ти на чин оства ри ва ња ових пра ва ка да је то Уста вом 
из ри чи то пред ви ђе но, што ни је спор но, или ка да је то нео п-

37 Вид. бли же: Си мо вић, Д., „Људ ска пра ва у Уста ву Ср би је од 2006. – кри тич-
ка ана ли за“, Уставнеимеђународноправнегаранцијељудскихправа, (ур. З. 
Ра ди во је вић), Ниш, 2008, 326.

38 О кон тро вер за ма ве за ним за ста тус ме ђу на род них из во ра људ ских пра ва 
у устав ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је вид. Пај ван чић, М., „Кон тра вер зе 
устав ног окви ра за шти те људ ских пра ва“, Уставнеимеђународноправнега
ранцијељудскихправа, (ур. З. Ра ди во је вић), Ниш, 2008.
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ход но за оства ри ва ње по је ди ног пра ва због ње го ве при ро де, 
што мо же би ти ве о ма спор но. Иако је исто вре ме но пред ви ђе-
но да за кон ни у ком слу ча ју не сме да за ди ре у су шти ну са-
мог пра ва, ова ко нео д ре ђе на фор му ла ци ја оста вља ису ви ше 
ши рок про стор за раз ли чи та ту ма че ња и мо гућ ност зло у по-
тре бе од стра не за ко но дав ца ко ји је до био при ли ку да од лу-
чу је ко ја су пра ва не по сред но при ме њи ва а ко ја не. Истим 
чла ном пред ви ђе но је да се од ред бе о људ ским и ма њин ским 
пра ви ма ту ма че у ко рист уна пре ђе ња вред но сти де мо крат-
ског дру штва, са гла сно ва же ћим ме ђу на род ним стан дар ди-
ма људ ских и ма њин ских пра ва, као и прак си ме ђу на род них 
ин сти ту ци ја ко је над зи ру њи хо во спро во ђе ње.39 Ова ко фор-
му ли са на устав на нор ма учи ни ће суд ску прак су Европ ског 
су да за људ ска пра ва не за о би ла зном при ту ма че њу Уста вом 
за јем че них људ ских и ма њин ских пра ва, што са мо до дат но 
мо же да до при не се њи хо вој бо љој за шти ти. Ком па ра тив но 
по сма тра но, мо же се за па зи ти да Устав Ср би је ни је из у зе-
так ка да пред ви ђа на ко ји на чин тре ба ту ма чи ти од ред бе о 
људ ским пра ви ма. По ме ни мо Устав Шпа ни је из 1978. го ди не 
ко ји про кла му је да се нор ме ко је се од но се на основ на пра ва 
и сло бо де ко ја су при зна та Уста вом ту ма че у скла ду са Уни-
вер зал ном де кла ра ци јом о људ ским пра ви ма, као и ра ти фи-
ко ва ним ме ђу на род ним уго во ри ма и спо ра зу ми ма (чл. 10.2). 
Од пост ко му ни стич ких зе ма ља го то во исто вет ну устав ну 
нор му са др жи и Устав Ру му ни је из 1991. го ди не (чл. 20.1).

За раз ли ку од По ве ље и ми ну лог уста ва, нео прав да но 
је из о ста вље на из ри чи та за бра на зло у по тре бе пра ва. Уме-
сто то га уста во пи сац је про кла мо вао циљ устав них јем ста-
ва људ ских и ма њин ских пра ва, пред ви ђа ју ћи да она слу же 
очу ва њу људ ског до сто јан ства и оства ре њу пу не сло бо де и 
јед на ко сти сва ког по је дин ца у пра вед ном, отво ре ном и де-
мо крат ском дру штву, за сно ва ном на на че лу вла да ви не пра ва 
(чл. 20). Ова ква фор му ла ци ја из ра зи то не нор ма тив ног ка рак-
те ра, ка ква се нај че шће не сре ће у уста ви ма, мо же са мо да 
по слу жи при ту ма че њу уста вом за јем че них људ ских пра ва. 

39 Вид. ви ше: Ван Акен, А., „Ва га ње људ ских пра ва – устав но ту ма че ње у ме-
ђу на род ном пра ву“, АналиПравногфакултетауБеограду,4/2009; Авра мо-
вић, Д., „̀ Омек шавањем права̀  ка ме ђу на род ној вла да ви ни пра ва“, Српска
политичкамисао,2/2011; Ђу ро вић, Д., „Од нос уну тра шњег и ме ђу на род ног 
пра ва у прав ном по рет ку Ре пу бли ке Ср би је“, АналиПравногфакултетау
Београду,2/2009.
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Ме ђу тим, ка ко је уста во пи сац већ пред ви део на ко ји на чин 
тре ба ту ма чи ти устав не нор ме по све ће не људ ским пра ви ма, 
овај члан се чи ни пот пу но су ви шним. За ни мљи во је да уста-
во пи сац као циљ устав них јем ста ва људ ских и ма њин ских 
пра ва ни је по ме нуо и оства ри ва ње со ци јал не прав де, што је 
јед на од вред но сти на ко ји ма је за сно ва на Ре пу бли ка Ср би ја 
(чл. 1). Оста је ди ле ма, на ко ји на чин би мо гла би ти оства ре на 
со ци јал на прав да, ако не про кла мо ва њем од го ва ра ју ћих еко-
ном ских и со ци јал них пра ва. На тај на чин, на го ве шта ва се 
нео ли бе рал ни ка рак тер Уста ва и пре о ста је да на слу ти мо ре-
стрик тив ност при уста но вља ва њу ове гру пе људ ских пра ва.

При ме ћу је се да је, упра во у том на го ве ште ном ду ху 
нео ли бе ра ли зма, со ци јал на за шти та по ста вље на ве о ма ре-
стрик тив но. На и ме, Уста вом се за јем чу је пра во на со ци јал ну 
за шти ту са мо гра ђа ни ма и по ро ди ца ма ко ји ма је нео п ход на 
дру штве на по моћ ра ди са вла да ва ња со ци јал них и жи вот них 
те шко ћа и ства ра ња усло ва за за до во ља ва ње основ них жи-
вот них по тре ба (чл. 69, ст. 1). Ова ко нео д ре ђе на фор му ла ци ја 
омо гу ћа ва за ко но дав цу да ве о ма ре стрик тив ним пред ви ђа-
њем усло ва за оства ри ва ње со ци јал не за шти те прак тич но 
обез вре ди ову устав ну нор му. Пра во на на кна ду се за јем чу је 
са мо у слу ча ју при вре ме не, али не и трај не, не за по сле но сти 
(чл. 69, ст. 3). На тај на чин, до ла зи до јед не не ло гич не си ту а-
ци је да се у дру штву са ви со ком сто пом не за по сле но сти, фа-
во ри зу ју упра во они ко ји су има ли сре ће да бу ду за по сле ни, а 
из о ста је бри га о они ма ко ји ма је по моћ нај по треб ни ја, да кле 
ли ци ма ко ја су трај но не за по сле на. Уоста лом, Устав из 2006. 
го ди не не по ми ње, по пут свог прет ход ни ка, оба ве зно оси гу-
ра ње за по сле них, што се та ко ђе мо же сма тра ти као не ма ли 
ко рак уна зад. Та ко се отва ра мо гућ ност пот пу ног уки да ња 
оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња.

У од но су на Устав из 1990. го ди не знат но ре стрик тив-
ни је је уста но вље но и пра во на обра зо ва ње. На и ме, уме сто 
ре ше ња ко је је пред ви ђа ло да гра ђа ни не пла ћа ју шко ла ри ну 
за ре дов но шко ло ва ње ко је се фи нан си ра из јав них при хо-
да, но вим уста вом се про кла му је да је основ но обра зо ва ње 
оба ве зно и бес плат но, а сред ње обра зо ва ње бес плат но (чл. 
71, ст. 2). Осим то га, што сви гра ђа ни има ју, под јед на ким 
усло ви ма, при ступ ви со ко школ ском обра зо ва њу, бес плат но 
ви со ко школ ско обра зо ва ње се омо гу ћу је са мо успе шним и 
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на да ре ним уче ни ци ма сла би јег имов ног ста ња (чл. 71, ст. 3).40 
Да кле, ово пра во је уста но вље но као из у зе так, а не пра ви ло, 
при че му рас те гљи вост по ме ну те фор му ла ци је оста вља ши-
рок про стор за ко но дав цу да пре ци зи ра њем ове устав не нор-
ме омо гу ћи са мо ве о ма уском кру гу уче ни ка бес плат но ви со-
ко школ ско обра зо ва ње.

Не спрет ност уста во пи сца при не кри тич ком пре у зи ма-
њу ре ше ња из ме ђу на род но прав них ака та је у нај ве ћој ме ри 
до шла до из ра жа ја на по љу уста но вља ва ња раз ло га за огра-
ни че ње по је ди них људ ских пра ва. Без об зи ра на то што су 
у чла ну по све ће ном огра ни че њу људ ских и ма њин ских пра-
ва из ри чи то пред ви ђе ни усло ви до пу ште ног огра ни че ња 
Уста вом за јем че них пра ва, уста во пи сца то ни је спре чи ло да 
ово оп ште пра ви ло не у јед на че но пре но си у чла но ве ко ји ма 
се уре ђу ју кон крет на пра ва. Та ко се у по је ди ним чла но ви-
ма го во ри да је огра ни че ње кон крет ног пра ва мо гу ће са мо 
ако је то нео п ход но у де мо крат ском дру штву, док се у по-
гле ду не ких дру гих људ ских пра ва го во ри са мо о нео п ход-
но сти огра ни че ња. Да кле, уста во пи сац је по ред мо ра ла, као 
јед не од вред но сти ко ју тре ба да за шти ти, ко ри стио и но ву 
син таг му „мо рал де мо крат ског дру штва“ чи је угро жа ва ње 
та ко ђе мо же да бу де је дан од раз ло га за огра ни че ње по је ди-
них људ ских пра ва. Оста је ди ле ма да ли у прак си тре ба на 
раз ли чит на чин ту ма чи ти ова два пој ма, али и не из бе жна 
бо ја зан да рас те гљи вост но во у ста но вље не ко ва ни це мо же да 
по слу жи као основ за огра ни ча ва ње по је ди них људ ских пра-
ва.41 Не сум њи во, нео д ре ђе ност овог прав ног стан дар да отва-
ра ши ро ко по ље дис кре ци је при ли ком ту ма че ња. По ред већ 
из ра же не стреп ње да но во у ста но вље на ко ва ни ца „мо рал де-
мо крат ског дру штва“ мо же би ти основ за зна чај но су жа ва ње 
ових људ ских пра ва од стра не за ко но дав ца, фор му ла ци ја ове 
од ред бе све до чи ко ли ко су за пра во са ста вља чи Уста ва би ли 
под ути ца јем од го ва ра ју ћих нор ми ме ђу на род них уго во ра, у 
овом слу ча ју Европ ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма.42

40 Вид. Mar ko vić, R., „Re pu blic of Ser bia Con sti tu tion of 2006 – A Cri ti cal Re vi-
ew“, AnnalsoftheFacultyofLawinBelgrade–BelgradeLawReview, 2007, 12.

41 Сло бо де ми сли, са ве сти и ве ро и спо ве сти (чл. 43, ст. 4), сло бо де из ра жа ва ња 
(чл. 46, ст. 2), пра ва на пра вич но су ђе ње (чл. 32. ст. 3). Вид. Људскаправау
Србији2009, Бе о град ски цен тар за људ ска пра ва, Бе о град, 2010, 52.

42 Вид. чл. 9. ст. 2 и чл. 10. ст. 2 Европ ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма.
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Та ко ђе, при про кла мо ва њу ле ги тим них ци ље ва због ко-
јих је мо гу ће огра ни чи ти по је ди на људ ска пра ва уста во пи сац 
је не до след но и про из вољ но, без оправ да ног раз ло га, ко ри-
стио раз ли чи те об ли ке пој ма без бед но сти. Та ко, као вред-
ност ко ју тре ба за шти ти ти и због ко је је мо гу ће огра ни чи-
ти по је ди на људ ска пра ва, уста во пи сац на из ме нич но на во ди 
без бед ност (чл. 41, 42, 54, 83), на ци о нал ну без бед ност (чл. 32, 
46), и јав ну без бед ност (чл. 43, 44). Ко ри шће њем раз ли чи тих 
пој мо ва, чи ја са др жи на ни је пре ци зна, са мо је отво рен ши-
рок про стор за ар би трар ност при њи хо вом ту ма че њу па та ко 
и за су жа ва ње про кла мо ва них пра ва и сло бо да у прак си.

Ве ли ки не до ста так де ла по све ће ног људ ским и ма њин-
ским пра ви ма је ве о ма че сто по зи ва ње на за кон, чи ме се уне-
ко ли ко обе сми шља ва прин цип не по сред не при ме њи во сти 
уста вом про кла мо ва них људ ских пра ва. Та ко се људ ска пра-
ва са ни воа уста ва, не са мо у по гле ду на чи на оства ри ва ња, 
већ че сто и у по гле ду са др жи не, пре но се на ни во за ко на. То је 
са мо још јед на од по твр да да људ ска пра ва све ви ше по ста ју 
пра зна љу шту ра ко ја се по по тре би мо же фи ло ва ти и ин док-
три ни ра ти раз ли чи тим са др жа ји ма.

Не у о би ча је но, ком па ра тив но по сма тра но, Устав Ср би је 
са др жи по се бан оде љак по све ћен пра ви ма при пад ни ка на ци-
о нал них ма њи на. Је ди но, и то не пре ви ше увер љи во, оправ-
да ње за ова кво опре де ље ње уста во пи сца мо же би ти те жња 
да се одр жи ни во По ве љом сте че них пра ва при пад ни ка на-
ци о нал них ма њи на. Ина че, ако је Ср би ја већ ра ти фи ко ва ла 
нај ва жни је уни вер зал не и ре ги о нал не уго во ре ко ји ма се не-
по сред но или по сред но за јем чу ју пра ва при пад ни ка на ци о-
нал них ма њи на43, по ред про кла ма ци је оп штег ка рак те ра да 
Ре пу бли ка Ср би ја шти ти пра ва на ци о нал них ма њи на (чл. 14, 
ст. 1), ни је би ло по тре бе да се у по себ ном одељ ку ова пра-
ва де таљ ни је раз ра де. Да је ова тврд ња из ре че на са пу ним 
оправ да њем мо же по све до чи ти чи ње ни ца да су Уста вом Ср-
би је са мо не знат но из ме ње ни и пре ну ме ри са ни чла но ви о 
пра ви ма при пад ни ка на ци о нал них ма њи на из По ве ље, ко ји 
су за пра во за сно ва ни на Оквир ној кон вен ци ји за за шти ту на-
ци о нал них ма њи на Са ве та Евро пе. У том сми слу, бу ду ћи да 
они пред ста вља ју са став ни део на шег прав ног по рет ка, ја сно 

43 ЉудскаправауСрбији2007, Бе о град ски цен тар за људ ска пра ва, Бе о град, 
2008, 146.
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је да ни је би ло по тре бе за пре у зи ма њем ре ше ња из ра ти фи-
ко ва них ме ђу на род них уго во ра.

Ка ко се на по слет ку мо же за кљу чи ти, у на сто ја њу да 
што де таљ ни је и ис црп ни је ре гу ли ше људ ска пра ва, уста-
во пи сац је пре ди мен зи о ни рао део по све ћен овој ма те ри ји. 
Чи ни се да су се са ста вља чи устав ног тек ста опре де ли ли да 
на пра ве сво је вр сну ком пи ла ци ју нор ми ис трг ну тих из ме ђу-
на род них уго во ра. Упра во због тог ме ха нич ког пре у зи ма ња 
са мо фраг ме на та ме ђу на род но прав них до ку ме на та, у ци љу 
хар мо ни за ци је нор ма ти ве „уни вер зал ном“ раз у ме ва њу људ-
ских пра ва, на стао је текст оп те ре ћен не ја сно ћа ма и тер ми-
но ло шким не до след но сти ма. 

Уместозакључка

Људ ска пра ва, исто као и вла да ви на пра ва, по ста ју да-
нас глав на ре то рич ка ман тра, ко ја се упо тре бља ва ши ром 
све та. Иако су на ста ла као пле ме ни та иде ја огра ни ча ва ња 
нео бру че не мо ћи су ве ре на, у да на шње вре ме она су до ве де на 
до ап сур да и из гу би ла свој из вор ни сми сао. Њи хов по ли ти-
зо ван, иде о ло шки ка рак тер отва ра про стор за су бјек тив ност 
и се лек тив ност при ли ком ту ма че ња и при ме не, тен ди ра ју ћи 
ка кул тур ном уни вер за ли зму и им пе ри ја ли зму. То нај бо ље 
мо гу по твр ди ти ак ту ел на свет ска де ша ва ња и ра то ви ко ји 
се во де у име људ ских пра ва. По за ди ну те „бор бе“ за људ-
ска пра ва ни је те шко са гле да ти, ни на зва ти пра вим име ном 
– бор бом за ге о по ли тич ке ин те ре се во де ћих свет ских си ла. 
С дру ге стра не, у све тло сти све при сут ног дру штве ног плу-
ра ли зма и раз ли чи то сти тра ди ци ја, ну жно је за по че ти „бор-
бу“ за пар ти ку лар но раз у ме ва ње и кон сти ту ци о на ли зо ва ње 
људ ских пра ва, јер Је рин го вим реч ни ком, уни вер зал ни лек 
за све бо ле сни ке не по сто ји. Због то га је ну жно уз др жа ти се 
од пре у ра ње них осу да мул ти кул ту ра ли зма ко је се мо гу чу-
ти не са мо у те о ри ји, не го у по след ње вре ме и од ак ту ел них 
свет ских ли де ра. Пар ти ку лар но раз у ме ва ње људ ских пра ва 
у скла ду са кул тур ним плу ра ли змом и тра ди ци о нал ним раз-
ли чи то сти ма се на ме ће као им пе ра тив да на шњи це, ка ко би 
се из бе гла и пред у пре ди ла Хан тинг то но ва ка та стро фич на 
ви зи ја су ко ба ци ви ли за ци ја. Ка ко су љу ди по се до ва ли раз-
ли чи та људ ска пра ва у раз ли чи тим исто риј ским пе ри о ди ма, 
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на ме ће се пи та ње за што и да нас та раз ли ко ва ња не би оп-
ста ла? Дру гим ре чи ма, чи ни се да би ста но ви ште мо рал ног 
(вред но сног) ре ла ти ви зма у од но су на људ ска пра ва нај бо ље 
од го ва ра ло са вре ме ним плу ра ли стич ким дру штви ма.

DragutinAvramovic
DarkoSimovic

UNIVERSALIZATIONAND/OR
IDEOLOGIZATIONOFHUMANRIGHTS?

Sum mary

Thegoalofthispaperistoanalyzetransformationsofhu
manrightsincontemporarysocieties,asaresultofintricacyof
lawandmoral.Humanrights,derivedfromthenobleideaofna
turalrights,arebecomingtodayaninstrumentofglobalpolitics
withcovert totalitarian tendencies.Mostofcontemporarywars
are ledwithanexcuseofuniversalizationofhumanrightsand
spreading of concept of ‘good governance’. Ideological nature
ofhumanrights,whichisvisibleinunidirectionalunderstanding
andspreadingtheideaof‘good’life,isentirelyevident.Theaut
hors, after analyzing and criticizing unselective transplanting
and‘valueburdening’ofthenotionofhumanrightsintheCon
stitutionoftheRepublicofSerbia,takeapositionofmoralrela
tivismofhumanrights,whichwouldbestsuitetocontemporary
pluralisticsocieties.
Keywords:HumanRights;RuleofLaw;Universalization; Ide

ologization; Value Relativism; Constitution of the
RepublicofSerbia.
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Re su me

Humanrightsgradually loose, their legalsignificanceto
dayand,duetotheirideologization,arebecomingincreasingly
vague and ambiguousmoral principles, enabling and legitimi
zing thepolicyof thenewworldorder.The rhetoricof human
rightsandemphasizingtheiruniversalityisalsousedwhenever
necessity to confirmor deny the state legitimacy appears.We
sterndemocraciesunjustifiablyassumetheprivilegedmoralpo
sition.Loadedwithdifferentkindsofprejudices,theyoftenapply
unequalcriteriainrespectofhumanrights,particularlybearing
inmindthedifferencebetweenthe(non)implementationofhuman
rights‘athome’,onthenationallevel,andthe(non)implementa
tionininternationalpolitics.Thusthestruggleforhumanrights
clearlyappearsasanideologicalstruggle,fosteringcontempo
rarycountriestotakeroadtowardsliberaldemocracy.

Therefore,thedoctrineoftheruleoflawandhumanrights
has to prevail over politics in someway. It is not possible, as
wellasinlaw,toperceiveanidealtobeuniversallyapplicableto
anygivencontent.Indifferentpluralisticsocieties,withdifferent
conceptsof ‘good’, there is possibility of seriousdisagreement
aboutwhatshouldbethelistoffundamentalrights.Itisalways,
to someextent, necessary tounderstandand take intoaccount
thedeterminationofcertainsocialandculturalinstitutesforming
realityoftheenvironment.Itshouldalloweverycivilizationand
religiontoitsowninterpretationof‘good’andtoestablishcon
sensusaboutwhatis‘bad’perse.
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Transplantingsimplyasingle,universalconceptofhuman
rightshasnotbeenprovedsuccessfulinmanysocietiesintransi
tion,includingtheRepublicofSerbia.ThedraftersofitsConstitu
tionoverestimatedthesectiondevotedtothismatterbyexcessive
proliferationofhumanrights.Also,whilestressingtheprotection
ofliberaldemocraticvalues,importantrightslikesocialprotec
tionortherighttoeducation,becamea“collateraldamage”and
havebeensetveryrestrictively.AmajorweaknessoftheConsti
tution sectionsdedicated tohumanandminority rights is very
frequentreferencetothelaw.Inthatway,theprincipleofdirect
implementationofhumanrightsproclaimed in theConstitution
becomesdegradedandpointless.Bymechanicalanduncritical
transplantingfragmentsofinternationallegaldocuments,inor
der to harmonize theConstitutionwith“universal”understan
ding of human rights, it became burdenedwith terminological
ambiguitiesandinconsistencies.

Simplyexpanding the listofhumanrightscanbean idle
job. It isnecessary todeterminewhetherconstitutionalizedca
talogofhumanrightscorrespondstosocialandpoliticalreality,
andwhetherconstitutionallyguaranteedhumanrightsareactu
allyachievable.Only if consensusonbasic values   ina society
exists,onecanreasonablyexpectthatconstitutionalizedhuman
rightscanbetrulyprotected.

Havinginmindomnipresentsocialpluralismanddiversity
oftraditions,itisnecessarytoundertakehardworkforaparti
cularunderstandingandcautiousconstitutionalizationofhuman
rights.ToputitinJhering̀ swords,thereisnouniversalmedicine
forallpatients.Thatmightbeawayforavoidingandpreventing
Huntington’scatastrophicvisionofthe‘clashofcivilizations’.

 Овај рад је примљен 10. јула 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 24. августа 2012. године.
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* Ма ги стар по ли тич ких на у ка, Ба ња Лу ка.

ЖељкоМ.Будимир*

МА КРО РЕ ГИ О НАЛ НО  
ГЕ О ПОЛИТИЧ КО СТРУК ТУ РИ САЊЕ 

СВЕ ТА: АК ТУ ЕЛ НОСТ  
МА КИН ДЕ РО ВЕ ХАРТЛЕНД 

КОН ЦЕП ЦИ ЈЕ

Са же так

Хартлендтеоријајекласичногеополитичкоучењеко
јејеформулисаоБританацХелфордМакиндерпревишеод
једногвека.Овагеополитичкатеоријаспадаунајзначајнија
геополитичка учења уопште, чија је актуелност констан
тавишеодстотинугодина.Основнаструктурадоктрине
копненемоћидатајеуМакиндеровомучењу,којејепресудно
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премаевроазијскимдржавама,анарочитонадефинисање
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Развојдоктринекопненемоћи

Ге о по ли ти ка је као рет ко ко ја на уч на ди сци пли на има-
ла тр но вит пут афир ма ци је у све ту на у ке. У вре ме на стан ка 
ге о по ли ти ке кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка до ла зи до про-
цва та уни вер зи те та и при род них на у ка у За пад ној Евро пи. 
Ге о по ли ти ка на ста је у окри љу гер ман ске на уч не тра ди ци је, а 
не мач ка на у ка је ме ђу пр ви ма усво ји ла ге о гра фи ју као на уч-
ну ди сци пли ну ко ја се по че ла из у ча ва ти на уни вер зи те ти ма. 
Не мач ки ге о граф Фри дрих Ра цел (1844-1904) се озна ча ва као 
отац ге о по ли ти ке, иако он сам не ко ри сти тер мин ге о по ли ти-
ка, већ по ли тич ка ге о гра фи ја. Тво рац тер ми на ге о по ли ти ка 
је швед ски на уч ник Ру долф Кје лен (1864-1922) ко ји је тај по-
јам пр ви пут упо тре био 1899. го ди не. Но ва на у ка при ву кла 
је па жњу ти ме што је њен пред мет про у ча ва ња био до та-
да ма ло при мет на ге о граф ска ди мен зи ја др жа ве, те по ло жај 
др жа ве у свет ској по ли ти ци. Мул ти ди сци пли нар ни при ступ 
но ве на уч не ди сци пли не под сти че ин те лек ту ал ну зна ти же-
љу ши ром Евро пе.

У ан гло-аме рич кој на уч ној ми сли кра јем 19. ве ка ста са-
ва не ко ли ко на уч ни ка ко ји раз ви ја ју пот пу но ори ги нал не и 
ре во лу ци о нар не ге о по ли тич ке те о ри је. Ту се по себ но из два ја 
уче ње аме рич ког ад ми ра ла Ал фре да Ме хе на (1840-1914), ко-
ји је тво рац док три не по мор ске мо ћи, те о риј ског по ла зи шта 
на осно ву ко јег су се САД раз ви ја ле као гло бал ни „играч“. 
Та ко ђе, зна чај ни су ра до ви Ни ко ла са Спајк ме на (1893-1943), 
ко ји спа да ме ђу нај зна чај ни је ан гло-аме рич ке те о ре ти ча ре 
ге о по ли ти ке. Спајк мен је раз вио кон цепт ин те гри са не мо ћи, 
ком би ну ју ћи ге о по ли тич ке кон цеп ци је Ме хе на и Ма кин де-
ра. Ме ђу тим,  у исто ри ји ге о по ли ти ке из два ја се де ло бри-
тан ског ге о гра фа ХелфордаЏонаМакиндера (Hаlford John
Mackinder,18611947). Иако не спа да у са ме осни ва че ове ди-
сци пли не, пре ма ми шље њу мно гих те о ре ти ча ра, Ма кин дер 
је дао нај ве ћи до при нос ње ном раз во ју. Ње го ви ра до ви спа да-
ју ме ђу нај у ти цај ни је у чи та вој исто ри ји ге о по ли ти ке. 

Ма кин де ро во ге о по ли тич ко уче ње но си кључ ну раз-
ли ку у од но су на оста ла кла сич на ге о по ли тич ка уче ња јер 
ње го ва ге о по ли тич ка ана ли за има гло бал ни ге о по ли тич-
ки ка рак тер. Гло бал ним при сту пом Ма кин дер по ку ша ва да 
пру жи све о бу хват ну сли ку свет ске по ли ти ке и да пру жи гло-
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бал ни по глед на ме ђу на род на де ша ва ња. Основ на иде ја Ма-
кин де ро вог уче ња огле да се у те зи да се по чет ком 20. ве ка 
за вр ша ва до ба до ми на ци је по мор ских др жа ва (епо ха Ко лум-
ба), и да се рав но те жа сна га  по ме ра у ко рист коп не не мо ћи 
– евро а зиј ских др жа ва, пр вен стве но Ру си је. До про ме не у ди-
стри бу ци ји мо ћи, пре ма Ма кин де ро вом схва та њу, мо же до ћи 
за хва љу ју ћи раз во ју тран спорт них тех но ло ги ја, а на ро чи то 
за хва љу ју ћи раз во ју же ле знич ког са о бра ћа ја на про стран-
ству Евро а зи је. 

Сво ју ге о по ли тич ку кон цеп ци ју Ма кин дер је фор му ли-
сао у мо мен ту ка да су по мор ске си ле су ве ре но до ми ни ра ле 
Пла не том, али су, исто вре ме но, ује ди ње на Не мач ка, као сна-
жна ин ду стриј ска др жа ве у сре ди шту Евро пе, те све ам би-
ци о зни ја Ру ска им пе ри ја, са же љом да из би је на то пла мо ра, 
алар ми ра ле да је нео п ход но ре де фи ни са ње ге о стра те гиј ских 
ци ље ва Ве ли ке Бри та ни је као нај ве ће по мор ске си ле.

У ге о по ли тич ком и ге о стра те гиј ском по гле ду, Ма кин-
дер је био знат но ис пред сво га вре ме на, што се нај бо ље ви-
ди  по ка сни јем при хва та њу ње го вог ге о по ли тич ког обра сца 
од стра не нај ши рег кру га те о ре ти ча ра ко ји су се ба ви ли ге-
о по ли ти ком. У ан гло-аме рич кој ге о по ли тич кој ми сли пр во 
при хва та ње Ма кин де ро ве ге о по ли тич ке кон цеп ци је мо же 
се пре по зна ти код аме рич ког про фе со ра хо ланд ског по ре кла 
Ни ко ла са Спајк ме на. Ма кин де ро ва те о ри ја пред ста вља „уга-
о ни ка мен“ и у де ли ма са вре ме них те о ре ти ча ра и прак ти ча-
ра ан гло-аме рич ке ге о по ли ти ке и ге о стра те ги је, као што су 
Хен ри Ки син џер, Збиг њев Бже жин ски, Ко лин Греј, Са мју ел 
Хан тинг тон, Со ул Ко ен, Ро берт Д. Ка план, Ри чард Ку глер и 
дру ги. 

Ма кин дер је пре не што ви ше од јед ног ве ка пред ста-
вио сво ју Хар тленд те о ри ју ко ја ће по ста ти „осо ви на“ око 
ко је ће се вр те ти бу ду ћа кре та ња у ге о по ли ти ци и ге о стра-
те ги ји, упр кос ве ли ким про ме на ма на тех но ло шком пла ну. 
Хар тленд те о ри ја по ста ла је ре фе рен ца сва ке те мељ не ге о по-
ли тич ке ана ли зе све до да на шњих да на, би ло да се на њу гле-
да афир ма тив но или кри тич ки. Сво јом кон цеп ци јом коп не не 
мо ћи Ма кин дер је не сум њи во по ста вио те ме ље ан гло-аме-
рич ке ге о по ли тич ке и ге о стра те гиј ске ми сли. Зна чај ње го вог 
де ла мо жда нај бо ље опи су ју ре чи ве ли ка на на у ке о ме ђу на-
род ним од но си ма Фран цу за Реј мо на Аро на ко ји је из ја вио: 
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„Унашем веку јеЕнглезМакиндердопринео вишеодбило
когадругогпопуларностигеополитике.“1

Мекиндеровабиографија:
геополитичкиизводи

Хел форд Ма кин дер je ди пло ми рао на Окс фор ду 1885. 
го ди не и за по чео ка ри је ру као на став ник на ве чер њим рад-
нич ким шко ла ма ко је су по че ле да се по ја вљу ју у Ве ли кој 
Бри та ни ји кра јем 19. ве ка,  као ис ту ре на оде ље ња ве ли ких 
уни вер зи те та. Ма кин дер је на кон ди пло ми ра ња по стао члан 
пре сти жног Кра љев ског ге о граф ског дру штва (Royal Geo
graphicalSociaty),2 по сред ством ко га је афир ми сао сво је нај-
зна чај ни је ге о по ли тич ке и ге о стра те гиј ске иде је. Го ди на ма је 
био ди рек тор Окс форд ске шко ле ге о гра фи је (OxfordSchoolof
Geography), као и чу ве не Лон дон ске шко ле еко но ми је (Lon
donSchoolofEconomics).Био је ак ти ван иу прак тич ној по-
ли ти ци, где је као за ступ ник у Бри тан ском пар ла мен ту про-
вео два на ест го ди на. Из тог пе ри о да нај за па же ни је ње гов 
од ла зак у Ру си ју 1919. го ди не, где је, као Ви со ки бри тан ски 
ко ме сар, тре ба ло да по мог не ор га ни за ци ју Бе лог по кре та и 
да ускла ди ње го ве опе ра ци је са са ве знич ком по мо ћи у бор би 
про тив бољ ше ви ка. 

Сво ја нај ве ћа де ла Ма кин дер је на пи сао из ме ђу 1900. и 
1943. го ди не. Нај по зна ти је де ло „Ге о граф ска осо ви на исто ри-
је“ („The Ge o grap hi cal Pi vot of  Hi story“), по ко ме ће по ста ти 
свет ски по знат ге о по ли ти чар, пред ста вио је 1904. го ди не.Те-
зе из члан ка по том раз ра ђу је и про ши ру је у књи зи Демократ
скиидеалииреалност (DemocraticIdealsandReality), ко ја је 
об ја вље на 1919. го ди не, а на ста ла је под сна жним ути ца јем 
ре зул та та тек за вр ше ног Пр вог свет ског ра та и из по тре бе 
про јек то ва ња ге о по ли тич ке бу дућ но сти све та и Евро пе. Још 
јед ну ко рек ци ју сво је основ не ге о по ли тич ке кон цеп ци је из 
1904. го ди не, Ма кин дер је учи нио у је ку Дру гог свет ског ра-

1 Арон Р.: Мириратмеђунацијама, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но-
ви ћа, Срем ски Кар лов ци - Но ви Сад, 2001., стр. 215.

2 Кра љев ско ге о граф ско дру штво (Royal Ge o grap hi cal So ci aty /RGS/, Lon don), 
би ло је вр ло ути цај на ин сти ту ци ја у Ве ли кој Бри та ни ји. Ње го во члан ство 
би ло је ша ро ли ко, од аван ту ри ста, пу то пи са ца и те рен ских ис тра жи ва ча, до 
ви со ких вла ди них зва нич ни ка и про фе со ра уни вер зи те та.
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та, 1943. го ди не, ка да је за аме рич ки ча со пис Спољнипосло
ви (ForeignAffairs) на пи сао чла нак„Са вр ше ни свет и по бе да 
ми ра“ („The Ro und World and Wi ning the Pe a ce“).То је био 
по след њи рад из ге о по ли ти ке ко ји је Ма кин дер на пи сао пре 
сво је смр ти 1947. го ди не. 

Геополитичкеигеостратегијскеидеје
Х.Макиндера

„Географскаосовинаисторије“
Ма кин дер је осно ву сво га ге о по ли тич ког уче ња из нео 

на пре да ва њу одр жа ном у Кра љев ском ге о граф ском дру-
штву 1904. го ди не, под на зи вом„Ге о граф ска осо ви на исто-
ри је“.  Пре да ва ње је ка сни је у фор ми на уч ног члан ка (тзв. 
Осовински чланак, Pivotal Paper) пу бли ко ва но у углед ном 
бри тан ском ча со пи су Ге о граф ски жур нал.3 У овом члан ку 
из ло жио сво ју ре во лу ци о нар ну иде ју о кра ју епо хе ко ју он 
на зи ва „епо хом Ко лум ба и ко ја је тра ја ла по след њих че ти ри 
сто ти не го ди на.“4Епо ха Ко лум ба под ра зу ме ва пот пу ну пре-
моћ по мор ске мо ћи За пад не Евро пе на пла не тар ном ни воу, 
ко ја тра је од пр вих пре ко мор ских от кри ћа Ко лум ба, Вас ка де 
Га ме и оста лих ве ли ких по мо ра ца, па до зад њих екс пе ди ци ја 
Нан се на и Ско та на Арк ти ку и Ан тарк ти ку.“5 

Сход но то ме, Ма кин дер је по де лио чи та ву исто ри ју 
све та на три ге о по ли тич ка раз до бља:

1. Епо ха пре Ко лум ба. У њој на ро ди ко ји при па да ју пе-
ри фе ри ји Евро а зи је, на при мер Ри мља ни, жи ве под 
стал ном прет њом да бу ду осво је ни од си ла Осо вин-
ског ре ги о на. За Ри мља не су то би ли Гер ма ни, Ху ни, 
Ала ни, Па ра ћа ни итд. За сред њо ве ков ну еку ме ну то 
је злат на хор да.

3 Mac kin der, H.:“The Ge o grap hi cal Pi vot of  Hi story”, Geographicaljournal 23, 
(Re prin ted, TheScopeandMethodsofgeographyandGeographicalPivotofHi
story, RGS, Lon don , 1969, р. 421-437.)

4 Mac kin der H.: „The Ge o grap hi cal Pi vot of Hi story“,in: (Аdditional Pa pers), De
mocraticIdealsandReality, Na ti o nal De fen se Uni ver sity Press, Was hing ton, DC, 
1996,р. 175.

5 Ма кин дер ми сли на екс пе ди ци је с кра ја 19. и по чет ком 20. ве ка свет ски по-
зна тих по лар них ис тра жи ва ча, Нор ве жа ни на Фри тјо фа Нан се на (Fridtjof
Nansen) и Бри тан ца Ро бер та Фал ко на Ско та (Ro bert Fal con Scott).
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2. Епо ха Ко лум ба.  У том раз до бљу пред став ни ци Уну-
тра шњег или мар ги нал ног по лу ме се ца кре ћу у осва-
ја ње не по зна тих те ри то ри ја пла не те и при том ниг де 
не на и ла зе на озби љан от пор.

3. Епо ха по сле Ко лум ба. Ви ше не по сто је нео сво је не 
зе мље. Ди на мич ке пул са ци је ци ви ли за ци ја осу ђе не 
су на су коб увла че ћи све на ро де на зе мљи у све мир-
ски гра ђан ски рат.“6

Пре ма Ма кин де ро вом уче њу, свет по ста је за тво ре ни 
по ли тич ки си стем – мо дер но ре че но свет по ста је гло ба ли зо-
ван. Ма кин дер је пр ви на уч ник ко ји ге о по ли тич ке про це се 
ана ли зи ра из гло бал не пер спек ти ве. У та квом за тво ре ном 
(гло бал ном) по ли тич ком си сте му до ла зи до про ме не од но са 
сна га. По ви ше па ра ме та ра, по мор ска моћ чи ји је пред став-
ник Ве ли ка Бри та ни ја, по ста је све ин фе ри ор ни ја у од но су на 
за тво ре ни осо вин ски ре ги он Евро а зи је ко ји кон тро ли ше Ру-
си ја, као нај ва жни ја коп не на си ла. Ова про ме на рав но те же 
мо ћи, по Ма кин де ру, на сту па на кон ре во лу ци је у тех но ло-
ги ји тран спор та коп ном, од но сно на кон што је Ру си ја из гра-
ди ла Тран сси бир ску же ле зни цу ко ја је ин те гри са ла огром на 
про стран ства Евро а зи је. 

Оно по че му је Ма кин де ро ва ге о по ли тич ка кон цеп ци-
ја пред ста вље на у члан ку „Ге о граф ска осо ви на исто ри је“ 
оста ла упам ће на је сте ге о граф ска по де ла све та на три ве ли-
ка стра те шка ма кро ре ги о на. По ла зи ште по де ле је Осовински
регион (Pivotarea), ко ји је цен тар ње го ве ге о граф ске ше ма-
ти за ци је. Тај ре ги он чи ни са мо је згро Евро а зи је и на ла зи се 
под кон тро лом Ру си је. Око ње га се у об ли ку кон цен трич них 
кру го ва ши ре Унутрашњиилипериферниполумесец (Inner
orMarginalCrescent) ко ји чи не „Не мач ка, Аустри ја, Тур ска, 
Ин ди ја и Ки на“7 иСпољниилиострвскиполумесец(Outeror
InsularCrescent) ко ји са чи ња ва ју „Ве ли ка Бри та ни ја, Ју жна 
Афри ка, Аустра ли ја, Сје ди ње не Др жа ве, Ка на да и Ја пан.“8 
Овај „кон цен трич но-хи је рар хиј ски“ по глед на свет у чи јем 
цен тру се на ла зи за ми шље на „осо ви на исто ри је“ и око ко-

6 Ду гин А.: Основигеополитике–геополитичкабудућностРусије, Еко прес, 
Зре ња нин, 2004,  стр. 53.

7 Mac kin der H.: „The Ge o grap hi cal Pi vot of  Hi story“, in: (Ad di ti o nal pa pers), De
mocraticIdealsandReality, op. cit., р. 191.

8 Ibi dem, р. 191.
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је се вр ти чи та ва исто ри ја чо ве чан ства, има сле де ће основ не 
ка рак те ри сти ке:

- Осо вин ски ре ги он је из ра зи то суд бин ски ве зан за 
коп но,

- Спо ља шњи или острв ски по лу ме сец је суд бин ски 
ве зан за мо ре,

- Уну тра шњи или пе ри фер ни по лу ме сец на ла зи се 
под сна жним ути ца јем дру ге две зо не, и суд бин ски 
је ве зан и за коп но и за мо ре. (карта1)

Кар та 1 -  При род ни раз ме штај свет ске мо ћи из 1904. го ди не9

Цен трал ни по ло жај по овој Ма кин де ро вој ге о граф ској 
ше ми је нај по вољ ни ји, али „цен трал ност“ је ре ла ти ван по-
јам ко ји у сва ком кон крет ном ге о граф ском кон тек сту мо же 
да ва ри ра. Ме ђу тим, са пла не тар не тач ке гле ди шта, у цен тру 
све та ле жи Евро а зиј ски кон ти нент“10 а у ње го вом сре ди шту 
Осо вин ски ре ги он, ко ји је нај по вољ ни је ге о граф ско по ла-
зи ште за кон тро лу све та. Осо вин ски ре ги он има цен трал ну 
по зи ци ју на евро зиј ском кон ти нен ту слич но цен трал ној по-
зи ци ји ко ју Не мач ка има у Евро пи. Пре ци зни је од ре ђи ва ње 
аре а ла Географскеосовинеисторије Ма кин дер да је у сво јим 
ма па ма. 

9 Кар та пре у зе та из Mac kin der H.:„The Ge o grap hi cal Pi vot of  Hi story“, in: (Ad di-
ti o nal pa pers), De moc ra tic Ide als and Re a lity, op. cit., р. 190.

10 Ду гин А.: Основигеополитике–геополитичкабудућностРусије, Еко прес, op. 
cit., стр. 48.
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По Ма кин де ро вом уче њу кључ на фи зич ко-ге о граф ска 
цр та Осовинскогрегиона је сте да је пот пу но не до сту пан са 
мо ра, јер ни јед на ње го ва ве ли ка ре ка не до ла зи до отво ре ног 
мо ра. До по ја ве ави ја ци је, по мор ске си ле су ди рект но на Осо-
вин ски ре ги он мо гле да ути чу са мо оно ли ко ко ли ко је био 
до мет њи хо ве брод ске ар ти ље ри је. Због на ве де них ка рак те-
ри сти ка, овај ре ги он, сма тра Ма кин дер, увек се чи нио ин те-
ре сант ним за сва ку си лу ко ји же ли да оства ри пла не тар ну 
до ми на ци ју, јер је он, по ње го вој ге о по ли тич кој кон цеп ци ји, 
„при род но се ди ште свет ске мо ћи.“11

Унутрашњиилипериферниполумесец се на ла зи из ме ђу 
ова два су прот ста вље на по ла, та ко да је под стал ним ути ца-
јем и коп не не, али и во де не „сти хи је“. Ци ви ли за ци је ко је на-
ста ју на ру бу Евро а зи је, по Ма кин де ру, спа да ју у флу ви јал не 
ци ви ли за ци је, а то су ци ви ли за ци је на оба ла ма ве ли ких ре ка 
ко је се ули ва ју у отво ре на мо ра. Уну тра шњи или пе ри фер ни 
по лу ме сец је про стор ко ји је до да нас нај гу шће на се љен про-
стор на све ту. У том про сто ру се де ша ва ју нај ди на мич ни је 
про ме не и про це си у људ ској исто ри ји. 

Спољни или острвски полумесец је пот пу но спољ-
на зо на у од но су на евро а зиј ски кон ти нент, и то не са мо у 
ге о граф ском већ и у кул тур ном и по ли тич ком сми слу. Као 
што је Осо вин ски ре ги он не до сту пан во де ним пу тем, та ко 
је острв ски по лу ме сец не до сту пан коп не ним пу тем. Ова две 
ге о по ли тич ке це ли не су се раз ви ја ле одво је на је дан од дру-
ге. Ме ђу тим, до кон так та ипак ин ди рект но до ла зи пре ко пе-
ри фер ног по лу ме се ца, ко ји је кла сич на мо стов ско-кон такт на 
зо на из ме ђу си ла коп на и си ла мо ра.

Хартлендтеорија
Хартленд теорија (Hartland theory) је нај зна чај ни ја 

Ма кин де ро ва ге о по ли тич ка ми сао, где су са бра не све ње го-
ве иде је и про ми шља ња о гло бал ним ге о по ли тич ким про-
це си ма. Пред ста вље на је 1919. го ди не у књи зи Демократ
скиидеалииреалност(DemocraticIdealsandReality),што је 
Ма кин де ров нај о бим ни ји рад ко ји се ба ви ге о по ли тич ким и 
ге о стра те гиј ским пи та њи ма. У су шти ни, Хартлендтеорија 
ни је до не ла ни шта но во што већ ни је би ло по ста вље но у у 

11 Mac kin der H.: The GeographicalPivotofHistory, in: (Ad di ti o nal pa pers), Democ
raticIdealsandReality, op. cit., р. 190.
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члан ку „Ге о граф ска осо ви на исто ри је“. Кон цеп циј ски по сма-
тра но, Хар тленд те о ри ја би ла је са мо (пост)рат на до ра да тзв. 
Осо вин ског члан ка, при ла го ђе на исто риј ском кон тек сту кра-
ја Пр вог свет ског ра та. 

У овом ра ду Ма кин дер осми шља ва и но ве ге о по ли тич-
ке ен ти те те, као што су Светскоострво(WorldIsland), за тим 
уме сто Осовинског региона ко ри сти нео ло ги зам Хартленд
(Heartland). Но во у овом ра ду је сте ге о стра те гиј ска кон цеп-
ци ја Тампондржава(Bufferstates) у Ис точ ној Евро пи. Сви 
по бро ја ни тер ми ни ко је Ма кин дер ко ри сти у сво јим ра до ви-
ма, ушли су у кла сич ни ге о по ли тич ки во ка бу лар, та ко да је 
да нас те шко и за ми сли ти не ку гло бал ну ге о по ли тич ку ана-
ли зу без ових тер ми на.

Светскоострво(WorldIsland) је је дан од нај зна чај ни-
ји ге о по ли тич ких ен ти те та ко ји је Ма кин дер раз вио у свом 
ге о по ли тич ком уче њу. Свет ском остр ву прет хо ди тер мин 
Евро а зи ја ко ја је де фи ни са на у тзв. Осо вин ском члан ку. Ма-
кин дер тер мин Евро а зи ја ко ри сти ка ко би озна чио нај ве ћу 
коп не ну ма су на све ту ко ја је од стра те гиј ског зна ча ја за свет-
ску до ми на ци ју. Евро а зи ја, по Ма кин де ру, на ста је ге о граф-
ском сим би о зом Евро пе и Ази је кроз не пре ста ну исто риј ску 
ин тер ак ци ју. Она је сим бол је коп не не мо ћи у ге о по ли ти ци. 
Евро а зи ју Ма кин дер узи ма као плат фор му на ко јој раз ви ја 
ге о по ли тич ку док три ну коп не не мо ћи, апо стро фи ра ју ћи да 
се за њу во ди не пре ста на бор ба из ме ђу коп не не и по мор ске 
мо ћи. 

Ком плет на Ма кин де ро ва ана ли за коп не не ма се Евро пе, 
Ази ја и Афри ке као је дин стве ног Ве ли ког остр ва, сво ди се 
на за кљу чак да је Свет ско остр во нај бо га ти ја и нај си гур ни ја 
гло бал на по мор ска ба за, а у по ре ђе њу са њом све дру ге по-
мор ске ба зе има ју дру го ра зред ни зна чај. Као при пад ник на-
ро да чи ја је зе мља у то вре ме нај ве ћа по мор ска им пе ри ја, он 
из во ди за кљу чак да се мо ра спре чи ти „да се нај ве ћи део Ве-
ли ког кон ти нен та јед ног да на  на ђе под вла шћу јед ног цен тра 
и ко ји би мо гао да по слу жи као ба за за из град њу не по бе ди ве 
по мор ске си ле“12 До ми на ци ју по мор ских си ла, по ње го вом 
уче њу, че ка иза зов на мо ру ако до ђе до ге о стра те гиј ског ин-
те гри са ња Свет ског остр ва. 

12 Ibi dem, p. 51.
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Хар тленд је но ви по јам ко ји је Ма кин дер увео 1919. го-
ди не. У ства ри, то је ре де фи ни са ни на зив за „при род но се ди-
ште свет ске мо ћи“13, ка ко је на звао Осо вин ски ре ги он. Овај 
по јам је обе ле жио це ло куп но Ма кин де ро во ге о по ли тич ко 
уче ње. Су штин ски, он не ме ња сво ју ге о по ли тич ку по став ку 
из тзв. Осо вин ског члан ка – он је са мо до ра ђу је у скла ду са 
но вим исто риј ским ре ал но сти ма на кра ју Пр вог свет ског ра-
та. Хар тленд је уве ћа ни Осо вин ски ре ги он, од кључ ног зна-
ча ја за кон тро лу над Свет ским остр вом. 

Хар тленд је де фи ни сан на не ко ли ко на чи на, а је дан од 
нај че шћих на чи на од ре ђи ва ња осо бе но сти Хар тлен да је сте 
ње го ва фи зич ко-ге о граф ска изо ло ва ност од отво ре них мо ра 
и оке а на, а ти ме и ње го ва не до ступ ност за по мор ске си ле. 
Та ко ђе, то је и ве зи ва ње ње го ве суд би не за сли во ве нај ве ћих 
евро а зиј ских ре ка. Ма кин дер ова квим при сту пом же ли да 
про стор Хар тлен да ока рак те ри ше као су во зем ни, у ко јем је 
из ла зак на отво ре на мо ра уну тра шњим плов ним пу те ви ма 
не мо гућ, док је пе не тра ци ја спо ља шње по мор ске си ле кроз 
плов не пу те ве не из во дљи ва. Он Хар тленд по ста вља као 
стра те гиј ски кон цепт и сим бол без чвр стих и ја сно де фи ни-
са них гра ни ца. 

Геостратегијатампонзона
Ма кин дер у сво јој те о риј ској по став ци из 1919. го ди-

не укљу чу је Ис точ ну Евро пу у са став Хар тлен да. Иако ни је 
тач но оме ђио овај про стор, за пад ну гра ни цу Хар тлен да од-
ре дио је као про стор из ме ђу Бал тич ког и Цр ног мо ра. Ис точ-
на Евро па је ула зи ла и из ла зи ла из стра те гиј ских про јек ци ја 
Хар тлен да у Ма кин де ро вим ра до ви ма. У ње го вој кон цеп ци ји 
она је плац дарм за екс пан зи ју За па да пре ма коп не ним си ла-
ма Евро а зи је. Ко ли ки зна чај Ма кин дер да је Ис точ ној Евро пи 
нај бо ље се ви ди кроз ње гов тро дел ни сло ган:

КовладаисточномЕвропомдоминираХартлендом,
КовладаХартлендомдоминираСветскимострвом,
КовладаСветскимострвомдоминирасветом.14

Крај Пр вог свет ског ра та до нео је но ве мо гућ но сти за 
стра те гиј ско пре у ре ђе ње Ис точ не Евро пе. Пре ма Ма кин де-

13 Ibi dem, p. 190.
14 Ibi dem, р. 106.
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ро вој по став ци, Ис точ ну Евро пу тре ба ло би по де ли ти из ме-
ђу не за ви сних др жа ва ко ји не ће ула зи ти ни у не мач ки ни у 
ру ски др жав ни си стем, већ ће са ме чи ни ти тре ћи са мо стал ни 
др жав ни про стор. Тај про стор из ме ђу Не мач ке и Ру си је у ге-
о стра те гиј ском сми слу је тампонзона(bufferzone), ко ја об-
у хва та не гер ман ске на ро де у по ја су из ме ђу Бал ти ка и Цр ног 
мо ра. Ову там пон зо ну, по Ма кин де ро вом ви ђе њу, по пу ња-
ва ју сле де ћи на ро ди: По ља ци, Че си, Сло ва ци, Ма ђа ри, Ср-
би, Хр ва ти, Сло вен ци, Ру му ни, Бу га ри и Гр ци. Он сма тра да 
ови на ро ди не мо гу са мо стал но да игра ју зна чај ни ју уло гу у 
но вом по сле рат ном европ ском по рет ку, али по ве за ни у је дан 
стра те гиј ски низ (кор дон) има ли би пре суд ну уло гу у об у зда-
ва њу и кон тро ли са њу коп не не мо ћи на Ве ли ком кон ти нен ту. 
Там пон зо ну тре ба ло би да чи не не за ви сне др жа ве при бли-
жне по сна зи, и ко је се „го то во си гур но не ће удру жи ва ти у 
ма ком ци љу осим од бра не, а са дру ге стра не ти на ро ди се 
то ли ко раз ли ку ју би ло од Не ма ца или од Ру са да им мо же мо 
ве ро ва ти да ће пру жи ти от пор би ло ком од два ве ли ка су се-
да.“15

Сли чан об лик др жав ног уре ђе ња Ис точ не Евро пе усво-
јен је на Па ри ској ми ров ној кон фе рен ци ји. Па ри ска кон фе-
рен ци ја је при хва ти ла пра во на ро да на са мо о пре де ље ње као 
је дан од те мељ них прин ци па фор ми ра ња но вих др жа ва на 
раз ва ли на ма про па лих европ ских цар ста ва. Са мо о пре де-
ље ње на ро да Ис точ не Евро пе укла па ло се у Ма кин де ро ву 
„ви тал ну по тре бу“ за кор до ном не за ви сних др жа ва из ме ђу 
Не мач ке и Ру си је. Там пон зо на у Ис точ ној Евро пи би ла је ба-
раж про тив ин те гри са ња мо ћи евро а зиј ских коп не них си ла, 
би ло кроз екс пан зи ју сто жер не зе мље пре ко Ис точ не Евро-
пе у зо ну Унутрашњегилипериферногполумесеца или кроз 
екс пан зи ју из Цен трал не Евро пе ка ср цу ве ли ког кон ти нен та. 
Пре ма Ма кин де ро вом уче њу, про стор Ис точ не Евро пе тре-
ба ло је да до би је уло гу у скла ду са ње го вим стра те гиј ским 
зна ча јем „јер би ње го во за по се да ње мо гло да омо гу ћи или 
пак спре чи гло бал ну до ми на ци ју јед не си ле“.16 Там пон зо на 
у Ис точ ној Евро пи по сма тра на је и кроз уло гу „са ни тар ног 
кор до на“ пре ма ко му ни стич кој Ру си ји, али ње на уло га у иде-

15 Ibi dem, р. 121.
16 Ibi dem, р. 121.
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о ло шком за пре ча ва њу ко му ни зма је тек дру го ра зред на у од-
но су на ње ну ге о стра те шку уло гу. (карта2)

 

Ка рта 2 – Та мпон з она у И сто чној Евр опи на кр ају П рвог све-
тског р ата17

Из н ав ед еног би м огло да се з акљ учи да је стр ат ег-
ија та мпон з она к оју је М аки ндер ра звио у Ха ртленд т е ор-
ији з аж ив ела у п ер и оду и зм еђу два све тска р ата, а к ол ико је 
б ила усп ешна у р е ал из ац ији св оје пр има рне фун кц ије, м ожда 
је на јб оље п ок аз ала ист ор ија н акон н ема чког н ап ада на По-
љску 1. се пте мбра 1939. г од ине што је био п овод за Др уги 
све тски рат. Н акон Др угог све тског р ата, та мпон з она је п ом-
ер ена на з апад јер су д рж аве И сто чне Евр опе б иле у с аст аву 
к ом ун исти чког бл ока. Око нч ањем Хла дног р ата и и зл аском 
д рж ава И сто чне Евр опе из с овје тске о рб ите, у ак аде мским 
кр уг ов има на З ап аду п он ово се ож ивљ ава М аки нд ер ова стр-
ат ег ија та мпон з она. Б ар ажна ул ога д рж ава И сто чне Евр опе 

17 Кар та пре у зе та из Mac kin der H.:„The Ge o grap hi cal Pi vot of  Hi story“, in: (Ad di-
ti o nal pa pers), De moc ra tic Ide als and Re a lity, op. cit., р. 115.
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пр ису тна је и д анас, с амо овај пут пр ема Р уској Ф ед ер ац ији. 
Ств ар ање та мп она пр ема с авр ем еној р уској д рж ави на ј оч ит-
ије се огл еда у ш ир ењу С еве рн о атлан тске ал ија нсе на и сток. 
С авр ем ена с уч ељ ав ања у в ези  р аке тног шт ита (ПРО) т ак ође 
п отв рђ ују да з апре чна ул огу д рж ава И сто чне Евр опе пр ема 
гла вној д рж ави Ха ртле нда о пст аје.

„Амфибијскотројство“

М аки ндер је 1943. г од ине у ј еку Др угог све тског р ата 
н ап исао чл анак „С ав рш ени свет и п об еда м ира“ („The R ound 
World and Wi nning of the P e ace“) за пр ест ижни ам ери чки ч ас-
опис Спољнипослови(ForeignAffairs).Овај рад пре дст авља 
аж ур ир ање њ ег овог пр ом ишљ ања о све тској стр ат ег ији. 
Овај пут не д од аје пр ост ору Ха ртле нда н ове м акр ор ег и оне, 
н его пр остор и сто чно од в ел ике с иби рске р еке Ј ен исеј одв-
аја од Ха ртле нда. Ту н ову стр ат еги јско-г е огра фску р еа лност 
М аки ндер н аз ива Леналенд (Lenaland), по це нтра лној р еци 
те обл асти Л ени. Пр остор Л ен але нда тр еб ало би п осм атр ати 
у о пштем г е остр ат еги јском ко нте ксту СССР, к оји је п осе бно 
д ошао до и зр аж аја у т оку Др угог све тског р ата. Он см атра 
да се Ха ртленд у по тп ун ости п окл апа са гр ан иц ама СССР 
осим у њ ег овом д ал ек о исто чном д елу. Л ен аленд д еф ин ише 
као н епр ист упа чну и с ур ову т ер ит ор ију где се н ал азе пл ан-
ине, д ол ине и в ис ије ск оро по тп уно пр екр ив ене ч ет ина рском 
ш умом. Ч исто г е оп ол ити чки п осм атр ано, овај пр остор И сто-
чног С иб ира и скљ учио је из Ха ртле нда и св рстао га у стр-
ат еги јску з ону Унутрашњегилипериферногполумесеца тј. 
у пр и оба лни пр остор. Т име је зна тно п ој ачан ко рпус п омо-
рских с ила и осл абљен ко рпус ко пн ених с ила. 

Као пр оти вт ежу с овје тском Ха ртле нду, М аки ндер 
ув оди још ј едан г е оп ол ити чки п ојам – Средишњи Океан
(MidlandOcean). Ср ед ишњи ок еан о б ухв ата „С еве рни Атла-
нтик са з ав исним м ор има и ре чним б аз ен има.“18 У стр ат-
ешком п огл еду, овај ко нцепт о б ухв ата три ел еме нта: „м ост-
обран у Фра нц уској, уша нчен аер одром у Бр ит ан ији и р езе-
рву ра дне сн аге, агр оку лт уре и и нд устр ије у и сто чном д елу 
САД и К ан аде.“19 Овим г е оп ол ити чким пр ист упом он пр ави 

18 Mac kin der H.:„The Ro und the World and the Win ning of the Pe a ce“, in: (Ad di ti o-
nal pa pers), De moc ra tic Ide als and Re a lity, op.cit., р. 204.

19 Ibi dem, р. 204.
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и г е оку лту рну и ид е ол ошку б азу за н аст анак атлан тске з аје-
дн ице к оја ће п ост ати гла вни осл онац п омо рских с ила у т оку 
Хла дног р ата. П омо рска моћ т ако д об ија и не о пхо дну ко пн ену 
н ад огра дњу за к оју ће к асн ије ЏефриСлоан(GeoffreySloan) 
и спра вно да ко нст ат ује: „а мф иби јско тро јство и п ол ожај ова 
три ел еме нта зн ачи да се осл онац м оћи још је дном п ом ерио 
на з апад (каСАДпримедбаЖ.Б.).“20 М аки ндер у овом чла нку 
о др еђ ује СССР као „ко пн ену с илу у стр ат ешки на јј ачој д ефа-
нзи вној п оз иц ији,“.21 Ха ртленд и д аље ост аје кљу чна област 
за ко нтр олу Евр о аз ије, али са и скљ уч иво д ефа нзи вним к ара-
кт ер ист ик ама, о дн осно „Ха ртленд је на јв ећа пр иро дна тв рђ-
ава на з емљи.“22 

Макиндеровеидејеусавременојанглоамери
чкојгеополитициигеостратегији

М аки ндер је умро у с амо пре дв ече рје Хла дног р ата, али 
је њ егов г е оп ол ити чки и г е остр ат еги јски ко нцепт тек у т оку 
Хла дног р ата  з аж ивео у п уном см ислу. Т е ори јску осн ову 
с ук оба и зм еђу САД и СССР, као два г е оп ол ити чка п оре тка, 
осм ислио је ам ери чки о тпра вник п осл ова у М оскви, Џорџ 
К енан, к оји је у ф ебр у ару 1946. г од ине и зди кт ирао к ом ун ике 
од 8.000 р ечи В ашин гт ону п ознат по н аз иву Дугителеграм
(TheLongTelegram). 

Хла дн ор ато вски с укоб се пре дст ављао кроз ид е ол ошки 
д у ал изам И сток-З апад, јер је г е оп ол ити чко о др еђ ење хла дн-
ор ато вског с ук оба б ило н еп одо бно.  Н а име, г е оп ол ит ика је 
н акон Др угог све тског р ата пр ик ов ана на стуб ср ама због 
н ац исти чке зл о уп отр ебе. Д еф ин ис ање с ук оба је ишло кроз 
ид е ол ошку пр изму, иако је њ ег ова пр ава пр ир ода б ила и сп-
уњ ење М аки нд ер овог уч ења о гл оба лном с ук обу с ила ко пна 
и м ора. „Г е оп ол ити чки п осм атр ано, ч ин ило се да је тек с ада 
на све тској сц ени до кр аја у М ак ид ер овом см ислу, и скр ист-
ал исан с укоб и зм еђу ко пн ене (СССР) и п омо рске с иле (САД). 
Овл ад ав ањем евр о ази јским ко пном, о дн осно спр еч ав ање 

20 Ge of frey Sloan, „Sir Hel ford J. Mac kin der: The He ar tland The ory Then and Now“, 
in: Co lin Gray, Ge of frey Sloan, Geopolitics,GeographyandStrategy, р. 25.

21 Mac kin der H.:„The Ro und the World and the Win ning of the Pe a ce“, in: (Ad di ti o-
nal pa pers), De moc ra tic Ide als and Re a lity, op.cit., р. 201.

22 Ibi dem, р. 201.
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д ом ин ац ије над њ име, б или су при нц ип ије лни ц иљ еви ова 
два г е оп ол ити чка д ива.“23

М еђ утим, ид е ол ошко-т е ори јска осн ова хла дн ор ато-
вског с ук оба б ила је п ол ит ика или стр ат ег ија о б узд ав ања (co
ntainmentpolicy;strategyofcontainment) к оју је ра звио Џорџ 
К енан.24 П ол ит ику о б узд ав ања ч ине три фу нд аме нта лна при-
нц ипа. П рви при нцип је он ем ог ућ ав ање, на б ило к оји н ачин, 
с овје тске д ом ин ац ије над ц ел ином евр о ази јског ко пна. Др-
уги при нцип је п отр еба у сп ост ављ ања гл оба лне ра вн от еже 
сн ага у св ету. Тр ећи при нцип је пр им ена стр ат ег ије о б узд ав-
ања у обо дним обл аст има Евр о аз ије.

П рви при нцип п ол ит ике о б узд ав ања по тп уно је у скл-
аду са М аки нд ер овим „г е оп ол ити чким з ав етом“ из 1904. 
г од ине да се м ора спр еч ити „да се на јв ећи део В ел иког ко нт-
ине нта је дног д ана  н ађе под вл ашћу је дног це нтра и к оји би 
м огао да п осл ужи као б аза за и згра дњу н еп об ед иве п омо рске 
с иле.“25 Ха ртленд се н акон Др угог све тског р ата н ашао под 
п ол ити чком ко нтр олом М оскве, а у с ав езу са НР К ином фо-
рм иран је на јв ећи ко пн ени г е оп ол ити чки е нт итет свих вр ем-
ена – С ино-С овје тски с авез.26 У сли чном т ону К енан ко нст-
ат ује, да је срж пр обл ема у „спр еч ав ању с аб ир ања во јно-и-
нд устри јског п оте нц иј ала ц ел оку пне евр о ази јске ко пне м асе 
под је дну моћ, к оја пр ети остр вским или п омо рским д ел ов-
има гл об уса.“27

До н ар уш ав ања гл оба лне ра вн от еже сн ага, пр ема г е оп-
ол ити чком пр ист упу, д ол ази ук ол ико би СССР као на јв ећа 
ко пн ена с ила и њ ег ови с ав езн ици и ск ор ист или н еи сцр пне 
р есу рсе Евр о аз ије за и згра дњу п омо рске фл оте и т име угр-
оз или вл ад ав ину п омо рских с ила на све тским м ор има и дуж 
иви чног д ела Евр о аз ије. Гла вна т еза М аки нд ер ове Ха ртленд 
т е ор ије ј есте ч ув ање гл оба лне ра вн от еже сн аге и зм еђу с ила 

23 Ву ко вић Н.: Логикаимперије, На ци ја прес, Бе о град, 2007. стр. 125.
24 „X“: „     The Sources of Soviet Conduct“, ForeignAffairs25, 1947, p. 572.
25 Mac kin der H.: „The Ge o grap hi cal Pi vot of Hi story“, in: (Ad di ti o nal pa pers), De

mocraticIdealsandReality, op.cit., р. 51.
26 Ру ско-ки не ски спо ра зум, по знат и као Си но-со вјет ски са вез, пот пи сан у Мо-

скви 14. фе бру а ра 1950. го ди не као уго вор о три де се то го ди шњем при ја тељ-
ству и ме ђу соб ној са рад њи, укљу чи вао је за јед нич ку од бра ну у слу ча ју агре-
си је на јед ну од зе ма ља.

27 Ken nan G.: RealitiesofAmericanForeignPolicy, W.W. Nor ton &Com pany, New 
York, 1966, р. 65.
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ко пна и м ора, к оје су се на јч ист ије д еф ин ис але по г е оп ол ити-
чком обр асцу н акон Др угог све тског р ата.

Во јни аспект стр ат ег ије о б узд ав ања се с аст ојао у фо рм-
ир ању запречногпрстена (conteinmentring) око Евр о ази јске 
ко пн ене м асе и а кти вној па рт иц ип ац ији у пр уж ању о тп ора у 
с овје тском пр ит иску на обод Евр о аз ије. Н ав ед ени при нцип 
се сл агао са М аки нд ер овом п од елом св ета на г е огра фске 
м акр ор ег и оне од к ојих је кљу чна област за ко нтр олу28 над 
Ха ртле ндом, Унутрашњи или маргинални полумесец“ или 
к ако га је Спај кман н азвао Римленд. 

У пр оц есу пр уж ања а кти вног о тп ора еве нт уа лној с овје-
тској ек спа нз ији у евро пском д елу запречногпрстена, САД 
су 4. апр ила 1949. г од ине, фо рм ир але С еве рн о атланс тки пакт 
(North Atla ntic Tr eaty O rg an is ation - N ATO) као тра нс атлан-
тску сп ону к оја је в ез ив ала С еве рну Ам ер ику са З апа дном 
Евр опом. М аки нд еров г е оп ол ити чки ко нцепт Ср ед ишњег 
ок е ана к оји је с ад ржао три осно вна ел еме нта „м ост обран у 
Фра нц уској, уша нч ени аер одром у Бр ит ан ији и р езе рву о б-
уч ене ра дне сн аге, агр оку лт уре и и нд устр ије у и нд устр ије 
у и сто чном д елу САД и К ан аде“29 био је т е ори јски т емељ за 
к асн ије фо рм ир ани С еве рн о атла нски пакт, к оји је у по тп ун-
ости пре дст авља оств ар ење њ ег овог стр ат еги јског ко нце пта 
из 1943. г од ине.

Н акон фо рм ир ања Н АТО к оји се т ицао евро пске о дбра-
мб ене п ол ит ике, б ило је п отре бно ув ез ати запречнипрстен 
са н овим с ав езн иштв има, к ако би ц ели м акр ор ег ион Унутр
ашњегполумесеца (Р имленд) био ј еди нств ени фронт пр отив 
с овје тске ек спа нз ије на к ојем се  в од ила кљу чна хла дн ор ато-
вска бо рба за ко нтр олом над Евр о аз ијом. Т ако је на з ап аду 
Евр о аз ије, кљу чну ул огу у с упро тст ављ ању с овје тском пр-
од ору на з апад Евр опе имао Н АТО, на Бл иском И ст оку сли-
чну н ам ену, м ада ни бл изу т ол ико зн ача јну, имао је ЦЕ НТО 
(The Central Treaty Organization  CENTO), у ј уг о исто чној 
Аз ији С Е АТО (The Southeast Asia Traty Organisation  SE
ATO), док су Аустр ал ија и Н ови З еланд св оје бе зб ед он осно 
с ав езн иштво са САД оств ар или пр еко А НЗУС (TheAustralia,
NewZeland,UnitedStatesSecurityTreaty ANZUS). САД су 

28 У хлад но ра тов ским реч ни ком ре че но „об у зда ва ње“ Хар тлен да.
29 Mac kin der H.:„The Ro und the World and the Win ning of the Pe a ce“, in: (Ad di ti o-

nal pa pers), DemocraticIdealsandReality, op.cit., р 204.
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з ахв аљ уј ући овим с ав езн иштв има30 на по дру чју евр о ази јског 
Р имле нда у сп еле да о б узд ају СССР као в од ећу ко пн ену с илу 
и да јој не д оп усте да и ск ор исти стр ат ешку пре дност ко нтр-
оле над Ха ртле ндом. 

За ,,р ев ал ор из ац ију“ кл аси чних г е оп ол ити чких ко нце-
пц ија и к ат ег ор ија, п опут Ха ртле нда и Р имле нда, у ато мској 
ери з асл ужан је К олин Греј, к оји је имао по тп уно афи рм ат-
иван став пр ема М аки нд ер овој Ха ртленд т е ор ији.Греј см-
атра да се ц ел оку пни р ив ал итет две с упе рс иле „м оже ок-
ара кт ер ис ати као бо рба и зм еђу Ха ртленд с упе рс иле к оја је 
с ушти нски з атв ор ена ун утар ко пна (landlocked) и с ушти нски 
м ар ити мно з ав исне (у бе зб ед он осној пе рспе кт иви) остр вске 
с упе рс иле, за ко нтр олу/у скр аћ ив ање ко нтр оле евр о ази јско-
афри чких р имле нда.“31 Греј је у ј еку Хла дног р ата н ап исао 
в е ома ут ица јну књ игу Геополитика, нуклеарне ере: Ха
ртленд, Римленди и технолошка револуција (1977. г од ине) 
у к ојој д аје тр ад иц и она лну г е оп ол ити чку ко нце пц ију, у см-
ислу „1. Ко нтр ола над Све тским ост рвом Евр о аз ије-Афр ике 
уз п омоћ је дне с иле, на д ужи рок, зн ач ила би ко нтр олу над 
св етом; 2. Ко пн ена и п омо рска моћ с уср ећу се/с уд ар ају на 
евр о ази јским–афри чким р имле нд има и гр ани чним м ор има. 
Ко нтр ола остр вске м оћи над обо дним з емљ ама и гр ани чним 
м ор има н ије с ин оним са ко нтр олом над Све тским ост рвом, 
али она зн ачи у скр аћ ив ање м ог уће гл оба лне х ег ем он ије ха-
ртленд с или.“32

П обр ој ани Гр еј ови при нц ипи ј асно п ок аз ују да је 
М аки нд ер ово г е оп ол ити чко уч ење б ило „уг а они к амен“ за 
све хла дн ор ато вске ко нце пц ије. К олин Греј је био ј едан од 
ре тких с авр ем ених аут ора к оји је то пр изнао. Пред с ами крај 
Хла дног р ата, К олин Греј, као в од ећи т е ор ет ичар и зј ављ ује: 
„стр ат ег ије се м огу ра зл ик ов ати, али при нц ип ије лни циљ 
п ол ит ике н ац и она лне бе збе дн ости САД тр еба да б уде спр еч-
ав ање С овје тског С ав еза да п ости гне д ел отво рну х ег ем он ију 
над Евр о аз ијом.“33 Био је то д ирек тно или и нд ирек тно ехо 
М аки нд ер ове г е оп ол ити чке з ам исли и зр ечен на ра зм еђу 19. 
и 20. в ека. 

30 Ова фа за Хлад ног ра та се че сто на зи ва и фа за пак то ма ни је.
31 Gray C.: TheGeopoliticsoftheNuclearERA:Heartland,RimlandsandTechnolo

gicalRevolution, Cra ne, Rus sak &Com pany, New York, 1977, р. 14.
32 Ibi dem, р. 15.
33 Gray C.: TheGeopoliticsofSuperPоwer, Uni ver sity Press of Ken tucky, Le xing-

ton, 1988, р. 72.
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М аки нд ер ова г е оп ол ити чка ко нце пц ија о г е остр ат-
еги јској в ажн ости Све тског ост рва за гл оба лну  д ом ин ац ију 
б ила је п отв рђ ена у т е ор ији и пра кси Хе нр ија К иси нџ ера. 
Он је био в ел ики п обо рник п ол ит ике к оја би спр еч ила п ој-
аву евр о ази јског х ег ем она. Са др уге стр ане, и стра јно је р адио 
на од рж ав ању б ала нса на гл оба лном и р ег и она лном н ивоу, 
и то у р еа лп ол ити чком д уху, ч ије је в ел ики з аг ово рник био. 
Н акон Хла дног р ата он је н ап исао књ игу в рло пр ов ок ати вног 
н аз ива Дали јеАмериципотребнаспољнаполитика (Does
AmericaNeedaForeignPolicy),где је отв ор ено уп оз орио да би 
„н епр иј ате љски ази јски блок удр уж уј ући на јбро јн ије н ац ије 
св ета и огро мне р есу рсе са н еким од на јпр иљ ежн ијих н ар ода, 
био н ес агл асан са ам ери чким н ац и она лним и нт ер есом. Због 
т ога Ам ер ика м ора да з ад ржи пр ис уство у Аз ији, и њен г е-
оп ол ити чки циљ м ора ост ати спр еч ав ање ази јског ср аст ања 
у н ен акл оњ ени блок (што се на јв ер ова тн ије м оже д ес ити под 
т уто рством је дне од њ ених гла вних с ила).“34 К иси нџер је ову 
ан ал изу – пр еп ор уку н ап исао 2001. г од ине, а та пр еп ор ука је 
с асвим у д уху са М аки нд ер овом ко нце пц ијом и зл ож еном пре 
ск оро ст от ину г од ина у тзв. Ос ови нском чла нку. 

М еђ утим, ако би тр еб ало да се и здв оји аутор к оји је у 
с авр ем еној а нгло-ам ери чкој г е оп ол ити чкој и г е остр ат еги-
јској м исли р ех аб ил ит овао кл аси чни г е оп ол ити чки пр иступ, 
а к оји је по ко нце пту на јсли чн ији уч ењу Хе лфо рда М аки нд-
ера, био је то, св ак ако, Зби гњев Бж ежи нски. Он је је дна од 
„ик она“ Хла дног р ата и п ол ит ике о б узд ав ања, п осе бно у з ав-
ршној ф ази хла дн ор ато вског с ук оба. Њ ег ово на јзн ача јн ије 
д ело Великашаховскатабла има н ескр ив ени г е оп ол ити чки 
и г е остр ат еги јски пр иступ, чак би се м огло р ећи, да је н ап-
ис ано у д уху на јв ећих кл аси чних г е оп ол ити чких ан ал иза са 
п оче тка 20. в ека.

Бж ежи нски ул огу Евр о аз ије у све тској п ол ит ици на 
пр агу 21. в ека н едв осм исл ено п осм атра кроз Ха ртленд т е ор-
ију, см атр ај ући је за „...ш ахо вску т аблу на к ојој се н аст авља 
в ођ ење би тке за све тски пр имат.“ 35 У ан ал изи гл оба лног зн-
ач аја евр о ази јске ш ахо вске т абле, Бж ежи нски се осв рће и на 

34 Ки син џер Х.: ДалијеАмериципотребнаспољнаполитика, Бе о град ско ма-
шин ско-гра фич ко пред у зе ће, Бе о град, 2003, стр. 112.

35 Бже жин ски З.: Великашаховскатабла, ЦИД, Под го ри ца; Ро ма нов, Ба ња Лу-
ка, 2001, стр.7.
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г е оп ол ити чку д име нз ију хла дн ор ато вског с ук оба к ада к аже: 
„У и зв есном в иду, с укоб и зм еђу Сј ед ињ ених д рж ава и С овје-
тског с ав еза пре дст ављао је оств ар ење на јдр ажих т е ор ија г е-
оп ол ит ич ара: в одио се и зм еђу в од еће све тске п омо рске с иле, 
к оја је б ила д ом инан тна на Атла нт ику и на П ац иф ику, и в од-
еће све тске ко пн ене с иле к оја је з а уз им ала пр остор у с рцу 
Евр о аз ије (ки нско-с овје тски блок о б ухв атао је пр остор к оји 
не од ољ иво по дс ећа на пр остор Мо нго лског ца рства). Г е оп ол-
ити чка д име нз ија н ије м огла б ити ј асн ија: С еве рна Ам ер ика 
пр отив Евр о аз ије, а свет се д об ијао као н агр ада. П обе дник би 
исти нски д ом ин ирао ч ит авим св етом.“36 

На ср ећу, см атра Бж ежи нски, Евр о аз ија је с ув ише в ел-
ика да би б ила п ол ити чки ј еди нств ена, јер стр ат еги јски из-
азов за САД н аст аје ако би се све ове п ој ед ина чне с иле сј-
ед ин иле у н еку к о ал иц ију, п ошто „к ум ул ати вно евр о ази јска 
моћ ув ел ико пр ев аз ил ази ам ери чку.“37 З ато Евр о аз ија и ост-
аје, пр ема Бж ежи нском, ш ахо вска т абла на к ојој се в оди бо-
рба за све тски пр имат. У св ојој ан ал изи он н ав оди да ј ед ини 
н ачин к ако би се спр еч ила евр о ази јска х ег ем он из ац ија (д ом-
ин ац ија) ј есте д рж ати овај м ег ако нт инент у ст ању п ол ити чке 
ра зм рвљ ен ости. Ту стр ат ешку фра гме нт ац ију Евр о аз ије, Бж-
ежи нски н аз ива геополитичкиплурализам. Пр ема тој ко нце-
пц ији, д рж ање евр о ази јске т ер ит ор ије у ра здр обљ еном ст-
ању тр еб ало би да обе зб еди да ни је дна п ој ед ина чна с ила или 
к о ал иц ија не ко нтр ол ише овај г е оп ол ити чки пр остор. САД 
су н акон Хла дног р ата оств ар иле п уни м еђ ун аро дни пр имат, 
т ако што је њ их ова моћ д ирек тно пр оје кт ов ана на три п ер-
иф ер ије евр о ази јског ко нт ине нта, см атра Бж ежи нски. Ако 
ово њ ег ово з ап аж ање пр ев ед емо у М аки нд ер ову фр аз ол ог ију 
д об иј амо је дн ач ину у к ојој је в од ећа п омо рска с ила оств ар-
ила д ом ин ац ију у Евр о аз ији ко нтр ол иш ући Унутрашњиили
маргиналниполумесец.

Бж ежи нски, з атим, н ав оди д рж аве к оје на г е остр ат еги-
јској ка рти Евр о аз ије им ају в ел ики зн ачај за САД, д ел ећи их 
у две гр упе: г е остр ат еги јске игр аче и г е оп ол ити чке ст ож ере. 
У г е остр ат еги јске игр аче Бж ежи нски св рст ава Фра нц уску, 
Н ема чку, Р ус ију, К ину и И нд ију, а м еђу г е оп ол ити чке ст ож-

36 Ibi dem, стр. 11.
37 Ibi dem, стр. 36.
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ере – Укр ај ину, Азе рбе јџан, Ј ужну К ор еју, Ту рску и Иран. 
Све п обр ој ане д рж ава као г е остр ат еги јски игр ачи и као г е-
оп ол ити чки ст ож ери се н ал азе у М аки нд ер овој з они Унутр
ашњегилимаргиналногполумесеца, к оји је, по њ ег овој Ха-
ртленд т е ор ији, б ој иште за евр о ази јску д ом ин ац ију. 

Бж ежи нски ек спл ици тно сп ом иње М аки нд ера с амо је-
дном на п оче тку књ иге, д од уше као је дног од на ј иста кн ут-
ијих г е оп ол ит ич ара, з аче тн ика ра спр аве о евр о ази јској д ом-
ин ац ији к оја је пре д услов за све тски пр имат. Ко нце пци јска 
бл искост и зм еђу ова два а нгло-ам ери чка г е оп ол ит ич ара је 
н есу мњ ива, иако њ их ове ко нце пц ије д ели ск оро ј едан век. 
М аки ндер је п оче тком 20. в ека пр офе тски о др едио пр има рни 
циљ а нгло-са ксо нске г е остр ат ег ије кроз спр еч ав ање д ом ин-
ац ије п ој ед ина чне с иле или к о ал иц ије над евр о ази јском ко-
пн еном м асом. Бж ежи нски је ову М аки нд ер ову ко нце пц ију 
ст авио у с авр ем ени ко нтекст пос тхла дн ор ато вског св ета у 
к ојем су САД као на јв ећа п омо рска с ила тр ију мф ов але над 
ко пн еном с упе рс илом к оју је пре дст ављао СССР. 

Ра спад СССР је ств орио г е оп ол ити чки  х аос на в ел иком 
д елу Евр о аз ије, за к оји Бж ежи нски к аже: „ова н ова и з ам рш-
ена г е оп ол ити чка с ит у ац ија пре дст авља на јв ећи из азов за 
Ам ер ику“38. Схо дно т оме, д уг оро чни ам ери чки з ад атак б иће 
спр еч ав ање о бн ављ ања р уске евр о ази јске и мп ер ије к оја би 
м огла да осп ори ам ери чки пр имат у Евр о аз ији. По тп уно исти 
г е остр ат еги јски з ад атак је 1904. г од ине п ост авио Хе лфорд 
М аки ндер, с том ра зл иком што је р уска евр о ази јска и мп ер ија 
б ила с упр ост ављ ена бр ита нским и мп ер ија лним ц иљ ев има у 
Евр о аз ији.

Мекиндеровозавештање

Из св ега н ав ед еног м оже да се з акљ учи к ако од М аки-
нд ера до Бж ежи нског а нгло-ам ери чка г е оп ол ити чка и г е-
остр ат еги јска м исао има с амо ј едан пр има рни з ад атак – с узб-
иј ање п ој аве ауто хт оног х ег ем она у Евр о аз ији. У т оме и ј есте 
в ел ич ина М аки нд ер ове м исли, к оја је, уп ркос пр ом ени гл-
оба лних п ол ити чких, ек оно мских и во јних усл ова, и д аље 
ост ала је дн ако р ел еван тна. К ол ики је зн ачај њ ег ове ко нце-
пц ије ко пн ене м оћи у г е оп ол ит ици и г е остр ат ег ији на јб оље 

38 Ibi dem, стр. 85.
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се в иди кроз ут ицај к оји је оств ар ила кроз вр еме, као и о днос 
кр ит ике пр ема њој. Ха ртленд т е ор ија пре дст авља пр ави пр-
имер великетеорије (grand theory) к оја већ в ише од је дног 
в ека о пст аје у г е оп ол ит ици и усп ешно од ол ева кр ит ици к оја 
је и д анас и нте нзи вна као пре ст от ину г од ина. Кр ит изе рски 
о днос пр ема М аки нд ер овом уч ењу на јч ешће је р езу лтат 
п огр ешне и нте рпр ет ац ије, па рц ија лног ч ит ања и не обје кти-
вног о дн оса пр ема г е оп ол ит ици уо пште. 

М аки нд ер ове ид еје н осе у с еби „ва нвр еме нски“ с ад-
ржај, о к оме К олин Греј, као ј едан од на јв ећих с авр ем ених 
аут ор ит ета а нгло-ам ери чке г е остр ат еги јске м исли к аже: „ск-
ор ашње кр ит ике Макиндеровe т е ор ије тв рде да не п ост оје 
„ва нвр еме нске ист ине“ у све тској п ол ит ици, jа сам с агл асан 
са том твр дњом осим к ада је у п ит ању Ха ртленд т е ор ија.“39

М аки нд ер ово з ав ешт ање је н есу мњ иво пр еж ив ело тест 
20. в ека, к оји је био на јс ур ов ија  ист ори јска пр оба њ ег ових 
ид еја. Д анас је г от ово н ез ам исл ива б ило к аква г е оп ол ити чка 
д иск ус ија к оја не к ор исти М аки нд ер ову те рм ин ол ог ију. Иако 
мн оги с авр ем ени аут ори н еће ц ит ир ати М аки нд ер ове з ам-
исли у св ојим р ад ов има, њ егов м етод је ко нста нта у г от ово 
свим а нгло-ам ери чким р ад ов има к оји се б аве г е оп ол ит иком 
или г е остр ат еги јском ан ал изом, б ило у афи рм ати вном или 
кр ити чком см ислу. Уч ења М аки нд ера, М ех ена и Спај км ена 
пре дст ављ ају три ст уба а нгло-ам ери чке кл аси чне г е оп ол-
ити чке м исли, к оја је ост ав ила н еи збр исив ут ицај на ра звој 
г е оп ол ити чке м исли уо пште. 

39 Gray C.:IndefenceoftheHartland:SirHakfordMackinderandhiscriticsahun
dredyearson, in Blo u et B.: Glo bal Ge o stra tegy: Mac kin der and De fen ce of the 
West, op.cit., p. 31.
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MACROREGIONALGEOPOLITICAL
STRUCTURINGOFTHEWORLD:
ACTUALITYOFMACKINDER`S
HEARTLANDCONCEPTION

Su mmary

Hartland’stheoryisaclassicalgeopoliticaldoctrinewhich
wasformulatedbyaBritishHelfordMackindermorethanace
nturyago.Thisgeopolitical theory is consideredasoneof the
mostimportantgeopoliticaldoctrinesingeneral,whoseactuality
isaconstantmorethanhundredyears.Thebasicstructureofthe
doctrineof landpowerisgiveninMackinder’sdoctrine,which
hasessentially influenced theapproach in the scopeof foreign
policyoftheseacountriestowardeuroasiancountries,andesp
eciallyonthedeterminationoftherelationsbetweentheUKand
theUSAtowardRussia.Thekeyconstantsoftheangloamerican
geopoliticalandgeostrategicalopinionare largely theproduct
ofthedoctrineoflandpowerofH.Mackinder.Mackinderinhis
geopoliticalopushasannouncedinapropheticwaythemainge
opoliticalandgeostrategicalchallengestothelandpowerinthe
20th and 21th century.Hartland’s theory represents in the ge
opoliticalanalysisareferencepointfromNicholasSpykemanto
RobertKaplan.
Key words: geopolitics, geostrategy, land power, axial region,

bufferzone.
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R es ume

The paper titled “Macro –RegionalGeopolitical Struct
uring of theWorld – Topicality ofMackinder’sHeartlandCo
ncept”isaimedatmakingthereaderfamiliarwiththebasicth
esesofoneofthemostsignifcantgeopoliticaldoctrines,which
emergedatthebeginningof20thcentury.Thepermanencyofge
opoliticalandgeostrategicinterestsalwaysexists,especiallywith
bigpowers.Inthatsense,thegeopoliticaldoctrinewhichhashad
a crucial influenceon the foreignpolicyapproachofmaritime
states,especiallyGreatBritainandtheUSAtowardsEuroAsian
countries, especially toward Russia,is deemed signifcant. The
relationbetweenthemaritimeandlandpowerswhichMackinder
madeaconceptofthroughhisHeartlandtheoryonecenturyago
hasnotlostitstopicalitytoday,either,irrespectiveofthetechn
ologicaladvancementofmankindandalteredcircumstancesof
internationalrelations.Inthispaper,theauthoranalyzesexactly
thekeyconstantsintheAngloAmericangeopoliticalandgeostr
ategicopinion,whichare,toagreatextent,thelegacyofHalford
Mackinder’s doctrine of the land power. HalfordMackinder’s,
AlfredMahan’sandNicholasSpykeman’steachingsrepresentthe
three pillars of the contemporary AngloAmerican geopolitical
andgeostrategicthought.

 Овај рад је примљен 2. јула 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 24. августа 2012. године.



247

УДК 321.64:321.7

Оригинални научни рад

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST

Година VIII, vol. 14
Број 2/2012.
стр. 247-278 

247

* Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град.

** Чла нак је на стао као део про јек та 179014 ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про-
све те, на у ке и технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.

МишаЂурковић*

ПИ ТА ЊЕ АУТО РИ ТА РИ ЗМА У  
СА ВРЕ МЕ НОЈ ТЕ О РИ ЈИ И ПРАК СИ: 

 КРИ ТИ КА ТО МА СА ПО ГЕА**

Са же так

У овом члан ку аутор се ба ви од но сом де мо кра ти је и 
ауто ри та ри зма. По вод је очи глед на по ја ва успо на ауто ри
тар них еле ме на та у дру штви ма ко ја су но ми нал но ли бе рал
не де мо кра ти је, а што је уско по ве за но са по сле ди ца ма кри
зе ко ја се овај пут не по ка зу је са мо као фи нан сиј ска или еко
ном ска, већ као кри за за пад не ци ви ли за ци је. С дру ге стра не, 
ову прак су не пра ти аде кват но те о риј ско ис тра жи ва ње 
по што мејнстрим по ли тич ке фи ло зо фи је и по ли тич ке те
о ри је ис тра ја ва у окви ри ма не у пит ног по ве ре ња у ли бе рал
ну де мо кра ти ју. Аутор сто га пред у зи ма исто риј ску ана ли зу 
од но са ова два си сте ма про бле ма ти зу ју ћи њи хо ву на вод но 
апо дик тич ку су прот ста вље ност. На кра ју се из ла жу и кри
ти ку ју схва та ња То ма са По геа као во де ћег пред став ни ка 
ле во ли бе рал ног де мо крат ског фун да мен та ли зма и ин тер
вен ци о ни зма.
Кључ не ре чи: ауто ри та ри зам, де мо кра ти ја, по ли тич ка фи

ло зо фи ја, То мас По ге.
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Пре две де це ни је дис курс за пад не по ли тич ке фи ло зо-
фи је био је обе ле жен ду хом нео про све ти тељ ског три јум фа-
ли зма. На кон кра ха де сног то та ли та ри зма у Дру гом свет ском 
ра ту и на кон не ко ли ко та ла са де мо кра ти за ци је зе ма ља Ла-
тин ске Аме ри ке и ме ди те ран ске Евро пе, ко нач но је уми рао и 
ле ви то та ли та ри зам. Из гле да ло је да је са мо пи та ње вре ме на 
ка да ће се и оста ли ауто ри тар ни ре жи ми уру ши ти да би се 
ли бе рал на де мо кра ти ја пре ли ла и у оста так све та. 

По ли тич ка фи ло зо фи ја и по ли тич ке на у ке уоп ште већ 
две де це ни је ра де на осно ва ма те па ра диг ме. Ме ђу тим, по-
сто је до ста озбиљ не ано ма ли је ко је чи ни се фун да мен тал но 
на ру ша ва ју при хва ће ну па ра диг му. На ве ди мо са мо не ке од 
њих. Нај ве ће сто пе ра ста и убе дљи во нај бр жи еко ном ски раз-
вој у да том пе ри о ду бе ле жи  из ра зи то ауто ри тар на На род на 
Ре пу бли ка Ки на док ли бе рал не де мо кра ти је стаг ни ра ју, или 
у мно гим по ка за те љи ма за о ста ју за Ки ном и не ким дру гим 
не де мо кра ти ја ма. Осим Ки не по сто је и дру ги зна чај ни при-
ме ри ве о ма успе шних ауто ри тар них мо дер ни за ци ја, што је 
слу чај са Син га пу ром и ни зом дру гих ју жно а зиј ских зе ма-
ља. Чак и Ја пан и Ин ди ја, ко ји су фор мал но ли бе рал не де мо-
кра ти је, има ју из ра зи то ауто ри тар ну и хи је рар хиј ски ор га ни-
зо ва ну дру штве ну струк ту ру па се њи хо ви еко ном ски ус пе-
си те шко мо гу ве зи ва ти за фор мал ни из бор ни си стем. Да ље, 
на кон тра гич ног анар хич ног екс пе ри мен та из де ве де се тих 
ко ји је до вео Ру си ју до иви це са мо у ни ште ња, ова ве ли ка и 
зна чај на си ла ко ја ба шти ни тра ди ци ју са мо др жа вља, вра ти ла 
се јед ном об ли ку ауто ри тар не вла сти ко ји се про мо ви ше под 
име ном су ве ре на де мо кра ти ја или чак и пу ти ни зам.1  На-
да ље, ве ћи на по сто је ћих свет ских др жа ва ни су де мо кра ти је, 
чак ни из бор ног ти па итд.

По сто ји, ме ђу тим, јед на са свим но ва ди мен зи ја ко ју је 
овој про бле ма ти ци до не ло ис ку ство ве ли ке фи нан сиј ске, а 
за тим и еко ном ске кри зе, ко ја је по че ла кра јем 2007. у САД 
са кра хом тр жи шта хи по те кар них кре ди та. Др жа ве су на 
раз ли чи те на чи не по ку ша ва ле да се из бо ре са по сле ди ца ма 
ове кри зе, што је до не ло не ке пот пу но не ве ро ват не про ме не 
уну тар са мог је згра свет ских ли бе рал них де мо кра ти ја. Са ма 
чи ње ни ца по ве ћа ња др жав не ин тер вен ци је и по др жа вље ња 

1 Ви ди Ђу рић, 2008.
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ве ли ких де ло ва бан кар ског и еко ном ског си сте ма, оја ча ла је 
мо гућ ност да по ли тич ке ели те упра вља ју др жа ва ма на не де-
мо крат ски на чин. То се на кра ју пре ли ло у при ну ду свет ских 
фи нан сиј ских моћ ни ка на по ли тич ке си сте ме две зна чај не 
европ ске др жа ве (Ита ли ја је је дан од осни ва ча ЕУ) да сме не 
де мо крат ски иза бра не по ли тич ке ли де ре и да уме сто њих по-
ста ве не и за бра не тех но кра те ко је су им у ви ду ауто ри тар них 
сте чај них управ ни ка до де ли ли вр хо ви свет ске фи нан сиј ске 
пи ра ми де.

Не ке др жа ве су опет по ку ша ле да тра же соп стве ни пут 
ко јим би из бе гле по ве ћа ње за ду же ња и сва ко вр сне за ви сно-
сти од стра на ца. Нај у пе ча тљи ви ји при мер је ис ку ство Ор ба-
но ве Ма ђар ске ко ја се нај че шће по ми ње у кон тек сту ожи вља-
ва ња ауто ри та ри зма у Евро пи.2

У сва ком слу ча ју СЕ КА је кре и ра ла пот пу но но во гло-
бал но окру же ње и фун да мен тал но до ве ла у пи та ње мно ге 
ши ро ко при хва ће не те о риј ске па ра диг ме. Јед на од њих је 
нпр. успе шност тран зи ци је свих пост то та ли тар них и по ста-
у то ри тар них др жа ва ко је су се де мо кра ти зо ва ле и еко ном ски 
отво ри ле од 1974 до да нас. Мно ги еко ном ски си сте ми за ко је 
се сма тра ло да су успе шни при ме ри тран зи ци је, по ка за ли су 
се еко ном ским ба ло ни ма ко је је по вла че ње стра ног ка пи та ла 
пре ко но ћи из ду ва ло. Јед на од нај ва жни јих па ра диг ми ко ја је 
до ве де на у пи та ње је сте одр жи вост (еко ном ска, де мо граф ска, 
мо рал на) ова квих са вре ме них ли бе рал них де мо кра ти ја, и по-
себ но спо соб ност тих си сте ма да се аде кват но но се са иза зо-
ви ма кри зе. По пра ви лу ал тер на ти ва ли бе рал ној де мо кра ти ји 
тра жи се у не ком об ли ку ауто ри та ри зма.

Ка да се то ме до да ево лу ци ја аме рич ког си сте ма у ве зи 
са ан ти те ро ри стич ким ме ра ма (од Па три от ак та до по след-
њих ме ра ко ји ма се на ја вљу је мо гућ ност дис кри ми на тив ног 
од у зи ма ња др жа вљан ства, екс пли цит не за кон ске до зво ле 
му че ња и су спен зи је ха бе ас кор пу са) по ста је ја сно да је прак-
тич но кре та ње ка ауто ри та ри зму оп шта тен ден ци ја, као и да 
ге не рал но ра сте ин те ре со ва ње за раз у ме ва ње функ ци о ни-
са ња ауто ри тар них мо де ла. Са вре ме на по ли тич ка те о ри ја и 

2 Вр ло је за ни мљи ва и про па ганд на ди мен зи ја ових де ша ва ња. За Мон ти је ву 
не и за бра ну вла ду у Ита ли ји ни ко не го во ри да је ауто крат ска или ауто ри-
тар на док се за Ор ба но ву вла ду ко ја је на де мо крат ским из бо ри ма осво ји ла 
ви ше од две тре ћи не по сла нич ких ме ста екс пли цит но го во ри да је опа сно 
ауто ри тар на.
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фи ло зо фи ја то ме ђу тим не пра те са пе те узу си ма по ли тич ке 
ко рект но сти и ро бо ва њем овој дво де це ниј ској Фу ко ја ми ној 
па ра диг ми.

Ја ћу ов де сто га по ку ша ти да из не сем јед ну крат ку ски-
цу аде кват не на ра ци је о ауто ри та ри зму, а за тим да на при-
ме ру То ма са По геа по ка жем ка ко се ауто ри та ри зам тре ти ра 
у мејнстри му са вре ме не по ли тич ке фи ло зо фи је и ко ли ке се 
опа сно сти отва ра ју ње го вим ква зи-де мо крат ским иде ја ма о 
пре у ре ђе њу са вре ме ног све та и под сти ца њу „де мо крат ског и 
пра вед ног“ гло бал ног упра вља ња.

*

Ка да је Џон Лок у осам на е стом ве ку пи сао Две рас пра
ве о вла ди3 ме та ње го вих кри ти ка би ла је Фил ме ро ва књи-
га Па три ар ха ко ја је из но си ла мо дел оно га што се сма тра ло 
за при род но дру штве но и по ли тич ко уре ђе ње: Бог на не бу, 
краљ у др жа ви, му шка рац у ку ћи. Овај мо дел ко ји је у Ру си ји 
по знат као тра ди ци ја са мо др жа вља одр жао се у тој зе мљи све 
до по чет ка два де се тог ве ка. Ове чи ње ни це  бит но је на гла-
си ти бу ду ћи да са вре ме но јав но мне ње па чак и фи ло зоф ски 
мејнстрим под ра зу ме ва ју пот пу но обр ну ту ви зи ју пре ма ко-
јој је ега ли та ри зам при ро дан, а сва ки ауто ри та ри зам не при-
ро дан, из о па чен и за сно ван на пре да тор ству и узур па ци ји.

На кон по ја ве ега ли та ри стич ких те о ри ја у осам на е стом 
век и њи хо вог све ве ћег ути ца ја на јав но мне ње, а за тим и на 
прак тич ну по ли ти ку (Хоб сба у мо во до ба ре во лу ци ја), ауто-
ри та ри зам се ја вља као де фан зив на тра ди ци ја ко ја углав ном 
бра ни ста ри по ре дак при ла го ђа ва ју ћи ње гов опис при ти сци-
ма ли бе рал ног јав ног мне ња, али и као за ла га ње за ра ди кал-
ну ре ак ци ју. Ова дру га тен ден ци ја нај ви ше се ве зу је за име 
шпан ског ри мо ка то лич ког ми сли о ца До но со Кор те са, чи ја је 
глав на пре по ру ка да је тран сфор ма ци ја дру штва оти шла то-
ли ко да ле ко у по гре шном прав цу да са мо ја ка дик та ту ра мо-
же да за у ста ви да ље про па да ње дру штва и да об но ви вр ли ну 
и вред но сти нео п ход не за оп ста нак.4

У овом кон тек сту вре ди по ме ну ти да је чак и Пру до-
но ва иде ја фе де ра ци је ко ја се не при нуд но уз ди же од ни воа 

3 Ви ди Лок, 1978.
4 Cor tes, 1849, Cor tes, 1979, Шмит, 2001, стр. 122.
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по ро ди це и кућ ног до ма ћин ства пре ко оп шти не и др жа ве до 
свет ске за јед ни це, по чи ва ла на ауто ри тар но ви ђе ној по ро ди-
ци. Гло бал на јед на кост љу ди ни је укљу чи ва ла и јед на кост 
же на јер је и за анар хи сту Пру до на ауто ри тар на до ми на ци ја 
му шкар ца у по ро ди ци би ла при род ни по жељ ни мо дел ор га-
ни за ци је дру штва.5

Као ни ма ло за не мар љив ну су про дукт ових рас пра ва о 
по жељ ном дру штве ном и по ли тич ком си сте му, отво ри ла се 
по но во и рас пра ва о људ ској ан тро по ло ги ји, до ка зу ју ћи кла-
сич ну али на жа лост за бо ра вље ну те зу да иза сва ког вред но-
сног, по ли тич ког и иде о ло шког си сте ма сто ји од ре ђе на кон-
цеп ци ја људ ске при ро де. Те за се мо же и обр ну ти: по ли тич ки 
си сте ми се и гра де да би ка на ли са ли од ре ђе ну ви зи ју чо ве ка. 
С јед не стра не по сто ји про све ти тељ ска ре пу бли кан ска тра-
ди ци ја ко ја иде јед ним де лом од мо нар хо ма ха и Ло ка до Ру-
соа, со ци ја ли ста и вр ху ни за пра во у анар хи сти ма. Ова тра-
ди ци ја ан тро по ло шког оп ти ми зма гра ди се на иде ји о до бром 
чо ве ку ко га спу та ва ју са мо ло ше окол но сти и ко га на про сто 
тре ба оста ви ти на ми ру да сам сту па у до бре не при нуд не од-
но се са дру гим људ ским би ћи ма. По пра ви лу се тра жи ла и 
ана ло ги ја у при ро ди па је Кро пот кин да вао при ме ре ко о пе ра-
тив ног не а у то ри тар ног де ло ва ња пче ла као до каз да је анар-
хи ја при род на.6 

И у окви ру ле ве тра ди ци је раз ви ла се од бра на ауто ри-
та ри зма. Кључ ни пред мет спо ра анар хи ста и бољ ше ви ка је 
пи та ње пре ла зног ста ња, да кле шта се де ша ва на кон ре во-
лу ци је. Анар хи сти су сма тра ли да од мах тре ба де мон ти ра-
ти при нуд не ин сти ту ци је др жа ве и при ват не сво ји не, док су 
бољ ше ви ци раз ви ли прак су дик та ту ре про ле те ри ја та то ком 
ко је рад нич ка кла са пре у зи ма све ин сти ту ци је др жа ве и ин-
ду стри је у сво је ру ке и уво ди не ку вр сту обра зов не дик та ту-
ре.

С дру ге стра не сто ји тра ди ци ја ан тро по ло шког пе си-
ми зма, из гра ђе на на хри шћан ском сим бо лу па да и из го на из 
ра ја. Та ко схва ће на људ ска при ро да зах те ва сна жне ин сти ту-
ци је да нај пре са пи њу зле прох те ве по ква ре не људ ске су шти-
не и да је усме ра ва ју ка ви шим ци ље ви ма и бо љим на го ни ма 

5 Pru don, 1982, стр. 176.
6 Кро пот кин, Ме ђу соб на по моћ, по себ но пр ве две гла ве. Kro pot kin, 2010.
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Бо го по што ва ња али и љу ба ви за дру ге љу де. Ова тра ди ци ја 
у ко јој је ауто ри та ри зам у не ком об ли ку су штин ски не из бе-
жан мо ме нат дру штве не ор га ни за ци је та ко ђе је тра жи ла сво-
је ана ло ги је у при ро ди.7 По на ша ње ве ли ке ве ћи не жи во ти ња 
ко је жи ве у за јед ни ца ма углав ном по твр ђу је ауто ри тар ност 
као си стем ор га ни за ци је (ал фа муж јак, во ђа кр да).8

Нео спор но је ме ђу тим да је ско ро чи та ва исто ри ја људ-
ског ро да обе ле же на ауто ри та ри змом. Де мо кра ти ја и дру ги 
об ли ци ега ли та ри зма су по ја ве ве о ма ско ра шњег до ба. Уоби-
ча је но по ми ња ње грч ке, пре све га атин ске де мо кра ти је и 
рим ске ре пу бли ке као на вод них пре те ча са вре ме не де мо кра-
ти је је крај ње про бле ма тич но. Пре све га за то што се и та да 
де мо крат ско уре ђе ње од но си ло на ма њи број сло бод них гра-
ђа на, а ис кљу чи ва ло је ве ли ку ве ћи ну ро бо ва и же на.

Пр ве људ ске за јед ни це ја вља ју се сва ка ко као ауто ри-
тар не. По ро ди ца је би ла устро је на као за јед ни ца у ко јој је му-
шка рац до ми ни рао исто као што су и пле ме на би ла обе ле же-
на до ми на ци јом во ђе. Тај од нос је под ра зу ме вао од го вор ност 
и оба ве зе му шкар ца и во ђе да се ста ра о сво јој за јед ни ци, 
да јој обез бе ђу је хра ну и си гур ност, док су с дру ге стра не 
под ре ђе ни ду го ва ли по слу шност. Од са мог по чет ка овај од-
нос је имао зна чај ну ди на ми ку и под ра зу ме вао је оба ве зе на 
обе стра не. По слу шност пот чи ње них одр жа ва ла се и би ло је 
ле ги тим но зах те ва ти је све док је над ре ђе ни аде кват но оба-
вљао функ ци је због ко јих је као та кав при знат. Не а де кват-
ним вр ше њем тих сво јих оба ве за и евен ту ал ном узур па ци јом 
до во дио је у пи та ње оп ста нак сво је за јед ни це и мо гао је ла ко 
да из гу би не са мо свој при ви ле го ва ни по ло жај већ и жи вот.

Ове основ не оба ве зе осо бе ко ја је по ста ја ла но си лас 
auc to ri tas у за мет ку су са др жа ва ле фук ци је због ко јих ће и 
ка сни је ауто ри тар на власт би ти по што ва на и при хва та на. На 
но си о ца ауто ри тар не вла сти се гле да ло као на до ма ћи на по-
ро ди це. Он је био ду жан да обез бе ди нај пре мир и си гур ност 
за жи во те, по ро ди це и имо ви ну се би под ре ђе них чла но ва за-
јед ни це (да кле по сло ви по ли ци је и од бра не), да ре ша ва кон-

7 Кон рад Ло ренц је са вре ме ни из да нак ове тра ди ци је ана ло ги је љу ди и на сил-
них жи во ти ња.

8 По сто ји на рав но и дру га стра те ги ја ле ви це: при зна ти ауто ри тар ност као 
до ми нант ну у жи во тињ ском све ту, али ин си сти ра ти на то ме да је ега ли та-
ри стич ки ху ма ни зам оно што раз ли ку је чо ве ка од жи во ти ње и да на ње му 
тре ба ба зи ра ти људ ско дру штво.
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флик те из ме ђу су прот ста вље них пле ми ћа и дру гих гра ђа на 
(суд ски по сло ви), да се ста ра о на прет ку бла го ста ња зе мље 
(еко но ми ја) и да бри не о мо рал ном вас пи та њу сво јих гра ђа на 
а на ро чи то де це.

Успон Евро пе је уско по ве зан са ства ра њем мо дер них 
кра ље ви на. Ап со лут на мо нар хи ја је по ли тич ки си стем ко ји 
је чи нио осно ву за раз вој европ ског ка пи та ли зма и за ко ло ни-
јал но осва ја ње све та. Осим  го ре на ве де них функ ци ја ауто-
ри тар не мо нар хи је су омо гу ћи ле и упо ста вља ње је дин стве-
ног прав ног и ефи ка сног пра во суд ног по рет ка на чи та вом 
свом про сто ру, ства ра ње је дин стве ног јав ног про сто ра, уво-
ђе ње об је ди ње ног обра зов ног си сте ма па чак и ко ди фи ка ци ју 
је зи ка и пи сма ко јим су ра зно вр сни гра ђа ни тек по ста ја ли 
при пад ни ци је дин стве не на ци је.9 До ба ап со лут них мо нар хи-
ја је до ба та ко зва ног про све ће ног ап со лу ти зма у ко ме краљ 
за јед но са сво јом би ро кра ти јом оба вља чи тав низ функ ци ја 
мо дер ни за ци је дру штва где спа да и оп ште ци ви ли за циј ско 
уз ди за ње свог ста нов ни штва (хи ги је на, при стој ност, на ви ке). 
Овај си стем нај ви ше од го ва ра Ној ма но вим од гој ним дик та ту-
ра ма у ко ји ма се ауто ри тар на власт упо ста вља ра ди оп штег 
вас пи та ња сво јих гра ђа на.10 Не слу чај но упра во у осам на е-
стом ве ку раз ви ја се и ка ме ра ли стич ки пра вац у еко но ми ји.11

Епо ху про све ће них мо нар хи ја сме ни ла је епо ха пар ла-
мен тар них де мо кра ти ја од ко јих су тек не ке по ста ја ле ре пу-
бли ке са иза бра ним пред сед ни ком на че лу, док су ве ћи ном 
оста ја ле пар ла мен тар не мо нар хи је са кра љем ко ји „вла да али 
не упра вља“ по ен гле ском мо де лу. Нај ва жни ја и нај моћ ни ја 
ли бе рал на де мо кра ти ја у два де се том ве ку САД од ли ку је се 
сна жним пред сед нич ким си сте мом ка кав не по сто ји ни у јед-
ној европ ској зе мљи, што је овој др жа ви омо гу ћи ло из ра зи-
ту ефи ка сност у во ђе њу ра то ва и еко ном ске по ли ти ке из ме ђу 
оста лог. Но  европ ске др жа ве су на ро чи то у до ба кри за вр ло 
ла ко кли за ле ка ауто ри та ри зму па су из ме ђу два ра та мно ге 

9 По сло ви ко ди фи ка ци је не мач ког је зи ка да ле ко су прет хо ди ли ства ра њу не-
мач ке др жа ве, док је пр ва сед ни ца ита ли јан ског пар ла мен та на кон ства ра ња 
др жа ве 1861 одр жа на на фран цу ском је зи ку по што ни је по сто јао ита ли јан-
ски је зик, од но сно ди ја лект ко ји би сви по сла ни ци раз у ме ли.

10 Нај знач ја ни ји исто риј ски при ме ри су Пе тар Ве ли ки, Фри дрих Ве ли ки, Јо-
зеф Дру ги и фран цу ски Лу је ви мо дер не епо хе

11 Нај ва жни ји пред став ник је Јо хан Хајн рих Го тлоб Фон Ју сти за чи ји рад је 
по след њих не ко ли ко го ди на по ра сло ин те ре со ва ње. 
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кру ни са не гла ве у прак си или са мо стал но или у са деј ству са 
не ким сна жним по ли ти ча рем ши ри ле сво ја овла шће ња на ра-
чун кла сич ног пар ла мен та ри зма.

*

Ге не рал но гле да но, од нос из ме ђу ауто ри та ри зи ма12 

и де мо кра ти је је да ле ко сло же ни ји не го што се ина че пред-
ста вља у кла сич ним по став ка ма ко је ова два мо де ла из ла жу 
као екс трем но су прот ста вље не иде ал не ти по ве: да кле с јед не 
стра не био би ауто ри та ри зам ко ји на вод но су спен ду је сло бо-
ду и сма тра је ма ње вред ном, а са дру ге де мо кра ти ја ко ја је 
на вод но узи ма као нај ва жни ји ме тод и циљ. Па жљи во раз ма-
тра ње прак си по ли тич ких си сте ма у два де стом ве ку во ди нас 
ка ле ги тим ном  пи та њу да ли је раз ли ка из ме ђу ауто ри та ри-
зма и де мо кра ти је пи та ње ква ли те та или пи та ње кван ти те та, 
ме ре, ко ли чи не мо ћи ко ја се у јед ном си сте му кон цен три ше 
и упра жња ва.

 Ар гу мент јед ног ли бер та ри јан ца ко га за ни ма ју са мо 
ефек ти еко ном ске сло бо де ства ри би пред ста вио на пот пу но 
обр нут на чин. Ре ци мо он би по шао од чи ње ни це да су не-
где око 1910. европ ске вла де (ауто ри тар не или де мо крат ске 
са вр ло огра ни че ним пра вом гла са) пре ко по ре за уби ра ле и 
рас по ла га ле са све га око де сет про це на та БДП-а, док је 90% 
БДП оста ја ло у ру ка ма вла сни ка ко ји су има ли сло бо ду да са 
сво јим нов цем ра де шта хо ће и да га ин ве сти ра ју ка ко они то 
же ле. С дру ге стра не би ис та као да се да нас европ ски про-
сек кре ће око 50% БДП-а13 и да све но ми нал но де мо крат ске 
вла де стал но по ве ћа ва ју ПДВ. За ње га би то био до каз да су 
да на шње европ ске ли бе рал не де мо кра ти је да ле ко не сло бод-
ни је не го нпр ауто кра ти је од пре сто го ди на14, јер се др жа ва 

12 Тер мин ауто ри та ри зам се ов де ко ри сти као збир ни по јам за раз ли чи те об ли-
ке углав ном не пар ла мен тар не, дик та тор ске вла сти. У члан ку не мам про сто-
ра за де таљ но раз ма тра ње раз ли ка из ме ђу раз ли чи тих об ли ка ауто ри тар не 
вла сти ко ји се кре ћу од устав не дик та ту ре рим ског или са вре ме ног ти па до 
то та ли та ри зма. По гле да ти Linz, 1991.

13 Ир ска ко ја је ис под 40% је ра ди кал ни европ ски из у зе так.
14 Овај ар гу мент до би ја до дат ну сна гу ако се оја ча уви ди ма у кон цен тра ци-

ју вла сни штва где се исти су бјек ти по ја вљу ју као вла сни ци ба на ка, ве ли-
ких кор по ра ци ја и ме ди ја, али и кључ ни до на то ри вла да ју ћих по ли тич ких 
стра на ка. Са вре ме на де мо кра ти ја се та ко по ка зу је као фа са да чи ји је си стем 
мно го го ри и нед го вор ни ји не го ауто ри та ри зам. Ствар ни упра вља чи де лу ју 
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да нас мно го ви ше ме ша у жи во те, прак се и жи вот не из бо ре 
по је ди на ца, по ро ди ца, ком па ни ја и дру гих ма њих за јед ни ца.

Иако се та вр ста ар гу мен та ци је не мо же ла ко от пи са ти, 
ов де не мо ра мо да иде мо то ли ко да ле ко. Поч ни мо уви ђа њем 
чи ње ни це да су са ме ли бе рал не де мо кра ти је екс пли цит но 
кроз прак су и устав но-прав но уре ђе ње при зна ле да је ауто-
ри та ри зам ефи ка сни ји по ли тич ки си стем од ре дов них про-
це ду ра пар ла мен тар не де мо кра ти је. Под се ти мо се чи ње ни це 
ко ју огром на ве ћи на са вре ме них по ли тич ких фи ло зо фа и те-
о ре ти ча ра на про сто иг но ри ше, да све ли бе рал не де мо кра ти је 
има ју као ин те грал ни део свог устав ног си сте ма про це ду ре и 
ме ха ни зме за рат, ван ред но ста ње, ван ред не си ту а ци је и дру-
ге вр сте не ре дов них си ту а ци ја. Ра ди се о оним слу ча је ви ма 
ка да је без бед ност љу ди, имо ви не или и сам оп ста нак др жа ве 
фун да мен тал но до ве ден у пи та ње и ка да се ре дов ни ме ха-
ни зми, про це ду ре па чак и ин ди ви ду ал на пра ва су спен ду ју 
за рад од бра не др жа ве и оп штег до бра.15 

Прет по став ка та квог си сте ма је да се на кон оба вље ног 
по сла, слич но као и у рим ској дик та ту ри, ства ри вра ћа ју у 
нор мал не то ко ве, а но си о ци ван ред них овла шће ња се вра ћа ју 
ре гу лар ним про це ду ра ма са уста ље ним пре ро га ти ви ма. 

Пр ви иза зов за ову по став ку је по ја ва це за ри зма. Ни је 
ма ло слу ча је ва у но ви јој исто ри ји ка да се из са мог де мо крат-
ског си сте ма уз ди же дик та тор ко ме се ско ро пле би сци тар но 
пре пу шта ју ауто ри тар не мо ћи у не кој зе мљи.16 Да кле кад ње-
го во осва ја ње мо ћи ни је про ста узур па ци ја без ле ги ти ми те та 
већ ду бо ко ле ги ти ман чин иза ко га из раз ли чи тих раз ло га 
сто ји ве ли ка или не кад огром на ве ћи на на ро да. По на ша ње 
на ро да у тим слу ча је ви ма не мо же се от пи са ти као про сто 
лу ди ло или за ве де ност по пу ли змом. Страх од про па сти еко-
но ми је, мо рал ног уру ша ва ња дру штва, кри ми на ла,17 из глед-
но сти гра ђан ског ра та или од вој ног по ра за и про па сти др-
жа ве, је су ра ци о нал но за сно ва ни стра хо ви ко ји код ве ћи не 

из сен ке, без од го вор но сти и ди рект ног су о ча ва ња са на ро дом ко ји сме ном 
јед не гар ни ту ре до во ди дру гу та ко ђе за ви сну од истих скри ве них но си ла ца 
ствар не мо ћи.

15 О овим прак са ма по гле да ти Ђур ко вић, 2005, стр. 131–132.
16 На ве ди мо слу ча је ве На по ле о на Бо на пар те, Му со ли ни ја, Хи тле ра, Пе ро на 

или Пу ти на.
17 У сво јој мо дер ној исто ри ји си ци ли јан ска ма фи ја је озбиљ но су зби је на и ско-

ро ели ми ни са на са мо у до ба вла да ви не Му со ли ни ја.
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од го вор них љу ди про из во де по тре бу за ефи ка сним ре ша ва-
њем про бле ма, што зна чи за ауто ри тар ном вла да ви ном, би ло 
вре мен ски огра ни че ног или нео гра ни че ног ти па.

Дру ги иза зов је кад та ква кри за по ста не пер ма нент на. 
Да не иде мо на зад у исто ри ју узми мо па ра диг ма тич ни мо-
дел са вре ме не ли бе рал не де мо кра ти је, слу чај САД.18 У њи ма 
се ја сно ви де ауто ри тар ни еле мен ти ко ји оби та ва ју уну тар 
са мих де мо кра ти ја. САД су по ста ле фе де ра ци ја по мно ги ма 
су прот но свом пр во бит ном уста ву та ко што је се вер по ра зио 
југ у гра ђан ском ра ту ко ји се во дио око раз ли чи тог ту ма че-
ња уста ва, оку пи рао га и на мет нуо му сво је ви ђе ње и свој 
си стем. Про ши ре ње САД са пр во бит них три на ест др жа ва до 
са да шњих пе де сет та ко ђе се ни је од и гра ло де мо крат ским пу-
тем већ си лом. Ра то ви ма са Шпа ни јом и Мек си ком, оти ма-
њем зе мље од Ин ди ја на ца и уве зе ним др жав ним уда ром на 
Ха и ти ју, Аме ри ка је сти ца ла но ве те ри то ри је. 

Но усред сре ди мо се са да на оно што се са Аме ри ком 
де ша ва у по след њих два на ест го ди на. Она се де фак то то-
ком чи та вог тог пе ри о да на ла зи у не кој вр сти про лон ги ра ног 
ван ред ног ста ња. С јед не стра не по сто је сук це сив на сме њи-
ва ња еко ном ских кри за. Већ кра јем де ве де се тих по ста ја ло је 
еви дент но да се бла го ста ње из те де це ни је не мо же одр жа ти. 
Упра во 1999. док је Аме ри ка во ди ла не ле ги ти ман и не ле га-
лан рат про тив СР Ју го сла ви је, до шло је до ве ли ког из ду ва-
ва ња та ко зва ног дот ком ба ло на. Вр то гла ви вир ту ел ни раст 
ком па ни ја ко је су по сло ва ле пре ко ин тер не та и при вла чи ле 
огром не ин ве сти ци је, пре ко но ћи се пре тво рио у де бакл дот 
ком ком па ни ја ко је су по пу ца ле на бер зи. И до ла зак Бу шо ве 
ад ми ни стра ци је на власт обе ле жен је са не ко ли ко ве ли ких 
скан да ла слич ног ти па (као што је Ен рон) ко ји су ука зи ва ли 
на вир ту ел ност аме рич ког при вред ног ра ста.

Као крет ко трај ни из лаз из овог те сна ца по ну ђе но је 
ства ра ње – но вог ба ло на чи ме ће се кри за за пра во од ло жи ти 
за не ких пет до шест го ди на, али ће се ње не по сле ди це за-

18 И фор мал но гле да но има мо за ни мљив слу чај да су чла но ви све га две по ро-
ди це, Бу шо вих и Клин то но вих на че лу Аме ри ке већ три де сет и две го ди не. 
Од тог пе ри о да два де сет го ди на су ди рект но за у зи ма ли ме сто пред сед ни ка, 
осам го ди на је Буш се ни ор вр шио функ ци ју пот пред се ни ка за ко га мно ги 
ми сле да је и та да био глав ни опе ра ти вац вла сти, а по след ње че ти ри го ди не 
Хи ла ри Клин тон је чвр сто во ди ла спољ ну по ли ти ку САД, на кон што јој је 
за ма ло из ма кла но ми на ци ја за пред сед ни ка.
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то по ка за ти ра зор ни јим. Буш и Грин спен су за пра во по ве ли 
по ли ти ку мак си мал ног сма ње ња ка ма та и ве штач ке сти му-
ла ци је гра ђе вин ског сек то ра. Кре ди ти су одо бра ва ни сви ма, 
без ика квог по кри ћа, а бан ке и ра зно ра зни ин ве сти ци о ни 
фон до ви су од те вир ту ел не при вред не де лат но сти на пра ви-
ле вир ту ел ни ка зи но на куб та ко што су отво ри ле не ре гу-
ли са ну тр го ви ну овим па пи ри ма. Све је за пра во би ла јед на 
ве ли ка пи ра ми дал на схе ма ко ја је не ки ма до не ла огро ман 
при лив, а они ма ко ји су на ни жим ни во и ма ка та стро фу. Од 
2007. ка да су ка ма те ско чи ле кре ну ло је лан ча но уру ша ва-
ње чи та вог си сте ма. Ми ли о ни љу ди су оста ли без до мо ва, а 
бан ке и фон до ви, но ви вла сни ци вра ће них не крет ни на ви ше 
ни су има ли ко ме да их про да ју. Кли макс ове кри зе по чео је 
пре ско ро пет го ди на и за са да се не ви ди из лаз и мо гућ ност 
чак ни при вре ме не ста би ли за ци је.19 Ско ро пе де сет ми ли о на 
аме рич ких гра ђа на хра ни се да нас „на тач ки це“.

У исто вре ме на кон до га ђа ја од 11. сеп тем бра 2001, ад-
ми ни стра ци је је по ве ла по ли ти ку пер ма нент ног по ве ћа ња 
соп стве них овла шће ња и су спен до ва ња ин ди ви ду ал них пра-
ва. Све је по че ло са уво ђе њем Па три от ак та, и ни за по себ них 
ме ра у бор би про тив те ро ри зма. Од та да до да нас ни је би ло 
кре та ња ка по вра ћа ју тих пра ва већ је кон стан тан ток кли за-
ња ка по лу ауто ри та ри зма. По сто ји ја сна не пре ки ну та ли ни ја 
од Па три от ак та, и све га оно га што је по ве за но са Гван та на-
мом, до по след њих ре ше ња Оба ми не ад ми ни стра ци је20 ко ја 
пред ви ђа ју сло бод но ди кри ми на тив но хап ше ње и до зво лу 
му че ња сва ког осум њи че ног за те ро ри зам, као и мо гућ ност 
од у зи ма ња др жа вљан ства та квим љу ди ма, њи хо вог остра ки-
зма, што је у су прот но сти са пра вом на др жа вљан ство као 
основ ним људ ским пра вом у са вре ме ном све ту.

Ова ком би на ци ја еко ном ске кри зе и опа сних про ши ре-
ња овла шће ња др жав не ад ми ни стра ци је ко ја тра је већ ви ше 
од де це ни је, по ста вља озбиљ но прак тич но, али и те о риј ско 
пи та ње о од ре ђе њу аме рич ког си сте ма и ње го вим мо гу ћим 

19 Део при че ко ји ов де не мо же мо да отва ра мо је чи ње ни ца да је овај си стем 
аспо лут но нео др жив, јер Аме ри ка стал но по ме ра гра ни цу сво је за ду же но-
сти, а фи нан си ра се од нов ца ко јим Ки на ку пу је ње не др жав не об ве зни це. 
Ви ди Тод, 2006, стр. 15, 60 и да ље.

20 Ви ди http://www.stan dard.rs/va sing ton-post-de set-raz lo ga-za sto-sad-vi se-ni su-
ze mlja-slo bod nih.html, “10 re a sons the U.S. is no lon ger the land of the free”, 
Was hing ton Post, 13. 1. 2012
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прав ци ма раз во ја. Оно што свет нај ви ше бри не је сте мо гућ-
ност да пре да тор ство нео д го вор не аме рич ке ели те на ста ви са 
ком би на ци јом ши ре ња ауто ри та ри зма код ку ће и ри зич них 
на сил них ин тер вен ци ја ши ром све та у ци љу за стра ши ва ња 
по тен ци јал них опо не на та и обез бе ђи ва ња кон тро ле нај ва-
жни јих ре сур са. 

За нас је нај ва жни је те о риј ско пи та ње ка ко се да нас мо-
же од ре ди ти аме рич ки по ли тич ки си тем. Је  ли то ли бе рал-
на де мо кра ти ја или ква зи ли бе рал на де мо кра ти ја са ви со ким 
сте пе ном ауто ри тар них еле ме на та и др жав не ре гу ла ти ве у 
функ ци ји одр жа ња оли го по ла? 

*

Сва ки об лик ауто ри тар не вла сти да нас је на ве о ма ло-
шем гла су. На су прот кла сич ној по ли тич кој те о ри ји и исто-
риј ском ис ку ству сма тра се да је де мо кра ти ја по се би до бра, а 
ауто ри та ри зам лош. Опа сно сти ауто ри та ри зма су нео спор не 
и до бро об ра ђе не у исто ри ји. Основ ни при го вор овом си сте-
му улав ном је фор му ли сан око уви да ко ји је у јед ној вер зи ји 
са жео Лорд Ек тон: Ако сва ка власт ко рум пи ра он да ап со лут-
на власт ап со лут но ко рум пи ра.21 Су шти на овог при го во ра 
је сте да је сва ка нео гра ни че на власт скло на да се не кон тро-
ли са но упра жња ва и упо тре бља ва не у име оп штег до бра већ 
у име соп стве них пар ти ку лар них ин те ре са. Отуд се сма тра 
да је по треб но ову власт уста ви ти ни зом гра ни ца ко је не би 
сме ла да пре ла зи (људ ско дој сто јан ство, ин ди ви ду ал на пра-
ва, нео ту ђи вост при ват не сво ји не, аде кват на суд ска за шти та) 
и учи ни ти је сме њи вом пу тем ре гу лар них про це ду ра. Еко-
ном ска вер зи ја овог ар гу мен та ука зу је на зна чај тр жи шног 
над ме та ња. Ауто ри тар на власт има по ло жај мо но по ла ко ји је 
у прин ци пу не при хва тљив и ште тан те сто га тре ба омо гу-
ћи ти пар тиј ски плу ра ли зам у ко ме ће се раз ли чи ти цен три 
мо ћи и ин те ре си над ме та ти за по ве ре ње би ра ча и за фор ми-
ра ње вла сти.22 

21 За кри ти ку ове Ек то но ве апо дик тич ке тврд ње по гле да ти Ne u mann, 1974, стр. 
71.

22 То је по зна ти Шум пе те ров мо дел ком пе ти тив не де мо кра ти је. Ви ди Шум пе-
тер, 1998.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 2/2012, год. VIII vol. 14 стр. 247278

259

Про блем ауто ри та ри зма по ста вљен је још код Пла то на. 
Ње го во за ла га ње за вла да ре фи ло зо фе укљу чи ва ло је упра-
во ве ру у мо гућ ност да аде кват но обра зо ван вла дар ко ри сти 
свој при ви ле го ва ни, ауто ри тар ни по ло жај за му дро во ђе ње и 
на пре до ва ње сво је за јед ни це. Све ка сни је кри ти ке ауто ри тар-
них си сте ма по ла зи ле су упра во од тог Пла то но вог мо де ла и 
ди ле ме о то ме мо же ли се до пу сти ти јед ној осо би да упра вља 
без огра ни че ња.23 По ме ну ти Ној ма нов текст је ме ђу тим је дан 
од озбиљ ни јих кон тра ар гу ме на та ко ји је дао низ исто риј ских 
при ме ра из ко јих се ви ди да ап со лут на власт не мо ра ну жно 
да ко рум пи ра ње ног но си о ца и да је че сто та власт за и ста 
и ко ри шће на у ин те ре су др жа ве и гра ђа на. Но по сто је та ко-
ђе и ја ки при ме ри за су прот ста вље ну те зу, из ко јих се ви ди 
да ауто ри та ри зам нео гра ни че не вла сти мо же да се из ро ди у 
фа на ти чан те рор над соп стве ним ста нов ни штвом, у пљач ку 
или бру тал ну ели ми на ци ју соп стве них по ли тич ких не при ја-
те ља па чак и чи та вих гру па ста нов ни штва. Хи тлер, Ста љин, 
Пол Пот, Ма о ва кул тур на ре во лу ци ја, при ме ри су ко ји ре чи-
то све до че о мо гу ћим то та ли тар ним ис хо ди ма ауто ри тар не 
вла сти.

Не сме мо ме ђу тим с дру ге стра не за бо ра ви ти ни огром-
не опа сно сти ко је де мо кра ти ја до но си. Че сто, опа сно сти од 
ње ни су ма ње. Оне су уве ли ко би ле по зна те још по чет ком 
про шлог ве ка и Ро бер то Ми хелс их је ве о ма до бро по бро јао и 
при ка зао.24 Век ка сни је оне су са мо још уве ћа не. Под се ти мо 
на не ке од њих: ко руп ци ја, из град ња мо но по ла иза при вид-
но плу ра ли стич ке фа са де, пре тва ра ње де мо кра ти је у чи сто 
из бор ни ри ту ал у ко ме не ма ствар не ком пе ти ци је и ствар ног 
из бо ра, вла да ви на ме ди о кри те та и про сеч но сти, по пу ли зам, 
по ди ла же ње би ра чи ма и њи хо во ква ре ње уме сто вас пи та ва-
ња и из град ње вр ли не, про па да ње мо рал но сти као це мен та 
ко ји др жи јед но дру штво, де мо граф ска про паст, хе до ни зам, 
за ду жи ва ње др жа ве ра ди ку по ви не би ра ча и оп стан ка на 
вла сти по сва ку це ну, ви ше про сто ра за де ло ва ње ор га ни зо-
ва ног кри ми на ла и дру гих ан ти др жав них су бје ка та, ком пра-
дор ство у ма лим др жа ва ма где на вод но де мо крат ски иза бра-
на ели та све сно ра ди у ин те ре су стра на ца ка ко би оп ста ла у 

23 Па ра диг ма тич на књи га два де се тог ве ка је По пе ро во Отво ре но дру штво и 
ње го ви не при ја те љи. Ви ди По пер, 1993.

24 Mic hels, 1990, Шмит, 2001, стр. 162.
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по зи ци ји вла да ви не над др жа вом и ре сур си ма… Из кла сич не 
те о ри је по зна то је да као што ауто ри та ри зам ко ји се ква ри 
пре ра ста у ти ра ни ју, та ко ко рум пи ра на де мо кра ти ја те жи ка 
анар хи ји ко ја се по пра ви лу на кра ју су зби ја ауто ри та ри змом 
ко ји вас по ста вља по ре дак, ред и по што ва ње основ них оби ча-
ја и за ко на. 

Је дан од основ них про бле ма са вре ме не ли бе рал не де-
мо кра ти је је не ста нак ствар не ар гу мен то ва не рас пра ве и јав-
но сти ко је су сма тра не осно вом кла сич ног пар ла мен та ри зма. 
Мо дер на де вет на е сто ве ков на пар ла мен тар на де мо кра ти ја, 
ка ко под се ћа Шмит, по ди гла се са за ста вом јав но сти про тив 
ап со лут не мо нар хи је и ње не те о ри је ар ка не, не тран спа рент-
них ме то да до но ше ња од лу ка. Са вре ме на ли бе рал на де мо-
кра ти ја има стра хо ви то кон тро ли са не ме ди је ко ји фин ги ра ју 
јав ну де ба ту, а од лу ке се до но се на све не траснпа рент ни ји 
на чин.25 Од лу чу је „ма ли број вла сни ка ка пи та ла и стра нач-
ких ли де ра“ (Шмит), а не „јав ност“.26

Два де се те и три де се те го ди не про шлог ве ка оби ло ва ле 
су ова квим  рас пра ва ма јер су сла бо сти де мо кра ти је сви ма 
би ле еви дент не.27 Ре ше ња за сва ко вр сну та да шњу кри зу(ле-
ги ти ми те та, пар ла мен та ри зма, еко но ми је, мо ра ла) углав ном 
су тра же на с ону стра ну ли бе рал не де мо кра ти је, у не ком об-
ли ку ауто ри та ри зма. Упр кос по ве зи ва њу са Хи тле ром, Му со-
ли ни јем и Ста љи ном, ауто ри та ри зам је оп стао и по сле Дру-
гог свет ског ра та. Фран ко и Са ла зар су уз по др шку за пад-
них ли бе рал них де мо кра ти ја сво је дик та ту ре одр жа ли све до 
по чет ка се дам де се тих го ди на. САД и Бри та ни ја су шта ви ше 
по ма га ле ус по ста вља ње ауто ри тар них ре жи ма где год им је 
то би ло нео п ход но, би ло због еко ном ских ин те ре са или ге о-
по ли тич ког за пре ча ва ња СССР-а. Ауто ри та ри зам се та ко ђе 
ја вљао као фак тич ки, а че сто и но ми нал ни об лик вла сти у 

25 Отуд све ве ће ин те ре со ва ње за де ла ње не фор мал них гру па моћ ни ка по пут 
Бил дер бе га или Три ла те рал не ко ми си је, и раст убе ђе ња да се од лу ке до но се 
на тим за ку ли сним дру же њи ма, да кле у под руч ју ар ка не, а не у пар ла мен ту, 
у под руч ју јав но сти.

26 У ва лид ност ових уви да уве рен је сва ко ко жи ви у да на шњој Ср би ји. За сва-
ку од го ре на ве де них те за ов де се на ла зи си ја сет по твр да. Чи та во но ви нар-
ство пре тва ра се у ве ли ко спи но ва ње.

27 Отуд је го то во за па њу ју ће што се да нас у на у ци и јав но сти не отва ра ју 
озбиљ не рас пра ве о кри зи са вре ме не ли бе рал не де мо кра ти је, већ ис кљу чи-
во о ње ним еко ном ским аспек ти ма.
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нај ве ћем бро ју зе ма ља ко је су из ла зи ле из ко ло ни јал ног ста-
ту са.

У са вре ме ном све ту ауто ри та ри зму се и да нас при бе-
га ва за рад ни за кон крет них за да та ка: убр за не мо дер ни за ци-
је, за рад бр зих ра ди кал них и нео п ход них ре фор ми ко је ни су 
по пу лар не, за рад хо мо ге ни за ци је и од бра не зе мље, др жа ве, 
на ро да, за рад ре ша ва ња кри зе ле ги ти ми те та или кри зе ин-
сти ту ци ја, за рад об ра чу на са не тран спа рент ним об ли ци ма 
мо ћи ко ји зло у по тре бља ва ју де мо крат ске и тр жи шне сло бо де 
за ус по ста вља ње соп стве них мо но по ла, за рад су о ча ва ња са 
ра зним об ли ци ма еко ном ске кри зе као  што је ре ци мо кри за 
за ду же но сти зе мље итд.

Ако се све то узме у об зир, очи то је да ауто ри та ри зам 
до би ја но ву ва ло ри за ци ју у вре ме ни ма сва ко вр сног ра су ла 
ка кво да нас до жи вља ва мо. Кри за ко ја др ма евро зо ну је са мо 
ма ни фе ста ци ја ду бин ске кри зе си сте ма са вре ме не ли бе рал не 
де мо кра ти је. Го то во да не ма сег мен та дру штве не ор га ни за-
ци је ко ји ни је про бле ма ти чан да нас. Ка ко је ма ђар ски пре-
ми јер Ор бан ис та као у го во ру ко јим је на ја вио пред се да ва-
ње Ма ђар ске Европ ском уни јом, угро же на је са ма ви тал ност 
Евро пе: „Мно ги дру штве ни на уч ни ци твр де да по сто је два 
основ на ре сур са нео п ход на за успон свих ци ви ли за ци ја: људ-
ске енер ги је и свест о кон ти ну и те ту. Људ ске енер ги је су сна-
ге ко је на ла зе из раз у еко но ми ји, ко је се по ја вљу ју у не ком 
ви ду ин те лек ту ал ног или фи зич ког ра да; дру гим ре чи ма у 
пи та њу је ства ра ње вред но сти. Свест о кон ти ну и те ту ства ра 
се уни вер зал ним вред но сти ма ко је нам омо гу ћа ва ју да раз-
ли ку је мо до бро од зла, исти ни то од ла жног, тач но од по гре-
шног. Ко ре ни иден ти те та ци ви ли за ци је ле же у ње ној кул тур-
ној, ре ли ги о зној и мо рал ној тра ди ци ји, што су осно ве сна ге 
на ко ју се за јед ни ца увек мо же осло ни ти. Већ ду го вре ме на 
чи ни се да Евро па па ти од не до стат ка оба ова ре сур са.“28

Ор бан је, ево ци ра ју ћи дух вре ме на опи сан у Шпен гле-
ро вом де лу Про паст за па да на пи сном још пре де ве де сет го-
ди на, са жео оно што је чи ни се оп шти осе ћај ве ћи не љу ди 
у Европ ској уни ји, а ко ји не мо же аде кват но да се из ра зи у 
јав но сти због за тво ре но сти јав ног про сто ра од стра не мо но-
по ли са них ме ди ја и по ли тич ки ко рект них на уч ни ка. Кри за 

28 Or ban, 2011, стр. 6.
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ни је угро зи ла са мо фи скал ни си стем и евро, већ се она од но-
си на укуп но пре жи вља ва ње европ ских на ци ја ко је, ме ре но 
кла сич ним ме ри ли ма, па те од сва ко вр сних не до ста та ка же-
ље за жи во том, ства ра њем, сми слом и пре све га за про ду же-
њем сво је по ро ди це и сво је на ци је. Реч ко ја нај при бли жни-
је опи су је то ста ње је де ка ден ци ја. Ако је хе до ни зам глав ни 
циљ ко ји се про по ве да и на ме ће пре ко јав ног про сто ра обе-
ле же ног ри а ли ти про гра ми ма, он да је ја сно за што енер ги је 
пре су шу ју као што се то већ де си ло у ста ром Ри му.

Из лаз из те вр сте де ка ден ци је, исто риј ско ис ку ство 
по ка зу је, не на ла зи се у окви ру де мо кра ти је. Ни је слу чај но 
сто га што на све стра не уоча ва мо ја ча ње ауто ри тар них еле-
ме на та, по ве ћа ње ин ге рен ци ја из вр шне вла сти, по ја ву тех-
но крат ских не и за бра них вла да, и та ко ђе све ве ће зах те ве за 
ра ди кал ним ре ше њи ма. Овај про цес ко ји је све то гр ђе за фун-
да мен та ли стич ке за ступ ни ке ли бе рал не де мо кра ти је, по ста-
је са свим ло ги чан као по твр да Ари сто те ло ве схе ме сме на 
по ли тич ких си сте ма о че му ће мо де таљ ни је го во ри ти ма ло 
ка сни је.

*

По сто ји још је дан за ни мљив аспект ове про бле ма ти ке 
ако се кре не у из во ђе ње па ра ле ла из ме ђу ме ђу рат них го ди на 
и са вре ме не кри зе. Злат но до ба ли бе рал не ме ђу на род не тр го-
ви не (1840-1860) у Евро пи, кра јем ве ка већ је ве ли ким де лом 
би ла ствар про шло сти услед успо на не мач ке и аме рич ке при-
вре де ко је су се гра ди ле на ви со ким за штит ним ца ри на ма. 
Но све до са мог ра та ме ђу по ве за ност за пад не при вре де (оно 
што се да нас на зи ва гло ба ли за ци јом) пред ста вља ла је зна ча-
јан тренд. Рат је ра зу мљи во зна чио ра ди кал но окре та ње ка 
еко ном ској аутар хи ји и ула зак план ске при вре де, ка ко у Не-
мач кој, та ко и у Бри та ни ји, до та да шњој пре сто ни ци свет ског 
еко ном ског ли бе ра ли зма.29 По сле ра та по сто јао је по ку шај да 
се ме ђу по ве за ност об но ви, али ни је ду го по тра јао. По себ но 
на кон кри зе из 1929, вра ћа ње ка при вред ној аутар хи ји по ста-
је оп шти тренд. 

Са Хи тле ро вим до ла ском на власт и Шах то вим ус по-
ста вља њем кли рин шког си сте ма ова по ја ва је по ста ла до ми-

29 Ви ди нпр. Pre o bra žen ski, 1983, стр. 94.
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нант на на европ ском про сто ру. Мо дел ко ји је об у хва тао не ку 
вр сту ауто ри тар не вла да ви не и при вред ни про тек ци о ни зам 
пре ли вао се из др жа ве у др жа ву за хва та ју ћи ве ћи део та да-
шње Евро пе. Про цес је за и ста де ло вао ло гич но јер у вре ме-
ни ма кри зе ка да сва ка др жа ва ра ди кал ни је во ди ра чу на о 
сво јим еко ном ским ин те ре си ма, гле да ју ћи да јој ра чу ни ца 
бу де што чи сти ја, до ма ће тр жи ште по ста је нај ва жни ји ре-
сурс ко јим се рас по ла же те сва ко гле да да га љу бо мор но чу ва 
и сам екс пло а ти ше, а да евен ту ал ни ула зак стра на ца на пла ти 
не ком вр стом ре ци проч не ко ри сти и са ра ђу је са мо са они ма 
ко ји та кву вр сту ре ци про ци те та при хва та ју.30

Ак ту ел на кри за је већ по ка за ла не ке слич не тен ден ци је 
пре све га кад су у пи та њу огром не суб вен ци је угро же ним до-
ма ћим бан ка ма и ауто мо бил ској ин ду стри ји. Ово су ра ди ле 
и нај ве ће европ ске др жа ве (Фран цу ска, Не мач ка, Ита ли ја) са-
свим су прот но ва же ћој европ ској ре гу ла ти ви ко ја се од но си 
на за јед нич ко тр жи ште. Би ће вр ло за ни мљи во пра ти ти да љи 
раз вој ових тен ден ци ја, а на ро чи то је ин три гант но да ли ће 
по је ди не др жа ве по ди за ти за штит не ца ри не или при бе га ва ти 
ван ца рин ским ме ра ма у ци љу за шти те свог тр жи шта.

Овом те ма ти ком смо у при чу о об но ви ауто ри та ри зма 
уне ли и ди мен зи ју ме ђу на род них од но са, ге о по ли ти ке и ге-
о е ко но ми је. Као што је про тек ци о ни зам ин стру мент ко јим 
др жа ва, на ро чи то у тре ну ци ма кри зе, шти ти сво је тр жи ште 
и ре сур се, та ко је и ауто ри та ри зам по пра ви лу нај бо љи ин-
стру мент за за шти ту без бед но сти, по ли тич ке ста бил но сти и 
су ве ре ни те та за јед ни це у про бле ма тич ним вре ме ни ма. Обр-
ну то, кла сич на пар ла мен тар на де мо кра ти ја „отво ре ног дру-
штва“ је у кри зним вре ме ни ма нај го ра оп ци ја за зе мљу чи ја је 
без бед ност из би ло ког раз ло га (ре сур си, по ро бља ва ње, ин-
фил тра ци ја, шпи ју на жа, вој на прет ња) угро же на.

Шта ви ше, ар гу мент мо же мо да про ши ри мо до дат ним 
уви ди ма. По пу лар на фун да мен та ли стич ка те за твр ди да су 
ли бе рал не де мо кра ти је нај ве ћи по ма га чи из во за тог си сте ма 
у све ту. Као очи глед ни при ме ри на во де се де ло ва ње то ком 
хлад ног ра та, од но сно по моћ по кре ти ма за де мо кра ти за ци ју 

30 По на ша ње Ср би је у де це ни ји по сле па да Ми ло ше ви ћа је супрoтан при мер 
ко ји до бро по твр ђу је те зу. До вољ но је упо ре ди ти ко ли чи ну ин ве сти ра ног 
ка пи та ла из Хр ват ске у Ср би ју (на сто ти не ми ли о на) и обр ну то (све га два 
при ме ра) уз ко ји иде кон стант ни де фи цит на ште ту Ср би је.
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у ис точ но е вроп ским зе мља ма, или ре ци мо ско ра шње де ло ва-
ње на де мо кра ти за ци ји ислам ског све та као на ста вак та ла са 
обо је них ре во лу ци ја. Пи тер Га у ен ме ђу тим до бро под се ћа да 
су до по ло ви не осам де се тих САД углав ном по др жа ва ле ауто-
ри тар не дик та ту ре по све ту, да би та да до шао „де мо крат ски 
обрт“ усме рен ка по др шци де мо кра ти за ци је ко му ни стич ког 
све та.31 

Ова на вод на уни вер зал на љу бав за де мо кра ти ју вр ло 
ла ко до би ја ис тру мен тал ну ге о по ли тич ку по за ди ну. Де мо-
кра ти ја се на рав но по ма же та мо где је њи ма у ин те ре су, а 
су зби ја та мо где ште ти аме рич ко-бри тан ским ин те ре си ма и 
по тре ба ма. На при мер то ком хлад ног ра та где год је пре ти ла 
опа сност да на власт де мо крат ским пу тем до ђу ра ди кал ни-
је ле ве оп ци је ко је би спро ве ле на ци о на ли за ци ју или би ле 
за ин те ре со ва не за са рад њу са СССР, Аме ри кан ци би се уме-
ша ли и по мо гли уво ђе ње дик та ту ре. Па ра диг ма ти чан слу-
чај је на рав но Чи ле са Пи но че о вом дик та ту ром, али тик уз 
њих је Тур ска у ко јој су Аме ри кан ци спре ча ва ли де мо кра ти-
ју фак тич ки не пре ки ну том дик та ту ром вој ске. Све до па да 
Му ба ра ка 2011. оп ста јао је мо дел по др шке ауто ри тар ним  се-
ку лар ним ре жи ми ма ко ји су су зби ја ли ислам ски фун да мен-
та ли зам као нео спор ни ре зул тат де мо крат ског из ја шња ва ња 
ве ћи не на ро да у му сли ман ским зе мља ма.

По ла зе ћи од не сум њи во до ми нант ног ути ца ја Бри та на-
ца и Аме ри ка на ца на свет ске по сло ве у пост хлад но ра тов ском 
све ту, мо же мо да ис пи та мо и још ра ди кал ни ју хи по те зу да су 
ове зе мље за пра во нај ве ћи не при ја те љи истин ске де мо кра-
ти је су ве ре них на ро да ко ји же ле да за шти те соп стве не ин те-
ре се. За ко ни ге по ли ти ке ла ко мо гу да об ја сне на из глед па ра-
док сал ну чи ње ни цу да су нај ве ћи про тив ни ци де мо кра ти је 
нај ра зви је ни је и нај по зна ти је ли бе рал не де мо кра ти је: ка ко и 
Мир шај мер по ка зу је, иде о ло ги је у ме ђу на род ним од но си ма 
има ју се кун дар ни зна чај, а ин те рес и са ве зни штво при мар-
ни.32

Па ра ди ги ма ти чан слу чај за ова кво де ло ва ње ан гло-аме-
ри ка на ца је ор га ни зо ва ње пу ча про тив де мо крат ске вла сти 

31 Gowаn, 2000.
32 Ви ди Мир шај мер, 2009, стр. 26, 33. Ово је у европ ској исто ри ји по зна то још 

од вре ме на ка да је Ри ше ље пра вио са вез са про те стант ском Ни зо зем ском 
про тив ри мо ка то лич ке Шпа ни је.
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Му ха ме да Мо са де ка у Ира ну 1953. До ку мен та и ре ле вант на 
све до че ња су да нас до ступ на и ла ко је ре кон стру и са ти ка ко 
се цео про цес од ви јао.33 Су шти на је би ла на ме ра Аме ри кан-
ца и Бри та на ца да на сва ки на чин са чу ва ју мо но пол на екс-
пло а та ци ју иран ске наф те, што је Мо са де ко ва вла да хте ла да 
пре и спи та у ци љу по бољ ша ња при хо да. На кра ју це лог про-
це са не у спе шних пре го во ра, тај не слу жбе ове две зе мље су 
ор га ни зо ва ле ору жа ну по бу ну и свр га ва ње де мо крат ски иза-
бра не вла де. У ту вр ху су ко ри сти ле упра во чи ње ни цу да је 
сам Мо са дек био истин ски де мо кра та по убе ђе њу и од би јао 
све су ге сти је за при бе га ва ње ауто ри тар ним ме то да ма ко ји ма 
је мо жда мо гао да за шти ти и сво ју власт и ин те ре се зе мље. 
Аме ри кан ци су ту отво ре ност ко ри сти ли за ин фил тра ци-
ју сво јих аге на та, за ко рум пи ра ње ви со ких офи ци ра и слу-
жбе ни ка, за ор га ни зо ва ње пла ће нич ке ру ље ко ја је иза зи ва ла 
на си ље, за рас ту ра ње про па ганд не ма ни пу ла тив не ху шкач-
ке штам пе ко ја се штам па ла у САД и ави о ни ма до пре ма ла у 
иран ске гра до ве итд.

Слу чај Ира на је за и ста по твр да Ној ма но ве те зе о ко ри-
сно сти ауто ри тарз ма или дик та ту ре као од бра не де мо кра-
ти је, пра ва на ро да на са мо о пре де ље ње, на соп стве ни из бор 
си сте ма и на чи на за шти те на ци о нал них ин те ре са. Ис ку ство 
ауто ри тар них зе ма ља је је углав ном по ка за ло34 да сва ко по-
сте пе но „отва ра ње“ ка њи ма во ди њи хо вој да љој ин фил тра-
ци ји у све под сти сте ме, да им отва ра пут за вр бо ва ње пре-
бе га из обла сти ви со ке по ли ти ке, оба ве штај них струк ту ра и 
еко ном ске ели те, и ши ре ње за ве ре за оба ра ње ре жи ма ко ји 
сме та. Нај бо ље су у су ко бу са њи ма про ла зи ли они ре жи ми 
ко ји су по пут Ку бе или Се вер не Ко ре је при бе га ва ли изо ла ци-
ји и за тва ра њу свих по ра кроз ко је би они на ди ра ли као во да 
ко ја ула зи у те ме ље и ру ши сва ку чвр сту кон струк ци ју. Це ну 
за то би по пра ви лу пла ћао оби чан на род из ло жен еко ном-
ским  при ти сци ма и по сле ди ца ма санк ци ја.

Се лек тив на упо тре ба От по ра и слич них ин сти ту ци ја 
ци вил ног дру штва и да ље је нај бо љи ин ди ка тор чи сто ин те-

33 САД су 2000 и зва нич но при зна ле сво ју уме ша ност у ор га ни за ци ју пу ча, 
од но сно опе ра ци ју Ајакс. Ви ди Кин зер, 2005, стр 24, 232.

34 Од лич на ана ли за Си ни ше Ље по је ви ћа за слу чај Га да фи «При ја тељ ство За-
па да је услов за Га да фи је ву суд би ну», http://fak ti.org/auto ri/lje po je vic/pri ja telj-
stvo-za pa da-je-uslov-za-ga da fi je vu-sud bi nu, при сту пље но 12. 02. 2012.
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ре сног, ин стру мен тал ног ра да САД на де мо кра ти за ци ји од-
ре ђе них зе ма ља. Крун ско пи та ње је да кле ка ко то да се От-
пор ја вља у оним зе мља ма чи ји ре жи ми ни су по во љи Аме-
ри кан ци ма, а не ја вља се у Са у диј ској Ара би ји или Ка та ру на 
при мер?

По гле дај мо за крај ру ско ис ку ство са овом ин стру мен-
тал ном по ли ти ком САД и Бри та ни је. По ли ти ка пе ре строј-
ске и гла сно сти ко ју је про мо ви сао но ви со вјет ских врх на 
чи јем је че лу био Ми ха ил Гор ба чов, за вр ши ла се пот пу ним 
сло мо мом со вјет ске им пе ри је ко ји је укљу чи вао и рас пад др-
жа ве. Др жа ва Ру си ја са пред сед ни ком  Јељ ци ном по ста ла је 
по слу шни уче ник за па да ко ји је при хва тио све оне ре фор ме 
ко је су у тран зи ци о ном па ке ту сти за ле од ММФ и дру гих ис-
ти ту ци ја под кон тро лом За па да. Ре зул тат је био де се то го ди-
шњи ха ос и сва ко вр сно ра су ло ко је је за вла да ло зе мљом, тек 
не дав но јед ном од две свет ске су пер си ле. Под ви дом нор ма-
тив ног ли бе ра ли зма зе мљом су као пле ном за вла да ле до ма-
ће оли гар хиј ске струк ту ре ком пра дор ског ти па, ства ра ју ћи 
огром не мо но по ле над стра те шким пред у зе ћи ма, пре све га 
у обла сти енер ге ти ке, и стра ни су бјек ти за ин те ре со ва ни за 
су зби ја ње сна ге ру ске др жа ве ка ко ова ви ше не би мо гла да 
се на свет ској сце ни по ја ви као прет ња. Јељ цин  је по стао 
ма ри о не та у ру ка ма ових игра ча35 а ре зул тат од ри ца ња од су-
ве ре ни те та у по гле ду во ђе ња озбиљ них по ли ти ка ви део се 
нај бо ље у не ко ли ко по ве за них до га ђа ја с кра ја де це ни је. Нај-
пре је 1998. из вр шен ве ли ки мо не тар ни и бер зан ски удар ко ји 
је по ка зао сву ра њи вост отво ре не ру ске при вре де. За тим је 
го ди ну да на ка сни је усле дио агре сив ни про тив прав ни на пад 
НА ТО али јан се на Ср би ју као до каз на ме ре Аме ри ка на ца да 
уни ла те рал но по сво јим кри те ри ју ми ма где год мо гу на ме ћу 
сво ју ви зи ју свет ских од но са – по мно ги ма сво де ло ва ње За-
па да пре ма Ср би ји има опит ну но ту у по гле ду мо гућ но сти да 
се те ме то де у бу дућ но сти при ме не и на Ру си ју. Ко нач но цр-
ве но све тло је упа ље но ка да су нафт но-га сни тај ку ни по пут 
Хо дор ков ског и Бе ре зов ског на го ве сти ли мо гућ ност да сво је 

35 Тре ба на гла си ти да је за ње га на пра вљен устав ко ји пред сед ни ку да је ши-
ро ка овла шће ња и да за пад ни је имао ни ка кве при мед бе док год су она ко-
ри шће на у њи хо вом ин те ре су. На рав но, он је по по тре би ишао и пре ко тих 
ин грен ци ја као кад је 1993. до вео вој ску и и бу квал но бом бар до вао згра ду 
Ду ме у ко јој је опо зи ци ја про те сто ва ла.
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мо но пол ске енер гет ске фир ме про да ју за пад ним игра чи ма и 
ти ме ди рек то угро зе ба зич ну ег зи стен ци ју др жа ве. 

Као што је по зна то струк ту ре из ни кле из не ка да шњег 
КГБ су ус пе ле да се ор га ни зу ју и да за пра во из вр ше не ку вр-
сту ти хог пу ча на ме ћу ћи Јељ ци ну свог чо ве ка за ме сто пре-
ми је ра. Вла ди мир Пу тин је тај по ло жај ис ко ри стио да по ка же 
чвр сти ну у но вом ра ту за Че че ни ју ко ји је до био и ре ин те гри-
сао ову ре пу бли ку у устав но-прав ни си стем Ру си је, и да ти ме 
стек не по пу лар ност и по бе ди на пред сед нич ким из бо ри ма. 
То ком сле де ћих де се так го ди на ус пео је да вра ти све ду го-
ве, да ство ри зна чај не де ви зне ре зер ве, да по диг не жи вот ни 
стан дард, по кре не при вре ду са до ста ви со ким сто па ма ра ста 
и да по ла ко вра ти Ру си ју на свет ску сце ну као зна чај ног ре ги-
о нал ног, ако не и кон ти нен тал ног игра ча. Све је то по стиг ну-
то за хва љу ју ћи об но ви ауто ри та ри зма ко јим је су зби је на или 
скр ше на сна га не ка да шњих оли гар ха, ме ди ји ве ћи ном ста-
вље ни под кон тро лу др жа ве, за бра њен рад за пад них крип то-
шпи јун ских не вла ди них огра ни за ци ја, раз ви јен си стем за из-
у ча ва ње и при ме ну ме ке мо ћи у Ру си ји и стра те шки ва жним 
су сед ним зе мља ма, об но вље на про из вод ња и про да ја оруж ја 
у све ту и бар де ли мич но  вра ће но по ве ре ње у вој ску и оста ле 
ин сти ту ци је.36

По ме ну та прак са пр ва два ман да та Пу ти но вог пред сед-
ни ко ва ња до би ла је и не ку вр сту те о риј ског оба зло же ња под 
ви дом та ко зва не су ве ре не де мо кра ти је. То ком пр вог ман да та 
ко ри стио се по јам упра вља не или во ђе не де мо кра ти је (раз ра-
ђи вао га Глеб Па влов ски) да би на по ло ви ни дру гог ман да та 
по сто јао по ку шај да се су ве ре на де мо кра ти ја ета бли ра као 
озна ка но вог ру ског си сте ма.37 И по ред раз ли чи тих ту ма че-
ња, бе не во лент них и ма ли ци о зних, ни је се мно го по сти гло 

36 Про бле ми, ме ђу тим, ни су са свим ели ми ни са ни. Чи ни се да је де це ни ја Пу-
ти но ве вла да ви не до ве ла ову по ли ти ку до гра ни це ка да кон со ли да ци ја ни је 
ви ше до вољ на. За на пре дак Ру си је по треб ни су још ра ди кал ни ји за хва ти у 
ве зи са еко но ми јом, раз во јем тех но ло ги је, огра ни ча ва њем тај ку на за ра чун 
ма лог и сред њег стек то ра и пре све га у ве зи са де мо граф ским опо рав ком, 
што је у ве зи са су зби ја њем ал ко хо ли зма и про ми ску и те та из ра же ног у 
огром ном бро ју абор ту са.

37 Нај ви ше је у ње го вом офи ци јел ном ту ма че њу ура дио Вла ди мир Сур ков. Ви-
ди, Сур ков, 2006, Тер мин је упа дљи во не стао на кон сме не на др жав ном кор-
ми лу што је ве о ма ло гич но ако се зна да је и сам Дми три Ме две дев био је дан 
од ње го вих кри ти ча ра.
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у ње ном уте ме ље њу и раз у ме ва њу. Чи ни се да тер мин до би-
ја пра во ту ма че ње тек у све тлу тра гич них ис ку ста ва де ве-
де се тих. При хва та ње де мо кра ти је по ка зу је с јед не стра не да 
Пу тин же ли да оста не у окви ру за пад ног си сте ма вред но сти 
и тра ди ци је ко ја при хва та ка пи та ли зам, при ват но пред у зет-
ни штво, плу ра ли зам и пар ла мен та ри зам. Озна ка су ве ре на с 
дру ге стра не тре ба да ука же на на сто ја ње да се спре чи да 
Аме ри кан ци и Бри тан ци зло у по тре бе по ли тич ки плу ра ли-
зам, ка ко то ина че ра де где год мо гу, и пре о кре ну га у ком-
пра дор ску оли гар хи ју ква зи пар ла мен тар ног ти па ко ја би по-
сто ја ла у њи хо вом уме сто у ин те ре су ру ског на ро да.38 Ова ко 
по зи ци о ни ра на стра те ги ја све вре ме мо ра да во ди ра чу на о 
ме ри да не пре те ра ни у прав цу де мо кра ти за ци је ни у сме-
ру су ве ре но сти од но сно ко ри шће ња ауто ри тар них еле ме на та 
ко ји ма се шти ти су ве ре ност и ин те рес Ру си је.

Пу ти нов мо дел је ра зу мљи во по стао за ни мљив и за 
све си ле сред њег и ви шег ран га ко је по ку ша ва ју да се од-
бра не од пре да тор ства Ан гло-Аме ри ка на ца, а да исто вре ме-
но из бе гу кла си чан ауто ри тар ни или чак то та ли тар ни си стем 
чу ва ју ћи ми ни мум по ли тич ког плу ра ли зма и ин ди ви ду ал-
них сло бо да.

*

На кра ју овог сло же ног из ла га ња са вре ме ног од но са ли-
бе рал не де мо кра ти је и ауто ри та ри зма же лим да пред ста вим 
па ра диг ма ти чан при мер фи ло зоф ског мејнстри ма ко ји се за-
ла же за фун да мен та ли стич ко ви ђе ње де мо кра ти је. Уз гред са-
ма чи ње ни ца да се та ква ја ко бин ска по зи ци ја ко ја у кла сич-
ној по ли тич кој те о ри ји ја сно за у зи ма ме сто на екс трем ном 
кра ју ле ви це да нас сма тра по пу лар ним и до ми нант ним фи-
ло зоф ским мејнстри мом, го во ри до ста о ста њу са вре ме не по-
ли тич ке и мо рал не фи ло зо фи је, али и о све ту у ко ме жи ви мо.

 При мер ко ји пред ста вљам  је рад аме рич ког фи ло зо фа 
не мач ког по ре кла То ма са По геа. О По геу39 код нас ни је мно-

38 Ока ра, 2007.
39 По ге је ро ђен 1953 го ди не. Го ди не 1983 од бра нио је под мен тор ством Џо на 

Рол са на Хар вар ду ди сер та ци ју под на сло вом Кант, Ролс и гло бал на прав да. 
Исте го ди не је за по чео ду го го ди шњи рад на ка те дри за фи ло зо фи ју на Ко-
лум би ји да би од 2006-2008 на истом уни вер зи те ту пре да вао по ли тич ке на-
у ке. Од 2008 пре да је Фи ло зо фи ју и ме ђу на род не од но се на Јеј лу. Осим то га 
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го пи са но40 иако је два пу та го сто вао у Бе о гра ду. Од ње го вих 
број них ра до ва об ја вље на су са мо два тек ста у Фи ло зоф ском  
го ди шња ку: „Тран зи ци ја ка де мо кра ти ји“ (број 12) ко ји је до-
ду ше па ра диг ма ти чан и сто га се упра во њи ме ов де ба ви мо, и 
„Пре вен тив не ху ма ни тар не ин тер вен ци је“ (број 13).

По ге је не ка вр ста са вре ме не фи ло зоф ске зве зде ко ја 
се већ две дец ни је на ла зи у стал ном успо ну. Он се на ла зи 
у цен тру рас пра ва о ко смо по ли ти зму, гло бал ној де мо кра ти-
ји, су зби ја њу гло бал ног си ро ма штва, ши ре њу де мо кра ти је и 
гло бал ног упра вља ња, а на при мер по след њи збор ник  ко ји 
је уре дио41 ба ви се етич ким  аспек ти ма гло бал не фи нан сиј ске 
кри зе. Он је је дан од нај ва жни јих ми сли ла ца ко ји уте ме љу-
ју са вре ме ни до ми нант ни ле во ли бе рал ни дис курс, из ра зи то 
ин тер вен ци о ни стич ки усме рен и кад је у пи та њу про ши ре-
ње над ле жно сти ре гу ла ци је у по је ди нач ној др жа ви, и кад је 
у пи та њу ре фор ма свет ског си сте ма у прав цу ши ре ња де мо-
кра ти је и су зби ја ња гло бал ног си ро ма штва свим сред стви ма.

По ге ни је са мо оби чан фи ло зоф ски про фе сор, већ је чо-
век ко ји на сто ји да сво је иде је ви ди ре а ли зо ва не у прак си. 
Вр ло је за ни мљи во да му то че сто успе ва. Он је на при мер 
још по че ком де ве де се тих раз ви јао оправ да ња за ху ма ни тар-
не ин тер ве не ци је у име од бра не људ ских пра ва.42 У исто вре-
ме је раз ви јао те о ри је о ну жно сти пре ва зи ла же ња иде је су ве-
ре ни те та и ње не дис пер зи је на до ле и на го ре.43 По ге је, што 

пре да вао је на ве ли ком бро ју раз ли чи тих уни вер зи те та, до био је број на при-
зна ња и сти пен ди је, члан је Нор ве шке ака де ми је на у ка итд.  Он је ме ђу тим 
са ра ђи вао и са број ним ин сти ту ци ја ма по пут Ко ме са ра УН за људ ска пра ва, 
ко је за пра во уче ству ју у осми шља ва њу и кре и ра њу гло бал них по ли тич ких 
трен до ва Аутор је не ко ли ко књи га о Рол со вој по ли тич кој фи ло зо фи ји и ни-
за књи га ко је се ба ве ње го вом ви зи јом гло бал не прав де. Нај по зна ти је де ло 
му је Свет ско си ро ма штво и људ ска пра ва: космпо лит ска од го вор ност и 
ре фор ме (пр во из да ње 2000, дру го, про ши ре но 2008). По след ња фа за ра да 
обе ле же на је раз ма тра њи ма иде ја о ре фор ми свет ске бри ге за здра вље и мо-
гућ но сти ма да се ле ко ви лак ше про из во де и ди стри бу и ра ју у си ро ма шним 
зе мља ма. Па ра лел но се ба ви при ме ње ном етич ком фи ло зо фи јом.

40 Углав ном је уз гред по ми њан у окви ру чла на ка ко ји се ба ве пи та њи ма ко смо-
по ли ти зма и гло бал не прав де. Рет ки из у зе так је чла нак Та ма ре По пић „Рол-
со ва и По ге о ва кон цпе ци ја ‘пра ва на ро да’ – упо ред на ана ли за“, Но ва срп ска 
по ли тич ка ми сао, 2009, бр. 1-2, стр. 85 – 125.

41 Glo bal Fi nan cial Cri sis: the Et hi cal Is su es, Pal gra ve Mac mil lan, 2011.
42 “An In sti tu ti o nal Ap pro ach to Hu ma ni ta rian In ter ven tion”, Pu blic Af fa irs Qu ar

terly, 6/1 (Ja nu ary 1992), 89–103.
43 “Co smo po li ta nism and So ve re ignty”, Et hics, 103/1 (Oc to ber 1992), 48–75.
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нам је ов де од по себ ног ин те ре са, та ко ђе око 2000 ин тен зив-
но раз ра ђи вао ме то де за огра ни ча ва ње де ло ва ња ауто ри тар-
них ре жи ма, и за њи хо во су зби ја ње и укла ња ње. Чи тав та лас 
та ко зва них обо је них ре во лу ци ја укљу чу ју ћи и про шло го ди-
шње арап ско про ле ће укљу чу је мно ге од ме то да ко је је он 
за го ва рао.

Са ма По ге о ва по зи ци ја, ње гов те о риј ско-прак тич ни 
аган жман, иде о ло ги ја и ре зул та ти по ста ју по себ но за ни мљи-
ви ка да се уоче не ки мо мен ти из ње го ве би о гра фи је. Пр ва 
ве ли ка сти пен ди ја ко ју је до био је сте од Рок фе лер фон да ци-
је за пе ри од 1986-1987. Од исте по ро ди це до био је још јед ну 
ва жну сти пен ди ју за 1993 -1994 у вре ме ка да пи ше ра до ве 
ко ји га лан си ра ју у врх са вре ме не фи ло зоф ске про дук ци је. 
Име ђу оста лих, то ком 2000 го ди не до био је по моћ од Кар-
не ги је вог са ве та за ети ку и ме ђу на род не од но се. Да кле две 
нај моћ ни је фон да ци је у Аме ри ци по ве за не са вр хом свет ске 
ка пи та ли стич ке ели те по мо гле су у кључ ним тре ну ци ма рад 
фи ло зо фа ин тер вен ци о ни сте ле во ли бе рал не и фун да мен та-
ли стич ке про ве ни јен ци је. Ти ме до би ја мо фан та сти чан ак ту-
е лан при мер за по твр ду хи по те за (Са тон), ко је се ина че во де 
као кон спи ро ло шке иако има ју ве о ма ја сну ра ци о нал ну по за-
ди ну и ло ги ку, о то ме да Вол Стрит тра ди ци о нал но по др жа ва 
ле ви цу и све ве ћу ре гу ла ци ју др жа ве над жи во ти ма и фи нан-
си ја ма љу ди. Под се ти мо се Са то нов основ ни ар гу мент твр ди 
да њи хов мо но по ли стич ки стил по сма тра ња све та зах те ва да 
др жав ни мо но пол ра ди за њих. Сле де ћи ко рак је на рав но ин-
тер вен ци о ни стич ко по ма га ње ус по ста вља ња гло бал не вла-
да ви не на што ши рем свет ском про сто ру (ако мо же у крај-
њем слу ча ју на це лом све ту) ка ко би свој кар тел ски по ло жај 
из Аме ри ке пре не ли на чи тав свет.

Те шко је по ве ро ва ти да су Рок фер ле ри  и Кар не ги је ви 
за ин те ре со ва ни за гло бал ну прав ду, пре ра спо де лу и по моћ 
си ро ма шни ма. Да то за и ста хо ће да ура де не би им тре бао 
По ге. Чи ни се да је основ ни раз лог због ко га они по ма жу ми-
сли о це по пут По геа ле ги ти ми за ци ја ин тер вен ци о ни зма њи-
хо ве до мо ви не ко јом се на све на чи не па и ра том отва ра ју 
вра та за ши ре ње њи хо вог ка пи та ла, ин те ре са и ути ца ја, ба-
зи ра на на уни вер за ли стич ким тер ми ни ма и пој мо ви ма као 
што су људ ска пра ва, гло бал на прав да, уни вер зал но здра вље 
итд. Из те пер спек ти ве нај ве ћи про блем су не ко о пер тив ни 
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ауто ри тар ни ре жи ми ко ји мо гу да ко ри сте зна чај не при вред-
не ре сур се за по ди за ње бла го ста ња и од бра ну сво је на ци је. 
По гле дај мо на при ме ру овог тек ста ка ко из гле да раз ми шља-
ње и ар гу мен та ци ја То ма са По геа.

„Тран зи ци ја ка де мо кра ти ји“ је је дан од ни за тек сто ва у 
ко ји ма По ге ва ри ра раз ли чи те иде је о из град њи гло бал не ре-
гу ла тор не схе ме ко ја би под сти ца ла да по је ди не зе мље уво де 
де мо кра ти ју и су зби ја ју ауто ри та ри зам.44 

Пр во што упа да у очи је фи ло зо фи ја исто ри је ко ја сто ји 
у по за ди ни: она је ја сно ес ха то ло шка, про гре си ви стич ка и 
раз ви ја се као не пре ста но кре та ње ка де мо кра ти ји. То не зна-
чи да је де мо кра ти ја си гур на кад се јед ном уве де. На протв, 
си ле зла не пре ста но на сто је да је за у зда ју и у ци љу соп стве-
них не мо рал них ин те ре са по но во уки ну. Али еви ден тан је 
мо рал ни на пре дак чо ве чан ства уз чи ју по моћ ће се и ова кви 
оче ки ва но све ре ђи слу ча је ви су зби ја ти и обес хра бри ва ти ка-
ко би у крај њем зби ру чи тав свет по стао де мо крат ски. Ње го-
ва ви зи ја про гре са ни је не пре ки ну та стре ла, већ пре не ка вр-
ста спи ра ле ко ја се вр ти на раз ли чи те стра не, али све у куп но 
ипак на пре ду је у од ре ђе ном прав цу успо на. Де мо кра ти ја ни је 
ов де ин стру мен тал но не го есен ци ја ли стич ки схва ће на. Она 
је из ме ђу оста лог и циљ по се би јер је из По ге о ве пер спек-
ти ве је ди ни ци ви ли зо ван си стем упра ве до сто јан са вре ме ног 
мо рал ног чо ве ка.

Ви дљи во је ко ли ко та ква ви зи ја од у да ра од кла сич не 
Ари сто те ло ве схе ме из По ли ти ке у ко јој се си сте ми узи ма-
ју ин стру мен тал но да би од го во ри ли на тре нут но ста ње за-
јед ни це и сто га се при род но сме њу ју у за ви сно сти од по тре-
бе дру штва.45 У тој по став ци ауто ри та ри зам и де мо кра ти ја 
су јед на ко по жељ ни и јед на ко про бле ма тич ни у вре ме ни ма 
кад се њи хо ва су шти на (гра ђан ске вр ли не или без ин те ре сни 
ауто ри тет) ис цр пи.

По ге ауто ри та ри зам од ба цу је као не га ти ван пар екс е-
ланс. Ви ди се је ди но као из раз пре да тор ства, а не као мо-
рал ни на гон на стао из осе ћа ја оба ве зе да се спа су др жа ва, 
дру штво, на ци ја, за јед ни ца. По ге за опис ауто ри та ра ца ко-

44 Ви де ти та ко ђе и “Ac hi e ving De moc racy”, Et hics and In ter na ti o nal Af fa irs, 15/1, 
(2001), 3–23,

45 Ari sto tel, 1988, стр. 140.
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ри сти тер ми не као што су кид на пе ри или от ми ча ри.46 Ње го-
ва схе ма је вр ло ја сна: де мо кра ти ја је нор мал но и при род но 
ста ње не ког дру штва. Ме ђу тим у дру штви ма че сто по сто је 
ауто ри тар не = не мо рал не срук ту ре, ор га ни за ци је или по је-
дин ци ко ји га је пре да тор ске на ме ре. Они же ле да су спен ду ју 
де мо кра ти ју и пу чем ауто ри тар но за по сед ну власт ка ко би 
мо гли да екс пло а ти шу ре сур се не ке бо га те зе мље. 

Вр ло је за ни мљи во да По ге не апо стро фи ра мо гућ ност 
да они екс пло а ти шу бу џет, раз ви је ну ин ду стри ју или по љо-
при вре ду већ са мо про да ју при род них ре сур са – сто га се ви-
ди да је ње гов мо дел при лич но ци ља но гра ђен у прав цу де-
мо кра ти за ци је под руч ја бо га тих при род ним ре сур си ма, што 
су да нас нај че шће зе мље Бли ског ис то ка или Афри ке.47

Основ ни мо тив По геа је сте раз ра чу на ва ње са овим про-
тив ни ци ма  де мо кра ти је у свим фа за ма: од пи та ња ка ко их 
тре ти ра ти на кон оба ра ња са вла сти до пи та ња ме ра за њи хо-
ву изо ла ци ју док су на по зи ци ја ма упра ве. По ге се за ла же за 
нај о штри је мо гу ће ка жња ва ње ових ауто ри та ра ца ка да оду 
са вла сти, али твр ди да би из так тич ких раз ло га тре ба ло ши-
ри ти ин фор ма ци ју да ће сва ко мир но од сту па ње са вла сти 
без кр во про ли ћа би ти на гра ђе но бла жим по ступ ком.48 

Ме ђу тим По геа мно го ви ше за ни ма гле да ње уна пред. 
Он се пи та шта би по сто је ће де мо крат ске вла де мо гле да ура-
де да оси гу ра ју де мо кра ти ју и да обес хра бре не де мо крат ско 
осва ја ње и вр ше ње вла сти у бу дућ но сти. Не за ни ма ју га ка ко 
ка же то ли ко ме ре ко је би пуч учи ни ле те жим, већ ме ре „ко је 
би чак и успе шан пуч учи ни ле ма ње лу кра тив ним.“49 Пр ва 
та ква ме ра је ства ра ње не ке вр сте ин сти ту ци је ко ја би на ме-

46 Pog ge, 2000, стр, 25.
47 Као што сам на по ме нуо мно ге од ме ра ко је он и ко ле ге пред ла жу ко ју го ди ну 

ка сни је ви ди мо у прак си. САД су по себ но у по след њих не ко ли ко го ди на фо-
ку си ра не на ши ре ње де мо крат ског арап ског про ле ћа и на су зби ја ње ши ре ња 
ки не ске еко ном ске екс пан зи је у Афри ци.

48 Чи та лац та ко ђе мо же да пре по зна овај ме тод у прак си ка да се се ти да су по-
себ но бру тал но ка жња ва ни они ли де ри ко ји су се ору жа но бо ри ли до кра ја 
као што су Ху се ин и Га да фи. С дру ге стра не чи ни се да и они дру ги ни су 
баш нај бо ље про ла зи ли јер би би ли пре да ти су до ви ма и по пра ви лу из ло же-
ни ду го трај ном мр цва ре њу и смр ти у бол ни ца ма итд. Но у сва ком слу ча ју 
пра ви се ја сна раз ли ка из ме ђу бру тал ног пер фор ман са за не ко о пе ра тив не и 
ипак ци ви ли зо ва ног од стра њи ва ња за оне ко ји су у не ком тре нут ку од лу чи-
ли да без кр ви пре да ју власт.

49 Исто, стр. 26.
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ђу на род ном ни воу има ла уло гу ана лог ну по ли ци ји у по је ди-
нач ној др жа ви и ко ју би де мо крат ска вла да мо гла да ауто ри-
зу је уко ли ко се на ђе под прет њом не ког до ма ћег пре да то ра.50 
По ге нас оба ве шта ва да је не ко ли ко во де ћих аме рич ких по-
ли ти ко ло га до бро вољ но ра ди ло за УН раз ви ја ју ћи ову пле-
ме ни ту уло гу. Они су пред ло жи ли уго во ре пу тем  ко јих би  
ма ле ка рип ске др жа ве прет ход но одо бри ле вој не ин тер вен-
ци је про тив се бе у слу ча ју да бу ду ћа вла да зна чај но угро зи 
де мо крат ске прин ци пе (Том Фа рер) или људ ска пра ва (Стен-
ли Хоф ман). На по ме ни мо уз гред да се из по зи ци је кла сич не 
по ли тич ке те о ри је сва ко по зи ва ње стра не си ле да ин тер ве ни-
ше у уну тра шњу по ли ти ку сма тра ак том на ци о нал не из да је.

По ге при зна је да ово ни је баш атрак тив на иде ја, по-
себ но у фор ми ка да се та кви уго во ри скла па ју са САД. Али 
сма тра да се иде ја мо же по пра ви ти ако би се та кав уго вор 
скла пао са УН уз пре ци зи ра ње усло ва ка да се он мо же ак-
ти ви ра ти као и пре ци зи ра ње о то ме ко и ка да од лу чу је да до 
то га до ђе.

Он за тим пре ла зи на мек ше ме ре овог ти па. Сле де ћи 
пред лог је до но ше ње устав ног аманд ма на ко ји пре ци зи ра да 
евен ту ал ни бу ду ћи ду го ви ко је ство ри ауто ри тар на власт не 
сме ју да се ис пла ћу ју из јав них при хо да. По ге при зна је да 
је у про шло сти вла да САД нај ви ше бри ну ла да та кве зе мље 
уред но вра ћа ју кре ди те без об зи ра на то ка кво је уре ђе ње у 
њи ма. Ме ђу тим он сма тра да би се не што ра ди кал но про ме-
ни ло кад би се та кви аманд ма ни усва ја ли и кад би та кве др-
жа ве зах те ва ле од вла да САД и дру гих ОЕЦД зе ма ља да се 
оба ве жу да ће га по што ва ти.51 

50 А ко би и на осно ву ко јих кри те ри ју ма од ре ђи вао да ли је нпр. вла да ви на 
Сло бо да на Ми ло ше ви ћа би ла де мо крат ска или пре да тор ска? За исте за пад-
не ак те ре она је 1995 и 1996 би ла де мо крат ска а 1999 пре да тор ска. Овај при-
мер до бро по ка зу је ка ко би у прак си ова „пле ме ни та“ иде ја функ ци о ни са ла 
као ар би трар ни кри те ри јум за ле га ли за ци ју ин тер вен ци је у др жа ва ма где су 
на вла сти не ко о пе ра тив ни ре жи ми. У прак си то се до го ди ло и Бен Али ју, и 
Му ба ра ку и Га да фи ју.

51 Упо ре ди те ово ње го во за ла га ње за ме тод ко јим се бан ке и вла де нај бо га ти-
јих зе мља по сти чу да се од ри чу јед ног од еко ном ски и по ли тич ки нај ва жни-
јих ору ђа гло бал не до ми на ци је и за ра де – по зајм љи ва ња нов ца, са су шти ном 
свет ског фи на нисјког и по ли тич ког си сте ма у ко ме је кре дит осно ва вла да-
ви не и прак ти во а ња мо ћи. Шта ви ше по пра ви лу су ауто ри тар не др жа ве због 
кра ће про це ду ре до но ше ња од у ка сол вент ни је и ефи ка сни је за оба вља ње 
та квих  по сло ва.
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По сто ји ка же По ге мо гућ ност да де мо крат ске вла де ве-
ли ких зе ма ља ипак то не при хва те. Њи хов кон тра ар гу мент 
ко је он узи ма као озби љан, твр дио би да он да и ауто ри тар не 
вла де не би вра ћа ле ду го ве де мо крат ских прет ход ни ка па би 
ти ме и њи хо ва по зи ци ја на свет ском фи нан сиј ском  тр жи шту 
би ла угро же ни ја. Но, ето ре ше ња и за тај про блем. Фор ми-
ра ло би се ме ђу на род ни Фонд за оси гу ра ње де мо крат ских 
по зај ми ца ко ји би у слу ча ју да ауто ри тар не др жа ве од би ју 
да пла ћа ју ду го ве прет ход них де мо крат ских вла да мо гао да 
сер ви си ра тај дуг све док се не вас по ста ви де мо кра ти ја. Тај 
фонд би за јед но фи нан си ра ла сва де мо крат ска дру штва.52 
Она би ди рект но би ла бе не фи то ри од те иде је у сми слу да би 
се сма њи ли тро шко ви ко ји на ста ју због ра то ва, гра ђан ских 
ра то ва и про бле ма људ ских пра ва, као и због при хва та ња из-
бе гли ца и ху ма ни тар них ин тер вен ци ја. 

По ге при хва та мо гућ ност да САД ипак не би усво ји ле 
та кву иде ју. Но у сва ком слу ча ју сма тра да би пред ло же ни 
устав ни аманд ман знат но ума њио мо гућ ност бу ду ћих ауто-
ри та ра ца да на ла зе фон до ве за сво је бо га ће ње (као да је то 
је ди ни мо гу ћи циљ ауто ри тар не вла сти) и за утвр ђе ње сво је 
вла сти.

По сле све га, он на кра ју за кљу чу је да су нај ве ће пре пре-
ке за ре а ли за ци ју ова квих ме ра по ли тич ке јер и ауто ри тар ни 
вла да ри и раз ви је на по тро шач ка дру штва има ју за јед нич ки 
ин те рес за бло ки ра ње ре фор ми  ко је би ши ри ле из гле де за де-
мо кра ти ју у раз ви је ним зе мља ма.53 Да кле на кон све ове нор-
ма тив но-уто пиј ске гим на сти ке то ком ко је се из но се пред ло зи 
ко ји у се лек тив ној, ин стру мен тал ној упо тре би мо гу да бу ду 
ве о ма опа сни и да под ри ва ју крх ку ста бил ност ме ђу на род ног 
по рет ка, По ге из но си ре а ли стич ку кон ста та ци ју ко ја ја сно 
по ка зу је прак тич ну не ре ле вант ност свих ње го вих пред ло га 
у свр ху истин ске де мо кра ти за ци је и по је ди нач них зе ма ља и 
ме ђу на род них од но са. Ми смо шта ви ше го ре ви де ли да су 

52 За пад не вла де на рав но не во ле мно го да да ју свој но вац за та кве ства ри. Али 
у слу ча ју Га да фи ја оне су бло ки ра ле ра чу не ле гал не ли биј ске вла де у ино-
стран ству, и тај но вац ис ко ри сти ле за фи нан си ра ње опо зи ци је и на о ру жа-
ва ње по бу ње ни ка ко ји су на кра ју уз по моћ ар ми ја за пад них зе ма ља си лом 
обо ри ле ре жим и ус по ста ви ле но ву пре ла зну вла ду. Вр ло бр зо на кон то га 
по вео се спор и но вих вла сти са за пад ним зе мља ма око то га ко и под ко јим 
усло ви ма има пра во да ко ри сти та зна чај на фи нан сиј ска сред ства.

53 Исто, стр. 29.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 2/2012, год. VIII vol. 14 стр. 247278

275

те зе мље и њи хо ве ели те че сто нај ве ћи про тив ни ци та квих 
мо гућ но сти, а По ге о во пер ма нент но ле ги ти ми са ње га же ња 
су ве рен те та, ме ђу на род ног и уну тра шњег пра ва и сло бо де 
на ро да да сам од лу чу је о сво јој суд би ни и по ли тич ком си-
сте му у ко ме ће да жи ви, са мо до при но си по гор ша њу ха о са 
и кр ше њу по сто је ћих уста ље них пра ви ла до бре и ста бил не 
вла да ви не и пред ви дљи вих ме ђу на род них од но са.54

Misa Djurkovic

THE QU E STI ON OF AUT HO RI TA RI A NISM IN 
CON TEM PO RARY THE ORY AND PRAC TI CE: 

CRI TI QUE OF THO MAS POG GE

Sum mary

The ar tic le de als with the re la ti on ship of de moc racy and 
aut ho ri ta ri a nism. The re a son is ob vi o us ap pe a ran ce of the ri
se of aut ho ri ta rian ele ments in so ci e ti es that are no mi nally li be
ral de moc ra ci es, which is clo sely as so ci a ted with the af ter math 
of cri sis, this ti me not only be ing seen as a fi nan cial or eco no
mic, but as the cri sis of We stern ci vi li za tion. On the ot her hand, 
this prac ti ce is not fol lo wed by the pro per the o re ti cal re se arch 
as a ma in stre am po li ti cal phi lo sophy and po li ti cal the ory per
sists wit hin the un qu e sti o na ble con fi den ce in li be ral de moc racy. 

54 Ње го ве „ко смо по лит ске“ иде је, као вр ло опа сно ору ђе под ри ва ња ста бил-
но сти и здра вог ра зу ма у по ли ти ци и пра ву, сти жу и до на ших кра је ва до-
би ја ју ћи по кло ни ке у но вој ге не ра ци ји по ли тич ки ко рект них мла дих на уч-
ни ка ко ји на сто је да пра те свет ске трен до ве. Та ко мла ди фи ло зоф Ду шко 
Пре ле вић ла ко „из ла зи на крај“ са ре а ли змом у ме ђу на род ним од но си ма о 
ко ме еви дент но не ма ни еле мен тар на са зна ња, као ни о те о ри ји ни о исто-
ри ји ме ђу на род них од но са, за сту па ју ћи по ге ан ску фун да мен та ли стич ку ко-
смо по лит ску те о ри ју де мо кра ти је (ви ди Пре ле вић, 2008, есеј ко ји је ина че 
на гра ђен као нај бо љи сту дент ски есеј на јед ној лет њој фи ло зоф ској шко-
ли), док про фе сор пра ва на Уни вер зи те ту Уни он Ви о ле та Бе ши ре вић  (ви ди 
Бе ши ре вић, 2010) по ка зу је ка ко устав ни су до ви мо гу има ти зна чај ну уло гу 
у бор би про тив си ро ма штва као ме ха ни зми суд ске за шти те со ци јал них  и 
еко ном ских пра ва. У пре во ду, устав ни су до ви не тре ба да шти те и спро во де 
уста вом де фи ни са ни по зи тив ни прав ни по ре дак већ да по мо де лу аме рич ких 
су до ва вр ше ње го во пре ту ма че ње у ин те ре су бор бе про тив си ро ма штва.
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Con se qu ently, the aut hor ta kes a hi sto ri cal analysis of re la ti ons 
bet we en the two systems pro ble ma ti zing the ir al le gedly apo dic tic 
op po si tion. At the end the ide as of Tho mas Pog ge as the le a ding 
re pre sen ta ti ve of left li be ral fun da men ta lism and de moc ra tic in
ter ven ti o nism are be ing ex po sed and cri ti ci zed.
Key words: aut ho ri ta ri a nism, de moc racy, po li ti cal phi lo sophy, 

Tho mas Pog ge.
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Са же так

 Основ ни циљ ра да је да ука же на за дру гар ство као 
про мо те ра по слов ног мо ра ла за сно ва ног на из вор ним за дру
жним на че ли ма. Из вор на за дру жна на че ла под ра зу ме ва ју да 
се ува жа ва ју сва чи ја пра ва, ин те ре си и по тре бе, да ни ко не 
оства ру је соп стве ну ко рист на туђ ра чун, и да сва ко сва
ко ме на док на ди ште ту ко ју сво јим по ступ ци ма или про пу
сти ма на не се. Као де мо крат ске ор га ни за ци је, за дру га ма је 
свој стве но да се од луч но бо ре про тив сва ког мо но по ли зма и 
да да ју при мер ко рект ног по на ша ња пре ма сла би јим од се бе, 
што је нај по у зда ни ји на чин за сти ца ње и одр жа ва ње по ве
ре ња по слов них парт не ра.  Од нос за дру ге и за дру га ра пре ма 
дру го ме је као од нос пре ма са мом се би. Осно ву сва ког за јед
ни штва чи не за јед нич ки ин те ре си ра ди чи јег се оства ри ва
ња и удру жу је у за дру ге, а сав не мо рал ко ји љу де раз два ја и 
јед не дру ги ма су про ста вља, по чи ва на се бич но сти њи хо вих 
ин ди ви ду ал них ин те ре са. У  ин те ре су је сва ке за дру ге да раз
ви ја до бре и трај не од но се са сво јим парт не ри ма, што без 
до брог по слов ног мо ра ла ни је мо гу ће. 
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Кључ не ре чи: по слов ни мо рал, де мо крат ски прин ци пи, за
дру гар ство, из вор ни за дру жни прин ци пи; де мо
крат ски ка па ци те ти 

Из вор ни за дру жни прин ци пи за сни ва ју се на злат ном 
етич ком пра ви лу „од но си се пре ма дру ги ма она ко ка ко же-
лиш да се дру ги од но се пре ма те би“, ко је кон крет ни је гла си: 
„чи ни дру ги ма све што же лиш да дру ги чи не те би“ и „не чи-
ни дру ги ма ни шта што не же лиш да дру ги те би чи не“. У по-
ме ну тим на че ли ма са др жа не су основ не за дру жне вред но сти 
са мо по мо ћи, де мо кра тич но сти, јед на ко сти и со ли дар но сти, 
ко је у су шти ни из ра жа ва ју нај дра го це ни је људ ске вред но сти 
искре но сти, отво ре но сти, дру штве не од го вор но сти и бри ге 
за дру ге по прин ци пу „сви за јед ног и је дан за све“.

За то се до след ним за дру жним по сло ва њем раз ре ша ва 
тра ди ци о нал но про тив реч је из ме ђу ко ри сно сти и мо рал но-
сти, ко ји се крат ко роч но мо гу су ко бља ва ти иако се ду го роч-
но усло вља ва ју. При ме ном за дру жних на че ла се за пра во пре-
ва зи ла зе су прот но сти из ме ђу крат ко роч них и ду го роч них 
ин те ре са јер се за дру жно по сло ва ње за сни ва на раз вој ној, а 
не на крат ко ви дој стра те ги ји од да нас до су тра.

У сре ди шту је та кве стра те ги је раз ре ша ва ње про тив-
реч но сти из ме ђу по је ди нач них и за јед нич ких ин те ре са та ко 
да у за дру жном ра ду и по сло ва њу ни ко не гу би већ да сви 
до би ја ју сра змер но то ме ко ли ко да ју. Сто га „за дру гар мо же 
би ти са мо онај ко ји у дру ги ма не гле да из вор бо гат ства већ 
из вор сна ге из ко је се мо же ство ри ти сре ћа и за до вољ ство 
свих љу ди, ко ји не иде за тим да дру ге оси ро ма ша ва већ ко ме 
је иде ал оп ште бла го ста ње.“1

За дру жна на че ла под ра зу ме ва ју да се у ме ђу соб ним од-
но си ма сви др же злат ног пра ви ла „чист ра чун – ду га љу бав“, 
ко је под ра зу ме ва: да се ува жа ва ју сва чи ја пра ва, ин те ре си и 
по тре бе, да ни ко не оства ру је соп стве ну ко рист на туђ ра чун, 
и да сва ко сва ко ме на док на ди ште ту ко ју сво јим по ступ ци ма 
или про пу сти ма на не се.

За дру гар ство не под но си ме ђу соб но ис ко ри шћа ва ње, 
об ма не, пре ва ре и под ва ле, ко ји су не спо ји ви са за дру жним 
на че ли ма, и ко ји под ри ва ју сва ко за јед ни штво. За то ко ри сто-
љуп ци ма, ла жо ви ма и пре ва ран ти ма ни је ме сто у за дру зи, 

1  Види: Драган Марковић, Задружно управљање, СНС – ЗСЈ, Београд, 2002, 
стр. 5-14.
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али за дру гар ство тре ба и вас пит но да де лу је стро гим по што-
ва њем и не го ва њем мо рал них на че ла. 

То ни је ни ка ква до дат на оба ве за већ по слов ни дух са-
мог за дру гар ства, ко ји је суд бо но сан за до бре по слов не ре-
зул та те. Са ста но ви шта ду го роч них, не са мо за јед нич ких већ 
и по је ди нач них ин те ре са, „...до бра ети ка је у су шти ни до бар 
по сао...“ јер је „...до бра по слов на прак са пре све га ре зул тат 
мо рал них или етич ких по слов них од лу ка“.2 Не ко га мо же те 
јед ном пре ва ри ти, али ће те за у век из гу би ти по ве ре ње, што 
је за трај не по слов не од но се и за сва ко до бро по сло ва ње по-
губ но.

Љу ди, ме ђу тим, ни су ан ђе ли, и сва ко мо же па сти у ис ку-
ше ње да се огре ши о мо рал на на че ла, због че га је нео п ход на 
њи хо ва објек ти ви за ци ја кроз од го ва ра ју ће нор ме за дру жног 
по сло ва ња. У мно гим за дру га ма су не здра ви ме ђу људ ски и 
по слов ни од но си због то га што ни су кон крет но уре ђе на ме-
ђу соб на пра ва, оба ве зе и од го вор но сти, па уме сто вла да ви не 
пра ва и мо ра ла вла да ју во лун та ри зам и са мо во ља. По гре шно 
је ве ро ва ње да се сва ком „па пи ро ма ни јом“ гу ши људ ска сло-
бо да јер се по сти же упра во су прот но ако ме ђу људ ски од но си 
ни су у по треб ној ме ри уна пред де фи ни са ни.

Опа сно сти од нор ма тив ног гу ше ња сло бо де у за дру-
гар ству не ма уко ли ко се по шту ју и до след но спро во де де мо-
крат ска на че ла рав но прав ног до го ва ра ња, ме ђу соб ног спо ра-
зу ме ва ња и не по сред ног од лу чи ва ња јер би при том сва ко 
ру ше ње сло бо де дру гих зна чи ло и гу ше ње соп стве не сло бо-
де. На че ло де мо кра тич но сти је за пра во и нај ви ше мо рал но 
на че ло, јер на ла же да се пре ма дру ги ма од но си мо као пре-
ма са мим се би, или се би рав ни ма, због че га оно су штин ски 
пред ста вља око сни цу и сам те мељ за дру жног за јед ни штва.

Осно ву ствар не рав но прав но сти и по слов не мо рал но-
сти чи ни екви ва лент на рас по де ла но во ство ре не вред но сти 
пре ма ствар ном до при но су за јед нич ком ра ду и по сло ва њу. 
За дру гар ство је не спо ји во са урав ни лов ком, ко ја за пра во 
зна чи ме ђу соб но ис ко ри шћа ва ње јер се при вид на јед на кост 
у рас по де ли по сти же не пра вед ном пре ра спо де лом у ко рист 
јед них а на ште ту дру гих, што пред ста вља ствар ну не јед на-
кост и прет по ста вља ствар ну не јед на кост. Со ци ја ли стич ка 
рас по де ла пре ма ра ду мо гла је у са мо про кла мо ва ним со ци ја-

2 Слободан Покрајац, Менаџмент промена и промене менаџмента, Тору, 
Београд, 2001, стр. 98.
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ли стич ким зе мља ма би ти оства ре на са мо до след ном при ме-
ном за дру жних на че ла, а по што су она по га же на, за вла да ла 
је урав ни лов ка за сно ва на на не пра вед ним и нео прав да ним 
дру штве ним не јед на ко сти ма јер се са мо дру штве ном при ну-
дом мо гла спро во ди ти и одр жа ва ти.

Рас по де ла пре ма ствар ном до при но су за јед нич ком ра-
ду и по сло ва њу не ис кљу чу је лич ну и ко лек тив ну со ли дар-
ност са они ма ко ји из објек тив них раз ло га за о ста ју, али она 
је истин ска и пло до твор на са мо ако о њој не за ви сно од рас-
по де ле пре ма до при но су, од лу чу ју са ми за дру га ри. Ду хом 
истин ске со ли дар но сти про же та је са мо екви ва лент на рас по-
де ла пре ма ствар ном до при но су, као осно ви истин ског за јед-
ни штва, при ко јем је сва ко за ин те ре со ван да сви што ви ше 
до при но се за јед нич ком ра ду и по сло ва њу јер сви ви ше и до-
би ја ју. Ис ку ство по ка зу је да је со ли дар ност за по сле них ве ћа 
кад је рас по де ла пре ма рад ном до при но су пот пу ни ја.

Екви ва лент ном рас по де лом и ствар ном рав но прав но-
шћу по ди же се рад ни и по слов ни мо рал сва ког за дру га ра и 
це лог за дру жног ко лек ти ва, чи ме се по сти жу и ве ћи по слов-
ни ре зул та ти, јер „...где је ети ка, ту је и до сто јан ство за по сле-
них, ви сок мо рал, ви со ка про дук тив ност, про фи та бил ност и 
сл.“.3 У то ме је за пра во и глав на пред ност за дру гар ства над 
оста лим об ли ци ма при вре ђи ва ња, што по ди за њем лич ног и 
ко лек тив ног ела на мо би ли ше све про из вод не и ства ра лач ке 
сна ге у оства ри ва њу за јед нич ких ци ље ва. Не до ста так рад не 
и по слов не мо ти ва ци је основ ни је узрок што мно ге за дру ге 
не по ка зу ју сво је пред но сти јер је упра во она нај ве ћа по тен-
ци јал на пред ност. 

Ка кви су од но си ме ђу за дру га ри ма, та кви у су шти ни 
тре ба да бу ду и ме ђу за дру га ма, као и свим дру гим по слов-
ним парт не ри ма. У ин те ре су је сва ке за дру ге да раз ви ја до-
бре и трај не од но се са сво јим парт не ри ма, што без до брог 
по слов ног мо ра ла ни је мо гу ће. Због не по што ва ња по слов них 
до го во ра и уго во ра, мно ге за дру ге по слу ју са мо са слу чај ним 
парт не ри ма, чи ме се из ла жу свим опа сно сти ма тр жи шне 
сти хи је, при че му не мо гу ра чу на ти на по слов ну ста бил ност. 
Ко год ра ди од да нас до су тра, са мо слу чај но мо же по сти за ти 
до бре по слов не ре зул та те. 

3 Слободан Покрајац, цитирани рад, стр. 100.
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У усло ви ма тр жи шне сти хи је кад ве ћи на ра ди од да нас 
до су тра вре ба ју ћи сво је жр тве ко је ће пре ва ри ти и ла ко до ћи 
до пле на, те шко је про на ћи по у зда ног парт не ра, због че га је 
нео п ход на ве ли ка опре зност. Са не по зна тим парт не ри ма мо-
ра се оба зри во ула зи ти у по сао уз те ме љи ту прет ход ну про-
ве ру. Не сме се из пр ве ве ро ва ти на реч, по го то во они ма ко ји 
се хва ли шу и мно го обе ћа ва ју јер та кви су обич но нај ве ћи 
пре ва ран ти. Сум њи ви су и они ко ји ола ко при сту па ју по слу, 
од пр ве све при хва та ју и од мах без раз ми шља ња пот пи су ју 
уго во ре.

 Кад не ма по слов ног мо ра ла, по слов ни уго вор ни је до-
вољ на га ран ци ја, по го то и ву кад је др жав но пра во на ла ба вим 
но га ма, суд ство ис по ли ти зи ра но, не а жур но и под ми тљи во. 
Кад се то зна, уго во ри се ла ко за кљу чу ју и још

лак ше кр ше. За то се ства ра ју по слов ни кру го ви од по-
ве ре ња, за ко је је реч ва жни ја од уго во ра, и у ко је се те шко 
ула зи а ла ко ис па да, јер се и јед ним је ди ним из и гра ва њем 
по ве ре ња оно за у век гу би. 

По слов ни пре ва ран ти се мо гу сва ка ко пре ва спи та ва ти 
али је по слов ни бој кот нај е фи ка сни је сред ство и да се из бег-
не ште та и да се по прав но де лу је. Као про мо тер по слов ног 
мо ра ла, за дру га би у соп стве ном и у оп штем ин те ре су, мо-
ра ла из бе га ва ти по слов не од но се са не со лид ним и мо рал но 
сум њи вим парт не ри ма, али че сто се де ша ва упра во су прот-
но да по је ди не за дру ге „на се да ју“ та квим парт не ри ма.

Нај че шће ни су по сре ди на ив на на се да ња већ лич на 
ко рист ко ју од го вор на ли ца за дру ге из вла че из сум њи вих 
аран жма на, а „...упра вља чи за дру ге не мо гу би ти љу ди ко-
ји пљач ка ју – у ви ду до би ти или ма на ко ји дру ги на чин – 
дру го га“.4 Ако ин тер ни од но си и по слов на од го вор ност ни су 
уре ђе ни на за дру жним на че ли ма, та кве по ја ве узи ма ју ма ха 
и из из у зе та ка пре ра ста ју у пра ви ло. А ко лек тив на ште та од 
по слов них мал вер за ци ја је не из бе жна, и то не са мо кад оне 
не по сред но оште ћу ју за дру гу, већ и кад јој тре нут но ко ри сте 
на ште ту по слов них парт не ра, јер јој ду го роч но на ру ша ва ју 
по слов ни кре ди би ли тет, што ће јој на не ти ве ћу ште ту од тре-
нут не ко ри сти.

4 Михајло Аврамовић, Земљорадничко задругарство, Београд, 1912.
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За то се за дру га, не са мо због мо рал них об зи ра већ и 
због соп стве них ин те ре са, не сме слу жи ти тзв. ко ри сним 
мал вер за ци ја ма, ко је ће је због гу бље ња по слов ног кре ди би-
ли те та и за га ђи ва ња по слов не ат мос фе ре не из бе жно до ве сти 
до про па да ња. Да би тра ја ла, за дру га сво је тре нут не ин те-
ре се, и кад ни ко ме не шко де, мо ра под ре ђи ва ти ду го роч ним 
ин те ре си ма. 

Ако се ру ко во ди ду го роч ним ин те ре си ма, за дру га ће се 
пре ма ин те ре си ма по слов них парт не ра од но си ти као пре ма 
сво јим соп стве ним, у ком слу ча ју се по слов ни уго вор не ће 
ко ри сти ти као сред ство при ну де већ са мо као под сед ник сло-
бод но из ра же не во ље. Та да не би до ла зи ло ни до та ко че сте 
по ја ве да се уго во ри кр ше чим се до би је по вољ ни ја по ну да, 
што ме ђу по слов ним парт не ри ма ства ра оп ште не по ве ре ње и 
иза зи ва по слов ну не ста бил ност. 

 О де фи ци ту по слов ног мо ра ла го во ри и то да се по-
слов ним уго во ри ма пред ви ђа ју бла ге, или се не пред ви ђа ју 
ни ка кве санк ци је, чи ме се на мер но оста вља луф та њи хо вом 
кр ше њу. Кад би пот пи сни ци уго во ра би ли си гур ни у се бе, 
ни ка ква прет ња санк ци ја ма не би им сме та ла, ма да би био 
до во љан и усме ни до го вор ка да би би ли си гур ни и у по слов-
ног парт не ра. 

Ра ди по слов не си гур но сти, за дру га би при за кљу чи ва-
њу по слов них уго во ра мо ра ла ин си сти ра ти на што ри го ро-
зни јим санк ци ја ма, а са ве сно ис пу ња ва ти уго вор не оба ве зе 
као да уго во ра и не ма. То је на чин да се обез бе ди од евен ту-
ал них из и гра ва ња и исто вре ме но ути че да се и дру ги са ве сно 
по на ша ју. Про блем је са мо што по тен ци јал ни парт не ри не ће 
увек при хва та ти ри го ро зне санк ци је али то је за пра во при-
ли ка за про ве ру њи хо ве по у зда но сти.

Не пре ци зне уго во ре нај че шће за кљу чу ју и кр ше мо но-
по ли сти, ко ји су у по зи ци ји да сво јим парт не ри ма на ме ћу и 
не по вољ не усло ве. Као де мо крат ске ор га ни за ци је, за дру га ма 
је свој стве но да се од луч но бо ре про тив сва ког мо но по ли зма, 
пре све га не при хва та њем не рав но прав не по зи ци је, те из бе га-
ва њем и од би ја њем не по вољ них по слов них аран жма на. Оне 
тре ба да да ју и при мер ко рект ног, не мо но пол ског по на ша ња 
пре ма сла би јим од се бе, што је нај по у зда ни ји на чин за сти ца-
ње и одр жа ва ње по ве ре ња по слов них парт не ра. 
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То по себ но ва жи за од но се пре ма куп ци ма и ко ри сни-
ци ма услу га са ко ји ма се не за кљу чу ју по слов ни уго во ри. 
На ро чи то је зна чај но да се во ди ра чу на о пра во вре ме но сти, 
ква ли те ту и це на ма про из во да и услу га. Ако сти ца јем окол-
но сти не ма тр жи шне кон ку рен ци је, за дру га је објек тив но у 
мо но пол ској по зи ци ји, ко ју ни ка ко не сме зло у по тре бља ва ти, 
чи ме би ком про ми то ва ла це ло за дру гар ство. 

Пра во вре ме ност је из у зет но зна чај на кад је за дру га је-
ди ни или је дан од рет ких снаб де ва ча, што се не сме зло у по-
тре бља ва ти ма ни пу ли са њем ква ли те том, це на ма или би ло 
на ко ји на чин. Да би за дру га сте кла и са чу ва ла свој углед, 
по тро ша чи ма и ко ри сни ци ма услу га тре ба на вре ме обез бе-
ди ти све што им је нео п ход но, без об зи ра да ли су или ни су 
чла но ви за дру ге. 

Из истог раз ло га мо ра се стро го во ди ти ра чу на и о ква-
ли те ту про из во да и услу га, ко ји тре ба да је на нај ви шем мо-
гу ћем ни воу. По себ но је зна чај но да за дру га по тро ша че снаб-
де ва здра вом и ква ли тет ном хра ном, во де ћи ра чу на о за шти-
ти и уна пре ђе њу њи хо вог здра вља, и ну де ћи им ра ди то га 
од го ва ра ју ће про из во де и услу ге, без об зи ра да ли их са ми 
тра же. А за обез бе ђе ње при мер ног ква ли те та услу га на ро-
чи то су зна чај ни: пру жа ње по треб не га ран ци је, тач на ме ра, 
при клад но па ко ва ње бр за услу га и још бр жа ин тер вен ци ја 
по ре кла ма ци ја ма, пред у сре тљи вост, љу ба зност и кул тур но 
оп хо ђе ње пре ма му ште ри ји. 

Нај не мо рал ни је је ипак без об зир но ма ни пу ли са ње це-
на ма ра ди из вла че ња не за слу же не ма те ри јал не ко ри сти на 
туђ ра чун, за што се по нај ви ше ко ри сте мо но пол ске по зи ци-
је. Ма да би се про тив то га мо ра ле бо ри ти, за дру ге су пре ко 
де пре си ра них от куп них це на про из во да че сто и си сте мат ски 
ра ди ле на из ра бљи ва њу на ро чи то по љо при вред них про из во-
ђа ча у ко рист др жав них фон до ва. Оне се не рет ко про фи та би-
ли стич ки по на ша ју не ха ју ћи мно го за прав ду и пра вед ност 
за дру жних на че ла да би по сва ку це ну из ву кле што ве ћу до-
бит.

Да би се по сло ва ло по за дру жним на че ли ма, мо ра се 
раз лу чи ти при хва тљи ва ло јал на од не при хва тљи ве не ло јал-
не кон ку рен ци је. За дру ге не тре ба ни ко га да ис ко ри шћа ва ју 
ни да се пре пу шта ју ис ко ри шћа ва њу, ни да зло у по тре бља ва-
ју ни да под но се жр тве зло у по тре бе из у зет них по год но сти. 
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Оне се, ра ди то га, мо ра ју бо ри ти за рав но прав не усло ве при-
вре ђи ва ња, ели ми ни са њем сва ког мо но по ла као из во ра не за-
слу же ног екс тра про фи та.

За дру жним на че ли ма од го ва ра са мо екви ва лент на раз-
ме на ра да, кроз ко ју сва ко до би ја сра змер но то ме ко ли ко да је. 
То не ис кљу чу је већ, на про тив, под ра зу ме ва со ли дар ност са 
сви ма ко ји ра де и по слу ју под објек тив но не по вољ ним усло-
ви ма, што се мо ра ува жа ва ти при за кљу чи ва њу по слов них 
уго во ра, као и при њи хо вој ре а ли за ци ји, уко ли ко ис кр сну не-
пред ви ђе не оте жа ва ју ће окол но сти. 

Екви ва лент на раз ме на ра да, ме ђу тим, ис кљу чу је при-
зна ва ње свих су бјек тив них сла бо сти и про пу ста: не ра да, не-
ра ци о нал но сти, нео д го вор но сти и дру гих, чи ме би се гру бо 
на ру ша ва ла за дру жна на че ла јер би се ти ме омо гу ћа ва ло ме-
ђу соб но ис ко ри шћа ва ње и сти ца ње не за слу же не до би ти на 
туђ ра чун. За то у за дру жном по сло ва њу и про ме ту тре ба ува-
жа ва ти са мо еко ном ске це не ко је се за сни ва ју на дру штве но 
оправ да ним, од но сно про сеч ним, а не ин ди ви ду ал ним тро-
шко ви ма.

Под ра зу ме ва се да се у тро шко ве по сло ва ња укљу чу ју 
оба ве зе пре ма др жа ви, ко ји се мо гу тре ти ра ти као тро шко ви 
оп штих и за све јед на ких усло ва при вре ђи ва ња. То ле ри са ње 
си ве еко но ми је до во ди, ме ђу тим, при вред не су бјек те у из у-
зет но не рав но пра ван по ло жај, што за дру ге уко ли ко се при-
др жа ва ју за дру жних на че ла, нај ви ше по га ђа. И то је је дан од 
узро ка што је за дру гар ство у Ср би ји под до ми на ци јом си ве 
еко но ми је за па ло у ду бо ку кри зу, ко ју без ус по ста вља ња рав-
но прав них усло ва при вре ђи ва ња не мо же пре бро ди ти. 

Мо рал на про ва ли ја из ме ђу за дру гар ства и си ве еко но-
ми је мно го је ду бља од не ло јал не кон ку рен ци је јер не ле гал но 
по сло ва ње на гри за це ло тки во до брог по слов ног мо ра ла. Са 
из и гра ва њем др жа ве, иле гал ци из и гра ва ју и по слов не парт-
не ре уно се ћи оп шти не мо рал у по слов не од но се по де ви зи 
„ко ће ко га“, јер се ван очи ју јав но сти све ра ди „на цр но“, без 
мо гућ но сти и прав ног и мо рал ног санк ци о ни са ња.

То је са за дру гар ством су штин ски не спо ји во јер је од-
нос за дру ге и за дру га ра пре ма дру го ме, у крај њој ли ни ји, 
од нос пре ма са мом се би. Ако је су шти на за дру гар ства у за-
јед ни штву, све што је на ли ни ји раз би ја ња за јед ни штва про-
тив но је за дру гар ству. Осно ву сва ког за јед ни штва чи не за-
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јед нич ки ин те ре си ра ди чи јег се оства ри ва ња и удру жу је у 
за дру ге, а сав не мо рал ко ји љу де раз два ја и јед не дру ги ма 
су прот ста вља, по чи ва на се бич но сти њи хо вих ин ди ви ду ал-
них ин те ре са.

Због то га је си ва еко но ми ја „пр ља во“ кал ку ли са ње 
крат ко роч ног пре жи вља ва ња од да нас до су тра, ко је не ма 
ду го роч ну пер спек ти ву. Из и гра ва њем се све ви ше су жа ва 
круг по слов них парт не ра док се на кра ју пот пу но не из гу би 
по ве ре ње, без ко јег не ма ни ка квог по сло ва ња. Сто га је уме-
сто упу шта ња за дру га у по слов не ма хи на ци је и си ву еко но-
ми ју, ра зум ни ји обр ну ти про цес пре во ђе ња си ве еко но ми је у 
ле гал но за дру жно по сло ва ње.

Од ба ци ва њем сва ког об ли ка ис ко ри шћа ва ња, из вор-
на за дру жна на че ла ис кљу чу ју екс пло а та ци ју и при сва ја ње 
ту ђег ра да, упу ћу ју ћи на то да се сва ко бо га ти ис кљу чи во 
соп стве ним ра дом. Ти ме се при ват на сво ји на као про из вод 
соп стве ног ра да не уки да не го се пре тва ра у оп ште при ват но 
вла сни штво, ко је је исто вре ме но и ин ди ви ду ал но и за јед нич-
ко. Уки да се са мо при ват но вла сни штво ко је се сти че при сва-
ја њем ту ђег.

За дру жна имо ви на је за јед нич ко вла сни штво свих за-
дру га ра и исто вре ме но ин ди ви ду ал но вла сни штво сва ког 
за дру га ра сра змер но ње го вом уде лу у тој имо ви ни. По што 
су за дру жни уде ли ре зул тат ин ди ви ду ал ног до при но са за-
дру га ра, они су осно ва њи хо ве дру штве не јед на ко сти, ко ја 
се са сто ји у то ме да сва ко до би ја и ужи ва то ли ко ко ли ко сво-
јим ра дом за вре ђу је. То је дру штве но-еко ном ска, али ни је на 
урав ни лов ци за сно ва на ма те ри јал на и со ци јал на јед на кост, 
ко ја се не мо же оства ри ва ти без при сва ја ња ту ђег. Пра вед но, 
еко ном ски оправ да но из јед на ча ва ње по сти же се са мо ујед на-
ча ва њем ствар ног до при но са ства ра њу еко ном ске вред но сти, 
ко је са сма њи ва њем екс пло а та ци је и све ве ћим осло ба ђа њем 
ра да по ста је све из глед ни је.

Што се из вор на за дру жна на че ла, на ко ји ма је за сно ван 
по слов ни мо рал у за дру гар ству, ши ре при ме њу ју, дру штве-
но-еко ном ске јед на ко сти се ши ре на це лу дру штве ну ре про-
дук ци ју. Раз ви ја њем ак ци о нар ства, оне све ви ше про ди ру и у 
ре про дук ци ју ка пи та ла, чи ји се при нос рас по де љу је сра змер-
но ве ли чи ни ула га ња. Оста је још да се та кав на чин рас по де ле 
при ме ни и на до при нос жи вим ра дом, што се прак тич но све 
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ви ше и де ша ва, па да се ка пи та ли стич ки на чин ре про дук ци је 
из ну тра у це ли ни тран сфор ми ше у за дру жни.

То је исто риј ски пут оства ри ва ња већ бур жо а ском ре-
во лу ци јом про кла мо ва не искон ске иде је дру штве не јед на ко-
сти, ко је је суд бо но сно ве за но и за оства ри ва ње дру ге ре во-
лу ци о нар не иде је о дру штве ној сло бо ди. Уки да ње екс пло а-
та ци је је нај ва жни ји услов осло ба ђа ња свих екс пло а ти са них, 
а спре ча ва ње ме ђу соб ног ис ко ри шћа ва ња оп шти услов сло-
бо де свих и сва ко га.

 

Dra gan Z. Mar ko vic

BU SI NESS ET HICS WIT HIN THE SYSTEM  
OF CO O PE RA TI VE SO CI ETY IN THE  

FUN CTION OF THE DE MOC RA TI ZA TION 
SO CI ETY MODEL

Sum mary

The main goal of this work is to po int to the system of co
o pe ra ti ve so ci ety as a pro mo ter of the bu si ness et hics ba sed on 
co o pe ra ti ve prin ci ples. Aut hen tic co o pe ra ti ve prin ci ples sug gest 
that everyone’s rights, in te rests and ne eds are ta ken in to con si
de ra tion, that no body ta kes advan ta ge at so me body el se’s ex pen
se, and that the da ma ge in flic ted upon so me body el se by one’s 
mi scon duct and out of ne gli gen ce is to be com pen sa ted. Be ing a 
de moc ra tic or ga ni za tion in its ori gin, a co o pe ra ti ve is bo und to 
stand up firmly aga inst any kind of mo no poly and the re fo re re pre
sents the pri me exam ple of cor rect con duct to wards the we a ker. 
This is at the sa me ti me con si de red to be the most re li a ble way of 
ac qu i ring and ma in ta i ning bu si ness part ners. The re la tion bet
we en a co o pe ra ti ve and a mem ber of co o pe ra ti ve to wards so me
body el se me rely equ als one’s per so nal re la tion to wards one self. 
The ba sis of every col lec ti vity con sists pri ma rily of mu tual in te
rests. Due to the ir re a li za tion, pe o ple join in to the co o pe ra ti ves, 
whi le all the im mo ra lity which drifts pe o ple apart and le ads to 
the ir con fron ta tion stems from the sel fis hness of the ir in di vi dual 
in te rests. It is in each co o pe ra ti ve’s best in te rests to de ve lop both 
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qu a lity and la sting re la ti on ships with its part ners, which is vir tu
ally im pos si ble in the ab sen ce of bu si ness et hics.
 Key words: bu si ness et hics, de moc ra tic prin ci ples, system of co

o pe ra ti ve so ci e ti es, aut hen tic co o pe ra ti ve prin ci
ples, de moc ra tic ca pa ci ti es 
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Re su me

Ba sic co o pe ra ti ve va lu es of selfhelp, de moc racy, equ a lity 
and so li da rity, which es sen ti ally ex press the most va lu a ble hu
man va lu es of ho nesty, ope ness, so cial re spon si bi lity and ca re 
for ot hers in the form „all for one and one for all“ are con ta i ned 
in aut hen tic co o pe ra ti ve prin ci ples. The ap pli an ce of co o pe ra ti
ve prin ci ples ac tu ally re con ci les the con trasts bet we en the short
term and longterm in te rests, be ca u se the co o pe ra ti ve bu si ness is 
ba sed on de ve lo ped in stead of the shortsi ted stra tegy. 

Re so lu tion of con tra dic ti ons bet we en the in di vi dual and 
com mon in te rests is at the he art of such a stra tegy, so that no o ne 
lo o ses in the co o pe ra ti ve work and bu si ness, but all gain in pro
por tion of how much they gi ve. Co o pe ra ti ve prin ci ples sug gest 
that everyone’s rights, in te rests and ne eds are ta ken in to con si de
ra tion, that no body ta kes advan ta ge at so me body el se’s ex pen se, 
and that the da ma ge in flic ted upon so me body el se by one’s mi
scon duct and out of ne gli gen ce is to be com pen sa ted. 
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Co o pe ra ti ve can not stand mu tual ex plo i ta ti on, de cep tion, 
fraud and de ce it, which are in com pa ti ble with co o pe ra ti ve prin
ci ples, and un der mi ne any fel low ship. The prin ci ple of de moc racy 
is ac tu ally the hig hest et hic prin ci ple, be ca u se it in du ces us to tre
at ot hers as our sel ves or equ al to our sel ves, be ca u se it ba si cally 
re pre sent the fo un da tion of co o pe ra ti ve fel low ship.

When the aut hen tic co o pe ra ti ve prin ci ples, which are the 
ba sis of the bu si ness et hics in co o pe ra ti ve, are be ing ap plied, the 
so cialeco no mic equ a lity is be ing spread on to the en ti re so cial 
re pro duc tion. The de ve lop ment of sha re hol ding con tri bu te to the 
spre a ding of the prin ci ples in to the re pro duc tion of ca pi tal, by 
which the in co me is be ing di stri bu ted in pro por tion to the amo
unt of in vest ment. It is the hi sto ri cal path of ac hi e ve ment of the 
aut hen tic idea of so cial equ a lity, proc la i med du ring the bo ur ge o
is re vo lu tion, which is inex tri cably re la ted to the ac hi e ve ment of 
anot her re vo lu ti o nary idea of the so cial fre e dom. 

 Овај рад је примљен 28. јула 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 24. августа 2012. године.
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* Др жав ни уни вер зи тет у Но вом Па за ру, Де парт ман за пра во и Де парт ман за 
еко но ми ју.

ИбрахимТотић*

КРИ ТИЧ КИ ОСВРТ НА 
ПРЕДУЗЕТНИЧКУ ПРИ ВРЕ ДУ У  

НО ВОМ ПА ЗА РУ ИЗ МЕ ЂУ BООМ-а 
90-ИХ И ДА НА ШЊЕГ SCLIMB-a

«Мртавживаизшумеистеже.“

Са же так

Предвамајерадукомесузбогистинитогизношења
чињеница суспендоване емоције, пристрасност и завичај
нипатриотизам.Његовциљнијекомпарацијаоноганекада
иовогасада, јербиуусловимаукојимасуровастварност
потире све па и највеће успехе,то било узалудно губљење
времена.Радсебавипроблемомградамладих,некадатрго
винскоми џинсМеком, коју данас потреса цунами незапо
слености,немаштине,замрзнутогбизниса,нискогстандар
да,оброкаународнимкухињамаисвесуровијеинеизвесније
будућности.Упитањујесуморнапрезентацијапривредног
крахаједневеликечаршије.Чувенопредузетништвозасени
лајебројкаодблизудесетхиљадамладихкојисуискористи
лиШенгенвизуинапустилиградиземљу.

Од стотину упитаних студената,штапосле дипло
мирања нафакултету, најмање деведесет једногласно од
говора:самовани,искључивоиностранство,Европаилини
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шта,baustelle,заштодане?Далијеоватешкаистинаипо
ражавајућастварностнационалниинтерес?Није,алиона
јаснијеодсвегаговориданамештај,ципелеиџинснисупер
спективамладих,већсинонимизаделатностикојесузаувек
изгубилетркусастварношћу.Младиикреативниљудине
желебитиублизинисамозванеипропалеелите,неспремних
икратковидихвласниканепоштеностеченог(харам)капи
талакојиданасзбоглошихпословниходлукаплаћајувисоку
цену.Младимаједостаобећањаонихкојиусвомдворишту
невидетоликерудникезлата.
Кључне речи: Нови Пазар, приватизација, медији, бизнис,

омладина,незапосленост.

Увод

Ве ли ки део гра ђа на Но вог Па за ра пот пу но је све стан, 
да и да нас иде истим пу те ви ма ко ји ма је ишао пре де сет, два-
де сет па и ви ше го ди на, да је по ра жен у тр ци са жи во том, да 
не ма пра вих ре ше ња и да му је пре о ста ло са мо ла га но при-
ви ка ва ње на си ту а ци ју у ко јој се на шао. Али има по но са у 
тим љу ди ма. Они не при зна ју да је све ста ло; тр го ви на, про-
из вод ња на ме шта ја, обу ће и џин са, сва ко днев ни од ла сци за 
ро бу у Тур ску, Ита ли ју, Грч ку, Ки ну, Тај ланд, Ма ле зи ју или 
Не мач ку и да град одав но не ли чи на се бе. Жи ве ди на мич-
но, пра те зби ва ња на по ли тич кој естра ди и ру га ју се сва ком 
ко је стра дао у пр ља вом по слу. Су ро во ко мен та ри шу дро гу, 
ди ле ре, осу ђу ју пра во су ђе ко је из ри че ма ле ка зне и сум њи ча-
во вр те гла вом ка да се по ме не број ре ги стро ва них ужи ва о ца 
опи ја та ко ји „ше та“ гра дом. У сва кој ка фе чај ни ци, нај при-
клад ни јем про сто ру за во ђе ње по слов них раз го во ра и за за-
кљу чи ва ње по слов них аран жма на, ре фор ме и при ва ти за ци ја 
су не за о билз на те ма. Скло пи ти по сао од не ко ли ко сто ти на 
хи ља да не ка да не мач ких ма ра ка (ка сни је евра), уз са мо јед ну 
по пи је ну ка фу у не кој од те сних и за ди мље них ка фе чај ни-
ца, ма са ког аспек та по сма тра ли, из гле да су лу до и про сто 
не мо гу ће. А би ло је мо гу ће. То је би ла сна га овог гра да ко ји 
и да нас сто ји гор до по пут сфин ге, иако му се глав ни де ло ви 
кру не и пре тва ра ју у сит ни пе сак, пред очи ма оних ко ји не-
ма ју ка па ци те те ни ти аде кват на ре ше ња да ту по ја ву спре че. 
Кру не се на ве ли ку жа лост чар шиј ски сту бо ви но са чи. А то 
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су по слов ни љу ди ко ји ни су у при ли ци да бу ду пред у зи мљи-
ви као не кад јер се би знис уру шио, сил на омла ди на1 је не за-
по сле на и та во ри у без на ђу, а ве ли ки број ква ли фи ко ва них 
мај сто ра и вр сних струч ња ка за све вр сте по сло ва, остао је 
без по сла и свог рад ног ме ста. За глав не узро ке уру ша ва ња 
bussinessа сма тра ју се не ве шта се лек ти ра ња при вред них ак-
тив но сти, не по ште на кон ку рен ци ја и пот пу но но ви усло ви за 
ус по ста вља ње по слов них од но са. 

По ми сао да мо ра ју са ра ђи ва ти са ели том ко ја је про фи-
ти ра ла на сум њи вим по сло ви ма, од го вор ни по слов ни љу ди 
гу бе са мо по у зда ње, по ка зу ју ви сок ни во не по ве ре ња у др-
жав не ин сти ту ци је и по слов не парт не ре и бо ре се са ди ле-
мом око да љег оста ја ња у по слу. Све уче ста ли је из ме шта ње 
ка пи та ла из Но вог Па за ра ни је са мо еко ном ски ре зон већ оп-
ште пра ви ло ко је су ус по ста ви ли ње го ви вла сни ци упла ше ни 
ло шим ста њем у при вре ди, без пер спек тив но шћу и тру сним 
по ли тич ким про сто ром. Про ниц љи ви и од луч ни, схва тив ши 
на вре ме ка квом се во дом мо гу уми ва ти одав но су свој ка пи-
тал исе ли ли у дру ге гра до ве или у обли жње зе мље. А ти ме 
су до дат но са мо убр за ли не ста ја ње пре о ста лих при вред них 
су бје ка та и га ше ње на сто ти не рад них ме ста. У по след њих 
пет на ест го ди на број не за по сле них се стал но пе ње и одав но 
је из над 20 хи ља да. Не ствар но зву чи, али је исти на да сто ти-
не до ју че вред них љу ди про тив сво је во ље при па да ју не кој 
од вул не ра бил них ка те го ри ја. 

Пред у зет ни ци ко ји на сто је да се на ре гу ла ран на чин 
ба ве сво јим би зни сом сва ким да ном по су ста ју јер не ма ју до-
вољ не ка па ци те те да се из бо ре са сва ко днев ним и те шким 
про бле ми ма. Упр кос све му на сто је да се због њих што ма-
ње обра ћа ју по ли ти ча ри ма, функ ци о не ри ма, ди рек то ри ма и 
по је ди ним адво ка ти ма јер зна ју њи хо ву тех но ло ги ју сти ца-
ња ка пи та ла, за у зи ма ња функ ци ја, до ла ска до зва ња и/или 
што је нај по губ ни је до „зна ња“. Упра во је функ ци о нал на не-
пи сме ност мно ге со ци ја ли стич ке ди рек то ре и по ли ти ча ре 
из Но вог Па за ра осу је ти ла да се у пр ља вој и им пе ра тив ној 
при ва ти за ци ји и у бе сти јел ном раз вла че њу др жав не имо ви не 
до мог ну круп ни јег пле на. За то су до шли пот пу но не по зна ти 
љу ди, јаг њад са кан џа ма кон до ра, ко ји не са мо што су згра-

1 У Но вом Па за ру ско ро 50 % ста нов ни штва је мла ђе од 35 го ди на.
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би ли ве ли ки плен не го су по мо гли тај ку ни ма из дру гих гра-
до ва, да се до мог ну но во па зар ске имо ви не и уве ћа ју сво је им-
пе ри је. Да нас је у чар ши ји бол но рас пра вља ти о пре са хлом 
пред у зет ни штву, не за по сле ном на ро ду, све ве ћем си ро ма-
штву, на род ним ку хи ња ма и кон во ји ма омла ди не ко ја од ла зи 
у свет. Али ни је о спорт ским де ша ва њи ма, ТВ-се ри ја ма или 
о по ли ти ци ко ја је не за о би ла зна но во па зар ска сва ко днев ни-
ца. Ути сак је да се ви ше од 70 % гра ђа на Но вог Па за ра ба-
ви по ли тич ким про бле ми ма без ика квог ути ца ја на њи хо во 
ре ша ва ње, иако су пот пу но све сни да је по ли ти ка у по се ду 
са мо не ко ли ко љу ди са при лич но ре ду ци ра ним по ли тич ким 
ка па ци те том. За кљу чак је, да је не ве ро ват на за лу ђе ност по-
ве за на са тра ди ци о нал ном по хле пом за вла шћу и по ли тич-
ком мо ћи усме ри ла на род не ма се на раз ли чи те стра не где их 
уна пред оче ку је вр ло те жак по раз. 

Краткашетњакрозисторијуграда

Но ви Па зар има за ни мљи ву али не та ко ду гу исто ри ју 
као што је има ју мно ги дру ги гра до ви у Ре пу бли ци Ср би ји. 
Исто ри ја Не ма њи ћа ко ји су обе ле жи ли про стор на ко ме се 
град да нас на ла зи с пра вом га ни у јед ном са чу ва ном до ку-
мен ту не по ми ње, јер је на стао по сле њи хо вог не стан ка. За то 
је Но ви Па зар оби ла то за сту пљен у вр ло по у зда ној ли те ра-
ту ри ко ја се ве зу је за Ду бро вач ку ре пу бли ку (Ragusa) и за 
вре ме Осман лиј ског упра вља ња њи ме и ве ћим де лом Бал-
ка на. Они ко ји су чи та ли или они ко ји ће тек чи та ти члан ке 
(и књи ге) о Но вом Па за ру, уочи ће да сва ки аутор пи шу ћи о 
ње му увек свој текст по чи ње са ре че ни цом: „...осно вао га је 
енер гич ни тур ски вој ско во ђа Иса-бег Ис ха ко вић“. Про блем 
је што ма ло њих зна ода кле до ла зи зна ме ну ти тур ски вој ско-
во ђа и да се пре зи ме на тур ских ве ли ка на ни су ни ка да за вр-
ша ва ла на ић. За хва љу ју ћи пре свих ду бро вач ком тр гов цу и 
ана ли сти Ја ке ти-Ја ко ву Лу ка ре ви ћу, исти на о Иса-бе гу Ис ха-
ко ви ћу ни је оста ла без по треб не исто риј ске те жи не. Он је у 
свом Oбилном из во ду из ду бро вач ких ана ла (Copiosoristret
to de gli annali di Ragusa), јед ном од пр вих са чу ва них, пи-
са них до ку ме на та штам па ном 1605. го ди не, за бе ле жио да је 
Иса-бег Ис ха ко вић или EseMacedonca-Иса Ма ке до нац осни-
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вач Но вог Па за ра.2 Влај ко Па ла ве стра3 на во ди да је Иса-бег 
Ис ха ко вић уте ме љи тељ гра да Са ра је ва, док дру ги исто ри ча-
ри ис ти чу да је осно вао и да на шњи Ша бац 4 из гра див ши Би-
гир Де лем твр ђа ву и да је у Ско пљу по ди гао Ала џа (Ша ре на) 
џа ми ју. У Но вом Па за ру је ма ло исто ри ча ра ко ји о ње го вом 
осни ва чу мо гу по ну ди ти по у зда не, кон крет не и на ар гу мен-
ти ма за сно ва не по да та ке, осим да је сте тур ски до сто јан стве-
ник, да је гра ди тељ и вој ско во ђа и да је од го вор но слу жио 
Осман лиј ском цар ству. Да ли до ла зи или не до ла зи из Тур-
ске не ма ре ле вант них по да та ка. Да је да на шњи Но ви Па зар 
осно ван из ме ђу 1456. и 1461. го ди не, ка да су Тур ци осво ји ли 
Ста ри Рас са Тр го ви штем (да на шње Па за ри ште), исто ри ча ри 
има ју исто вет на ми шље ња. То је пе ри од ка да се Но ви Па зар 
пр ви пут по ми ње као но ви трг, као пи ја ца-ЈениџиПазар5 и да 
је сме штен у див ној, плод ној жу пи6 ко ју пре се ца ре ка Ра шка.
Ови на во ди не ма ју циљ да по на вља ју већ по зна те исто риј ске 
чи ње ни це али у дис кур су мо ра ста ја ти опо ме на свим оним 
ко ји до но се или ће до но си ти би ло ка кве од лу ке у ве зи са Но-
вим Па за ром, да то чи не на ис кљу чи во исти ни тим по став ка-
ма и по твр ђе ним чи ње ни ца ма.7 

2 Пан тић Ми ро слав, „Но во па зар ски за пи си Ду бров ча ни на Си ма Буд ма ни ја из 
1734. го ди не“, Изкњижевнепрошлостистудијеиогледи, Срп ска књи жев-
на за дру га, Бе о град, 1978, стр. 1-6.

3 Осман ски ге не рал, па ша га зи Иса-бег Ис ха ко вић (1414-1469...или 1472 ?), 
осни вач је Но вог Па за ра, дру ги син Ис хак-бе гов...био је на ме сник у зе мљи 
Бран ко ви ћа, а за тим дру ги сан џак бег Бо сан ског сан џа ка (1464-1468). У про-
ле ће 1448. го ди не упао је у Бо сну и на кон пу сто ше ња де фи ни тив но за по сео 
жу пу Врх бо сну са гра дом Хо ди дје дом. Уда рио је те мељ да на шњем Са ра је ву 
ко је је до би ло име по ње го вом дво ру...ле та 1464. го ди не, име новн је по дру-
ги пут сан џак бе гом Бо сан ског сан џа ка...да на шње зда ње Ца ре ву џа ми ју њен 
осни вач Иса-бег је по кло нио сул та ну Мех ме ду II Осва ја чу, по че му се про-
зва ла Ца ре вом џа ми јом. Био је Бо сан ски упра ви тељ и уте ме љи тељ Са ра је ва 
и Шап ца и по след њи пут се по ми ње 1472. го ди не...?) (Видети: Па ла ве стра 
Влај ко, ЛегендеизстарогСарајева,дру го из да ње, Норт арт, Зе мун, стр. 21.

4 Кре ше вља ко вић Хам ди ја, „Есна фи и обр ти у Бо сни и Хер це го ви ни I“, Збор
никзанародниживотиобичајеIII, За греб, 1935, стр. 56, (Видети: Ха џи ја-
хић Му ха мед, „Са ра јев ске џа ми је у на род ној пре да ји“, Зборникзаживоти
обичајеЈужнихСлавена,ХХХ/2, За греб, 1936, стр. 234.

5 Гру јић М. Ра до слав, „Кад су гра ђе на ка ме на утвр ђе ња Но вог Па за ра“, Гла
сникСкопскогнаучногдруштва,1935, XIV, стр. 240.

6 Гиљ фер динг Фјо до ро вич Алек сан дар, ПутовањепоХерцеговини,Босни и
СтаројСрбији, Ве се лин Ма сле ша, Са ра је во, 1972, стр. 103.

7  Исто риј ска са га о Иса-бе гу Ис ха ко ви ћу по слу жи ла је од бор ни ци ма Скуп-
шти не оп шти не Но ви Па зар, да на сед ни ци одр жа ној 30 ма ја 2011. го ди не, 
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На су прот шту рим исто риј ским по да ци ма о осни ва чу 
гра да, за бе ле шки о еко ном ском и при вред ном жи во ту ка са бе 
на кон ње ног осни ва ња, о за нат ским бра ву ра ма, мај стор ству 
и по зна тим тр го вач ким ве шти на ма ње них гра ђа на има мно го 
ви ше. У њи ма је за пи са но да је гра ђан ство Но вог Па за ра ви-
ше ве шти на и за на та на у чи ло од увек пр сут них ду бро вач ких 
за на тли ја и тр го ва ца не го од Ту ра ка. Тур ци су у Но ви Па зар 
до ла зи ли, оста ја ли, по но во од ла зи ли и та ко уне до глед, док га 
ни су де фи ни тив но на пу сти ли оста вља ју ћи му сли ман ски жи-
ваљ (да на шње Бо шња ке) да се у вак ту и зе ма ну сна ла зи сам 
ка ко зна и уме. Ду бров ча ни су има ли дру га чи ји при ступ. На-
ста ни ли су се у Но ви Па зар од мах на кон ње го вог осни ва ња. 
Фор ми ра ли су сво ју ко ло ни ју ко ја је би ла не ка да ве ћа а не ка-
да ма ња, јер се услед не по вољ них до га ђа ја че сто оси па ла, та-
ко да би че сто оста ја ла са мо са не ко ли ко од ва жних по је дин-
ца. Тр го ва ли су про фи ти ра ли и гу би ли, пу то ва ли, ба ви ли се 
ди пло ма ти јом, књи жев но шћу, град њом и дру гим по сло ви ма. 
О сво јим бо рав ци ма у Но вом Па за ру во ди ли су уред не днев-
нич ке за пи се а у слу жбе не из ве шта је су пре ци зно бе ле жи ли 
зна чај не до га ђа је, љу де и ра зна оба ве ште ња.

Мно га зна ме ни та име на то га до ба у сво јим се ћа њи ма о 
бо рав ку у Но вом Па за ру за пи си ва ла су све што им се у ње му 
чи ни ло зна чај ним, под вла че ћи да је то ва жно ме сто ко је се 
на ла зи на сва кој стра ни ци тр го вач ке по ви је сти ду бро вач ке.8 

На при мер, у за бе ле шка ма Ма та Гун ду ли ћа пи ше, да је 
он по до ла ску у Но ви Па зар 9. ју на 1672. го ди не, на шао да је 
то «ве ли ки град у кра љев ству Ср би је», да бро ји ни шта ма ње 
од два де се так хи ља да ду ша и да је у ње му ко ло ни ја ње го вих 
Ду бров ча на са при бли жно две сто ти не љу ди и са вла сти том 
цр квом.9

до не су Од лу ку да се град ски трг зо ве ње го вим име ном. Ти ме је ста вље на 
тач ка иза име на јед не исто риј ски ва жне лич но сти али ни је дат пре ци зан од-
го вр на пи та ње, да ли се она  зво ве Иса-бег Ис ха ко вић, Ху среф-бег или Со ко 
Мех мед-па ша, ка ко га мно ги исто ри ча ри по ми њу. (Ци ти ра но де ло, стр. 29, 
40, 41). Не ма од го во ра ода кле је осни вач не са мо Но вог Па за ра већ ви ше гра-
до ва, има ли по то ма ка, у ко јим слав ним бит ка ма је уче ство вао као вој ско во-
ђа, ко је го ди не је умро и где му је мезар(гроб).

8 Вој но вић Лу јо, ЗаписиплеменитогагоспараМаринаМаројицеКабогеоње
говомпосланствууХерцеговини1701иуЦариграду1706, Спо ме ник, XXX-
IV,2. раз ред - 31, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1898, стр. 220.

9 Пан тић Ми ро слав, „Ду бров ча нин Ни ко ла Бо шко вић и ра шке ста ри не“, 
Зборникзаликовнеуметности, Ма ти ца срп ска, књ. 8, Но ви Сад, 1972, стр. 
229-261.
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Новиправциуразвоју

Не жи ви се од исто ри је и се ћа ња на ве ли ке по хо де и вој-
ско во ђе. Но во вре ме зах те ва но ве по ду хва те и но ве љу де за-
ин те ре со ва не и спо соб не да по ве ду на род пу тем при вред ног 
раз во ја, да га усме ре на обра зо ва ње, из град њу ин сти ту ци ја 
си те ма и на пер ма нент но при вре ђи ва ње. Но ви Па зар је зва-
нич но не раз ви је но под руч је, си ро ма шна оп шти на и про стор 
у ко ме се ни шта зна чај ни је на гло бал ном пла ну го ди на ма ни-
је до га ђа ло. Ако се упо ре ди са дру гим ме сти ма у Ре пу бли ци 
Ср би ји он да је то град ко ји на пре ду је са мо у кон тра сти ма. 
Ре пу бли ка Ср би ја је сте ула га ла у ње гов раз вој, пре вас ход но 
у тек стил ни и ма ло ма ње у ме тал ски сек тор, али то ни је до-
при не ло да град зна чај ни је екс пан ди ра. Град при ти снут тех-
нич ким ми гра ци ја ма ста нов ни штва, по стао је већ 70-тих го-
ди на про шлог ве ка, пре те сан да при ми сва ког ко је од лу чио 
да у ње му за поч не жи вот. То је ути ца ло на уве ћа ње си ро ма-
штва на јед ној стра ни, а на дру гој на по раст це на не крет ни на 
ко је су је ди но у Бе о гра ду на ви шем ни воу. У оста лим гра до-
ви ма у Ре пу бли ци Ср би ји це не зе мљи шта, стам бе них је ди-
ни ца, по слов ног и/или скла ди шног про сто ра знат но су ни же. 

Не ка да је Но ви Па зар био пре по зна тљив по то ме што у 
од но су на уку пан број ста нов ни ка да је нај ви ше вој ни ка, рад-
ни ка на при вре ме ном ра ду у ино стран ству и по бро ју уче ни-
ка у основ ним и сред њим шко ла ма. Да нас су се про пор ци је 
ра ди кал но из ме ни ле, остао је са мо ве ли ки број уче ни ка ко ји 
све ма ње од ла зе на сту ди је и по ста ју те рет На ци о нал ној слу-
жби за за по ља ва ње. У иш че ки ва њу бо љих вре ме на мно ги су 
у ду бо ком time lage про пу сти ли шан су да ство ре усло ве за 
ан га жман омла ди не ко ја би тре ба ла да из не дри струч не љу де 
и пред у зи мљи ве, ве ште и ис трај не рад ни ке за све вр сте по-
сло ва. У ме ђу вре ме ну су на сту пи ле про ме не а тран зи ци ја је 
за хва ти ла град ко ји је био не спре ман да се од у пре ње ним су-
ро вим про це си ма. А она ни је ка ко пи ше Има ну ел Во лер стин: 
„...при ја тељ ска спорт ска утак ми ца. Она је же сто ка бит ка за 
бу дућ ност и до во ди до оштре по де ле ме ђу љу ди ма...жи ви мо 
у вре ме ну тран зи ци је и мо ра мо зна ти ка ко јој оба ли же ли мо 
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да пли ва мо, у су прот ном, уда ви ће мо се!“10 Сви су из гле ди 
да Но ви Па зар при лич но ло ше пли ва и да је вр ло бли зу при-
вред ном пот по пу. 

Про шло је ви ше од де це ни је од ок то бар ско-де мо крат-
ских про ме на у Ре пу бли ци Ср би ји ко је ни су ми мо и шле ни 
Но ви Па зар. Ме ђу тим, вла да ју ћа (по ли тич ка) струк ту ра у 
гра ду ни на ко ји на чин не обе ле жа ва два де сет че твр ти  сеп-
тем бар (дан из бо ра) или пе ти ок то бар (дан пу ча). То ве ро-
ват но не чи ни из раз ло га што би би ло ко ја це ре мо ни ја упри-
ли че на тим по во дом и ка ко до ли ку је ре форм ским сна га ма 
европ ске про ве ни јен ци је,11 пре има ла ко ме мо ра тив ни не го 
све чар ски ка рак тер. Ина че, це ре мо ни је не ма ју сво ју те жи ну 
уко ли ко ло кал на власт не ма за па же не ре зул та те и за оче ки-
ва ти је да би се ње ни пред став ни ци у овом слу ча ју осе ћа ли 
вр ло те сно и не при јат но. Сло бод но се мо же ре ћи да су укуп-
ни ре зул та ти де мо крат ске вла да ви не у Но вом Па за ру ис под 
свих оче ки ва ња и бу квал но по ра жа ва ју ћи без об зи ра што је 
мно го оних ко ји и по ра зе сла ве, нај че шће кроз ин до лен тан 
од нос пре ма кри ми но ге но спро ве де ној при ва ти за ци ји. 

Проблеминастали
спровођењемприватизације

Те шко је чак и апрок си ма тив но, на би ло ком од свет-
ских је зи ка об ја сни ти ме то до ло ги ју по ко јој су спро во ђе ни 
про це си при ва ти за ци је у но во па зар ским пред у зе ћи ма. Исти-
на, при ва ти за ци ја је у це лој зе мљи на пра ви ла ха ос и иза зва ла 
не схва тљи ве про бле ме. По ка за ло се да су они у Но вом Па за-
ру то ли ко из ра же ни и те шко ре ши ви да до во де љу де до оча ја 
у ко ме је за бе ле жен је дин ствен по ку шај ауто ха ни ба ли за ма у 
Евро пи, о че му су ме се ци ма бру ја ли до ма ћи и свет ски ме ди-
ји.12 Све се до га ђа ло пред очи ма јав но сти; оних ко ји се то га 

10 Во лер стин Има ну ел, Опадањеамеричкемоћи, ЦИД, Под го ри ца, 2004. стр.  
178.

11 Ђур ко вић Ми ша, „Тран зи ци ја без тран сфор ма ци је или ка ко је у Ср би ји од 
но мен кла ту ре на ста ла ели та“, Нациналниинтерес, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 3/2010, стр. 307-328

12 Пред сед ник Удру же ња тек сти ла ца и пред вод ник штрај ка ча у Но вом Па за ру 
(З. Б.) у знак ре вол та од се као се би део ма лог пр ста ле ве ру ке и по јео га!? Те-
шко по вре ђе ни (З. Б.) је по сле овог не ми лог до га ђа ја пре ба чен у но во па зар-



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.2/2012,год.VIIIvol.14 стр.293331

301

гро зе, ко ји ма се то не ти че, а на ро чи то оних ко ји пра ве ћо-
ра ве пла но ве, сле пе про гра ме и у сво јим фа ри сеј ским го во-
ри ма, кад тре ба и кад не тре ба по ми њу тер ми не, на при мер, 
ме наџ мент, мо ни то ринг, де цен тра ли за ци ју, ева лу а ци ју и сл. 
Бру тал ни ка дро ви ко ји су об и шли свет по сле ди ца су не че га 
о че му тре ба ис црп но го во ри ти. Да кле, при ва ти за ци ја је у 
Но вом Па зрау по кре ну ла ла ви ну рад нич ког не за до вољ ства. 
Бив ши рад ни ци и они ко ји ће то убр зо по ста ти, за јед но су 
по че ли са ис пи си ва њем но ве, не слав не исто ри је (при вред на) 
гра да Но вог Па за ра. Оки дач је по ву чен у хол дин гу «Во јин 
По по вић» ко ји је у сте ча ју.  Рад ни ци хол дин га упла ше ни за 
сво ја рад на ме ста, суд би ну хол дин га и не за до вољ ни спо рим 
ре ша ва њем про бле ма ко ји ди рект но по га ђа ју њих и њи хо ве 
по ро ди це, од лу чи ли да ма сов но сту пе у штрајк гла ђу. На ста-
ла је муч на си ту а ци ја ко ја је по де ли ла град, ме ди је и укуп ну 
јав ност. Ме ди ји су иве шта ва ли да рад ни ци из ма ни пу ли са ни 
у про це су при ва ти за ци је не же ле ни по ко ју це ну да пре ки ну 
штрајк и да је мно ги ма због здрав стве них те го ба пру жа на 
ме ди цин ска по моћ у про сто ри ја ма хол дин га и да су по је дин-
ци као хит ни слу ча је ви за вр ша ва ли у здрав стве ном цен тру.13

Све је по че ло та ко што је за не пу не две го ди не од уво-
ђе ња сте ча ја у по ме ну том хол дин гу, без по сла оста ло пре ко 
300 рад ни ка. А он да се као на тра ци ре ђа ју про те сти и све 
ви ше не за до вољ них уче ству је у њи ма.14 Пред став ни ци град-
ске вла сти ни су кон крет ни је ре а го ва ли јер не ма ју ком пе тен-
ци је за ре ша ва ње на ста лих про бле ма али су по га зи ли да ту 

ску бол ни цу где су ле ка ри по ку ша ли да му хи рур шким пу тем „спо је» прст 
са ша ком и вра те му функ ци ју. (Извор: Дне ви лист „Блиц“ од 24 апри ла 2009. 
го ди не.)

13 Фо Нет, Б 92, 6. мај 2007. го ди не.(Приредио: Енес Ха ли ло вић.)
14 Сви ме ди ји су пре не ли вест да се се дам штрај ка ча-ин ва ли да ра да и бив-

ших рад ни ка пред у зе ћа „Искра-ме тал“ из Но вог Па за ра, ве за ло лан ци ма за 
гво зде ну огра ду мо ста на ре ци Ра шки у са мом цен тру гра да и бло ки ра ло 
са о бра ћај, тра же ћи ис пла ту 20 не ис пла ће них за ра да. Они тра же и ис пла ту 
раз ли ке у за ра да од 1991. до 2003. го ди не. (Извор: Ин фор ма тив на еми си ја 
Днев ник РТС, 2. но вем бра 2010. го ди не.) Ис про во ци ра ни и упор ни у сво јим 
на сто ја њи ма штрај ка чи иду ко рак да ље. Ово га пу та се од лу чу ју на по се бан 
„за хват“, за ки ва ње ек се ра у соп стве не ру ке што је пред ста вља ло је зи ву ме-
диј ску пред ста ву. Не ка да шњи рад ник «Искра-ме тал» из Но вог Па за ра (Х. 
Д.) и пред сед ник Удру же ња тек стил них рад ни ка (З. Б.) за ко ва ли су ша ке ек-
се ри ма, же ле ћи да на тај на чин скре ну па жњу на свој и те жак по ло жај њи хо-
вих ко ле га. (Извор: Ин фор ма тив не еми си је Днев ник 2, РТС Ср би је, и Ра дио 
Те ле ви зи ја Вој во ди не, 2 фе бру ар 2011. го ди не.)
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реч да ће штрај ка чи ма омо гу ћи ти су срет са пред став ни ци ма 
Ми ни стар ста ва еко но ми је и ра да и Ми ни стар ства со ци јал не 
по ли ти ке у вла ди Ре пу бли ке Ср би је. Од та да је про шло до-
ста вре ме на али бив ши и са да шњи рад ни цихол дин га „Во јин 
По по вић“, ТК „Ра шка“ и «Искра-ме тал», и да ље жи ве са ис-
тим про бле ми ма, стал но ис ти чу сво је зах те ве пи та ју ћи се, 
до кле ће та ко и да ли их ко чу је и озбиљ но схва та? За са-
да их слу ша ју је ди но пред став ни ци ме ди ја, жељ ни сен за ци-
ја оче ку ју ћи да ће не за до вољ ни и глад ни љу ди по ку ша ти да 
на не ки не у о би ча је ни на чин по но во диг ну ру ку на се бе. По-
ме ну та пред у зе ћа ни су је ди не жр тве пр ља ве при ва ти за ци је. 
Њи хо ву суд би ну де ле „Уни пром“, Ин ду стри ја гра ђе вин ског 
ма те ри ја ла АД „Сло га“, „Јо ша ни ца“, „Украс“, „Ли па“, Фа бри-
ка обу ће „Рас“ и „Сан џак транс“. У сва ком од њих рад нич ко 
не за до вољ ство је до сти за ло тач ку кљу ча ња. Ипак за кљу чак 
је, све то ни ко га не за ни ма, нај ма ње оне ко ји тре нут но вр ше 
ло кал ну власт а чи ји су ро ди те љи или они лич но, ра де ћи у 
по ме ну тим пред у зе ћи ма у ко зна ко јим усло ви ма, од ка са бе 
на пра ви ли да на шњи Но ви Па зар. Кон крет но у не ка да шњем 
ги ган ту ТК„Ра шка“, ко ји је у свим про из вод ним сек то ри ма 
за по шља вао бли зу че ти ри хи ља де рад ни ка, ра ди ло је и по 
пет-шест чла но ва из јед не по ро ди це. Ства ра ли су свој ком би-
нат, ула га ли у свој град и у ње му у гра ди ли сво ју бу дућ ност. 
Да нас су без по сла, без ег зи стен ци је и жи ве у ду бо ком оча ју. 

Вест да је из ве сни тај кун ку пио ИГМ АД „Сло гу“ да би 
је уни штио и пре ба цио ка пи тал у дру га пред у зе ћа, ње ним 
рад ни ци ма и гра ђа ни ма Но вог Па за ра би ла је са мо још јед на 
ка ши ка со ли на ра ну. Но ви вла сник, је ак циј ским пу тем за 
4,5 ми ли о на евра, ку пио јед ну од нај бо љих ци гла на на Бал-
ка ну. По сле оба вље ног по сла, као ис ку сан ме ше тар и шпе-
ку лант осна жен до бром по ли тич ком и брат ско-по ли циј ском 
ло ги сти ком за пе ча тио је суд би ну вр ло ква ли тет не ци гла не.15 
За по сле ни ма је по сред но уру чио вред но сне па пи ре ко ји на-
вод но ву ку пра во на ак ци је, оба ве стив ши их да ци гла ну же ли 
да упо тре би за њи хо во до бро и за сво је но ве по слов не по те зе. 
ИГМ АД „Сло га“, као нај бо љи део имо ви не, по слу жи ла му је 
за по ла га ње хи по те ке код ба на ка у Ре пу бли ци Ср би ји ра ди 

15 „Кре ди ти ма упро па стио успе шно пред у зе ће“, Санџакпрес, елек трон ске 
но ви не, Но ви Па зар, 29. јун, 2011.
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узи ма ња кре ди та у ми ли он ским из но си ма, чи је ме сеч не ра те 
пре ла зе сто ти не хи ља да евра. У слу ча ју да не бу де на вре ме 
вра ћао кре дит, што је вр ло из ве сно, хи по те ка је по ло же на а 
ИГМ АД „Сло га“ је иона ко пре жа ље на. Од тог мо мен та про-
из вод ња у ци гла ни по ста је део при вред не исто ри је, а за ра де 
су успо ме на на вре ме на ка да су рад ни ци ре дов но ис пла ћи-
ва ни јер да нас се ни до при но си не упла ћу ју. О ди ви ден да ма 
ни ко не го во ри чак ни „ин ве сти ци о ни бан кар“16 ко ји се ни кад 
не по ја вљу је и ко га за по сле ни још ни су ви де ли. Још је дан ги-
гант је по стао ге не ра тор не за по сле но сти, си ро ма штва и оча-
ја. Пи та ње је да на ка да ће по че ти про те сти ње го вих рад ни ка 
и рад ни ка пред у зе ћа „Уни пром“, јед не од нај ја чих тр го вин-
ских фир ми у Ре пу бли ци Ср би ји, „Сан џак транс“ и дру гих. 
Нај го ре је што је при ва ти за ци ја по ред при вред них про бле ма 
до при не ла да се ста нов ни штво као ни ка да до са да ме ђу соб-
но дис тан ци ра и дра стич но по де ли на вер ске и по ли тич ке 
та бо ре. 

Слу чај но или не, спро во ђе ње пр ља ве при ва ти за ци је 
те кло је у сен ци пред у зет нич ке еуфо ри је и у вре ме boom-а 
но во па зар ске ма ле при вре де. Та да су све вр сте при ват них 
по сло ва про сто цве та ле скре ћу ћи па жњу са при ва ти за ци-
је чи не ћи је та ко не за ни мљи вом. Ве ли ки број рад ни ка ни је 
обра ћао па жњу на про бле ме ко ји ће ка сни је до ве сти до по ми-
ња них про те ста. Ба ви ли су се сво јим при ват ним по сло ви ма, 
ишли на ку пље на бо ло ва ња, пу то ва ли су у ино стра ран ство 
за ро бу и из бе га ва ли да се по ја ве у сво јим фир ма ма. А ка да 
бу де за вр ше на ера boomа они ће та ко ђе по ди ћи свој глас. 
Ко ји глас...? Ге не рал но ми шље ње је, да је нај ве ћи про блем 

16 Ђор ђе (или Ђор ђи је) Ни цо вић је за ПИК „Бе чеј“ пла тио 12,3 ми ли о на 
евра.  Је дан од бра ће Ни цо вић, Ро дом из Ко ла ши на, био је сво је вре ме но 
ди рек тор сек то ра у На род ној бан ци Ју го сла ви је (до 1992), а по том осни-
вач и вла сник „Ка пи тал бан ке“. Пред сед ник је гру па ци је „Ir va nic co” и 
се бе сма тра „ин ве сти ци о ним бан ка ром“. Гру па ци ја ко јој је на че лу бро-
ји 27 фир ми у че ти ри сек то ра, са нај ве ћим уде лом у агра ру и тек сти лу. 
Осим у Ср би ји, по се ду је фир ме  и у Цр ној Го ри. Твр ди да је „Ир ва“ нај ве-
ћи про из во ђач хра не у Ср би ји, са око 200.000 то на го ди шње: 15 ми ли о на 
ли та ра мле ка, 10-12 ми ли о на ки ло гра ма ме са...У про це су при ва ти за ци је 
ку пио је и тек стил на пред у зе ћа „Пр ви мај“ (Пи рот), „Ни текс“ (Ниш) и 
„Руд ник“ (Гор њи Ми ла но вац), али је Аген ци ја за при ва ти за ци ју сва три 
уго во ра рас ки ну ла, због не ис пу ње них оба ве за од стра не куп ца. (Виде
ти: Шљу кић Ср ђан, „Со ци о ло шки про фил но вих срп ских ве ле по сед ни-
ка“, Националниинтерес, бр. 3/2010. стр. 351-366.)
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пр ља ве при ва ти за ци је што је ство ри ла при ли ку мно гим до 
ју че не при мет ним љу ди ма, да „на у че“ сво ју еко но ми ју и да 
жи ве жи вот ко ји је и њи ма био пот пу но не ја сан. Не ја сним 
или ка ко га је на звао Ду ша нић „бе ћар ским жи во том“17 мно ги 
но во па зар ски пред у зет ни ци су жи ве ли ско ро две де це ни је. 
Бе ћар ски жи вот тра је док се има, а ка да пре су ши та да све му 
од јед ном до ла зи крај. Гра ду на сли ву ре ка Ра шке и Јо ша ни-
це, та кав жи вот је на нео ве ли ку ште ту а са ма по ми сао, да је 
ди рект но ути цао на жи во те хи ља да ма гра ђа на Но вог Па за ра 
код њих иза зи ва не ви ђе ни бес.

Нејаснаулогамедија

Но ви Па зар се с пра вом свр ста ва у ме диј ски вр ло ин-
те ре сант не про сто ре че му су нај ви ше до при не ле по ли тич ке 
и вер ске по де ле, не ста бил на гло бал на си ту а ци ја, не за до вољ-
ство гра ђа на ко ји из да на у дан си ро ма ше, не за по сле ност и 
про па ла јав на и при ват на пред у зе ћа. У скла ду са тим стал но 
при су ство ме ди ја је пот пу но нор мал но. Ме ди ји вр ло че сто 
ша љу тен де ци о зне из ве шта је и ства ра ју вр ло ру жну сли ку 
о гра ду и жи во ту у ње му на но се ћи му ве ли ку ште ту. Као да 
је реч о ком пли мен ту а не о ру га њу, ско ро сви су Но ви Па-
зар про зва ли цен тром си ве еко но ми је Ми ло ше ви ће ве Ср би је 
што је у су прот но сти са ети ком и фи ним уку сом. Ко ме је у 
ин те ре су да се град са ве ли ком тра ди ци јом у пред у зет нич-
ким ве шти на ма про мо ви ше у цен тар бру тал ног ре жи ма чи јег 
су про мо те ра због рат них зло чи на ти исти ме ди ји че ре чи-
ли и по ре ди ли са Адол фом Хи тле ром? Мо жда оних ко ји су 
„сте кли“ име так и јав но го во ре да би нај ра ди је, из ина та, том 
омра же ном ти ра ни ну по ди гли спо ме ник у са мом цен тру Но-
вог Па за ра, да му се оду же за усло ве ко је им је ство рио да би 
тр го ва ли као ни кад до тад, обр та ли енорм не ко ли чи не нов ца 
и др жа ли град не пре ста но буд ним. Њи хов ин те рес је био да 
град не за спи ка ко не би из гу би ли шан су да на про сто ру та да 
нај ве ће срп ске тр жни це пла си ра ју про из во де ко је је на дру-
гим ме сти ма би ло не мо гу ће на ћи. На сре ћу та квим мањ ка ју 
фи ни ма ни ри те су има вра та кроз ко ја про ла зи ели та за тво-
ре на.  

17 Ду ша нић Б. Јо ван, Бећарскаекономија транзицијауСрбији, Бе о град ска 
по слов на  шко ла, Бе о град, 2008. стр. 77.
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Исти на, но во па зар ско при вред но чу до је на ста ло у вре-
ме по ме ну тог ре жи ма. За то ће увек оста ти ди ле ма, да ли је 
Но ви Па зар слу чај но иза бран про стор да у вре ме рат них су-
ко ба функ ци о ни ше сло бод но и из ван пра ви ла фи скал не и мо-
не тар не по ли ти ке или је у пи та њу ве што сми шље на др жав на 
стра те ги ја? Та ко ђе се не зна, да ли је у оп шти ни Но ви Па зар 
на пла та по ре за на про мет ре дов но вр ше на и да ли је бу џет 
Ре пу бли ке Ср би је у то вре ме имао од ре ђе не ко ри сти. Ме ди-
ји о то ме ни су ин фор ми са ли, а тре ба ли су. Та ко ђе ни су ин-
фор ми са ли и о по на ша њу при пад ни ка Фи нан сиј ске по ли ци је 
ко ја је че сто пу та пре ла зи ла ли ни ју уч ти вог и про фе си о нал-
ног по на ша ња. Да би би ли на ви си ни за дат ка, тре ба ли су и 
то да об ја ве. Ако су уз др ма ли ба сен „Ко лу ба ра“ због пљач ке 
ве ка, НИС-е због не слав не про да је или Фуд бал ски са вез Ср-
би је због афе ра, на ме шта ња ре зул та та и тран сфе ра, мо ра ли 
су ис тра жи ти и по ре ске ута је. Из ве шта ва ли су да је Но ви Па-
зар функ ци о ни сао као швер цер ски рај, али ни су  об ја сни ли 
на ко ји на чин му је то успе ва ло. За ни мљи во је за што упра во 
на но во па зар ском про сто ру ме ди ји пра ве по гре шне ко ра ке 
и ка ко не схва та ју, да су нај ве ће бит ке упра во оне ко је ни-
су ни ка да во ђе не. Да кле, до би је на бит ка (три јумф) у пра вом 
сми слу те ре чи је, са мо ре ал но по сма тра ње и при ка зи ва ње 
чи ње ни ца, а не њи хо во из вр та ње ко је на но си ште ту ко је се 
увек тре ба бо ја ти.

Primafacie ме ди ји су вр ло че сто на по гре шном из во ру 
ин фор ма ци ја, за то што су за њих у Но вом Па за ру ва жни ја 
до га ђа ња на по ли тич кој сце ни не го у при вре ди, ме ди ци ни, 
обра зо ва њу и/или кул ту ри. За њих је ва жни је шта је ре као 
или шта би мо гао ре ћи не ки ло кал ни по ли тич ки пр вак не го 
ка ко за по сли ти не ког од то ли ко хи ља да не за по сле них. Њи ма 
су ва жни је сен за ци о нал не ин фор ма ци је не го да по мог ну у на-
ла же њу мо ду са, да се спре че хи ља де мла ди ћа да због без на ђа 
на пу сте сво ју зе мљу и свој град. Не би ла ни ка ква сен за ци ја 
ако би не ки од ме ди ја Но ви Па зар упо ре дио са Бе ла фа стом, 
без об зи ра што се у ње му ни шта слич но не де ша ва, ни ти се 
ика да мо же де си ти. На и ме, ка да је ју ла ме се ца 2011. го ди не 
фуд бал ски клуб „Но ви Па зар“ из Но вог Па за ра по стао пр-
ви пут у сво јој ду гој исто ри ји члан елит ног дру штва-Је лен 
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су пер ли ге18 ме ди ји су про сто екс пло ди ра ли. За мно ге је то 
био шо кан тан по да так па су ола ко за не ма ри ли вр ло бит не чи-
ње ни це: спорт ску ин фра струк ту ру, фуд бал ски ква ли тет, ат-
мос фе ру на три би на ма, го сто прим ство, спорт ску кул ту ру и 
нео пи си ву љу бав пре ма спор ту. А Но ви Па зар све то има. И 
по ред то га за ме ди је је од и гра ва ње сва ке утак ми це до га ђај 
нај ве ћег ри зи ка а за фуд бал ске фо ли ран те при ли ка да из вр ше 
смо тру ре зер вног са ста ва по ли ци је и мо би ли шу спе ци јал не 
по ли циј ске сна ге. Та да град из гле да су мор но а гра ђа ни то до-
жи вља ва ју као је дан од об ли ка пре си је. На сре ћу, не ко ли ко 
сто ти на на ви ја ча Торцидели ши ли су ме ди је шан си, да им 
при пи су ју на ци о нал ну не тр пе љи вост, не до ли чан на чин на-
ви ја ња, вре ђа ње го сту ју ће еки пе и/или ис ти ца ње не а де кват-
них клуп ских обе леж ја. То га има ви ше у дру гим ме сти ма.

 Ме ди ји вр ло шту ро ин фор ми шу ши ру јав ност, да у Но-
вом Па за ру без об зи ра на по ли тич ку и сва ку дру гу при пад-
ност, у си ро ма штву и на гра ни ци бе де жи ве јед ни по ред дру-
гих Бо шња ци, Ср би и гра ђа ни дру гих опре де ље ња. У мно-
гим де ло ви ма зе мље се сти че ути сак да су са мо јед ни си ро-
ма шни и не за по сле ни, или Ср би или Бо шња ци viceversa, јер 
не ма ко дру ги. Би ло ка ква да је вест, ако је о Но вом Па за ру, 
она вр ло бр зо по ста је „блат ња ва“ и тре ба да се што пре чу је. 
Ме ди је не за ни ма што су мно ги гра до ви у Ре пу бли ци Ср би ји 
у ре ал но го рем, ско ро јад ном ста њу у од но су на Но ви Па зар у 
ко ме још ни ко ни је при ме ћен да је кре нуо у „осва ја ње кон теј-
не ра“. Мно ги гра до ви са тим нор мал но жи ве. Ме ди ји че сто 
об ја вљу ју да у гра ду има пре ви ше про сја ка. Има, и углав ном 
су то при пад ни ци ром ске за јед ни це, нај че шће же не и де ца. 
Де ца су че сто атрак ци ја, сим па тич на су, по ма ло до сад на али 
не по се жу за ту ђим. Њи хо вом одр жа њу нај ви ше до при но си 
мер ха мет-ди мен зи ја (до бро чин ство) гра ђа на Но вог Па за ра. 
За њих је ру ка ко ја да је увек из над ру ке ко ја при ма и ге сло је, 
да увек тре ба по мо ћи оно га ко ји не ма, ко не мо же да ра ди, а 
по себ но де цу, ста ре и оса ка ће не. То је град ски фол клор, и то-
га је знат но ви ше би ло ка да је град био еко ном ски нај ја чи. И 

18 Ме ди ји су раз ли чи то из ве шта ва ли о по ступ ку Из вр шног од бо ра Фуд бал-
ског са ве за Ср би је ко ји је зва нич но 11.07.2011. го ди не, до нео Од лу ку да Фуд-
бал ски клуб „Но ви Па зар“ у так ми чар ској се зо ни 2011/2012. го ди не, за у зме 
ме сто бе о град ског БАСК-а, као но ви члан Је лен су пер ли ге, ко ји по њи ма 
ни је из бо рио на „зе ле ном по љу“.
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шта је ло ше у то ме? Ло ше је што се град ске сва ко дне ви це по-
сма тра ју кроз раз ли чи те при зме. У дру гим гра до ви ма Ре пу-
бли ке Ср би је сто ти не без но гих, без ру ких, сле пих, на жа лост 
мла дих љу ди де це ни ја ма про сја чи, жа ле ћи се на др жа ву, на 
не на пла ће ну на кна ду за хра брост и за слу ге из ми ну лих су-
ко ба. Иако ме ди ји о то ме упор но ћу те, њи хо ви пред став ни ци 
тре ба ју зна ти, да се и про сја че ње раз ли ку је и то мно го, са мо 
ако се ре ал но по сма тра. 

Ло кал ни ме ди ји на ро чи то ефек ту и ра ју у про па ганд ним 
по ру ка ма.  Ако их не ко уоп ште слу ша мо же сте ћи ути сак 
да су, на при мер, не ке при ват не ор ди на ци је и ам бу лан те у 
овом гра ду „за бра ни ле уми ра ње“ и да не по сто ји здрав стве-
ни про блем ко ји се не мо же ре ши ти или вр ста бо ле сти ко ја 
се не мо же успе шно ле чи ти. Слич но кли ни ци Mayo. За бра ну 
ре кла ми ра ња би ло ког са др жа ја из обла сти здрав стве не за-
шти те (ле ко ви, по ма га ла и сл.) ни ко не по ми ње. Од го вор ни 
из вла де Ре пу бли ке Ср би је и ре сор них ми ни стр ста ва као да 
не ма ју пра вог уви да у при ме ну за ко на ко ји уре ђу је област 
здрав стве не за шти те19  и за ко на ко ји уре ђу је по бољ ша ње оп-
штих усло ва у ко ји ма жи ве ње ни гра ђа ни.20  Не до лич но је да 
се ме ди ци на, ху ма на на уч на ди сци пли на по мо ћу не ра зум не 
ме диј ске про па ган де пре тва ра у жр тву и бру тал но из вр га ва 
нај о гав ни јем ру глу и пре зи ру због сит них ин те ре са ма њег 
бро ја не са ве сних здрав ственх рад ни ка. 

Одлазакпредузетничкогдуха

То ком пр ве де це ни је XXI ве ка, не ста ла је јед на од глав-
них ка рак те ри сти ка Но вог Па за ра, на да ле ко по зна ти пред у-
зет нич ки дух. Јед но став но је не стао пред на ле том ре форм-
ске бу ји це по сле ко је је уме сто кон крет ног би зни са на стао 
свет сва ко днев них чар ки, не тр пе љи во сти, по де ла и су ко ба. 
Са њим је не ста ла и еко ном ска ло ги ка, а по слов ни жи вот се 
пре тва рио у де лат ност за из ра ду не ве ро ват но ску пих со ци-
јал них про гра ма. По ли тич ке ти ра де о ре ги о нал ном раз во ју 
Ре пу бли ке Ср би је у ко ји ма се Но ви Па зар рет ко по ми ње, све 

19 За кон о ле ко ви ма и ме ди цин ским сред стви ма, Службени гласник РС, бр. 
30/2010.

20 За кон о со ци јал ној за шти ти и обез бе ђи ва њу со ци јал не си гур но сти гра ђа на,
СлужбенигласникРС, бр. 24/2011.
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ви ше под се ћа ју на по ру ке не ка да шњих те ла ла ко ји су их сто-
ти на ма го ди на нај вљи ва ли са мо за то што су уобра зи ли да 
су за пра во они, а не њи хо ве по ру ке не ко ме по треб ни. Пре ма 
то ме они ко ји су за ду же ни за гло бал ни раз вој стал но по твр-
ђу ју да овај про стор ни је на ро чи то би тан и за то ни је об у хва-
ћен ни јед ним др жав ним про јек том. У гра ду чи ји ста нов ни-
ци viafacti же ле да их има 120 хи ља да21 што је де ман то вао 
по след њи по пис из апри ла 2011. го ди не,22 тре нут но се мо гу 
ви де ти два-три гра ђе вин ска кра на ко ји на то ли ком про сто ру 
озбиљ ни је ра де. Да кле, о ка квом раз во ју тре ба го во ри ти ка да 
је гра ђе вин ска опе ра ти ва, ина че нај бо љи по ка за тељ на прет-
ка не ког ме ста, ре ги је и/или др жа ве све ре кла. Са па сив ном 
гра ђе вин ском опе ра ти вом град не мо же ни ко рак на пред. Де-
ман то вао би сам се бе јер је 90-тих го ди на XX ве ка у вре ме 
еко ном ског bоома био пра ви baustelle и у сва ком ње го вом 
де лу град ња је про сто цве та ла. Та да је је дан ар гра ђе вин ског 
зе мљи шта до сти зао це ну и до 100 хи ља да не мач ких ма ра ка. 

Упр кос чи ње ни ци да се ни воу гра да Но вог Па за ра не 
до но се пла но ви са раз вој ном ди мен зи јом и да се не утвр ђу ју 
про гра ми са по тен ци јал ним ис ко ра ком у бу дућ ност, со ци јал-
не стра те ги је и со ци јал ни про гра ми се не пре ста но до но се и 
утвр ђу ју. По чет ком 2009. го ди не, ура ђен је На црт стра те ги је 
раз во ја со ци јал не за шти те гра да Но вог Па за ра као ва жан до-
ку мент23 ко ји тре ба да по мог не ре ша ва њу со ци јал них про-

21 Пре ма зва нич ном по пи су из 1991. го ди не, Но ви Па зар има 85.583 ста нов ни-
ка. Ет нич ки са став ста нов ни штва чи не Ср би са 22,36 %, Бо шња ци са  75,37 
%, Цр но гор ци са 0,27 %, Ал бан ци са 0,25 % и оста ли са 1,75 %. Ов де се ја вља 
јед на кон тра дик тор ност да град пре ма по пи су из 2002. го ди не има 85.996 
ста нов ни ка  у ко ме ве ћи ну чи не Бо шња ци са 87%.

22 Пре ма по след њем по пи су из апри ла 2011. го ди не, оп шти на Но ви Па зар 
бро ји 92 766 ста нов ни ка, а сам град 60 638 ста нов ни ка. (Извор: Ре пу-
бли ка Ср би ја - Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, Пописстановништва,
домаћинставаистановауРепублициСрбији2011.године.Првирезул
тати, Бе о град, 2011, стр. 58-59).

23 У окви ру про јек та „Пла ни ра ње ло кал них услу га со ци јал не за шти те-
ПЛУС“ Ми ни стар ства за рад и со ци јал ну по ли ти ку, Про гра ма ује ди ње-
них на ци ја за раз вој, Европ ске аген ци је за ре кон струк ци ју, Фон да за ме-
ђу на род ну са рад њу Ве ли ке Бри та ни је и Ми ни стар ства спољ них по сло ва 
Нор ве шке по кре ну тог 2006. го ди не, про цес стра те шког пла ни ра ња раз-
во ја со ци јал не по ли ти ке и за шти те у Но вом Па за ру за по чет је 2008. а 
за вр шен 2009. го ди не у окви ру про јек та Про гра ма за раз вој оп шти на у 
ју го за пад ној Ср би ји-Про је кат ми гра ци ја ко јег је Швај цар ска аген ци ја за 
раз вој и са рад њу (СДЦ) по кре ну ла 2008. го ди не. На осно ву чл. 61. став 1. 
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бле ма на ло кал ном ни воу. По мно ги ма он пред ста вља пр ви 
ко ра ком у ре ор га ни за ци ји со ци јал не за шти те ко ју кре и ра ло-
кал на за јед ни ца са на ме ром да је ре ор га ни зо ва ну што бр же 
укљу чи у гло бал ни раз вој ре ги о на. Не спор но, На црт по ме ну-
тог про гра ма је ра ђен са од ре ђе ним ци љем, ме ђу тим, оста је 
не ја сно за што је SWOT-ма три ца24 ко ја на стар ту не ги ра ње-
го ву раз вој ну ди мен зи ју и ква ли фи ку је га као хро но ло шки 
из ве штај са пу но по зна тих по да та ка то ли ко екс пло а ти са на. 
Апо стро фи ра ју се сред ства по треб на за фи нан си ра ње со ци-
јал не за шти те, а за не ма ру је се ква ли фи ко ва ни ка дар ко ји ту 
вр сту де лат но сти тре ба успе шно да оба вља. Ко нач но тре-
ба на у чи ти лек ци ју, да је со ци јал на за шти та спа ла на ни ске 
гра не пре због не до стат ка про фе си о нал ног ка дра, од но сно 
струч них да ва ла ца со ци јал них услу га, не го због не до стат ка 
фи нан сиј ских сред ста ва. 

Недостатаккадрова
илинеповерењеупостојеће

У раз ви је ним зе мља ма и сре ди на ма, не мо ра ју сви гра-
ђа ни би ти са фа кул тет ским ди пло ма ма, има ти свој стан и не 
мо ра ју би ти сви вр хун ски струч ња ци. У њи ма се ла ко на-
ђе по сла за сва ко га, за основ ца, сред њо школ ца а нај пре за 
струч ња ка. Та квим сре ди ни ма су по треб ни по љо при вред-
ни ци, ру да ри,  за на тли је (пе ка ри, ме са ри, ко ва чи, кро ја чи, 
ме ха ни ча ри, обу ћа ри), а на рав но и ин же ње ри, еко но ми сти, 
прав ни ци, ле ка ри и про гра ме ри. Но ви Па зар, у том сми слу 
ни је сре ћан град. У ње му има на сто ти не „ме на џе ра“ од ко јих 
по ло ви на не зна шта је то ме на џер у пра вом сми слу те ре чи 
и шта он тре ба да ра ди. Ве ћи на ми сли да би тре бао да се ба-
ви ка би нет ским по сло ви ма, вр ше њем вла сти, од лу чи ва њем 

тач ка 9. Ста ту та гра да Но вог Па за ра, СлужбенилистградаНовогПаза
ра, бр. 15/08, Град ско ве ће гра да Но вог Па за ра на сед ни ци одр жа ној да на 
13.03.2009. го ди не до не ло је Од лу ку о обра зо ва њу Са ве та за со ци јал ну 
по ли ти ку гра да Но вог Па за ра од 11 чла но ва. (Видети: На црт стра те ги је 
раз во ја со ци јал не за шти те гра да Но вог Па за ра, Град ско ве ће гра да Но-
вог Па за ра, Но ви Па зар, стр. 4).

24 SWOT-ма три ца је са ста вље на од по чет них сло ва че ти ри по зи ци је из ен-
гле ског је зи ка: „strengths“ (по тен ци јал, моћ), „weaknesses“ (сла бо сти), 
„opportunities“ (мо гућ но сти, шан се, при ли ке) i „threats“ (прет ње). (Ви
дети: Ћур чић Урош, Банкарскипортфолиоменаџмент,Фељ тон, Но ви 
Сад, стр. 59.)
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или ка ко је пи сао Карл Емил Мак си ми ли ан „Макс“ Ве бер 
(KarlEmilMaximilian«Max»Weber), пра вом би ро кра ти јом.25 
Бу ду ћи да је од то ли ког бро ја ме на џе ра вр ло ма ло оних ко ји 
не што зна чај ни је ра де, до во љан је ар гу мент пред у зет ни ци ма 
за тврд њу да их уства ри не ма и/или да ни су до вољ но струч-
ни. Пред у зет ни ци су у оба слу ча ја у пра ву. 

Пр во, ма ло је струч них љу ди ко ји ола ко при ста ју на 
по ну де пред у зет ни ка јер зна ју по ре кло њи хо вог ка пи та ла 
и за то не же ле да сво је вре ме, зна ње и стру чан рад ко ри сте 
за ње го во до дат но уве ћа ње. Они зна ју да пред у зет ни ци (по-
сло дав ци) има ју соп стве не ци ље ве и да го во ре је зи ком нов-
ца ко ји се њи ма не до па да. Та ко ђе зна ју да пред у зет ни ци-
ма ни су по треб ни фи нан сиј ски струч ња ци, ко мер ци ја ли сти, 
ин же ње ри, мо де ла ри, мај сто ри већ ме на џе ри ко је ће ме сеч но 
пла ћа ти сто ти ну-две евра, на рав но без упла те по ре за и до-
при но са. Дру го, у пра ву су ка да из не зна ња ола ко из ја вљу ју 
да у по ну ди не ма до вољ но струч ња ка, али је пи та ње чи ме се 
ру ко во де? Си гур но нај ма ње здра вом ло ги ком. Да ни је та ко, 
обра ти ли би се уни вер зи те ти ма и за сво је по тре бе ти по ва ли 
бу ду ће струч ња ке. Ве за ли би их уго во ри ма о сти пен ди ра њу 
или пла ће ној прак си да ју ћи им при ли ку да упо зна ју по слов-
ни ам би јент, про це се и ко лек тив у ко ме ће оба вља ти бу ду ће 
за да та ке. Та да но вац ко ји је озбиљ на ро ба и има сна гу26 не би 
био па ра ван за нео збиљ не из ја ве, не про фе си о на но по на ша ње 
и не фор мал но обра зо ва ње. По себ на ка рак те ри сти ка ве ћи не 
пред у зет ни ка је да су ни ског обра зо ва ња, не до вољ но из гра-
ђе ни за по слов но ко му ни ци ра ње и да су ли ше ни сва ке по-
слов не упу ће но сти ван чи стог есна фа. Пре ма то ме иако они 
ми сле да их не ма, струч ња ка ипак има. Мно ги су ра ни је у 
зна чај ним пред у зе ћи ма и уста но ва ма успе шно оба вља ли од-
го вор не и струч не по сло ве и мо ра ли су оба ве зно да по се ду ју 
ма кар сле де ће ква ли те те: 

25 Si ca Alan, MaxWeber and the NewCentury, Tran sac tion Pu blis hers, Lon don, 
2004, p. 24.

26 „Не што го ре од нов ца људ ски дух ни је из ми слио. Он пре вр ће др жа ве и 
го ни љу де из ку ћа; уче ћи злу ме ња ми сли у љу ди, те се пле ме ни ти обра-
ћа сра мо ти рђа во га; он на во ди љу де на сва ку по длост и чи ни их ка дрим 
за сва ко без бо жно де ло“. (Со фо кле, Антигона,Про све та, Бе о град, 1973). 
(У: Маркс Карл, Капитал, КритикаполитичкеекономијеIIII, Про све та, 
Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод, Бе о град, 1979, стр. 125.) 
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1. ин те ли ген ци ју ко ја под ра зу ме ва:
1.1. про су ђи ва ње,
1.2. од луч ност и 
1.3. зна ње.

2. лич не осо би не од ко јих су глав не:
2.1. адап тив ност,
2.2. опре зност,
2.3. кре а тив ност
2.4. лич ни ин те гри тет,
2.5. са мо по у за ње,
2.6. кон тро ла емо ци ја и 
2.7. не за ви сност.

3. спо соб но сти за:
3.1. ко о пе ра тив ност, 
3.2. по пу лар ност и пре стиж,
3.3. ин тер пер со нал ну уме шност,
3.4. дру штве но пар ти ци пи ра ње и 
3.5. такт и ди пло ма ти ју. 27

Струч ни љу ди по се ду ју мно ге од на ве де них осо би на 
и по сло вич но има ју ви сок праг по но са и до сто јан ства ис-
под ко га ни ка да не ће про ћи. Шко ле су си гур но за вр ша ва ли 
зна њем и ен ту зи ја змом а не нов цем, по ли тич ким ути ца јем 
или ин тер вен ци јом. На дру гој стра ни, пред у зет ни ци ма-по-
сло да ва ци ма мно го то га мањ ка и за то ни су на пра ви ли пра ви 
ко рак у при ват ном би зни су. Ни су схва ти ли ко ли ко је бит но 
одво ји ти вла сни штво над ка пи та лом од упра вља ња њи ме. И 
за то њи ма из гле да ве о ма чуд но ка да не ко са се том го во ри о 
вре ме ни ма ка да се по што вао по сло во ђа, шеф, ди рек тор а не 
адвертајзинг28 ме на џер. 

           

27 Don nely H. Jаmes Jr. and Skin ner J. Ste ven.: TheNewBankerDevelpingLe
adershhipinaDynamicEra, Dow Jo nes-Ir win Ho me vood, Il li no is, 1989, p. 
129.

28 ADVERTAJZING - фор ма ко му ни ка ци је ко јом се вр ши ути цај на по је дин-
це ка ко би ку пи ли про из вод (услу гу) од ре ђе ног брен да. Ко ри сти се и у 
свр ху про мо ци је по ли тич ких кан ди да та или иде ја. Мо дер ни adver taj zing 
раз вио се са по ја вом ма сов не про из вод ње кра јем XIX и по чет ком XX ве-
ка.
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Заштојеградтугдејесте?

Ни шта се та ко бр зо не ме ња као ми шље ње упла ше ног 
чо ве ка. Ко ли ко до ју че Но во па зар ци ко ји су ми сли ли да ће 
бла го де ти веч но тра ја ти гла сно су ли ко ва ли: „...ни бо љег гра-
да, ни ве ће на фа ке ни бр же за ра де“. Да нас сва ки од њих ма-
шта да до гра би па сош и да кре не пут Не мач ке, Фран цу ске 
или Хо лан ди је све јед но. Не рад, страх од си ро ма штва и до са-
да гу ше и иза зи ва ју апа ти ју. А и сам град то ме до ста до при-
но си. По стао је те сан и ин фра струк тур но спре ман са мо за 50 
% ста нов ни штва. Све оста ло је му че ње, емај ли ра ње те шке 
ствар но сти и од ми ца ње исти не од оних ко ји ма је она зна чај-
ни ја од све га. Но ви Па зар одав но ку бу ри са не ста ши цом во-
де за пи је ње. У лет њим ме се ци ма чим днев на тем пе ра ту ра 
пре ђе 34 или 35 сте пе ни Цел зи ју са, ре стрик ци је по ста ју нор-
мал на по ја ва. Та да се као ал тер на ти ва ко ри сти бу нар ска во да 
сум њи ве ис прав но сти и ква ли те та. Али ни то ни је до вољ-
на опо ме на над ле жним да на пра ве кон кре тан ко рак ка во до-
снаб де ва њу. У Но вом Па за ру ни ком ни је ја сно шта се че ка 
са ре ша ва њем тог про бле ма, иако је одав но ја сно да ће XXI 
век обе ле жи ти не ста ши ца во де, те ро ри зам, опи ја ти, про сти-
ту ци ја и при род не не по го де. Мо гу ће је да су ре ке Јо ша ни ца и 
Ра шка због бо га ства во дом ру ко во ди ле Иса-бег Ис ха ко ви ћа 
да из ме ђу њи хо вих то ко ва осну је да на шњи Но ви Па зар. Да-
кле, бег се ни је ба вио на цр ти ма, стра те ги ја ма и до на ци ја ма, 
он је гра дио оно што је би ло нео п ход но ње му и на ро ду и као 
мно ги ве ли ка ни ми ну лих ве ко ва ни је знао шта је ме на џер 
или га ни је та ко на зи вао. 

Ма ло је гра до ва у Ре пу бли ци Ср би ји ко ји жи ве са ур ба-
ни стич ким ха о сом као што је слу чај са Но вим Па за ром. Ха ос 
је дво јак. Пр во, ни је дан но во са гра ђе ни кварт у гра ду ни је у 
скла ду са ур ба ни стич ким ре ше њем за то што оно не по сто ји 
и дру го, ха ос је на стао на хи ља да ма хек та ра ви со ко ква ли тет-
не зе мље дуж оба ла ре ка ко је Но ви Па зар ко ма да ју на ма ха-
ле. Зе мља је сте за из град њу, али су ње ним оти ма њем уме сто 
ре ка оста ли по то ци и ка да на бу ја ју под се те на пе сни ка ко ји 
је дав но за пи сао: „...ни ка да не за тр па вај те реч на ко ри та, не 
зна се да ли ће се и ка да ре ка по но во вра ти ти“. Не дав не по-
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пла ве ко је су за де си ле не ке де ло ве у оп шти ни Но ви Па зар, 
ба ци ле су мно го све тло сти на при сут не про бле ме. По ма га ла 
је вој ска, гра ђан ство, ком шиј ски гра до ви и мно ги дру ги ко-
ли ко су мо гли. У та квим окол но сти ма сва ка вр ста по мо ћи, 
ма ко ли ка би ла и ма од ко га до ла зи ла пред ста вља гест вре-
дан сва ке па жње. Ме ђу тим, ов де бри не при сут ност ме те жа 
људ ских умо ва ко ји не схва та ју да сад шњост тра жи на по ре, 
до след ност, зна ње, му дрост, из бе га ва ње не спо ра зу ма и при-
су ство са ве сти очи шће не од свих при ме са. Свест је за ка за ла 
и мно ги нео д го вор ни гра ђа ни да нас не схва та ју да су сво-
јим не са ве сним по ступ ци ма до при не ли да град стра ху је од 
нај ма ње ки ше. Ми ли о не евра вред не ку ће из гра ђе не су без 
ика квог гра ђе вин ског сми сла на пар це ла ма, ко је се на ла зе не-
по сред но уз во де не то ко ве.  

Но во па зар ци за и ста гра де вр ло ква ли тет но, про стра но 
и ску по, али са мо у окви ру га ба ри та. Про блем је што Про блем 
је што гра де и без гра ђе вин ске до зво ле, струч них упу ста ва, 
аде кват них тех нич ких ре ше ња и без ре гу лар них при кљу че-
ња на ин фра струк тур не ре сур се (елек трич на енер ги ја, хи-
дро мре жа, ка на ли за ци ја, то пли фи ка ци ја). Зе ле ни лу, од но сно 
тра ва ња ци ма или цвет ња ци ма уоп ште не при да ју ва жност 
као да њи ма из во ри ки се о ни ка ни су по треб ни. Ти ме је де фи-
ни тив но су спен до ва но уз ди за ње стаб ме не кул ту ре и во ђе ње 
аде кват не стам бе не по ли ти ке. Пре ма то ме по ме ну ти ха ос је 
де ло нео д го вор ног чо ве ка о ко ме је по зна ти ин те лек ту а лац 
Че слав Ми лош мно го ре као са мо јед ном ре че ни цом: „..да ни-
је чо ве ка не би па кла би ло.“29 Нео д го вор ни чо век иза звао је 
при ро ду и са да му је ди но оста је да на сво јој ко жи осе ти ње-
ну су ро ву осве ту. Ло кал на власт по сло вич но не ма на ви ку да 
кон сул ту је про јек тан те, струч ња ке за про стор но пла ни ра ње 
или то пли фи ка ци ју, екс пер те из обла сти тех ни ке, еко но ми-
је, ар хи тек ту ре и/или гра ђе ви нар ства. То је раз лог за што је 
де кла ри са на као глав ни кри вац за на ста ле про бле ме у гра ду. 

29 То тић Ибра хим, „Про бле ми у здрав стве ном си сте му не за ви сно од по ли ти ке 
фи нан си ра ња“, Здравственазаштита, Ко мо ра здрав стве них уста но ва Ср-
би је, Бе о град, бр. 2/2011, стр. 89.



ИбрахимТотић КРИТИЧКИОСВРТНА...

314

Предузетништвопочетак,трајањеикрај

Не по сред но пред спро во ђе ње де мо крат ских ре фор ми у 
Но вом Па за ру су сеосе ћа ле раз не тен зи је, на ци о нал на опи-
је ност, кри за по ли тич ке кул ту ре и же ље за сва ко ја ким из де-
ље но сти ма чи ји су ре зул та ти до бро по зна ти. Ипак, бр зо се 
ста ло на но ге, али не на до вољ но чвр сте и спо соб не да но се 
оно што ће пре ви ра ња до не ти. Оформ ље но је ви ше сто ти на 
при ват них ра ди о ни ца и пред у зе ћа углав ном у ни ско а ку му-
ла тив ним при вред ним гра на ма (на ме штај, оде ћа и обу ћа) за 
чи јим про из во ди ма тр жи ште на јед ном по ка зу је не у то љи ву 
глад. Вр ло бр зо је ство рен сло жен си стем у ко ме су функ ци о-
ни са ла при ват на пред у зе ћа, тр го вин ске рад ње, ра зни би рои, 
аген ци је, ор ди на ци је, ра ди о ни це, сер ви си и „мо бил ни мај сто-
ри“ без по слов ног про сто ра об у че ни за сва ку вр сту по сло ва. 
Њи хо во мај стор ство је де ман то ва ло сва ког при ват ни ка ко ји 
се хва лио да по се ду је од лич ну, уво зну и са вре ме ну опре му. 
На и ме, вр сни мај сто ри (кро ја чи, мо де ла ри, елек три ча ри, ре-
гле ри, пре ци зни ме ха ни ча ри) ни су ми сли ли та ко. Зна ли су да 
је опре ма за ста ре ла, ско ро из ра у бо ва на и от пи са на, али ни су 
ште де ли тру да ни зна ња да је одр жа ва ју и при пре ме за оба-
вља ње од ре ђе не функ ци је. 

По сао је цве тао. Ве ли ки број при ват ни ка пре ко но ћи 
до ла зи у по сед ве ли ког нов ца ко ји ства ра усло ве за ре а ли за-
ци ју њи хо вог основ ног ци ља-но ва опре ма и ко мот ни ка па ци-
те ти без об зи ра на це ну. Усле ди ла су енорм на ула га ња ка ко у 
ка па ци те те и са вре ме ну опре му та ко и у осва ја ње но вих мод-
них екс по на та, пра ће ње свет ских трен до ва, по бољ ша ње кон-
ку рент ске по зи ци је и кон ти ну и ра но осва ја ње до ма ћег и ино-
стра ног тр жи шта. Чи ни ло се да је град на по кон до био пра ву 
при ли ку да бље сне на при вред ном не бу и да је то ње гов пра-
ви раз вој ни пут. На ве ли ку жа лост ис по ста ви ло се да је овим 
пред у зи мљи вим љу ди ма, тра ди ци о нал но су ђе но да се ба ве 
пре ра дом тек сти ла, ко же и др ве та и да тр гу ју про из во ди ма 
од њих. У вре ме нај же шћих рат них су ко ба 90-тих го ди на, 
Но ви Па зар је мно ге му ште ри је снаб де вао оде ћом, обу ћом, 
сред стви ма за хи ги је ну, ду ва ном, бе лом и дру гом тех ни ком, 
све жим хле бом и пе ци ви ма. Би ло је нор мал но да се у ра ним 
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ју тар њим ча со ви ма на ули ца ма Ра шке, Сје ни це, Кра ље ва и/
или Ива њи це про да је свеж хлеб но во па зар ских пе ка ра или 
ле пи ње на пу ње не по зна тим па зар ским ће вап чи ћи ма. 

Ре ше ност вла де Ре пу бли ке Ср би је да уве де ред у при-
вред не то ко ве и бли ски су срет пред у зет ни ка са прин ци пи ма 
тр жи шног при вре ђи ва ња, бр зо је окре ну ло си та ци ју у су-
прот ном прав цу. Нај пре до ла зи до се лек ци је пред у зет ни ка 
на оне ко ји од го ва ра ју дру штве ним оба ве за ма и на оне ко јим 
је то стра но. На кон то га до ла зи до на глог па да из во за што је 
био озби љан сиг нал да тр жи ште зах те ва ре гу лар ност и ква-
ли тет. Мно ги при ват ни ци ову по ру ку ни су до бро раз у ме ли. 
Сма тра ли су да има ју све што му ште ри ја тра жи, да је тре нут-
на си ту а ци ја на  тр жи шту про ла зна и да је курс ди на ра у од-
но су на не мач ку мар ку до вољ но чврст. Ова за те че ност их је 
вр ло сна жно гур ну ла у по слов не про ма ша је и пе ри од bооm-а 
би ва за ме њен пе ри о дом sclimbа. Го во ре ћи за„Недељните
леграф“ о ста њу у при вре ди Ре пу бли ке Ср би је, про фе сор 
Ма џар као до бар при мер упра во на во ди Но ви Па зар, у ко-
ме се до 2000. го ди не ле по при вре ђи ва ло и до бро за ра ђи ва ло 
са мо због из во зне ор јен та ци је не го вих при вред ни ка. Ка да је 
из воз по стао не рен та би лан све је ста ло, а оста ла је при вред-
на пу сти ња, ту га и јад. Он сма тра: „...да је Но ви Па зар жр тва 
„хо ланд ске бо ле сти“ ко ја је по го ди ла срп ску еко но ми ју за то 
што је вла да у сла бој и де зор јен ти са ној при вре ди одр жа ва ла 
јак курс ди на ра. При вре да је из гу би ла сна гу та мо где је тре-
ба ла да је нај ви ше има, на из во зу.  Еко но ми сти до бро зна ју да 
не ма склад ног бра ка из ме ђу при вре де ко ја не из во зи и ја ке 
на ци о нал не ва лу те и да је па ра докс те вр сте нео др жив на ду-
ге ста зе.30

Мно ге ра ди о ни це џин са (пра вих фа бри ка не ма) да нас 
си лом при ли ка по ста ју ка фе те ри је, те ре та не, ма га ци ни или 
се у нај бо љем слу ча ју рен ти ра ју. Про из вод ња џин са и обу-
ће је де сет ко ва на. Не про из во де се ви ше чу ве не фар ме ри це 
„501“не што су passerdemode, већ што је њи хо ва про из вод-
ња за бра ње на. А у вре ме еуфо ри је би ло је не мо гу ће за бра-
ни ти не са мо про звод њу већ и про да ју без уред не до зво ле, 
сву да и на сва ком ме сту. То је пе ри од ка да су сто ти не до бро 

30 Ма џар Љу бо мир, О про па сти срп ске еко но ми је: „Дин кић ди рект но угро жа-
ва бу џет“, НедељниТелеграф, по не де љак, 5. април 2011. (Пише: Ми лош Об-
ра до вић).
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пла ће них кро ја ча, мо де ла ра и ши ва ча ју ри ли на по сао, ка да 
су сто ти не ауто бу са при сти за ле у Но ви Па зар, на пи ја цу дуж 
оба ла Јо ша ни це и Ра шке. Тре ба ло је за до во љи ти на де се ти-
не хи ља да му ште ри ја ко ји су до ла зи ли из свих кра је ва не ка-
да шње Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је 
(СФРЈ). Про из во ђа чи и про дав ци фар ме ри ца из Но вог Па за ра 
и ар ти ка ла уве зе них из ино стран ства, за три-че ти ри па зар на 
да на за ра ђи ва ли су го ди шња при ма ња нај бо ље пла ће них ди-
рек то ра но во па зар ских јав них пред у зе ћа и уста но ва. 

Да нас мно ги но во па зар ску при вре ду из тог пе ри о да зо-
ву „са мо ни кла“, јер је пре ма њи хо вом ми шље њу на ста ла без 
аде кват не по др шке бан кар ског (фи нан сиј ски) сек то ра. Али 
ни су у пра ву. Од вре ме на про спе ри те та до да нас, про из во-
ђа чи ма џинс-оде ће, на ме шта ја и обу ће, по ред сма ње не упо-
сле но сти про из вод них ка па ци те та, не у спе ле по слов не пре ор-
јен та ци је и/или ли кви да ци је, нај ви ше про бле ма за да ју упра-
во бан кар ске оба ве зе. Кре дит не ра те уве ћа не за об ра чу на ту 
ре дов ну и за те зну ка ма ту сва ко днев но при спе ва ју, опо ме не 
по слов них ба на ка су вр ло че сте и не при јат не и све је при-
сут ни ји страх од ак ти ви ра ња хи по те ка. Да кле, ни је реч ни о 
ка квој „са мо ни клој“ при вре ди већ при вре ди ко ја се раз ви ја ла 
уз сна жну по др шку бан кар ских ин сти ту ци ја. Ако би се за не-
ма рио на чин ства ра ња но во па зар ског при вред ног чу да, то би 
зна чи ло да се не по шту је ста ри еко ном ски прин цип, да без 
бан кар ске кре дит не по др шке не ма ве ли ких по сло ва, од но сно 
не ма ве ли ког ле гал ног ни иле гал ног би зни са. Пи та ње је, где 
су при ват ни ци мо гли за ла га ти сво ју имо ви ну ка ко би до би ли 
кре дит не го код не ке од по слов них ба на ка и за што су бан кар-
ске оба ве зе мно ги ма нај ве ћа мо ра и ду го го ди шња „фи нан сиј-
ска ро би ја“? Исти не ра ди, мно ги су се осим код по слов них 
ба на ка, за ду жи ва ли на реч код „хо да ју ћих ба на ка“, од но сно 
ме ше та ра, зе ле на ша и улич них ди ле ра ко ји су 90-тих го ди на, 
за вре ме хи пе рин фла ци је од гра ђа на при те шње них кри зом 
на улич ној бер зи от ку пљи ва ли не мач ку мар ку, за се бе али 
и за по слов не бан ке ши ром Ре пу бли ке Ср би је. Но ви Па зар 
је у то вре ме сло вио као град са на ја чом улич ном бер зом де-
ви за и пле ме ни тих ме та ла у др жа ви.        Да је при вре да 
„са мо ни кла“ бан ке би пре ма ис тој оста ле ин фе ри ор не. Ме ђу-
тим, оне има ју сво је слу жбе за ис пи ти ва ње тр жи шта и фи-
нан сиј ског по тен ци ја ла и њи хов ме наџ мент ни ка да не отва ра 
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по слов не је ди ни це та мо где не ма ве ли ког нов ца. Због то га, 
на при мер, у Цр ној Тра ви, Тр го ви шту, Ра жњу, Ле ба ну или 
Сур ду ли ци не ма ба на ка, не ма при вре де а са мим тим не ма 
ни нов ца. Пре ма то ме „са мо ни клом“ при вре дом је мо гу на-
зи ва ти они ко ји не по зна ју ње не ко ре не, за не ма ру ју ве ков ну 
тра ди ци ју и ко ји за бо ра вља ју да ви ше ни тра ва са ма ни че. 
На и ме, Но ви Па зар је дав но, и пре овог успо на био по знат 
упра во по тр го ви ни и за на ству, о че му су ве ко ви ма уна зад 
пи са ли ду бро вач ки ана ли сти, ди пло ма те и по кли са ри, од но-
сно тур ски и ру ски пу то пи сци (Евли ја Че ле би и Алек сан дар 
Гиљ фер динг). Са мо у вре ме џинс-ре во лу ци је 90-тих го ди на 
у Но ви Па зар је на раз не на чи не (ле гал но или иле гал но) из 
ра зних зе ма ља све та го ди шње уво же но из ме ђу 20 и 25 ми-
ли о на ме та ра џинс-плат на. Про и вод ња фар ме ри ца на го ди-
шњем ни воу кре та ла се из ме ђу 18 и 20 ми ли о на па ри, а до бра 
еки па мо гла је да са ши је днев но до сто па ри. Про це не су да 
је у исто вре ме ме сеч ни про мет но во па зр ске пи ја це по ја чан 
„кућ ном“ тр го ви ном пре ла зио 20 ми ли о на не мач ких ма ра-
ка.31 На кра ју не тре ба за не ма ри ти чи ње ни цу, да је при ват ни 
сек тор до жи вео му ње ви ти успон ко ли ко због пред у зи мљи во-
сти гра ђа на Но вог Па за ра, то ли ко и због стра ха од гу бље ња 
рад них ме ста у вре ме не ста ја ња пред у зе ћа и фа бри ка. 

Плессакинескимзмајем

Јед ним од глав них крив ца но во па зар ског sclimba сма-
тра ју се ки не ски тр гов ци и на гли про дор њи хо ве јеф ти не и 
не ква ли те не ро бе на срп ско тр жи ште. Но во па зар ски при-
вред ни ци ца ри ње ње ки не ске ро бе на зи ва ју  сме шном и под-
лом др жав ном пре ва ром и сма тра ју да је реч о пр во ра зред ном 
при вред ном кри ми на лу и сво је вр сној из да ји. Ду бо ко по вре-
ђе ни раз ми шља ју да је у пи та њу лу ка во сми шње на и ве што 
при ме ње на др жав на стра те ги ја пре ма ко јој за ко лек тив но 
до бро ни је ште та жр тво ва ти цео је дан град. При мед бе да је 
но во па зар ску при вре ду са мле ла уну тра шња кон ку рен ци ја, 
оштро од ба цу ју и сма тра ју да је то не мо гу ће. А и ка ко би 

31 Фај фер Кри сти јан, Ше ће ра гић Би се ра, Перцепција приватног бизнис сек
тораСанџакаополитичкомиекономскомамбијенту:емпиријскастудија, 
Но ви Па зар, Фо рум Zi vi ler Fri e den sdi enst, Re gi o nal Of fi ce: Европ ски по крет у 
Ср би ји, Ло кал но ве ће Но ви Па зар, 2009, стр. 14.
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по ред ве ли ког мо рал ног ка пи та ла, по ред тра ди ци о нал не но-
во па зар ске еснаф ске ко ле ги јал но сти и про из во да (оде ћа, обу-
ћа) ко ји су вр ло ква ли тет ни, мо дер ни, до ступ ни и јеф ти ни? 
Та ко ђе ис ти чу да им је упо ре до са јеф ти ном ки не ском робм 
гла ве до шла ни ска ку пов на моћ ста нов ни штва ко је је си ро-
ма шо да би ку по ва ло но во па зар ске про из во де. Вре ме ном се 
све ви ше ми ре са ствар но шћу. Са на је здом јеф ти не ки не ске 
ро бе се не мо гу бо ри ти, да им оста је бр зо и пра вил но при ла-
го ђа ва ње на но ве усло ве и да не ку ша ју сна гу пр вог азиј ског 
џи на. Схва ти ли су да је кон ку рен ци ја ки не ског су пер ка пи та-
ли зма за њих сре ћа у не сре ћи. У то су се уве ри ли по сма тра-
ју ћи на ди ра ње ки не ске мо ћи за ко ју се ин те ре су ју мно ги те о-
ре ти ча ри. А њи хо ва по ру ка је да сва ка др жа ва (ка мо ли град) 
ко ја се не од лу чи на при ла го ђа ва ње и не бу де отво ре на пре ма 
ино ва ци ја ма, не из вр ши ко ре ни те ре фор ме у си сте му обра-
зо ва ња, не под стак не пред у зет ни штво, на у ку и ин же ње ринг, 
омо гу ћи ће Ки не зи ма да у бу дућ но сти лак ше до ми ни ра ју ње-
ним тр жи штем и укуп ном при вре дом.32 На јед ном су су о че ни 
са иза зо вом ко ји на ме ће јед на но ва ци ви ли за ци ја ко ја ће у до 
са да не за бе ле женм оп се гу мо де ло ва ти не са мо по слов не, не го 
и чи та ве жи вот не обла сти. То не зна чи да се тог мо де ло ва-
ња тре ба пла ши ти, на про тив. Из ра зи та успе шност Ки не за у 
при ме ни ино ва ци ја и у ин ду стриј ском раз во ју сва ко ме мо же 
по слу жи ти као под стрек и при мер за углед. Уко ли ко се не ко 
не ми ри са ствар но шћу, он ри зи ку је не са мо да му по сло ви 
за о ста ну, већ и да не ста ну. Ки не ски на чин при вре ђи ва ња је 
иза зов ко ме се мо же, а ко нач но и мо ра од го во ри ти бр зим про-
ме на ма и је ди но сми шље ним при ла го ђа ва њем. 

Страх ко ји пред у зет ни ци има ју од ки не ске кон ку рен-
ци је је не по тре бан. Уме сто да при су ство Ки не за при хва те 
као па ра диг му за ме ња ње до са да шњих по слов них на ви ка, 
они се ба ве кри ти зер ством. Очи то ни су зна ли или су за бо ра-
ви ли, да су Ки не зи од при вред ни ка са За па да на у чи ли ка ко 
се на  овим про сто ри ма за ра ђу је но вац, скла па ју и ре а ли зу ју 
ве ли ки по сло ви. У скла ду са сво јим стр пље њем, сле ди ли су 
их и ка да им си ту а ци ја ни је ишла на ру ку, ка да су на то би ли 
при си ље ни и за то не чу ди њи хо во бо ја жљи во али си гур но 

32 Кан тон Џејмс, Екстремнабудућност, Clio, Бе о град, 2009, стр. 231. (Превео
саенглеског: Ђор ђе Трај ко вић.)
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сту па ње на ме ђу на род но тр жи ште. При вред ни ци ма Но вог 
Па за ра јед но став но пред сто је на пор не при пре ме за бу дућ-
ност и пу но ра да на ства ра њу но вих по слов них од но са ка ко 
са Ки не зи ма та ко и са дру гим парт не ри ма. Услов је да у но ве 
по слов не од но се сту па ју без стра ха да су уна пред угро же ни, 
пре ва ре ни или не чим уце ње ни и да ве ру ју да они фун ди ра ју 
на при ла го ђа ва њу ко је зах те ва му дрост, стр пље ње и зна ње. 

Ако је за уте ху пред ви ђа ња су, да ни Сје ди ње не аме-
рич ке др жа ве ни Европ ска уни ја не ће уско ро рас по ла га ти до-
са да шњим ре сур си ма, од љу ди и ка пи та ла до про из вод них 
по го на и ино ва ци ја. Оче ку је се да у XXI ве ку ди ри гент ску 
па ли цу еко ном ског све та де фи ни тив но пре у зме не ко дру ги, 
не ко ко је спре ман да обез бе ди бла го ста ње и на пре дак ми-
ли о ни ма љу ди, да им омо гу ћи да се ис пе њу на ве ћи по де ок 
ле стви це дру штве ног раз во ја. Сви по гле ди су упр ти у Ки ну. 
Кон сен зус је, да је ко нач но про на ђен ли дер ко ји ће у XXI ве-
ку учи ти све око се бе ка ко се ства ра но ви свет ски по ре дак. 
Ки на има сна гу да об ли ку је овај век и жи вот у ње му, за то је 
крај ње вре ме да сви на у че по кре те раз и гра ног зма ја ка ко би 
склад но пле са ли са њим. То флер је то на ја вио дав не 65-те 
го ди не про шог ве ка ис та кав ши: „...да ће се Ки на по зи ци о-
ни ра ти као гло бал на еко ном ска си ла и Сје ди ње не аме рич ке 
др жа ве (САД) ће за ви си ти од ње и ње них 17 рет ких ме та ла 
ко ји су ва жни за про из вод њу де ло ва оруж ја, ра да ра, тур би-
на и хи брид них ауто мо би ла. Раз во јем ал тер на тив них из во-
ра енер ги је би ће ство ре ни „гу бит ни ци у све ту наф те» по пут 
Са у диј ске Ара би је, Ира на, Ира ка, Ру си је, Ве не цу е ле и још 
не ко ли ко арап ских и ла ти но а ме рич ких зе ма ља. Бли ски ис-
ток ће по ста ти ме сто ме ша ња раз ли чи тих ре ли ги ја, сек ти и 
на ци о нал но сти.“33 

Учињенегрешкеињиховепоследице

Да ли су и где гре ши ли но во па зар ски пред у зет ни ци? 
Да, гре ши ли су мно го и на ви ше ме ста. Тра ди ци о нал но Ма ло 
њих зна, не же ли да зна, или зна а не ће да при зна, да за слу ге 
за раз вој за на ства и тр го ви не у Но вом Па за ру не при па да ју 
њи ма већ ста рим и ди сци пли но ва ним на ро ди ма ко ји су бо ра-

33 То флер Ал вин, Шок будућности, По слов ни си стем Гр меч, Бе о град, 1997, 
стр. 147.
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ви ли на овом про сто ру. Тре ба ло би да кле да зна ју, да је Бог 
Тур ци ма дао цар ство а Ла ти ни ма му дрост (лу ка вост), а то 
мно го го во ри. Мно ги су се за вре ме пред у зет нич ког boom-а 
за ду жи ли ка ко би по ди гли ко мот не ка па ци те те, ин ста ли ра-
ли нај мо дер ни ју опре му, за по сли ли де се ти не рад ни ка, фор-
ми ра ли ве ли ке и мо дер не во зне пар ко ве и на кра ју за по че ли 
не рен та бил ну стам бе ну град њу. Ти ме су до ка за ли да има ју 
про блем сна ла же ња у но вим усло ви ма, про блем ја сне сек-
тор ске стра те ги је и про блем по што ва ња основ ног bussiness-
пра ви ла; сва ко ко је у по слу не ди сци пли но ван и не спре ман 
за бр зе про ме не ор га ни за ци них про це са јед ном мо ра по то-
ну ти. А та кви ма се увек на ме ће чи тав сет те шких пи та ња. 
За што, ка да има ју ви ше нов ца, вре ме на и спо соб но сти те сво-
је пред но сти мо ра ју да тро ше на не што из у зет но и та ко свој 
жи вот, због ам би ци ја и на по на ко је оне про у зро ку ју, пре тва-
ра ју у му чи ли ште? Ка ко не схва та ју да би им тро ше ње у лич-
ну сре ћу, на сво је бли жње и на сит на за до вољ ства по мо гло 
да из гра де сва ко днев ни обич ни људ ски жи вот? За што се би и 
сво ји ма ма кар не омо гу ће усло ве у ко ји ма би осе ти ли сре ћу, 
си гур ност и све оно што им ни ка да не мо гу пру жи ти нај ве ћи 
ре зул та ти не у то љи ве су је те и не за ја жљи ве ма те ри ја не гла-
ди?    

По сто је ћи ка па ци те ти су по ста ли пре ди мен зи о ни ра-
ни, ску пи за одр жа ва ње, мо дер ну опре му под сво је узи ма зуб 
вре ме на, огром не оба ве зе при ти ска ју, тр жи ште се су зи ло и 
на кра ју уга си ло. И ко ме је ста ло до то га што је Но ви Па зар, 
не ка да при вред но чу до са бли зу 10 хи ља да раз ли чи тих су-
бје ка та тре нут но на ко ле ни ма? Они ма ко ји су чи ни ли гре-
шке су про ста вља ју ћи се  пред у зи мач ком ду ху, си гур но ни је. 
Да су о то ме бри ну ли не би уво зи ли пре ску пу тех но ло ги ју, 
си ро ви не и ма те ри јал из да ле ких зе ма ља (Ки на, Ар ген ти на, 
Бра зил и сл.) и не би за по шља ва ли де се ти не не при ја вље них 
рад ни ка. Да нас ни ко не ја ди ку је што је при ват ни ке „оста-
вио“ по сао већ што се ве ли ки број не ка да до бро пла ће них 
рад ни ка ве ру ју ћи у кон ти ну и тет за ду жио и  ду бо ко упао у 
ду жнич ко роп ство. При ват ни ци сма тра ју да се ни су са мо они 
и њи хо ви бив ши рад ни ци за ду жи ва ли, исто се до га ђа ло и 
рад ни ци ма у др жав ном сек то ру. Да, са мо што по то њи мо гу 
да се на да ју ка квој-та квој пен зи ји за раз ли ку од оних из при-
ват ног сек то ра ко ји ту при ли ку не ма ју. А то ни је по ја ва но ви-
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јег да ту ма. Зна ло се то и ра ни је она ко ка ко је го во рио То мас 
Мор: „...рад ни ци као рад ни ци...је ди но што зна ју је да ра де и 
са мо да ра де...њи хо ва је ди на вред ност је мар љи вост, на то су 
на у чи ли и на то су на ви кли. А то што са да ту ма ра ју без по-
сла, и што им га ни ко не ну ди, оста је њи хо ва је ди на кри ви ца, 
без об зи ра што се ну де са нај ве ћом спрем но шћу. Њи хов жи-
вот је ко нач но сло мљен.“ 34

Учи ње не гре шке су по ка за ле да је за успе шно во ђе ње 
при ват ног би зни са по треб но зна ње, ве шти на, ма ни ри, по-
што ва ње за кон ских про пи са и при вред них ре гу ла, што је 
ве ли ком бро ју не ка да шњих вла сни ка ка пи та ла не до ста ја ло. 
У про тив ном не би би ло ре чи о гр шка ма, о про бле ми ма са 
ки не ском ро бом и о ат мос фе ри без на ђа у гра ду са нај ви ше 
мла дих и не за по сле них. Да нас се по сле еви дент них по слов-
них про ма ша ја жа ле да су сво је фир ме во ди ли без по др шке 
оп штин ских вла сти. Ко ја је уло га оп штин ске вла сти ако при-
ват ник во ди свој би знис ре гу лар но и на ква ли те тан на чин. 
Ту се оп штин ске вла сти не сме ју ме ша ти, је ди но ако он, при-
вред ник сво јим ак тив но сти ма не угро жа ва од ре ђе ни ин те-
гри тет за ко ји је од го вор на ло кал на упра ва. Са ве стан при ват-
ник бе жи од вла сти да не би до шао у си ту а ци ју да га уце њу ју 
као што се де ша ва не ким бо со ви ма и бив шим ми ни стри ма. 
При ват ни ци мо ра ју зна ти, за њих не ма нов ца из оп штин ског 
бу џе та. Они су  по ре ски об ве зни ци ко ји тре ба да пу не про-
јек то ва ни бу џет и да бу ду уве ре ни да  бу џет ска сред ства ни-
су оп штин ска ни ти др жав на већ да при па да ју гра ђа ни ма.

Де це ни ја ма гра дом кру же при че да је Но ви Па зар вр-
ло бо гат руд ним бла гом и да би се ње го вом екс пло а та ци јом 
тре ба ло озбиљ ни је за ба ви ти. Зла та ре, Зла ти ште, Злат ни лаз 
или Зла то рог, зар то не асо ци ра да се на пла ни ни Ро го зни, на 
ко јој се на ла зе ова се ла и за се о ци, не ка да ко па ло зла то. Она 
су по то ме и до би ла сво ја име на. При вред ни ци Но вог Па за ра 
су ве ро ват но на пра ви ли нај ве ћу гре ша ку што ни су ис пи та ли 
ка па ци те те на ла зи шта, раз мо три ли еко ном ску ис пла ти вост 
и што ни су ин ве сти ра ли у фор ми ра ње но вих ко по ва. Не ма 
оправ да ња да ми шље ња струч ња ка ДП за хи дро ге о ло ги ју 

34 Мор То мас, Утопија, Кул ту ра, Бе о град, 1964, (Пре вод: Ф. Ба ри шић). (У: Ми-
лан Пе трич ко вић, „Си ро ма штво у функ ци ји ег зи стен ци јал не оту ђе но сти 
ста нов ни штва Ср би је“, Социјалнамисао, ча со пис за те о ри ју и кри ти ку со-
ци јал них иде ја и прак се, Бе о град, 69/2011, стр. 41.)
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и ин же њер ску ге о ло ги ју  „Ге о за вод“ из Бе о гра да ни ко ни је 
озбиљ ни је схва тио. Они твр де да на пла ни ни Ро го зни ле же 
ре зер ве ру да пле ме ни тих ме та ла чи је се ко ли чи не про це њу ју 
на око 40 ми ли о на то на.35 Зла то би до бро до шло вла сни ци ма 
зла тар ских рад њи ко јих у Но вом Па за ру има пре ко 30, са мо 
за про да ју, али не и за из ра ду или за по прав ку пред ме та од 
зла та. Пра вих мај сто ра-зла та ра је вр ло ма ло, мо жда че ти ри-
пет. Зла то се ма хом уво зи из Тур ске, до брог је ква ли те та и 
по сло ва ње са њим је ви со ко про фе си о нал но. За ни мљи во је 
да су љу ди ма то не зла та, сре бра, ба кра и дру гих пле ме ни-
тих ме та ла на до хва ту ру ке, а они се упор но ба ве тек сти лом, 
ко жом и др ве том. Ипак је на род у пра ву, си ро мах  увек две 
ку ће ку ћи. Ме ђу тим, гре шке се и да ље по на вља ју, про бле ми 
се го ми ла ју а њи хо во ре ша ва ње је јед на ко чи шће њу Ауги је ве 
шта ле.

Социјалнанезбринутостинезапосленост

По сле „смр ти“ пред у зет нич ког чу да број ко ри сни-
ка услу га со ци јал не за шти те у Но вом Па за ру се зна чај но и 
у кон ти ну и те ту по ве ћа вао. Иако за бри ња ва ју ће де лу је ка да 
се иста по ја ва на ста вља и у XXI ве ку, тре ба се на да ти да ће 
но ви За кон о со ци јал ној за шти ти и обез бе ђи ва њу со ци јал не 
си гур но сти то спре чи ти. Он пред ви ђа да се из ре пу блич ког 
бу џе та фи нан си ра ју сле де ће со ци јал не услу ге: 

1. сме штај у уста но ву со ци јал не за шти те или у дру гу 
по ро ди цу, 

2. до да так за по моћ и не гу,
3. уве ћа ни до да так за по моћ и не гу, 
4. ма те ри јал но обез бе ђе ње,             
5. оспо со бља ва ње за рад (ре ха би ли та ци ја) и
 6. услу ге со ци јал ног ра да. 36

По да ци Цен тра за со ци јал ни рад у Но вом Па за ру по-
ка зу ју да је 31 де цем бра 2008. го ди не, на еви ден ци ји би ло 
8.645 ко ри сни ка со ци јал не по мо ћи што је за 6 % ви ше не го 

35 http://no vi pa zar.wor dpress.com/2011/06/19/pod-ze mljom-zla to-a-na-ze mlji-mu-
ce ni ci. Под зе мљом зла то, а на зе мљи му че ни ци, не де ља, 19, 20. јун, 2011.

36 За кон о со ци јал ној за шти ти и обез бе ђи ва њу со ци јал не си гур но сти гра ђа на, 
СлужбенигласникРС,бр. 24/2011.
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2007. го ди не, ка да их је би ло 8.144.37 То ком 2009. и 2010. го-
ди не њи хов број се уве ћа вао та ко да се не мо же про це ни ти, 
ко ли ко ће си ро ма шних гра ђа на ужи ва ти со ци јал ну по моћ до 
кра ја 2011. го ди не.  На кра ју 2007. го ди не, на еви ден ци ји Цен-
тра за со ци јал ни рад на ла зи ло се 1.512 по ро ди ца ко ри сни ка 
ма те ри јал ног обез бе ђе ња, док их је у 2008. го ди ни би ло 1.582 
или за  4,63 % ви ше. У 2009. го ди ни, 5.874 ли ца је ко ри сти ло 
ма те ри јал но обез бе ђе ње или 3,45 % ви ше не го 2008. го ди не, 
ка да је их би ло 5.678.                                      
        Пред ви ђа ња др жав них ор га на ко ји се пла ше ре ад ми си је 
гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је из зе ма ља За пад не Евро пе, као и 
про це не да ће у Но ви Па зар до ћи бли зу 30 хи ља да прог на ни-
ка зву че нео збиљ но. Мо гу ће је да их на ни воу Ре пу бли ке Ср-
би је бу де пре ко 100 хи ља да, али не са мо си ро ма шних не го и 
аван ту ри ста, кри ми на ла ца, љу ди спрем них на сва ко ја ка де ла 
и зло де ла ко је је бив ши пре ми јер Ита ли је Бер лу ско ни на звао 
хор да ма зла. Не за ми сли во је да се сви ста нов ни ци, на при-
мер, оп шти не Ра шка од јед ном пре се ле у Но ви Па зар. Ко би 
во дио бри гу о то ли ком на ро ду ка да у бу џе ту не ма сред ста ва 
ни за по сто је ће ко ри сни ке? Ко мо же да у та квим окол но сти-
ма пру жи со ци јал ну по др шку не ком прог на ни ку ка да је за 
це лу 2008. го ди ну из оп штин ског бу џе та за со ци јал ну за шти-
ту је два из дво је но не што пре ко 4 ми ли о на ди на ра.38 О то ме 
тек тре ба раз ми шља ти. Тре ба пред у зе ти кон крет не ме ре на 
су зби ја њу си ро ма штва и сма ње њу зах те ва за ко ри шће ње со-
ци јал них услу га. Су мор но је са зна ње да обро кеу на род ној 
ку хи њи ко је фи нан си ра Цр ве ни крст Ре пу бли ке Ср би је ко-
ри сти 1.267 ли ца, док  Цен тар за ху ма ни тар ни рад „Хај рат» у 
ва куф ској ку хи њи сва ко днев но де ли 600 обро ка. Две ку хи ње 
у Но вом Па за ру, днев но хра не 1.867 нај си ро ма шних ли ца.39 
По сле 222 го ди не, Мал ту сов Есеј о ста нов ни штву (AnEssay
onthePrincipleofPopulation) због ко га је био оштро кри ти-
ко ван ко нач но три јум фу је. Поп Ро берт Мал тус је дав не 1789. 
го ди не го во рио: „...да су пре на се ље ност, си ро ма штво и не-
за по сле ност рад ни ка ре зул тат при род них за ко на са ве чи тим 

37 На црт стра те ги је со ци јал не за шти те гра да Но вог Па за ра, Град ско ве ће гра да 
Но вог Па за ра, 2009, стр. 74.

38 Ци ти ра но де ло, стр. 77.
39 http://www.ku rir-in fo.rs/sr bi ja/no vi-pa zar-na-si ro tinj skom-ka za nu-1.867-lju-

di-54841.php. На си ро тињ ском ка за ну 1.867 љу ди, пе так, 15. ок то бар, 2010.
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ва же њем...и да број ста нов ни ка тре ба да ра сте са мо до гра ни-
це ко ју по ста вља ју жи вот не на мир ни це.“40

У Ср би ји као и у Но вом Па за ру не за по сле ност не за у ста-
вљи во ра сте. Нај ви ше не за по сле них кра јем 2010. го ди не би ло 
је пре ма еви ден ци ји На ци о нал не слу жбе за за по шљав ње у 
Бе о гра ду  95.071. У Ни шу тај број из но си 34.620, у Но вом Са-
ду 28.263, у Кра гу јев цу 22.363, у Ле сков цу 20.531 и у Но вом 
Па за ру 20.313.41 Ме ђу тим, по да ци о Но вом Па за ру не го во ре 
мно го јер је у ње му по зи ци ја нај не по вољ ни ја а број не за по-
сле них је си гур но мно го ве ћи. Да ли је не ко ли це за по сле но 
или ни је, не до ка зу је еви ден ци ја На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње у Но вом Па за ру. Мно ги ко ји су на еви ден ци ји ра де 
код од ре ђе них по сло да ва ца, али се ре дов но ја вља ју слу жби 
ра чу на ју ћи на не ко си гур ни је рад но ме сто. Та ко ђе има ли ца 
ко ја су не за по сле на али из не ких раз ло га ни су на еви ден ци-
ји На ци о нал не слу жбе. Мно го је оних ко ји су на еви ден ци ји 
али кра ће или ду же бо ра ве ван зе мље, што зна чај но угро жа-
ва по у зда ност по да та ка.
Та бе ла број 1.Не за по сле на ли ца по сте пе ну струч не спре ме пре-

ма еви ден ци ји у ме се цу ју ну 2011. го ди не

Сте пен струч не 
спре ме

 I  -  XII     
2009

I  -  XII    
2010

I  -  XII  
2011

I 10.528 9.992 10.395
II 959 872 947
III 5.353 5.133 5.271
IV 3.383 3.618 3.824
V 75  72 77

VI1 257  237 250
VI2 7 19 25
VII1 407 527 627
VII2  1   5 7
VI II

У К У П Н О 20.970  20.475 21.423

Извор:Обрада аутора на основу податакаНационалне службе за
запошљавање,ФилијалаНовиПазар.

40 Јак шић Ми о мир и Пе јић Ла зар, Доктриневеликихекономиста, Уни вер зи-
тет у Бе о гра ду, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 1995, стр. 97.

41 http://www.ak ter.co.rs/eko no mi ja print/3321-u-sr bi ji-ra ste-ne za po sle nost.html. 
„Вла ди не ме ре за за по шља ва ње ни су да ле ре зул та те.“ (Пише: Сла во љуб Ар-
се ни је вић, по не де љак, 31. ја ну ар, 2011.
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Уместозакључка

Рад овог фор ма та не мо же об у хва ти ти сва зби ва ња ко ја 
су до при не ла да Но ви Па зар то ком 90-тих го ди на про шлог 
ве ка у јед ном да ху на пра ви не по но вљив при вред ни успон 
а ни раз ло ге ње го вог стр мо гла вог па да по чет ком XXI ве ка.  
Пад се де сио. Не тра гом је не та ло не ка да по зна то но во па зар-
ско при вред но чу до а при вред ни ци, ње го ви до ју че ра шњи ак-
те ри ско ро да ни ка кву по у ку ни су из ву кли из сво је бли же 
про шло сти. Уме сто да ак тив но оба вља ју сво ју де лат ност и 
ан ти ци пи ра ју у при вред ним до га ђа ји ма они ка ска ју ви ше од 
јед не де це ни је. Бу ду ћи да је круп но пред у зет ни штво из гу би-
ло на ин тен зи те ту и да су оста ли са мо сит ни ји по сло ви, то не 
зна чи да је као та кво без шан си за опо ра вак. Шан се по сто је, 
под усло вим да се оба ве зно про ме ни по слов на фи ло со фи ја а 
нај пре ста ре на ви ке. Пред у зет ни штво се ни је сро за ло са мо 
због хен ди ке па струч не ком по нен те, па ло је и због не схва-
та ња етич ких оба ве за пред у зет ни ка пре ма др жа ви и ње ним 
ин сти ту ци ја ма, и због по вр шне од го вор но сти у њи хо вој про-
фе си о нал ној обла сти. Пре ма то ме пред у зет ни ци да би оста-
ли у про фе си о нал ном по слу мо ра ју има ти по ред струч них 
ква ли те та и етич ки об зир, ко рек тан од нос пре ма за по сле ни-
ма и пре ма по слу ко јим се ба ве. Бу ду ћи да је ве ћи на би ла без 
етич ког об зи ра по слов ни фи ја ско не пред ста вља чу до. Но ви 
Па зар има ис ку ства у успо ни ма и па до ви ма та ко да за бу ду ће 
ге не ра ци је мо ра обез бе ди ти си гур ни ји про стор и не у по ре ди-
во бо ље усло ве од ра ни јих. Ка ко то по сти ћи? Вр ло ла ко, кор-
ктним, струч ним и озбиљ ним про јек то ва њем пу та за но ву 
бу дућ ност ко је мо ра би ти.

Пр ви за да так ње го вих гра ђа на био би очу ва ње и уна-
пре ђе ње тра ди ци о нал но до брих ме ђу од но са не за ви сно од 
сва ке вр сте при пад но сти. За јед нич ка оба ве за осми шље на је 
у бор би са про бле ми ма ко ји уру ша ва ју град и ње го ву еко но-
ми ју. Мо ра ју хит но за у ста ви ти сте ре о тип ну ме диј ску агре си-
ју „да је си ту а ци ја у Но вом Па за ру за са да мир на, осе ћа ју се 
тен зи је, за са да не ма ин ци де на та, гра ђа ни су се мир но раз и-
шли сво јим ку ћа ма...“ и сл. То не тре ба да тр пе и из над то га се 
мо ра ју из ди ћи и окре ну ти сво јим сва ко днев ним по сло ви ма. 
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Уоста лом, мно го пу та су се уве ри ли, да ин сти ту ци је ко је би 
мо ра ле по сво јој де фи ни ци ји да се огла се по во дом зна чај них 
до га ђа ја и про це са нај че шће оста ју по стра ни. При вред ни ци 
и гра ђа ни овог ско ро кло ну лог гра да тре ба да при хва те чи-
ње ни цу, да су у вре ме при ва ти за ци је ака дем ске ин сти ту ци је 
и њи хо ви пред став ни ци би ли бу квал но скрај ну ти. И то је би-
ло вре ме при вред не екс пан зи је, чи ји ре зул та ти го во ре да су у 
на ста лом ме те жу мно ги пред у зет ни ци зна чај но про фи ти ра-
ли. То се по ка за ло као ве о ма ло ша прак са са ко јом у бу ду ће 
тре ба пре ста ти ина че ће би ти још ви ше уга ше них по сло ва. 

Да ље, не у ско рој бу дућ но сти већ промпт но, сви ре ле-
вант ни фак то ри тре ба да за бо ра ве да је Но ви Па зар град са 
нај ве ћим бро јем ста нов ни ка мла ђих од 35 го ди на. Ма ха ње 
тим бо га ством тре ба да пре ста не јер што га ви ше по ми њу 
оно бр же не ста је. Исти ну о омла ди ни тре ба са оп шта ва ти ре-
ал но и обр ну тим ре дом. За што? За то што овај из да шни ре-
сурс, то ли ка не за по сле на и под це ње на сна га, под стал ним 
ути ца јем ме ди ја и при ло га о ла год ном жи во ту, у исто вре ме 
пред ста вља вул кан ко ји мо же сва ког тре нут ка коб но да еруп-
ти ра. Тим пре је бо ја зан, да ве ли ки број мла дих на шав ши се 
у не и бе жној си ту а ци ји мо же ла ко да по ср не, пот пу но оправ-
да на. Ла ко је пре по зна тљи ва мо гућ ност да је омла ди на ујед-
но и бу дућ ност и опа сност и не са мо Но вог Па за ра ве ћи мно-
гих гра до ва и ре ги ја. Не су ви сло је го во ри ти о мла до сти а не 
ства ра ти усло ве за ње но одр жа ње. Ис пред мла до сти тре ба да 
сто је шан се за до ка зи ва њем, пер спек ти вом, ка ри је ром и по-
слов ним ус пе си ма. Опа сно је што се из тог кор пу са и гу стих 
ре до ва ла ко мо же ре гру то ва ти „кри ми нал на ели та“ спрем на 
на сва не до лич на де ла. Ето за дат ка и шан се исто вре ме но, да 
но во па зар ци са чу ва ју сво ју омла ди ну. 

На ред ни ко рак ко ји би тре ба ло пред у зе ти је, уоп ште не 
по ми ња ти шан се за раз вој ту ри зма. За ову тврд њу ко ја је ис-
те кла из пред ло га не ма де ман ти ја јер у Ре пу бли ци Ср би ји од 
Но вог Па за ра са око ли ном, не по сто ји под руч је са бо га ти јом 
ту ри стич ком по ну дом а сла би јом ту ри стич ком при вре дом. 
Уме сто да ту ри стич ка при вре да по ди же сте пен ло кал не и на-
ци о нал не мо ћи, чу ва и екс пло а ти ше при род на бо гат ства, ја ча 
еко ном ску сна гу и по ли тич ку ста бил ност, она оста је где је са 
бле дом пер спек ти вом. За про ма ша је не тре ба кри ви ти др жа-
ву и ње не ин сти ту ци је. Шта др жа ва као не ко ко се сим бо лич-
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но ја вља ла као за ступ ник ин те ре са и екс по нент ин стру ме на-
та ко ји ма се ре а ли зу је моћ мо же да учи ни са ма без по мо ћи 
ње них гра ђа на. Они ко ји је окри вљу ју не ма ју ис пра ван суд.

Вла да ми шље ње да се у Но ви Па зар ула же ви ше не го 
би ло где. На жа лост, ни је та ко. У Но ви Па зар ни Тур ци не же-
ле да ула жу. Но во па зар ци су у ве ли кој за блу ди ако ми сле да 
Тур ска, по свим кри те ри ју ма 16-та еко но ми ја на све ту, има 
ин те ре са да ула же у град ко ји сам се би ни је по мо гао ка да је 
био ја чи од мно гих ре ги о на у Ре пу бли ци Ср би ји. Тур ска хо ће 
да ин ве сти ра, али хо ће ин те рес и не ма на ме ру да еко ном ски 
под сти че не што што го ди на ма ни је под сти ца но. Она се др жи 
ста рог пра ви ла, да ва ње је уства ри узи ма ње. Но во па зар ски 
по ли ти ча ри од ла зе у Тур ску, али сва ку по се ту до жи ве као 
те жак по раз и он да ла мен ти ра ју, ка ко су их Тур ци по но во 
оста ви ли на це ди лу.  Тур ска же ли да ула же, то ни ко не спо-
ри, али не ће и не мо же ми мо Ре пу бли ке Ср би је, што мно ги ма 
ко ји би хте ли да успех при пи шу се би ни ка ко не од го ва ра. 
При вред ни ци ма Но вог Па за ра пред сто је на пор не при пре ме 
за бу дућ ност и пу но ра да на ства ра њу но вих по слов них од-
но са ка ко са Ки не зи ма та ко и са Тур ци ма, Нем ци ма и дру гим 
парт не ри ма. Услов је да у по слов не од но се уоп ште, сту па-
ју без стра ха да су уна пред угро же ни, пре ва ре ни или не чим 
уце ње ни јер пра ви од но си фун ди ра ју на при ла го ђа ва њу ко је 
зах те ва му дрост, стр пље ње и зна ње.

IbrahimTotic

CRITICALREWIEVOFTHE
ENTREPRENEURIALECONOMYIINTHE

NOVIPAZAR,BETWEENBOOM90sANDTHE
PRESENTSCLIMB



Sum mary

Youarelookingattheworkinwhichtheemotionsaresu
spendedbecauseoftruthfulpresentationoffacts,biasandhome
landpatriotism.Hisgoalisnotthecomparationofwhatwasin
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thepast,andwhatiscurrentlyhappening,becausetheconditions
inwhichcruelrealityeraseseverythingandthegreatestsuccess,
itwouldbefutilewasteoftime.Thepaperdealswiththeproblem
ofthecityofyouth,oncetradeandjeansMecca,nowaffected
by the tsunamiof unemployment, poverty, frozenbusiness, low
standards,mealsinsoupkitchensandallthedrasticanduncer
tainfuture.Itisableakeconomicpresentationofagreatbazaar.
Famousentrepreneurshipobscuredthefigureofnearlytenthou
sandyoungpeoplewhotookadvantageofSchengenvisaandleft
thecityandcountry.

Questioned hundreds of students, what will happened to
themaftergraduatingfromcollege,atleastninetyunanimousre
sponse:outdoorsonly,exclusivelyoverseas,Europeoranything,
Baustelle,whynot.Isthishardtruthandthedevastatingreality
ofthenationalinterest?No,butitclearlyshowsthatallfurniture,
shoesandjeansarenottheperspectiveofyouth,butasynonyms
foractivitiesthathavelostforevereveryracewithreality.Young
andcreativepeopledonotwant tobenearbankruptandself
proclaimedelite,unpreparedandmyopicowners thathavequ
icklyacquired(haram)capital,whichtodaybecauseofthebad
businessdecisionhastopayahighprice.Youngpeoplearesick
ofthepromissesofthosewhocannotseeallthosegoldminesin
theirownbackyard.
Keywords:NoviPazar, privatization,media, business, youth, unem

ployment
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Књи га Ко со во и Ме то хи ја 
– пост мо дер ни ге о по ли тич ки 
екс пе ри мент очи гле дан je по ка
за тељ ко ли ко је зна чај но по ја ча ње 
у на уч но и стра жи вач ком сми слу 

Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је 
до био до ла ском проф. др Ми ло
ми ра Сте пи ћа у ње го ве ре до ве. 
Овог углед ног уни вер зи тет ског 
про фе со ра по ли тич ке ге о гра фи је 
и ге о по ли ти ке (са да већ) сред ње 
ге не ра ци је, те ауто ра ви ше зна чај
них струч них мо но гра фи ја, за слу
же но пра ти ре пу та ци ја во де ћег 
срп ског ге о по ли ти ча ра, стра те го
ло га и  ге о е ко но ми сте, и ова књи
га мо же се по сма тра ти и као још 
је дан не сум њив до каз у при лог 
то ме. 

Но, Сте пи ће ва но ва мо но
гра фи ја о Ко со ву и Ме то хи ји је 
мно го ви ше од то га: она је  и све
до чан ство о ис трај но сти, и на уч
ноструч ног ра да и мо рал ног ин
те гри те та јед ног од са вре ме них 
срп ских вр хун ских струч ња ка. 
Ни је у пи та њу тек то што књи га 
пред ста вља син те зу Сте пи ће вог 
кон ти ну и ра ног ба вље ња ге о по
ли тич ким ди мен зи ја ма Ко со ва 
и Ме то хи је по след њих 18 го ди
на, ни ти што она, за пра во, пред
ста вља „на ста вак“ мо но гра фи је 
Ко со во и Ме то хи ја – по ли тич
коге о граф ске и ге о по ли тич ке 
пер спек ти ве из рат не 1999. го
ди не, ко ја из ра да у рад, из по гла
вља у по гла вље, сло же не про бле ме 
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Ко со ва и Ме то хи је об ра ђу је зна
лач ки, ко ри сте ћи зна ња и ме то де 
те о риј ске, оп ште и ре ги о нал не 
(бал кан ске) ге о по ли ти ке са ци
љем да об ја сни, рас ту ма чи, али 
и да пру жи прог но зе и пред ло ге, 
све има ју ћи у ви ду са вре ме но ста
ње ства ри – ге о по ли тич ке од но
се, ин те ре се и про це се – ко ји се 
од ви ја ју у овом или по во дом овог 
про сто ра. На све то нас је Сте пић 
на ви као и ви со ки ква ли тет се од 
ње га про сто оче ку је. Нај ве ћа ва
жност књи ге је ипак та што је она 
још је дан ко рак у на став ку „ми си
је“ ко ју је Сте пић од ре дио као циљ 
свог струч ног де ло ва ња, још пре 
ви ше од две  и по де це ни је, ка да 
је от по чи њао ње гов на уч ни рад. 
Ова „ми си ја“ се са сто ји у то ме „да 
си лом на уч них ар гу мен та по бе ди 
псе у до струч на ре ла ти ви зо ва ња 
по ли тич ке ге о гра фи је, а по себ но 
не у га сла сум њи че ња њој бли ске 
ге о по ли ти ке, те да учи ни све ка
ко би ове две ди сци пли не за у зе
ле сво је ме сто ко је им у са зве жђу 
срп ске на у ке не сум њи во при па
да. Исто та ко, она је по ку шај да се 
без ком плек са осве тли су шти на 
„срп ског пи та ња“, а то је ње го ва 
ге о граф ска и ге о по ли тич ка ди
мен зи ја..“1, до да је мо – са искре ном 
бри гом и са о се ћа њем са те шком 
суд би ном соп стве ног на ро да ко ја 
ни ка ко не ума њу је, не ис кри вљу је 

1 Сте пић Ми ло мир, У вр тло гу бал ка ни
за ци је, пред го вор, Слу жбе ни лист СРЈ, 
Бе о град, 2001, стр. 10

објек тив ност Сте пи ће вих уви да, 
већ их, на про тив, по ја ча ва.

Са да на шње вре мен ске дис
тан це, у вре ме из да ва ња но ве 
књи ге о Ко со ву и Ме то хи ји, ја сно 
је да је Сте пи ће ва „ми си ја“ у оба 
сво ја де ла уро ди ла пло дом: у пр
вом де лу ра ди се о  не сум њи вом 
три јум фу Сте пи ће вог на уч ног 
при сту па. Да нас ни струч на (у 
свом нај ве ћем де лу), а по го то во 
не ши ра јав ност, ви ше не под ле жу 
сум ња ма у струч ну ре ле вант ност 
ге о по ли тич ког и ге о стра те шког 
при сту па (ко ји је у прет ход ним 
де це ни ја ма до жи вео и сво је вр сну 
ре ха би ли та ци ју и но ви про цват 
и у свет ским и у на шим, ре ги о
нал ним окви ри ма), већ га, на
про тив, сма тра не у пит ним. Иако 
због опор ту ни зма за о би ла же на 
од стра не ов да шњих по ли тич ких 
ели та, на сто ја ња Сте пи ћа и дру
гих на уч них и јав них де лат ни ка 
не за у ста вљи во про ди ру и по
ступ но пре о бли ку ју пер цеп ци је 
о су штин ски бит ној ге о по ли тич
кој ди мен зи ји „срп ског пи та ња“. 
Дру га чи је ре че но – ши ри се свест 
да је (па ра фра зи ра ју ћи јед ну од 
кључ них Сте пи ће вих те за ко ја је 
би ла и на слов јед не од ње го вих 
прет ход них књи га) „срп ско пи
та ње – ге о по ли тич ко пи та ње“. 
Тра гич но је са мо што је по бед
но сни ход Сте пи ће вих ба зич них 
за ла га ња пра ти ло дво де це ниј ско 
„дро бље ње“,  гу бље ње те ри то ри ја 
и ста нов ни штва те ре алпо ли тич
ко ту ма ра ње срп ских по ли тич ких 
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нео ло ги зми ма, кон цеп ту ал ним 
спе ци фич но сти ма, ори ги нал
ним ме то до ло шким при сту пи ма, 
свр сис ход ним има ги на ци ја ма и 
апли ка тив ним аспек ти ма ге о по
ли ти ке.“3

И ра ни је су Сте пи ће ве сли ко
ви те, а ге о по ли тич ки ре фе рент не 
син таг ме – по пут   „хр ват ске ге о
по ли тич ке че љу сти“ или „срп ског 
„Хар тлен да“ на Бал ка ну“ – што су 
спа ја ле те о риј ски пре ци зна од ре
ђе ња са ја сно уоче ним ге о стра те
шким на ме ра ма, би ва ле сна жно и 
трај но  „уре за не“ у пам ће ње сва ког 
ко се ла тио ње го вих ра ни јих књи
га. Са сли ком Ко со ва и Ме то хи је 
као „ге о по ли тич ке твр ђа ве“, са 
сво јим зи ди на ма и ка пи ја ма што 
над зи ре цен трал ну ко му ни ка
ци о ну вер ти ка лу по лу о стр ва, ова 
„тра ди ци ја“ пру жа ња сли ко ви тих 
а не спор но тач них ге о по ли тич
ких ме та фо ра до би ла је пу но прав
ног на след ни ка. 

Шта чи ни Ко со во и Ме то хи
ју „ге о по ли тич ком ма кротвр ђа
вом“? Ге о граф ске да то сти, „до
бри при род ни пред у сло ви, ка ко 
за од бра ну тог про сто ра, та ко и 
за офан зи ву пре ма ис то ку, ју го и
сто ку и ју го за па ду... Пла нин ским 
вен ци ма за шти ће не ко тли не нај
ве ћи део не ма њић ког пе ри о да... 
би ле су др жав но сре ди ште у те
ри то ри ја л  номор фо ме триј ском 
сми слу.“4 Сте пић нам  опи су је 

3 Исто; из вод из ре цен зи је ака де ми ка Ча
сла ва Оци ћа, стр.  231

4 Исто, стр. 31

ели та ко ји ни су има ле (или ни су 
хте ле да има ју) ухо за пра ве ге о по
ли тич ке ком по зи ци је. 

Да кле, као из раз ис трај но сти 
свих те жњи и усме ре ња ко је кра
се ње гов уку пан до са да шњи рад, 
Сте пић се у но вој мо но гра фи ји 
из но ва ба ви ко сов скоме то хиј
ским ге о по ли тич ким „гор ди је вим 
чво ром“. При то ме, он је по ту
но све стан ва жно сти те ме (ка ко 
ве ли, су ви ше озбиљ не да би се 
пре пу сти ле са мо по ли ти ча ри ма 
не скло ним ду го роч ном про ми
шља њу и стра те шким по гле ди ма) 
и ње не зах тев но сти ко ја из и ску је 
„по себ ни ис тра жи вач ки сен зи би
ли тет, спо соб ност мул ти ди сци
пли нар ног при сту па, спрем ност 
на те шко ће, сум њи че ње и за ме
ра ње „ауто ри те ти ма“, су о ча ва ње 
са опа сно сти ма те о риј ског ра да 
и зам ка ма скри ве них исти на, фал
си фи ко ва них по да та ка и ма ни
пу ла тив них чи ње ни ца“.2 И по ред 
нај ви ших оче ки ва ња, Сте пић нас 
са др жи ном сво је књи ге по но во 
при јат но из не на ђу је: ње гов стил 
је, упр кос сло же ној те ма ти ци и 
ме то да ма ко је ко ри сти, још пит
ки ји, јед но став ни ји и при сту пач
ни ји не го пре. Ње го ва ре че ни ца 
са да већ пот пу но оди ше зре лом 
јед но став но шћу јед ног вр хун ског 
знал ца. Са др жин ски, „рад је прот
кан пој мов нока те го ри јал ним 
ино ва ци ја ма, ге о по ли тич ким 

2 Сте пић Ми ло мир, Ко со во и Ме то хи ја 
– пост мо дер ни  ге о по ли тич ки екс пе
ри мент, ИПС, Бе о град, 2012, стр. 8  
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ве зе на дру гој стра ни.“5 Због то га, 
Сте пић по сма тра ет нич ко ши ре
ње Ар ба на са под под стре ци ма ве
ли ких си ла – упра во као осва ја ње 
„ма кро твр ђа ве“ кроз ју го за пад не 
про ла зе, те ње но пре тва ра ње у 
соп стве ну „ма кро твр ђа ву“ за да ље 
стра те шко ши ре ње на ис ток, се ве
ро и сток, се ве ро за пад и ју го и сток. 
За ње га је не у пит на ге о по ли тич ка 
ар ти ку ли са ност и пла ни ра ност 
ви ше фа зног „ве ли ко а ла бан ског 
про јек та“ кон кре ти зо ва ног као 
те ри то ри јал на тран сгре си ја пре 
све га у ко сов скоме то хиј ском 
про сто ру. Сте пић за то сма тра да 
је пот пу но по гре шно по сма тра
ти про це се ар ба на шке екс пан зи
је са мо као по сле ди цу спон та ног 
ши ре ња и умно жа ва ња њи хо ве 
по пу ла ци је услед не до стат ка жи
вот ног про сто ра. Са зна ња ко ја 
ба ра та ње ге о по ли тич ким ин стру
мен та ри ју мом пру жа ју – пот пу но 
му иду у при лог. 

У овом уви ду сме ште на је 
основ на и су штин ски кључ на те за 
ко ју ће ка сни је, кроз це лу књи гу, 
Сте пић зна лач ки чи ње нич но опе
ра ци о на ли зо ва ти и до ка зи ва ти. 
Она је да та већ и у са мом на сло ву 
књи ге –  да се про блем Ко со ва и 
Ме то хи је мо ра у ге о по ли тич ком 
сми слу са гле да ва ти пре све га као 
је дан „екс пе ри мент“, од но сно, као 
ве штач ки по кре нут про цес, уз 
ства ра ње но вих или под сти ца ње 
по сто је ћих усло ва и окол но сти, 

5 Исто, стр. 36

„основ ну ма кро твр ђа ву“ ко ју чи
не „дво ри ште“ са ста вље но из два 
де ла – Ве ли ког Ко со ва и Ме то хи
је са ма њим обод ним ко тли на ма 
и Дре нич ком ви си јом („уну тра
шњим бе де мом“) из ме ђу њих; „бе
де ме“ у ви ду пла нин ских ве на ца 
ко ји уокви ру ју ко тлин ско дво ри
ште у ква драт ни об лик; „ка пи је“ 
(про ла зе) као са о бра ћај не, оро хи
дро граф ске и ге о стра те шке ула
зе и из ла зе из „твр ђа ве“, од ко јих 
су нај зна чај ни је „се вер на ка пи ја“ 
(Ибар ска кли су ра) и „ју жна ка
пи ја“ (Ка ча нич ка кли су ра). Та ко
ђе, Сте пић уоча ва и „про ши ре ну 
твр ђа ву“ на ис то ку, тј. про стор 
Ла ба (Ма ло Ко со во), но во брд ску 
Кри ву Ре ку, Гор њу Мо ра ву и Из
мор ник ко ји, за јед но са „основ
ном твр ђа вом“, тво ре те ри то ри ју 
АП Ко со во и Ме то хи ја. На да ље, 
он об ја шња ва ка ко је ко тлин ско 
дво ри ште, и основ не и про ши ре
не „ма кро твр ђа ве“, „за хва љу ју ћи 
„зи ди на ма“ ви со ких пла нин ских 
ве на ца, до бро за шти ће но од спо
ља шњих де струк тив них упли ва, 
иако без све ко ли ког ан тро по ге
ног „од брам бе ног си сте ма“, та ба
ри је ра не мо же би ти до вољ на и 
оста је са мо при род на пре ди спо
ни ра ност“. „Ка пи је“, се лек тив ним 
„отва ра њем“ јед них а „за тва ра
њем“ дру гих, сход но исто риј ским 
окол но сти ма и ге о по ли тич кој 
ствар но сти, мо гу да слу же као 
ин те гра ци о не „коп че“ са окру же
њем, али и ефи ка сне „рам пе“ за 
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је то чи ни ла за то што су јој на ро
чи то отва ра ни про ло ми та мо где 
се же ле ло на не ти што ви ше пу сто
ши“ ... као „по треб на оно ме ко њом 
ру ко во ди у по ли тич ке свр хе.“7   

Са на ме ром пру жа ња от по ра 
овој „сти хи ји“ ко ја се огле да ла у 
ра то ви ма, про го ни ма и ре ду ко
ва њу и фраг мен та ци ји срп ских 
те ри то ри ја, Сте пић об ра ђу је 
хро но ло ги ју „ге о по ли тич ког екс
пе ри мен та“ у за па љи вој бал кан
ској ла бо ра то ри ји. Он  то чи ни 
на ви ше стру ко успе шан на чин: уз 
при ка зи ва ње од но са де мо гра фи је 
и ге о по ли ти ке – он об ја шња ва за
што је про стор Ко со ва и Ме то хи је 
и да ље ме сто по пу ла ци о ног об на
вља ња, тј. ве ћег при род ног при ра
шта ја Ср ба гле да ју ћи це лу Ср би ју; 
уз ана ли зу фи зич коге о граф ских 
осно ва ге о по ли тич ког по ло жа
ја Ко со ва и Ме то хи је – он об ја
шња ва за што тај про стор, иако у 
мор фо ме триј ском сми слу не ма ју 
цен трал ну по зи ци ју на По лу о
стр ву већ пре те же ка Ја дра ну, тј. 
ње го вом за пад ном де лу,  има зна
чај ге о по ли тич ког цен тра ли те та 
услед пру жа ња тра са по лу о стрв
ских ко му ни ка ци о них тран сфер
за ла ко је кроз ње га про ла зе или га 
тан ги ра ју; уз опи си ва ње ин те ре
са су сед них др жа ва, ре ги о нал них 
си ла и ве ли ких си ла – Сте пић 
об ја шња ва гло бал ни ге о по ли тич
ки зна чај Ко со ва и Ме то хи је као 

7 Исто, стр. 5

и то од стра не спо ља шњег фак то
ра – ве ли ких си ла, пре све га оних 
за пад них. Ве ли ке си ле то чи не 
ка ко би са овла да ва њем ко сов
скоме то хиј ском „ге о по ли тич ком 
твр ђа вом“, а кроз ства ра ње ко сов
ске псе у додр жа ве,  кон тро ли са ли 
сре ди шњи про стор и Бал кан ског 
по лу о стр ва и та мо шње глав не 
пут не прав це ка ко би, пре ко то
га, ство ри ле но ви од нос сна га у 
ме ђу др жав ним од но си ма на По
лу о стр ву за рад по сти за ња ши рих 
ге о стра те шких и ге о по ли тич ких 
ци ље ва. Сте пић, као сва ки вр сни 
ге о по ли ти чар, ове „про стор не 
игре“ уоча ва у ду жим исто риј
ским ре ла ци ја ма. За то, у атлан
ти стич ком „еск пе ри мен ту“ ко ји 
по др жа ва ар ба на шки фак тор, он 
ви ди на ста вак оно га што је Цви
јић пре чи тав век уоча вао у оно ме 
што је чи ни ла он да шња Тур ска 
ко ја је „ра ди ла свим сред стви ма 
да у Ста рој Ср би ји, спе ци јал но у 
ко сов ској и ме то хиј ској обла сти, 
уни шти срп ски на род и област ар
ба на шког еле мен та про тег не што 
ви ше на ис ток и се ве ро и сток, да 
та ко ути сне  клин у срп ско те ло“,6 
од но сно исто оно што је Јо ван То
мић (чи ји је увод ни ци тат и но се
ћи лајт мо тив Сте пи ће ве књи ге) 
1913. го ди не при ме ћи вао ка да је 
пи сао да „пу сто но сна ар ба на шка 
ре ка ни је на пу шта ла сво је ко ри то 
ни ти га че сто ме ња ла због при
род не јој бр зи не ње на то ка“; ... „она 

6 Исто, стр. 67
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ка ри ке у окви ру „бал кан ског ге
о по ли тич ког и ге о стра те гиј ског 
лу ка“ атлан ти стич ке ге о по ли ти
ке што се кре ће „од об у зда ва ња 
у про ши ре ње“ ка ис то ку и, на су
прот њој, кон тин те тал не евро а
зиј ске ал тер на ти ве и мо гућ но сти 
ко је она отва ра..... Сте пи ће ва мул
ти фак тор ска ана ли за, а по том и 
син те за, про це се на и Ко со ву и 
Ме то хи ји и це лом Бал ка ну, где се 
кон ти ну и ра но од ви ја те ри то ри
јал но су зби ја ње и ра ср бљи ва ње 
срп ског ет ни ци те та, де ши фру је у 
„ге о по ли тич ком кљу чу“. За кљу чак 
ко ји сте че ни уви ди на ме ћу је да су 
„Ср би ја, срп ски на род и срп ски 
на ци о нал ни ин те ре си по ста ли 
та о ци евро а тлан ског та ла со крат
ског ге о по ли тич ког кур са срп ких 
во ђа. Ди рект на це на та кве ори
јен та ци је је сте гу би так Ко со ва и 
Ме то хи је...“8    

Број ни па са жи књи ге Ко со во 
и Ме то хи ја  пост мо дер ни ге о
по ли тич ки екс пе ри мент, на да
ље, са ла ко ћом об ра ђу ју ге о граф
ска свој ства, при род на бо гат ства 
и ет но де мо граф ске при ли ке на 
Ко со ву и Ме то хи ји, те ин те ре
сне и ге о стра те шке про јек ци је на 
ње му и око ње га, ка ко би, са сте
че ним по у зда ним пред зна њем, 
би ла „пре тре са на“ нај де ли кат ни
ја пи та ња им пли ка ци ја мо гу ћих 
крај њих „ре ше ња“ ко сов скогме
то хиј ског “ре бу са“. То су: за мр зну

8 Исто, стр. 208

ти кон фликт, ам пу та ци ја са или 
без при зна ња Ср би је, ре де фи ни
са ње ста ту са уну тар срп ског су
ве ре ни те та или те ри то ри јал на 
по де ла. Уз до бро ар гу мен то ва но 
ста но ви ште да са одва ја њем Ко
со ва и Ме то хи је од Ср би је, тј. од у
ста ја ње Ср би је од овог про сто ра, 
не би би ле на ми ре не ни ам би ци је 
ве ли ких си ла ко је сто је иза овог 
„ге о по ли тич ког екс пе ри мен та“, а 
ни пре тен зи је Ар ба на са (ко ји ма 
је овла да ва ње „ма кро трв ђа вом“ 
са мо од скоч на да ска за ства ра ње 
„но вих жа ри шта“ ра ди пре ком по
но ва ње гра ни ца у ци љу ре а ли за
ци је „ве ли ко ал бан ског про јек та“, 
чи ме би  се трај но про ме нио од
нос сна га на Бал ка ну), Ми ло мир 
Сте пић де таљ но про ми шља све 
ва ри јан те мо гу ће по де ле Ко со ва 
и Ме то хи је: ре ги о нал ноге о граф
ска ре дук ци ја, те ри то ри јал на 
ком пен за ци ја (це ло ви та и пар ци
јал на раз ме на те ри то ри ја), ет но
про стор не оп ци је (мул ти тет нич
ка фраг мен та ци ја, ет ноекс кла
ви за ци ја), те про цен ту ал ноар би
трар не, еко ном скофи нан сиј ске и 
функ циј скогра ви та циј ске оп ци
је, укљу чу ју ћи и пи та ње њи хо ве 
ге о по ли тич ке це лис ход но сти. Уз 
за кључ ке о не це лис ход но сти свих 
ва ри јан ти по де ле (ко је оста вља ју 
не за до вољ ним обе стра не, а не от
кла ња ју ствар не узро ке ду го трај
не кри зе ме ђу ет нич ких од но са 
ни ти њи хо ве спољ не ге о по ли тич
ке под стре ке), Сте пић твр ди да је 
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по ли тич ко про ми шља ње на чи на 
по сти за ња овог ду го роч ног ци
ља – оста вљен је про стор за не ку 
на ред ну ге о стра те шку ана ли зу и 
књи гу....   

по де ла те ри то ри ја у су прот но сти 
са ду го роч ним срп ским ин те ре
си ма. Он као крат ко роч ни срп ски 
ге о по ли тич ки циљ ви ди ак тив
ни ји и офан зив ни ји ан га жман у 
амор ти за ци ји трај ног од у зи ма ња 
Ко со ва и Ме то хи је од Ср би је, у 
сми слу по ли тич когди пло мат
ског одр жа ва ња sta tus quoa и „за
мр за ва ња кон флик та“ до по Ср би
ју по вољ ни је кон ста ла ци је сна га, 
а са њи ма и стра те шки, ду го роч ни 
рад. Ова кав рад прет ход но из и
ску је иден ти фи ка ци ју те о риј ски 
уте ме ље них го ло бал них ге о по
ли тич ких стра те ги ја и њи хо вих 
кон кре ти за ци ја у про сто ри ма 
где жи ве Ср би, те прак тич ну ре
о ри јен та ци ју у скла ду њим. Са
вр ше но схва та ју ћи да је про блем 
ве зан за „ге о по ли тич ки екс пе ри
мент на Ко со ву и Ме то хи ји“ део 
ши рег про бле ма, Сте пић се за ла
же за ак тив но кон цен три са ње на 
„стра те шком ја ча њу Ср би је и свих 
срп ских зе ма ља у ду хов ном, еко
ном ском, кул тур ном, про па ганд
ном, ди пло мат скопо ли тич ком, 
вој ном и дру гом сми слу ка ко би 
спрем но до че ка ле по вољ ни ју кон
сте ла ци ју гло бал них, европ ских и 
бал кан ских ге о по ли тич ких при
ли ка за по ни шта ва ње фак тич ког 
ста ња се це си је..“9 А за да ље, на 
струч ним осно ва ма и уз по моћ 
при сту пач не на уч не ме то до ло ги
је, по Ср би ју и Бал кан ши ре ге о

9  Исто, стр. 212





УПУТСТВОЗААУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра да 
ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се пи
шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма (фонт 12) и ну ме ри шу се арап ским бро
о је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе озна ча
ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold (фонт 
12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. У тек
сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим ра да 
не сме би ти ве ћи од 1 до 1,5 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 до 25 стра на, 
36300 до 56725 ка рак те ра са раз ма ком).

По сле ових по да та ка сле ди са же так ко ји тре ба да са др жи од 100 до 
250 ре чи. Иза са жет ка иду кључ не ре чи чи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, 
док њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У сажеткутре ба 
да сто ји пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни ме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли
тературе, тре ба на пи са ти резимечи ја ду жи на мо же би ти до 1/10 ду жи не 
члан ка. Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не 
нај ва жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом 
ра ду знат но ши ре не го у са жет ку. Са же так, кључ не ре чи и ре зи ме тре ба 
пре ве сти и на ен гле ски је зик, ако је рад на ен гле ском, са же так и кључ не 
ре чи тре ба пре ве сти на срп ски је зик. Текст за ча со пис не са др жи по се бан 
увод и за кљу чак.

Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro man, ве ли чи на сло ва 12, са 
уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5 – ћи ри лич но пи смо.

Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 
ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о монографијифу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Ро до мр сци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су-
мрак за па да, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се радиочланку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, По ли тич ка ре ви ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);

– ка да се ра ди о зборникурадова: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва



ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Ср би ја – по ли тич ки и ин сти-
ту ци о нал ни иза зо ви (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);

– изворисаИнтернета, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же пу ну ин тер нет адре су (на при мер: 
http://sh.wi ki pe dia.org/wi ki/Re vo lu ci ja).

– архивскаграђа,мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књиге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Срп ско пи та-
ње да нас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– зборници: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Ср би ја – по ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви (при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чланак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– литературасаИнтернета, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– архивскаграђа,мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894). 

Тек сто ве сла ти у штам па ном и елек трон ском об ли ку: Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Све то за ра Мар ко ви ћа 36, еmail адре са – smiljana.
paunovic@ipsbgd.edu.rs



УПУТСТВОРЕЦЕНЗЕНТИМА
Главни задатак рецензента је да доприносе очувању високог квалитета 

који иначе ужива наш часопис. На првом месту треба нагласити да 
рецензент не сме бити упознат са идентитетом аутора рада и обрнуто, 
аутор не сме знати идентитет рецензента. Приликом добијања рада сваки 
рецензент има рок од 20 дана да редакцији достави урађену рецензију. 
Веома је важно да рецензент буде свестан да је поступак рецензије 
поверљив, при чему се садржај рецензије не сме откривати трећој страни. 
Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји било који вид 
конфликта интереса у вези са радом који треба да рецензира потребно је 
да о томе што пре обавести редакцију. 

Приликом рецензије рукописа рецензент треба да одговори на следећа 
питања: Да ли је аутор показао у чему је оригиналност чланка? Да ли 
је аутор довољно оправдао своје тврдње? Да ли је аутор стручно/научно 
утемељио своје тезе? Да ли је рад комплетан према Упутству за ауторе? 
Којој научној области рад припада? Затим, рецензија треба да садржи 
примедбе о стручном/научном квалитету рукописа, али и сугестије за 
побољшање рукописа, уколико за то постоји потреба. 

На самом крају рецензент треба да оцени којој категорији рад припада 
(оригиналан научни рад, прегледни рад, кратко или претходно
саопштење,научнакритика, односнополемика, освртииприкази) 
и да изнесе своје мишљење о томе да ли рукопис треба да се прихвати 
у садашњем облику, да се прихвати уз сугерисане измене или да се не 
прихвати због наведених разлога у рецензији. 
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