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* Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град

БојанЈовановић*

СР БИ ЈА И ЗА ПАД НИ БАЛ КАН

Резиме

Са ста но ви шта фи зич ко-ге о граф ског од ре ђе ња, еви-
дент но је да се Ср би ја на ла зи на цен трал ном под руч ју Бал-
кан ског по лу о стр ва. Тај про стор је од ре ђен Мо рав ском до ли-
ном, а ње го ва за пад на гра ни ца ре ком Дри ном. Та ко ђе је нео-
спор но да је ми ле ни јум ским про це сом утвр ђе на исто риј ско-
кул тур на и ци ви ли за циј ска гра ни ца ко ја од Бо ке Ко тор ске, 
сле де ћи на се ве ру ток Дри не де ли ис точ ни од за пад ног Бал-
ка на. Ме ђу тим, по ли тич ки је ова гра ни ца ре ла ти ви зо ва на и 
по ме ра на за ви сно од мо ћи ути цај не сфе ре, па је и про стор 
срп ске др жа ве си ту и ран у за пад ни или ис точ ни свет. Са та-
квом тен ден ци јом се су о ча ва мо и да нас, ка да се те ри то ри-
ја Ср би је свр ста ва у за пад ни Бал кан. То од ре ђе ње по ти че 
од стра не За па да и по ста ло је зва нич но на кон ра та ко ји је 
НА ТО пакт по кре нуо са ци љем оти ма ња Ср би ји ње не ју жне 
по кра ји не Ко со во и Ме то хи је. Ср би ја је не кри тич ки при хва-
ти ла то пре и ме но ва ње ге о граф ске ре ал но сти свог под руч ја 
као сво је са мо о дре ђе ње, за бо ра вља ју ћи исти ну о свом објек-
тив ном по ло жа ју и не сум њи вим пред но сти ма ко је јој је до-
но сио тај по ло жај то ком исто ри је. 
Кључ не ре чи: Ср би ја, Бал кан, Ис ток, За пад, хри шћан ство

Уко ли ко је, ка ко се ве ли, име ном од ре ђе на суд би на, од-
но сно да је име зна ме ње (no men est omen), он да су у са мом 
на зи ву Бал кан ског по лу о стр ва да те про тив реч но сти ко је ће 
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се у исто ри ји ис по ља ва ти на раз ли чи те на чи не. У том име ну 
са др жа не су пр во бит не пред ра су де и не тач но сти ко је сим бо-
ли зу ју и све по то ње ге о по ли тич ке кон тро вер зе ве за не пр вен-
стве но за на сто ја ње да се са ста но ви шта од ре ђе них ин те ре-
са од ре де и пре де фи ни шу по је ди ни де ло ви овог по лу о стр ва. 
Иако по ти че од име на пла нин ског ма си ва ко ји се про сти ре 
од Цр ног мо ра у Бу гар ској до Ста ре пла ни не и иде ка се ве ру 
до Вр шке Чу ке, тај на зив је по сле ди ца по гре шног схва та ња 
ње го вог ре ље фа, од но сно пред ста ве о не ком пла нин ском би-
лу ко је де ли про стор од Цр ног мо ра до Ал па. Од ан тич ког 
вре ме на до ре не сан се вла да ла је пред ра су да да је чи та во по-
лу о стр во по де ље но не ком по преч ном пла ни ном ко ја као оса 
све та, Ca te na mun di, де ли раз ви је ни ји југ од вар вар ског се ве-
ра. Тек у 19. ве ку је утвр ђе но да је по лу о стр во, у ства ри, пре-
се че но од се ве ра на југ Мо рав ско-вар дар ском до ли ном, али 
су се пред ра су де о цен трал ној пла ни ни очу ва ле до сре ди не 
тог ве ка и пре суд но ути ца ле на ње го во име но ва ње.1

Из овог кон тек ста је еви дент но да, сход но стра на ма 
све та, Бал кан ско по лу о стр во има свој за пад ни, ис точ ни, се-
вер ни и ју жни део, а да је ње гов цен трал ни про стор од ре ђен 
Мо рав ско-вар дар ском до ли ном. За пад на гра ни ца овог цен-
трал ног под руч ја на ко јем се про сти ре Ср би ја утвр ђе на је 
ре ком Дри ном, док је ис точ на од ре ђе на Ста ром пла ни ном.2 
Фи зич ко-ге о граф ско од ре ђе ње на ко јем се на ла зи Ср би ја је 
уже од ши рег про сто ра Бал кан ског по лу о стр ва на ко јем су 
на ста ње ни Ср би. Цен трал ним Бал ка ном од ви ја ли су се глав-
ни кул тур ни и ци ви ли за циј ски про це си ко ји су обе ле жи ли 
ово под руч је. У том сми слу се и дуж ре ке Дри не ус по ста ви ла 
гра ни ца из ме ђу ис точ ног и за пад ног де ла по лу о стр ва. Ме ђу-
тим, ове ге о граф ске од ред ни це по ста ју ре ла тив не у по ли тич-
ком од ре ђе њу су прот ста вље них ин те ре сних сфе ра. 

1 J. Цви јић, Бал кан ско по лу о стр во и ју жно сло вен ске зе мље, осно ви ан тро по-
ге о гра фи је, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка СР Ср би је, Бе о град, 1966, 3. - Име 
Бал кан се, на и ме, пр во бит но од но си ло на је дан део тог за ми шље ног цен-
трал ног би ла и по гре шно је упо тре бље но да би се њи ме озна чио цео пла нин-
ски ве нац. Из по гре шне пред ста ве о цен трал ном пла нин ском би лу на ста ло 
је и са да шње име Бал кан ско по лу о стр во. Ње гов ис точ ни део звао се Хе мус, а 
то име се од но си ло на пла ни не бли же Ца ри гра ду и би ло је по зна ти ја од оних 
ко ја су да ва на дру гим де ло ви ма тог ма си ва. Кла сич ни Хе мус је не тач но на-
зван Бал кан јер на тур ском Бал кан зна чи пла ни на уоп ште, а Тур ци су овим 
име ном на зва ли ис точ ни део ста рог Хе му са.

2 Ibi dem, 46, 52. - У за пад ну Ср би ја спа да Шу ма ди ја. док ис точ на Ср би ја об у-
хва та слив Ти мо ка са По реч ком ре ком, Пе ком и Мла вом.
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Бу ду ћи да се сва ка област при бли жно од ре ђу је сво јим 
по ло жа јем из ме ђу су сед них, и под руч је на се ље но Ср би ма на 
Бал ка ну си ту и ра се пр вен стве но из ме ђу Ис то ка и За па да. Ге-
о по ли тич ко од ре ђе ње овог под руч ја је ре ла ти ви зо ва но по ме-
ра њем гра ни ца и зо на ути ца ја, што је има ло за по сле ди цу 
да од ред ни це Ис ток и За пад, за др жа ва ју ћи ва же ње у ши рем 
кон тек сту, вре ме ном из гу бе сво ја прет ход на зна че ња за ову 
област. По ста ју ћи ме та фо ре за по ла ри зо ва не све то ве, Ис ток 
и За пад су на ни воу гло бал них па ра диг ми озна ча ва ли ди ја-
ме трал не су прот но сти ко је су у том сми слу и ис ка зи ва ле и 
на под руч ју Бал кан ског по лу о стр ва. 

 Ли ни ја ко ја то ком ре ке Дри не де ли Бал кан ско по лу-
о стр во је гра ни ца раз ли чи тих цр кве них, кул тур них и по ли-
тич ких ути ца ја на та ло же них у кул тур ним сло је ви ма и тра-
ди ци ји срп ског на ро да. Ње го ва исто ри ја за то се и не мо же 
одво ји ти од ме ста ко је ве ко ви ма има зна че ње ве ли ког исто-
риј ског рас кр шћа и на ко јем су круп ни до га ђа ји уцр та ва ли 
вре мен ска раз ме ђа и ус по ста вља ли про стор на раз гра ни че ња. 
На ста ње ност на де лу овог европ ског про сто ра има ла је за Ср-
бе суд бин ски зна чај јер се њи хов кул тур ни и ду хов ни иден-
ти тет фор ми ра у кон тек сту ме ђу соб но су прот ста вље них све-
то ва ко ји се је дан у дру гом ме ђу соб но огле да ју и од ре ђу ју. 
На из ме нич не аспи ра ци је јед ног или дру гог све та да осво ји, 
се би пот чи ни и уки не онај дру ги до во ди ле су у пи та ње нај-
пре оног ко ји је био из ме ђу њих и ста јао им на пу ту. Тај по ло-
жај рас пе то сти из ме ђу Ис то ка и За па да био је за Ср бе ве ли ко 
ис ку ше ње али и ве ли ки иза зов. 

 Пе ри од од по де ле Рим ског цар ства 394. го ди не до по-
де ле цр ка ва 1054., вре ме је по твр ђи ва ња исто риј ског при су-
ства Ср ба на овом про сто ру, по че так њи хо ве др жав но сти и 
при ма ња хри шћан ства. То је пе ри од ја ке Ви зан тиј ске др жа-
ве, ко ја се на свом ци ви ли за циј ском вр хун цу ис ка зу је син-
те зом Ис то ка и За па да и др жав ном мо ћи као ре ал ног свет-
ског сре ди шта. Во де ћом уло гом у та да шњој ме ђу на род ној 
за јед ни ци и сво јом им пе ри јал ном иде о ло ги јом, Ви зан ти ја 
се по и сто ве ћу је са све том ко ји у об но вље ној уни вер зал но-
сти рим ског цар ства до би ја у Кон стан ти но по љу и свој Рим 
на Ис то ку.3 Ду гим ми ле ни јум ским лу ком, она је пре мо сти ла 

3 Д. Обо лен ски, Ви зан тиј ски ко мон велт, Про све та - Срп ска књи жев на за дру-
га, Бе о град, 1991. Е. Ар ве лар, По ли тич ка иде о ло ги ја ви зан тиј ског цар ства, 
“Фи лип Ви шњић”, Бе о град, 1988, 34.
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вре мен ски ток ко ји је на кон па да За пад ног рим ског цар ства 
476. го ди не до во дио у пи та ње са ме те ме ље за пад но е вроп ске 
ци ви ли за ци је. Иако је фак тич ки си шла са исто риј ске сце не 
тур ским осва ја њем Кон ста ти но по ља 1453. го ди не, Ви зан ти ја 
је на ста ви ла да жи ви кроз ин сти ту ци је, ре ли ги ју и об ли ке 
умет нич ког ства ра ла штва европ ских и бал кан ских на ро да. 

 Из ла зе ћи из сен ке тог моћ ног цар ства, сред њо ве ков-
на Ср би ја се фор ми ра на ве ли ком ре ли гиј ском и кул тур ном 
рас кр шћу из ме ђу За па да и Ви зан ти је, об је ди ња ва њем при-
мор ских срп ских зе ма ља, из ло же них не по сред ном ути ца ју 
Рим ске цр кве, са срп ским кон ти нен тал ним обла сти ма сред-
њег Бал ка на, ко је су би ле под ју ри здик ци јом Ис точ не цр кве. 
Ства ра ју ћи сво ју кул ту ру на овом под руч ју, Ср би оства ру ју у 
вре ме свог цар ства у че тр на е стом ве ку и свој нај ве ћи др жав-
ни до мет из ра жен су пер и ор но шћу у та да шњем ви зан тиј ском 
ци ви ли за циј ском кру гу. Оства ре на над моћ би ће пре суд на и 
за ус по ста вља ње од го ва ра ју ћег од но са пре ма Ви зан ти ји и 
ње ном зна ча ју за срп ску исто ри ју и кул ту ру. 

 При су ство Ср ба на Бал ка ну не сум њи во се же у ду бљу 
про шлост од оне ко ја се, пре ма до не дав ним ту ма че њи ма, ве-
зу је за пе ри од њи хо вог до се ља ва ња у 7. ве ку. Је дан од ре ле-
вант них по ка за те ља тог знат но ра ни јег кул тур ног при су ства 
Ср ба на овом под руч ју су ар хе о ло шки тра го ви њи хо ве ма-
те ри јал не кул ту ре.4 Ства ра ње пр ве др жав не за јед ни це би ће 
пре суд но за сма њи ва ње до та да шњих ме ђу пле мен ских раз-
ли ка, али ће про це су кул тур ног ујед на ча ва ња и об је ди ња ва-
ња по себ но до при не ти при ма ње хри шћан ства нај пре у 7. а 
по том и у 9. ве ку. На чин на ко ји је при ма на но ва ве ра и сим-
бо лич ко кре та ње у об ре ду кр ште ња озна чи ло је окре та ње 
Ср ба од за па да ка ис то ку, али је су штин ски то зна чи ло окре-
та ње ка се би и свом но вом ду хов ном уте ме ље њу.5 При ма ње 

4 Ђ. Јан ко вић, “Сло ве ни у ис точ ној Ср би ји у VI и VII сто ле ћу”, Ар хе о ло ги ја 
ис точ не Ср би је, Фи ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду, Цен тар за ар хе о ло шка 
ис тра жи ва ња књ. 18, Бе о град 1997, 133-149; Ђ. Јан ко вић, “Сред њо ве ков на 
кул ту ра Ср ба на гра ни ци пре ма За пад ној Евро пи”, Тра ди ци о нал на кул ту ра 
Ср ба у Срп ској кра ји ни и Хр ват ској, Ет но граф ски му зеј, Бе о град 2006, 9-21.

5 А. Шме ман, Све та тај на кр ште ња, Ми тро по ло ји ја цр но гор ско-при мор-
ска, Це ти ње, 1991, 51, 59. - Су прот но до та да шњем до ми нант ном па ган ском 
об ред ном опо су ном кре та њу у сме ру од ис то ка ка за па ду, од но сно у сме ру 
кре та ња Сун ца, об ре дом кр ште ња по је ди нац је уво ђен у све ту тај ну про ме-
не до та да шњег иден ти те та. Сим бо лич ким окре та њем од за па да ка ис то ку 
озна ча ва но је из ла же ње из де тер ми нан ти при род не ег зи стен ци је и по че так 
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хри шћан ства се од ви ја као про цес фор мал ног по кр шта ва ња 
и су штин ског при ма ња но ве ве ре. У тој ре цеп циј ској рав ни 
хри шћа ни за ци ја се и раз ли ку је од хри сти ја ни за ци је, јер тек 
при ма ње Хри ста зна чи су штин ски вер ски и етич ки пре о бра-
жај по је дин ца ко ји се мо же на зва ти хри шћа ни ном. Ме ђу тим, 
по ка за ће се тек на кон по де ле цр ка ва 1054. го ди не да је од са-
ме хри сти ја ни за ци је би ло зна чај ни је из ко јег је цен тра она 
вр ше на, јер је по ка то ли че ње Ср ба био пр ви ко рак у про це су 
гу бље ња њи хо вог на ци о нал ног иден ти те та. 

 Из ме ђу Ис тока и За пада 
О ва жно сти ко ју ће вер зи ју хри шћан ства Ср би при ми-

ти све до чи и по да так о дво стру ком кр ште њу осни ва ча срп ске 
ди на сти је Не ма њи ћа. На и ме, не по сред но по ро ђе њу око 1113. 
го ди не, Сте ван Не ма ња је кр штен у ри мо ка то лич кој цр кви 
Пре све те Бо го ро ди це у Риб ни ци (да на шња Под го ри ца), по 
ла тин ском об ре ду, до ми нант ном у та да шњој Зе ти, у ко ју се 
из Ра шке, због су ко ба са бра ћом око вла сти и на ста лог гра-
ђан ског ра та, скло нио ње гов отац За ва да. На кон оче вог по-
врат ка са по ро ди цом у Ра шку, Сте ван Не ма ња је кр штен по 
дру ги пут у епи скоп ској цр кви Све тих Пе тра и Па вла у Ра су 
(код да на шњег Но вог Па за ра), та да шњој пре сто ни ци Ра шке, 
по грч ком пра во слав ном об ре ду.6 Ње го ву вла да ви ну обе ле-
жа ва ју стал ни ра то ви из ме ђу Ви зан ти је и за пад них др жа ва 
Угар ске, Мле тач ке ре пу бли ке и Све тог рим ског не мач ког 
цар ства, а при кла ња ње јед ној од стра на у су ко бу би ло је мо-
ти ви са но те жњом за те ри то ри јал ним про ши ре њем или очу-
ва њем по сто је ћег ста ту са и др жав них гра ни ца. Иако је био 
ви зан тиј ски ва зал, Не ма ња је одр жа вао до бре ве зе са пап-
ском ку ри јом због по др шке у бор би про тив Ви зан ти је али и 
због срп ског ста нов ни штва ри мо ка то лич ке ве ре у при мор ју. 
На ве ли ком др жав ном са бо ру 1196. го ди не Не ма ња се по вла-
чи са вла сти, оста вља ју ћи пре сто и ти ту лу ве ли ког жу па на 
Ра шке сред њем си ну Сте фа ну, чи ји је таст го ди ну да на ра ни-
је др жав ним уда ром свр гао бра та и пре у зео власт у Ви зан ти-
ји. По вла че ње са пре сто ла нај пре Сте фа на Не ма ње а по том 
и ње го вог си на Сте фа на Пр во вен ча ног би ло је усло вље но 

но вог жи во та.)
6 Све ти Са ва, “Жи ти је Све тог Си ме о на Не ма ње”, у Са бра ни спи си, Про све та, 

СКЗ, Бе о град 1986, 118; С. Пр во вен ча ни, “Жи вот Све тог Си ме о на”, Са бра ни 
спи си, Про све та, СКЗ, Бе о град 1988, 64-65.
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ме ђу на род ним окол но сти ма и ути ца јем спо ља шних фак то-
ра, пр вен стве но Ви зан ти је, на по ли тич ка зби ва ња и од лу ке 
у Ср би ји. 

 Ја ча ње срп ске др жа ве за по чи ње у вре ме су то на Ви-
зан ти је, чи ју нај ду бљу кри зу озна ча ва пад Ца ри гра да 1204. 
го ди не под власт Кр ста ша. Тај но ви кон текст сла бље ња Ви-
зан ти је ство рио је мо гућ ност оства ре ња срп ских др жав них 
и цр кве них ин те ре са. Са ва је па пи ном кру ном 1217. го ди не у 
пра во слав ном хра му “Све то га Спа са” у Жи чи овен чао сво га 
бра та Сте фа на, ко ји ти ме по ста је пр во вен ча ни краљ Ср би је. 
Ме ђу тим, Сте фан Пр во вен ча ни ни је пр ви срп ски краљ. Он 
је пр во вен ча ни, од но сно пр ви кру ни са ни вла дар али са мо у 
окви ру ди на сти је Не ма њи ћа. Пр ви срп ски краљ био је син 
Сте фа на Во ји сла ва, Ми ха и ло Во ји сла вље вић ко ји је вла дао 
Ду кљом (Зе том) од сре ди не XI ве ка до 1081. го ди не, а про-
гла сио се за кра ља 1077. го ди не.7 У пи сму ко је му је упу тио 
на ред не го ди не по ње го вом кру ни са њу, па па Гр гур VII му 
се обра ћа као сло вен ском кра љу (Skla vo rum re gi), да би му 
по том и при знао ту ти ту лу. Др жа ва Ми ха и ла Во ји сла вље ви-
ћа по ста је ре ги о нал на си ла, ко ја је по ве за ност са пап ством 
и Нор ма ни ма ис ко ри сти ла да бу де ак тив ни уче сник та да-
шње ме ђу на род не по ли ти ке. Ми ха и ло је у дру гом бра ку био 
оже њен ви зан тиј ском плем ки њом, до био ви зан тиј ску ти ту-
лу про то спа то ра и за хва љу ју ћи ви зан тиј ској по мо ћи у бор-
би про тив бра ће ус пео да оси гу ра власт. Иако је при зна вао 
ви зан тиј ску власт, ко ри сти сла бо сти Ви зан ти је рас тр за не 
гра ђан ским ра то ви ма да јој се су прот ста ви, по мог не срп ским 
уста ни ци ма у По мо ра вљу и про ши ри сво је те ри то ри је. Срп-
ска ди на сти ја Во ји сла вље ви ћа је вла да ла док до ми на ци ју ни-
је пре у зе ла ди на сти ја Не ма њи ћа, а по на ша ње пр вог срп ског 
кра ља као и по то њих срп ских вла да ра оцр та ва обра зац по ли-
тич ког де ло ва ња у ре ал но сти из ме ђу Ис то ка и За па да. 

 Сте фан је, да кле, са мо пр во вен ча ни срп ски краљ све-
то род не ди на сти је Не ма њић ко ја ће оства ри ти и нај ве ће др-
жав не до ме те у сред њем ве ку. У том сми слу до би ја ње кру не 
од Ри ма за Сте фа на Не ма њи ћа ни је зна чи ло окре та ње За па ду, 
већ по твр ђи ва ње др жа ве из цен тра ко ји је у то вре ме мо гао да 
да др жав ност. Овај чин ви шег ста ту сног по твр ђи ва ња др жав-
не са мо стал но сти прет хо дио је до би ја њу и цр кве не ауто ном-
но сти. Срп ска пра во слав на цр ква је ус пе ла да од Ца ри град-

7 В. Ћо ро вић, Исто ри ја Ср би је, Im pri me, Ниш, 2006, 120.
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ске па три јар ши је, из ње ног та да шњег ег зи ла у Ни ке ји, до би је 
сво ју ауто ке фал ност 1219. го ди не са Са вом као сво јим пр вим 
ар хи е пи ско пом. При зна ју ћи пр вен ство ча сти рим ском па пи, 
Са ва на те ме љу ви зан тиј ског пра во сла вља гра ди са мо стал-
ност срп ске цр кве као бит ног чи ни о ца др жав не и кул тур не 
ин ди ви ду ал но сти срп ског на ро да. 

 Иако је, да кле, при ма ње но ве ве ре ре зул ти ра ло и 
осни ва њем соп стве не пра во слав не цр кве, про цес хри сти ја-
ни за ци је ни кад ни је до кра ја и пот пу но из вр шен. Број цр ка ва 
у сред њо ве ков ној Ср би ји го во ри о ра ши ре но сти хри шћан-
ства ко је је да ва ло пе чат ва же ћим ре ли гиј ским са др жа ји ма, 
али не ука зу је на ње го ву при хва ће ност и ду бљу уко ре ње ност 
у на ро ду. С дру ге стра не, су штин ско при ма ње хри шћан ства 
би ло је и оста ло ве за но пр вен стве но за по је дин це, док ве ћи-
на оста је хри шћан ски не пре о бра же на, а иза фор мал ног при-
др жа ва ња хри шћан ства чу ва скло ност ка па ган ству и при-
вр же ност ра ни јим ве ро ва њи ма. Ме ђу тим, зна чај при мље ног 
хри шћан ства за Ср бе по ка зао се у пе ри о ду нај ве ћих на ци-
о нал них ис ку ше ња. Про до ром Ту ра ка на Бал кан Ср би ја је 
по ста ла по при ште Ис то ка и За па да, а та бор ба ни је пре ста-
ла ни на кон Ко сов ског бо ја 1389. го ди не и ка сни је про па сти 
срп ске др жа ве 1459. го ди не. Ис ход јед ног та квог ра та из ме ђу 
Аустри је и Тур ске усло вио је Ве ли ку се о бу Ср ба 1690. го ди-
не, га ше ње до та да шње цр кве не ор га ни за ци је и прак тич ног 
не ста ја ња ин сти ту ци о нал них усло ва за одр жа ва ње хри шћан-
ства. За по ро бље не Ср бе хри шћан ство је по ста ло бит но упо-
ри ште очу ва ња на ци о нал ног иден ти те та али и ве ра у чи јој 
су сен ци ожи вље ни па ган ски на род ни оби ча ји и ве ро ва ња.8 
На стао као син те за хри шћан ског и па ган ског, Ко сов ски мит 
је по стао оли че ње са мо жр тве не ети ке, ко ја је сво ју не по сред-
ну вред ност ис ка за ла то ком бор би за осло бо ђе ње. 

Из над су прот ста вље них стра на 

По ка за ло се да је Ср би ја у под руч ју из ме ђу ја ких ути-
ца ја Ис то ка и За па да про на шла на чин оп стан ка и са мо по твр-
ђи ва ња уте ме љу ју ћи сво ју тра ди ци ју на син те зи ла тин ске 
и ви зан тиј ске кул ту ре, син те зи ко ја је до шла до из ра жа ја у 

8 Б. Јо ва но вић, Срп ска књи га мр твих, Гра ди на, Ниш, 1992. 22. 
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сред ње ве ков ној ар хи тек ту ри и умет но сти. Та ко је и Бо го ро-
дич на цр ква у ма на сти ру Сту де ни ца, нај ве ћа и нај зна чај ни ја 
за ду жби на Не ма њи ћа, из гра ђе на као пло дан укр штај ро ма-
нич ког и ви зан тиј ског сти ла. Иако ду хов но на па ја на са Ис то-
ка ре ли ги јом, умет но шћу и књи жев но шћу, Ср би ја је еко ном-
ски би ла окре ну та и За па ду. Сред њо ве ков ни ру да ри Са си, 
до ла ском у Ср би ју, осни ва ју ур ба не цен тре, по пут Но вог Бр-
да, где се раз ви ја за нат ство и тр го ви на. На гра ни ци За па да, 
Ср би ја је ус пе ла да са чу ва сво је ис точ не ко ре не и пам ти раз-
ли ку из ме ђу два све та, за сни ва ју ћи упра во на том пам ће њу 
сво ју по себ ност и иден ти тет. 

Из ло же ни, да кле, ути ца ју, ка ко Ри ма, та ко и Ви зан ти-
је, Ср би су у сло же ним при ли ка ма на Бал ка ну на сто ја ли да 
оства ре свој на ци о нал ни и др жав ни иден ти тет, а по вре ме ни 
срп ски ус пе си ни су зна чи ли и пре ста нак тих ути ца ја. На про-
тив. Го во ре ћи о тим ути ца ји ма, Вла дан Ђор ђе вић с пра вом 
за па жа: “Док се Рим ста рао свим си ла ма, да ме ђу Ср би ма и 
Хр ва ти ма утвр ди с хри шћан ством и ла тин ску пи сме ност и 
ла тин ску књи жев ност, трг нув ши бр зо на траг кон це си ју ко ју 
бе ше учи нио на род ном ду ху гла го љи цом, до тле је Ви зан ти-
ја, ство рив ши Ср би ма, Бу га ри ма и Ру си ма на род ну пи сме-
ност, та ко зва ном ћи ри ли цом, на род ну књи жев ност, и слу жбу 
Бож ју на на род ном је зи ку, ство ри ла де фи ни ти ван ви зан тиј-
ско-сло вен ски про свет ни тип, ко ји је био и остао оквир на-
ше на ци о нал не ин ди ви ду ал но сти.”.9 Си ту и ра ни из ме ђу ис-
точ не и за пад не цр кве не и др жав не сфе ре, Ср би и са ус по-
ста вља њем свог др жав ног иден ти те та ни су гу би ли свест о 
не до вољ ној од ре ђе но сти соп стве ног по ло жа ја. По ти ски ва ње 
и за бо ра вља ње пра во слав ног иден ти те та у пе ри о ди ма кри зе, 
ак ту а ли зу је пи та ње по зи ци је Ср би је, на ко је се јед но стра но 
на сто ји од го во ри ти да је Ср би ја на За па ду или на Ис то ку. 
Гра нич но под руч је ме ђу соб ног ути ца ја Ис то ка и За па да на-
ста ње но Ср би ма до би ја ће то ком исто ри је и раз ли чи та од ре-
ђе ња. Пред ста ве о том од ре ђе њу за ви си ле су од зо не ути ца ја 
и осе ћа ња Ср ба ко јем су де лу све та при па да ли или же ле ли да 
при пад ну. Исла ми зи ра ни Ср би у Бо сни и Хер це го ви ни, као и 
у за пад ној Ср би ји у Ра шкој обла сти, ко ји су се у но во ве ков ној 
исто ри ји са мо о дре ђи ва ли као Тур ци, Му сли ма ни, Бо шња ци, 
оста ли су као траг ве ков ног тур ског вла да ња на овом те ри-

9 В. Ђор ђе вић, Грч ка и срп ска про све та, Срп ска кра љев ска ака де ми ја, По себ-
на из да ња, књ. 6, Фи ло соф ски и фи ло ло шки спи си, књ. 2, Бе о град, 1896, 24.
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то ри јом пре ма ко јој је ис ка зи ва ла аспи ра ци ју као зо ни свог 
ути ца ја и Аустри ја, од но сно Аустро-угар ска др жа ва. 

С об зи ром на то да се са вре ме не пред ста ве о Ис то ку и 
За па ду не по ду да ра ју са сред њо ве ков ним, Ср би ја је у сред-
њем ве ку у од но су на Ви зан ти ју, ко ја је озна ча ва на ис точ ном, 
сма тра на за пад ном зе мљом,10 док је у вре ме роп ства под Тур-
ци ма Ср би ја у окви ру ото ман ске им пе ри је би ла на Ис то ку. 
И у до ба бу ђе ња на ци о нал не све сти у 19. ве ку и због ве за са 
Ру си јом ис ти ца ло се да је она на Ис то ку.11 Ме ђу тим, убр зо 
ће се по ка за ти да је ово од ре ђе ње би ло при вре ме но. Ства ра-
њем за јед нич ке др жа ве, нај пре као кра ље ви не Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца, а по том као кра ље ви не Ју го сла ви је и по бе дом 
бољ ше ви ка у Ру си ји до ла зи до про ме не ге о по ли тич ке ори-
јен та ци је. Мно ги ру ски еми гран ти из пр ве зе мље со ци ја ли-
зма на ла зе уто чи ште у Ср би ји, од но сно Ју го сла ви ји, ко ја је 
по свом дру штве но-по ли тич ком уре ђе њу по ста ла бли жа за-
пад ним зе мља ма. Сма тра ју ћи Ју го сла ви ју бур жо а ском тво-
ре ви ном и “там ни цом на ро да”, ју го сло вен ски ко му ни сти су 
ње но раз би ја ње про гла си ли сво јим основ ним ре во лу ци о нар-
ним ци љем. На кон Дру гог свет ског ра та, по бе дом ко му ни ста 
и ус по ста вља њем но вог дру штве ног по рет ка, Фе де ра тив на 
На род на Ре пу бли ка Ју го сла ви ја је по ста ла бли жа зе мља ма 
ис то ка у ко ји ма је ус по ста вљен исти по ре дак. Ова бли скост је 
усло вље на и ти ме што је Цр ве на ар ми ја уче ство ва ла у осло-
ба ђа њу Ср би је и Ју го сла ви је од Не мач ке оку па ци је. 

Иако су, да кле, со вјет ске тру пе до при не ле ње ном осло-
ба ђа њу, спо ра зу мом на Јал ти фе бру а ра 1945. го ди не, из ме-
ђу Чер чи ла, Ру звел та и Ста љи на, утвр ђе но је да Ју го сла ви ја 
по сле Дру гог свет ског ра та бу де у тзв. не у трал ној зо ни, са 
рав но мер ним ути ца јем Ис то ка и За па да. За то је Ти то 1948. 
го ди не на кон про гла ше ња Ре зо лу ци је Ин фор би роа мо гао да 
се без ве ћег ри зи ка од мо гу ћег Ста љи но вог на па да одво ји од 
зе ма ља ис точ ног бло ка, и уз обил ну по моћ За па да кре не сво-
јим, ли бе рал ни јим пу тем у со ци ја ли зам, а да по том на ме ђу-

10 Ка да До мен ти јан и Те о до си је на зи ва ју Ср би ју, зе мљу Не ма њи ћа, Си ме о на и 
Са ве, за пад ном, а срп ску цр кву за пад ном, они ово од ре ђе ње за сни ва ју у од-
но су на Ви зан ти ју и Ва се љен ску па три јар ши ју ко је су се сма тра ле Ис то ком. 
Упор. - С. Ћир ко вић, “Све ти Са ва из ме ђу Ис то ка и За па да”, Све ти Са ва у 
срп ској исто ри ји и тра ди ци ји, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, На уч ни 
ску по ви, књ. 89, Пред сед ни штво, књ. 8, Бе о град - На род ни му зеј, Кра ље во, 
1998.

11 С. Мар ко вић, Ср би ја на Ис то ку, БИГЗ, Бе о град, 1973.
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на род ном пла ну по ста не је дан од ли де ра по ли ти ке и осни ва-
ча по кре та не свр ста ва ња. Усло вљен и уце њен сво јом там ном 
ко мин тер нов ском про шло шћу ве за ном за уче шће у де нун ци-
ра њу и ли кви да ци ји ко му ни ста, Ти то је мо рао да се по ви-
ну је со вјет ским зах те ви ма и да увек ка да би се чи ни ло да је 
Ју го сла ви ја кре ну ла ка За па ду на чи ни ко рак на зад и оста не у 
за да тој зо ни из ме ђу Ис то ка и За па да. 

 Ју го сла ви ја је би ла и на кон Ти то ве смр ти 1980. го ди не 
у тој не у трал ној зо ни, али су за пад не зе мље, пре свих САД 
и Не мач ка, због ус по ста вља ња сво јих ути ца ја у овом де лу 
Бал ка на, по др жа ле по чет ком де ве де се тих го ди на два де се-
тог ве ка се це си о ни сте у та да шњим ре пу бли ка ма Сло ве ни ји, 
Хр ват ској, Бо сни и Хер це го ви ни и на Ко со ву и Ме то хи ји. У 
овом про це су је и Ва ти кан од и грао зна чај ну уло гу, по себ но 
у бр зом при зна ва њу се це си о ни стич ких ре пу бли ка Сло ве ни је 
и Хр ват ске и за ла га њу за бом бар до ва њем бо сан ских Ср ба од 
стра не НА ТО пак та у гра ђан ском ра ту у Бо сни и Хер це го-
ви ни. По сле ру ше ња Ју го сла ви је и ума њи ва ња мо ћи Ис то ка, 
од но сно Ру си је, у овом де лу Евро пе до ла зи до но вог ге о по ли-
тич ког од ре ђе ња Бал ка на као за пад ног, а ти ме и свр ста ва ња 
Ср би је у сфе ру за пад но е вроп ских ин те ре са. 

 Пре суд ни тре ну так у про це су ге о по ли тич ког пре и ме-
но ва ња де ла Бал кан ског по лу о стр ва на ко јем се на ла зи Ср би-
ја је рат ко ји је за пад на вој на али јан са, по зна та под на зи вом 
НА ТО пакт, по ве ла про тив та да шње Са ве зне Ре пу бли ке Ју-
го сла ви је, ко ју су чи ни ле Ср би ја и Цр на и Го ра, 1999. го ди-
не. Под сти чу ћи се па ра ти сте на Ко со ву и Ме то хи ји, За пад је 
на кон ле ги тим не срп ске др жав не по ли циј ске ин тер вен ци је 
у су зби ја њу те ро ри стич ких и се па ра ти стич ких на па да, због 
на вод не угро же но сти људ ских пра ва Ал ба на ца у овој срп-
ској по кра ји ни, от по чео ва зду шни на пад и ра за ра ње не са-
мо вој них већ и ин ду стриј ских цен та ра и ци вил них обје ка-
та. Не ми ло срд но бом бар до ва ње пр вен стве но Ср би је тра ја ло 
је ви ше од два и по ме се ца, а по сле скло пље ног ми ра у Ку-
ма но ву и по вла че ња срп ских сна га са Ко сме та за по че ло је 
освет нич ко ор ги ја ње Ал ба на ца над не ду жних срп ским ста-
нов ни штвом. У том про це су ет нич ког чи шће ња, Ср би су се 
за др жа ли са мо у ен кла ва ма и на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је. 
Из град њом НА ТО ба зе Бон дстил и са мо про гла ше њем тзв. 
др жа ве Ко со во, За пад је ста вио под сво ју власт овај део Бал-



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 1/2011, год. VII vol. 10 стр. 9-22

19

кан ског по лу о стр ва а под руч је цен трал ног Бал кан ског по лу-
о стр ва на ко јем се на ла зи Ср би ја про гла сио нај пре ју го за пад-
ним, а по том за пад ним Бал ка ном. Ово но во ге о по ли тич ко и 
стра те шко пре и ме но ва ње цен трал ног Бал ка на ни је на и шло 
ни ка кав озбиљ ни ји от пор у Ср би ји чи је вла сти су не кри тич-
ки при хва ти ле ово де фи ни са ње и као са мо о дре ђе ње. 

 Прем да је то ком исто ри је по ло жај Ср би је раз ли чи то 
де фи ни сан, ре ла тив ност по зи ци је из ме ђу Ис то ка и За па да 
да ва ла је том по ло жа ју из ве сну нео д ре ђе ност. И упра во је та 
нео д ре ђе ност сна жно мо ти ви са ла Ср бе да кре ну соп стве ним 
пу тем са мо по твр ђи ва ња. Ге о граф ски од ре ђен из ме ђу Ис то ка 
и За па да, срп ски на род на Бал ка ну ту сво ју гра нич ну, нео д-
ре ђе ну по зи ци ју пре тва ра у сво ју пред ност из ра же ну но вом 
ду хов ном мо ћи. На и ме, при хва та ју ћи пра во сла вље, срп ски 
на род, ка ко ис ти че Ни ко лај Ве ли ми ро вић,12 до би ја мо гућ-
ност да бу де из над Ис то ка и За па да и ти ме пре ва зи ђе свој 
до та да шњи не за ви дан ли ми нал ни по ло жај. За та да шње Ср бе 
по че так тог про це са зна чио је знат но ви ше од при хва та ња 
јед не дру ге, но ве ве ре као ал тер на ти ве до та да шњој при род-
ној па ган ској ре ли ги о зно сти. 

 Ства ра ње те ду хов не вер ти ка ле ко ја исто риј ске су-
прот но сти узи ма као осно ву пре вла да ва ња про тив реч но-
сти и ус по ста вља ња над и сто риј ског иден ти те та, за по че ло 
је при ма њем хри шћан ства. Уко ли ко се са гле да ју сви по то-
њи кључ ни мо мен ти срп ске исто ри је, он да се упра во зна чај 
хри шћан ства ис ка зу је у про на ла же њу тог уну тра шњег, соп-
стве ног гла са ко ји је од во дио из над при род них су прот но сти 
Ис то ка и За па да. За сно ван на аутен тич но сти ве ре, сре ди шњи 
пут срп ске ду хов но сти оцр та ва до след но ис ка зи ва ње тог ис-
ку ства. Оно се у на ци о нал ној кул тур ној и вер ској тра ди ци ји 
ис по ља ва из са мог сре ди шта да тих кул тур них, ре ли гиј ских 
и ду хов них су прот но сти, и оли че но је уну тра шњим гла сом 
соп стве не ин ди ви ду ал но сти. Тај глас ја сно го во ри да Ср би ја 
ни је ни на Ис то ку ни на За па ду, да ни је ни из ме ђу ни ти из над 
њих, већ да је зе мља и Ис то ка и За па да и да је фор ми ра ју ћи 
свој иден ти тет у ма њој или ве ћој ме ри то ком сво је исто ри је 
од у век и би ла на пу ту по твр ђи ва ња тог опре де ље ња. 

12 Н. Ве ли ми ро вић, “Из над Ис то ка и За па да”, Са бра на де ла књи га 5., Срп ска 
пра во слав на епар хи ја за пад но е вроп ска, Ди сел дорф, 1977, 794, 796-797.
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Bojan Jovanović

SERBIA AND WESTERN BALKAN

Summary

Looking from the point of physical-geographical determi-
nation, it is evident that Serbia is located on central part of Bal-
kan Penninsula. This region is defined by the Morava valley and 
its western border by the river Drina. It is also undeniable that 
through a millennium-long process there has been determined a 
historical-cultural and civilization border that, starts from Boka 
Kotorska, then  follows the flow of the Drina in the north and 
divides eastern from western part of the Balkan. However in po-
litical sense this border has been relativized and moved depend-
ing on the power of some influential sphere and so the space of 
Serbian state has been situated into the western or eastern world. 
Such tendency of determination is present even nowadays, when 
the territory of Serbia has been determined into western Balkan. 
This determination has derived from the West and has become 
official after the war that had been started by the NATO pact with 
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the objective of annexation of Serbian southern province of Koso-
vo and Metohija. Serbia had uncritically accepted this re-naming 
of geographical reality of her territory as her self-determination, 
forgetting the truth about her objective position and undoubted 
advantages that this position had brought upon to her in the past. 
Key Words: Serbia, Balkan, East, West, Christianity 
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БошкоИ.Бојовић*

КО СО ВО И ЗА ПАД НИ БАЛ КАН 
ПИТАЊЕРЕГИОНАЛНЕСТАБИЛНОСТИ

ИЕВРОПСКЕБЕЗБЕДНОСТИ

Резиме

Циљовог чланка јестеда анализира положајКосова
у контексту питања регионалне стабилности и европске
безбедности.Након једностранопроглашененезависности
јужнесрпскепокрајиненеизвестанјеопстанакхришћанске
мањинеикултурнебаштинекојасеналазинатојтериторији.
Аутор чланка користи историјски метод заједно са
компаративним методом како би указао на еволутивни
развој косовског проблема са становишта положаја
хришћанскемањине.Правећипаралелуизмеђупротеривања
хришћанскогстановништвасатериторијеТурскепочетком
20. века и прогона хришћана саКосова почетком 21. века,
ауторуказујенасличностииразликеизмеђутадваслучаја.
Поредтога,онподвлачида јенеопходнообезбедитибоље
условезасрпскумањинунаКосову
Кључне речи: Косово, Западни Балкан, српска мањина,

Турска.

Након10годинапротектората:мањинеи
културнабаштинаунеизвесности

Из ме ђу НА ТО ин тер вен ци је ко ја је 1999. го ди не ус по-
ста ви ла ме ђу на род ни про тек то рат на Ко со ву и при зна ња ње-

* Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град, ЕХЕСС, Па риз
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го ве не за ви сно сти од стра не јед ног де ла ме ђу на род не за јед-
ни це у фе бру а ру 20081, ду бо ки по тре си су се зби ли у ју жној 
по кра ји ни Ср би је. На ста ли на кон уво ђе ња про тек то ра та, ти 
по тре си су осет но из ме ни ли ет нич ку и вер ску струк ту ру, као 
и жи вот ни про стор и ар хи тек ту ру по кра ји не ко ја је про гла-
ше на за дру гу ал бан ску др жа ву на Бал ка ну. Ве ли ки део ма-
њи на је био при ну ђен да на пу сти Ко со во, по ло ви на гра ђе ви-
на у ка те го ри ји исто риј ских спо ме ни ка је уни ште но, гро бља 
оскр на вље на и срав ње на са зе мљом, ка та стар ски по да ци кри-
во тво ре ни, не по крет на и дру га до бра опљач ка на. Да ле ко од 
свог за вр шет ка, ор га ни зо ва ни зло чин је од Ко со во на пра вио 
глав но чво ри ште за све вр сте швер ца, по чев од људ ских би ћа 
до нар ко ти ка, оруж ја, пра ња нов ца и ко руп ци је.2 При вре да у 

1 Косово није признато ни од стране Уједињених нација (то би захтевало 
признање већине држава чланица УН, а признање је дало 71 од 192 
државе чланице) ни од стране Европске уније услед противљења једног 
броја чланица (Шпаније, Грчке, Кипра, Румуније, Словачке). Већински 
посматрано, углавном су државе које одржавају добре односе са Сједињеним 
државама и њиховим савезницима признале независност, насупрот Русије 
или Кине на пример или такође великог дела Јужне Америке. Поједине 
државе чланице ЕУ или НАТО-а то одбијају да учине страхујући да би тиме 
дале легитимацију сепаратистима на свом властитом тлу, што је случај 
нарочито у Шпанији, http://fr.wikipedia.org/wiki/Kosovo#G.C3.A9aographie

2 “УН и КФОР нису решили проблем, чак ни делимично.’’ Тајни извештаји 
обавештајних служби допуштају претпоставку да је Косово, упркос при-
суству администрације УН и међународних безбедносних снага, једно од 
најважнијих криминалних чворишта у Европи. Један од разлога томе је врло 
уносно кријумчарење дроге: велики део растуће бербе опијума у Авгани-
стану стиже на западноевропско тржиште кроз хероин преко Албаније и 
Косова. Према Клаусу Шмиту, шефу Помоћне мисије Европске заједнице 
при албанској полицији (PAMECA), 500 до 700 килограма дроге свакод-
невно прође кроз Албанију и Косово и делимично се прерађује потом у 
њиховим лабораторијама. Сваког дана се милион евра од дроге обрне на 
сивом тржишту албанске престонице Тиране. Специјалисти сматрају да 
се ту ради ,,о највећем нарко-картелу на свету’’ који се појавио последњих 
година. У анализи од 67 страна извештаја немачких обавештајних служби 
о организованом криминалу на Косову који датира од 22.02.2005. може се 
прочитати следеће: ’Посредством кључних чинилаца (Халитија, Тачија, 
Харадинаја) постоји тесна испреплетаност између политике, економије и 
криминалних структура које делују на међународном нивоу. Криминал-
ни кругови који их подржавају доприносе политичкој нестабилности. Они 
немају никаквог интереса да се успостави ефикасан државни поредак који 
би угрозио њихове бујајуће послове. (И то је разлог) због кога важни ак-
тери организованог криминала претендују на заузимање најистакнутијих 
места у влади или партијама и/или одржавају добре односе са тим круго-
вима.’’ Организовани криминал на тај начин ствара,, погодно политичко 
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стал ном по ср та њу и да ле ко од опо рав ка3, сто па не за по сле но-
сти нај ви ша у Евро пи, пре ко 70%, у окри љу ста нов ни штва 
чи јих 65% при пад ни ка има ма ње од 30 го ди на, ат мос фе ра 
не си гур но сти за пре о ста ле ма њи не, не обез бе ђу је ни ка кву 
одр жи ву пер спек ти ву у овој но вој бал кан ској др жа ви. На-
ја вље ни од ла зак ме ђу на род них сна га, већ број ча но пре по-
ло вље них, не пред ска зу је ни шта до бро Ср би ма и њи хо вом 
све штен ству ко ји су из ло же ни у пр вом ре ду мал тре ти ра њу и 
оста лим дис кри ми на ци ја ма. На шав ши се на уда ру не при ја-
тељ ства ал бан ске ве ћи не, ка ква бу дућ ност оче ку је ма њин ско 
ста нов ни штво на кон од ла ска ме ђу на род них без бед но сних 
сна га? Је ди но ве ћа ет нич ка и вер ска тр пе љи вост би мо гла 
по бољ ша ти си гур ност и обез бе ди ти оп ста нак ма њи на. Да ли 
су вер ске вла сти на Ко со ву спо соб не да до при не су ус по ста-
вља њу гра ђан ског ми ра ко ји би окон чао не тр пе љи вост? Мо-
же ли се оче ки ва ти ре ги о нал но по сре до ва ње у тре нут ку ка да 
за пад на ин тер вен ци ја иде ка очи тој кон ста та ци ји не у спе ха? 
Пре не го што се до так не мо та ко шка кљи вог пи та ња, при-
клад но је на зна чи ти по сто ја ње не ко ли ко осе тљи вих пи та ња 
пре се да на ко ји пре ти да учи ни још не из ве сни јим укљу чи ва-
ње за пад ног Бал ка на у про цес евро а тлант ских ин те гра ци ја.

Сто па де мо граф ског ра ста и му ње ви то по ве ћа ње бро-
ја Ал ба на ца на Ко со ву, као и све из ве сни је иш че за ва ње не-
ал бан ског ста нов ни штва на тој те ри то ри ји ко је пр вен стве но 
по га ђа Ср бе као нај број ни ју ма њин ску гру пу, до во де до ет-
нич ке и вер ске хо мо ге но сти на су прот свим про кла мо ва ним 
на че ли ма и европ ским ци ви ли за циј ским нор ма ма. Ако ко му-
ни стич ки ре жим сно си од го вор ност за на ци о на ли стич ко за-
стра њи ва ње сво је иде о ло ги је ко ја је под сти ца ла за тво ре ност 

окружење’’. Такву анализу су обавештајне службе подвеле под “класифико-
ване информације’’, Ј. Roth, Weltvoche, n°43 (2005), http://www.mondialisation.
ca/index.php?context=va&aid=8630

3 Док смо до 1999. године имали ситуацију да је Косово бележило знајан 
вишак у производњи електричне енергије, „управо у области снабдевања 
енергијом је ‘неуспех УНМИКА’ најочигледнији. Упркос свом бројном при-
суству, УНМИК није успео чак ни после 7 година да обезбеди бар снабдевање 
струјом. И данас такође се јављају свакодневни кварови дужи од 10 сати на 
електроенергетској мрежи који доводе до умирања од промрзлости људи 
сваке зиме.“ А.Kunz, ’’Le Kosovo, ’zone multifonctionelle à criminalité tous 
azimuts‘’, Horizonsetdébats, n°18, 5 mai 2008, Zurich, http://www.horizons-et-
debats.ch/index.php?id=916
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ет нич ких гру па, за пад не де мо кра ти је су пре у зе ле исто риј ску 
од го вор ност услед оста вља ња сло бод ног про сто ра про це су 
на сил ног и са мо вољ ног фа во ри зо ва ња ве ћин ске по пу ла ци је 
над аутох то ним ма њи на ма ко ји ма пре ти не ста нак, укљу чу-
ју ћи и бру тал но за ти ра ње сва ког тра га њи хо вог на сле ђа. Да-
ју ћи пред ност при род ном пра ву, оно ме ко је у при ро ди вла да 
у фор ми при род не се лек ци је и кроз нео б у зда ну си лу4, нај ве-
ћи вој ни са вез у исто ри ји је на мет нуо пре се дан пре ко за ко на 
нај ја чег на де лу Евро пе чи ја се ду хов на и кул тур на ба шти-
на убра ја ју у нај леп ша оства ре ња хри шћан ске ци ви ли за ци је 
од Сред њег ве ка. Да ле ко од ре ша ва ња јед ног од нај вре ли јих 
су ко ба бал кан ског бу ре та ба ру та, не у спех за пад ног про тек-
то ра та на Ко со ву у сми слу оси гу ра ња мир ног су жи во та из-
ме ша ног ста нов ни штва отва ра пут дру гим по сле ди ца ма, 
су ко би ма и те ри то ри јал ним пре кра ја њи ма, ме ша њи ма и ар-
би тра жа ма, не спо соб ним да ус по ста ве трај ну без бед ност и 
ста бил ност на бал кан ском и европ ском тлу.

Одисторијскедополитичкедемографије

Суд би на не ал ба на ца са Ко со ва, при лич но не за вид на за 
вре ме ко му ни стич ког ре жи ма, се ни је ни ма ло по бољ ша ла 
уво ђе њем ме ђу на род ног про тек то ра та. О то ме на упе ча тљив 
на чин све до чи њи хов број ча ни пад са при бли жно 20% на 
10%, док је ет нич ко-вер ска ве ћи на до сти гла сте пен хо мо ге-
но сти од не ких 90%, што је чи ње ни ца без пре се да на у кул-
тур ној и ет нич кој ра зно ли ко сти ко ја од ли ку је Бал кан. Под се-
ћа ње на про ме не у ет нич ком са ста ву Ко со ва мо ра при бе ћи и 
исто риј ском пре гле ду де мо граф ске сли ке што све до во ди до 
тре нут ног фак тич ког ста ња, а што се мо же упо ре ди ти са мо 
са не ким де ло ви ма све та у раз во ју.

Ве ћин ско ста нов ни штво кра јем Сред њег ве ка на Бли-
ском ис то ку, хри шћа ни да нас на том под руч ју пред ста вља-
ју све га 4% по пу ла ци је. Ако би се из у зе ли Коп ти из Егип та, 
тај про це нат би се још ви ше сма њио. Из ло же ни зло чи ни ма и 

4 Колонијални ратови су били оправдавани позивањем на социјални 
дарвинизам, злослутни продор теорије о природном одабиру Чарлса 
Дарвина, који допушта позваност ,,виших раса’’ да доминирају осталима, 
‘’Darvinisme social’’, Charles Darwin. Видети такође: Bernard Bruneteau, Le
siècledesgénocides,Violences,massacresetprocessusgénocidairesdel’Arménie
auRwanda, Armand Colin, 2004, 256 стр.
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оста лим по гро ми ма од стра не ве ћин ског ста нов ни штва, они 
не ма ју при ли ку да стек ну пра во на за шти ту ка кву ужи ва ју 
ма њи не у Евро пи и дру гим де ло ви ма све та, што об ја шња ва 
њи хо во иш че за ва ње ко је се и да ље убр за ва. Сто пе де мо граф-
ских кре та ња не мо гу са ме по се би об ја сни ти њи хов не за-
ви дан по ло жај. Ко ри сте ћи бес пи лот не ле те ли це и на во ђе ње 
,,па мет них’’ на су прот људ ских бом би, као сим бо ла де ху ма-
ни зо ва ног ра та ко ји се во ди и про тив ци вил ног ста нов ни-
штва и за пе ча тив ши та ко суд би ну у пр вом ре ду хри шћан ске 
ма њи не, тра ге ди ја ирач ких хри шћа на ко ја је тре нут но у то ку 
је не сум њи во нај и зра зи ти ји при мер стра хо ви тих по сле ди ца 
ин тер вен ци о ни стич ке по ли ти ке САД и њи хо вих за пад них 
са ве зни ка.

Тре нут но је иста си ту а ци ја и на де лу европ ског тла где 
је јед но аутох то но ста нов ни штво као што су Ср би на Ко со ву 
све де но на от при ли ке 5% по пу ла ци је. Тим пре што се овај 
про цес од ви ја екс по нен ци јал ном бр зи ном - под окри љем ме-
ђу на род не за јед ни це у окви ру ху ма ни тар ног пра ва ко је по-
вла чи за шти ту ма њи на - у овом слу ча ју ал бан ске, што је по-
слу жи ло нај ве ћој мо би ли за ци ји нај ве ћег вој ног са ве за у ње-
го вој исто ри ји.

На сна зи по свој при ли ци не што ви ше од јед ног ве ка, 
иако не по у зда ни, де мо граф ски по да ци ипак омо гу ћа ва ју пра-
ће ње јед ног је дин стве ног, симп то ма тич ног про це са хо мо ге-
ни за ци је јед ног ста нов ни штва на у штрб дру ге за јед ни це. Док 
се кра јем 19. ве ка бал кан ске зе мље по сте пе но осло ба ђа ју 
тур ске (или ото ман ске) до ми на ци је, исла ми зо ва но ста нов-
ни штво се гру пи ше на по след њим тур ским те ри то ри ја ма у 
Евро пи. То је на ро чи то био слу чај са Ко со вом5 по сле Бер лин-
ског кон гре са 1878. ко ји је за циљ имао ре гу ли са ње упра ве 
над пре о ста лим тур ским на сле ђем на Бал ка ну - ус по ста вља-
ју ћи аустриј ски про тек то рат над Бо сном, на се ље ној у то вре-
ме са пре ко 60% хри шћан ског ста нов ни штва.6 

5 Једна студија коју је 1871. урадио аустријски пуковник Петер Кукуљ за 
унутрашњу употребу аустроугарске војске је показала да је призренска об-
ласт, готово у рангу величине данашњег Косова, је имала неких 500 хиљада 
становника, од чега: 318 хиљада Срба (64%), 161 хиљада Албанаца (32%), 
10 хиљада Рома (Цигана) и Черкеза, 2 хиљаде Турака (Das Fürstenthum 
Serbien und Türkisch-Serbien, eine militärisch-geographische Skizze von Peter 
Kukolj, Major im k.k. Generalstabe, Wien 1871), http://fr.wikipedia.org/wiki/
Démographie_historique_du_Kosovo

6 Tребало би назначити да Балкан данас насељава око 70 % православних 
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То се до га ђа по сле 1878. го ди не ка да му сли ман ски Ал-
бан ци на пу шта ју те ри то ри је ко је су тек би ле од у зе те Тур ској 
да би се кон цен три са ли на Ко со ву где њи хо ва по пу ла ци ја ни-
је пре ста ја ла да се ши ри уз сук це сив не ег зо ду се хри шћан-
ског ста нов ни штва на ро чи то од ра та Све те Ли ге про тив Ту-
ра ка на кра ју 17. ве ка.

На тај на чин је на кон 1912. ка да је ко а ли ци ја бал кан-
ских др жа ва окон ча ла тур ску пре власт на Бал ка ну и ка да је 
Ко со во при по је но Ср би ји, му сли ман ска, пре те жно ал бан ска 
ве ћи на већ би ла ус по ста вље на. 1921. го ди не, пр ви по пис ста-
нов ни штва у Ју го сла ви ји је по ка зао 65,8% (289 хи ља да) Ал-
ба на ца и 20,7% (92 хи ља да), док је оста так ста нов ни штва по-
де љен из ме ђу Ту ра ка (6,5%), сло вен ских му сли ма на (3,5%), 
Ци га на (2,5%), Хр ва та (0,7%) итд. 

1948. го ди не на пр вом по сле рат ном по пи су је кон ста то-
ва но 498 хи ља да Ал ба на ца (65%), 200 хи ља да Ср ба (27,5%), 
док про пор ци ја дру гих гру па ни је осет ни је из ме ње на, из у зи-
ма ју ћи сло вен ске му сли ма не (чи ји је број ви ше не го пре по ло-
вљен, 1,4%), а од ко јих се је дан део та да из ја шња вао Ср би ма, 
и на ро чи то Тур ке (0,1%), од ко јих се нај ве ћи део исе лио у 
Тур ску у раз до бљу из ме ђу два свет ска ра та. Не при ја тељ ство 
ка Ју го сла ви ји од стра не со вјет ског бло ка услед рас ки да из-
ме ђу Ти та и Ста љи на 1948. (укљу чу ју ћи и су сед ну Ал ба ни-
ју), је на ве ла ко му ни стич ки ре жим да спро во ди по ли ти ку 
при до би ја ња ал бан ске ве ћи не на Ко со ву где је би ла уве де на 
те ри то ри јал но-по ли тич ка ауто но ми ја при том још и уве ћа-
на де цен тра ли зо ва њем ју го сло вен ске фе де ра ци је, на ро чи то 
по сле уста ва из 1974. ко ји је од Ко со ва ство рио сво је вр сну 
др жав ну тво ре ви ну уну тар ре пу бли ке Ср би је. Од та да, увек 
фа во ри зо ва но од стра не по кра јин ских вла сти, ал бан ско ста-

хришћана, а преосталих 30% становништва је подељено на приближно 
једнаке делове између католичких хришћана и муслимана (албанских, 
словенских и турских углавном). Тим пре што је стопа демографског раста 
између те три велике групе веома неједнака. Током скоро читавог једног 
века, период за који постоје пописи становништва за све балканске земље 
(од 1921), православно становништво се увећало око 100%, што одговара 
европском просеку, католичко је за 50%, док се муслиманско становништво 
увећало за 200%. Упечатљива илустрација, могло би се рећи, опасне теорије 
о сукобу цивилизација коју је изнео утицајни амерички геополитичар 
Семјуел Хантингтон после окончања Хладног рата (S. P. Huntington, The
ClashofCivilizationsandtheRemakingofWorldOrder, Foreign Affairs, 1993; 
Id., ’’The West Unic not Universal’’, Foreign Affairs, Novembar-Decembar 1996).
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нов ни штво ра сте му ње ви том бр зи ном, пре шав ши са 73,6% 
у 1971. на 77,5% у 1981. го ди ни, да би до сти гло 81,6% у 1991, 
док је број срп ског ста нов ни штва под деј ством дис кри ми на-
ци ја, при ти са ка и дру гих за стра ши ва ња опао са 21% у 1971. 
на 15,1% у 1981. до 11,1% у 1991. го ди ни. Исто ва жи и за дру ге 
ет нич ке гру пе, за Хр ва те ре ци мо ко ји су па ли на 0,4%, док 
су Ци га ни оста ли го то во на иден тич ном бро ју, из у зев му-
сли ман ских сло ве на чи ји је про це нат удво стру чен са 1,4% 
на 3,4% из ме ђу 1948. и 1991. У том на ве де ном раз ма ку ко ји 
об у хва та је два две ге не ра ци је, по пев ши се са ма ње од по ла 
ми ли о на до ви ше од ми ли он и по при пад ни ка, број Ал ба-
на ца на Ко со ву се та ко ви ше не го утро стру чио. Са сто пом 
на та ли те та ко ја се у том пе ри о ду при бли жи ла број ци од 40% 
на су прот тре нут ном европ ском про се ку од 10%, Ал бан ци су 
на вр ху свет ске ле стви це чи ји је про сеч на сто па 22%, и то у 
ран гу Афри ке са 38%, док у Ази ји до тич ни па ра ме тар до сти-
же 22, на аме рич ком кон ти нен ту 20, у Фран цу ској 13, Ср би ји 
и Цр ној Го ри 11, и у Ал ба ни ји 17 по сто. То ли ко из ра жен раст 
ста нов ни штва у од но су на европ ски про сек и су сед не зе мље, 
два пу та ве ћи не го у Ал ба ни ји, по ста вља број на не у год на пи-
та ња струч ња ци ма, по чев ши од по у зда но сти по пи са и про це-
на бро ја ста нов ни ка. Оста је чи ње ни ца да на кон по ла ве ка ко-
му ни стич ког и пост ко му ни стич ког ре жи ма НА ТО агре си ја 
је са мо за пе ча ти ла суд би ну ма њи на и на мет ну ла Ср би ма са 
Ко со ва по ло жај ко ји се мо же упо ре ди ти са мо са хри шћа ни ма 
на Бли ском ис то ку или са Па ле стин ци ма у Изра е лу.7

РазарањанаКосову
између1999.и2004.године

Ме ђу жр тва ма ху ма ни тар не и кул тур не ка та стро фе ко-
ја се на Ко со ву од ви ја од ра та за не за ви сност ко ји су ал бан ски 
на ци о на ли сти за по че ли 1998. го ди не, по ред ве ћин ских не ал-
бан ских ци вил них жр та ва, убра ја мо и срп ске пра во слав не 
све ште ни ке, као и вер ске објек те, цр кве и ма на сти ре од ко јих 
ве ли ки део ула зи у са став не про це њи вог исто риј ског на сле-
ђа за ма њин ско хри шћан ско ста нов ни штво, оскр на вље на и 

7 Стопа наталитета: Европа 2001: Албанија 17%, Македонија 14%, Португал 
12%, Србија и Црна Гора 11%, Француска 13%, свет 22%, Африка 38%, 
Америка 20%, Азија 22%, Европа 10%.



БошкоИ.Бојовић КОСОВОИЗАПАДНИБАЛКАН

30

уни ште на гро бља, и це ло куп но ве ков но се ћа ње на кул ту ру 
у опа сно сти ко јој пре ти не ста нак. При зрен ска па ро хи ја Срп-
ске пра во слав не цр кве (у да љем тек сту: СПЦ) ко ја по кри ва 
ко сов ску те ри то ри ју, као про стор на ко ме се од и гра ла нај-
ва жни ја об но ва мо на штва8 у бив шој Ју го сла ви ји на кон сла-
бље ња ко му ни стич ког по рет ка кра јем 20. ве ка, је омо гу ћи ла 
об но ву ре ли ги о зно сти и ду хов ног жи во та хри шћан ског ста-
нов ни штва. По сма тра ни као нај ви дљи ви је обе леж је срп ског 
и хри шћан ског при су ства, све штен ство, цр кве и ма на сти ри 
су би ли и на ста вља ју да бу ду оми ље на ме та оног што за-
слу жу је да се на зо ве ет нич ким чи шће њем без пре се да на на 
европ ском тлу од за вр шет ка Дру гог свет ског ра та.

 НА ТО са вез се на тај на чин из ди гао у те ста мен тар ног 
из вр ши о ца на из глед по ра же ног ко му ни зма, а де мо граф ска 
по ме ра ња као по сле ди ца све га до во де ду го роч но до пат њи 
и изо ла ци је за пре о ста ле ма њи не на Ко со ву, ме ђу ко ји ма Ср-
би и њи хо ва ба шти на пла ћа ју нај ску пљу це ну. Огром ну це ну 
ко ју мо ра ју да пла те због нео д го вор не по ли ти ке њи хо вих ру-
ко вод ста ва као и крат ко ви дог праг ма ти зма за пад них де мо-
кра ти ја. На не ких 500 ки ло ме та ра од Ри ма, 700 од Бе ча и 300 
од Бе о гра да, уз са му гра ни цу са цен трал ном Евро пом, јед на 
аутох то на хи ља ду го ди шња хри шћан ска ци ви ли за ци ја упра-
во иш че за ва. 

8 2005. године, парохија на Косову је имала 173 монаха и монахиња (од укупно 
1142 у окриљу Српске православне цркве), подељених у 16 манастира, као и 58 
свештеника, насупрот 48 монаха и монахиња у 10 манастира и 55 свештеника 
1975. године. Чинивши неких 15% од укупног броја монаха и монахиња 
у СПЦ, призренска епархија садржи другу по величини концентрацију 
монаштва у СПЦ; прва епархија по броју свештенства организованог у 
монашке заједнице је Жичка са 235 монаха и монахиња. Све у свему СПЦ 
је бројала 2005. 380 монаха, 762 монахиње и 2620 свештеника, насупрот 
247 монаха, 707 монахиња и 2090 свештеника 1975 године. Томе би требало 
придодати Призренску богословију који са својих 10 свештеника-предавача 
и 99 полазника је морала бити расељена од 1999. у Ниш, с обзиром да је та 
богословија, као једна од најстаријих у СПЦ, као и седиште епископабили 
потпуно уништени од стране Албанаца, Schématismes de l’EOS de 1975 et de 
2005.
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Косовоизмеђуисторијеидемографије
Ко со во има по вр ши ну од 10 877 ква драт них ки ло ме та-

ра. То је де лом под руч је пла нин ског ка рак те ра, уз две ве ли ке 
ни зи је :

1. Ко сов ска ни зи ја у ужем сми слу или Ис точ но Ко со-
во (Ко со во По ље на срп ском и Fusha eKosovësна 
ал бан ском је зи ку) ко је од го ва ра до њем ба се ну ре ке 
Сит ни це.

2. За пад на ни зи ја, Ме то хи ја ко ју Ал бан ци зо ву Ду ка-
ђин и где још има RrafshiDukagjinit или са мо Du-
kagjin; та ни зи ја од го ва ра до њем ба се ну Бе лог Дри-
ма на срп ском и DriniiBardhë на ал бан ском) ко ји се 
ули ва у Дрим (Dri ni i Zi на ал бан ском) да би се за јед-
но ули ли у Ја дран ско мо ре. Два ба се на су одво је на 
пла нин ским лан цем Дре ни це.

Ова по де ла на две до ли не се огле да у на зи ву Ко со во и 
Ме то хи ја и ни је би ла без зна ча ја у исто ри ји. На и ме, на кон 
бал кан ских ра то ва (1912-1913) Ко со во је ушло у са став Ср би-
је, док је ве ћи део Ме то хи је при пао Цр ној Го ри. 

Пре 1945. го ди не, Ко со во и Ме то хи ја ни су ни кад пред-
ста вља ли ни ад ми ни стра тив ну, а још ма ње др жав ну це ли ну. 
Ви ше од 97% ко сов ских то по ни ма су срп ског лек сич ког по-
ре кла што ја сно од сли ка ва по ре кло ве ћин ске по пу ла ци је све 
до кра ја 19. ве ка. 

Ср би су Ко со во по сма тра ли из по себ ног угла има ју ћи у 
ви ду да је оно чи ни ло од Сред њег ве ка еко ном ско, управ но и 
кул тур но сре ди ште Ср би је. У том сми слу, оно је по кри ве но 
ве ли ким бро јем цр ка ва и ма на сти ра, а ту је и се ди ште Пећ ке 
па три јар ши је СПЦ ко је има сна жно ду хов но и управ но упо-
ри ште у ње ном осмо ве ков ном тра ја њу.

Гу сти на кул тур но-исто риј ске ба шти не Ко со ва је та ква 
да је ви ше од 300 ло ка ли те та кла си фи ко ва но од стра не За во-
да за за шти ту исто риј ских спо ме ни ка, од ко јих су пре ко 90% 
хри шћан ски ло ка ли те ти, а ме ђу њи ма и 3 ка то лич ка. Што ће 
ре ћи да јед на цр ква до ла зи на 37,5 ква драт них ки ло ме та ра, 
дру гим ре чи ма на по вр ши ни 6км×6км, или у про се ку је дан 
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хри шћан ски ло ка ли тет на сва ки сат хо да на овој те ри то ри ји 
чи ја је по вр ши на ма ња од два фран цу ска де парт ма на.

Ма на стир Све тих Ар хан ге ла, Бањ ска, Гра ча ни ца, Де-
ча ни, Де вич, цр ква Бо го ро ди це Ље ви шке, бо го сло ви ја и епи-
скоп ско се ди ште у При зре ну, су нај ва жни ји спо ме ни ци те 
ба шти не, чи ји нај ве ћи део (ма на сти ри Де ча ни и Гра ча ни ца, 
Пећ ка па три јар ши ја, цр ква бо го ро ди це Ље ви шке) су ста вље-
ни на Ли сту свет ске ба шти не9 УНЕ СКО, као и на Ли сту свет-
ске ба шти не у опа сно сти. Од ју на 1999. бли зу 150 хри шћан-
ских вер ских обје ка та је опљач ка но, за па ље но, опу сто ше но и 
оскр на вље но од стра не ал бан ских екс тре ми ста.

Не сра зме ра оби ма ду хов не ба шти не, уз ре ла тив но зна-
ча јан број све штен ства и мо на штва, у од но су на де мо граф-
ску екс пло зи ју Ал ба на ца, као и пре те ћи не ста нак аутох то ног 
хри шћан ског ста нов ни штва на нај ве ћем де лу Ко со ва, учи ни-
ло је на ве де ну ба шти ну оми ље ном ме том ал бан ских на ци о-
на ли ста. Ма ње од 500 хи ља да ду ша 1948, ал бан ско ста нов-
ни штво се ви ше не го утро стру чи ло за 43 го ди не (до 1981), 
да би се уче тво ро стру чи ло по сле 1999. Што се срп ског ста-
нов ни штва ти че, ње гов број се у истом раз до бљу сма њи ло 3 
пу та с об зи ром да је нај ве ћи ње гов део био при ну ђен да на пу-
сти ко лев ку сво је отаџ би не на кон НА ТО ин тер вен ци је у ју-
ну 1999. На хи ља де ку ћа, сто ти не цр ка ва, де се ти не ма на сти-
ра, ве ли ки број гро ба ља, је по сле тог да ту ма уни ште но, чак 
срав ње но са зе мљом, као да је де мо граф ско ши ре ње мо ра ло 
би ти за пе ча ће но бри са њем свих тра го ва ма њин ског еле мен та 
чи је по сто ја ње је та ко мо ра ло би ти за тр то до ко ре на.

9 Светска баштина УНЕСКО-а
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Геополитичкиоквирједнехуманитарнеи
културнекатастрофе

Рас пад Ју го сла ви је је за по сле ди цу имао сук це сив не ра-
то ве (1991-1999), чи ји је ужа сан би ланс у људ ским жр тва ма 
про це њен на от при ли ке 140 хи ља да мр твих и 40 хи ља да не-
ста лих10, док је број ра се ље них про це њен на 5 ми ли о на. На 
Ко со ву кон крет но го во ри се о 10 533 Ал ба на ца,11 2 238 Ср ба12 
(од то га 309 же на), 126 Ро ма и 428 оста лих, уби је них из ме ђу 
1998. и 2000. го ди не13. Ме ђу срп ским жр тва ма, има 918 вој-
ни ка и по ли ца ја ца по ги ну лих у бор би са ОВК14 и у НА ТО 
бом бар до ва њу.15 2001. го ди не, број не ста лих на Ко со ву је про-
це њен од стра не Ме ђу на род ног ко ми те та Цр ве ног кр ста на 3 
530 љу ди, од че га 2 700 Ал ба на ца и 830 оста лих (550 Ср ба), 
што је зна чај на ци фра има ју ћи у ви ду про це нат Ср ба на Ко-
со ву ко ји је био око 10%.16 Број ке Цр ве ног кр ста го во ре о 20% 
не ста лих Ср ба пре и 5% то ком НА ТО ин тер вен ци је,17 док је 

10 Од тога 30 хиљада током рата у Босни (1992-1995), 5 500 у Хрватској; бројке 
наведене од стране International Commissionion on Missing Persons (http://
www.ic-mp.org/BA/icpm-worldwide/southeast-europe), током 2008. године.

11 Kosova Crisis Centar процењује на 2 хиљаде број убијених албанских циви-
ла од стране српских оружаних снага пре НАТО интервенције и повлачења 
српских снага 1999, http://www.alb-net.com/warcrimes-img/warcrimes.htm

12 18/07/1998 албанска милиција ОВК је ликвидирала 21 српског цивила из 
села Ретимље и Оптеруша који су бачени у заједничку јаму. 27/06/1999 ОВК 
је отела 14 сељака, међу којима 9 жена, из села Дојнице близу Призрена који 
се још увек воде као нестали, http://www.hlc-rdc.org/Saopstenja/1759.sr.html

13 Сматра се да је на Косову погинуло између 8 и 10 хиљада Албанаца и између 
2 и 2 и по хиљаде осталих у периоду од 1998. до 2000. године, http://hlc-rdc.
org/FHPKosovo/KOSOVO-KNJIGA-PAMCENJA/index.1.sr.html

14 Средином 1998. ОВК (,,Ослободилачка војска Косова’’) је имала 25 
хиљада људи под оружјем који су успоставили контролу над 40% косов-
ске територије, углавном над сеоским насељима и неким мањим градовима, 
http://sr.wikipedia.org/sr-el/НАТО_бомбардовање_СРЈ

15 Однос цивилних (54%) и војно-полицијских (35%) жртава, уз 11% непозна-
тих, указује на значајну већину српских цивилних жртава.

16 Бројке изнете 2009. од стране Фонда за хуманитарно право говоре о 16,68% 
Срба и 78,48% Албанаца међу косовским жртвама, http://www.hlc-rdc.org/
uploads/editor/KO%20nealbanci%20prezentacija%20SER. Pdf. То би значи-
ло да је однос убијених отприлике 1 према 4, док је бројчани однос две 
популације процењен на 1 према 10 у корист Албанаца.

17 У недостатку званичне цифре, недоступних или чак непостојећих, број 
погинулих од НАТО бомбардовања је процењен на 2 500 мртвих, од чега 
557 цивила, и 12 500 рањених, као последица хуманитарне интервенције 
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75% не ста лих по сле тог до га ђа ја (Vreme, n°529, 22/02/2001). 
2007. го ди не је још увек би ло 17 882 не ста лих, од то га 13 449 
у Бо сни, 2 389 у Хр ват ској и 2 047 на Ко со ву,18 док 2010. не-
вла ди ни из во ри по ми њу 1 837 не ста лих на Ко со ву,19 ме ђу ко-
ји ма 532 Ср ба.20

Принудниодлазакнеалбанскогстановни-
штваимасовнауништења

Пр ви та лас уни шта ва ња је на сту пио на кон НА ТО ин-
тер вен ци је про тив Ср би је и Цр не Го ре 1999. Пред мет тог ра-
за ра ња су би ле хи ља де срп ских ку ћа из ко јих је нај ве ћи део 
ста нов ни штва, сма тра се око 207 хи ља да љу ди, био про те ран. 
Не ал бан ска по пу ла ци ја (Ци га ни, сло вен ски му сли ма ни, Тур-
ци...) ко ји су би ли при ну ђе ни да на пу сте Ко со во из ме ђу 1999. 
и 2004. је про це њен на 287 хи ља да21 што би пред ста вља ло 
не ких 15% укуп ног бро ја ста нов ни штва. Ме ђу тим из бе глим 
љу ди ма, 212 781 их је по пи са но у Ср би ји и 29 500 у Цр ној 
Го ри где су про на шли сво је уто чи ште22. С дру ге стра не, број 
оних ко ји су за шти ту про на шли у срп ским ен кла ва ма на Ко-
со ву је при бли жно 20 000.

Вла да Ср би је је из не ла спи сак, са лич ним по да ци ма, 
ко ји са др жи име на 1 002 Ср би на и 152 при пад ни ка дру гих 
на ци о нал но сти не ста лих на Ко со ву из ме ђу ја ну а ра 1998. и 
ју на 1999. Спи сак уби је них од ја ну а ра 1999. до ма ја 2000. са-
др жи име на 709 Ср ба, 67 Ал ба на ца, 71 при пад ни ка оста лих 
ет нич ких гру па, чи ја су те ла че сто би ла уна ка же на као про-
из вод зло чи на ОВК у истом пе ри о ду.23

Уби ства и при нуд ни од ла сци Ср ба су се на ста ви ли на-
кон уво ђе ња про тек то ра та 1999; 105 срп ских и оста лих не ал-

под званичним називом ,,Милосрдни анђео’’ која је трајала 78 дана. Штета 
нанета Србији и Црној Гори од стране 19 НАТО земаља, без одобрења УН, 
достиже према неким претпоставкама 29,6 милијарди долара, Гласјавности, 
24-25. март 2007.

18 Бројке Црвеног крста, извор Блиц 30/08/2007
19 http://www.slobodnaevropa.org/content/nestali_medjunarodni_dan_koso-

vo/2141354.html
20 http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2010&mm=08&dd=30&nav_

id=455081
21 file:///Влада%20Републике%20Србије%20за%20Косово%20и%20Метохију.html.
22 http://www.srbija.gov.rs/kosovo-metohija/?id=20031
23 file:///Влада%20Републике%20Србије%20за%20Косово%20и%20Метохију.html
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бан ских ци ви ла је уби је но или не ста ло на Ко со ву,24 у од но су 
на ма ње од 200 хи ља да за ко ли ко се ве ру је да их је оста ло 
по сле 199925. 

Тре нут но, ми ни стар ство за Ко со во и Ме то хи ју се ди-
чи по врат ком од 1 000 про те ра них от при ли ке, од ко јих су по-
ло ви на Ср би26. Тим тем пом би тре ба ло 200 го ди на да се 280 
хи ља да про те ра них вра ти у сво је до мо ве на Ко со во.

ЖртвеуоквируСПЦ

Ха ри тон Лу кић, ро ђен 21.11.1960, је по ло жио свој мо на-
шки за вет 1995. го ди не и био при кљу чен ма на сти ру Све тих 
Ар хан ге ла у бли зи ни При зре на. Он је отет 16.06.1999. на ули-
ца ма тог гра да од стра не при пад ни ка ОВК у цр ним уни фор-
ма ма (то ме је био све док је дан не мач ки вој ник и исто вре ме-
но је оба ве стио цр кве не вла сти), у тре нут ку ка да је не мач ки 
кон тин гент КФОР-а већ био за у зео по ло жај у том де лу Ко со-
ва. Ње гов обез гла вље ни леш је био про на ђен 08.08.2000. на 
гро бљу у јед ном ал бан ском се лу (Ту сус), бли зу При зре на, са 
ви ше дру гих ле ше ва срп ских ци ви ла на бр зи ну за ко па них на 
том ал бан ском гро бљу. Ве ћи број по ло мље них ре ба ра, сло-
мље на ле ва ру ка, ви ше кич ме них пр шље но ва ко ји не до ста ју 
ске ле ту, као и ру пе на ман ти ји у пре де лу ср ца, на го ве шта ва-
ју да је мо нах био зло ста вљан и из бо ден но жем.27 По смрт ни 
оста ци оца Ха ри то на, без про на ђе не гла ве, су би ли пре не ти 

24 http://www.hlc-rdc.org/uploads/editor/KO%20nealbanci%20prezentacija%20
SER.pdf

25 У очекивању пописа предвиђеног за 2011, косовско становништво је про-
це њено на 2 173 000, од чега 2 000 000 Албанаца, 115 хиљада Срба, 50 
хиљада словенских муслимана и мањи број Турака од којих је већина 
напустила Косово након 1999, док остатак популације чине Роми, Ашкалије 
итд. Верска структура је таква да је сачињава 81% Муслимана, између 
6% и 7% православних и 3% католика. То је дакле мање од 9% хришћана, 
уз 10% декларисаних атеиста. Последње иоле поуздано пребројавање 
становништва на Косову је урађено 1981. и показало је да ту живи 1 226 736 
Албанаца, 209 497 Срба, 27 028 Црногораца, 157 586 Муслимана и 34 126 
Рома, http://www. bosnahistorija.com/index.php?option=com_content&view= 
article&id=1272:kosovo-na-popisu-stanovnistva-2011&catid=42:demoanaliza&It
emid=54

26 http://www.danas.org/content/porastao_povratak_raseljenih_na_kosovo/ 
2135545.html

27 http://www.mikeadkins.com/article/новомученик-харитон-fr-chariton-lukic-
killed-by-albanian-muslim-terrorist/
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у ма на стир Гра ча ни цу где је опе ло би ло слу же но од стра не 
епи ско па Ар те ми ја, а за тим су са хра ње ни у ма на стир Цр на 
Ре ка. Ње му у спо мен су жи во пи са не ико не, та ко ђе са чи њен 
тро пар ко ји се чи та на ли тур ги ја ма и дру гим цр кве ним слу-
жба ма, а отац Ха ри тон је од стра не мно гих по чео да би ва 
до жи вља ван лао но ви Хри стов му че ник.

Сте фан Пу рић је та ко ђе отет од стра не ал бан ске ОВК. 
Овај све ште ник-мо нах из Бу ди са ва ца,28 ма на сти ра у бли зи ни 
Кли не (17 км од Пе ћи) је кид на по ван 19.07.1999. и од та да се о 
ње му ни шта ни је зна ло. Пре ма не ким не по твр ђе ним ин фор-
ма ци ја ма са ал бан ске стра не, Сте фан је уби јен и ње го во те ло 
ба че но у пра зан бу нар, за тр пан жи во тињ ским ле ше ви ма.29

Све ште ни ци Дра ган Ко јић и Ра до је Де мић су ра ње ни 
из ва тре ног оруж ја од стра не Ал ба на ца 2004. То је на чин ко-
јим ал бан ски на ци о на ли сти на гра ђу ју срп ско све штен ство и 
мо на штво док су пра во слав ни ма на сти ри при ми ли и збри ња-
ва ли број не ал бан ске ци ви ле то ком ра та 1999. го ди не30.

Континуитетнасиљапротивсвештенства
То ком Дру гог свет ског ра та СПЦ је би ла при мар на ме-

та ал бан ског на ци о на ли зма на Ко со ву. Игу ман Да ма скин 
Бо шко вић је био при су тан у ма на сти ру Де вич у тре нут ку 
из би ја ња тог су ко ба. По сле уби ства оца Да ма ски на,31 ма на-
стир Де вич је за па љен и уни штен. Од мах на кон про гла ше ња 
Ве ли ке Ал ба ни је под ита ли јан ским па тро на том, ал бан ски 
екс тре ми сти на Ко со ву ор га ни зо ва ни у пар ти ју Bal li Com-
be tar су кре ну ли у се риј ске на па де про тив Ср ба као пра во-
слав ног ста ни штва по кра ји не. Пре ма исто риј ским из во ри ма, 
не ких 10 хи ља да Ср ба је стра да ло у тим по гро ми ма, а ви ше 
од 100 хи ља да про те ра но са Ко со ва и Ме то хи је. Њи хо ве ку ће 
и чи та ва се ла су опљач ка на, за па ље на и уни ште на од стра-
не Ал ба на ца му сли ман ске ве ре. По го то во је СПЦ би ла пред-
мет ван ред не бру тал но сти. 1941. го ди не Ал бан ци су уби ли 

28 http:// www.kosovo.net/budisavci.html
29 http://www.kosovo.net/glavna.html
30 ‘’Decani Monks’Courage Saved the Lives of Many Kosovars’’, by Scott Canon, 

Knight Ridder, Newspapers, 23 june 1999, ’’Monastic refuge for Kosovars’’, by 
Steven Erlanger, The New York Times, http://www.kosovo.net/default2.html

31 Овај манастир је тек 1954. године реконструисан и обновио своју верску 
функцију.
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14 све ште ни ка и јед ну мо на хи њу. Нај су ро ви је је ли кви ди ран 
игу ман Да ма скин Бо шко вић док су не ки све ште ни ци по пут 
оца Лу ке По по ви ћа, Уро ша По по ви ћа и Сло бо дан По по вић су 
уби је ни то ком слу же ња све те ли тур ги је.32 

Верскабаштина,
главнаметаетничкогчишћења

На кон ус по ста вља ња про тек то ра та УН МИК-а ју на 
1999. го ди не, уни ште но је, ра зо ре но или оскр на вље но 76 
пра во слав них цр ка ва (ме ђу ко ји ма је и 9 мо на шких за јед ни-
ца), (21 цр ква у зо ни од го вор но сти Сје ди ње них аме рич ких 
др жа ва, 21-Ита ли је, 17-Не мач ке, 10-Ен гле ске, 7-Фран цу ске) 
– по ред то га ра зо рен је и 1 ме мо ри јал ни спо ме ник и 7 гро ба-
ља; aмеричке сна ге у са ста ву КФОР ус пе ле су да спре че уни-
шта ва ње јед не цр кве ко ја је са мо оште ће на; у не ким слу ча-
је ви ма и оста ци цр ка ва су укло ње ни и зе мља је бул до же ром 
по рав на на; у свим слу ча је ви ма лич на имо ви на је опљач ка на 
а згра де за па ље не, 14 цр ка ва је раз не то екс пло зи вом; у вре-
ме уни шта ва ње цр кве у се лу Пе трић, сви ме шта ни мо ра ли 
су да на пу сте сво је до мо ве, а по след ња три ста нов ни ка уби-
ли су при пад ни ци ал бан ске ОВК; пре ма мо на шкој за јед ни-
ци ма на сти ра Де вич су ро во је по сту па но, не ки су по вре ђе ни 
то ком уни шта ва ња овог ма на сти ра 1999. го ди не, на си ље је 
тра ја ло три да на, иако је ма на стир био под за шти том фран-
цу ске вој ске. Од ових цр ка ва, њих 20 је са гра ђе но у сред њем 
ве ку - од 13. до 16. ве ка,33 ра за ра ња су се де си ла нај че шће по-
ста вља њем екс пло зи ва из ме ђу ју на и но вем бра 1999. го ди не. 
Мо ну мен тал но сли кар ство ве ли ке вред но сти, сто ти не ико на 

32 http://www.kosovo.net/glavna.html Црква је и после Другог светског рата 
наставила да плаћа данак у људским жртвама. Брат Гаврило, монах манастира 
Дечани рођен у Мостару у Херцеговини у богатој породици трговаца вином. 
Придружио се братству манастира Дечани пре Другог светског рата где је 
био рукоположен за архиђакона. Гаврило је био нарочито надарен за стране 
језике и течно је говорио италијански, што му је било од велике помоћи 
у вези манастира током италијанске окупације Косова. После рата су га 
комунистичке власти ухапсиле и био је злостављан у пећком затвору. Најзад, 
комунистички суд га је осудио због издаје и послао на трагично-славну 
епизоду издржавања затворске казне у Сремској Митровици, недалеко од 
Београда, где је преминуо у понижавајућим условима.

33 http://www.rastko.rs/kosovo/raspeto/default.htm
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и ру ко пи са не по врат но су из гу бље ни, као и су сед не згра де 
ко је су би ле уни ште не.

Пре о ста је кон ста та ци ја о тра ге ди ји жр та ва и де ва ста-
ци ја са вре ме ног вар ва вар ства ко јим су уни ште ни ва жни спо-
ме ни ци и дру ги де ло ви вер ске ба шти не, при че му хри шћан-
ско на сле ђе у јед ном де лу Евро пе оста је и да ље не за шти ће но, 
упр кос при су ству око 17.000 вој ни ка КФОР-а. Ови вој ни ци су 
за пра во обез бе ђи ва ли за шти ту нај зна чај ни јих ме ста на Ко со-
ву, док ма ње ва жна ме ста ни су мо гла би ти ефи ка сно за шти-
ће на, чак и ако су вој ни ци у не ким слу ча је ви ма би ли на ме-
сту до га ђа ја. Ово је по себ но био слу чај то ком дру гог ве ли ког 
та ла са уни шта ва ња по чи ње ним у мар ту 2004. го ди не.

Уништавањеипогромод17.и18.марта
2004.године34

Три де се так цр ка ва и ма на сти ра (35) и дру гих исто риј-
ских спо ме ни ка, укљу чу ју ћи и вер ске, ме ђу ко ји ма су и пра-
во слав на гро бља, 935 ку ћа и 10 срп ских оп штин ских згра да, 
уни ште но је и спа ље но; утвр ђе на је смрт 31 ли ца (8 Ср ба и 11 
Ал ба на ца),35 дво је се во де као не ста ли, 954 ра ње них (од ко јих 
154 Ср ба), укљу чу ју ћи 96 вој ни ка и по ли ца ја ца из КФОР-а и 
УН МИК-а (72 њи хо ва во зи ла су уни ште на); 196 Ср ба је би-
ло при мо ра но да на пу сти ко сов ски глав ни град При шти ну, 
4 012 љу ди би ло је про те ра но са дру гих ло ка ли те та то ком по-
гро ма у ор га ни за ци ји ал бан ских на ци о на ли ста 17. и 18. мар-
та 2004. го ди не. У При зре ну, Ђа ко ви ци и Пе ћи, гра до ви ма у 
бли зи ни ал бан ске гра ни це, као и у Уро шев цу, све цр кве су 
уни ште не, спа ље не или те шко оште ће не.

34 Према извештају немачке обавештајне службе, чак су и ексцесе који су марта 
2004. године довели Косово на ивицу другог грађанског рата, подстицали 
криминалци који су желели да наставе своје послове: „Почетком априла 
2004, они који су били задужени за безбедност на Балкану знали су да 
су последњи немири на Косову био припремљени и извршени на захтев 
организованог криминала. Током нереда, камиони пуни хероина и кокаина 
прелазили су границе без контроле јер су УН полиција и војници КФОР-а 
у потпуности били заузети да зауставе нереде. То потврђује и званичник 
полиције УН са седиштем у Приштини који је тражио да остане анониман 
због сопствене безбедности. Они се жале да нису учинили ништа до сада 
против криминалаца“. cf. J. ROTH, Weltwoche, n° 43 (2005), http://www.
mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=8630

35 28 мртвих и 22 озбиљно повређених према извору УНМИК-а од 19. марта: 
http://www.b92.net/specijal/kosovo2004/
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То ком 2 или 3 да на 35 цр ка ва је уни ште но, укљу чу ју-
ћи 18 ко је су кла си фи ко ва не као кул тур но на сле ђе, 6 цр ка ва 
је са гра ђе но у сред њем ве ку, укљу чу ју ћи и цр кву Бо го ро ди-
це Ље ви шке у При зре ну, ре мек де ло ви зан тиј ске и срп ске 
ар хи тек ту ре и сли кар ства са по чет ка 14. ве ка, ко ја је би ла 
спа ље на, опу сто ше на, а фре ске те шко оште ће не и за па ље не. 
Не мач ки вој ни ци ко ји су би ли за ду же ни за ње ну за шти ту ни-
су би ли на ви си ни за дат ка, иако ова сред њо ве ков на цр ква са 
сво јим фре ска ма из ра ног 14. ве ка, пред ста вља ва жан спо ме-
ник на ли сти свет ске ба шти не УНЕ СКО. Цр ква све тог Ге ор-
ги ја (16. век) је јед на ко спа ље на а на ње го вом сво ду Ал бан ци 
су оста ви ли по ру ку: „Смрт Ср би ма“.

Уништавањедваманастиракаоисаборне
богословијеуПризрену

Свих 99 уче ни ка и 10 на став ни ка би ло је при си ље но да 
на ђе уто чи ште у Ср би ји, тач ни је у Ни шу. Ма на стир Де вич је 
пот пу но уни штен 19. мар та док су се фран цу ски вој ни ци ева-
ку и са ли са тог те ре на. Оскр на вље не су мо шти св. Јо а ни ки ја 
Де вич ког из 14. ве ка. Ви ше од 10.000 фе са ка је спа ље но, уни-
ште но и оште ће но то ком ал бан ске „Кри стал не но ћи“. Око 
250 срп ских ци ви ла би ло је при си ље но да на пу сти Ко со во, 
док се пре ко 3.600 дру гих скло ни ло у ба зе КФОР-а, као и у 
срп ске ен кла ве ко је су би ле ма ње из ло же не по гро му. Ве ли ка 
ве ћи на њих од та да жи ви у из бе глич ким ло го ри ма и им про-
ви зо ва ним скло ни шти ма.36 Се дам се ла је пот пу но уни ште но 
та ко да су Ср би мо ра ли да на пу сте Ко со во По ље и Оби лић 
на до мак При шти не. 

Цр ква у се лу Бе ло По ље ко ја је уни ште на 1999. го ди не 
де ли мич но је об но вље на 2003. ка да се 20 по ро ди ца ко је су 
прет ход но би ле про те ра не из сво јих ку ћа вра ти ло на сво ја ог-
њи шта. Мар та 2004. го ди не цр ква је из но ва де мо ли ра на као и 
28 ку ћа и Ср би су по но во про те ра ни из сво јих до мо ва. 

УН зва нич ни ци су ово на си ље оква ли фи ко ва ли као 
„ет нич ки мо ти ви са но“, „пла ни ра но и са вр ше но ор ке стри ра-
но“, епи лог овог по гро ма би ло је хап ше ње 270 Ал ба на ца, од 
ко јих је са мо 67 осу ђе но на ка зну за тво ра. Због уни шта ва ња 

36 Global Research, March 18, 2010 http://www.globalresearch.ca/PrintArticle.
php?articleId=18189.
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вер ских обје ка та, 17 Ал ба на ца осу ђе но је на ка зне за тво ра 
од 21 ме се ца до 16 го ди на. Са вет без бед но сти Ује ди ње них 
на ци ја је фор мал но осу дио на си ље у сво јој Ре зо лу ци ји од 29. 
апри ла 2004. го ди не али глав не крив це Ра му ша Ха ра ди на ја и 
Са ме ди на Де за и реа (по зна тог и као ко ман дант Хо џа, тво рац 
огран ка Хе збо ла ха) то ни је угро зи ло. Че ти ри го ди не на кон 
ових до га ђа ја, Ал бан ци на Ко со ву би ли су та ко на гра ђе ни 
што је ве ћи на за пад них зе ма ља при зна ла њи хо ву јед но стра-
ну се це си ју.

Пре ма еви ден ци ји из 1986. и 1994. го ди не, пре ко 300 ло-
ка ци ја кла си фи ко ва но је као исто риј ски спо ме ни ци на Ко со-
ву. Ка да је 1912. го ди не Ко со во и Ме то хи ја по ста ло са став ни 
део Ср би је, ни је дан му сли ман ски спо ме ник ни је био угро жен 
иако је је дан од нај зна чај ни јих – Си нан па ши на џа ми ја у 17. 
ве ку пре вас ход но са гра ђе на од ка ме них бло ко ва ко ји су узе-
ти са срп ске цр кве св. Ар хан ге ла из 14. ве ка. До ку мент ко ји 
је 2005. го ди не из да ло Ми ни стар ство кул ту ре ре пу бли ке Ср-
би ја по ми ње да је 145 спо ме ни ка Срп ске пра во слав не цр кве 
уни ште но из ме ђу 1999. и 2004. го ди не што пред ста вља ско ро 
по ло ви ну спо ме ни ка ко ли ко је по сто ја ло пре ин тер вен ци је 
НА ТО-а 1999. го ди не.

Ве ћи на кул тур них спо ме ни ка ко ји се на ла зе на ли сти 
(23 спо ме ни ка све тов не ар хи тек ту ре и 67 вер ских спо ме ни-
ка, укљу чу ју ћи и три ка то лич ке цр кве са гра ђе не из ме ђу 13. 
и 16. ве ка), на ла зи се у ста њу екс трем не оро ну ло сти, из ло же-
не су опа сно сти од на мер ног и го то во не ми нов ног уни ште-
ња или про па да ња у не до стат ку ме ра за шти те и ра до ва на 
одр жа ва њу. Ин сти ту ци је за за шти ту спо ме ни ка ко је су од-
го вор не за њи хо во одр жа ва ње би ле су при мо ра не да на пу сте 
те ри то ри ју Ко со ва 1999. го ди не, док ал бан ске вла сти ни су у 
ста њу да бри ну о та ко ве ли ком бро ју исто риј ских спо ме ни ка.

ЈугославијанаЗападномБалкану-ефекти
дезинтеграцијеитекућеинтеграције

Ра се ља ва ње ста нов ни штва, би ло при нуд но или не, по-
го ди ло је сто ти не хи ља да из бе гли ца из бив ше Ју го сла ви је. 
Но ве др жа ве ство ре не су на ру ше ви на ма бив ше др жа ве а њи-
хо ве гра ни це по што ва ле су ад ми ни стра тив не по де ле ко је је 
ус по ста ви ла ко му ни стич ка власт из ме ђу 1943. и 1961. го ди не, 
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об у хва та ју ћи и но ве на ци је ко је ни су по сто ја ле пре Дру гог 
свет ског ра та - Ма ке дон це и Цр но гор це, и Му сли ма не ко ји су 
као вер ска гру па при зна ти 1969. го ди не.

По пу ли стич ки пост ко му ни стич ки ре жи ми отво ри ли 
су Пан до ри ну ку ти ју за по чи ња њем ра та ме ђу на ро ди ма ко-
ји су ве ко ви ма би ли из ме ша ни, ра та у ко ме су ци ви ли би ли 
глав не жр тве. Они су би ли жр тве вој них опе ра ци ја у ко ји ма 
су уче ство ва ле кон вен ци о нал не ору жа не сна ге, ми ли ци је и 
дру ге па ра вој не фор ма ци је, је ди ни це те ри то ри јал не од бра не, 
до бро вољ ци из су сед них и уда ље них зе ма ља, укљу чу ју ћи и 
број не му џа хе ди не ко ји су до ла зи ли из му сли ман ских зе ма-
ља по себ но, по ред то га, ста нов ни штво је пре тр пе ло и круп-
не ире вер зи бил не по сле ди це у те ри то ри јал ном сми слу. Ви-
ше го ди шње упра вља ње кон флик том од стра не ме ђу на род не 
за јед ни це ко је је ре зул ти ра ло НА ТО ин тер вен ци јом про тив 
Ју го сла ви је све ло ју је на Ср би ју и Цр ну Го ру. По ли тич ка 
и кри вич на од го вор ност за ра то ве су штин ски се при пи су је 
срп ским по ли ти ча ри ма од ко јих су нај зна чај ни ји оп ту же ни 
(тре нут но их има 87) и осу ђе ни од стра не Ме ђу на род ног су да 
за рат не зло чи не по чи ње не на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је 
у Ха гу.37 Ду го роч не по сле ди це по ста нов ни штво ко је је по 

37 Током суђења бившем југословенском председнику Слободану Милошевићу 
он је оптужен по бројним тачкама оптужнице у вези са ратовима у 
Хрватској, Босни као и за ратне злочине и злочине против човечности на 
Косову. „Тужилаштво сматра да су ове операције вршене у циљу уклањања 
значајног дела албанског становништва, како би се обезбедила контрола 
над српском покрајином. Тачније, тужилаштво је оптужило Милошевића 
и његове сараднике да су директно одговорни за депортацију око 740.000 
косовских Албанаца и убиство најмање 340 других. Током депортације не-
колико цивила је убијено, други су били злостављани или су им украдена 
лична документа а имовина опљачкана. Милошевић је такође оптужен да 
је одговоран за пљачке, уништавање домова цивила и бомбардовања села“.  
(http://www.state.gov/www/regions/eur/990527_kosovo_indictment.html;  
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/dossiers/bosnie/col_droite/milo.asp). 

 Пресуда није изречена због смрти оптуженог у затвору Хашког трибунала. 
Многи други српски лидери су ипак осуђени, неколико их је умрло током 
суђења, другима се и даље суди (87 за сада). Мали број лидера босанских 
Хрвата је оптужен а неколико њих је и осуђено. Бивши командант ОВК 
а током 2004. године албански премијер на Косову - Рамуш Харадинај, 
ослобођен је 04.04.2008. године заједно са још једним албанским лидером, 
док је трећи припадник ОВК осуђен на шест година затвора.

 Суђење су пратиле опструкције које су вршиле САД и УНМИК, недолазак 
сведока и њихове случајне смрти. „Током суђења, Карла дел Понте, главни 
тужилац, осудила је ове притиске и пред Саветом безбедности. У неколико 
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на ци о нал но-вер ском прин ци пу ре гру пи са но, че сто при сил-
но и ар би трар но, би ле су та кве да то ни је мо гло да ре ши про-
блем ста рих ма њи на а на ро чи то не но вих.

Слич ни про бле ми ко ји су узро ко ва ли Пр ви свет ски рат 
су у ве ли кој ме ри до при не ли из би ја њу Дру гог свет ског ра та 
ко ји је ра зо рио Евро пу 1939-1945. Ства ра ње ЕУ омо гу ћи ло је 
да се пре ва зи ђу те ри то ри јал ни про бле ми и про бле ми иден-
ти те та на европ ском тлу, иако су ог њи шта оста ла ту и та мо. 
Упра вља ње рас па дом Ју го сла ви је се да нас у ве ли кој ме ри 
сма тра јед ним од нај ве ћих не у спе ха ЕУ на кон хлад ног ра та. 
Бо сна и Хер це го ви на са ве ћи ном од не што ма ње од 45% Бо-
шња ка, 35% Ср ба пра во сла ва ца и 15% Хр ва та ка то ли ка, по-
ја вљу је се да нас као све те же одр жи ви про тек то рат НА ТО-а. 
Одва ја ње Ко со ва ко је је на мет нуо НА ТО ство ри ло је ет нич ко 
чи шће ње у ко рист Ал ба на ца ко ји су од та да у још ве ћем про-
цен ту ве ћин ско ста нов ни штво, а на ште ту ма њи на Ср ба, Ро-
ма и оста лих. Та ко је ство ре на дру га ал бан ска др жа ва на Бал-
ка ну што не ре ша ва ни у ко јој ме ри те шке про бле ме зна чај не 
ал бан ске ма њи не у Ма ке до ни ји, Грч кој и Цр ној Го ри ко ја те-
жи да се ује ди ни у бу ду ћу Ве ли ку Ал ба ни ју.38 Ин те гра ци ја 
др жа ва За пад ног Бал ка на ко јој те жи ве ћи на ста нов ни штва 
ових зе ма ља, оста је не ре ше на на ду жи рок као по сле ди ца по-
гре шног упра вља ња бал кан ским кри за ма. Фру стри ра ност 

наврата критиковала је лидере Мисије УН на Косову (УНМИК) због њихове 
отворене подршке Рамушу Харадинају. На Косову су организоване мреже 
притиска, и та подршка је задржала страх сведока, додала је она.

 Након покретања истраге о ОВК, случај је изазвао контроверзе и у ходни-
цима суда. Ипак, иако је био на мети тужиоца Рамуш Харадинај је изабран 
за премијера Косова у децембру 2004. године. Насупрот његовој оптужни-
ци, Вашингтон се није отворено противио истрази Карле дел Понте, већ 
само, као и друге државе, одбио да сарађује, стављајући пред Тужилаштво 
изазов да пружи доказ судијама у Хагу. Међутим, суд који не располаже 
полицијском силом, у својим истрагама зависи од сарадње држава.

 Тужилац Међународног суда у Хагу потписивањем ове пресуде, потписао је 
свој други неуспех када је реч о ОВК. Прво суђење завршено је ослобађањем 
два команданата OВК“. 

 Stéphanie Maupas, RFI, 04/04/2008 (http://www.rfi.fr/actufr/articles/100/
article_64632.asp).

38 Члан Коалиције Албанаца Прешева, Риза Хаљими почетком новембра у 
Тирани захтевао је стварање „природне Албаније“ која би укључивала ал-
банске територије на Косову, у Македонији (БЈРМ), Грчкој, Црној Гори и 
Албанији, наводећи да то ни на који начин није стварања Велике Албаније.
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бал кан ских зе ма ља и њи хо вог ста нов ни штва ко ји сма тра ју 
да их је из не ве ри ла ме ђу на род на ар би тра жа и че сто се осе ћа-
ју за тво ре ним у сво јим но вим гра ни ца ма, док са дру ге стра не 
при јем у ЕУ тре ба да убла жи то ста ње, све то ства ра ве ли ку 
ре зиг ни ра ност и тен зи је са не са гле ди вим по сле ди ца ма. 

По ред сто ти не хи ља да при нуд но исе ље них, ве ћи ном 
Ср ба, Цр но го ра ца и Ро ма, ту је и огром на ал бан ска ве ћи на 
ко ја је осве то љу би ва и са ожиљ ци ма због по сле ди ца кр ва-
вог ра та, та кво ста ње Ко со ва пред ста вља су шти ну бал кан ске 
тра у ме. Да ле ко од то га да је амор ти зо ва ла све фру стра ци је 
и не прав де ко је су се до го ди ле уну тар и ван ње них гра ни ца, 
ова ма ла те ри то ри ја на ку пи ла је низ про ти ву реч но сти ко је 
пре ва зи ла зе ло кал не и бал кан ске по ја ве. Екс трем на дис про-
пор ци ја из ме ђу број них хри шћан ских спо ме ни ка и ра сту ћег 
бро ја ста нов ни ка не при ја тељ ски рас по ло же них пре ма њи ма, 
ства ра ве ли ку прет њу за оп ста нак овог на сле ђа. За тво ре ни у 
сво је ен кла ве, из ло же ни ве о ма че сто на си љу ве ћин ских Ал-
ба на ца, без одр жи ве бу дућ но сти и без мо гућ но сти ин те гра-
ци је, ма њи не на Ко со ву има ју све из гле де да до жи ве суд би-
ну хри шћа на на Бли ском и Сред њем ис то ку. Ма њи не ко је су 
оста ле по сле 1999. го ди не су нај у гро же ни је јер ни су има ле 
мо гућ но сти да оду у су сед не зе мље. Ве ћи на мла дих из ен кла-
ва је ди но же ле да их на пу сти и да се на ђе на про сто ри ма ко-
ји су „бла жи“ пре ма њи ма. Оста је кључ ни про блем по Ср бе, 
уоп ште но, по што се на Ко со ву на ла зи нај ве ћи део њи хо вог 
кул тур ног на сле ђа из сред њег ве ка. Иако су школ ске екс кур-
зи је из Ср би је, чак и у пе ри о ду ко му ни стич ког ре жи ма ко-
ји је био отво ре но про тив ре ли гиј ских сим бо ла, по се ћи ва ле 
исто риј ска ме ста на Ко со ву, ма на сти ре и цр кве ко ји да ти ра ју 
из сред њег ве ка ка да је хри шћан ска ци ви ли за ци ја цве та ла на 
том про сто ру, да нас су мла де ге не ра ци је бру тал но ли ше не 
нај пре сти жни јег де ла сво је исто ри је. По је ди ни ту ри сти или 
хо до ча сни ци ко ји се усу де да се упу сте у аван ту ру и оду у 
ову не при ја тељ ску зе мљу, мо ра ју да се во зе у блин ди ра ним 
ауто мо би ли ма КФОР-а ко ји ни је увек у мо гућ но сти да обез-
бе ди нео п ход ну за шти ту, на ро чи то по се ти о ци ма и по врат ни-
ци ма из Ср би је. 

По ред то га што ста нов ни ци срп ских ен кла ва на Ко со ву 
не мо гу сло бод но да се кре ћу без ри зи ка ван сво јих ен кла ва, 
оста је и про блем пре жи вља ва ња све штен ства, мо на ха и мо-
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на хи ња из број них пра во слав них ма на сти ра ко ји су од у век 
жи ве ли у мо на шким за јед ни ца ма, и они су из ло же ни не при-
ја тељ стви ма ве ћин ске по пу ла ци је и огра ни че њи ма и дис кри-
ми на ци ји ко ју на ме ћу но ве ал бан ске вла сти. Ка ко при су ство 
ору жа них ме ђу на род них сна га КФОР-а и ад ми ни стра ци је 
УН МИК-а те шко успе ва да огра ни чи ста ње ре пре си је, по-
сте пе ни од ла зак њи хо ве ад ми ни стра ци је мо же са мо по гор-
ша ти ста ње не бе збед но сти. Функ ци о не ри КФОР-а не кри ју, 
из ме ђу оста лог, сво ју за бри ну тост у ве зи са суд би ном ма њи-
на уоп ште и све штен ства по себ но, бу ду ћи да је аутор ових 
ре до ва имао при ли ку да раз го ва ра са њи ма при ли ком по се те 
Ко со ву и ма на сти ру Де ча ни у ав гу сту 2010. Без бед ност мо-
на шке за јед ни це и срп ских ен кла ва ће од са да би ти по ве ре на 
ал бан ској по ли ци ји чи ју ве ћи на чи не при пад ни ци ал бан ске 
ору жа не вој ске ОВК ко ја се бо ри ле са срп ским сна га ма то ком 
1998. и 1999. го ди не.39 Ка да су офи ци ри КФОР-а тра жи ли од 
све ште ни ка да из ра зе свој став по пи та њу за шти те ко ју ће у 
бу дућ но сти обез бе ђи ва ти ал бан ска по ли ци ја, они су из ра зи-
ли не по ве ре ње за то што је упра во ал бан ска по ли ци ја би ла 
та ко ја је пред во ди ла по гром про тив Ср ба и кул тур них спо-
ме ни ка мар та 2004. го ди не. По след њи при мер не спо соб но-
сти за шти те ал бан ске по ли ци је од на си ља Ал ба на ца ви ђен 
је ка да је до зво ље но ка ме но ва ње во зи ла ка да је све штен ство 
до шло на ина у гу ра ци ју но вог па три јар ха СПЦ у Пе ћи где је 
ње но се ди ште, 12. ок то бра 2010.40

У ова квом ста њу сва ко днев не не бе збед но сти где је не-
ка да шњих 17.000 вој ни ка сма ње но нај пре на 10.000 а за тим и 

39 1996. године ОВК је организовао убиство два полицајца. Од фебруара 1996. 
године до фебруара 1998. године, ОВК је починила 152 напада, одговорна је за 
70 смртних случајева, укључујући и четрдесетак Срба и десетак полицајаца, 
други су били „Албанци“ које је ОВК сматрао „издајницима“. Истраживач 
Александар дел Вал, каже у својој студији о овом периоду: „Само у периоду 
од 1993. године до 1998. године, ОВК је убио око 200 српских полицајаца 
на Косову, 125 албанска цивила који су сматрани „сарадницима“ Срба, 120 
српских цивила и припадника других неалбанских мањина на Косову (Роми, 
Хрвати, Црногорци, Горанци, итд), а да не говоримо о 300 тешко рањених 
цивила“.

40 „Срби са Косова који су на Задушнице дошли да одају почаст својим ум-
рлима прошли су кроз ватру из аутоматског оружја у једном селу код При-
зрена, упркос заштита КФОР-а и Косовске полиције. Други који су дош-
ли да се моле на гробљу у Дечанима и открили да је неколико гробница 
оскрнављено“. http://balkans.courriers.info/article16266.html
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на 5.000 ко ји уз до ста те шко ћа је два успе ва ју да на су мич но 
кон тро ли шу си ту а ци ју, ка да се не мо же оче ки ва ти ни ка кво 
по бољ ша ње ова квог ста ња ства ри од стра не ал бан ске по-
ли ци је, мо же ли се он да за ми сли ти бу дућ ност за ет нич ке и 
вер ске ма њи не на Ко со ву? Згу сну тост цр ка ва и ма на сти ра 
као и ра су тост срп ских ен кла ва ко је су изо ло ва не и на ла зе се 
усред ал бан ског окру же ња ко је је не при ја тељ ски рас по ло же-
но и че сто га је не мо гу ће кон тро ли са ти, пред ста вља про блем 
за оп ста нак ма њин ских гру па као и очу ва ње кул тур ног на-
сле ђа. Сна ге КФОР-а ни су увек у ста њу да обез бе де њи хо ву 
за шти ту. Хра мо ви, цр кве и ма на сти ри су опљач ка ни, за па-
ље ни, скр на вље ни или ком плет но уни ште ни, гро бља раз ру-
ше на, ма тич не књи ге фал си фи ко ва не а ста но ви опљач ка ни: 
сви тра го ви про шло сти су на тај на чин из бри са ни а ет нич ко 
чи шће ње је по твр ђе но. Са про сеч ном сто пом при род ног при-
ра шта ја од 5-6 де це по по ро ди ци, што је бли же ви ше нај си ро-
ма шни јим зе мља ма тре ћег све та не го европ ском про се ку, ал-
бан ска ве ћи на ши ри свој жи вот ни про стор на ште ту ма њи на. 
По ред не спо соб но сти НА ТО про тек то ра та да обез бе ди ме ђу-
ет нич ку ко ха би та ци ју, у си ту а ци ји аперт хеј да, срп ска ма њи-
на и цр кве ни ве ли ко до стој ни ци на Ко со ву, не ће има ти из бо ра 
не го да на пу сте зе мљу на кон од ла ска КФОР-а. Осим ако се не 
про на ђе раз у ме ва ње и су жи вот са ал бан ском ве ћи ном. Број 
ма њин ског ста нов ни штва не пре ста но опа да од 1999. го ди не, 
број на ме мо ри јал на ме ста и хри шћан ски хра мо ви не ста ју и 
то се мо же оква ли фи ко ва ти као по раз про тек то ра та ко ји је 
ус по ста вио НА ТО.41 Нај ве ћа и нај мо дер ни ја вој на ба за САД-а 

41 „Атмосфера страха и корупције погодила је и највише званичнике 
међународне заједнице и ствара осећај дубоке немоћи. КФОР и 
администрација УНМИК-а понекад су реаговали безидејно. У оквиру 
администрације УН, забележени су случајеви корупције. 2006. године, 
шеф полиције УНМИК-а, Каи Витруп примио је претње смрћу које су га 
приморале да напусти земљу. Немци који су се вратили са Косова, открили 
су да је требало окончати активности међународних организација за борбу 
против организованог криминала, како не би били угрожени животи 
запослених. Немачки извештај је посебно критикавао улогу САД јер су 
онемогућиле европске истраге. САД су биле изложене уценама због тајних 
логора ЦИА-е у бази Бондстил. Чињеница да је један немачки полицајац 
високи званичник Уједињених нација тврдио да је главни задатак заменика 
шефа УНМИК-а Стива Шука био да се да се једном седмично напије са 
Рамушом Харадинајем, изазвала је сумње о америчким методама“. A. KUNZ, 
Le Kosovo, zone multifonctionnelle à criminalité tous azimuts Horizons et débats, 
n° 18, 5 mai 2008, Zurich, http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=916
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у све ту Камп Бонд стил је по диг ну та на ју го и сто ку Ко со ва. 
Циљ оправ да ва сред ства, зар не?

Су прот ста вље ни вла ди Ми ло ше ви ћа, зва нич ни ци срп-
ске пра во слав не цр кве оче ки ва ли су ефи ка сни ју за шти ту и 
је дан по пу стљи ви ји при ступ за пад них де мо кра ти ја пре ма 
њи хо вој суд би ни и суд би ни ма њи на на Ко со ву. Став за пад-
них де мо кра ти ја у ко рист ко сов ске не за ви сно сти и не за вид на 
си ту а ци ја у ко јој се на ла зи Ср би ја на кон Ми ло ше ви ћа, не мо-
гућ ност да њи хо ва ма тич на др жа ва обез бе ди њи хов оп ста нак 
на Ко со ву, све то чи ни да, ка ко Ср би та ко и дру ге ма њи не, гу-
бе на ду да ће има ти при хва тљи ве усло ве жи во та. По ву че ни 
у сво је ма на сти ре, окру же ни бо дљи ка вом жи цом исто као и 
при пад ни ци њи хо ве вер ске за јед ни це у ен кла ва ма под не по-
ут да ном за шти том вој ни ка КФОР-а, сви они тр пе не бе збед-
ност ко ја ни је до стој на са вре ме не Евро пе.42

Су о че ни са ве ли ком ре зиг на ци јом ко ју иза зи ва ју не по-
жељ ни ефек ти ар би тра же за пад них зе ма ља, са мо ве ћа то ле-
ран ци ја Ал ба на ца пре ма хри шћан ској ма њи ни мо гла би да 
по пра ви њи хо ву суд би ну. Та ква то ле ран ци ја ни је не по зна та 
у све ту исла ма као што је би ло у не ким ста бил ни јим вре ме-
ни ма у слу ча ју Тур ске. Ути цај ко ји му сли ман ски дер ви шки 
по ре дак има на Ал бан це ма ло је по зна та чи ње ни ца. Иако су 
дер ви шки ре до ви би ли за бра ње ни на Бал ка ну, као и у се ку-
лар ној Тур ској 20. ве ка, про це њу је се да је на Ко со ву то ком 
осам де се тих го ди на про шлог ве ка број дер ви ша био из ме ђу 
50.000-100.000.43 При па да ју ћи ре ду Бек та ши, за ве ћи ну ови 
дер ви ши има ју тра ди ци о нал но ауто ри тет ар би тра же ме ђу 
ал бан ским фи со ви ма. Ауто ри тет ко ји би мо гао да упо тре би 
свој ути цај у ко рист ви ше то ле ран ци је за хри шћан ску ма њи-

42 „Треба констатовати, без реторике, да покушај да се изгради мултиетничко 
друштво на Косову није успео“. Срби су се повукли у енклаве и у супротности 
са тврдњама политичара, немају слободу кретања. Војници КФОР-а прате 
их када иду у куповину или они уместо њих обављају куповину. Срби су 
редовно каменовани, жртве напада, узнемиравања или застрашивања. 
Њихова гробља су оскрнављена а зидове њихових кућа прекривају натписи 
мржње. „Илузију о мултиетничком Косову“ заступају само званичници 
чији рад се мери у односу на остварење овог циља или имају финансијски 
интерес у спровођењу овог програма.“ A. KUNZ, «Le Kosovo, «zone multi-
fonctionnelle à criminalité tous azimuts Horizons et débats, n° 18, 5 mai 2008, 
Zurich, http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=916

43 G. DUIJZINGS, ReligijaiidentitetnaKosovu, Beograd 2005 (Religion and the 
Politics of Identity in Kosovo, Hurs & Company, London 2000), p. 157.
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ну. Ути цај вер ског ауто ри те та ко ји би мо гла да усме ри је ди но 
Тур ска ко ја ужи ва ве ли ки углед ме ђу му сли ман ским ста нов-
ни штвом на Бал ка ну. Тур ска вла да је већ по ну ди ла Ср би ји 
сво је до бре услу ге ка ко би се сма њи ле ве ли ке тен зи је из ме ђу 
ве ха би ја и уме ре них му сли ма на у ју го-за па ду Ср би је. То ком 
зва нич не про шло го ди шње по се те Ср би ји ко ја се до го ди ла 
не по сред но по сле по се те пред сед ни ка Ру си је, тур ски пре ми-
јер је на гла сио по се бан од нос из ме ђу Тур ске и Ср би је као 
при о ри тет бал кан ске по ли ти ке. Ам би ци је ове но ве ре ги о нал-
не си ле ни су не ве за не са не е фи ка сно сно шћу за пад них де мо-
кра ти ја у њи хо вом не у спе шном во ђе њу пост ју го сло вен ских 
кри за.

САД и њи хо ве са ве зни це ни су учи ни ле ни шта да спре-
че про те ри ва ње сто ти на хи ља да Гр ка из Ис тан бу ла 1952. го-
ди не, 1974. го ди не Тур ска је оку пи ра ла по ло ви ну Ки пра, др-
жа ве ко ја је да нас чла ни ца ЕУ и ко ја је ли ше на још увек тог 
де ла сво је те ри то ри је. Већ ско ро два де сет го ди на, за пад ни 
ме наџ мент на че лу са САД као ли де ром, фа во ри зо вао је рас-
пад Ју го сла ви је, зе мље ко ја је би ла два пу та ма ња од Фран-
цу ске, и си сте мат ски по др жа ва ства ра ње но вих ет нич ких 
др жа ва ко јих са да има 7. Ства ра ње дру ге ал бан ске др жа ве 
на Ко со ву је ре зул тат пре ла зног про це са чи је се пот пу не им-
пли ка ци је на ре ги о нал ном и европ ском ни воу још увек не 
мо гу са гле да ти. 

По чет ком два де се тог ве ка, ма ле бал кан ске зе мље про-
те ра ле су Тур ску са ње них не ка да шњих по се да у Евро пи. 
То ком дру гог ра та у Пер сиј ском за ли ву, Тур ска је за тво ри-
ла сво ју про стор за пре ба ци ва ње аме рич ких вој ни ка и по но-
во ис та кла се бе као ре ги о нал ну си лу ислам ске ори јен та ци је. 
По сле јед ног ве ка од су ства, за хва љу ју ћи аме рич кој хлад но-
ра тов ској стра те ги ји, Тур ска се вра ћа на Бал кан. По ред свог 
ста ва у ко рист Му сли ма на на Бал ка ну, она би мо гла да оправ-
да сво ју но ву по сре до ва њу уло гу ко ја би би ла праг ма тич ни ја 
и ефи ка сни ја у ци љу за до би ја ња по др шке зе ма ља у ре ги о ну. 
Од де вет зе ма ља За пад ног Бал ка на, са мо јед на – Сло ве ни ја 
је чла ни ца ЕУ а са мо Хр ват ска мо же оче ки ва ти члан ство у 
крат ком вре мен ском пе ри о ду. Оста лих се дам др жа ва, „ло ши 
ђа ци“, од ко јих је ве ћи на би ла пред мет „до брих услу га“ из ме-
ђу САД и ЕУ, оста ће у нај бо љем слу ча ју сред ње роч но из ло же-
не по сле ди ца ма ни за тих „услу га“. Фру стри ра на чи ње ни цом 
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да је ЕУ гу ра у стра ну, Тур ска има до ста то га за јед нич ког са 
бал кан ским др жа ва ма ко је за пад не др жа ве за штит ни це за-
по ста вља ју. Не из ве сност као знак бу ду ћег ре струк ту ри ра ња 
на вра ти ма сред ње Евро пе. Као сла ба тач ка Евро пе, Бал кан 
се вра ћа на по ла зну тач ку но ви је европ ске исто ри је. Са по су-
ста лом еко но ми јом, оста ре лим ста нов ни штвом и угро же ним 
со ци јал ним те ко ви на ма, осим ако се не по диг ну хи ља де ки-
ло ме та ра зи до ва по пут оних у Па ле сти ни или Мек си ку. Ла ко 
се мо же по ка за ти ка ко Евро па упра во на Бал ка ну по ла же нај-
те жи ис пит сво је бу дућ но сти.

ПреседанТурске

Де мо граф ски, кул тур ни и ду хов ни рас плет та ко ра ди-
ка лан као овај ко ји на Ко со ву во ди ка свом ис хо ди шту, при-
мер је ка квог ни је би ло у Евро пи дру ге по ло ви не 20. ве ка. 
Упр кос чи ње ни ци да је то био век нај ве ћих тра ге ди ја ми ли-
о на Евро пља на у чи та вој европ ској исто ри ји, па ра диг ма за 
оно што се да нас на Ко со ву де ша ва на ла зи се на про сто ру 
из ван Евро пе. 

По ред бив ше Ју го сла ви је, уз по губ не ефек те ње ног рас-
па да у Хр ват ској а по себ но у Бо сни, слу чај ко ји је нај бли жи 
вре мен ски и ге о граф ски оно ме што се де ша ва ви ше од де сет 
го ди на на Ко со ву је сте не сум њи во слу чај Тур ске. За ма ње 
од че тр де сет го ди на, из ме ђу 1915. и 1955. го ди не, ко ри сте ћи 
ге но цид, раз ме не ста нов ни штва, про те ри ва ња44 и по гро ме, 
се ку лар на Тур ска45 је очи сти ла го то во сво ју це ло куп ну хри-

44 Турски историчар, Танер Акцам, истраживач на Универзитету Кларк 
у Масачусетсу, оценио је методе које су коришћене за протеривање 
хришћана из Турске: „Према речима Кусцубаши Ешрефа, једног од тајних 
агената који је био главни у операцији етничког чишћења, не-муслимани 
су били „унутрашњи тумор“ у телу отоманске државе и морали су да 
буду очишћени, и како је још рекао, оно што су они тражили било је због 
„националне ствари“. Основни циљ био је да се убеде хришћани да напусте 
село, и путем застрашивања, ако је потребно. Међу главним методама које 
су се користиле у том смислу биле су: „контрола, понижавање, убијање, 
спречавање да обрађују своју земљу, опресивно опорезивање, одузимање 
имовине, употреба силе“, а под овим двостуким механизмом, турска влада 
суочена са протестима Грчке и других држава могла би да се претвара да 
није учествовала у тим догађајима“. T. AKÇAM, “1913/1914 : L’expulsion des 
Grecs d’Asie Mineure dans les archives ottomanes” (2009), http://www.collectif-
van.org/article.php?r=0&id=38482.

45 „Са гледишта религије, Турско схватање секуларизма није уопште европско 
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шћан ску по пу ла ци ју.46 По чет ком два де се тог ве ка Тур ска47 је 
има ла око 33% хри шћан ског ста нов ни штва; ге но цид је по чи-
њен над Јер ме ни ма 1915-1916. го ди не,48 1923. го ди не49 из ме ђу 
1,5 и 3 ми ли о на Гр ка про те ра но је из Ма ле Ази је, да би се тај 
из гон окон чао 1955. го ди не ка да је 200.000 Гр ка про те ра но из 
Ис тан бу ла, уз оп шту рав но ду шност за пад ног све та и по ред 
то га што су и Тур ска и Грч ка би ле чла ни це НА ТО са ве за. До-
вев ши грч ку ма њи ну са 200.000 ко ли ко је би ло 1924. го ди не 

али је базирано, да искористимо анализу холандског посланика Европског 
парламента Арие Оостландера, на промовисању Ислама и сузбијању других 
религија, или по речима самог Ататурка - „пошто смо од сада сви Турци, 
дакле сви смо муслимани, можемо и треба да будемо секуларна држава“. 
http://www.taurillon.org/Pourquoi-la-Turquie-n-est-toujours-pas-europeenne

46 Споразум из Севра који је потписан 10. августа 1920. године између Савез-
ника и Отоманског царства предвиђа суђење за оне који су одговорни за 
геноцид. Али националистичка политика Мустафе Кемала реметила је ове 
добре намере и довела је до опште амнестије 31. марта 1923. године. Наци-
сти ће извући поуке из првог геноцида у историји и ове изгубљене прилике 
да се суди одговорнима... „Ко се сећа истребљења Јермена?“, изговорио је 
Хитлер 1939. године уочи убиства људи са инвалидитетом у својој земљи 
(истребљење Јевреја ће доћи две године касније). http://www.herodote.net/
histoire/evenement.php?jour=19150424. Погледати: Bernard BRUNETEAU, 
Le siècle des génocides, Violences, massacres et processus génocidaires de
l’ArménieauRwanda (Armand Colin, 2004, 256 pages.

47 Насељена са 15,8 милиона 1913. године (у границама данашње Турске), 
Ceren INAN, “La population de la Turquie. Évolutions démographiques depuis 
1927”, CahiersDémographie des Balkans, n° 9 (2007) (http://www.demobalk.
org/publications/CAHIER%20INAN.DER.OKAP.FIN.pdf).

48 Геноцид над Јерменима одиграо се од априла 1915. до јула 1916. године. Две 
трећине Јермена који су живели у овом подручју Турске истребљени су то-
ком депортације и масакра великих размера. Планирала га је и спровела 
партије на власти у то време, Комитет уније и прогреса, познатији као „Мла-
ди Турци“ који су владали Отоманским царством и учествовали у Првом 
светском рату на страни Централних сила. Сматра се првим геноцидом у 
20. веку, а у њему је 1.200.000 Јермена у Анадолији и јерменској висоравни 
лишено живота (http://fr.wikipedia.org/wiki/Génocide_arménien).

49 Означена као малоазијска катастрофа (Μικρασιατικη καταστροφη), тиме је 
завршено вишеструко хиљадугодишње присуство Грка у Малој Азији. http://
www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Population_exchange_between_Greece_
and_Turkey

 Попис становништва из 1927. године сведочи о цепању између становноштва 
Турске и становништва царства посматраног у тадашњој територији 
Републике. Космополитска популација пре 1912. године уступила је место 
муслиманском становништву – 97.2%, упор. Ceren INAN, “La population 
de la Turquie. Évolutions démographiques depuis 1927”, Cahiers Démographie 
des Balkans, n° 9 (2007) (http://www.demobalk.org/publications/CAHIER%20
INAN.DER.OKAP.FIN.pdf).
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на 5 000 ста нов ни ка да нас, Тур ска50 је по ста ла му сли ман ска 
др жа ва са 99.8%.51 Од око 4,5 ми ли о на хри шћа на ко ли ко је 
би ло пре 1915. го ди не, по сле ма ње од по ла ве ка по гро ма и 
про те ри ва ња нај ма ње два ми ли о на њих,52 Тур ска да нас има 
са мо 0,2% хри шћа на. Слич на ствар се де ша ва хри шћан ској 
ма њи ни на по чет ку 21. ве ка на Ко со ву, зар не?

ТурскаиКосово-узроциипоследице

Про ме не у на ци о нал ној и вер ској струк ту ри ста нов ни-
штва ко је су на ста ле то ком два де се тог ве ка, у Тур ској и на 
Ко со ву на ште ту хри шћан ске ма њи не по ка зу ју за бри ња ва ју-
ћи па ра ле ли зам. Де мо граф ска екс пло зи ја и си сте мат ско на-
си ље глав ни су за јед нич ки име ни те љи. 

Од 13,5 ми ли о на ста нов ни ка ко ли ко је би ло 1927. го ди-
не, број ста нов ни ка у Тур ској 2005. го ди не из но сио је 73 ми-
ли о на, што пред ста вља по ве ћа ње од ско ро 60 ми ли о на. За 78 
го ди на број ста нов ни ка се ви ше не го уче тво ро стру чио.

1921. го ди не про це ње но је да је би ло 439.000 ста нов ни-
ка на Ко со ву док је 2000. го ди не би ло 2.000.000, што зна чи 
да је број ста нов ни ка по ве ћан у истом оби му у слич ном вре-
мен ском пе ри о ду.

У на зна че ном пе ри о ду, хри шћан ска ма њи на у Тур ској 
сма њи ла се са 33% на ма ње од 0,2%, што зна чи да је прак тич-
но не ста ла.

Про це нат срп ског ста нов ни штва пао је са 27% ко ли ко је 
би ло 1931. го ди не на 5-7% по сле 1999. го ди не што зна чи да је 
про це нат пет пу та ма њи док се про це нат Ал ба на ца по ве ћао 

50 Процењује се да је Турска имала 2005. године 73 милиона становника, 
становништво Турске се повећало за 60 милиона од 1927. године када је 
обављен први попис који је спровела Република упор. Ceren INAN, Lapopu-
lationdelaTurquie. Évolutionsdémographiquesdepuis1927, 2007 (http://www.
demobalk.org/publications/CAHIER%20INAN.DER.OKAP.FIN.pdf).

51 http://fr.wikipedia.org/wiki/Démographie_de_la_Turquie#Aujourd.27hui.
52 Асирско-халдејски геноцид који је претходио овом који се догодио 

Јерменима и Грцима остаје још увек непознат у Турској, упркос чињеници 
да су ове хришћанске групе изгубила две трећине свог становништва (око 
200.000 мртвих) упор. Sabri ATMAN, “La Turquie doit reconnaître le génocide 
assyro-chaldéen de 1915” (traduit du turc par Antoni Alap), http://www.impre-
scriptible.fr/seyfo/atman-reconnaissance/
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са 60 на 88% у истом пе ри о ду, про це нат оста лих ма њи на пао 
је са 13 на 5% 2007. го ди не.53

Док су се у Тур ској ове ра ди кал не про ме не де си ле у 
пр вој по ло ви ни 20. ве ка у пе ри о ду од 1915. до 1952. го ди не, 
на Ко со ву се оне ја вља ју у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка, 
углав ном из ме ђу 1961. и 1991. го ди не, то ком тих три де сет го-
ди на број Ср ба се сма њио са 28% на 11%.

Де мо граф ска екс пло зи ја, уз ис ко ре њи ва ње ма њи на, ја-
вља се у оба слу ча ја под над ле жно шћу се ку лар ног и по себ но 
не де мо крат ског ре жи ма. У оба слу ча ја вер ска при пад ност је 
слу жи ла као ин стру мент за ет нич ку хо мо ге ни за ци ју. Ако је 
у слу ча ју Тур ске овај ет нич ки ин же ње ринг пре ћут но то ле-
ри сан због иде о ло шких им пли ка ци ја, у слу ча ју Ко со ва он је 
омо гу ћен вој ном ин тер вен ци јом за пад них де мо кра ти ја. При-
хва та њем и по др жа ва њем та квих про це са у зо ни ди рект ног 
кон та ка та са дру гом ци ви ли за ци јом, све те же је оста ви ти по 
стра ни пи та ње ста бил но сти Европ ске уни је, не за бо ра вља ју-
ћи на вред но сти на ко је се по зи ва?

Још јед на ана ло ги ја: Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве и 
НА ТО иза зва ле су рат про тив Ср би је као и про тив Ира ка, 
ко ри сте ћи ла жне из ја ве (Ра чак и оруж је за ма сов но уни ште-
ње) и без одо бре ња УН-а. На за шти ту ма њи на по зи ва ли су се 
у оба слу ча ја, та ко ђе на кнад но су усле ди ли кон флик ти ме ђу 
ло кал ним ста нов ни штвом код ко га су се ан та го ни зми са мо 
по гор ша ли. Суд би на хри шћан ске ма њи не има ла је сли чан 
ис ход ко ји су ин тер вен ци је са мо пот по мо гле. Без Ује ди ње-
них на ци ја, су ђе ња сврг ну тим дик та то ри ма има ју за циљ да 
обез бе де прав ни оквир за оно што Ема ну ел Тод на зи ва „те-
а трал ни ми кро ми ли та ри зам“ ка ко он ква ли фи ку је аме рич ке 
ак ци је про тив зе ма ља ко је ни су у ста њу да се аде кват но вој но 
су прот ста ве.

Те о ри ја ко ју је ути цај ни аме рич ки стра тег Са мју ел Хан-
тинг тон раз вио по чет ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, 
по ко јој дис па ри тет у ра сту бро ја ста нов ни ка као при мар ни 
узрок су ко ба из ме ђу ет нич ких и вер ских гру па, на гла ша ва 
пи та ње пре вен тив не ме ди ја ци је кроз ме ша ње под из го во-
ром ху ма ни тар не ак ци је и пре вен ци је. Иако се Хан тинг тон 
и Бже жин ски сла жу око опа да ња па чак и пот пу ног па да хе-
ге мо ни је је ди не пре о ста ле су пер си ле, све те же је пре ви де ти 
пред ви ди ве по сле ди це ових вој них ин тер вен ци ја. 

53 Kosovo%20-%20Wikipédia.webarchive
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До 2050. го ди не, де мо гра фи ја пред ви ђа по че так ујед-
на ча ва ња у ра сту по пу ла ци је из ме ђу се ве ра и ју га пла не те. 
У ме ђу вре ме ну, ЕУ ће има ти до 60 ми ли о на љу ди ма ње,54 
Тур ска ће има ти ви ше ста нов ни ка не го Не мач ка, а Ру си ја ће 
има ти ма ло ви ше од 115 ми ли о на ста нов ни ка. Оче ку је се да 
би ста нов ни штво Ко со во мо гло по ра сти на 3,5 ми ли о на, што 
оста вља још ма ње мо гућ но сти за оп ста нак оста та ка ма њи-
на. На су прот то ме, про це нат му сли ман ског ста нов ни штва на 
Бал ка ну има све из гле де да по ра сте са 15% до 25%, па чак и 
да до стиг не 30% у це лом ре ги о ну. Уз ре гру пи са ње ста нов ни-
ка, као у Бо сни и на Ко со ву уз по др шку САД - Ал ба ни ја са 
ве ћин ским му сли ман ским ста нов ни штвом, 25% Му сли ма на 
у Ма ке до ни ји и 15% у Бу гар ској, и му сли ма ни на ју гу Ср би је 
ко ји су у про це су хо мо ге ни за ци је, у тој си ту а ци ји ЕУ ће се 
гра ни чи ти на ју го и сточ ном кри лу те ри то ри јом ко ја је ком-
пакт но на се ље на му сли ман ским ста нов ни штвом и ко ја има 
при ли ку да за јед но са Тур ском чи ни те ри то ри јал ну це ли ну 
на ко јој жи ви око 100 ми ли о на Му сли ма на. Ка кав ће би ти 
од нос хри шћан ског и му сли ман ског ста нов ни штва на гра ни-
ца ма Цен трал не Евро пе, не за бо ра вља ју ћи да ако се по сма тра 
струк ту ра го ди на Евро пља ни ни су у пред но сти бу ду ћи да се 
у Фран цу ској про це њу је да би сва ки тре ћи ста нов ник мо гао 
би ти Му сли ман у до глед ној бу дућ но сти. Ка да Ан ге ла Мер-
кел,  при зна је да мул ти кул ту рал ни мо дел ни је ус пео, ка ква је 
тек бу дућ ност без бед но сти на нај ек спо ни ра ни јим гра ни ца ма 
у Евро пи, има ју ћи у ви ду раз ли чит од нос сна га из ме ђу раз-
ли чи тих кул ту ра, ре ли ги ја и ста ро сних струк ту ра. Би ра ју ћи 
из ме ђу евро-атлант ске ин те гра ци је и по ја ву син дро ма европ-
ског Ав га ни ста на на Ко со ву, За пад ни Бал кан отва ра пи та ње 
ста бил но сти и без бед но сти ЕУ на ње ном ју го и сто ку.

54 „Први пут 2003.године, Европа је доживела да има више умрлих него 
рођених. Европа двадесетседморице која данас има 460 милиона људи, 2050.
године имаће 445 милиона, што би било мање од 5% светске популације». 
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/155/publi_pdf1_pop.et.soc.francais.412.
pdf). До 2025. године а затим и до 2050. године, само Африка очекује да 
повећа свој удео у светској популацији (13.84% 2004. године, 16.68% 
2025. године и 20.92% 2050. године), док би Европа требало да доживи 
пад становништва који ће се одвијати стално и значајно (728 милиона 
становника 2004.године, 722 милиона 2025. године и 668 милиона 2050. 
године). Старење становништва - означено смањење деце и одраслих, 
значајно повећање старијих и веома старих људи - да ли све то представља 
опасност за просперитет и животни стандард Европљана? Од ког момента 
имиграција може имати контра ефекте?
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Ја сно је да се ефек ти ова кве аме рич ке по ли ти ке у овој 
зо ни до ди ра ко ја се про те же од за пад не Бо сне до сто ти нак 
ки ло ме та ра од За гре ба и од Ја дран ског до Цр ног мо ра, на ко-
јих хи ља ду ки ло ме та ра све до Тур ске, мо гу кре та ти са мо у 
при лог но ве уло ге Тур ске у од но су на ЕУ. Иро ни ја је да би 
пре о кре том рав но те же сна га у ге о по ли тич ком сми слу Тур-
ска по ка за ла ве ће по што ва ње за ста бил ност и без бед ност у 
сво јој но вој сфе ри ути ца ја, да би би ла и ви ше са ве сна кад је 
у пи та њу оп ста нак хри шћан ских ма њи на не го за пад не си ле. 

Овај сце на рио ни је ис кљу чен јер би та ко да ла се би кре ди би-
ли тет за по вра так на европ ску сце ну као ре ги о нал на си ла на 
по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма. С об зи ром на та кав ис ход оно га 
што би тре ба ло да од ре ди но во гле ди ште на ис точ ну Евро пу 
са обе стра не оке а на, мо же мо се за пи та ти: за ко га пред ста-
вља ју успех или не у спех ла ко пред ви ди ве по сле ди це евро-
атлант ске без бед но сне стра те ги је во ђе не у пост хлад но ра тов-
ском пе ри о ду?

ЗападниБалкан
иевроатлантскеинтеграције

Уну тра шњи страх САД-а пр вен стве но у пер спек ти ви 
од но са Не мач ке55 и Ру си је56, на ла зи се у осно ви ње не стра те-

55 Фокусирајући се на конкретан случај („За Пољску, могућност руско-немач-
ког разумевање је ноћна мора кроз историју“), преокупација је аналитича-
ра Џорџ Фридмана што јасно представља страховање Американаца који 
се суочавају са опадањем њиховог вођства губитком контроле над својим 
савезницима („Управо сада, постоји логика у ближим немачко-руским од-
носима. Економски се допуњују. Русија извози сировине, Немачка извози 
технологије. Ниједна не подлеже притиску Сједињених Америчких Држа-
ва. Заједно би могле бити у стању да се одупру томе. Постоји тиха роман-
са у односу између њих“), посебно у источној Европи : „Хладни рат је био 
последње јасно конфротирање, супротстављајући се Русији против западне 
Европе коју су подржале којом су у великој мери доминирале САД. Овај 
појас земаља био је чврсто чак и неформално у оквиру совјетске империје. 
Сада су оне поново суверене. Моје интересовање у региону је базирано на 
томе да се јасније сагледа како ће се одиграти следеће понављање регионал-
не геополитике. Русија је далеко моћнија него што је била пре 10 година. 
Европска унија је у процесу унутрашњег стреса и Немачка поново прора-
чунава своју позицију. САД играју неизвесну и комплексну игру. Желим 
да разумем како у полукругу власти, од Турске до Пољске, размишљају о 
себи и позиционирању за следеће понављање регионалне игре“). http://www.
stratfor.com/weekly/20101108_geopolitical_ journey_part_2_borderlands?utm_
source=GJourney&utm_medium=email&utm_campaign=101109&utm_content
=readmore&elq=8ec9e9cbae8042d2be2e3c8c40eca604.

56 Стратегија која се боље разуме читајући следеће: „Турска је држава у коју 
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ги је ко ја иде у ко рист Тур ске и ње них шти ће ни ка на Бал ка ну. 
Ка шње ње зе ма ља За пад ног Бал ка на у ЕУ ин те гра ци ја ма јед-
на је од по сле ди ца та ко на ста лог ста ња. Ин те гра ци ја Ср би је 
у НА ТО а у до глед но вре ме и у ЕУ тре ба ло би да бу де од лу-
чу ју ћа за про цес ин те гра ци ја у овом де лу Евро пе. На кон јед-
но стра ног про гла ше ња не за ви сно сти Ко со ва, са ак ту ел ним 
евро а тлант ским опре де ље њем вла де Ср би је, укљу чу ју ћи и 
ве ли ки део опо зи ци је, чи ни се да су усло ви ко ји су нео п ход ни 
за про ши ре ње ис пу ње ни. То је слу чај са 20% ста нов ни штва 
ко ји би ка ко са да сто је ства ри мо гли да при хва те учла ње ње 
у вој ну али јан су ко ја је пре са мо 10 го ди на ра зо ри ла њи хо ву 
зе мљу са је ди ним ци љем да је ли ши 15% ње не те ри то ри је. 
Ипак ве ли ки део ста нов ни штва по др жа ва ин те гра ци ју у ЕУ 
из раз ло га ко ји су пре те жно еко ном ски и праг ма тич ни. Упр-
кос 20 го ди на ра за ра ња и сма ње ња те ри то ри је на ону од пре 
1912. го ди не, ин те гра ци ја Ср би је у ЕУ има од лу чу ју ћи ути-
цај на ве ћи ну зе ма ља За пад ног Бал ка на.

У ин тер вјуу, да том 8. но вем бра бе о град ском днев ни ку 
„Да нас“, ам ба са дор Кра ље ви не Нор ве шке на пра вио је алу зи-
ју на сла бу по др шке јав ног мње ња у Ср би ја у по гле ду ин те-
гра ци је у НА ТО.57 Тре ба ло је има ти у ви ду ви ше не го хла дан 
при јем бив шег аме рич ког ам ба са до ра Монт го ме ри ја ко ји је 
био ре зер ви сан за дан ра ни је у Ге не рал ној скуп шти ни јед-
не од нај ве ћих стран ки у зе мљи, На пред не стран ке, при јем 
је био ве о ма бу ран упр кос чи ње ни ци да ли де ри ове де сни-
чар ске пар ти је све ви ше ис ка зу ју из ра зи то евро-атлант ску 
ори јен та ци ју. У зе мљи ко ја би тре ба ло да се ускла ди са де-
мо крат ским мо де лом, јав но мње ње тре ба ло би да има ути цај 

сам отишао неколико пута у последњих неколико година, и очекујем да је 
поново посетим. У књизи „Наредних 100 година“, тврдио сам да ће Турска 
бити велика сила у наредних 50 или више година. Задовољан сам својим 
дугорочним предвиђањем, већ наредне деценије ће бити период транзиције 
за Турску, од тога да је била једна од земаља која се суочавала са Совјетима 
у савезништву са САД-ом до тога да ће бити нова, самостална сила. То ни-
како неће бити преко ноћи, и то ће бити утврђивање интереса изван њених 
граница. Заиста, како буде своју моћ на Балкану повећавала, Турска ће бити 
једна од држава са којом ће земље као што су Румунија морати да се су-
оче“. Read more: Geopolitical Journey, Part 2: Borderlands | STRATFOR ; <a 
href=»http://www.stratfor.com/weekly/20101108_geopolitical_ journey_part_2_
borderlands»>Geopolitical Journey, Part 2: Borderlands</a> is republished with 
permission of STRATFOR.

57 file:///Users/boskobojovic/Desktop/Dnevni%20list%20Danas%20%7C%20Glo-
bus%20%7C%20Nikolić%20i%20vlada%20na%20istom%20putu.webarchive
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на не што што је од из у зет не ва жно сти као што је ула зак у 
НА ТО, чак и ако то ни је био слу чај у су сед ној Бу гар ској за 
вре ме ин тен зив ног бом бар до ва ња Ср би је 1999. го ди не. У ме-
ри у ко јој срп ска вла да о то ме во ди ра чу на, по го то во што се 
ван ред ни из бо ри мо гу одр жа ти пре кра ја го ди не, тре ба ло би 
да раз мо три шта мо же да се про ме ни у од су ству оп ште ам не-
зи је ка да су у пи та њу се ћа ња из по след њих 20 го ди на. То би 
мо гло да бу де отва ра ње НА ТО-а ка ве ћој са рад њи са Ру си јом. 
Не са мо за то што Ру си ја мо же ви ше да при ву че нај ве ће сло-
вен ске и пра во слав не зе мље, афи ни тет ко ји је пре че сто пре-
на гла шен у евро по цен трич ним сте ре о ти пи ма, већ пре све га 
због ста ва за пад них си ла да је Ср би ја си сте мат ски не при ја-
тељ у пост хлад но ра тов ском пе ри о ду. Бо љи усло ви, по што ва-
ње људ ских пра ва за ма њи не на Ко со ву, Ср ба пр вен стве но, 
кад би про тек то рат ЕУЛЕКС-а и КФОР-а био у ста њу да то 
обез бе ди, ве ро ват но би се на тај на чин ство рио ве ћи кре ди-
би ли тет ка да се ра ди о од но су За па да пре ма њи ма. Суд би-
на пре о ста лих Ср ба на Ко со ву је ве ро ват но нај ве ћа пре пре ка 
при сту па њу Ср би је НА ТО-у. 

Што се ти че то га да по ста не ви дљи ви је по ве ћа но уче-
шће Тур ске на Бал ка ну58, до вољ но је да при ме ти мо да је оно 
обр ну то сра змер но ин те гра ци ји За пад ног Бал ка на у ЕУ. Дру-
гим ре чи ма, ка шње ње евро-атлант ских ин те гра ци ја зе ма ља 
за пад ног Бал ка на оста вља по ље отво ре но за по сре до ва ње 
Тур ске, углав ном с ослон цем на ста нов ни штво му сли ман-
ских зе ма ља и ма њи на на Бал ка ну. Под прет по став ком да ће 
ЕУ очу ва ти сво ју бу дућ ност на овом де лу Евро пе, то сва ка-
ко не ће учи ни ти оста вља ју ћи ове зе мље ми мо ин те гра ци је. 

58 Ово је лакше разумети читајући следеће: „Док САД могу да подрже моћну 
Турску, исто се не може рећи за моћну Русију, посебно не у савезу са једном 
Немачком. Највећи амерички страх «не треба да буде Кина или Ал Каида. 
То би требало да буде спој европске технологије са природним ресурсима 
Русије. То би створило силу која би могла да уздрма амерички примат. 
То је оно око чега су се ломила копља током 20. века. Међутим немачко-
руски однос може се раније покорити и то морају да учине САД“. Geopo-
litical Journey, Part 2: Borderlands | STRATFOR ; <a href=»http://www.stratfor.
com/weekly/20101108_geopolitical_ journey_part_2_borderlands»>Geopolitical 
JourneyPart 2: Borderlands</a> is republished with permission of STRAT-
FOR; стратегија која се може сажети кроз давање Балкана Турској како би 
се спречило приближавање Немачке и ЕУ са Русијом. Фридманова визија 
је иако независна од става званичне администрације ипак изузетно близу 
чињеница које се одигравају на Балкану од краја Хладног рата.
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Што се ти че Тур ске, њен став и ефек ти ње ног упли та ња у 
осе тљи во под руч је Бал ка на, је сте по ка за тељ кре ди би ли те та 
ње не европ ске во ка ци је.
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KOSOVOETLESBALKANSOCCIDENTAUX

Résumé
L’objectifdecetarticleestd’analyserlasituationduKosovo

danslecontextedesquestionsdestabilitérégionaleetlasécurité
européenne.Suiteàladéclarationunilatéraled’indépendancede
laprovinceserbeduSudestlasurvieincertainedelaminorité
chrétienneetdupatrimoineculturelsituésursonterritoire.Au-
teurde l’article utilise laméthodehistorique, ainsi que lamé-
thodecomparativepourindiquerqueledéveloppementprogres-
sif du problèmeduKosovo à partir de la position du point de
laminoritéchrétienne.Enfaisantunparallèleentrel’expulsion
de lapopulationchrétiennedu territoirede laTurquiedans le
débutdu20ièmesiècleetlapersécutiondeschrétiensauKosovo
dansledébutdu21ièmesiècle,l’auteursoulignelessimilitudes
etlesdifférencesentrelesdeuxcas.Enoutre,ilsoulignequ’ilest
nécessaire de créer desmeilleures conditions pour laminorité
serbeduKosovo.
Mots-clés:Kosovo,LesBalkansoccidentaux,laminoritéserbe,

Turquie.
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* Без бед но сно ин фор ма тив на аген ци ја, Бе о град. 

РаткоЉубојевић*

НЕ КОН ТРО ЛИ СА НА СИ ЛА КАО 
ИНСТРУ МЕНТ ОСВА ЈАЧ КЕ ПО ЛИ ТИ КЕ 
ОСМАН СКИХ ВЛА СТИ НА БАЛ КА НУ

Резиме

 Не кон тро ли са на си ла осман ских вла сти ни је би ла 
сти хиј на већ си сте ма тич на, у функ ци ји њи хо ве осва јач ке 
по ли ти ке. На си ље осман ских вла сти у бал кан ским зе мља ма 
раз ли чи то се ис по ља ва ло у пе ри о ду ја ке цен трал не вла сти и 
у пе ри о ду ње ног сла бље ња. Док је цен трал на власт би ла сна
жна, основ ни об ли ци на си ља на још нео сво је ним те ри то ри
ја ма би ли су у функ ци ји пу сто ше ња по гра нич них те ри то ри ја 
ра ди њи хо вог лак шег за у зи ма ња и ма те ри јал ног ис цр пљи ва
ња у пе ри о ду ва зал ства. Ка да би не ка те ри то ри ја би ла ко
нач но за у зе та, на си ље је би ло у функ ци ји под мла ђи ва ња вој
них ре до ва и др жав не ад ми ни стра ци је хри шћан ским ро бо ви
ма, као и у функ ци ји при ку пља ња по ре за за цар ску бла гај ну. 
Ка да је осла би ла цен трал на власт, на си ље је по при ми ло но ве 
об ли ке за стра ши ва ња и ма те ри јал ног ис цр пљи ва ња. 
Кључ не ре чи: не кон тро ли са на си ла, те рор, осва јач ка по ли

ти ка, oсманска власт, Бал кан

Увод

Уни вер зал ног је зна че ња чи ње ни ца да се моћ вла да ју-
ћих те ме љи на си ли, а си ле не ма без при ну де. Ви шак ис по-
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ље не си ле вла да ју ћих во ди ка по себ ном об ли ку вла да ви не: 
те ро ру – стра хо вла ди. Те рор је био је дан од кључ них ин стру-
ме на та осва јач ке по ли ти ке Осман ске др жа ве. До ла ском на 
Бал кан, и на те ри то ри је срп ских зе ма ља Осман ли је су си-
сте ма тич но при ме њи ва ле раз ли чи те об ли ке на си ља, нај пре 
у ци љу по ро бља ва ња бал кан ских на ро да и те ри то ри ја а ка-
сни је, за вре ме стра хо вла де, ра ди ода би ра нај бо љих мла дих 
ро бо ва за но ве рат ни ке и ре дов ног при ку пља ња при хо да за 
да ља осва ја ња.

Осва јач ка по ли ти ка Осман ског цар ства и стра хо вла да 
Осман ли ја пред мет су за пад но-европ ске по ли тич ке исто ри о-
гра фи је од по чет ка XIX ве ка. Та да је Осман ско цар ство би ло 
у сре ди шту европ ских и сре до зем них зби ва ња: Бо на па трин 
по ход на Еги пат, ра то ви са Ру си јом, устан ци у Ср би ји и Епи-
ру, бор ба за не за ви сност Грч ке, фран цу ски на пад на Ал жир... 
Чи ни ло се да се Цар ство, од ко га је Евро па ве ко ви ма дрх та-
ла, бли жи ло сво ме кра ју или да ба рем пре ста је ње го ва до ми-
на ци ја над ве ли ким бро јем на ро да, би ло хри шћа на или му-
сли ма на, Евро пља на или Ис точ ња ка. Због то га су сва де ла 
о Осман ском цар ству ко ја су на пи са на то ком XIX ве ка би ла 
за сно ва на на за пад њач ком, ан ти о сман ском ста но ви шту. 

Пре ма за пад њач ком ста но ви шту XIX ве ка, осман ски 
ре жим је био ре жим ти ра ни је, су ро во сти и на си ља, имао је 
за сво ју пре моћ да за хва ли са мо сна зи вој ске и бру тал ним 
при ти сци ма ко ји ма је не кон тро ли са но и сти хиј ски, по соп-
стве ном на хо ђе њу, при бе га ва ла ње го ва вла да; сул та ни су 
при ка зи ва ни или као не ми ло срд ни крв ни ци, во ђе ни же љом 
за вла шћу, ко ји су вла да ли за хва љу ју ћи те ро ру, или осо бе без 
ка рак те ра ко ји су жи ве ли у раз вра ту и ко руп ци ји. Ма ло се 
пи са ло о то ме да је осман ски свет по зна вао са свим од ре ђен 
си стем вла сти, да је по сто ја ла стро го ор га ни зо ва на ад ми ни-
стра ци ја, да су раз ли чи ти об ли ци те ро ра би ли део си сте ма-
тич не по ли тич ке так ти ке осва ја ња, пот чи ња ва ња и до ми на-
ци је. 

Де ла о Осман ском цар ству као си но ни му не кон тро ли-
са ног те ро ра, на пи са на на За па ду то ком XIX ве ка, би ла су 
углав ном за сно ва на на хро ни ка ма и путoписима, па су и са-
ма би ла све де на на пу ку де скрип ци ју. На де скрип ти ван на-
чин пи са ли су о осман ским зу лу ми ма и срп ски хро ни ча ри и 
исто ри ча ри XIX ве ка. Ме ђу тим, већ по чет ком XX ве ка, по ја-
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вљу ју се епо хал на де ла Сто ја на Но ва ко ви ћа, Ми те Пе тро ви ћа 
и Ми ха и ла Га ври ло ви ћа, за сно ва на на гра ђи из осман ског пе-
ри о да, са чу ва ној у исто риј ским ар хи ва ма Кра ље ви не Ср би је. 
У овим де ли ма се об ја шња ва ор га ни за ци ја вла сти Осман ске 
др жа ве на Бал ка ну, као и ге не за од но са Ср ба и Ту ра ка од 
вре ме на осман ског си зе рен ства до Пр вог срп ског устан ка. У 
овим де ли ма, пр ви пут се си сте ма ти зу је и ана ли зи ра до ма-
ћа ар хив ска гра ђа о раз ли чи тим об ли ци ма те ро ра осман ских 
вла сти над срп ским на ро дом. 

Ка да је по сле Дру гог свет ског ра та олак шан при ступ 
тур ским ар хи ва ма, на ста ју озбиљ не стра не на уч не сту ди је 
о Осман ској др жа ви ко је се пи шу ка ко на За па ду та ко и на 
Ис то ку. Тек та да је би ло мо гу ће за сно ва ти ис тра жи ва ња на 
из вор ној осман ској ар хив ској гра ђи пр во га ре да. Тек та да је 
ис тра жи ва њи ма о вла да ви ни Осман ли ја би ло мо гу ће обез бе-
ди ти пот пу ну на уч ну фун ди ра ност. У дру гој по ло ви ни XX 
ве ка, на овој гра ђи за сно ва на, по ја ви ла су се ка пи тал на де ла 
ка ко тур ских пи са ца, ме ђу ко ји ма сва ка ко тре ба из дво ји ти 
Ха ли ла Инал џи ка и Шеф ке та Па му ка, та ко и оних за пад-
но-европ ских, као што су Ро бер Ман тран и До налд Ко терт. 
У њи хо вим де ли ма, зна ча јан про стор је по све ћен по ло жа ју 
хри шћан ског ста нов ни штва у европ ском де лу Осман ског 
цар ства у раз ли чи тим пе ри о ди ма тур ске до ми на ци је, чи ме је 
про блем те ро ра као ин стру мен та осман ске осва јач ке по ли ти-
ке и вла да ви не ста вљен у ши ри, европ ски кон текст. На та кав, 
на уч но про ду бљен на чин, о тур ској до ми на ци ји на Бал ка ну 
пи шу и до ма ћи са вре ме ни исто ри ча ри, пре свих Ра до ван Са-
мар џић и Мом чи ло Спре мић. 

 У на уч ној ли те ра ту ри по све ће ној осва јач кој по ли ти ци 
Осман ског цар ства ре ла тив но рет ко се го во ри о то ме да је на-
си ље ме ња ло об ли ке и ја чи ну, у за ви сно сти од сна ге цен трал-
не осман ске вла сти. На си ље осман ских вла сти у бал кан ским 
зе мља ма, као узроч но по сле дич ни од нос до ми на ци је си ле и 
при си ле, раз ли чи то се ис по ља ва ло у пе ри о ду ја ке цен трал не 
вла сти, до кра ја XVI ве ка, и у пе ри о ду ње ног сла бље на, то-
ком XVII и XVI II ве ка. Док је цен трал на власт би ла сна жна, 
основ ни об ли ци на си ља на још нео сво је ним те ри то ри ја ма 
би ли су у функ ци ји пу сто ше ња по гра нич них те ри то ри ја ра-
ди њи хо вог лак шег за у зи ма ња и ма те ри јал ног ис цр пљи ва ња 
у пе ри о ду ва зал ства. Ка да би не ка те ри то ри ја би ла ко нач но 



Рат ко Љу бо је вић НЕ КОН ТРО ЛИ СА НА СИ ЛА...

62

за у зе та, на си ље је би ло у функ ци ји под мла ђи ва ња вој них ре-
до ва и др жав не ад ми ни стра ци је хри шћан ским ро бо ви ма, као 
и у функ ци ји при ку пља ња по ре за за цар ску бла гај ну. Ка да је 
осла би ла цен трал на власт, на си ље је по при ми ло но ве об ли ке 
за стра ши ва ња и ма те ри јал ног ис цр пљи ва ња на про сто ру на 
ко јем је вла да ла ве ли ка не си гур ност и страх. 

Раз у ме ва ње исто риј ског раз во ја осман ске осва јач ке по-
ли ти ке то ком ви ше сто ти на го ди на допринoси бо љем са гле-
да ва њу усло ва у ко ји ма су ве ко ви ма жи ве ли на ро ди на Бал ка-
ну. Ови усло ви су не сум њи во опре де ли ли и по ло жај срп ског 
на ро да у вре ме ну по сле из во је ва ња на ци о нал не не за ви сно-
сти, на Бер лин ском кон гре су 1878. го ди не. По сле ди це на си-
ља осман ских вла сти над срп ским на ро дом су про ре ђи ва ње 
ста нов ни штва, ње го ва де ли мич на исла ми за ци ја, на сил но 
раз два ја ње чла но ва по ро ди ца, жи вот на ве о ма ни ском еко-
ном ском ни воу, углав ном у бор би за пу ко пре жи вља ва ње. 
Све ове, већ до бро по зна те чи ње ни це по треб но је узе ти у об-
зир ка да се ана ли зи ра ју узро ци ре ла тив но ни ског ни воа дру-
штве но еко ном ске раз ви је но сти Бал ка на уоп ште и срп ских 
зе ма ља по себ но. 

Вер ске осно ве по ли тич ке иде о ло ги је  
Осман ли ја

По ли тич ка иде о ло ги ја Осман ли ја те ме љи ла се на не-
пре кид ном све том ра ту ко ји се во ди у име му сли ман ске ве ре, 
је ди не ко јој при па да ју „пра во вер ни“.1 Иза иде је о му сли ман-
ском вер ском при ма ту ста ја ли су по ли тич ки ин те ре си до ми-
на ци је и еко ном ски ин те ре си по пу ња ва ња цар ске, др жав не 
бла гај не. Овим ин те ре си ма би ли су под ре ђе ни сви ци ље ви и 
ин стру мен ти осва јач ке по ли ти ке Осман ли ја. 

Осман ска власт вр ши ла је пер ма нент но и ор га ни зо ва-
но на си ље, бру тал ним и екс трем ним ме ра ма, у ци љу обез бе-
ђе ња до ми на ци је на осво је ним те ри то ри ја ма. С об зи ром на 
то да је власт ус по ста вља ла на си љем и не ху ма ним ак тив но-
сти ма, ули ва ла је страх и на тај на чин обез бе ђи ва ла ап со лут-

1 J. T. Johnson, Just War and Ji had: Hi sto ri cal and The o re ti cal Per spec ti ves 
on War and Pe a ce in We stern and Isla mic Tra di tion, New York, 1991, стр. 
66.
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ну по слу шност по ро бље них. У овом слу ча ју, на си ље је био 
ме тод вла да ви не, а циљ сти ца ње и уве ћа ње еко ном ске мо ћи.2

 На род се на осво је ним те ри то ри ја ма ве ко ви ма бра нио 
од те ро ра Осман ли ја на де фан зи ван на чин: бе гом из по гра-
нич них обла сти у уну тра шњост зе мље, из ва ро ши на кључ-
ним са о бра ћај ни ца ма у бр да, са ка ће њем и пре вре ме ном же-
нид бом му шке де це да не би по ста ја ли ја њи ча ри, про ме ном 
ве ре. Био је то ре зул тат те ро ром иза зва ног стра ха за ма те ри-
јал ну ег зи стен ци ју, за жи вот и бу дућ ност де це, за соп стве ни 
жи вот.3

Иако је на род на осво је ним те ри то ри ја ма ве ко ви ма по-
ни жа ван, еко ном ски екс пло а ти сан, фи зич ки и ду хов но зло-
ста вљан, ис тре бљи ван, ра се ља ван, оп стао је на сво јој зе мљи. 
То је би ло мо гу ће за то што га је упра во она иста вр хов на 
власт Осман ли ја, ко ја га је те ро ри са ла на осво је ним те ри то-
ри ја ма, са чу ва ла од не ста ја ња. Осман ској вла сти ни је би ло 
у еко ном ском ин те ре су да по ро бљен на род сво јим те ро ром 
са свим уни шти.4 Се љак је, ра де ћи на зе мљи спа хи је, ства рао 
ма те ри јал ну осно ву не са мо за бо га ће ње тог свог не по сред-
ног го спо да ра већ и за пу ње ње цар ске, др жав не ка се зла том 
нео п ход ним за но ва осва ја ња. 

Си стем вој не оку па ци је Осман ли ја на по ро бље ним те-
ри то ри ја ма одр жа вао се пр вен стве но за хва љу ју ћи „це ђе њу“ 
зе мље.5 Ка ко је то што су се ља ци од стра шног те ро ра са зе-
мље бе жа ли, би ло у су прот но сти са по ли ти ком „це ђе ња“ зе-
мље, осман ске вла сти су у од суд ним тре ну ци ма по пу шта ле 
ом чу. Та да би по ро бљен на род до би јао не ке олак ши це ко је 
су ства ра ле при вид по бољ ша них усло ва жи во та. По ли тич-
ка так ти ка вла да ви не Осман ли ја ма на осво је ним те ри то ри ја-
ма се ме ња ла, али њен циљ је увек оста јао исти: обез бе ди ти 
мла де, здра ве сна ге за по пу ња ва ње вој них тру па и ис це ди ти 
из по ро бље ног на ро да што ви ше при хо да у про из во ди ма и 
нов цу, па кре ну ти у но ва осва ја ња, под за ста вом Ала ха. 

2 C. Im ber, The Ot to man Em pi re 13001481, Istam bul, 1990, стр. 42.
3 D. An ge lov, „Cer ta ins aspects de la con quéte des pe u ples bal ca ni qu es par 

les Turcs“, Byzan ti no sla vi ca, br. 17, 1956, стр. 128.
4 C. Im ber, The Ot to man Em pi re 13001481, стр.. 45.
5 З. Ње го ван, „По љо при вре да у вре ме тур ске вла сти“, По љо при вре да 

сред њо ве ков не Ср би је, Бе о град, 1997, стр. 79.
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Осман ли је су кре ну ле у осва ја ње ви зан тиј ских те ри-
то ри ја у име му сли ман ске ве ре. Иако се му сли ман ска ве ра 
ши ри ла чи сто том ду ше и Ала хо вим уче њем, брит ка са бља 
је би ла успе шни ја па се уви ђа да су пр ља ви ин те ре си че сто 
би ли ис пред мо рал них.6 Век на стан ка осман ске др жа ве био 
је су ров, та ко да је ули вао не си гур ност, страх и па ни ку у ста-
нов ни штво. Ни ко ни је био у ста њу да пред ви ди но ви дан ко ји 
је мо гао да до не се рат ну по ха ру и уби ства или да по ро бље но 
ста нов ни штво бу де про да то у ро бље.7 На чин жи во та дик ти-
ра ла је тре нут на си ту а ци ја, па ни ра са ни ти ре ли ги ја ни су 
по ма га ле ста нов ни штву.

 У та ко су ро вим окол но сти ма, на ста ла је осман ска др-
жа ва на чи јој је стра ни би ла и Ала хо ва во ља.8 Ве ра и за кон 
на ла га ли су фа на тич но ши ре ње Исла ма ко ји је био све мо ћан. 
Сво ју над моћ ис по ља вао је из ну ђи ва њем и ма са кри ма.9

Да је му сли ман ска ве ра по мо гла ства ра њу осман ске др-
жа ве го во ри не ко ли ко су ра из Ку ра на ко је има ју ја сне и пре-
ци зне за по ве сти.10

„Вој на је нео п ход на ра ди рас про сти ра ња Исла ма.“ Сам 
рат, ко га му сли ман ска ве ра на зи ва све тим, ка ко се у су ри на-
во ди „нео п хо дан је“ јер иде о ло ги ја ни је до вољ на, па је ши ре-
њу му сли ман ских те ри то ри ја, по ред чи сто те ду ше, при до да-
та и брит ка са бља. „Џи хад“ или ре ли ги о зна вој на (све ти рат) 
има сво је ви ше зна че ње, па по про ро ко вим ре чи ма: „Је дан 
дан вој не ви ше вре ди, но ме сец по ста, а кап про ли ве не кр ви 
на вој ни (раз у ме се за ве ру, јер дру ге не мо же би ти) да је рај.“ 
Иде о ло шки сми сао све тог ра та је у то ме да гра ни це ши ре ња 
Исла ма не по сто је. „Мир се ни кад са не вер ним не за кљу ча ва, 
но са мо при мир је.“ Пре ма то ме, крај све тог ра та се оче ку је 
оног тре нут ка ка да на це лој ва се ље ни бу ду са мо му сли ман-
ске те ри то ри је. До та да, рат се во ди стал но, осим за вре ме 
мул си ман ских ду хов них пра зни ка. „На не вер не ва ља увек 

6 Е. Беј, Алах је ве ли ки, Бе о град, 1937, стр. 9.
7 И. Бел да чи ну, „По че ци – Осман и Ор хан“, Р. Ман тран, ур., Исто ри ја 

Осман ског цар ства, Клио, Бе о град, 2002, стр. 37.
8 C. Ka fa dar, Bet we en Two Worlds: The Con sti tu tion of the Ot to man Sta te, 

Ber ke ley, 1995, стр. 64.
9 Р. Ман тран, Исто ри ја Осман ског цар ства, стр. 8.
10 М.С. Ми ло је вић, Од лом ци исто ри је Ср ба и срп ских  ју го сло вен ских 

зе ма ља у Тур ској и Аустри ји, Бе о град, 1872, стр. 142, 143.
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вој шти ти ван че ти ри све та ме се ца, у ко је се на ла же бра ни
ти се, но не на па да ти.“ 

Све ти рат се во ди на три фрон та и то: „пр во, про ти ву 
не вер них ко ји се још ни су по ко ри ли Му ха ме дан ци ма; дру го, 
про ти ву не вер них, по ко ре них Му ха ме дан ци ма и тре ће, про
ти ву са мих му сли ма на ко ји се не по ви ну ју има ми ма.“ Сва ки 
не му сли ман сма тран је гре шни ком јер ни је био „пра ве ве-
ре“. Ње гов је ди ни спас би ло је пре о бра ћа ње у ислам. „При
ја ти је Исла ма очи шћа ва сва ког не пра во вер ног“, што го во ри 
да дру га ве ра не тре ба ни по сто ја ти, те они ко ји при хва те 
ислам, би ће очи шће ни од свих гре хо ва и у бу ду ће би ти део 
пра во вер них. „У Не џо саи или не чи сте ства ри ура чу ња ва се 
и Ћа фир (име не пра во вер них): Ћа фир био под вла шћу или не 
не чист је.“ Чак и др жав ни чи нов ни ци, ко ји ни су би ли му-
сли ман ске ве ре, ни су спа да ли у пра во вер не. На и ме, у вре ме 
осни ва ња мла де Осма но ве др жа ве ни је би ло до вољ но др жав-
них чи нов ни ка му сли ма на, те су их узи ма ли са по ро бље них 
те ри то ри ја, ако су мо гли да од го во ре зах те ву. Али ни та да, 
иако у др жав ној слу жби, они ни су сма тра ни пра во вер ни ма. 
А ка да би се не ко пре о бра тио у ислам, па по же лео да се вра ти 
сво јој пр вој ве ри, био би по ко шен. „Ћа фир, при мив ши Ислам, 
па од пав ши од ово га уби ја се, по што му се да три да на на 
раз ми шља ње.“

 „Не пра во вер ни“ су су ра ма Ку ра на по ста вље ни као 
гра ђа ни дру гог ре да, обес пра вље ни и уни же ни. Не вер ни љу-
ди ко ји би би ли за ро бље ни, чак и ка да се ра ди ло о му сли ман-
ској зе мљи, по ста ја ли би ро бље, осим ако би при ми ли Ислам. 
Ме ђу тим, чла но ви ма њи хо вих по ро ди ца ни је би ло спа са од 
роп ског по ло жа ја: „У ро бље се ура чу на ва ју сви ста нов ни ци у 
по ко ре ним му сли ман ским зе мља ма ко ји ни су му сли ма ни. Сви 
не вер ни за ро бље ни, мо ра ју при ми ти Ислам, а же не и де ца 
по ста ју ро бље.“ По ни зност по ло жа ја не му сли ма на ја сно је 
пре до че на и су ром ко јом се за по ве да да „не пра во вер ни отац 
не ма ни ка квих пра ва над по тур че ном ћер ком.“ То је зна чи ло 
да је де вој ка ко ја се вен ча за му сли ма на гу би ла сва ки кон такт 
са сво јом по ро ди цом. 

У су ра ма се до тан чи на санк ци о ни ше имо вин ска обес-
пра вље ност „не пра во вер них“. „Зе кат, или ду жност, је му
сли ма ну да во ју је са не вер ни ма ра ди раз ре ше ња Исла ма и 
ра ди из др жа ва ња си ро ти ње (му сли ман ске).“ Но и „не пра
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во вер ни има ју пра во на зе ка те, на де о бу има ња до би је них у 
ра то ви ма, али са мо у слу ча ју кад му сли ма ни ма по ма жу про
ти ву не вер не сво је бра ће.“ „Не вер них је зе мља му сли ман ска, 
ко ја се де ли ме ђу вој ни ци ма. Са мо му сли ман мо же има ти 
не по крет ног има ња.“ По ме ну та су ра ути ца ла је на вој ни ке 
под Ала хо вом за ста вом ко ји су би ли „не пра во вер не“ ве ре да 
при хва те ислам. Та ко би у бит ка ма сте кли пра во на де о бу 
рат ног пле на и на бо љи дру штве ни ста тус.11 Су ра ма се та ко-
ђе на ре ђу је да „му сли ман на сле ђу је од ро ђа ка свог не му сли
ма на има ње, али не пра во вер ни од му сли ма на не.“ Би ла је то 
још јед на при ви ле ги ја пра во вер них, и на чин да „не пра во вер-
ни“ при ме ислам. 

На раз ли ко ва њу не му сли ма на од му сли ма на и дис кри-
ми на ци ји не му сли ма на су ре Ку ра на ин си сти ра ју и кроз на-
ред бе ко ји ма се санк ци о ни ше сва ко днев ни жи вот. Пра ва ehle 
zi met, или не пра во вер них ко ји пла ћа ју џи зју, као по се бан по-
рез на ме њен ис кљу чи во не му сли ма ни ма, огра ни че на ва ли су 
њи хо ви мул си ман ски го спо да ри. Су ра ка же да „ehle zi met мо
ра ју ука зи ва ти осо би то по што ва ње пра во вер ни ма. Ни је им 
до пу штен ула зак у џа ми ју. Мо ра ју но си ти дру га чи је оде ло 
од пра во вер них. Ку ће им мо ра ју би ти ни же и ло ши је од ку ћа 
пра во вер них. Рас кош и бо гат жи вот не вер ни ма се за бра њу
је.“ „На су ду пра во вер ни има пр вен ство над не вер ним. Он 
се ди, а овај га дво ри. Не вер ни не мо же ни ко ме све до чи ти ни 
за све до ка при мљен би ти.“ „Реч да та не вер ни ку не вре ди“. 
Пре до че не су ре из Ку ра на ја сно ука зу ју на свр ху све тог ра та 
Осман ли ја. Свр ха све тог ра та ни је би ла да уни шта ва, већ да 
пот чи ња ва не вер нич ки свет, da rul harb.12 

Осва јач ка по ли ти ка

Пу сти ња. Ши ро ка, ве чи та, не из мен љи ва. Иста она ква, 
ка ква је би ла ка да је по њој ту ма ра ла Ха га ра, прог на на на ло-
жни ца пра о ца Авра ма. Она је оста ви ла на ми лост и не ми лост 
све моћ ној пу сти њи сво га си на Исма и ла, од ко га Ара пи, по 
свом ве ро ва њу, во де по ре кло.13 О Исма и лу, Го спод је ре као: 

11 G. Kadly-Nagy, “The Holy War (ji had) in the First Cen tu ri es of the Ot to-
man Em pi re”, Har vard Ukra i nian Stu di es, br. 3-4, 1980, стр. 26.

12 Х. Инал џик, Осман ско цар ство, Бе о град, 1974, стр. 12.
13 L. Feb vre, “Re vi ew of Köprülü, Les ori gi nes de l’em pi re ot to man”, An na
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„Би ће то ди вљи чо век; ње го ва ру ка ће по сег ну ти на све и све 
ру ке ће по сег ну ти на њ.“14

У де лу тог су ро вог про сто ра, у Ана до ли ји, жи вео је Ер-
то грул, син Су леј ман – ша ха. Ње го во пле ме је та да бро ја ло 
400 ша то ра. Од сул та на Алу ди на до био је на се ље Со јут као 
ба штин ску зе мљу а обла сти До ма ни ча и Ер ме ни Бе ли ја за 
лет ње па шња ке.15

По сле Ер то глу о ве смр ти, на сле дио га је ње гов син 
Осман ко ји је об но вио при ја тељ ске од но се са по је ди ним ис-
так ну тим хри шћа ни ма. Ме ђу тим, ни су сви хри шћан ски вла-
да ри има ли по ве ре ња у Осма на, ко ји је због то га имао су ко бе 
ко ји су од но си ли жр тве на све стра не. Са знав ши да је Осман 
за пао у не ми лост, сел џуч ки сул тан лич но му је по шао у по-
моћ и сти гао у област гра да Ка ра џа хи сар да ка зни хри шћа не. 
Спле том окол но сти, сул тан је мо рао да се са вој ском вра ти, 
јер су Мон го ли на па ли град Ере гли (Ха ра кле ју у Ка па до ки-
ји).16 Осман је сам из во је вао по бе ду над Хри шћа ни ма а сул-
тан му је за уз врат по слао за ста ву и по кло не. На кон што је 
за у зео град, по чео је да ор га ни зу је сво ју др жа ву. На пу ште не 
хри шћан ске ку ће дао је љу ди ма ко ји су до шли из еми ра та 
Гер ми ја на, цр кве је пре тво рио у џа ми је и увео му сли ман ску 
мо ли тву.

Кра јем 13. ве ка, по том ци Осма на, по гра нич ног га зи ја 
и осни ва ча осман ске ди на сти је, ство ри ће им пе ри ју ко ја се 
пру жа ла од Ду на ва до Еуфра та. Тво рац те им пе ри је био је 
Ба ја зит I (1389-1402) чи ји је на ди мак био Јил ди рим (Му ња). 
Он је 1396. го ди не код Ни ко по ља до но гу по ту као нај о па сни-
ју кр ста шку вој ску Евро пе. У то до ба, нај моћ ни јој ислам ској 
др жа ви, Ме млуч ком сул та на ту, по ро био је гра до ве на Еуфра-
ту и иза звао на бој но по ље вла да ра цен трал не Ази је и Ира-
на, ве ли ког Ти му ра.17 Син моћ ног прин ца, по бед ник, све стан 
сво је ве ли чи не и сна ге, ин те ли ген тан, пред у зи мљив и до ми-
нан тан, ни је во дио ра чу на о ми шље њу дру гих. Са иде јом во-
ди љом о об но ви Рим ског цар ства под му сли ман ским бар ја-
ком во дио је све ти рат.18 

les: Eco no mi es, so ciétés, ci vi li sa ti ons, br. 9, 1937, стр. 97.
14 Е. Беј, Алах је ве ли ки, стр. 8.
15 И. Бал ди ча ну, „По че ци – Осман и Ор хан“, стр. 15.
16 И. Бал ди ча ну, „По че ци – Осман и Ор хан“, стр. 15.
17 Х. Инал џик, Осман ско цар ство, стр. 9.
18 Н. Ва тен, „Успон Осман ли ја 1362-1451“, Р. Ман тран, ур., Исто ри ја 



Рат ко Љу бо је вић НЕ КОН ТРО ЛИ СА НА СИ ЛА...

68

Цен тра ли зо ва на осман ска ад ми ни стра ци ја ни је се до па-
ла ути цај ним ана дол ским по ро ди ца ма ко је су др жа ле зе мљу 
у ви ду ва ку фа, вер ских за ду жби на или емлу ка, сло бод них 
пољ ских до ба ра. Не го до ва ла су и пле ме на ко ја су обра зо ва ла 
бор бе не је ди ни це та ко да су ис по ља ва ла сво је не за до вољ ство 
пре ма Осман ли ја ма по др жа ва ју ћи бив ше ди на сти је ко је су 
им га ран то ва ле лич не при ви ле ги је. Ова ква не за до вољ ства и 
не по слу шност Осман ли је су на зи ва ле из да јом све тог ра та ко-
ји во де, твр де ћи да та кво по на ша ње по ма же не при ја те љи ма 
ве ре. Во де ћи ра чу на ис кљу чи во о соп стве ним ин те ре си ма, а 
по зи ва ју ћи се на ше ри јат ску све ту ду жност да се не при ја те-
љи ве ре укла ња ју, Осма ли је су че сто на па да ле не са мо хри-
шћа не не го и сво је му сли ман ске су се де.19 

Осман ли је су уте ме љи ле сво ју им пе ри ју ује ди нив ши 
му сли ман ску Ана до ли ју и хри шћан ски Бал кан под сво јом 
упра вом. Док су у Ана до ли ји и на Бал ка ну во ди ли све ти рат, 
они су пљач ка ли и пу сто ши ли где год су сти гли, не во де ћи 
ра чу на о то ме да ли се ра ди и не при ја тељ ској или са ве знич-
кој те ри то ри ји.20 Ме ђу тим, ка да би пот чи ни ли не ку област, 
на сто ја ли су да што пре уве ду ред и по ре дак. Ува жа ва ју ћи 
ло кал не оби ча је и тра ди ци ју, Осман ли је су по ку ша ва ле да 
обез бе де ми ро љу би во пот чи ња ва ње ло кал ног ста нов ни штва 
и да за до би ју њи хо во по ве ре ње. Хри шћа ни ма и Је вре ји ма га-
ран то ван је жи вот и си гур ност, под усло вом да бу ду по кор ни 
и ре дов но пла ћа ју да жби не.21 По ли тич ка иде о ло ги ја не пре-
ста ног ра та и пре о бра ћа ња „не пра во вер них“ у ислам, на сло-
ње на на су ре Ку ра на, би ла би та ко под ре ђе на праг ма тич ним 
ин те ре си ма по пу ња ва ња цар ске, др жав не бла гај не. Хри шћа-
ни су има ли сло бо ду ве ро и спо ве сти и мо гућ ност да жи ве у 
скла ду са соп стве ним вер ским за ко ни ма. Та ко је зна лач ким 
во ђе њем по мир љи ве по ли ти ке осман ска др жа ва про ши ри ва-
ла сво је обла сти и по ве ћа ва ла из во ре сво јих при хо да.22

Осман ског цар ства, стр. 49.
19 R. P. Lind ner, “Sti mu lus and Ju sti fi ca tion in Early Ot to man Hi story”, Gre

ek Ort ho dox The o lo gi cal Re vi ew, br. 27, 1982.
20 Г. Шкри ва нић, Ко сов ска бит ка, Исто риј ски ин сти тут НР Цр не Го ре, Це ти-

ње, 1956, стр. 11.
21 Х. Инал џик, Осман ско цар ство, стр.12.
22 Х. Инал џик, Осман ско цар ство. стр.20.
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Са став ни део екс пан зи о ни стич ке док три не Осман ли ја 
био је то ле ран тан од нос пре ма до ма ћем плем ству и вој нич-
кој кла си. У осво је ним обла сти ма, Осман ли је су пре у зи ма ле 
вој нич ку кла су у сво ју слу жбу. Вој ни ци су до би ја ли пра во на 
пло до у жи ва ње др жав не зе мље утвр ђе не ве ли чи не и би ли су 
осло бо ђе ни пла ћа ња ни за да жби на. Осма ни за ци ја осво је них 
обла сти ни је зна чи ла брз, ра ди ка лан пре о бра жај, већ по сту-
пан раз вој.23 

На чи ње ни цу да је осва ја њем те ри то ри ја Осман ска им-
пе ри ја сти ца ла еко ном ску моћ, од раз гра на те тр го ви не и ра-
зно вр сних да жби на, Бер тран дон де ла Бро ки јер је скре нуо 
па жњу 1432. го ди не. Он је та да за бе ле жио да се осман ски го-
ди шњи при ход по пео на 2.500.000 ду ка та и, уко ли ко би сва 
ова сред ства Осман ли је ис ко ри сти ле, мо гли би ла ко да из вр-
ше ин ва зи ју Евро пе.

Еко ном ском мо ћи, Осман ли је су ши ри ле и вој ну моћ. 
Осва ја ју ћи Ца ри град, град су ту кли до та да не ви ђе ним ору-
ђем, огром ним то по ви ма, што је зна чи ло по бе ду мо дер ног 
оруж ја. На кон осва ја ња гра да си лом, вер ски за кон је до зво-
ља вао тро днев ну пљач ку. По крет на имо ви на је на осно ву ше-
ри ја та би ла за ко ни ти плен вој ни ка, а ста нов ни штво се мо гло 
ле гал но по ро би ти.24 

Сту бо ви цар ства

Тра ди ци о нал но схва та ње др жа ве на Бли ском Ис то ку 
под ра зу ме ва ло је да вр хов на власт при па да сул та ну. Глав не 
ак тив но сти те вла сти спа да ле су у де ло круг три за себ на оде-
ље ња: за по ли тич ка пи та ња, за пра во су ђе и за фи нан си је.25

Очу ва ње др жав не вла сти, уну тра шња без бед ност и 
од бра на те ри то ри ја спа да ли су у до мен по ли тич ког опре де-
ље ња, за шта су би ли од го вор ни ве зи ри. Дво ји ца ка за ске ра 
пред ста вља ли су пра во су ђе а деф тер да ри фи нан си је. Кан це-
ла ри јом је ру ко во дио ни шан џи ја ко ји је на по је ди не до ку мен-
те ста вљао ту гру, сул та нов зва нич ни мо но грам, да би им дао 
пра во сна жност. Но си о ци ове че ти ри слу жбе би ли су по зна ти 
под на зи вом „сту бо ви Цар ства“. Они су би ли од го вор ни ди-

23 Х. Инал џик, Осман ско цар ство. стр. 21.
24 Х. Инал џик, Осман ско цар ство. стр. 35.
25 Х. Инал џик, Осман ско цар ство. стр. 132
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рект но сул та ну а он је до но сио пре су де у ве зи њи хо ве јав не 
де лат но сти.26 

Ко нач не од лу ке о суд ским спо ро ви ма пот па да ле су под 
ше ри јат. Уле ма је пред ства ља ла нај ве ћу си лу, не за ви сну од 
ве зи ра и би ла је од го вор на за при ме ну ше ри јат ског за ко на. 
Она је име но ва ла и от пу шта ла ка ди је и вер ске до сто јан стве-
ни ке. Шејх – ул ислам, по гла вар уле ме, вре ме ном је осна жио 
свој ути цај и по стао са вет ник у ре ша ва њу ва жних др жав них 
по сло ва. 

Вој ска Осман ли је су ство ри ле мо дер ну и ја ку вој ску. 
Она је би ла свр ста на у пет ро до ва: ко њи цу, пе ша ди ју, ар ти-
ље ри ју, мор на ри цу и спе ци јал не је ди ни це. У осман ску вој ску 
ре гру то ва ни су и му сли ма ни и хри шћа ни.27 

Ко њи ца се ве ћи ном са сто ја ла од ла ке ко њи це са из у-
зет ком ма њег бро ја ко ња ни ка опре мље них окло пи ма, за ко-
ња ни ке и ко ње. Осман лиј ска пе ша ди ја де ли ла се на ви ше 
кор пу са. Ја је, пе ша диј ске је ди ни це, би ле су ор га ни зо ва не у 
оџа ке. Ме ђу пе ша ди јом, би ле су ре гру то ва не и је ди ни це за 
из ви ђа ње, за рад у руд ни ци ма, по са ду утвр ђе ња, и за по моћ-
не вој ни ке у мор на ри ци. Нај по зна ти ји пе ша диј ски кор пус би-
ли су ја њи ча ри. 

Осман ли је су стал но мо дер ни зо ва ле сво је тру пе, па су 
ве ли ки зна чај при да ва ли ар ти ље ри ји. Мор на ри цу, чи је је се-
ди ште би ло у Га ли по љу, по че ли су да гра де од вре ме на Ор-
ха на. 

Вој ни си стем имао је чи тав низ за на та: ко ва че, ра ди о-
ни це за из ра ду окло па, спе ци јал не је ди ни це за пот ко па ва ње 
зи до ва утвр ђе ња, мај сто ре за из ра ду стре ла. Ве штом по ли-
ти ком, Осман ли је су зна ле ка ко да ис ко ри сте за нат ско уме ће 
хри шћа на, чи ји су от пор су зби ли да ва њем знат них по ре ских 
олак ши ца. Осман лиј ски на чин ра то ва ња био је за то вре ме 
мо де ран и да ле ко је пре ва зи ла зио сред њо ве ков ни на чин ра-
то ва ња. Сто га про тив ни ци ни су мо гли би ти ни шта дру го до 
гу бит ни ци.28

Пра во Осман ска власт је при ме њи ва ла раз ли чи те прав-
не нор ме, за ви сно од по тре ба за до бро функ ци о ни са ње др жа-
ве. Прав ни по ре дак по чи вао је на два основ на прав на си сте-

26 Х. Инал џик, Осман ско цар ство, стр. 133.
27 Н. Бел да чи ну, „Ор га ни за ци ја Осман ског цар ства“, Р. Ман тран, ур., Исто ри ја 

Осман ског цар ства, Клио, Бе о град, 2002, стр. 153.
28 Н. Бел да чи ну, „Ор га ни за ци ја Осман ског цар ства“, стр. 156.
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ма: на му сли ман ском пра ву (ше ри ја ту) и прав ним нор ма ма 
на ро да ко је су Осман ли је по ро би ле. Ве шти по ли ти ча ри ко ји 
су при ста ја ли на уступ ке би ли су са мо праг ма тич ни, уно-
се ћи од ред бе оби чај ног пра ва по ро бље них про вин ци ја. Ше-
ри јат је вла да ру да вао сло бо ду да до но си но ви за кон кад му 
му сли ман ско вер ско пра во не омо гу ћи да ре ши не ку но во на-
ста лу си ту а ци ју.29 

Та двој ност прав них нор ми омо гу ћа ва ла је да се не пре-
ки да ду бо ко уко ре ње на тра ди ци ја а са мим тим оче ки вао се 
ма њи от пор но во на ста лој вла сти. Осим то га, еко но ми ја је на-
ме та ла прав не нор ме ко је су би ле већ уста ље не и као та кве, 
ни је их тре ба ло ме ња ти. Очи ти при мер је био при ме на сак-
сон ског ру дар ског пра ва на Бал ка ну.30 Про блем екс пло а та-
ци је руд ни ка ни је би ло мо гу ће ре ши ти од ред ба ма ку ран ског 
пра ва. Фе тве ко је је из да вао шејх ул – ислам, ни су омо гу ћа-
ва ле оно што су пру жа ли за ко ни ко ји су би ли на сна зи у тре-
нут ку осва ја ња ру дар ских под руч ја, та ко да су вла сти би ле 
при мо ра не да при хва те no lens vo lens, то јест за ко не на сна зи. 
Ис ку ство их је учи ло да дра стич не про ме не сма њу ју при хо де 
од да жби на.31

Јав ни ред и мирСна жан ути цај на по ли ти ку осман ских 
вла сти има ло је јав но мне ње. У дру гој по ло ви ни 16. ве ка, 
ка да је до шло до обез вре ђи ва ња вој нич ких за ра да због де-
вал ва ци је нов ца, ве ли ки број ка пу ку лу од ре да и за на тли ја 
обра зо ва ло је са вез шти те ћи соп стве не ин те ре се. При пад ни-
ци ка пу ку лу тру па по ста ја ли су за на тли је и тр гов ци, док су 
дру ги свој но вац ула га ли у тр го вач ке или зе ле на шке по сло-
ве.32 Ова ко сна жни са ве зи у вре ме фи нан сиј ских и еко ном-
ских кри за би ли су спрем ни на устан ке и по бу не.

За кон је ра ји за бра њи вао да но си оруж је, та ко да су по-
бу не по про вин ци ја ма би ле рет ке. Ме ђу тим, се ља ци су не-
рет ко, из ви ше раз ло га, на пу шта ли зе мљу, што је био је дан 
вид па сив ног от по ра. Он је осман ској вла сти за да вао исто то-
ли ко про бле ма ко ли ко и не за до вољ ства и устан ци јер је др-

29 Н. Бел да чи ну, „Ор га ни за ци ја Осман ског цар ства“, стр. 138.
30 Г. Еле зо вић, Тур ски спо ме ни ци, Књи га 8, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, 

Бе о град, 1950, стр. 44.
31 Х. Инал џик: Осман ско цар ство, стр. 101.
32 Х. Инал џик, Осман ско цар ство, стр. 139.
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жав на бла гај на оста ја ла без при хо да што је пот ко па ва ло вој-
ну сна гу Цар ства. Под прет њом да ће зе мља оста ја ти пу ста, 
власт је би ла при ну ђе на да до но си по вољ не ме ре за се ља ке, 
по не кад сни жа ва ју ћи на ме те.33

Уко ли ко су би ли пра вед ни ји, осман ски вла да ри су лак-
ше за до во ља ва ли во љу на ро да и по ста ја ли по лу лар ни ји. Да 
би ис ка за ли сво ју ода ност ше ри ја ту, сул та ни су по вре ме но 
из да ва ли оп шта на ре ђе ња са ци љем да се ка зне она ли ца ко-
ја за не ма ру ју мо ли тве или не по шту ју ра ма зан ски пост. Из 
истог раз ло га за бра њи ва ли су рад крч ми и јав них ку ћа а са-
ми су оба ве зно ишли у џа ми ју и че сто да ва ли ми ло сти њу 
си ро ти њи и дер ви ши ма.

Др жав не фи нан си јеДа би се на нај бо љи на чин упра-
вља ло фи нан си ја ма и при хо ди ма др жа ве, осман ске вла сти су 
про пи си ма, ко је је над гле дао баш деф тер дар, има ле пот пун 
увид у еко ном ску си ту а ци ју у чи та вом Цар ству.34 За ко но дав-
ство је омо гу ћа ва ло сул та ну да се ди рект но оба ве сти и до не-
се од ре ђе не од лу ке о фи нан си ја ма. 

У де лу „Ku ta gu Bi lig“, на пи са ном 1069. го ди не, из но си 
се схва та ње др жа ве ко је ће ка сни је ући у сва ислам ска де ла 
о по ли тич кој те о ри ји: “Да би се вла да ло др жа вом, по треб на 
је ве ли ка вој ска. Да би се из др жа ва ли вој ни од ре ди, нео п ход-
но је ве ли ко бла го. Да би се обез бе ди ло то бла го на род мо ра 
би ти иму ћан. Да би на род био иму ћан, за ко ни мо ра ју би ти 
пра вед ни. Ако се би ло шта од ово га за не ма ри, др жа ва ће се 
рас па сти.35 

По овој те о ри ји, прав да је шти ти ла по да ни ке од зло у-
по тре ба пред став ни ка вла сти и не за ко ни тих на ме та а циљ 
та кве по ли ти ке би ло је ја ча ње цар ске мо ћи. Ако је та моћ 
по не кад би ла угро же на а са мим тим и пре сто, сул тан је из на-
ла зио на чи на да по вра ти моћ, по не кад жр тву ју ћи и нај бли же 
са рад ни ке. Ка да су 1588. го ди не спа хи је би ле пла ће не де вал-
ви ра ним нов цем са упо ла ма њом вред но шћу, на њи хов зах тев 
шејх ул – ислам је из дао фе тву ко јом је по твр дио не прав ду. 
На кон ово га, спа хи је су зах те ва ле по гу бље ње Мех мед – па-
ше, ко ји је био тво рац по ме ну те ре фор ме. Иако ни је же лео да 

33 Х. Инал џик, Осман ско цар ство, стр. 140.
34 Н. Бел да чи ну, „Ор га ни за ци ја Осман ског цар ства“, стр. 143.
35 Х. Инал џик, Осман ско цар ство, стр. 93.
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ува жи зах тев спа хи ја, на на го вор ве зи ра ко ји су му об ја сни ли 
да је си ту а ци ја опа сна, сул тан је на ре дио из вр ше ње смрт не 
ка зне над Мех мед – па шом: глав ним деф тер да ром.36

Си стем вла да ви не  
на осво је ним те ри то ри ја ма

Сва осман лиј ска зе мља, осво је на ма чем или оте та од 
му сли ма на чи је је по на ша ње угро жа ва ло све ти рат, ле ги тим-
но је при па да ла сул та ну.37 Ако би се је дан град сам пре дао, 
вој ска га ни је уни шта ва ла и пљач ка ла али ако би пру жио от-
пор, град би био по ру шен и по па љен. Ње го во ста нов ни штво 
би би ло опљач ка но и од ве де но у ро бље, а осво је ни град по-
ста јао је вој на ко ло ни ја ко ја је би ла по ла зи ште за но ва осва-
ја ња.

Да би одр жа ли вој ну моћ, Осман ли је су офор ми ли је-
дин стве ну ин сти ту ци ју ја ни ча ра (тур. yeniçeri, „но ве тру-
пе“). Ова ин сти ту ци ја по ти че од пра ва еми ра на сва ког пе тог 
за ро бље ни ка (тур. pen sek/pen sik) у све том ра ту.38 По угле ду 
на pen sek, по ме ну те ја ни чар ске је ди ни це по пу ња ва не су и 
пу тем ин сти ту ци је de vş ir me, ода би ра мла дих хри шћа на ко ји 
су при сил но као де ца од во ђе ни, шко ло ва ни и по ста ја ли део 
ца ре ве елит не вој ске.

Моћ ни чи ни лац осман лиј ског је дин ства и цен тра ли-
зо ва не ад ми ни стра ци је био је ро бов ски си стем „кул“. По ред 
ја ни чар ског кор пу са, по сто јао је и кор пус вој них на ме сни ка 
ро бов ског по ре кла и вој ска спа хи ја, чи ме је оја ча на цен трал-
на власт по осво је ним про вин ци ја ма. Та кво ста ње, ути ца ло је 
на се ља ке и тр гов це ко ји ма је цен тра ли зо ва на власт омо гу ћа-
ва ла по вољ ни ји по ло жај не го прет ход ни ре жи ми. Овај фак-
тор сул та ну је омо гу ћа вао пре стиж и у све сти му сли ман ског 
жи вља.39 

Но во о сво је не обла сти, сул тан је по ве ра вао дво ји ци сво-
јих пред став ни ка, бе гу и ка ди ји. Бег је при па дао вој нич кој 
кла си и за сту пао је из вр шну власт а ка ди ја је био из ре до ва 
уле ме, и пред ста вљао пра во су ђе. Бег, иако мо ћан, ни је мо гао 

36 Х. Инал џик, Осман ско цар ство, стр. 131.
37 Н. Ва тен, Успон Осман ли ја 13621451, стр. 47.
38 Н. Ва тен, Успон Осман ли ја 13621451, стр. 49.
39 Х. Инал џик, Осман ско цар ство, стр. 28.
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из вр ши ти ни јед ну ка зну а да прет ход но од ка ди је не до би је 
од лу ку. Сам ка ди ја, де ло вао је не за ви сно од бе га, при ли ком 
до но ше ња од лу ка и при ме њи ва ња ше ри ја та и ка ну на.40 Као 
сим бол вла сти и мо ћи, сул тан је бе гу да вао за ста ву (тур. са
њак), та ко да се и те ри то ри ја на ко јој се про сти ра ла моћ сан-
џак бе га зва ла „сул та нов сан џак“.41

Осман ли је ни су од мах осво је не те ри то ри је ста вља ли 
под ди рект ну упра ву већ су по што ва ли фе у дал не прин ци пе: 
у по чет ку су од сво јих ва зал них кне же ва зах те ва ли са свим 
ма ли го ди шњи да нак. Ка сни је, да би за га ран то ва ли по кор-
ност, тра жи ли су да им ва зал ни кнез по ша ље свог си на као 
та о ца, а сам кнез је мо рао јед ном го ди шње да до ђе сул та ну 
и за ку не се на вер ност. По ред нов ча них оба ве за ко је су има-
ли ва зал ни кне же ви, мо ра ли су сво је вој не тру пе да ша љу за 
сул та но ве рат не по хо де. Од њих је сул тан за хе твао да ње го ве 
при ја те ље и не при ја те ље сма тра ју сво јим при ја те љи ма од-
но сно не при ја те љи ма. Ако ва зал ни кнез не би ис пу нио сво-
је оба ве зе, ње го ва зе мља је про гла ша ва на по при штем ра та 
(„ду рул харб“) и та ко из ла га на бес по штед ним ра за ра њи ма 
га зи ја.42 

Ка ко су се до га ђа ји на ме ђу на род ној сце ни од ви ја ли, та-
ко су и Осман ли је при бе га ва ле раз ли чи тим так ти ка ма и раз-
ли чи тој по ли ти ци на осво је ним те ри то ри ја ма. На кон осва ја-
ња Со лу на 1430. го ди не, Осман ли је су схва ти ле да ће те ри-
то ри је ју жно од Ду на ва би ти без бед не је ди но ако се на ла зе 
ди рект но под њи хо вом не по сред ном упра вом. Та ква си ту а-
ци ја је зах те ва ла агре сив ну по ли ти ку. Ме ђу тим, Осман ли је 
су та да уочи ле да угар ски ути цај ра сте у Ср би ји и Вла шкој па 
је тре ба ло са че ка ти по вољ ну при ли ку за на пад.43 Смрт угар-
ског кра ља Сиг мун да 1437. го ди не омо гу ћи ла им је да кре ну 
пу тем по ли ти ке агре си је та ко да је њи хо ва вој ска већ сле де ће 
го ди не пре шла Ду нав и про би ла се чак до Си би ња, ад ми ни-
стра тив ног се ди шта Ер де ља. На кон де мон стра ци је сво је си ле 

40 Х. Инал џик, Осман ско цар ство, стр. 147.
41 Х. Инал џик, Осман ско цар ство, стр. 147.
42 H. Gib bons, The Fo un da tion of the Ot to man Em pi re, Ox ford, 1916, str. 89.
43 С. Но ва ко вић, Бал кан ска пи та ња, Бе о град, 1906, стр. 22.
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и сна ге у Угар ској, Осман ли је су 1439. го ди не за у зе ле и про-
гла си ле Срп ску Де спо то ви ну осман ском про вин ци јом.44 

Већ на ред не го ди не, при ли ком по ку ша ја да ис те ра ју 
Угре из Бе о гра да, Осман ли је су прет пре ле огро ман по раз од 
Јан ка Ху ња ди ја, па је ме ђу њи ма на сту пи ла по мет ња. То је 
усло ви ло по вра так ми ро љу би вој по ли ти ци и 12. ју на 1444. 
го ди не у Је дре ну је пот пи сан ми ров ни спо ра зум са Угар ском. 
У знак ми ров не по ли ти ке, Осман ли је су да ле свој при ста нак 
за об на вља ње Де спо то ви не Ср би је а Угри су се сло жи ли да 
не пре ла зе Ду нав и не по те жу сво је зах те ве пре ма Бу гар ској.45 

Не кон тро ли са на си ла у функ ци ји  
сти ца ња и уве ћа ња еко ном ске  

мо ћи на по ро бље ној земљи

Оно што осман лиј ска власт ни је мо гла да по стиг не на 
бој ном по љу, успе ва ла је по и гра ва њем са вла сто љу би вим 
удво ри ца ма. На кон бит ке на Га ли по љу 1354. го ди не, Тур ци 
Осман ли је, за не ко ли ко де це ни ја овла да ли су го то во чи та-
вим Бал кан ским по лу о стр вом. Не ке зе мље су по ко ри ли а не-
ким зе мља ма са мо су на мет ну ли вр хов ну власт па су оне, као 
тур ске ва зал не зе мље про ду жи ле сво је по сто ја ње. Сул та но-
ви ва за ли, ко ји су мо гли би ти ца ре ви, кра ље ви, де спо ти или 
обич ни фе у дал ци, би ли су го спо да ри обла сти на ко ји ма су 
са ку пља ли но вац а за тим га пре да ва ли сул та ну. Ва за ли по-
ро бље них зе ма ља мо гли су раз го ва ра ти са сул та ном тек ка да 
му пла те ха рач.

Да нак ко ји је Пор та уби ра ла ис цр пљи вао је све ва зал не 
зе мље. И по ред то га, не ки бал кан ски ди на сти ве зи ва ли су се 
за Пор ту, же ле ћи на тај на чин да ужи ва ју за шти ту ото ман-
ских вла сти. На ту за шти ту мо гли су да ра чу на ју са мо у слу-
ча ју ре дов ног да ва ња ха ра ча. Ако би ис пла та ха ра ча до шла у 
пи та ње, сул тан је вој ном ак ци јом обез бе ђи вао по ме ну те при-
хо де. Ото ман ске вла сти су пра ти ле по на ша ње сво јих ва за ла и 
о то ме оба ве шта ва ле сул та на а ва за ли су са стра хом гле да ли 
да ис пу не сво је оба ве зе да се не би за ме ра ли сул та ну. 

Сул тан ни је до пу штао да се о ви си ни дан ка пре го ва ра. 
Он је ва за ли ма од ре ђи вао го ди шње оба ве зе и они су би ли ду-

44 С. Но ва ко вић, Ср би и Тур ци XIV и XV ве ка, Бе о град, 1933, стр. 91. 
45 R. Mi halj čić, Kraj srp skog car stva, Be o grad, 1975, стр. 199.
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жни да ове оба ве зе ис пу не - ни ма ње ни ви ше. Са стра хом и 
зеб њом, ва за ли су не ка да по ку ша ва ли да са ку пе ви ше нов ца 
не го што би их сул тан оба ве зао, не би ли му се на тај на чин 
до дво ри ли.46

Ото ман ске вла сти ис тре би ле су срп ску вла сте лу а вла-
сте лу цар ске кр ви у ко ре ну уни шти ли. Ад ми ни стра тив но су 
по це па ли све срп ске зе мље и ти ме ство ри ли смет њу на род-
ном осло бо ђе њу а сво јом упра вом на пра ви ле су пот пун за-
стој у раз ви ћу срп ског на ро да. Да жби на је би ло ве ли ких а 
срп ски на род их је те шко, са зеб њом и са стра хом под но сио.47

Ка да су 20. ју на 1459. го ди не Тур ци за у зе ли Сме де ре-
во, по ро бље ну зе мљу по де ли ли су на сан џа ке, а по не ко ли ко 
сан џа ка чи ни ло је па ша лук. Па ша лу ком је упра вљао ве зир 
ко га је по ста вљао сул тан. Бе о град ски па ша лук био је по де-
љен на 12 на хи ја а сва ка од њих је би ла по де ље на на кне жи не 
и ма ње обла сти. Кне жи не су би ле са ста вље не из се ла ко јих 
је у то вре ме би ло око 680. У сва кој на хи ји на ла зио се по је-
дан му се лим чи ји је за да так био от пра вља ње по ли циј ских 
по сло ва и по је дан ка ди ја – на хиј ски су ди ја. У кне жи ни био 
је ста ре ши на кнез а у се лу кмет. Кне за и кме та би рао је на-
род ко ји је сво је по ве ре ње по кла њао по ште ним, од ва жним и 
имућ ним до ма ћи ни ма. По ро бље не зе мље ото ман ске вла сти 
су сма тра ле ца ре вом, па су сву зе мљу про гла ша ва ле сул та-
но вом сво ји ном. Срп ско по ро бље но ста нов ни штво, Тур ци су 
на зи ва ли ра јом и до зво ља ва ли му да об ра ђу је по ља али да 
до би је не про из во де де ли са сво јим го спо да рем.48 

Да би ра ја зна ла са ко јим ће го спо да рем шта де ли ти, од-
но сно ка кав ће те рор тр пе ти од ото ман ских вла сти, Тур ци су 
осво је ну зе мљу по пи са ли у цар ске књи ге ко је су се зва ле цар-
ски деф те ри и сва до бра по де ли ли на сул та но ва до бра ко ја су 
се зва ла ха со ви не, на сул тан ске и на при ват не спа хи лу ке.49

Ха со ви на је би ло сул тан ско до бро ко је се ни ко ме ни је 
мо гло усту пи ти на ужи ва ње. Ср би ко ји су жи ве ли и ра ди ли 
у ха со ви ни, пла ћа ли су цар ски по рез на зе мљу и на лич ност. 
Цар ски по рез, ха рач, пла ћа ло је му сли ман ско и не му сли ман-

46 S. Pa muk, Mo ne tary Hi story of the Ot to man Em pi re, Cam brid ge Uni ver sity Press, 
2000, стр. 98.

47 К. Ји ре чек, Исто ри ја Ср ба, Бе о град, 1952, стр. 213.
48 О. Зи ро је вић, Тур ско вој но уре ђе ње у Ср би ји 14591683, Бе о град, 1974, стр. 78.
49  L. T. Dar ling, Re ve nue Ri sing and Le gi ti macy. Tax Col lec tion and Fi nan ce Ad mi-

ni stra tion in the Ot to man Em pi re 1560-1660, New York, 1996, стр. 137.
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ско ста нов ни штво сул та ну, за га же ње и об ра ђи ва ње зе мље. 
Но вац при ку пљен од ха ра ча од ла зио је ре дов но у Стам бол 
сул та ну. Цар ски по рез на лич ност, ко ји се звао ми ри ја, слу-
жио је за из др жа ва ње бе о град ског ве зи ра, ње го ве сви те - „те-
ва би је“ и цар ске вој ске у Па ша лу ку. Ср би ко ји су жи ве ли у 
ха со ви ни, ни су пла ћа ли тзв. цар ску глав ни цу, а ка ко ни су 
има ли дру гог фе у дал ног го спо да ра до сул та на, ни су пла ћа ли 
ни фе у дал ну рен ту у ви ду де сет ка од сво јих про из во да. Уме-
сто цар ске глав ни це, пла ћа ли су сул та ну нов ча ни до да так 
„спен зу“ (ис пен џу) ко ја је че сто би ла ви ша од цар ске глав-
ни це. 

Цар ска глав ни ца би ла је са ста вље на од де вет ра зних вр-
ста да жби на ко је су пла ћа ли Ср би ко ји су жи ве ли на сул тан-
ским до бри ма: на сва ко оже ње но ли це, на сва ку во де ни цу, на 
сва ки ка зан, на сва ку ба шту за по вр ће, на сва ки ви но град ски 
про стор „ту лум“ (на ко јем се мо гло за са ди ти до 1.000 ло за), 
на сва ку трм ку (ко шни цу), на сва ко свињ че, од сва ке же нид бе 
и од сва ке умр ле ста ре шин ске гла ве.50 

Сул тан је спа хи ја ма – ко ња ни ци ма да вао зе мљу на ужи-
ва ње, под за куп или на по клон. Зе мља да та спа хи ји на ужи-
ва ње или под за куп зва ла се сул тан ски спа хи лук, а зе мља да-
та на по клон спа хи ји зва ла се при ват ни спа хи лук. Ото ман ско 
цар ство је би ло ка рак те ри стич но по ве ли ком бро ју сул тан-
ских спа хи лу ка и ве о ма ма лом бро ју при ват них спа хи лу ка. 
Сул тан је нај ра ди је ве зи вао спа хи ју за се бе та ко што му ни је 
по кла њао зе мљу не го му је ужи ва ње зе мље усло вља вао за-
слу га ма у вој ној слу жби. 

Ср би ко ји су жи ве ли и ра ди ли на сул тан ском или при-
ват ном спа хи лу ку, пла ћа ли су сул та ну цар ски по рез на зе-
мљу и на лич ност као и до дат ни вер ски по рез у нов цу, а спа-
хи ји де се так у зе маљ ским про из во ди ма. До бро бит спа хи ја 
за ви си ла је од мар љи во сти срп ских се ља ка, а ег зи стен ци ја 
срп ског се ља ка на спа хи лу ку од то га ко ли ко мо же да удо-
во љи не по сред ном го спо да ру – спа хи ји и ко ли ко овај ње гов 
не по сред ни го спо дар мо же да га за шти ти од ра зних об ли ка 
те ро ра. И спа хи ји и срп ском се ља ку би ло је у ин те ре су да се 
зе мља об ра ђу је и да до но си пло до ве. 

50 И. Иса ков, “При вред ни жи вот на Бла ка ну у сред њем ве ку”, Књи га о Бал ка ну, 
Бе о град, 1936, стр. 136. 
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Спа хиј ски де се так при ку пља ле су са ме спа хи је или за-
куп ци спа хи лу ка. О са ку пља њу по љо при вред них про из во да 
на име де сет ка био је ду жан да се ста ра сва ки се о ски кмет. 
„Кмет је био ду жан да се ста ра да де се чар ска хра на бу де на 
вре ме и у пот пу ној ко ли чи ни пре не се на и пре да та спа хи ји, 
или ли цу од ре ђе ном од спа хи је; и да се ста ра, да спа хи ја, кад 
год до ђе у се ло, бу де ле по до че кан и до бро уго шћен. Ово је 
по след ње би ло по треб но и сто га што су Ср би, спа хи је сма-
тра ли као пр ве и нај ва жни је за штит ни ке, ко ји су су зби ја ли 
че сто тур ска на си ља и зу лу ме. Они су че сто би ли и пра ви 
при ја те љи по тла че них Ср ба, ра чу на ју ћи да ће на овај на чин 
ви ше до би ти за њих би ти.“51 

У Осман ском цар ству, сви не пра во вер ни, то јест сви 
ко ји ни су би ли му сли ман ске ве ре, би ли су ду жни да по ред 
цар ске глав ни це, ха ра ча ко ји је из но сио је дан злат ни ду кат 
го ди шње, пла ћа ју до дат ни по рез, џи зју. Џи зја је би ла део си-
сте ма нор ми ислам ског, ше ри јат косг пр ва ко ји је по ко ре ном 
ста нов ни штву био на мет нут као си стем вер ске дис кри ми на-
ци је.52 До кра ја XVI ве ка, не му сли ма ни су на име овог до дат-
ног по ре за пла ћа ли 25 сре бр них ак чи го ди шње, док је у XVII 
ве ку тај из нос по ве ћан на 35 сре бр них ак чи. У оба слу ча ја, 
ра ди ло се о пр тив вре до сти по ло ви не злат ног ду ка та, јер је 
сре бр на ак ча кон стант но гу би ла на те жи ни. 53 

 Џи зја (gi zja, арап.) да нак од гла ве, по ше ри јат косм 
пра ву су пла ћа ли ислам ској за јед ни ци по ко ре ни не му сли ма-
ни (зи ми) за лич ну и имо вин ску без бед ност ко ју им је та за-
јед ни ца по кло ни ла. По ше ри јат ском пра ву, пр во бит но џи зју 
су ме ђу не му сли ма ни ма би ли ду жни да пла ћа ју са мо од ра сли 
му шкар ци, те ле сно и ду хов но здра ви. Ха ра ча ри ко ји су уби-
ра ли џи зју, мо ра ли су да у по себ не деф те ре уно се, по ред име-
на, име на оца, ме ста ста но ва ња (ма ха ле) и лич ни опис оног 
ко ји пла ћа џи зју.54 Же не, де ца и стар ци као не бор ци би ли су 
осло бо ђе ни ове да жби не. Слеп ци и бо га љи пла ћа ли су џи зју 

51 М. Пе тро вић, Фи нан си је и уста но ве об но вље не Ср би је, Бе о град, 1911, стр. 37.
52 М. Јеф тић, «Ха не фиј ски фикх и мо дер на срп ска прав на исто ри ја», Ана ли 

Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, бр. 2, 2007, стр. 60.
53 S. Pa muk, A Mo ne tary Hi story of Ot to man Em pi re, стр. 63.
54 P. F. Su gar, So ut he a stern Euro pe un der Ot to man Ru le 13541804, Lo ndоn, 1977, 

стр. 97.
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са мо у слу ча ју ако су др жа ли има ња. Та ко ђе су си ро ма шни 
ка лу ђе ри би ли осло бо ђе ни пла жа ња џи зје.55 

 Ме ђу тим, вре ме ном, цар ски ха ра ча ри по чи њу да на-
пла ћу ју џи зју од сва ко га без раз ли ке јер је, у крај њој ин стан-
ци, об ве зник овог по ре за пре ма сул та ну би ла на хи ја а не по-
је ди нац. На и ме, сул тан би уна пред раз ре зао на хи ја ма су му 
ко ју су оне би ле ду жне да пла те на име џи зје. Ако би се при-
ли ком при ку пља ња нов ца ис по ста ви ло да по сто је об ве зни-
ци ко ји ни су би ли у ста њу са ми да пла ћа ју, при мо ра ва ни су 
имућ ни ји хри шћа ни и је вре ји да пла те ви ше.56 

 Кад су Осман ли је за у зе ле срп ске зе мље, да би оја ча ли 
сво ју си лу и уве ћа ли вој не ре до ве, па ти ме до би ли мо гућ ност 
да се одр же у Евро пи, они су од по ко ре них Ср ба и оста лих 
бал кан ских хри шћа на узи ма ли по рез у здра вој и од ра слој 
му шкој де ци ста ри јој од 10 до 12 го ди на. Де цу су од мах во ди-
ли у Стам бол и тур чи ли. Овај цар ски по рез, по знат у Ср би ји 
као да нак у кр ви, пла ћа ли су европ ски хри шћа ни сва ке пе те 
го ди не да ју ћи сул та ну 10.000 де це. 

 Си стем de vş ir me (при ку пља ње, тур.) је увео сул тан 
Му рат II 1420-их го ди на, као ре зул тат вој них по тре ба цар-
ства ко је се убр за но раз ви ја ло. Сул та ну је би ла по треб на ода-
на вој ска у тру па ма ве ли ког бро ја, као и пу зда ни ци ви ли у 
дво ру и ад ми ни стра ци ји. Си стем је био за ми шљен та ко да 
оне мо гу ћи ства ра ње но ве ари сто кра ти је на осно ву на след ног 
пра ва ко ја би мо гла да угро зи по ло жај сул та на и ње го ве по-
ро ди це.57

 За при ку пља ње по ре за у жи вој де ци, све европ ске по-
ро бље не хри шћан ске зе мље би ле су по де ље не у пет ве ли ких 
по ре ских обла сти.58 Од ре ђе ни цар ски ко ме са ри ишли су сва-
ке го ди не, ре дом, да по хо де по јед ну ову област, и да у сва кој 
пре гле да ју, из дво је и по ша љу у Стам бол по 2.000 де це, та ко 
да за пет го ди на оби ђу свих пет по ре ских обла сти и да за то 
вре ме узму 10.000 де це. У на ро чи тим деф те ри ма, цар ски ко-
ме са ри су уред но бе ле жи ли ко ли ко му шке де це има у ко јој 

55 Г. Еле зо вић, Тур ски спо ме ни ци, стр. 436.
56 L. S. Sta vri nos, The Bal kans sin ce 1453, New York, 1958, стр. 35.
57 V. L. Ména ge, “So me No tes on the Dev shir me”, Bul le tin of the School of Ori en tal 

and Afri can Stu di es, br. 29, 1966.
58 М. Пе тро вић, Фи нан си је и уста но ве об но вље не Ср би је, стр. 33, 34.
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на хи ји и ко ли ко ће сва ка на хи ја да ти де це сул та ну сва ке на-
ред не го ди не. 

 Да би при ку пи ли де цу, цар ски ко ме са ри су за ла зи ли 
по ва ро ши ма и се ли ма, пред ко је су ро ди те љи и ста ре ши-
не по ро дич них за дру га из во ди ли сво ју му шку де цу. Из ве де-
ну де цу ко ме са ри су па жљи во пре гле да ли и ону нај здра ви ју 
и нај леп шу одва ја ли и са ку пља ли, па за тим од мах сла ли у 
Истам бул. 

 Ако би по сум ња ли у исти ни тост при ја вљи ва ња де це, 
ко ме са ри су има ли овла шће ње да из вр ше пре трес по је ди них 
ку ћа. Ако би се пре тре сом об и сти ни ла њи хо ва сум ња, он да 
би ста ре ши на ку ће као ута ји вач био ста вљан на те шке и гро-
зне му ке. Али све ове му ке и пат ње ни су мо гле да за у ста ве 
Ср бе ро ди те ље да сво ју де цу не за др же код се бе. Они су у 
свом стра ху, у нај од суд ни јем ча су, че сто са ми са ка ти ли сво ју 
де цу или их на си лу же ни ли по сле де се те а пре два на е сте го-
ди на жи во та, да би их на овај на чин за др жа ли и са чу ва ли. 

 Сва од у зе та де ца тур че на су у Истам бу лу и вр ло бри-
жљи во спре ма на за вој нич ки жи вот. Од њих су ка сни је по-
ста ли они сли ни и чу ве ни ја њи ча ри ко ји су ра то ва ли као пе-
ша ди ја. На не сре ћу срп ску, ја њи чар ски од ре ди су се одр жа ли 
ско ро три сто ле ћа. Њих је тек сул тан Мех мед II, у ле то 1826. 
го ди не, рас пу стио. 

Те рор, за стра ши ва ње, на је зде и од ма зде на 
по ро бље ној зе мљи 

 Сре ди ном 16. ве ка, умор на осман ска вој ска, го спо дар 
та да нај моћ ни јег цар ства, пла ши ла је и ти ра ни са ла по ро бље-
но ста нов ни штво на Бал ка ну. Ду го ра то ва ње и ис цр пљи ва-
ње, до во ди ло је сул та но ве вој ни ке у ста ње раз дра же но сти а 
бес су обич но ис ка љи ва ли на не моћ но и бес по моћ но ста нов-
ни штво. 

 Кроз Ср би ју је во ди ло не ко ли ко глав них пу те ва 
европ ске Тур ске. Њи ма су про ла зи ли тр го вач ки ка ра ва ни. Са 
ши ре њем Ото ман ске им пе ри је, Ца ри град ским дру мом кр-
ста ри ле су ве ли ке тур ске вој ске ко је су за по се да ле по гра нич-
не кра је ве и во ди ле бор бе са Аустри јом. 

 На је зда ото ман ских вој ни ка и на си ља ко ја су вр ши-
ли над срп ским жи вљем би ла су та ква да од њих ни су мо гла 
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оп ста ти на се ља по крај дру мо ва. На род, ја дан и бе дан, при ти-
снут фе у дал ним оба ве за ма, ужа сним дан ком у кр ви, пљач-
ком и те ро ром ко ји је вр шен над њим, био је при мо ран да 
бе жи у пла ни не, што да ље од дру мо ва ку да се кре та ла раз у-
ла ре на тур ска вој ска, ко ја је сву да где се по ја ви се ја ла страх. 

 Члан аустриј ског по слан ства, Бе не дикт Ку ри пе шић, 
је 1530. го ди не за бе ле жио: „По ред пу те ва зе мља је нај сла би је 
об ра ђе на због то га што Тур ци, пу ту ју ћи та мо-амо, си лом од-
у зи ма ју све што срп ско ста нов ни штво има, а за то не пла ћа-
ју ћи ни ка кву на док на ду. Оти ма ју им и зад њи за ло гај из уста, 
као ди вљи и бе сни пси, ву ци и ла во ви. Због то га си ро ти љу ди 
бе же са це лом сво јом имо ви ном у пла ни не и на плод не па-
шња ке да ле ко од пу те ва па ту об ра ђу ју сво ју зе мљу.“59 

По ла ве ка ка сни је, не мач ки пут ник Гер лих, пу ту ју ћи 
по крај Сме де ре ва, при ме тио је по греб у чи јој су по вор ци би-
ле са мо же не. Њи хо ве му же ве, бра ћу и оче ве Тур ци су од ве ли 
у Бу дим да ку лу че на оправ ци раз ва ље ног гра да. 

 По тре сне сце не за бе ле жио је 1665. го ди не и ен гле ски 
ди пло ма та Ри ко, ко ји је пу то вао Ср би јом у прат њи тур ске 
вој ске. Он је на вео: «Са свим је не мо гу ће за др жа ти на узди и 
у ре ду тур ску ко њи цу и пе ша ди ју док је на мар ше ви ма. Они 
се по де ле у че те од по 20 до 30 љу ди, па ту ма ра ју по око ли ни. 
Сил ни и раз ја ре ни, го сте се у се о ским ку ћа ма до ми ле во ље, 
а он да се ља ци ма по о ти ма ју де цу да их као ро бље про да ју где 
стиг ну, го во ре ћи да је то ро бље угар ско или мо сков ско. Због 
то га, овај на род бе жи у пла ни не или у ва ро ши, са мо да се 
спа си од бе сних сул та но вих вој ни ка.“60

 При ме ра те ро ра и за стра ши ва ња ко је су ото ман ске 
вла сти вр ши ле пер ма нент но би ло је мно го. Да би ка знио и 
за пла шио Ср бе, Си нан – па ша је 1594. го ди не на ре дио да се 
из ма на сти ра Ми ле ше ва пре не су у Бе о град мо шти све ти те ља 
Са ве Не ма њи ћа и да се јав но спа ле на Вра ча ру.

 У ле то 1596. го ди не, сул тан Мех мед III кре нуо је са 
вој ском на Аустри ју. Пут ко јим је про ла зио ве ли ки па ди шах 
и ње го ва вој ска био је обе ле жен ле ше ви ма хри шћан ских се-
ља ка. Се кре тар ен гле ске ам ба са де у Истам бу лу, сер То ма 
Гла вер, ко ји се на ла зио у сул та но вој прат њи, за па њен сви-

59 Р. Са мар џић, Хај дуч ке бор бе про тив Ту ра ка у XVI и XVII ве ку, Бе о о град, 1952, 
стр. 13. 

60 Р. Са мар џић, Хај дуч ке бор бе про тив Ту ра ка у XVI и XVII ве ку, стр. 14.
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ре по шћу тур ских вој ни ка, са ста вио је кра так опис пу то ва-
ња ка да је крај пу та при ме тио два чо ве ка на би је на на ко лац: 
„Ко че ви су ста ја ли ус прав но, за би је ни у до њи део те ла, из ла-
зе ћи на врат.“61

 До шав ши у Ниш, 28. ју на исте го ди не, сер Гла вер још 
до да је, да је ис пред ва ро ши ви део још два чо ве ка на би је на 
на ко лац, а на ула зу у ва рош би ло је оде ра них хри шћан ских 
гла ва на пу ње них се ном. Ви си ле су о узи ца ма на ди ре ци ма. 
„Би ло их је три сто ти не...“.62 

 Је дан за пис из 1599. го ди не ја сно опи су је на си ље ото-
ман ских вла сти: „Се ла и гра до ве па ли ше, и цр кве мно ге опу-
сте ше, и све те ико не по кра ше и све та ме ста оскр на ви ше. Ови 
бе ше са се че ни, дру ги по стре ља ни. И не бе ше ме ста где мр-
тви не ле жа ху. Бр да, до ли не, вр то ви, по ља, све бе ше та да пу-
но мр твих те ле са. А дру ге од во ди ше у ту ђу зе мљу и ра ста-
вља ху. Бе ше та да гор ко ри да ње и плач, од во ди ли су дру га од 
дру га, бра та од бра та, си на од оца, мај ку од си на.“63 

У ра ту са Аустри јом у Ста рој Ср би ји, у је сен 1689. го ди-
не, осман ска вој ска је тр пе ла ве ли ке по ра зе. Ср би су при шли 
аустриј ској вој сци, же ле ћи да се осло бо де тур ског јар ма и зу-
лу ма. Му сли ман ско ста нов ни штво, бе же ћи пред Аустри јан-
ци ма, скла ња ло се уну тар зи ди на тур ских гра до ва. Гра до ви 
су уско ро би ли пре на тр па ни и у њи ма је по че ла да ха ра ку га. 
Због то га је аустриј ски ге не рал Пи ко ло ни ни на ре дио 16. ок-
то бра те го ди не да се ку жни гра до ви спа ле. На ро чи то ве ли ки 
по жар за хва тио је Ско пље у ко јем се на ла зи ло око 60.000 ста-
нов ни ка. Ка ко су згра де би ле ма хом од др ве не гра ђе, по жар је 
на пра вио пра ву пу стош. 

Иако је све го во ри ло у при лог из гле ди ма да ће осман-
ска си ла би ти ко нач но по ко ре на, Па три јарх Ар се ни је III се 
у Пе ћи у нај ве ћој тај но сти спре мао да ма те ри јал но по мог не 
оп шту хри шћан ску ми си ју про тив Осман ли ја. Он ни је био 
пре стра шен са мо за свој жи вот и жи во те ка лу ђе ра већ и за 
па три јар шиј ско бла го. Већ од ра ни је, он је био по до зрив пре-
ма Тур ци ма ко ји су ви ше пу та тра жи ли по вод да на пад ну 
Па три јар ши ју не би ли се до мо гли па три јар шиј ског бла га. 

Ка да се кра јем 1689. го ди не рат на сре ћа окре ну ла про-
тив аустриј ске вој ске, Тур ци су по че ли да се све те. Му ке и 

61 Р. Са мар џић, Хај дуч ке бор бе про тив Ту ра ка у XVI и XVII ве ку, стр. 20.
62 Р. Са мар џић, Хај дуч ке бор бе про тив Ту ра ка у XVI и XVII ве ку, стр. 30.
63 Р. Са мар џић, Хај дуч ке бор бе про тив Ту ра ка у XVI и XVII ве ку, стр. 31.
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стра хо те од ма зде ни су осе ти ли са мо они ко ји су ус пе ли да са 
Па три јар хом Ар се ни јем из бег ну пут Аустри је.

Тур ци су на па ли Па три јар ши ју, опљач ка ли ње но има-
ње и тро ји цу за те че них ка лу ђе ра са се кли. Сли чан је слу чај 
био и са ма на сти ри ма Де ча ни, Ми ле ше вом, Ђур ђе вим Сту-
по ви ма, Соп ћа ни ма, Ра ва ни цом и Сту де ни цом. Је дан за пис 
у Де ча ни ма опи су је с гро зом те да не, да је Га шли-па ша игу-
ма на опле нио а ма на стир опу стио. Ни шки вла ди ка Ру вим 
пи сао је 1689. го ди не на Це ти њу о ве ли кој бе ди „ко ју без да 
го во рим свак мо же зна ти шта се чи ни ка да се цар ство из ме-
њу је“.64 Пећ ки па ша Мах муд бе го вић, за осве ту за сво ју ку ћу 
и има ње, по чео је „пле ни ти и се ћи и же ћи“ на хи је, те тов ску, 
при зрен ску, ђа ко вач ку, пећ ку, плав ску, бе ло пољ ску, ву чи трн-
ску и Мо ра ву, све до Но вог Па за ра. Ни је ште део ни цр кве ни 
ма на сти ре. Свет се спа са вао где је знао и мо гао, у пла ни не, у 
пе ћи не и пре ко гра ни це. 

Глад и бе да бе ху стра шни. О ужа сном по ло жа ју срп ског 
на ро да ко ји је био све ден на зве ри, је дан бо сан ски фра ње вач-
ки хро ни чар је за пи сао: „И то ле то је до ше љу ди ме со па сје и 
чо ве чи је и коњ ско и мно го не чи сто. Си лан на род по мре у ве-
ли кој му ци. Куд год би се ма ко, ле жа ху март ци, нит се ко па-
ху нит има до ше ко. Ји ђа ху ре су ли по ву, с др вја ко ру, ви но ву 
ло зу, псе, мач ке.“65

Бор ба и по ги би је у ра ту, ку га, глад, се о бе, и ове тур ске 
осве те про ре ди ле су стра хо ви то срп ски на род у Ста рој Ср би-
ји. У по је ди ним по ро ди ца ма, до ма ћин или ста ри ји син при-
ма ли би ислам не би ли им ку ћа би ла по ште ђе на од на ме та, 
на си ља и од ма зде. Оста ла че љад, же не и де ца оста ја ли би у 
хри шћан ству. Тих по ја ва за бе ле жен је чи тав низ у вре ме ну од 
XVI до по чет ка XX ве ка.66 На ро чи то је ова по ја ва би ла рас-
про стра ње на по сле сло ма аустриј ске офан зи ве у зи му 1689. 
го ди не, ка да је ме ђу Ср би ма за вла дао са мрт нич ки страх. Та-
да је на стао гра беж срп ских има ња, го ње ње и уби ја ње. У суд-
бо но сној не во љи, љу ди су при бе га ва ли пре ве ра ва њу. 

64 В. Ћо ро вић, Илу стро ва на исто ри ја Ср ба, Књи га че твр та, Бе о град, 2006, стр. 
99.

65 В. Ћо ро вић, Илу стро ва на исто ри ја Ср ба, стр. 100.
66 R. W. Bu li ett, Con ver sion to Islam in the Mid dle Pe riod: An Es say in Qu an ti ta ti ve 

Hi story, Cam brid ge, 1979, стр. 89.
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Rat ko Lju bo je vic

UN CON TROL LED PO WER AS AN 
INSTRUMENT OF EX PAN SI O NIST PO LICY 

ОF OT TO MAN AUT HO RI TI ES ON BAL KANS

Sum mary

Un con trol led po wer of Ot to man aut ho ri ti es was not ran
dom but syste ma tic one, a fun ction of the ir ex pan si o nist po licy. 
The forms and strength of syste ma tic tyranny of Ot to mans du ring 
the ir ru le at Bal kans had been chan ging in li ne with the po wer of 
cen tral Sta te aut ho ri ti es. The tyranny of Ot to man aut ho ri ti es in 
Bal kan sta tes, as a ca u secon se qu en ce ef fect of the do mi na tion of 
po wer and en for ce ment, ap pe a red in dif fe rent forms in pe ri ods of 
strong cen tral aut ho ri ti es by the end of 16th cen tury and in pe ri
ods of the ir we a ke ning du ring 17th and 18th cen tu ri es. Whi le the 
cen tral Sta te aut ho ri ti es we re strong, ba sic forms of tyranny on 
the ter ri to ri es that we re not yet con qu e red we re the fun ction of 
de va sta ting the bo ar der lands for easi er do mi na tion over them in 
vas sal pe riod. When cer tain ter ri tory wo uld be fi nally con qu e red, 
the tyranny wo uld be co me the fun ction of re ju ve na tion of mi li
tary for ces and tax col lec tion for ru ler’s tre a sury. When cen tral 
po wer we a ke ned, the tyranny to ok new forms of in ti mi da tion and 
ma te rial ex ha u sti on on the ter ri tory bur de ned with high in se cu
rity and fe ar. 
Key words: un con trol led po wer, ter ror, ex pan si o nist po licy, Ot to

man aut ho ri ti es, Bal kans
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Резиме

Проблем идентитета представља један веома ком
плексанфеноменкојимсусебавилимногобројнитеоретича
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попитањуочувањаидентитета.
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масепроцесформирањаиочувањаидентитетасусрећена
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тета,доксеудругомделубавепроблемоммултикултурали
змаипроблемомразличитости.
Кључнеречи:идентитет,индивидуалнииколективнииден

титет,мултикултурализам,Балкан,Србија.

Про блем иден ти те та је не што што ,,му чи’’ чо ве ка то-
ком чи та ве ње го ве исто ри је, али је ин те ре со ва ње за про у-
ча ва ње овог фе но ме на ре ла тив но ско ри јег да ту ма, да би се 
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на ро чи то ин тен зи ви ра ло кра јем про шлог сто ле ћа. Иден ти-
тет пред ста вља јед ну ди на мич ну по ја ву ко ја се увек ства ра 
у од но су на друге. Ра ди се о фе но ме ну ко ји је по чет ком XX 
ве ка Чарлс Х. Ку ли [Col ley] од ре дио као ,,учи нак гле да ња’’ 
то ком ко га по је ди нац до жи вља ва се бе у ис ку ству дру гог.1 Ми 
сво је Ја кре и ра мо у ин тер ак ци ју са дру ги ма што пред ста-
вља је дан ре ци про чан про цес ко ме не ма кра ја. Сва ко од нас 
је исто вре ме но но си лац ви ше иден ти те та ко ји се фор ми ра ју 
по чев од на шег ро ђе ња и не пре ста ју да се фор ми ра ју, ме ња ју 
и про жи ма ју то ком чи та вог на шег жи во та. 

Про у ча ва ње иден ти те та је на ро чи то ве о ма ин те ре сант-
но у сре ди на ма где до ла зи до су сре та из ме ђу раз ли чи тих кул-
ту ра. Та ква дру штва пред ста вља ју ве ли ки иза зов, не са мо за 
про у ча ва ње, не го и за обез бе ђи ва ње склад ног жи во та ко ји 
не ће би ти по тре сан су ко би ма. За ова ква дру штва се оправ-
да но мо же ре ћи да пред ста вља ју пра ва ,,дру штва ри зи ка’’ 
[Ur lich Beck]. На та квим про сто ри ма је су срет раз ли чи то сти 
не из бе жан, а раз вој то ле ран ци је нео п хо дан. Бал кан сва ка ко 
пред ста вља до бар при мер ова квог јед ног дру штва. Као глав-
не ка рак те ри сти ке Бал ка на мо гу се из дво ји ти мул ти на ци о-
нал ност, мул ти кул ту рал ност и мул ти кон фе си о нал ност.  

За др жа ти свој иден ти тет, а при том обез бе ди ти дру ги-
ма да то исто учи не пред ста вља сва ка ко пра ву ениг му на по-
чет ку XXI ве ка. Раз ли ке се још увек не схва та ју као на чин 
про ши ри ва ња зна ња, из вор са рад ње, већ на су прот, раз ли ке 
по ста ју из вор ја за из ме ђу при пад ни ка раз ли чи тих кул ту ра. 
Бал кан на жа лост пред ста вља до бар при мер про сто ра на ко-
ме су раз ли ке до во ди ле до су ко ба и ра то ва ве ли ким де лом 
ње го ве исто ри је. Бо гат ство раз ли чи то сти на Бал ка ну је од-
у век слу жи ло као основ за све, сем за оства ри ва ње оп ште 
до бро би ти.   

Идентитетињеговасуштина
  По јам иден ти те та пред ста вља је дан мул ти ди мен зи о-

нал ни по јам, што у ве ли кој ме ри оте жа ва ње го во од ре ђе ње. 
,,Иден ти тет (лат. idem) у со ци о ло шком сми слу пред ста вља 
про цес по и сто ве ћи ва ња по је дин ца са од ре ђе ним дру штве-

1 Ни ко ла Бо жи ло вић, Бра ни слав Сте ва но вић, ,,Кул ту ра као основ ет нич ких иден-
ти те та Бал ка на’’, КултурнииетничкиодносинаБалкану–могућностирегио
налнеиЕвропскеинтеграције(при ре ди ли: Љу би ша Ми тро вић, Дра го љуб Ђор-
ђе вић, Дра ган То до ро вић), Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу,  Ниш, 2006, стр. 134.
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ним ску пи на ма (од по ро ди це, пре ко ло кал не за јед ни це и ре-
ги је па све до чо ве чан ства), по осно ву при хва та ња по гле да 
на свет, вред но сти или обра за ца по на ша ња.’’2 Со ци о ло ги ја у 
пр ви план ста вља про у ча ва ње ко лек тив ног иден ти те та, ко ји 
за јед но са лич ним иден ти те том пред ста вља тра га ње за од-
го во ром на пи та ње: косам ја? У овом ра ду ће мо на ро чи ту 
па жњу по све ти ти упра во ко лек тив ном иден ти те ту. Ме ђу нај-
зна чај ни јим ко лек тив ним иден ти те ти ма мо гу се на ве сти сле-
де ћи: кла са, на ци ја, ге не ра ци ја, пар ти ја, про фе си ја, ре ги он, 
кон ти нент, чо ве чан ство... 

На осно ву сле де ће та бе ле се мо же ви де ти шта је то што 
гра ђа ни у Ср би ји, Ма ке до ни ји и Бу гар ској пр во же ле да зна-
ју о осо би ко ју тек упо зна ју. На пр вом ме сту је то про фе си ја, 
за тим сле де ве ра, ка рак тер...

Та бе ла бр. 1: Шта нај пре же ли те да са зна те о  
осо би ко ју сте тек упо зна ли?

Бу гар ска Ма ке до-
ни ја

Срби
ја

Просекза
све

триземље
1 Шта је по про фе си ји 47.4% 28.1% 37.5% 37.6%
2 Ко је је ве ре 8.5% 33.9% 4.4% 15.6%
3 Ка рак тер / 15.4% 25.0% 13.5%
4 Ет нич ку при пад ност 15.6% 9.1% 6.5% 10.4%
5 Не што дру го 11.8% 0.2% 7.0% 6.3%
6 Ко ју му зи ку слу ша 7.1% 2.8% 5.7% 5.2%
7 Сек су ал ну ори јен-

та ци ју
2.2% 8.7% 2.2% 4.4%

8 Си стем вред но сти / / 6.8% 2.3%
9 Ко је је ра се 4.7% 1.1% 0.9% 2.2%
10 За ко ју пар ти ју гла са 2.7% 0.4% 1.1% 1.4%
11 По ре кло / / 2.4% 0.8%
12 Ма те ри јал ну си ту-

а ци ју
/ 0.4% 0.4% 0.3%

То тал 100% 100% 100% 100%
Извор:БраниславСтевановић,,,ПолитичкиидентитетиБалканау

прелазу:поступникорацикаграђанскомидентитетужитељаБугар
ске,СрбијеиМакедоније’’,Међуетничкиодноси,идентитетиикултура
миранаБалкану(приредили:ЉубишаМитровић,ДраганаЗахаријевска,
ДанијелаГавриловић),ФилозофскифакултетуНишу,Ниш,2009,стр.
159.

2 Ни ко ла Бо жи ло вић, КултураиидентитетинаБалкану, Фи ло зоф ски фа кул-
тет у Ни шу, Ниш, 2007, стр. 44.
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На осно ву сле де ћег гра фи ко на мо же те ви де ти ко ли ко 
је за жи те ље Бал ка на бит на ре ги о нал на/по кра јин ска при пад-
ност, при пад ност др жа ви, европ ска при пад ност и при пад-
ност чо ве чан ству.  

Гра фи кон бр. 1: Ко ли ко је за Вас ва жна ре ги о нал на/ по кра јин ска 
при пад ност, при пад ност др жа ви, европ ска при пад ност и при пад-
ност чо ве чан ству (по да ци у овом гра фи ко ну се од но се на Бал кан)

Извор:НиколаБожиловић,КултураиидентитетинаБалкану,Фи
лозофскифакултетуНишу,Ниш,2007,стр.89.

Нај по жељ ни ја је при пад ност чо ве чан ству, за тим сле ди 
при пад ност др жа ви, од мах за њом је европ ска при пад ност и 
на кра ју ре ги о нал на при пад ност. На пр вом ме сту је, да кле 
убе дљи во опре де ље ње чо ве чан ству, док су из ме ђу оста лих 
раз ли ке ве о ма ма ле. То што се гло бал ни свет ски иден ти тет 
ста вља на пр вом ме сту сва ка ко ра ду је, али при том не тре ба 
из гу би ти из ви да по тре бу за очу ва њем соп стве ног иден ти-
те та.

Тре ба на рав но ис та ћи да ни лич ни ни ко лек тив ни иден-
ти тет не на ста ју са ми од се бе, већ се они увек фор ми ра ју 
уну тар не ког дру штве но-кул тур ног ми љеа. Про мен љи вост 
иден ти те та је не што што се не до во ди у пи та ње, али ка да се 
ра ди о то ме ко ји су све кључ ни ме ха ни зми укљу че ни у ову 
про ме ну на ста је про блем, де ли мич но и због то га што та кви 
ме ха ни зми мо ра ју да об у хва те и ста бил ност и про ме ну иден-
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ти те та то ком вре ме на.3 Иден ти тет се увек фор ми ра у од но су 
са дру гим (дру ги ма). Он ка ко то Б. Стој ко вић ка же има ди-
ја лек тич ку при ро ду, јер он исто вре ме но иден ти фи ку је али и 
раз ли ку је. 

Са ти ме се сла же и Н. Рот пре ма ко ме се ,,при пад ни ци 
гру пе оце њу ју и осе ћа ју као бли ски, а сви они ко ји не при-
па да ју гру пи до жи вља ва ју се, бар по не ким ка рак те ри сти ка-
ма, као дру га чи ји и као стран ци.’’4 На рав но он ука зу је и на 
то ка ко ло јал ност пре ма вла сти тој гру пи не мо ра ну жно би-
ти пра ће на не при ја тељ ством пре ма дру гим гру па ма, ма да је 
углав ном при су тан дру га чи ји при ступ пре ма при пад ни ци ма 
дру гих гру па не го пре ма при пад ни ци ма вла сти те гру пе. То 
све до во ди до по тре бе за раз во јем то ле ран ци је на про сто ри-
ма где жи ве при пад ни ци раз ли чи тих кул ту ра.  

Ана Е. Га ле о ти [An na Eli sa bet ta Ga le ot ti] ка же да то ле-
ран ци ја пред ста вља дру штве ну ве шти ну и по ли тич ки прин-
цип ко ји омо гу ћа ва мир ну ко ег зи стен ци ју ин ди ви дуа и гру-
па уз за др жа ва ње соп стве ног на чи на жи во та, гле ди шта и ка-
рак те ра уну тар истог дру штва. Ово је сте јед на ве о ма оп шта 
де фи ни ци ја то ле ран ци је али сма тра мо да се њо ме ука зу је на 
са му су шти ну овог у осно ви ве о ма сло же ног фе но ме на. 

То ле ран ци ја је на ви ка до зво ља ва ња не сла га ња и не-не-
го до ва ња ми шље ња ко ја се не сла жу са ва шим или са на чи-
ном жи во та ко ји је дру га чи ји од ва шег.5 Овај кон цепт са свим 
ле по зву чи у те о ри ји, али је те шко оствар љив у прак си.

Реч то ле ран ци ја во ди по ре кло из ла тин ског је зи ка од 
име ни це tolerantia,ко ја из вор но зна чи по пу стљи вост, тр пе-
љи вост и гла го ла tolerare ко ји зна чи под но си ти, тр пе ти, до-
пу шта ти. Уко ли ко под то ле ран ци јом под ра зу ме ва мо ње но 
пр во бит но, ети мо ло шко зна че ње, мо же се ви де ти да се она 
схва та ла као не што не по жељ но. Ова кво зна че ње се то ком 
исто ри је ве о ма че сто ја вља ло. 

Дру штве ни на пре дак је до вео до то га да се не га тив но 
зна че ње ре чи то ле ран ци ја пре о бра зи у сво ју су прот ност, чи-

3 Pe ter J. Bur ke, ,,Iden tity Chan ge’’, SocialPsychologyQuarterly, Ame ri can So ci o-
lo gi cal As so ci a tion, JSTOR, бр 1/2006, стр. 81.

4 Ни ко ла Бо жи ло вић, Бра ни слав Сте ва но вић, ,,Кул ту ра ка основ ет нич ких иден-
ти те та Бал ка на’’, КултурнииетничкиодносинаБалкану–могућностиреги
оналнеиЕвропскеинтеграције, стр. 134.

5 Ro ger Scru ton, ThePalgraveMacmillanDictionaryofPoliticalThought,Pal gra ve 
Mac mil lan, 2007, стр. 692.
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ме то ле ран ци ја по ста је са став ни део раз во ја чо ве чан ства та ко 
да би ра ти то ле ран ци ју ну жно зна чи би ра ти чо ве чан ство. То 
у окви ру људ ске све сти зна чи усво ји ти сле де ће по сту ла те:6

1. ако сам ја из раз иде је чо веч но сти, он да је и сва ко 
дру ги за ме не то исто;

2. као из раз иде је, ја сам мо гућ ност ње ног раз во ја, а не 
она са ма по се би;

3. по што сви је смо оте ло тво ре ње чо веч но сти, а сам за 
се бе ни ко то ни је до кра ја, он да ми ни чи та ва исти на 
са мо ме ни је до ступ на;

4. по што знам да сам Сам од раз, мо гућ ност и оте ло тво-
ре ње чо веч но сти, ме ђу дру гим од ра зи ма, мо гућ но-
сти ма и оте ло тво ре њи ма, ја не мо гу дру ге по сма тра-
ти дру га чи је не го што по сма трам се бе.   

Ство ри ти жи вот без су ко ба, на си ља и ра то ва уз ме ђу-
соб ну то ле ран ци ју ни је ни ма ло јед но став но. Ка да се по ми ње 
рат углав ном се као пр ва асо ци ја ци ја ја вља фи зич ко на си ље 
ко је јед на гру па љу ди вр ши над дру гом гру пом љу ди, што 
ујед но пред ста вља и нај ви дљи ви ји вид на си ља ко ји је нај лак-
ше иден ти фи ко ва ти. На си ље, ме ђу тим, ни је та ко јед но ста-
ван фе но мен као што то на пр ви по глед из гле да. Да би се 
бо ље упо зна ли са сло же но шћу про бле ма на си ља по треб но је 
по ме ну ти Гал тун га [Jo han Gal tung] ко ји ука зу је на три ви да 
на си ља:7

1. ди рект но на си ље се уоп ште но мо же од ре ди ти као 
фи зич ко на си ље над дру гим љу ди ма; ди рект но на-
си ље је за раз ли ку од дру га два ви да на си ља увек 
ви дљи во, док дру га два не мо ра ју би ти, јер су струк-
ту рал но и кул тур но на си ље од го вор ни за по вре ђи ва-
ње ума;

2. струк ту рал но на си ље на ста је као ре зул тат со ци јал-
них не јед на ко сти, ре пре си је и не јед на ко сти мо ћи у 
дру штву; струк ту рал но на си ље се ма ни фе сту је раз-
ли чи тим дру штве ним не прав да ма, ре пре сив ним ин-

6 Да ли бор ка Уља ре вић, ,,Зна чај и уло га то ле ран ци је у де мо крат ском дру штву’’, 
21Причаидемократији, гру па ауто ра, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под-
го ри ца, 2005, стр. 24.

7 Vla di mir Bra tić, ,,Exa mi ning pe a ce-ori en ted me dia in are as of vi o lent con flict’’, 
TheInternationalCommunicationGazette,Sa ge Pu bli ca ti ons, 2008, стр. 492.
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сти ту ци ја ма и ин сти ту ци о на ли зо ва ним пред ра су да-
ма;

3. кул тур но на си ље је на си ље ко је се де ша ва у сим бо-
лич кој сфе ри на шег по сто ја ња (сим бо ли, за ста ва, 
хим на, го во ри, ме ди ји...).       

На осно ву ово га се мо же ви де ти да на си ље пред ста вља 
ви ше ди мен зи о нал ни фе но мен ко ји зах те ва јед ну све о бу хват-
ну ана ли зу. Да кле, рат се не мо ра во ди ти са мо ору жа ним 
сред стви ма. Ста ње ми ра не тре ба би ти јед но став на не га ци ја 
ра та, већ ста ње у ко ме ће до ћи до раз во ја по што ва ња уни вер-
зал них људ ских пра ва и сло бо да, ме ђу ет нич ке и ре ли гиј ске 
то ле ран ци је, по што ва ња кул тур не раз ли чи то сти, ре ша ва ња 
спо ро ва ми ро љу би вим пу тем, ди ја ло гом уз по што ва ње пра ва 
на раз ли чи тост, те жња ка мул ти кул ту ра ли зму... То ле ран ци ја 
сва ка ко пред ста вља је дан од основ них пред у сло ва нео ме та-
ног раз во ја иден ти те та.

Мултикултурализам
ипроблемразличитости

Мул ти кул ту ра ли зам као по јам има сво ју исто риј ску 
прет ход ни цу у пој му кул тур ни плу ра ли зам ко ји је на стао у 
пр вој по ло ви ни про шлог сто ле ћа. Пој мо ви мул ти кул ту ра ли-
зам и кул тур ни плу ра ли зам не пред ста вља ју си но ни ме. Кул-
тур ним плу ра ли змом се озна ча ва рав но пра ван и то ле ран тан 
од нос из ме ђу на ци о нал них кул ту ра, док је за од нос кул ту ра 
на суб на ци о нал ном ни воу ка сни је фор му ли сан тер мин мул-
ти кул ту ра ли зам.8 

Тер мин ,,мул ти кул ту ра ли зам’’ је, пре ма реч ни ку Grand
Robert, пр ви пут упо тре бљен 1971. го ди не при ли ком го во-
ра Пје ра Три о да [Jo seph Phi lip pe Pi er re Yves El li ott Tru de a u], 
пред сед ни ка ка над ске вла де, ко ји је та да ре као: ,,Тер мин би-
кул ту ра ли зам не од сли ка ва до вољ но до бро на ше дру штво. 
Реч мул ти кул ту ра ли зам је у том по гле ду пре ци зни ја.’’9 За 
Ка на ду се ина че мо же ре ћи да пред ста вља јед ну од др жа ва 
ко ја је нај ви ше по сти гла на по љу афир ма ци је иде је о мул ти-
кул ту ра ли зма. 

8 Ни ко ла Бо жи ло вић, КултураиидентитетинаБалкану, стр. 42.
9 Ан дреа Сем при ни, Мултикултурализам,CLIO, Бе о град, 1999, стр. 147.
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Мул ти кул ту ра ли зам се мо же од ре ди ти као иде ја или 
иде ал о склад ном са жи во ту раз ли чи тих ет нич ких и кул тур-
них гру па у окви ру плу ра ли стич ког дру штва.10 Да кле, мул-
ти кул ту ра ли зам би, ба рем у иде ал ном сми слу, тре ба ло да 
пред ста вља скла дан су жи вот при пад ни ка раз ли чи тих кул-
ту ра.

Ка да по ми ње мо схва та ња о мул ти кул ту ра ли зму Ан-
дреа Сем при ни [An drea Sem pri ni] сва ка ко пред ста вља те о ре-
ти ча ра ко га не сме мо за о би ћи. Он ука зу је на то ка ко мул ти-
кул ту ра ли зам са со бом по кре ће не ка ве о ма озбиљ на пи та ња:

1. пи та ње раз ли чи то сти;
2. про блем ме ста и пра ва ма њи на у од но су на ве ћи ну, 

као и
3. пи та ње иден ти те та и ње го вог при зна ва ња.   
Пре ма ње му мо гу ће је раз ли ко ва ти че ти ри мо де ла мул-

ти кул тур ног про сто ра:11

1. Кла сич ни по ли тич ки ли бе рал ни мо дел – Овај мо дел 
про ис ти че из кла сич не ли бе рал не по ли тич ке те о ри је и он 
пред ви ђа те мељ ну раз ли ку из ме ђу јав них и при ват них сфе ра 
ко лек тив ног жи во та. Њи ме су утвр ђе на гра ђан ска и по ли тич-
ка пра ва и оба ве зе по је дин ца, ко ји ма по је ди нац тре ба да се 
при ла го ди да би сте као ста тус гра ђа ни на, што је пред у слов 
за ње гов при ступ јав ном про сто ру. Јав ни про стор је по де фи-
ни ци ји не у тра лан и хо мо ген, или ка ко би то Теј лор [E. Taylor] 
ре као ,,слеп за раз ли чи то сти”. Овим, ме ђу тим, раз ли чи то сти 
ни су по ни ште не, већ су са мо огра ни че не на при ват ну сфе ру, 
где је ди но по на ша ње ко је по вре ђу је оба ве зе на мет ну те по-
је дин цу као гра ђа ни ну мо же би ти санк ци о ни са но. Мул ти-
кул ту ра ли сти сма тра ју да јав ни про стор ни ка да ствар но ни је 
био отво рен за све и да ствар на јед на кост ни ка да ни је вла-
да ла. За њих је овај мо дел не спо со бан да на за до во ља ва ју ћи 
на чин од го во ри на њи хо ве зах те ве.

1. Мул ти кул тур ни ли бе рал ни мо дел – У овом мо де лу 
је од нос из ме ђу при ват не и јав не сфе ре мо ди фи ко ван и пре-
ме шта се на ни во гра ни ца гру пе. Овај мо дел уво ди гру пу као 
тер мин по сре до ва ња. Ти ме је дру штве ни про стор по де љен 
на јед ну цен трал ну ,,мо но кул тур ну зо ну”, у ко јој уче ству ју 

10 Исто, стр. 149.
11 Исто, стр. 113-119.
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све гру пе и на мно штво пе ри фер них зо на у ко јој сва ка гру па 
рас по ла же сво јом ауто но ми јом. Мул ти кул тур ни зах тев мо же 
би ти уоб ли чен са мо у од но су на мо но кул тур ну ве ћи ну ко ја 
има кон тро лу над ин сти ту ци ја ма. Овај мо дел, та ко ђе, пред-
ви ђа и ко хе зи ју и фраг мен та ци ју, ко ја је у кла сич ном мо де лу 
би ла не за ми сли ва због хо мо ге но сти јав ног про сто ра.   

2. ,,Мак си ма ли стич ки” мул ти кул тур ни мо дел – Овај 
мо дел по ри че сва ку мо гућ ност по сто ја ња јед не за јед нич ке 
сфе ре, ма ка кав да је њен са др жај. У овом мо де лу за раз ли ку 
од прет ход на два кул ту ро ло шки и ет нич ки фак то ри мно го 
ви ше од ре ђу ју по је дин ца. У ње му по сто ји опа сност од усит-
ња ва ња дру штве не ко хе зи је, јер он не са мо да иза зи ва дру-
штве ну се па ра ци ју, он је и прет по ста вља. Он не ну ди не ко 
пра во ре ше ње и до во ди до ства ра ња оно ли ко мо но кул тур них 
про сто ра ко ли ко је гру па ко је зах те ва ју по се бан иден ти тет. 

3. Мо дел Cor po ra te Mul ti cul tu ra lism – Глав на бри га овог 
мо де ла је упра вља ње раз ли чи то сти ма. Ре фе рент ни хо ри зонт 
овог мо де ла је еко ном ски, ње гов си стем функ ци о ни са ња је 
праг ма ти чан, а оквир раз во ја је ме ђу на род ни. Гру пе ко је на-
ста њу ју за јед нич ки про стор, ко ји је еко ном ског ти па, по сма-
тра ју се као циљ не гру пе. По сма тра ју ћи ре ак ци је на овај мо-
дел, као глав на кри ти ка мо же се ис та ћи то да он пред ста вља 
кон крет ну, ,,ре ал ну”, пост по ли тич ку, еко ном ску и тран сна-
ци о нал ну вер зи ју тра ди ци о нал ног мул ти кул тур ног ли бе рал-
ног мо де ла ко ји би да по ну ди јед но по ли тич ко и ли бе рал но 
упра вља ње раз ли чи то сти ма, ко је је лак ше пред ста вљи во, 
али пот пу но ап стракт но. 

За гор ка Го лу бо вић сма тра да по сто ја ње мул ти кул тур-
не за јед ни це као ко ег зи стен ци је раз ли чи тих кул ту ра не под-
ра зу ме ва ну жно њи хо ву ме ђу кул тур ну ко му ни ка ци ју. То је 
је ди но мо гу ће ка да раз ли чи те кул ту ре пре но се ути ца је јед на 
на дру гу што пред ста вља жи вот ни про стор за мул ти кул тур-
ну ин те гра ци ју. Пре ма њој, ако мул ти кул тур на за јед ни ца не 
пре ва зи ђе ста ње чи сте ко ег зи стен ци је раз ли чи тих кул ту ра 
мо же про из ве сти тен зи је и по ја ча ти су ко бе ме ђу кул тур но 
раз ли чи тим на ро ди ма.12 

Ни ко ла Бо жи ло вић ка же да је мул ти кул тур ни кон-
цепт че сто кри ти ко ван са ста но ви шта по зи ци ја аси ми ла ци о-
ни зма и ра си зма. Су шти на кри ти ка са др жа на је у кул тур ном 

12 Ни ко ла Бо жи ло вић, КултураиидентитетинаБалкану,Фи ло зоф ски фа кул-
тет у Ни шу, Ниш, 2007, стр 34.
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ре ла ти ви зму, ко јим се не ги ра ју уни вер зал не вред но сти, али 
и у пре на гла ша ва њу сла вље нич ких об ли ка у ис по ља ва њу 
мул ти кул ту рал но сти, ко ја је на вод но окре ну та ка не бит ним 
ма ни фе ста ци ја ма као што су кул ту ра, умет ност и ре ли гиј-
ске свет ко ви не, док се ва жни об ли ци дис кри ми на ци је ко ји се 
спро во де у шко ла ма и дру гим ин сти ту ци ја ма за по ста вља ју.  

Дра ган Ко ко вић у од но су на мул ти кул ту ра ли зам да-
је пред ност ин тер кул ту ра ли зму, као ак тив ном про жи ма њу 
кул ту ра. Мул ти кул ту ра ли зам је пре ма ње му ста ти чан и под-
ра зу ме ва кон цепт дру штва у ко ме рав но прав но ко ег зи сти ра 
ви ше кул ту ра. За раз ли ку од ње га ин тер кул ту ра ли зам во ди 
ка дру штву у чи јим се окви ри ма ви ше кул ту ра на ла зи у фа зи 
ди ја ло га где се ели ми ни ше ста тич ност.

Ов де тре ба по ме ну ти и по да так да и по ред по ме ну тих 
раз ли ка на ро да на Бал ка ну ве ћи на гра ђа на Ср би је, Бу гар ске 
и Ма ке до ни је сма тра да из ме ђу бал кан ских на ро да има ви ше 
слич но сти не го из ме ђу бал кан ских и дру гих европ ских на ро-
да (ви де ти сле де ћу та бе лу).

Та бе ла бр. 2: Ме ђу бал кан ским на ро ди ма има ви ше слич но сти не-
го из ме ђу бал кан ских и дру гих европ ских на ро да

Ср би ја Бу гар ска Ма ке до ни ја
% % %

да 55.0 да 57.3 да 66.6
не 17.9 не 8.8 не 15.6

не мам став 27.1 не мам став 33.9 не мам став 17.8

Извор:НиколаБожиловић,БраниславСтевановић, ,,Култура
каоосноветничкихидентитетаБалкана“,Културнииетнички
односинаБалкану–могућностирегионалнеиЕвропскеинтегра
ције(приредили:ЉубишаМитровић,ДрагољубЂорђевић,ДраганТодо
ровић),ФилозофскифакултетуНишу,Ниш,2006,стр.140.

Овај по да так сва ка ко ра ду је, ако се има у ви ду по тре ба 
за раз во јем ме ђу соб не са рад ње на ро да на Бал ка ну. Жи те љи 
Бал ка на су, да кле, све сни чи ње ни це да они де ле за јед нич ку 
кул ту ру, ко ја је на ста ла као ре зул тат ме ђу соб них кул тур них 
ин тер ак ци ја, а ко је су до ве ле до раз во ја све сти о то ме да је 
њи хо ва кул ту ра умно го ме слич ни ја од кул ту ра на ро да ван 
Бал кан ског по лу о стр ва. Кул ту ра се не мо же де фи ни са ти ван 
про це са ко му ни ка ци је, она пред ста вља је дан ди на ми чан фе-
но мен ко ји се стал но из но ва об ли ку је, при че му тре ба од ба-
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ци ти сва ку по ми сао о ње ној хер ме тич но сти. ,,Сва ка се кул ту-
ра у це ло сти тре ба схва ти ти као ко му ни ка ци ја кроз про стор 
(ак ту ел на кул тур на сва ки да шњи ца) и кроз вре ме (жи ву ћа 
исто ри ја, кул тур на тра ди ци ја).’’13 Кул ту ра свих на ро да, па и 
на ро да на Бал ка ну, на ста је као ре зул тат кул тур них кон та ка та 
и до ди ра. То до во ди до раз во ја ме ђу соб них слич но сти, али и 
раз ли ка. Кул тур не раз ли ке не мо ра ју ну жно во ди ти ка ства-
ра њу кон фли ка та, оне мо гу би ти и из вор ме ђу соб не са рад ње 
и то је не што че му тре ба стре ми ти, ма да то ни је био слу чај 
ка да се ра ди о Бал ка ну. 

Инакрају...

Про блем фор ми ра ња и очу ва ња иден ти те та пред ста вља 
увек ак ту ел ну те му ко ја оку пи ра па жњу мно го број них те о ре-
ти ча ра раз ли чи тих ди сци пли на. Је дан од основ них раз ло га је 
сва ка ко и то што се љу ди у ве ли кој ме ри по на ша ју у скла ду 
са гру пом са ко јом се иден ти фи ку ју.14 Про блем фор ми ра ња и 
очу ва ња иден ти те та је на ро чи то ин те ре сан тан ка да се ра ди о 
про сто ру Бал ка на. Бо жо Ми ло ше вић ука зу је на то ка ко ве ли-
ки број со ци о ло шких и по ли ти ко ло шких раз ма тра ња че сто 
тра га ју у про шло сти Бал ка на за со ци о кул тур ним упо ри шти-
ма ње го ве ин те гра ци је, а при том се за бо ра вља да је овај про-
цес у про шло сти оби ло вао (и да још увек оби лу је) број ним 
из во ри ма дез ин те гра ци је.15 

На жа лост исто ри ја Бал ка на је ис пу ње на мно го број ним 
су ко би ма. И по ред го ре по ме ну тог схва та ња гра ђа на Ср би је, 
Бу гар ске и Ма ке до ни је о то ме да ме ђу бал кан ским на ро ди ма 
има ви ше слич но сти не го из ме ђу бал кан ских и дру гих европ-
ских на ро да, раз ли ке ме ђу њи ма су у про шло сти ве о ма че сто 
ре зул ти ра ле мно го број ним со ци јал ним кон флик ти ма. Та ра-
зно ли кост у по гле ду мул ти на ци о нал но сти, мул ти кон фе си-
о нал но сти и мул ти кул ту рал но сти је то ком бур не исто ри је 

13 Исто, стр. 14.
14 Jan E. Stets, Pe ter J. Bur ke, ,,The ory and So cial Iden tity The ory’’, SocialPsycho

logyQuarterly, Ame ri can So ci o lo gi cal As so ci a tion, JSTOR, бр. 3/2000, стр. 226.
15 Бо жо Ми ло ше вић, ,,Мо гућ но сти кул ту ре ми ра на Бал ка ну: из ме ђу на ци о нал-

ног иден ти те та и ко смо по лит ске еман ци па ци је’’, Међуетничкиодноси,иден
титетиикултурамиранаБалкану(при ре ди ли: Љу би ша Ми тро вић, Дра га-
на За ха ри јев ска, Да ни је ла Га ври ло вић), Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, Ниш, 
2009, стр. 109.
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Бал ка на ве о ма че сто би ла узрок на стан ка дез ин те гра тив них 
про це са ко ји су не рет ко ре зул то ва ли ра то ви ма. Раз ли ке су 
ве о ма че сто би ле ин стру мен та ли зо ва не за рад ра зно ра зних 
ци ље ва и то је не што што не сме мо ни ка ко да за бо ра ви мо, 
јер у су прот ном би се сва ки по ку шај ме ђу соб не ин те гра ци је 
мо гао пре тво ри ти у је дан ску пи и без у спе шни екс пе ри мент. 

 Ис тра жи ва ња од но са ме ђу на ро ди ма ко ји жи ве на 
про сто ру Бал ка на не мо же се из вр ши ти без про у ча ва ња њи-
хо вих иден ти те та. На ро чи ту па жњу те о ре ти ча ра при вла чи ло 
је из у ча ва ње иден ти те та у усло ви ма ме ђу соб ног про жи ма ња 
раз ли чи тих кул ту ра. Мо же се ре ћи да се чи та ва пле ја да нај-
бит ни јих про бле ма ко ји се ти чу иден ти те та у овом кон тек сту 
мо же све сти на пи та ње ко је по ста вља За гор ка Го лу бо вић:

 ,,Ка ко са чу ва ти сво ју по себ ност у окви ру тен ден ци је 
ка гло ба ли за ци ји а да се не пад не на ни во про вин ци ја ли зма и 
изо ла ци је?’’16        
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THEPROBLEMOFPRESERVINGIDENTITY
INTHEBALKANS

Sum mary

Theproblemofidentityrepresentsaverycomplexpheno
menon thatwasstudiedbyvarious theorists.Thisproblemhas
becomeparticularlyacuteat theendof the lastcentury,which
broughtwithitmanysocialchangesthathaveimposednumerous
challengesregardingthepreservationofidentity.

Themaingoalofthisarticleistohighlightthemainchal
lengesof theprocessof identitycreatingandpreserving in the
Balkans.Theauthorsuseacombinationofseveraldifferentmet
hodsfortheanalysisofthisproblem.Thesemethodsaredialec
ticalmethod, content analysis and the comparativemethod. In
thissense,thisworkisdividedintotwoparts.Inthefirstpartthe
authorsdealwithidentityessence,whilethesecondpartdealing
withmulticulturalismandtheproblemofdiversity.
Keywords:identity,individualandcollectiveidentity,multicultu

ralism,theBalkans,Serbia.

 



101

УДК 339.54(497.11):[339.54:061.1(100)
Примљено:  
03. март 2011.
Прихваћено: 
25. мај 2011.
Прегледни рад

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST

Година VII, vol. 10
Број 1/2011.
стр. 101-120

101

* Факултет за економију, финансије и администрацију, Београд.

** Фа кул тет за еко но ми ју, фи нан си је и ад ми ни стра ци ју, Бе о град.

СнежанаД.Поповчић-Аврић*
МаринаМ.Ђенић**

ПРИ СТУ ПА ЊЕ СР БИ ЈЕ СВЕТ СКОЈ 
ТР ГО ВИН СКОЈ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ

Ре зи ме

Успостављањеноветехно-економскепарадигмесвет-
ске економије и интензивирање процеса глобализације као
њеногдоминантногфеномена,инициралојестварањеновог
светскогтрговинскогсистема.Валоризацијамогућихефе-
ката од увођења новог светског трговинског система на
динамизирањерастамеђународнетрговинеинапромоцију
повећањасветскепривреде,заснивасенесамонастварању
повољнијегинституционалногамбијентавећиууспешнијем
превазилажењуасиметријеупроцесулиберализацијесвет-
скепривредекаоиупревазилажењуспецифичнихнеравноте-
жаупроцесуукључивањапојединихземаљаумеђународне
трговинскетокове.Збогтога,замногеучесникеусветској
трговини,апосебнозамањеразвијенеземљедилемаоначи-
нуспровођењамера залиберализацију установљенихосни-
вањемСветскетрговинскеорганизације,адауистовреме
штителегитимнеинтересесвојихсопственихекономијауз
обезбеђивањединамичнограст,постајеодкључногзначаја.

Кључни фактор за успостављање компатибилности
самеђународнимекономскимокружењемзасрпскупривре-
дујестеизбороптималнеспољнотрговинскестратегијеко-
јабиомогућиларавнотежуизмеђулиберализацијеизашти-
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тедомаћепривредекаоиповољнијиприступмеђународном
тржиштуауконстелацијисановиммултилатералнимтр-
говинскимсистемом.Штавише,спољнаоријентација,оли-
ченакрозполитикупромоцијеизвоза,jeосновнапарадигма
просперитетногекономскограстаземље,каоинеопходан
корак у правцу проналажења одговора за знатно измењен
међународнитрговинскиамбијентзаједносановонасталим
околностимаунутардомаћегтржишта.

Радћесесастојатиизчетиридела.Упрвомделуби-
ће речи о измењеном међународномтрговинском амбијен-
ту,потомћедругидеобитипосвећенСветскојтрговинској
организацији каокључнојинституцијиновогмеђународног
трговинскогсистема.Утрећемделурадабићеанализирана
Светскатрговинскаорганизацијакрозосновнепроцесење-
ногразвојаиусловекојеземљекандидатиморајудаиспуне
дабипосталепуноправнечланице.Последњидеорадаћесе
бавитиусловимаприступањаСрбијеуСветскутрговинску
организацију,оценомдоклесестиглоутомпроцесууз за-
кључнаразматрањааутораколика јеважностпоменутог
чланствазаСрбију.
Кључнеречи: глобализација,мултилатерализам, либерали-

зација, Србија, Светска трговинска организа-
ција.

Измењенмеђународнитрговинскиамбијент
Ме ђу на род но еко ном ско по ве зи ва ње и у скла ду са тим 

ра сту ћа ин те гри са ност свет ског тр жи шта обе ле жи ли су го-
то во чи тав по сле рат ни пе ри од. Ин тен зи ви ра ње ових про це са 
то ком 90-тих го ди на, ме ђу тим, не по сред но се ве зу ју за ус по-
ста вља ње но ве тех но-еко ном ске па ра диг ме свет ске при вре-
де и струк ту ри ра ње усло ва за ли бе ра ли за ци ју то ко ва ро бе, 
услу га и фак то ра про из вод ње. У та квим окол но сти ма ис по-
ља ва ју се кључ не ка рак те ри сти ке про це са гло ба ли за ци је, ко-
је не са мо да до во де у пи та ње тра ди ци о нал не по сту ла те ме-
ђу на род не тр го ви не, већ и су штин ски ре де фи ни шу по и ма ње 
ме ђу на род не кон ку рент но сти.

Ја ча ње еко ном ске ме ђу за ви сно сти кроз гло ба ли за ци ју 
си сте ма про из вод ње, тр го ви не и по тро шње мо же се оче ки ва-
ти и у на ред ном пе ри о ду, али и за о штра ва ње про бле ма аси-
ме трич но сти у ин тен зи те ту ме ђу за ви сно сти (Sti glitz J., 2002). 
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Реч је о оним зе мља ма ко је су у не мо гућ но сти да ис кљу чи-
во пре ко тр жи шта оства ре при хва тљи во уче шће у рас по де ли 
по зи тив них ре зул та та гло ба ли за ци је. Ду го роч ни, из ра зи то 
ди на ми чан ци клус ства ра ња но ве струк тур не и тех но ло шке 
ма три це свет ске при вре де, као и це ли не раз вој них и ин те гра-
ци о них про це са опре де лио је да су успе шне са мо оне при вре-
де ко је су спо соб не за ефи ка сне и на зна њу уте ме ље не про-
ме не и при ла го ђа ва ње. С тим у ве зи, три су ве о ма зна чај не 
им пли ка ци је тих про ме на:

- ре ла тив ни раз вој ни по тен ци јал зе ма ља ни је де тер-
ми ни сан кла сич ном струк ту ром при вре де, са те жи-
штем на ин ду стри ји, не го на тзв. ква дри јал ном сек-
то ру ко ји ин те грал но об у хва та обра зо ва ње, на у ку, 
те ле ко му ни ка ци је, ин фор ма ти ку и ор га ни за ци ју;

- уме сто кла сич не, спон та не тр жи шне утак ми це ро ба 
и услу га кроз ме ха ни зме спољ но тр го вин ске раз ме-
не, прав но и ин сти ту ци о нал но уре ђе ни ре жи ми ме-
ђу на род ног по сло ва ња, пре све га се ми сли на Оп шти 
спо ра зум о ца ри на ма  и тр го ви ни (ГАТТ) – Свет ска 
тр го вин ска ор га ни за ци ја (СТО), фа во ри зу ју тзв. ин-
те грал ну кон ку рент ност при вре да, пред у зе ћа и про-
из во да;

- це нов на кон ку рент ност ни је од ре ђу ју ћи, па чак ни 
је дан од бит них фак то ра из во зних пред но сти ка да је 
реч о тр жи шти ма ви со ке и по у зда не пла те жне мо ћи. 
Ап со лут ну пред ност има ју ква ли та тив ни фак то ри 
кон ку рент но сти ве за ни за спе ци фич на свој ства про-
из во да.

Не сум њи во је да су на ве де не про ме не по ста ви ле низ 
иза зо ва пред ме ђу на род ну за јед ни цу. Гло ба ли за ци ја, пре ма 
ре чи ма Ре на та Ру ге и ра, бив шег ге не рал ног ди рек то ра Свет-
ске тр го вин ске ор га ни за ци је, укла ња ба ри је ре тр го вин ским 
и ин ве сти ци о ним то ко ви ма као „ли шће у је се њем да ну, али 
сна га ових ве тро ва про ме не већ те сти ра на шу спо соб ност 
да им се при ла го ди мо“ (Rug ge i ro, R.,1996). Ово се по себ но 
од но си на свет у раз во ју. Гло ба ли за ци ја је еро ди ра ла ста ра 
пра ви ла при вред ног ра ста, омо гу ћу ју ћи ин тен зив ни ји раз вој 
зе мља ма Ази је и Ла тин ске Аме ри ке, али и по ве ћа ње њи хо-
вог уде ла у свет ској тр го ви ни. Но, ни су све зе мље под јед на-
ко укљу че не у свет ски тр го вин ски си стем, ма да је не сум њив 
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на пре дак по стиг нут на свим ни во и ма - мул ти ла те рал ном, ре-
ги о нал ном и уни ла те рал ном у ци љу ја ча ња про це са ли бе ра-
ли за ци је тр го ви не као нај зна чај ни јег по кре та ча при вред ног 
ра ста.

Из ме њен ме ђу на род ни еко ном ски ам би јент на мет нуо 
је по тре бу за ства ра њем но вог тр го вин ског си сте ма у ко ме 
би се ма ње уре ђи ва ли тр го вин ски од но си ме ђу на ци ја ма, а 
ви ше уни фор ми са ле ре ла ци је у гло бал ном, над на ци о нал-
ном си сте му. По ла зе ћи од број них те о риј ских и ем пи риј ских 
ис тра жи ва ња ко ја су ука зи ва ла на ве зу из ме ђу ли бе рал ног 
си сте ма еко ном ских од но са са ино стран ством и при вред ног 
ра ста и раз во ја, кре а то ри ме ђу на род ног еко ном ског си сте-
ма на кон Дру гог свет ског ра та, ука зи ва ли су и на по тре бу 
ин сти ту ци о нал не ре а фир ма ци је свет ског фи нан сиј ског и 
тр го вин ског си сте ма. Фор ми ра ње Бре тон вуд ских ин сти ту-
ци ја, Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да (ММФ) и Ме ђу на род-
не бан ке за об но ву и раз вој (ИБРД), тре ба ло је да обез бе ди 
ефи ка сно упра вља ње свет ским то ко ви ма ре про дук ци је под 
окри љем Ује ди ње них на ци ја (УН). Исто вре ме но, ука за ла се 
по тре ба за фор ми ра њем ме ђу на род не ор га ни за ци је ко ја би 
ре гу ли са ла ме ђу на род не тр го вин ске то ко ве и ин сти ту ци о на-
ли зо ва ла свет ски тр го вин ски си стем. Но, иде ја о кон сти ту и-
са њу Ме ђу на род не тр го вин ске ор га ни за ци је (ИТО) на и шла је 
на от пор САД, а „при вре ме но“ ре ше ње је на ђе но у усва ја њу 
ГАТТ-а, ко ји је де ло вао пу них 47 го ди на, све до осни ва ња 
СТО 1995. го ди не ко је је за по че то пре го во ри ма у окви ру Уру-
гвај ске рун де мул ти ла те рал них тр го вин ских пре го во ра. Но, 
кон сти ту и са ње ове ин сти ту ци је „гло бал не ар хи тек ту ре“ је 
са мо пр ви ко рак у пре ва зи ла же њу иза зо ва ко је гло ба ли за ци-
ја и по сто је ће не рав но те же у свет ској при вре ди по ста вља ју 
пред свет ски тр го вин ски си стем.

Светскатрговинскаорганизација-
кључнаинституцијановогмеђународног

трговинскогсистема

Иако је ба зич на спољ но тр го вин ска те о ре ма, пре ма ко-
јој се тр го ви на из ме ђу зе ма ља од ви ја у скла ду са раз ли ка ма 
у њи хо вој фак тор ској рас по ло жи во сти у про те клом пе ри о-
ду зна чај но мо де ли ра на, осно ва ли бе ра ли стич ког ту ма че ња 



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕС-бр.1/2011,год.VIIvol.10 стр.101-120

105

спољ но тр го вин ске раз ме не ко ју је она по ста ви ла за др жа ла се 
све до да нас1. За та кав при ступ уре ђе њу свет ских тр го вин-
ских то ко ва опре де ли ле су се и зе мље уго вор ни це ГАТТ-а, 
упр кос не стан дард ним то ко ви ма ме ђу на род не тр го ви не ко ји 
су све че шће до во ди ли у пи та ње апли ка тив ност те о риј ских 
мо де ла спољ но тр го вин ске раз ме не, ини ци ра ју ћи кре и ра ње 
но вих при сту па. При то ме се, пре све га, ми сли на тр жи шне 
ин тер ак ци је, ко је се не за сни ва ју на кла сич ним ком па ра тив-
ним пред но сти ма из ве де ним из раз ли ка у фак тор ској рас по-
ло жи во сти, већ су ре зул тат тр жи шних им пер фек ци ја и ра-
сту ћих при но са у про из вод њи, по пут ин тра-ин ду стриј ске тр-
го ви не2. Ипак, број на ем пи риј ска ис тра жи ва ња су по твр ди ла 
ва ља ност кључ не те зе ба зич не спољ но тр го вин ске те о ре ме 
пре ма ко јој тр го вин ска ли бе ра ли за ци ја до при но си (Ho ek-
man, B. M., 1995):

- по вољ ни јем раз ме шта њу рас по ло жи вих фак то ра 
про из вод ње, од но сно спе ци ја ли за ци ји у оним про из-
вод ним ак тив но сти ма у ко ји ма зе мља има ком па ра-
тив не пред но сти,

- ефи ка сни јој про из вод њи, ге не ри ше ве ћи до хо дак, па 
са мим тим и ве ћу ку пов ну моћ зе ма ља на свет ском 
тр жи шту.

Ово се по себ но од но си на ма ле зе мље као што је Ср би ја, 
ко је ја ча њем тр го вин ских ба ри је ра мо гу са мо да гу бе у свет-
ској тр жи шној утак ми ци, тим пре што ни су у мо гућ но сти да 
на ме ћу пра ви ла игре, већ мо ра ју да у уло зи “price takers”-а 
и “policy takers”-а (Bus siè re M., 2005) при хва та ју по сто је ћа. 
Обр ну то, ве ли ке зе мље мо гу има ти ко ри сти од тр го вин ских 
ба ри је ра, упра во за то што су у по зи ци ји да ути чу на фор-
ми ра ње це на на свет ском тр жи шту (по мо де лу: ви ша уво зна 
огра ни че ња - ни жа тра жња - фор ми ра ње це не на свет ском 
тр жи шту на ни жем ни воу). Но, упр кос ра сту ћем про тек ци-
о ни зму раз ви је них зе ма ља, ко ји се по себ но ис по љио то ком 
80-тих и по чет ком 90-тих го ди на про шлог ве ка3, уко ли ко би 
се све зе мље на ду жи рок опре де ли ле за ре стрик тив ну тр го-
вин ску по ли ти ку, на гу бит ку би би ли сви уче сни ци у ме ђу на-

1 Хекшер-Охлин-Самуелсон-ова теорија међународне размене (Х-О-С модел).
2 Истовремени извоз и увоз истоврсних производа.
3 Ја ча ње про тек ци о ни зма во ди ло је ка зна чај ним од сту па њи ма од про пи са них 

пра ви ла.
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род ној раз ме ни. Обр ну то, сма ње ње тр го вин ске за шти те, од-
но сно опре де ље ње за ли бе рал ни ји при ступ у струк ту ри ра њу 
спољ но тр го вин ске раз ме не во ди ка екс пан зи ји ин тра-ин ду-
стриј ске тр го ви не и ка по ве ћа њу оп штих дру штве них ко ри-
сти сва ког од уче сни ка у раз ме ни по је ди нач но, а ти ме и свих 
за јед но (Cen tre for Eco no mic Po licy Re se arch, 1996, стр. 269). 

Сто га је ин те рес и раз ви је них зе ма ља, али и оних ма ње 
раз ви је них да про гре сив ном ли бе ра ли за ци јом ме ра за штит-
не тр го вин ске по ли ти ке обез бе де рас ту ћи при ступ тр жи шту, 
ди на ми зи ра ју ћи соп стве ни, али и раст свет ске тр го ви не и 
при вре де, у це ли ни. Упр кос број ним пре го ва рач ким рун да-
ма у окви ру ГАТТ-а, ко је су ува жа ва ле ова кав при ступ али 
су ре зул ти ра ле са мо ње го вом де ли мич ном при ме ном, тек је 
Уру гвај ском рун дом мул ти ла те рал них пре го во ра по ста вљен 
основ но вог, ли бе рал ни јег свет ског тр го вин ског си сте ма, ко-
ји прет по ста вља сло бод ни ји про ток ро ба, услу га, ка пи та ла, 
али и ја ча ње ме ђу за ви сно сти по је ди них тр го вин ских ак те ра 
(Do u glas I., 2008). 

Опре де љу ју ћи се за оп ци ју нео ли бе ра ли зма у ци љу 
ди на ми зи ра ња свет ске тр го ви не, ак те ри Уру гвај ске рун де 
су усва ја њем Спо ра зу ма о осни ва њу СТО по ста ви ли ин сти-
ту ци о нал ни оквир за ре а ли за ци ју овог да ле ко се жног ци ља. 
Ин сти ту ци о нал ном тран сфор ма ци јом ГАТТ-а у СТО, од но-
сно кон сти ту и са њем ба зич не ин сти ту ци је но вог свет ског тр-
го вин ског си сте ма, зна чај но је из ме њен тр го вин ски ам би јент 
у функ ци ји хо мо ге ни за ци је тр го вин ских, ма кро е ко ном ских 
и раз вој них по ли ти ка. Мо де ли ра ју ћи пра ви ла, ме ха ни зме и 
ин стру мен те ГАТТ-а и ко ор ди ни ра ју ћи ак тив но сти на спро-
во ђе њу по сто је ћих, али и им пле мен та ци ји свих бу ду ћих спо-
ра зу ма, СТО не сум њи во опре де љу је ма не вар ски про стор по-
је ди них зе ма ља уче сни ца у свет ској тр жи шној утак ми ци и 
по сред но ути че на њи хо ве раз вој не оп ци је. Но, све те ак тив-
но сти ко је СТО пред у зи ма има ју за циљ: 

- по ве ћа ње жи вот ног стан дар да и до хот ка,
- оси гу ра ње пу не за по сле но сти,
- ин тен зи ви ра ње ра ста про из вод ње и тр го ви не,
- оп ти мал но ко ри шће ње свет ских ре сур са.
Ме ђу овим основ ним ци ље ви ма ко ји су на ве де ни у Пре-

ам бу ли Спо ра зу ма о осни ва њу СТО пре по зна ју се ци ље ви 
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ГАТТ-а, с тим што су они про ши ре ни и на област услу га. По-
ред њих, у Пре ам бу ли се још по себ но ис ти че:

- уво ђе ње иде ја о одр жи вом раз во ју, у ве зи са оп ти-
мал ним ко ри шће њем свет ских ре сур са и по тре бом 
за шти те и очу ва ња жи вот не сре ди не, на на чин ко-
ји је са гла сан са раз ли чи тим ни во и ма на ци о нал ног 
еко ном ског раз во ја,

- по тре ба да се зе мља ма у раз во ју, а по себ но они ма 
нај ма ње раз ви је ни ма, оси гу ра ве ће уче шће у свет-
ској тр го ви ни, при ме ре но по тре ба ма њи хо вог еко-
ном ског раз во ја. 

Као ба зич на ин сти ту ци ја но во у спо ста вље ног тр го вин-
ског си сте ма, СТО, мо же да се раз у ме не са мо као ме сто до го-
ва ра ња на ве де них аран жма на, већ и као сво је вр сно тр жи ште 
на ко ме зе мље раз ме њу ју тр го вин ске кон це си је, мо де ли ра ју-
ћи при том на ци о нал не тр го вин ске по ли ти ке сход но по ста-
вље ним ци ље ви ма.

За раз ли ку од прет ход них пре го ва рач ких по ду хва та у 
окви ру ГАТТ-а, у ко ји ма се углав ном ис по ља вао су коб ин-
те ре са на ли ни ји раз ви је ни-не раз ви је ни, спе ци фич ност Уру-
гвај ске рун де тр го вин ских пре го во ра је упра во по ла ри за ци ја 
раз ви је них зе ма ља. Флек си бил ни ји при ступ ма ње раз ви је-
них зе ма ља пре го во ри ма Уру гвај ске рун де узро ко вао је та кву 
про ме ну. Гло ба ли за ци ја свет ске при вре де и ви со ка сто па ра-
ста тех но ло шких про ме на на ве ле су ве ћи ну зе ма ља у раз во-
ју да еко ном ске и тр го вин ске по ли ти ке пре у сме ре ка из во зу, 
ка ко би ис ко ри сти ле пред ност укљу чи ва ња у ме ђу на род ну 
при вре ду. У мно гим аспек ти ма овај про цес је ко ин ци ди рао 
са пре го во ри ма во ђе ним упра во у окви ру Уру гвај ске рун де.

Но ви свет ски тр го вин ски си стем, чи ји су те ме љи по-
ста вље ни то ком пре го во ра Уру гвај ске рун де, об у хва та еко-
ном ске ком по нен те, тр го ви ну ро бом и услу га ма, пра ва за-
шти те ин те лек ту ал не сво ји не и тр го вин ске аспек те стра них 
ди рект них ин ве сти ци ја, али и со ци јал не еле мен те, за шти ту 
чо ве ко ве око ли не и усло ве ра да. Од до след но сти у спро во-
ђе њу ње го вих ци ље ва-про гре сив ног сни жа ва ња тр го вин-
ских пре пре ка, про ши ре ња ман да та тр го вин ског си сте ма, 
по о штра ва ња пра ви ла и хар мо ни за ци је ре гу ла ти ва, као и бр-
жег и пра вич ни јег ре ша ва ња су ко ба ве за них за ме ђу на род ну 
тр го ви ну, за ви си ће и успех у са вла да ва њу број них иза зо ва 
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сло же ног ме ђу на род ног тр го вин ског ам би јен та (Bhag wa ti J., 
2008).

Зе мље у раз во ју у Уру гвај ској рун ди тр го вин ских пре-
го во ра ни су на сту па ле као блок, већ су сво је ста во ве усла гла-
ша ва ле по је ди нач но, са гла сно ин те ре си ма и при о ри те ти ма 
на ци о нал них еко ном ских по ли ти ка. На су прот то ме, раз ви је-
не зе мље, а по себ но САД и ЕУ, ко је су и по кре ну ле пре го во ре 
Уру гвај ске рун де ка ко би обез бе ди ле но ва тр жи шта и тран-
сфор ми са ле сво ја за кон ска ре ше ња у обла сти тр го вин ске по-
ли ти ке у ме ђу на род но при хва ће на и оба ве зу ју ћа пра ви ла, у 
су шти ни су ис по љи ле нај ве ћи от пор ли бе ра ли за ци ји свет ске 
тр го ви не.

По стиг ну ти до го во ри и аран жма ни на пла ну ли бе ра-
ли за ци је свих сег ме на та тр го вин ске по ли ти ке, као и ин сти-
ту ци о нал ни пре о бра жај ГАТТ-а у СТО, има ће да ле ко се жан 
ути цај на обим и ди на ми ку свет ске тр го ви не, а ти ме и на 
раст и раз вој свет ске при вре де. 

Кре и ра ње Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је је, та ко ђе, 
ди рек тан од го вор на ја ча ње но вог про тек ци о ни зма ко ји се 
ис по љио то ком 70-тих и 80-тих го ди на про шлог ве ка и ко ји 
је озбиљ но угро зио функ ци о ни са ње мул ти ла те рал ног тр го-
вин ског си сте ма. Рас пад Бре тон вуд ског си сте ма и на пу шта-
ње ве за но сти ме ђу на род ног мо не тар ног си сте ма за до лар и 
зла то, уз пре ла зак на си стем флук ту и ра ју ћих кур се ва, пр ва 
и дру га нафт на кри за то ком 70-тих го ди на, уз лет ка мат них 
сто па по чет ком 80-тих, као и про цес гло ба ли за ци је свет ске 
при вре де то ком 90-тих го ди на про шлог ве ка, до ми нант но су 
ути ца ли на об ли ко ва ње но вог тр го вин ског ам би јен та у ко ме 
је из ме ње на уло га по је ди них тр го вин ских ак те ра. 

Пре ма Спо ра зу му о осни ва њу СТО, ко ји је сту пио на 
сна гу 1. ја ну а ра 1995. го ди не, ова ор га ни за ци ја има свој ство 
прав ног ли ца и пред ста вља ин сти ту ци о нал ни оквир ко ји об-
у хва та ГАТТ, на на чин ка ко су ње го ва пра ви ла и ди сци пли не 
из ме ње не и до пу ње не кроз пре го во ре Уру гвај ске рун де (тзв. 
ГАТТ из 1994.), све спо ра зу ме и аран жма не за кљу че не под 
ње го вим окри љем, као и укуп не ре зул та те пре го во ра Уру-
гвај ске рун де.4 СТО тре ба да обез бе ди при ме ну, ад ми ни стри-
ра ње, функ ци о ни са ње, као и уна пре ђе ње ци ље ва, ка ко са мог 
Спо ра зу ма о осни ва њу СТО, та ко и свих мул ти ла те рал них 

4 Детаљно елабориране у Анексима 1, 2, 3 и 4, који су саставни део Споразума 
о оснивању СТО.
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спо ра зу ма за кљу че них под ње го вим окри љем. Исто вре ме но 
пред ста вља и ин сти ту ци о нал ни оквир у ко јем се при ме њу ју, 
спро во де и де мон стри ра ју плу ри ла те рал ни тр го вин ски спо-
ра зу ми. 

Ова ме ђу на род на ор га ни за ци ја је и фо рум за пре го во ре 
чла ни ца о свим пи та њи ма ре ле вант ним за ме ђу на род не тр го-
вин ске од но се из до ме на спо ра зу ма и аран жма на об у хва ће-
них Спо ра зу мом о осни ва њу СТО. То по твр ђу је и ткзв. Ми-
ле ни јум ска рун да мул ти ла те рал них тр го вин ских пре го во ра 
(Ми ле ни јум ска рун да) ко ја је по кре ну та на кон осни ва ња 
СТО и ко ја је по све ће на да љој ли бе ра ли за ци ји ме ђу на род-
не тр го ви не на не ким кључ ним сег мен ти ма, ме ђу ко ји ма је и 
по љо при вре да. Ме ђу тим, по ка за ло се да ли бе ра ли за ци ја тр-
го ви не по љо при вред ним про из во ди ма, као је дан од кључ них 
сег ме на та де кла ра ци је из До хе, по ста је све озбиљ ни ја пре-
пре ка успе шној фи на ли за ци ји Ми ле ни јум ске рун де. Тр го-
вин ски пре го во ри ко ји су во ђе ни у Же не ви 2006. и Пост да му 
2007. го ди не за вр ше ни су без успе ха, углав ном због не сла га-
ња САД, ЕУ, Ин ди је и Бра зи ла око ли бе ра ли за ци је при сту па 
тр жи шту по љо при вред них про из во да. Сре ди ном ју ла 2008. 
го ди не по но во су ор га ни зо ва ни пре го во ри у Же не ви са ци-
љем да се на ђе при хва тљи во ре ше ње у до ме ну ли бе ра ли за-
ци је овог из у зет но ва жног сег мен та за при вре де зе ма ља чла-
ни ца СТО. И овај по ку шај је за вр шен не у спе хом, бу ду ћи да 
САД, ЕУ, Ин ди ја и Ки на ни су ус пе ле да пре мо сте раз ли ке у 
по себ ном трет ма ну ко ји би зе мље у раз во ју има ле у ли бе ра-
ли за ци ји тр го ви не по љо при вред ним про из во ди ма. 

Очи глед но је да СТО на и ла зи на све озбиљ ни је пре пре-
ке на пу ту ли бе ра ли за ци је свет ске тр го ви не. Њи хо во пре ва-
зи ла же ње у на ред ном пе ри о ду ће би ти кључ ни иза зов за ову 
ва жну ме ђу на род ну ин сти ту ци ју, по себ но у усло ви ма свет-
ске еко ном ске кри зе ко ја ће са свим из ве сно про ме ни ти од нос 
сна га на ме ђу на род ном тр жи шту. (Sut her land P., 2004)

Ин сти ту ци о нал ни пре о бра жај ГАТТ-а у Свет ску тр го-
вин ску ор га ни за ци ју зна чи, исто вре ме но, и кон сти ту и са ње 
тре ће, ре пер не тач ке ин сти ту ци о нал ног и прав ног тро у гла на 
ли ни ји ММФ, Свет ска бан ка (СБ) и СТО. На тај на чин, за о-
кру жен је про цес упра вља ња свет ским то ко ви ма ре про дук-
ци је. При то ме, су сва ва жни ја под руч ја ме ђу на род них еко-
ном ских од но са по кри ве на мре жом ме ђу на род них ин сти ту-
ци ја, ко је има ју над на ци о нал не ком пе тен ци је и, у су шти ни, 
одр жа ва ју рас по ред мо ћи у све ту. Ме ђу по ве за ност по ли ти ка 
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ММФ-а, СБ и СТО не сум њи во до при но си и сво је вр сном мо-
де ли ра њу по ли тич ког про фи ла свет ске тр го ви не, ко ји је оја-
чан опре де ље њем да ми ни стри вла да зе ма ља чла ни ца има ју 
ве ће ин ге рен ци је у ра ду и де ло ва њу СТО, али и чи ње ни цом 
да СТО5 има ја сан и пре ци зан ман дат да де лу је као фо рум за 
мул ти ла те рал не тр го вин ске пре го во ре. 

ЧланствоуСветској
трговинскојорганизацији

Члан ство у СТО под ра зу ме ва че ти ри ка те го ри је зе ма-
ља (Ho ek man, B. M., 1995, стр.50-51):

- ори ги нал не чла ни це, од но сно чла ни це ГАТТ-а из 
1947. го ди не ко је су уче ство ва ле у пре го во ри ма Уру-
гвај ске рун де и чи је су ли сте ца рин ских и кон це си ја 
у обла сти услу га би ле укљу че не у мо мен ту пот пи си-
ва ња Фи нал ног ак та 1994. го ди не у Ма ка ре шу. Реч је 
о 110 зе ма ља ко је су од 1. ја ну а ра 1995. го ди не по ста-
ле ори ги нал не чла ни це СТО;

- зе мље чи ји је по сту пак при сту па ња ГАТТ-у из 1947. 
го ди не био у то ку и ко ји се ни је окон чао до мо мен та 
сту па ња на сна гу СТО (20 зе ма ља);

- зе мље ко је су при сту пи ле ГАТТ-у на кон 1994. го ди-
не, а пре сту па ња на сна гу СТО, 1. ја ну а ра 1995. го-
ди не;

- зе мље ко је ни су чла ни це ГАТТ-а из 1947., или оне 
ко је су има ле тај ста тус, а чи је ли сте кон це си ја ни-
су би ле спрем не на да тум сту па ња на сна гу СТО, 
или ко је ни су уче ство ва ле у пре го во ри ма Уру гвај ске 
рун де.

Ова по след ња ка те го ри ја зе ма ља об у хва та оне зе мље 
(ме ђу ко ји ма је и Ср би ја) ко ји ма тек пред сто ји сло жен по сту-
пак при сту па ња у члан ство СТО, ко ји се у осно ви са сто ји из 
три фа зе. У пр вој, вла да зе мље ко ја под но си зах тев за при-
сту па ње СТО мо ра да до ста ви Ме мо ран дум, ко ји об у хва та 
све аспек те на ци о нал не и спољ но тр го вин ске по ли ти ке ре ле-
вант не за Спо ра зу ме СТО. У сле де ћој фа зи, зе мља ко ја же ли 
да при сту пи СТО, ула зи у би ла те рал не пре го во ре са за ин те-

5 Пу но прав но члан ство у СТО има ју 153 зе мље, док је 28 зе ма ља у про-
це ду ри при сту па ња и тре нут но у свој ству  по сма тра ча.   
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ре со ва ним чла ни ца ма у ци љу раз ме не кон це си ја. Па ра лел-
но с тим пре го во ри ма од ви ја се ак тив ност рад не гру пе СТО 
ко ја ис пи ту је спољ но тр го вин ски ре жим и усло ве за при ступ 
тр жи шту по тен ци јал не чла ни це. Ко нач но, у тре ћој фа зи, из-
ве штај рад не гру пе, на црт про то ко ла о при сту па њу и до го-
во ре не ли сте кон це си ја пре зен ти ра ју се Ге не рал ном са ве ту 
или Ми ни стар ској кон фе рен ци ји на усва ја ње. О при је му но ве 
чла ни це од лу чу је се гла са њем, а за по зи тив ну од лу ку до вољ-
на је дво тре ћин ска ве ћи на.

При сту па ње СТО прет по ста вља при хва та ње свих ре-
зул та та Уру гвај ске рун де без из у зе та ка. Исто вре ме но, члан-
ство у СТО зна чи и сво је вр сно су жа ва ње на ци о нал ног су ве-
ре ни те та у во ђе њу спољ но тр го вин ске по ли ти ке, али до но си 
и не сум њи ве пред но сти за зе мље чла ни це кре и ра ју ћи по вољ-
ни је усло ве за на ступ на свет ском тр жи шту. Исто вре ме но, уз 
по ве ћа ни при ступ тр жи шту, ја ча и прав на си гур ност тог на-
сту па, тим пре, што СТО има ста тус ме ђу на род не ор га ни за-
ци је са свој ством прав ног ли ца, чи ме се она свр ста ва у исти 
ранг са ММФ-ом и СБ-ом. 

Зах тев за члан ство у СТО од стра не зе мље кан ди да та се 
под но си по од ре ђе ној про це ду ри (Wil li ams P.Ј., 2008). Др жа ва 
кан ди дат под но си зах тев у фор ми из ја ве да же ли да при сту пи 
СТО. Па ра лел но, зе мља кан ди дат тре ба да под не се и зах тев 
за ста тус по сма тра ча у Ге не рал ном са ве ту, што је оба ве зу је 
да у сле де ћих пет го ди на от поч не пре го во ре о при сту па њу. 
Ово је ујед но и по моћ зе мљи кан ди да ту да при су ство ва њем 
сед ни ца ма Ге не рал ног са ве та и Ми ни стар ске кон фе рен ци је 
и ко ри шће њем тех нич ке по мо ћи од Се кре та ри ја та, стек не 
од ре ђе на зна ња  и спо соб но сти за во ђе ње пре го во ра. Ка да 
се зах тев за при сту па ње усво ји од стра не Ге не рал ног са ве-
та – Ми ни стар ске кон фе рен ци је, фор ми ра се рад на гру па за 
при сту па ње те кон крет не зе мље. Члан ство у рад ној гру пи је 
отво ре но за све за ин те ре со ва не чла ни це, а оба ве зно су при-
сут не ЕУ, САД, Ка на да и Ја пан.6

 У Ме мо ран ду му о спољ но тр го вин ском ре жи му са 
пра те ћим анек си ма ко ји је зе мља кан ди дат ду жна да до ста-
ви рад ној гру пи на раз ма тра ње, у де фи ни са ном, стан дар-
ди зо ва ном фор ма ту, мо ра ју се из не ти  ин фор ма ци је о свим 
аспек ти ма еко ном ске и спољ но тр го вин ске по ли ти ке, по да ци  

6 Од осталих земаља најчешће оне са којима земља има највећи обим трговин-
ске размене
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о ца рин ским сто па ма, за кон ски про пи си, и то  при о ри тет но 
из обла сти спољ не тр го ви не, по да ци  о по ли ти ка ма и про пи-
си ма ко ји ре гу ли шу по љо при вре ду, услу ге, ин те лек ту ал ну 
сво ји ну и др. Рад на гру па са зи ва пр ви са ста нак на ко ме пред-
став ни ци зе мље кан ди да та од го ва ра ју на сва до дат на пи та ња 
чла ни ца и до но си се оце на о сте пе ну уса гла ше но сти спољ-
но тр го вин ског ре жи ма зе мље кан ди да та са оба ве за ма СТО 
и де фи ни шу ко ра ци ко је кан ди дат тре ба да пре ду зме у ци љу 
уса гла ша ва ња.

На кон то га се отва ра ју би ла те рал ни пре го во ри о ца-
рин ским сто па ма, по љо при вре ди и услу га ма ко је нај че шће 
ини ци ра чла ни ца под но ше њем сво јих ини ци јал них по ну да 
за ли бе ра ли за ци ју ро бе и услу га. Пре го во ри се во де са оним 
чла ни ца ма СТО ко је су за ин те ре со ва не за тр жи ште зе мље 
кан ди да та. Ка да се пре го во ри за вр ше, пот пи су ју се у ви ду 
би ла те рал ног про то ко ла. Сви би ла те рал ни про то ко ли се ин-
те гри шу у је дин стве ну Ли сту кон це си ја у обла сти ро ба (ин-
ду стриј ских и по љо при вред них про из во да) и ли сту спе ци-
фич них оба ве за у обла сти услу га. Ове ли сте чи не са став ни 
део Про то ко ла о при сту па њу у ви ду анек са. Ка да се пре го во-
ри за вр ше, при пре ма се Из ве штај рад не гру пе (до са да је Ср-
би ја има ла осам са ста на ка рад не гру пе и низ би ла те рал них 
са ста на ка са чла ни ца ма), са на цр том Од лу ке и Про то ко лом 
о при сту па њу. За вр шет ком на цр та Из ве шта ја, Про то ко ла и 
ли ста кон це си ја за ро бе и услу ге, рад на гру па их до ста вља 
Ге не рал ном са ве ту на усва ја ње (или Ми ни стар ској кон фе-
рен ци ји), дво тре ћин ском ве ћи ном гла со ва чла ни ца до но си 
од лу ку о при сту па њу. Ти ме Про то кол о при сту па њу сту па 
на сна гу, а у ро ку од 30 да на на кон што зе мља кан ди дат при-
хва ти Про то кол (ње го вим пот пи си ва њем или де по но ва њем 
ин стру мен та о ра ти фи ка ци ји), она по ста је чла ни ца СТО. 

Пре ма по да ци ма из 2010. го ди не СТО оку пља 153 зе-
мље, а чла ни це по кри ва ју ви ше од 95 % свет ске тр го ви не ро-
ба ма и услу га ма. У овом тре нут ку још 28 зе ма ља се на ла зи 
у про це су при сту па ња СТО. Уз Бо сну и Хер це го ви ну и Цр ну 
Го ру, Ср би ја при па да гру пи по след њих зе ма ља у ре ги о ну ко-
је ни су по ста ле чла ни це те ор га ни за ци је. Број чла ни ца, као и 
ак тив но на сто ја ње оста лих зе ма ља да по ста ну чла ни це СТО, 
нај бо ље по ка зу је ко ли ко је ва жно при па да ти ве ли кој по ро ди-
ци чла ни ца СТО.
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ПриступањеСрбијеСветској
трговинскојорганизацији

Ср би ја је зе мља скром ног тр жи шног ка па ци те та оп те-
ре ће на на сле ђем пор шло сти и не е фи ка сно сти.  Та ко ђе, Ср-
би ја је зе мља уво зно за ви сне при вре де и зе мља са ре ла тив но 
ви со ким спољ ним ду гом по сма тра ним у од но су на дру штве-
ни про из вод и из воз. 

Оба ве зе про ис те кле из фи нан сиј ских аран жма на са 
ино стран ством мо ра ју да бу ду бла го вре ме но и у пу ном из-
но су сер ви си ра не, те је нео п ход но да се обез бе ди ре до ван де-
ви зни при лив до во љан за функ ци о ни са ње при вре де као и за 
сер ви си ра ње спољ ног ду га. За ма лу при вре ду по пут Ср би је, 
основ но пи та ње је сте ка ко то оства ри ти. Ка ко, с јед не стра-
не, обез бе ди ти ква ли тет ну и кон ку рент ну по ну ду а, с дру-
ге стра не, спољ нтр гвин ску раз ме ну учи ни ти јед но став ном, 
стан дар ди зо ва ном и ин те ре сант ном стра ним куп ци ма. Вре-
ме и ис ку ство је по ка за ло да је ла жна ди ле ма да ли Ср би ја 
тре ба да сво ју при вре ду из ла же не ми ло срд ној ме ђу на род ној 
кон ку рен ци ји, вeћ да срп ска при вре да мо ра да бу де и све ви-
ше је сте отво ре на при вре да укљу че на у свет ске тр го вин ске 
то ко ве са свим по зи тив ним ефек ти ма те отво ре но сти. 

Од но си Ср би је са СТО по чи њу још дав них 60- их го ди-
на XX ве ка ка да је још та да шња Ју го сла ви ја сте кла услов да 
при сту пи ГАТТ-у. За та да шњу Ју го сла ви ју то је би ло на ро чи-
то ва жно из раз ло га што је у том пе ри о ду 68% укуп ног ју го-
сло вен ског из во за и 65% укуп ног уво за по ти ца ло из раз ме не 
са зе мља ма ГАТТ-а. На кон то га је усле дио пре кид пре го во ра 
и пе ри од стаг на ци је, да би Ср би ја 2005. го ди не до не ла од лу-
ку о по нов ном от по чи ња њу по ступ ка ње ног при сту па ња у 
СТО и фор ми ра ла рад ну гру пу за при сту па ње. Ми ни стар-
ство еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја је име но ва но за ко ор-
ди на то ра у во ђе њу пре го во ра са СТО.   

Ср би ја је ини ци јал ну по ну ду за пре го во ре о ца рин ским 
сто па ма до ста ви ла Се кре та ри ја ту СТО у ју ну 2006. го ди не, и 
на кон то га су одр жа ни би ла те рал ни пре го во ри са ви ше за ин-
те ре со ва них чла ни ца СТО. У ок то бру 2007. го ди не је до ста-
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вље на Ре ви ди ра на по ну да, за тим Дру га ре ви ди ра на  по ну да 
за ца рин ске пре го во ре, но вем бра 2008. го ди не.

Зах те ви чла ни ца за сни жа ва њем ца рин ских сто па об-
у хва ти ли су ши рок спек тар про из во да као и зах те ве за при-
хва та њем по је ди них сек тор ских ини ци ја ти ва (спу шта ње ца-
рин ских сто па за чи та ве сек то ре), а на ро чи то за про из во де 
ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, ме ди цин ску опре му, ци вил не 
ва зду хо пло ве, хе миј ске и фар ма це ут ске про из во де, пре во зна 
сред ства, тек стил не про из во де, ма ши не и уре ђа је. У скла ду 
са над ле жно сти ма, ми ни стра ства су при пре ми ла пред ло ге 
би ла те рал них по ну да за ин ду стриј ске и по љо при вред не про-
из во де. Би ла те рал ни пре го во ри о ви си ни ца рин ске сто пе на 
ин ду стриј ске и по љо при вред не про из во де се во де са САД, 
Ка на дом (за вр ше ни), Ја па ном (за вр ше ни и пот пи са ни), Швај-
цар ском (за вр ше ни), Нор ве шком (за вр ше ни), Ко ре јом, Бра-
зи лом, Еква до ром, Сал ва до ром, Укра ји ном. Са Тур ском су 
би ли отво ре ни пре го во ри али је у ме ђу вре ме ну  за кљу чен 
Спо ра зум о сло бод ној тр го ви ни.

Зах те ви чла ни ца пре ма Ср би ји су до ка за ли на ста вак 
прак се ко ја се уста но ви ла ме ђу чла ни ца ма СТО да су за сва-
ког но вог кан ди да та они све обим ни ји и ри го ро зни ји, тј. да се 
оче ку је  да у сег мен ту ни воа ца рин ске за шти те до ма ће про-
из вод ње то бу де све ни же и ли бе рал ни је. Та кав од нос је из ра-
жен ка ко од стра не раз ви је них зе ма ља као и од стра не но вих 
чла ни ца. Та ко је Ср би ји у ве зи са ца рин ском за шти том ин-
ду стриј ских про из во да пре по ру че но при хва та ње ујед на че не 
сто пе са ма лим бро јем из у зе та ка и ко ри шће њем тран зи ци о-
ног пе ри о да са мо у слу ча је ви ма где се ца рин ска сто па сни жа-
ва са при ме ње ног ни воа.

Што се ти че по љо при вред них про из во да, пи та ња се по-
ред ни воа за шти те од но се и на при мед бе у ве зи са при ме ном 
ком би но ва не ца рин ске за шти те. Пре го ва рач ки тим је из ме ђу 
оста лог, ко ри стио у пре го во ри ма ар гу мен те да се спе ци фич-
ни део ком би но ва не ца ри не за јед но са адвалорем ца ри ном 
при ме њу је на ма лом бро ју про из во да и да по љо при вре да има 
ве ли ки зна чај за Ср би ју. Ср би ја ва жи за зе мљу ко ја има ре ла-
тив но ни ску ца рин ску за шти ту. Пр ви та лас ли бе ра ли за ци је 
је био 2001. го ди не ка да је про сеч на ца рин ска сто па из но си ла 
14,5%. Да нас про пи са на ца рин ска сто па је 8,74% (17,1% за по-
љо при вред не про из во де и за ин ду стриј ске про из во де 6,18%). 
Са ЕУ про сеч на ца рин ска сто па је 3,65 % (за по љо при вред не 
про из во де 8,96% и за ин ду стриј ске про из во де 2,04%).
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Та бе ла 1. Пре глед ди на ми ке  и ре а ли за ци је при ступ них пре го во-
ра и ак тив но сти за при јем Ср би је у СТО

При мљен зах тев 10. де цем бар 2004.
 Фор ми ра на рад на гру па 

 Пред се да ва ју ћи: 
  Њ.Е. Мр. Кар сен Вагн Ни ел-

сен (Дан ска-ок то бар 2006.) 
  Мр. Фран цо ис Роуx 

  (Бел ги ја –мај 2005.-ок то бар 
2006.)

15. фебруар 2005.

 Ме мо ран дум 17. март 2005.
 Пи та ња и од го во ри 13. ју ли 2005.

Пре го во ри са за ин те ре со ва-
ним чла ни ца ма

20. сеп тем бар 2005. 
11. ок то бар 2005. 
26. април 2006. 

10. но вем бар 2006.

 Састанци радне групе
7. ок то бар 2005. 

8. јун 2006. 
6. де цем бар 2006.

 Оста ла до ку мен та
 По љо при вре да 22. ју ли 2005. 

18. април 2006.
 Услу ге 

 Спо ра зум о при ме ни са ни-
тар них и фи то са ни тар них 

ме ра  

15. но вем бар 2006. 
27. но вем бар 2006.

 Пра во ин те лек ту ал не сво ји не 
ТРИПС 

13. ју ли 2005. 
7. но вем бар 2006.

 Ак ци о ни план у ве зи за ко но-
дав ства

13. ју ли 2005. 
15. но вем бар 2006.

 Пре го во ри у ве зи при сту па 
тр жи шту

  По ну да за ро бе 26. април 2006.
  По ну да за услу ге 18. ок то бар 2006.

Извор: Влада Републике Србије: Нацрт Извештаја радне групе за
приступањеСрбијеСТО

Про цес при сту па ња Ср би је у Свет ску тр го вин ску ор-
га ни за ци ју ди рект но је усло вљен бр зи ном спро во ђе ња уну-
тра шњих еко ном ских ре фор ми. Ка ко за ко но дав не та ко и 
си стем ске ре фор ме тре ба ускла ди ти са ди на ми ком про це са 
пре го ва ра ња са СТО. За ко но дав на ак тив ност Ср би је је пред-
ста вље на кроз до ку мент „План за ко но дав не ак тив но сти у 
ци љу от кла ња ња пре пре ка у про це су при сту па ња СТО”, у 
ко ме је дат при каз у од ре ђе ном мо мен ту иден ти фи ко ва них 
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за ко на и дру гих прав них  ака та чи је је до но ше ње ре ле вант но 
за окон ча ње про це са пре го во ра о при сту па њу. Про цес иден-
ти фи ка ци је си стем ских пи та ња у сми слу њи хо ве ускла ђе но-
сти са пра ви ли ма СТО је кон ти ну и ра ни про цес, јер све до 
са мог кра ја пре го во ра, чла ни це СТО мо гу ука зи ва ти на не ке 
ак те за ко је сма тра ју да ни су у пот пу но сти у скла ду са ме-
ђу на род ним пра ви ли ма. За то се тај до ку мент ажу ри ра пре 
све га у скла ду са за ко но дав ном ак тив но шћу срп ског Пар ла-
мен та, као и евен ту ал ним но вим ко мен та ри ма и чла ни ца.

План за ко но дав не ак тив но сти Ср би је је об у хва тио низ 
за ко на и под за кон ских ака та  из обла сти тр го ви не ро бом, 
спољ не тр го ви не, де ви зног по сло ва ња, кон ку рен ци је, за шти-
те по тро ша ча, са ни тар них и фи то са ни тар них ме ра, тех нич-
ких пре пре ка  тр го ви ни, ин те лек ту ал не сво ји не, тр го ви не 
услу га ма, за шти те жи вот не сре ди не, ком па ниј ског пра ва и 
др. Обим ном за ко но дав ном ак тив но шћу, као и ни зом ин сти-
ту ци о нал них про ме на, на по след њој осмој рад ној гру пи оце-
ње но је да је Ср би ја до сти гла зна ча јан на пре дак.   

Закључнаразматрања
Ди на мич ни ја ре ин те гра ци ја при вре де Ср би је у ме ђу-

на род не тр го вин ске то ко ве из о ста ла је у про те клом пе ри о ду 
услед деј ства ни за не по вољ них фак то ра. За раз ли ку од оста-
лих зе ма ља, ко је су при хва та њем из во зно ори јен ти са ног кон-
цеп та раз во ја са ви ше или ма ње успе ха ис ко ри сти ле ме ђу на-
род не тр жи шне мо гућ но сти, Ср би ја је уво ђе њем ем бар га УН, 
прак тич но би ла изо ло ва на од спољ них ути ца ја. При то ме, уз 
гу би так прет ход но сте че них по зи ци ја на свет ском тр жи шту, 
из о стао је и ста тус рав но прав не чла ни це у во де ћим ме ђу на-
род ним тр го вин ским и фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма. Реч 
је пр вен стве но о не ре гу ли са ном ста ту су Ср би је у СТО, што 
ус кра ћу је пре фе рен ци јал ни трет ман за срп ске про из во де и 
услу ге. У усло ви ма ка да сте пен са рад ње и ин те гра ци је ни је 
за до во ља ва ју ћи ни на ре ги о нал ном пла ну, знат но је успо рен 
из во зни ри там ка тр жи шту ЕУ, уз на гла шен де ба ланс раз ме-
не са нај зна чај ни јим спољ но тр го вин ским парт не ри ма. Ди на-
мич не про ме не ме ђу на род ног тр го вин ског ам би јен та, уз све 
оштри ју кон ку рен ци ју, до дат но оте жа ва ју по вољ ни је по зи-
ци о ни ра ње срп ског из во за. Оту да и осет но сма ње ње уче шћа 
срп ског из во за у свет ском, али и не по вољ на тен ден ци ја у до-
ме ну ње го вог уде ла у дру штве ном про из во ду зе мље. 
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Но, чи ни се да узро ке не по вољ них ре зул та та при вре-
де Ср би је на ме ђу на род ном тр жи шту, а по себ но ње ног из во-
зног сек то ра тре ба тра жи ти пр вен стве но на до ма ћем те ре ну. 
На гла ше но при сут на ло ги ка и по ли ти ка суп сти ту ци је уво за, 
уз ре ла тив ну за тво ре ност срп ске при вре де, опре де ли ли су 
не тр жи шну ало ка ци ју рас по ло жи вих ре сур са и њи хо во ве-
зи ва ње за оне про из вод не сек то ре ко ји ис ка зу ју стаг нант не 
или опа да ју ће ка рак те ри сти ке кон ку рент но сти на гло бал ном 
тр жи шту. Оту да и не при ла го ђе на про из вод на струк ту ра уте-
ме ље на на за ста ре лој тех но ло ги ји, ко ја у усло ви ма не ус кла-
ђе них ква ли та тив них пер фор ман си до ма ће по ну де са ди на-
мич ним про ме на ма тра жње на свет ском тр жи шту, пред ност 
да је из во зу при мар них про из во да ни ске тех но ло шке и на уч-
не ин тен зив но сти. Сма ње ње тр жи шта и ње го ва не до вољ на 
ап сор ци о на сна га, уз знат но ре ду ко ва не мо гућ но сти уво за и 
тех но ло ги је и не сол вен тан фи нан сиј ски сек тор, усло ви ли су 
ис цр пљи ва ње до ма ћих про из вод них фон до ва и знат но ус по-
ри ли про цес струк тур не ре а дап та ци је срп ске при вре де. 

Пре ва зи ла же ње број них огра ни ча ва ју ћих фак то ра раз-
во ја при вре де прет по ста вља, да кле, при хва та ње кон цеп та 
из во зне про мо ци је ко ји ће омо гу ћи ти из во зно ори јен ти са-
ни раст, али и кре и ра ње тран спа рент ног за штит ног си сте-
ма при ме ре ног но вој ме ђу на род ној тр го вин ској ре гу ла ти ви. 
Ли бе ра ли за ци ја не ис кљу чу је, већ под ра зу ме ва и раз ви јен 
за штит ни си стем, на ро чи то у слу ча ју ма ње раз ви је них зе ма-
ља по пут Ср би је. Уре ђе ње за штит ног си сте ма об у хва та не 
са мо сег мент ак тив не за шти те ко ји пер со ни фи ку је по ли ти ку 
уна пре ђе ња из во за, већ и сло жен ин стру мен та риј па сив не за-
шти те до ма ћег тр жи шта при ме рен прак си тр жи шне при вре-
де и ускла ђен са стан дар ди ма СТО. Реч је, да кле, о кре и ра-
њу ста бил ног, тран спа рент ног си сте ма еко ном ских од но са са 
ино стран ством ко ји ће фа во ри зо ва ти из во зну ори јен та ци ју, 
али и по ступ ну се лек тив ну ли бе ра ли за ци ју при сту па до ма-
ћем тр жи шту у функ ци ји ду го роч ног про гра ма раз во ја при-
вре де. 

Из ме ње на кон фи гу ра ци ја ме ђу на род ног тр го вин ског 
ам би јен та фа во ри зу је оп ци ју мул ти ла те ра ли зма као до ми-
нант ни при ступ у ја ча њу из во зне ори јен та ци је при вре де Ср-
би је, али и под сти ца ње ње не кон ку рент но сти. Упр кос из у-
зет но сло же ној про це ду ри при сту па ња у члан ство СТО, па 
и сво је вр сном су жа ва њу на цо нал ног су ве ре ни те та у до ме ну 
кре и ра ња спољ но тр го вин ске и раз вој не по ли ти ке зе мље, ин-
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сти ту ци о нал ни оквир но вог свет ског тр го вин ског си сте ма 
обез бе ђу је усло ве за по вољ ни ји и об у хват ни ји при ступ свет-
ском тр жи шту. Ду же од су ство из СТО по гор ша ло би из во зне 
пер спек ти ве при вре де, а не мо гућ ност да се ко ри сти кла у зу-
ла нај по вла шће ни је на ци је и прин цип не ди скри ми на тор ног 
трет ма на у тр го ви ни са зе мља ма чла ни ца ма СТО учи ни ло би 
срп ски из воз из ра зи то не кон ку рет ним на свет ском тр жи шту. 
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SERBIA’SACCESSIONTOTHEWORLD
TRADEORGANIZATION

Sum mary

Establishinganewtechno-economicparadigmoftheworld
economy,aswellasintensificationofprocessesofglobalization
asitspredominantphenomenon,haveinitiatedthecreationofa
newworldtradingsystem.Valorizationofpossibleeffectsofin-
stitutinganewworldtradingsystemondynamizationofgrowth
ofinternationaltradeandonpromotionofincreaseofworldeco-
nomy,isbasednotonlyoncreationofamorefavourableinstituti-
onalambience,butonamoresuccessfulovercomingofasymme-
tryinprocessofliberalizationoftheworldeconomyandaspeci-
ficimbalancewithinthelevelofintegrationofcertaincountries
into the tendencies of international trade. Therefore, formany
actorsinworldtrade,andespeciallyforlessdevelopedcountries,
thedilemmaoffindingawaytocarryoutmeasuresforliberaliza-
tion,inauguratedbythefoundationoftheWTO,whileprotecting,
atthesametime,legitimateinterestsoftheirowneconomiesand
providingfortheirdynamicgrowth,isbecomingthecrucialone.

FortheSerbianeconomy,aswell,thechoiceofoptimalfo-
reigntradestrategy,whichwouldprovideaspecificbalancebet-
weenliberalizationandprotectionofthedomesticeconomyand
amorefavourableaccesstotheinternationalmarketwithinthe
constellationofthenewmultilateraltradingsystemisthecrutial
factor forestablishingcompatibilitywith the internationaleco-
nomicsurrounding.Themoreso,sinceanexternalorientation,
personifiedthroughapolicyofexportpromotion,isthebasicpa-
radigmofacountryprosperouseconomicgrowth,aswellasan
indispensablestepoutintoadirectionoffindingananswertothe
significantlychangedinternationaltradeambience,aswellasto
thenewlycreatedcircumstanceswithinthedomesticmarket.
Keywords:globalization,multilateralism,liberalization,Serbia,

WorldTradeOrganization.
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Просториљудиилиповратакосновним
вредностима

Тре ба ло је да кра јем пр ве де це ни је 21. ве ка на по вр ши-
ну из би је фи нан сиј ско-еко ном ска кри за да би свет не вољ но 
при знао да по сто је су штин ски про бле ми функ ци о ни са ња 
иде а ли зо ва ног нео-ли бе рал ног си сте ма. По ста ло је ја сно да 
са по стин ду стриј ском „фор му лом“ раз во ја дру штва, тј. са 
сук це сив ним по ти ски ва њем про из вод них де лат но сти у ко-
рист фа во ри зо ва не тр го ви не, фи нан сиј ских ме ше та ре ња и 
оста лих услу жних де лат но сти – раз ви је не зе мље све та до са-
да шњим тем пом не мо гу да ље. Убр зо се по ка за ло да др жа ве 
ко је се од ли ку ју знат ном про стор ном ве ли чи ном, бо гат ством 
при род них ре сур са, број ном по пу ла ци јом и екс пан зи јом про-
из вод них де лат но сти (по љо при вре де, ру дар ства, енер ге ти ке, 
ин ду стри је...) лак ше под но се и пре ва зи ла зе кри зу. Те ри то ри-
ја и ста нов ни штво, два кључ на „твр да“ („тра ди ци о нал на“) 
чи ни о ца мо ћи и два основ на еле мен та др жа ве, све ви ше се 
по но во ува жа ва ју. По че ла је ре а фир ма ци је фи зич ко-ге о граф-
ских чи ни ла ца про из вод ње: плод ног зе мљи шта, ре ље фа, 
кли ме, во де и аутох то не ве ге та ци је за по тре бе по љо при вре-
де; ге о ло шке осно ве, ру да ме та ла и не ме та ла и енер ге на та 
за по тре бе ин ду стри је, ге о мор фо ло шких, ме те о ро ло шких и 
хи дро граф ских усло ва у кон тек сту функ ци о ни са ња и раз-
во ја са о бра ћа ја, па и фи зич ко-ге о граф ских осно ва про стор-
ног раз ме шта ја са мих тер ци јар них и квар тар них де лат но сти.  
Ка та кли змич ни зе мљо трес 11. мар та 2011. у Ја па ну и цу на ми 
ко ји је усле дио, те ну кле ар ни ак ци дент као по сле ди ца тек-
тон ских по кре та – су ро во су упо зо ри ли чо ве чан ство на крх-
кост при род не рав но те же, ко ја се ла ко по ре ме ти хи пе рак тив-
ним ан тро по ге ним де ло ва њем. 

Очи глед не ин тен зив не про ме не ко је су за хва ти ле свет 
не ће би ти крат ко роч не и пар ци јал не. Има ну ел Во лер стин, 
те о ре ти чар свет ског си сте ма и ње го вих тран сфор ма ци ја, у 
сво јим но ви јим про у ча ва њи ма кон ста ту је да нај но ви ја кри за 
ни је са мо јед на од про ла зних сла бо сти ли бе рал ног ка пи та-
ли зма, већ су штин ски по ре ме ћај рав но те же свет ског си сте ма 
ко ји се не мо же ста би ли зо ва ти чак ни при вре ме но. Про ме не 
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су не по врат не и Во лер стин пред ви ђа да у бу дућ но сти свет-
ским си сте мом сва ка ко не ће до ми ни ра ти де мо крат ски ли бе-
рал но-ка пи та ли стич ки мо дел, већ не ки са свим но ви.1 Бор ба 
за сти ца ње по зи ци ја већ је по че ла, а у овој, пре ла зној фа зи, 
огле да се у бес по штед ном над ме та њу за по се до ва ње или кон-
тро лу при род них ре сур са (по себ но енер ге на та) и пу те ва њи-
хо вог тран спор та. Ве ли ке си ле на сто је да бла го вре ме но за по-
сед ну и „огра де“ ре сурс не ре ги о не у ко ји ма ће би ти ду го роч-
но не при ко сно ве не. Сер геј Ка ра га нов, ру ски по ли ти ко лог и 
де кан Фа кул те та за свет ску еко но ми ју и по ли ти ку у Мо скви, 
ак ту ел не и до ла зе ће про ме не де фи ни ше као „но ву ге о е ко-
ном ску и ге о по ли тич ку ре во лу ци ју“. Она је ре зул тат убр за не 
просторне пре ра спо де ле БДП-а у све ту и све ве ћег за ма ха 
„но ве ин ду стриј ске ре во лу ци је“, пр вен стве но у мно го људ-
ним ре ги о ни ма Ис точ не, Ју го и сточ не и Ју жне Ази је. То ће 
да иза зо ве алар мант ни де фи цит енер ге на та, ру да и плод ног 
зе мљи шта, те Ка ра га нов упо зо ра ва да „те ри то ри ја по но во 
по ста је ва жан ре сурс, ка ко у по ли ти ци, та ко и у еко но ми ји. 
...Пре 10, 20 или 30 го ди на сма тра ло се да је те ри то ри ја све 
не ва жни ји ре сурс у свет ској еко но ми ји, као и за по је ди нач не 
др жа ве, а са да, очи глед но, по чи ње по тај но још и бор ба за те-
ри то ри је. По ја вио се но ви ‚нео ко ло ни ја ли зам‘...“2

У том над ме та њу, по зи ци ја Евро пе би ће не за вид на јер 
ње на те ри то ри ја спа да у ре сур си ма си ро ма шне и уво зно за-
ви сне де ло ве све та.

Ва жност те ри то ри је не про ис ти че из обез љу ђе не при-
род не про стор но сти, већ је ре зул тат ње ног ан тро по ге ног 
тран сфор ми са ња у ге о граф ску сре ди ну. Са на глим по ра стом 
свет ске по пу ла ци је, те ње ним кон цен три са њем у рав ни ца-
ма, реч ним до ли на ма, ко тли на ма, мор ско-океa н ским при о-
ба љи ма (ли то ра ли за ци ја) и ур ба ним зо на ма, ме ђу за ви сност 

1 Детаљније видети у опширном интервјуу који је И. Волерстин дао за 
јужнокорејски дневни лист Hankyoreh. Разговор са Волерстином водио је др 
Џе-Џунг Сух (Jae-Jung Suh), професор међународних односа на Универзитету 
Џон Хопкинс. Под насловом „Пропаст капитализма?“, интервју је пренео бе-
оградски недељник НИН, 29. јануара 2009. године (стр. 68-73).

2 Сергеј Караганов, „Нова геоекономска и геополитичка револуција“, На
ционалниинтерес, год. V, vol. 6, бр. 3/2009, Институт за политичке студије, 
Бео град, 2009. (стр. 251-253) Чланак С. Караганова настао је из стенограма 
његовог предавања на Високој школи економије у Москви. Текст је превео и 
незнатно технички и стилско-граматички модификовао мр Небојша Вуковић.
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ка па ци те та при род не сре ди не и ста нов ни штва дра ма тич но 
се по ве ћа ла. Ан тро по пре си ја у не ким ре ги о ни ма над ма ши ла 
је мо гућ но сти „жи вот ног про сто ра“. Рас по ло жи ви при род ни 
ре сур си се сма њу ју, а тра ја ње не ких нај ва жни јих про це њу-
је се на са мо не ко ли ко до ла зе ћих де це ни ја. Ко ли чи не во де 
за пи ће и по вр ши не плод ног зе мљи шта по ста нов ни ку је све 
ма ње, а њи хов зна чај је ег зи стен ци јал ни. Свет ска по пу ла ци-
ја по чет ком 2011. го ди не до сти гла је 6,9 ми ли јар ди љу ди и у 
пр вој де це ни ји 21. ве ка ра сла је про сеч но го ди шње за 85-90 
ми ли о на. Да би се свет ско ста нов ни штво удво стру чи ло би ло 
је по треб но у вре ме ста рог Егип та 2.000-3.000 го ди на (са 20 
на 40 ми ли о на), у епо хи ан тич ких ци ви ли за ци ја Грч ке и Ри-
ма 1.000 го ди на (са 80 на 160 ми ли о на), у 17-18. ве ку око 200 
го ди на (са 500 ми ли о на на 1 ми ли јар ду), а у дру гој по ло ви ни 
20. ве ка са мо око 40 го ди на! Мо гу ли чо ве чан ству по зна ти, 
рас по ло жи ви и тех но ло шки до ступ ни при род ни ре сур си још 
ду го да пра те свет ску де мо граф ску екс пло зи ју?

Не рав но ме ран про стор ни раз ме штај ста нов ни штва и 
раз ли ке у гу сти на ма на се ље но сти узрок су ве ли ких про бле-
ма: на јед ној стра ни, у пре на се ље ним ре ги о ни ма, то је не-
до ста так хра не и во де, стам бе ног про сто ра, рад них ме ста, 
по ја ва епи де ми ја..., а на дру гој стра ни, у рет ко на се ље ним 
обла сти ма, то је са о бра ћај на изо ло ва ност, не ис ко ри шће ност 
при род них бо гат ста ва, не до ста так рад не сна ге... Пре ма пр-
вим ре зул та ти ма по пи са ста нов ни штва у про ле ће 2011. го ди-
не, две зе мље су за др жа ле по зи ци ју у „клу бу ми ли јар да“ – 
Ки на је ус по ри ла де мо граф ски раст, али је са 1,35 ми ли јар ди 
ста нов ни ка и да ље нај мно го људ ни ја зе мља све та, док је убр-
за ни раст по пу ла ци је Ин ди је до сти гао 1,21 ми ли јар ду. Бан-
гла деш, др жа ва у по пла ва ма угро же ној дел ти Ган га и Бра ма-
пу тре, има ви ше ста нов ни ка од Ру си је, иако је по по вр ши ни 
120 пу та ма ња од ње. Упо ре до са пре ра спо де лом еко ном ске 
мо ћи и БДП-а, тј. са про ме на ма у хи је рар хи ји укуп не мо ћи на 
Пла не ти, тра ја ће и про це си де мо граф ских тран сфор ма ци ја – 
ма кро ре ги о ни и ет но-вер ски ко лек ти ви те ти са ви со ким при-
род ним при ра шта јем (по пра ви лу, си ро ма шни) „еми то ва ће“ 
еми гра ци о не та ла се пре ма обла сти ма у чи јим по пу ла ци ја ма 
је мор та ли тет по стао ве ћи од на та ли те та (по пра ви лу, бо га-
тим). Ово де мо-ге о граф ско „пре ли ва ње“ мо же  се ту ма чи ти 
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и као при род ни про цес „ду гог тра ја ња“ и пла не тар ног „урав-
но те жа ва ња“.

Бу ду ћи да Евро па спа да у де мо граф ски ре гре сив не де-
ло ве све та, упра во пре ма њој ће се све ви ше усме ра ва ти ма се 
ми гра на та из арап ско-ислам ског де ла све та.          

Геополитикаприроднихресурса:Европакао
члан„глобалнезависничкетројке“

У бу дућ но сти Евро па ће се дра ма тич но су о чи ти са про-
бле мом ко ји већ по сто ји – са не до стат ком соп стве них при-
род них ре сур са. Иако су про из вод не де лат но сти оста ле и 
да ље ве о ма раз ви је не, во де ће европ ске зе мље су већ ушле у 
по стин ду стриј ско до ба: у по љо при вре ди је 2-5%, а у ин ду-
стри ји ма хом ма ње од 30% ак тив ног ста нов ни штва, док је у 
тер ци јар ном и квар тар ном сек то ру ви ше од 2/3 ак тив ног ста-
нов ни штва. Ин ду стриј ске гра не ко је се ба зи ра ју на ве ли кој 
по тро шњи си ро ви на и енер ги је, не ква ли фи ко ва ној и број ној 
рад ној сна зи, те по тен ци јал но знат но за га ђу ју жи вот ну сре-
ди ну – дис ло ци ра ју се у бив ше ко ло ни је. Европ ски руд ни ци, 
че ли ча не, ва ља о ни це, ра фи не ри је, те шка хе миј ска ин ду стри-
ја... већ не ко ли ко де це ни ја сма њу ју и за тва ра ју ра ни је про-
из вод не ка па ци те те. Пре ма укуп ним ре зер ва ма и го ди шњој 
про из вод њи ка ме ног угља, наф те, га са, ру да цр них, ле ги ра ју-
ћих, обо је них и пле ме ни тих ме та ла и не ме та ла – ме ђу пр вих 
10 свет ских про из во ђа ча не ма европ ских зе ма ља (из у зи ма ју-
ћи Ру си ју).3 Це ло куп на ЕУ рас по ла же углав ном са све га не-
ко ли ко про це на та свет ских ре зер ви ових при род них ре сур са, 
а по тро шња ви ше стру ко пре ва зи ла зи соп стве на бо гат ства. 
По тре бе ЕУ ће и да ље ра сти, а пре о ста ло вре ме екс пло а та-
ци је већ знат но ис цр пе них ле жи шта про це њу је се на са мо 
не ко ли ко де це ни ја.4 Бу ду ћи да је ге о е ко ном ски „рат“ за по-

3 На пример: целокупна ЕУ даје мање од 2% светске производње гвоздене руде 
(слично једној Венецуели) и налази се тек на 10-11. месту у свету.

4 На пример: према укупној производњи свих врста угља (махом лигнит и мрки 
угаљ), државе ЕУ Немачка и Пољска спадају у водеће земље света (Немачка 
седма, а Пољска девета). Међутим, Немачка има резерви још само за 34, а 
Пољска за 90 година експлоатације. Супротно њима, САД (други светски 
произвођач), Индија (трећи произвођач) и Аустралија (четврти произвођач) 
имају резерве за више од 200 година, а Русија (пети светски произвођач) чак 
за више од 500 година. Кина, тренутно први светски произвођач, од 2000. до 
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се до ва ње, кон тро лу, екс пло а та ци ју и тран спорт не ко ри до ре 
си ро ви на све не ми ло срд ни ји, по раст де фи ци тар но сти ЕУ у 
бу дућ но сти би ће све из ра же ни ји огра ни ча ва ју ћи фак тор ње-
ног раз во ја. Сход но то ме, и ге о по ли тич ке им пли ка ци је мо гу 
се не дво сми сле но пред ви де ти – ЕУ ће све ви ше да се пре тва-
ра у за ви сан „обје кат“ гло бал них од но са. Ње но функ ци о ни-
са ње за ви си ће ка ко од мо гућ но сти да се ду го роч но укљу чи 
у кон ку рен ци ју за увоз при род них ре сур са из ва не вроп ских 
зе ма ља, ко ја је све оштри ја из ме ђу са да шњих и до ла зе ћих 
си ла (САД, Ки на, Ин ди ја, Ја пан...), та ко и од спо соб но сти да 
до сво јих атлант ских оба ла обез бе ди про ход ност по мор ских 
пу те ва, ко ји ма, пак, не при ко сно ве но до ми ни ра ју САД.

Ин фе ри ор на гло бал на по зи ци ја ЕУ (и Евро пе у це ли ни, 
из у зи ма ју ћи Ру си ју) до из ра жа ја још ви ше до ла зи у енер ге ти-
ци. „Енер гет ска без бед ност“ по ста ла је кључ ни ге о е ко ном-
ски и ге о по ли тич ки фе но мен. Без енер ги је не са мо да не ма 
раз во ја, већ не ма ни сва ко днев ног мо дер ног жи во та, ни ти 
тзв. за пад них, де мо крат ских, (нео)ли бе рал но-ка пи та ли стич-
ких вред но сти. За енер ген те и њи хо ве тран спорт не ко ри до ре 
во де се кон ти ну и ра ни рат ни су ко би. ЕУ тре нут но ви ше од 
50% сво јих укуп них енер гет ских по тре ба за до во ља ва уво-
зом, а до 2030. го ди не пред ви ђа се да ће то из но си ти 70%.5 
Сто га она на гло бал ном пла ну при па да „енер гет ској за ви-
снич кој трој ци“ (за јед но са САД и Да ле ким Ис то ком). Бу ду-
ћи да брз по раст елек тро-енер гет ских по тре ба ни је ус пе ла 
да пра ти ко ри шће њем соп стве ног хи дро е нер гет ског по тен-
ци ја ла, град њом тер мо-елек тра на на ба зи ве ли ких бо гат-
ста ва мр ко-лиг нит них угље ва (Не мач ка, Пољ ска, Че шка...) 
и упо тре бом ал тер на тив них из во ра (ве тар, пли ма-осе ка, ге-
о тер мал на енер ги ја...), би ланс је до пу ња ва ла ма сов ном из-
град њом ну кле ар них елек тра на. Од укуп ног бро ја ак тив них 
ре ак то ра у ну кле ар ним елек тра на ма у све ту, 1/3 на ла зи се у 
ЕУ, и то у 15 од 27 чла ни ца. Нај ви ше их је у „ну кле ар ној трој-
ци“ – Фран цу ској, Не мач кој и Ве ли кој Бри та ни ји. Од укуп не 
про из вод ње елек трич не енер ги је, ну кле ар не елек тра не да ју: 
у Фран цу ској ви ше од 75%, у Ли тва ни ји 64%, у Сло вач кој и 

2010. године повећала је своју производњу три пута, али има резерви за мање 
од 50 година.

5 EnergycorridorsEuropeanUnionandNeighbouringcountries, European Com-
mission (Office for Official Publications of the European Commission), Luxem-
bourg, 2007. (p. 4)
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Бел ги ји 54%, у Швед ској 46%... У огром ној не мач кој про из-
вод њи елек трич не стру је ну кле ар не елек тра не уче ству ју чак 
са ви ше од 25%. Иако у не ким европ ским зе мља ма већ по-
сто ји мо ра то ри јум на град њу ну кле ар них елек тра на, дру ге 
зе мље ни су има ле дру гог из бо ра – да би за до во љи ле сво је све 
ве ће елек тро-енер гет ске по тре бе од лу чи ле су се за по ди за ње 
но вих ну кле ар них ка па ци те та. А он да је усле дио ка та стро-
фал ни зе мљо трес у Ја па ну 11. мар та 2011. го ди не и ха ва ри ја 
у ну кле ар ној елек тра ни Фу ку ши ма 1. То је иза зва ло оправ-
дан страх у Евро пи и пре и спи ти ва ње ам би ци о зних ну кле ар-
них про гра ма под све ве ћим при ти ском јав но сти да се они 
об у ста ве. Али, ка ко, у том слу ча ју, за до во љи ти „енер гет ску 
глад“, ка да ће, пре ма офи ци јел ним пред ви ђа њи ма, по тре-
бе ЕУ за елек трич ном енер ги јом до 2030. го ди не по ра сти за 
50%?6 Шта је ал тер на ти ва? Об но вљи ви из во ри су не до вољ ни, 
чак и у Не мач кој ко ја пред ња чи у њи хо вом ко ри шће њу. Да ли 
као је ди ни спа со но сни из бор оста ју наф та и гас?

Ре зер ве наф те у Евро пи (из у зи ма ју ћи Ру си ју) су не до-
вољ не и она спа да у ви со ко уво зно за ви сне ма кро-ре ги о не 
све та. То пред ста вља не са мо кључ ни чи ни лац ко ји мо же да 
огра ни чи еко ном ски раз вој и ре ла ти ви зу је укуп ну моћ, већ 
и да до ве де у пи та ње до са да шњу гло бал ну по зи ци ју Евро-
пе, а на ро чи то ЕУ. У са вре ме ном до бу, нафт на де фи ци тар-
ност про сто ра и не моћ да се ду го роч но обез бе ди ста би лан 
и фи нан сиј ски по во љан увоз овог енер ген та, ди рект но су 
сра змер ни са ге о по ли тич ким хен ди ке пом, тј. са не из бе жном 
кли јен ти стич ком (ва зал ном) уло гом у ме ђу на род ним од но си-
ма. Евро па, из у зи ма ју ћи Ру си ју и бив ше ис точ но е вроп ске со-
вјет ске ре пу бли ке, рас по ла га ла је 2000. го ди не са ма ње од 2% 
до ка за них свет ских ре зер ви наф те, а по тро шња је из но си ла 
ви ше од 21% свет ске по тро шње (ЕУ уче ству је са 18% у свет-
ској по тро шњи)!7 Је ди на ре спек та бил на ле жи шта ЕУ на ла зе 
се у ба се ну Се вер ног мо ра (ве ћи ном при па да ју Нор ве шкој, 
ко ја ни је чла ни ца ЕУ!), али те ре зер ве не мо гу да се ме ре чак 
ни са бо гат стви ма по је ди нач них нафт них по ља у Са у диј ској 
Ара би ји, Ку вај ту, Ира ку, Ира ну или Ру си ји. Сто га, од 10 нај-
ве ћих свет ских уво зни ка наф те, 6 др жа ва је из ЕУ. Бу ду ћи 

6 Исто. (стр. 4)
7 http://ees.etf.bg.ac.rs/Predmeti/EG5OE/online-materijal/konvencionalni-izvori-

energije/nafta_i_gas.php
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да укуп на свет ска по тра жња убр за но ра сте за хва љу ју ћи но-
вим ве ли ким по тро ша чи ма (Ки на, Ин ди ја, Бра зил...), па нич-
на европ ска „жеђ за наф том“ ће се све ви ше по ве ћа ва ти, а са 
њом це не, те не ми ло срд ни еко ном ски, по ли тич ки и ору жа ни 
су ко би. О то ме све до чи вој на ин тер вен ци ја у наф том бо га тој 
Ли би ји (по ре зер ва ма 1. у Афри ци и 9. у све ту) у про ле ће 2011. 
го ди не, где су се нај ви ше екс по ни ра ле не по сред но за ин те ре-
со ва не зе мље ЕУ Ве ли ка Бри та ни ја, Фран цу ска и Ита ли ја, а 
ге о по ли тич ки си ноп сис при пре ми ле САД. Због то га је це на 
наф те на Лон дон ској бер зи по че ла на гло да ра сте и са 94$ за 
ба рел 30. де цем бра 2010. го ди не (пре ин ду ко ва ног та ла са не-
ми ра у арап ским зе мља ма) до сти гла је 127$ за ба рел 11. апри-
ла 2011. го ди не, што је ве о ма бли зу ап со лут ног мак си му ма 
кра јем ју ла 2008. го ди не.

По ку ша ји ЕУ да соп стве ни увоз наф те ге о граф ски ди-
вер зи фи ку је на ви ше ма кро-ре ги о на и зе ма ља не ће је у бу-
дућ но сти по ште де ти од ге о по ли тич ке уце њи во сти: на јед ној 
стра ни, од Ру си је (7. по ре зер ва ма, 1-2. по про из вод њи, 4. по 
по тро шњи у све ту), чи ја је по ну да европ ским по тро ша чи ма 
све при ма мљи ви ја, а мо гућ но сти снаб де ва ња у бу дућ но сти 
ста бил не коп не ним (наф то во ди) и коп не но-по мор ским пу-
тем (наф то во ди-тан ке ри), те на дру гој стра ни, од САД (11. 
по ре зер ва ма, 3. по про из вод њи, убе дљи во 1. по по тро шњи 
у све ту), ко је не при ко сно ве но кон тро ли шу по мор ске пу те ве 
тран спор та, има ју мо но пол на ко ри шће ње наф те из ре ги о на 
Пер сиј ског за ли ва и на сто је да га еко ном ско-по ли тич ко-вој-
ним упли та њем ус по ста ве у Се вер ној Афри ци. Ру си ја има 
сра змер но ма лу соп стве ну по тро шњу и тра ди ци о нал но је 
из во зно ори јен ти са на пре ма Евро пи/ЕУ (скица1). Али, она 
са да до би ја но ве атрак тив не парт не ре и пла те жно спо соб не 
куп це на Да ле ком Ис то ку. Ру ски ге о по ли тич ки зах те ви пре-
ма ЕУ за са да су опре зни, ис пи ти вач ки и по сред ни, али пре-
по зна тљи ви – да се ЕУ (у це ли ни, зе мље по је ди нач но или 
„гро здо ви“ зе ма ља) по сте пе но еман ци пу ју од ути ца ја САД, 
бли же са ра ђу ју и по ве зу ју са Ру си јом и ори јен ти шу ка евро-
а зиј ској, а не ка евро а тлант ској еко ном ској, по ли тич кој и 
без бед но сној ин те гра ци ји. САД и да ље др же ЕУ под тран-
са тлант ским вој но-по ли тич ким (и еко ном ским) па тро на-
том, ана хро но на сле ђе ним још из Хлад ног ра та. Осло ба ђа-
ње из тог „за штит нич ког за гр ља ја“ је ком пли ко ва но и те шко 
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оства ри во, иако не ма ви ше фор мал не „ру ске прет ње“. Њу је 
са да за ме ни ла ин ду ко ва на „те ро ри стич ка прет ња“, а бри жни 
европ ски за штит ник је остао исти – САД. Све док је ло јал ни 
аме рич ки тран са тлант ски „мо сто бран“ на за па ду Евро а зи је, 
ЕУ ће има ти мо гућ ност да се, с’ до пу ште њем САД, снаб де ва 
наф том по сред ством атлант ског и сре до зем но про че ља. Али,  
шта ће би ти ако се ло јал ност пре ки не? Или, ако у на ред ним 
де це ни ја ма због све из ве сни је не ста ши це, по ре ме ћа ја це на, 
спе ку ла тив них (на)ме ра и/или рат них су ко ба, САД бу ду за-
др жа ле наф ту из оних ма кро-ре ги о на ко је кон тро ли шу са мо 
за соп стве не по тре бе? 

Скица1: По сто је ће и пла ни ра не тра се наф то во да за снаб де ва ње 
ЕУ ру ском наф том

 Геопол ит ичк и аспекти  европск е зав ис но сти о д г аса и 
трас а га со вода пос тају с в е  оч иг ледни ји . Европа , изу зим ај-
у ћи Р усију  и би вше ис то чно европск е  со вј етске републик-
е,  располагала  је  2 000. год ине са  3,5 % док азаних свет ских 
резерви гас а,  а  ЕУ само с а 2,2% . И стовре ме но , европск а 
п отрошња изно сила ј е п риближно 19% свет ск е потрош-
ње (ЕУ  16% ). 8 Ј едина  е вропска   ре сп ек табил на  лежиш та  
(изузимај ућ и Рус ију ) нала зе се у басену Се ве рно г мора, али 
 она с у н едовољна за  све в еће потре бе  ЕУ.9 Ст ога, међ у  10  

8 Исто. 
9 На пример: Русија само у подморју свог далекоисточног острва Сахалин рас-
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н ајвећ их св ет ских про извођача  гаса нал азе се само  дв е земљ е 
 Ев ропе (Е У)  –  Велика  Британиј а  и Хола нд ија . Међу 1 0 најв-
ећ их изво зника су само  Но рв ешка (ни је у ЕУ)  и  Холандиј а, 
а међ у 1 0 највећих светск их увоз ни ка је чак 7 европс ких зе-
маљ а  (5  из ЕУ ).10 Према пр ој екција ма , п осле  2010. године 
п ро изводња г аса у  ЕУ  ће опадати, а  у возна завис но ст ће са 
садашњ их 40% порасти  н а 70% и ви ше  до  2030. године !  И 
 у будућ нос ти, ЕУ (у кљу чујући  Швајца рс ку  и балкан ске 
земље) н ам ер ава да  ув ози гас  и з  досадашњих зем аља-с-
набдева ча, а ли у  зн атно веће м о биму не го  раније  (из зап адн е 
и сев ер не Афри ке , Персијско г зали ва, Норве шк е и, у пр-
во м реду, из Рус иј е). У о дн ос у на 2005. годину ,  планирано 
 је  да 2030.  го дине увоз п ор асте из Норве шк е 33%, Алжира 
5 0%, из Либије  87 %, из Е ги пта 8 2% , из заливск их зема ља  
Катара, УАЕ ,  Ома на и Ј ем ен а 92%.. .  Замишљ еним гасов од ом  
„Набуко“ било  је  п редвиђено  да се у  снаб девањ е  ЕУ  укључе и  
неке  нов е извоз ни це –  бивше  с овј етске прикасп ијске републ-
ике, Ира н и можд а  Ирак. П ор а ст увоза из Руси је  у пе ри оду 
2005-2030. година  из но сио би 33%,  али  по  запре ми ни то б и 
 било дал еко на јвише.11

Ру сија ј е  била, ј ес те и оста ће најв ећи снабдевач  ЕУ гас-
ом . Више  од 1/3 укупно  у везен ог гаса ЕУ  20 10. године би ло  је 
из Русије. Од 2 7  члани ца  ЕУ, њ их 10 из Русије наб авља в иш е 
од 5 0% свог у ку пно у ве зеног  г аса. Из Рус ије по тич е готов о 
40%  укупног н амачког увоза г ас а и т а  зем ља је у  ЕУ нај већи 
к оличинс ки увоз ник рус ко гаса (други свет ски ув озник, и за  
САД).  С ле де Пољск а,  Италија, Р умуниј а, Француска .. .  И 
земљ е изва н  ЕУ су изр азито у возно з ав ис не  од руског га са  
– Белоруси ја, 98%, Укра ји на  66%, Турска 64%. ..  З аз ирући  о д  
о вих  све из ра же нијих геоеко номских  чињ ен ица, а ј ош  више 
од  не сумњи ви х  трендов а,  од  висок о  ко т ира них зв аничник а 
т ра диционалн ог рус ког супарни ка СА Д  често мо гу  да с е  ч уј у 
и зјаве  д а  Рус ија  геопол итичк и злоу по требљава нафтно-га сну 
зав иснос т  ЕУ.  Али, у пр ко с  војно-по ли ти чкој подређеност и у 
од носима  са  САД, Е У нема др уги енер гетски  избо р – „рус ке 

полаже количинама гаса које су приближне европским резервама у басену Се-
верног мора.

10 http://ees.etf.bg.ac.rs/Predmeti/EG5OE/online-materijal/konvencionalni-izvori-
energije/nafta_i_gas.php

11 EnergycorridorsEuropeanUnionandNeighbouringcountries. (p. 20)
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 претње“  више не ма, а потреб а за руск им гас ом  им а и биће 
 св е  веће.

По ст ој ећим и п лани ра ним  „с нопови ма “  транс  кон-
тиненталн их га со вода, Русиј а св е више  вез ује ЕУ  у  сопствени 
енер гетски  „крво то к“.  Тр и пра в ца  и мај у препозн атљиву 
гео пол итичнос т –  један већ  посто ји  и  састој и  се  од виш-
е  па ралелних  цев овода,  тр асираних  из  Почорск ог  басен а и 
„мамут ских“ ле жи шт а  Јам ал и У ре нгој у  се вероза падном 
Сибиру,  ко пненим п ут ем , кроз  ук рајинск е и бе лору ске равн-
ице , према  централ ној и зап ад но ј Евр опи ; другије  пл аниран и 
Северни ток  (Северный  по ток , Nord  St ream) из  субмари нск-
их  лежиш та Шток ман у  Бар енцовом мо ру, пр еко М урманска, 
д о руск е луке  Ви борг н а  об али Финског за лив а ( недалеко  од 
Санкт Пет ерб урга),  а потом д ном Б алтичко г м ора до Грајф-
свалда  у  Не мачкој,  те у даљој буду ћн ости,  мо жд а, чак  и до 
Вели ке  Б ритан ије;трећи је пла нирани  Јужни то к (Южный 
 пото к, Sout h St re a m)  из касп иј с ко-центра лн оа зијског  регио на 
до те рми нала у  луци  Џубга  на ист очној о бали Црног мора,  
по том мор ским д ном (са одво јком пре ма  Турској ) до Вар не 
на запа дно ј обали, и даљ е кроз Бу гарску, где  се рач ва на јед-
ан  крак прем а Грчкој и  Итали ји , те д руг и крак према  Србији, 
 Мађарској и Ауст ри ји.  (скица2) Ова  т ри  гасоводна  „ снопа“ 
а со цирај у на „т ро зу бац“,  пом оћу кој ег ,  тумаче но  појмовном 
с им бол иком н ем ач ког (гео) политичког философа К . Шмит а 
 (C arl  Schmit t) , руски т ел урократ с ки  Бехемот  и з дубине е вро-
азијског  Heartland-а  н асто ји да а ме ри чк ог та ла сократског 
Л евијатан а  потис не из европ ск ог  сектора Rimland-а ?  Док-
азује  л и  ов о д а у пла не та рном г еополи ти чком на дметању 
„ моћи ( но моса)  копна“  и „ моћ и  (н омоса)  мора“ и нстру ме нт-
ар ијум  уме сто рат не  машинер иј е поста ју ен ерген ти  и  њихови 
т ранспорт ни  ко ридори? 12



12 О руском „цевоводном инструментаријуму“ геополитичког и геостатегијског 
потискивања САД из Европе видети у: Миломир Степић, „Геополитичност 
ширења Европске уније и положај Србије“, Српска политичка мисао, бр. 
1/2010, год. 17, vol. 27, Институт за политичке студије, Београд, 2010. (стр. 
34-35)
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Скица2: Пост ој ећ е и планир ан е  трасе га совода  за снабдевање ЕУ 
руским гасом

Демографскогеополитичкиаспекти
будућностиЕвропе

Ста нов ни штво пред ста вља јед ног од кључ них „твр дих“ 
чи ни ла ца мо ћи. Спе ци фи чан од нос и ду го роч ни трен до ви 
број но сти, про стор ног раз ме шта ја (гу сти не на се ље но сти), 
при род ног при ра шта ја, ми гра ци ја и струк ту ра ста нов ни-
штва је су пре ци зан по ка за тељ ду го роч не уз ла зне или си ла-
зне пу та ње у раз во ју  јед ног дру штва и те ри то ри је. Успо ре ни 
по раст бро ја ста нов ни ка Евро пе уско ро ће пре ћи у опа да ње, 
упр кос ин тен зив ној ими гра ци ји из африч ких и азиј ских зе-
ма ља. Уче шће Евро пе у укуп ној свет ској по пу ла ци ји ра сло 
је до по чет ка 20. ве ка, иако је то ком чи та ве епо хе ко ло ни ја-
ли зма из ње те као про цес еми гра ци је и на се ља ва ња Но вог 
све та. Од по чет ка 17. до по чет ка 20. ве ка број ста нов ни ка 
Евро пе по рас тао је пет пу та. Пр вих го ди на 20. ве ка у Евро-
пи је жи ве ла го то во 1/4 свет ског ста нов ни штва. По сле ве ли-
ких де мо граф ских гу би та ка ма хом мла дог, ре про дук тив ног и 
рад но-ак тив ног ста нов ни штва у два свет ска ра та, те крат ких 
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по сле рат них „ком пен за ци о них пе ри о да“, усле ди ле су тре-
ћа, а по том и че твр та фа за де мо граф ске тран зи ци је, тј. бр жи 
пад на та ли те та од па да мор та ли те та. При род ни при ра штај 
се убр за но сма њи вао и у све ве ћем бро ју зе ма ља по чео да 
до би ја не га ти ван пред знак (пе та фа за де мо граф ске тран зи-
ци је). Углав ном за хва љу ју ћи мла дим ими гран ти ма у ре про-
дук тив ном до бу, раз ви је не за пад но е вроп ске зе мље за др жа ле 
су ка кав-та кав де мо граф ски по раст, што се ни је до го ди ло у 
ис точ ној и ју го и сточ ној Евро пи. То је раз лог за што по чет ком 
дру ге де це ни је 21. ве ка, ста нов ни штво Евро пе чи ни са мо 1/10 
свет ске по пу ла ци је. (скица3)
Скица3: Уче шће ста нов ни штва Евро пе у свет ској по пу ла ци ји

Де мо граф ске про јек ци је су алар мант не и ука зу ју да ће 
укуп ни по пу ла ци о ни по тен ци ја ли Евро пе и да ље опа да ти. 
Упра во при мер Евро пе опо вр га ва ве о ма за сту пље ну срп ску 
пред ра су ду да је еко ном ска не раз ви је ност узрок ни ске сто пе 
на та ли те та. У од но су на 736 ми ли о на ста нов ни ка 2008. го ди-
не, про це њу је се да ће се 2025. го ди не број ста нов ни ка Евро-
пе сма њи ти на 726 ми ли о на, а до 2050. го ди не на 685 ми ли о-
на.13 Ста би лан по раст у на зна че ном раз до бљу има ће Се вер на 
Евро па, али углав ном за то што је у тај ре ги он ше ма ти зо ва но 

13 У овој де мо граф ској ана ли зи у Евро пу је укљу че на це ло куп на Ру си ја, чи ја ве-
ли ка ве ћи на ста нов ни штва жи ви у европ ском де лу др жа ве.
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свр ста на Ве ли ка Бри та ни ја(?). За пад на Евро па има ће по раст 
до 2025. го ди не, а по том на гло опа да ње, те ће 2050. има ти 
ма ње ста нов ни ка не го 2008. го ди не. У го то во свим зе мља ма 
се вер не и за пад не Евро пе сто пе при род ног при ра шта ја би ће 
ма ње од 5‰ и од го ва ра ће ти пу ни ских. Ми гра ци о ни сал до 
би ће по зи ти ван и на та ли тет ће оства ри ва ти упра во све број-
ни ји му сли ман ски ими гран ти, а не до ми цил ни Евро пља ни, 
за ко је се већ ја сно уоча ва тренд еми гра ци је ка САД, Ка на ди 
и Аустра ли ји, али и ка еко ном ски про спе ри тет ним зе мља-
ма Ла тин ске Аме ри ке, Афри ке и Ази је  (углав ном мла ди и 
сред ње ста ро сти, ви со ко обра зо ва ни, у по тра зи за бо љим 
по слов ним по ну да ма, про фе си о нал ним иза зо ви ма, ма њим 
по ре зи ма...). Пра ва де мо граф ска ка та стро фа оче ку је ис точ-
ну Евро пу, где ће ве ћи на зе ма ља има ти из ра зи то не га тив не 
вред но сти и при род ног при ра шта ја и ми гра ци о ног сал да, те 
ће се њи хов број ста нов ни ка у пе ри о ду 2008-2050. го ди на 
сма њи ти за ви ше де се ти на про це на та (нај ви ше у Бу гар ској, 
за 35%, те ће се по пу ла ци ја ове зе мље сма њи ти на са да шњих 
7,6 ми ли о на на 5 ми ли о на 2050. го ди не). Ни шта бо ља бу дућ-
ност не оче ку је и ју жну Евро пу, где ће се ста нов ни штво до 
2025. го ди не не знат но по ве ћа ти, а по том до 2050. го ди не та-
ко ђе сма њи ти.14 Услед дру штве не хе те ро ге но сти за др жа ће се 
ве ли ке раз ли ке у при род ном и ме ха нич ком кре та њу ста нов-
ни штва – зе мље са зна чај ном за сту пље но шћу му сли ман ског 
ста нов ни штва (Ал ба ни ја, Ср би ја, Цр на Го ра, БЈР Ма ке до ни ја 
и БиХ) има ће ве ћи на та ли тет ко јим ће де ли мич но на док на-
ди ти из ра же ну еми гра ци ју, а раз ви је ни је зе мље (Шпа ни ја, 
Ита ли ја, Сло ве ни ја) ће опа да ње бро ја ста нов ни ка успо ри ти 
ими гра ци јом.15

14 Н. Ву ко вић је уочио да ће не га тив ни де мо граф ски трен до ви нај ви ше по го ди ти 
зе мље ко је, пре ма пер цеп ци ји С. Хан тинг то на, при па да ју Пра во слав ној ци-
ви ли за ци ји. Бу ду ћи да „...од пр вих де сет др жа ва у све ту са нај ве ћим по пу ла-
ци о ним ‚ми ну сом‘, чак осам њих до ла зи из тзв. пра во слав не ци ви ли за ци је“, 
аутор тај про цес оправ да но на зи ва „де мо граф ска ен тро пи ја“. У де таљ ној ана-
ли зи кон ста ту је да ће усле ди ти ге о по ли тич ке по сле ди це јер са гу бит ком љу ди 
сле ди и гу би так те ри то ри је. Нај у гро же ни ји ће би ти Бал кан и Ру си ја, ко ји ма 
нај ви ше пре ти про стор на екс пан зи ја по пу ла ци о но екс пло зив ног му сли ман-
ског ста нов ни штва. Ви де ти: Не бој ша Ву ко вић, „Јед на ци ви ли за ци ја ма ње у 
Хан тинг то но вом Уни вер зу му? – де мо граф ске про ме не и ге о по ли тич ке по сле-
ди це“, Националниинтерес,год. VI, vol. 8, број 2/2010, Ин сти тут за по ли тич-
ке сту ди је, Бе о град, 2010. (стр. 43-68)

15 WorldPopulationDataSheet2008, Po pu la tion Re fe ren ce Bu re au, Was hing ton, 
D.C., 2008. (pp. 9-10) www.prb.org/pdf08/08WPDS_Eng.pdf. О ка рак те ри стич-



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2011,год.VIIvol.10 стр.123146

137

Ре про дук тив ни по тен ци ја ли ста нов ни штва Евро пе би-
ће све ма њи. Евро пу већ ко ло кви јал но зо ву „кон ти нен том 
се дих гла ва“. Ста ро сне пи ра ми де ста нов ни штва европ ских 
зе ма ља при па да ју ре гре сив ном и стре ме екс трем но ре гре-
сив ном ти пу. Ин дек си ста ро сти ра сту, а ин дек си мла до сти 
опа да ју нај бр же у тра ди ци о нал но еми грант ским зе мља ма 
ју жне и ис точ не Евро пе. Ме ђу тим, и у нај ра зви је ни јим зе-
мља ма ЕУ ста ре ње ста нов ни штва не ће мо ћи зна чај ни је да 
успо ри ни мла да ими грант ска по пу ла ци ја (на при мер: у Не-
мач кој, Ита ли ји). По про цен ту ал ном уче шћу ста нов ни штва 
ста ри јег од 65 го ди на у укуп ној по пу ла ци ји 2010. го ди не, на 
пр вом ме сту у све ту је Ја пан, а оста лих 9 др жа ва је би ло из 
Евро пе (све су из ЕУ). Исто вре ме но, од пр вих 10 др жа ва по 
про цен ту ал ном уче шћу ста нов ни штва мла ђег од 15 го ди на, 
са мо је Ав га ни стан из Ази је, а оста лих 9 је из Афри ке (ма хом 
бив ше бри тан ске и фран цу ске ко ло ни је, чи је ста нов ни штво 
ми гра ци о но гра ви ти ра ка сво јим бив шим ме тро по ла ма).16 
У пе ри о ду 2005-2050. го ди на у за пад ној и се вер ној Евро пи 
про сеч на ста рост ста нов ни штва са 40,4 го ди не до сти ћи ће 
49,5 го ди на. Уче шће ста рих по ве ћа ће се са 17,5% на 30,6%, 
а уче шће мла дих ће се сма њи ти са 14,0% на 10,9%. У ис точ-
ној и ју го и сточ ној Евро пи ста ње ће би ти још не по вољ ни је: 
у истом раз до бљу про сеч на ста рост са 37,5 го ди на по ве ћа ће 
се на 52,2 го ди не, удео ста рих са 14,5% до сти ћи ће 31,0%, а 
удео мла дих сма њи ће се са 17,7% на 9,4%. Слич не тен ден ци је 
по ка зи ва ће и тзв. ру ска сфе ра у Евро пи (Ру си ја, Бе ло ру си ја 
и Укра ји на): про ме на про сеч не ста ро сти би ће са 37,5 на 49,9 
го ди на, уче шће ста рих са 14,3% на 26,9% и уче шће мла дих 
са 19,8% на 9,9%.17 Ови по ка за те љи упу ћу ју на на уч но уте ме-

ним го ди шњим по ка за те љи ма и ду го роч ним прог но за ма де мо граф ских кре-
та ња ви де ти и у из да њи ма за 2009. и 2010. го ди ну, где по сто је из ве сне ко рек-
ци је, али оп шти де мо граф ски трен до ви и ма кро ре ги о нал на по ла ри зо ва ност 
ни су до ве де ни у пи та ње. (WorldPopulationDataSheet2009, Po pu la tion Re fe-
ren ce Bu re au, Was hing ton, D.C., 2009. www.prb.org/pdf09/09WPDS_Eng.pdf и 
WorldPopulationDataSheet2010, Po pu la tion Re fe ren ce Bu re au, Was hing ton, 
D.C., 2010. www.prb.org/pdf10/10WPDS_Eng.pdf ) 

16 WorldPopulationDataSheet2010. (р. 2)
17 Ric hard Jac kson, Neil Ho we, TheGrayingoftheGreatPowers–Demographyand

Geopoliticsinthe21thCentury,Cen ter for Stra te gic & In ter na ti o nal Stu di es, Was-
hing ton, D.C., 2008. (p. 34, 149, 151)
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ље не прог но зе да је Евро па ду бо ко у по пу ла ци о ној кри зи, да 
је ње но ста нов ни штво без жи вот не енер ги је и да се на ла зи у 
си ла зној дру штве но-исто риј ској фа зи. Ге о по ли тич ке по сле-
ди це су не ми нов не.

„Де мо граф ска де пре си ја“ де ло ва ла је као маг нет на „ре-
ке еми гра на та“ из пре на се ље них, ма хом му сли ман ских, азиј-
ских и африч ких зе ма ља. И док су САД, Ка на да и Аустра ли ја 
ве ћи ном „уси са ва ле“ обра зо ва ни је мла до ста нов ни штво ко је 
ни је ства ра ло број но по том ство (из у зи ма ју ћи Ла ти но а ме ри-
кан це), у бо га те зе мље ЕУ (и)ле гал но су се усе ља ва ли сла би је 
обра зо ва ни ма ну ел ни рад ни ци, чи је по ро ди це су, по пра ви-
лу, би ле мно го број не. Њи ма су се, по том, у но вој европ ској 
до мо ви ни при дру жи ва ли и но ви до шља ци из за ви ча ја. То је 
био и би ће још је дан узрок за о ста ја ња Евро пе у мо дер ној и 
пост мо дер ној пре ра спо де ли гло бал не мо ћи.  Све док су ими-
гран ти би ли ре ла тив но ма ло број ни, њи хо ва не ин те гри са ност 
ни је би ла та ко ви дљи ва ни ти ири ти ра ју ћа за аутох то не Евро-
пља не. Ка да су број и про цен ту ал но уче шће ими грант ске у 
укуп ној по пу ла ци ји зе ма ља ЕУ по ра сли, усле ди ли су и њи хо-
ви, че сто ул ти ма тив ни, вер ски, кул тур ни, по ли тич ки, со ци-
јал ни и дру ги зах те ви. Они су би ли у су штин ском не са гла сју 
са хри шћан ским тра ди ци ја ма Евро пе, али су ко ри сти ли не-
до ре че но сти у пра ви ли ма де мо крат ског и ли бе рал но-ка пи та-
ли стич ког дру штва. Су ко би су по ста ја ли све че шћи и ма сов-
ни ји – у по чет ку из ме ђу мла дих ими гра на та и не фор мал них 
гру па до ми цил них Евро пља на, да би то пре ра сло у кон фрон-
та ци ју ими гра на та и зва нич не Др жа ве ко ја им је пру жи ла го-
сто прим ство. Ре зул та ти су би ли по ра жа ва ју ћи – ЕУ не са мо 
да ни је ус пе ла да од соп стве ног ста нов ни штва ет но-ин же ње-
рин гом на пра ви син те тич ки „европ ски на род“ као кључ ни 
чи ни лац европ ске су пра др жав не ин те гра ци је, већ ни је ус пе-
ла да ин те гри ше још увек ре ла тив но ма ло број не ими гран те, 
па чак ни њи хо ве по том ке ко ји су ро ђе ни у Па ри зу, Мар се ју, 
Лон до ну, Бе чу, Ро тер да му, Хам бур гу... Да је мул ти ет нич ки 
про је кат про пао јав но су при зна ле чел не лич но сти нај моћ-
ни јих зе ма ља ЕУ – пр во Не мач ке, а по том Фран цу ске, Ве ли-
ке Бри та ни је... Усле ди ло је огра ни ча ва ње сло бо да, а по том 
и пр ве ре пре сив не ме ре – у Швај цар ској за бра на из град ње 
ми на ре та, у Фран цу ској за бра на му сли ман ским же на ма да 
но се бур ке, по та па ња бро до ва са иле гал ним ими гран ти ма, 
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при нуд не ре па три ја ци је... Али, то ни је об у зда ло њи хов да љи 
при лив, ни ти ду го роч но ре ши ло про блем ин те гра ци је.

Упра во у ва ри ра њу раз ли чи тих оп ци ја ге о по ли тич ке 
бу дућ но сти Евро пе не обра ћа се до вољ но па жње на ислам-
ски чи ни лац. Од 6,9 ми ли јар ди ста нов ни ка све та (2010. го-
ди не), му сли ма на је би ло 1,3 ми ли јар де (19%) и њи хов број и 
про цен ту ал но уче шће ра сте. Ге о по ли тич ке ам би ци је исла ма 
обич но се по гре шно сво де са мо на обла сти где му сли ман ско 
ста нов ни штво са да има де мо граф ску ве ћи ну, али се не узи-
ма ју у об зир ге о по ли тич ке им пли ка ци је њи хо ве по пу ла ци о-
но-про стор не екс пан зив но сти. У кон тек сту (нео)кла сич не ге-
о по ли ти ке, ге о стра те ги је и ге о е ко но ми је, уоч љи ва је њи хо ва 
већ по сто је ће пот пу на или де ли мич на пар ти ци пи ра ју у нај-
зна чај ни јим ге о граф ским ре ги о ни ма, зо на ма и тач ка ма све та 
– у Heartland-у и Rimland-у, на го то во свим кључ ним мо ре у-
зи ма, зе мљо у зи ма и ка на ли ма, ле жи шти ма наф те и га са... У 
ју жном и ју го и сточ ном (тран сме ди те ран ском) су сед ству де-
мо граф ски ре гре сив не, али еко ном ски још увек про спе ри тет-
не Евро пе, на ла зе се без вод ни, по лу пу стињ ски, си ро ма шни 
и ге о по ли тич ки не ста бил ни пре де ли се вер не Афри ке, Бли-
ског Ис то ка и Ма ле Ази је, чи је се де мо граф ски и про стор-
но екс пан зив но ста нов ни штво су о ча ва са мо жда са мо јед ном 
оп ци јом бу дућ но сти – еми гра ци јом. Изар зи то мла да му сли-
ман ска по пу ла ци ја ће се због ви со ког фер ти ли те та до дат но 
уве ћа ва ти, а не до ста так во де за пи ће и на вод ња ва ње, плод ног 
зе мљи шта и хра не, шко ло ва ња и кул тур ног уз ди за ња, стам-
бе ног про сто ра и рад них ме ста – би ће све из ра же ни ји. Док 
је у укуп ној по пу ла ци ји Евро пе уче шће ста нов ни штва мла-
ђег од 15 го ди на и ста ри јег од 65 го ди на ујед на че но и из но-
си по 16%, са дру ге стра не Ме ди те ра на, у се вер но а фрич ким 
и бли ско и сточ ним зе мља ма, од нос мла дих и ста рих је 33% 
пре ма 5%.18 То је тем пи ра на бом ба. Зе мље ко је не ма ју наф-
ту и гас или на њи ма гу бе кон тро лу бр зо се при бли жа ва ју 
ста њу не кон тро ли са ног со ци јал ног па рок си зма. Не до вољ ни 
ка па ци те ти „жи вот ног про сто ра“, тј. ви сок при род ни при ра-
штај, еко ном ска бес пер спек тив ност и не из бе жна дру штве на 
кон фликт ност про у зро ко ва ће трај ну ге о по ли тич ку не ста-
бил ност и ства ра ње „бор бе ног кон тин ген та“. Чи ни ће га ма се 

18 WorldPopulationDataSheet2008. (pp. 12-14)
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ста ро сти 15-29 го ди на19, ла тент но не за до вољ не сво јим ста-
ту сом и сто га скло не агре сив ном по на ша њу, по бу на ма, гра-
ђан ским не ми ри ма, ору жа ним об ра чу ни ма, „ин ти фа да ма“. 
Та ква пер спек ти ва је ре ал на и она ну ди са мо је дан ег зи стен-
ци јал ни из бор – се о бу.

Где ће се еми гра ци о ни „цу на ми“ усме ри ти? На рав но 
да не ће на југ, ка пу сти њи Са ха ри или да ље, ка још си ро ма-
шни јој, а де мо граф ски екс пло зив ни јој Суб са хар ској Афри ци. 
Та ко ђе, ло гич но је да из Ма ле Ази је и са Бли ског Ис то ка еми-
гра ци о не стру је не ће би ти усме ре не ка еко ном ски за о ста лој 
и мно го људ ној цен трал ној или ју жној Ази ји. Бу ду ћи да се 
му сли ма ске обла сти се вер не Афри ке, Бли ског Ис то ка и Ма ле 
Ази је на ла зе у бли зи ни, од мах са дру ге стра не Ме ди те ра на, 
„ислам ска прет ња“20 не по сред но је усме ре на пре ма ЕУ. А је-
дан од кључ них пост мо дер них ин стру мен та ри ју ма ге о по ли-
тич ке екс пан зи је је сте де мо граф ски. Сход но то ме, ми гра ци-

19 Не мач ки со ци о лог и еко но ми ста Г. Хај нзон по ста вио је кон цеп ци ју „пре ко-
број них си но ва“, ко ја има не дво сми сле ну ге о по ли тич ку ко но та ци ју. Ње го ва 
кон цеп ци ја про ис ти че из youthbulge те о ри је, ко ја се за сни ва на „из бо чи ни“ 
уоч љи вој на пол но-ста ро сним пи ра ми да ма као гра фич ком при ка зу ста ро сних 
кон тин ге на та ста нов ни штва. Ка да у по пу ла ци ји где де це ни ја ма мај ке про-
сеч но ра ђа ју ви ше од ше сто ро де це (тј. ви ше од три си на), „из бо чи на“ ко ја 
на ста не на му шкој стра ни пи ра ми де где ста ро сна гру па 15-29 го ди на чи ни 
пре ко 30% укуп ног ста нов ни штва –  је сте ја сан по ка за тељ кон флик та. Бу ду ћи 
да за са мо јед ног, нај ви ше два си на мо же да се обез бе ди шко ло ва ње, по сао, 
при стој на за ра да, стан и ка ква-та ква дру штве на по зи ци ја, тре ћи и оста ли си-
но ви су „пре ко број ни“ – они кре ћу пу тем кри ми на ла, ре во лу ци ја, на си ља над 
ма њи на ма, ра то ва ња... или еми гра ци је. За што се „пре ко број ност“ од но си на 
си но ве, а не и на кће ри? За то што у са вре ме ном све ту ше сто ро и ви ше де це 
има ју по ро ди це у си ро ма шним, па три јар хал ним, ма хом ислам ским дру штви-
ма. У њи ма је по зи ци ја и уло га же не у пр вом ре ду упра во да ра ђа. Г. Хај нзон 
је сво ју кон цеп ци ју про ис те клу из youthbulge те о ри је ем пи риј ски те сти рао 
на се дам де се так слу ча је ва у све ту, не из о ста вља ју ћи Ко со во и Ме то хи ју као 
нај ин ди ка тив ни ји европ ски при мер ве зе „пре ко број них си но ва“ и на си ља. Ви-
де ти: Gun nar He in sohn, SöhneundWeltmacht–TerrorimAufstiegundFallder
Nationen, Orell Füssli Ver lag AG, Zürich, 2003.

20 О ислам ском пре по ро ду, успо ну, гло бал ним ам би ци ја ма и су че ља ва њу са 
За па дом ви де ти у: Џон Еспо зи то, Исламскапретња–митилистварност?, 
Про све та, Бе о град, 1994. (ори ги нал: John L. Espo si to, The IslamicThreat –
MythorReality?, Ox ford Uni ver sity Press, New York, 1992.) У по след њем по-
гла вљу књи ге аутор се за пи тао да ли се ра ди о прет њи или иза зо ву? Опре-
де љу ју ћи се да прет ња на из ве стан на чин по сто ји, он је за кљу чио да је она 
усме ре на на ду хов но, дру штве но и по ли тич ко самозадовољство за пад них 
дру шта ва. Ислам је „у из ве сним об ли ци ма, отво ре но до во ђе ње у пи та ње и 
тра ди ци ја ко је смо при хва ти ли – ма те ри ја ли зма, ли бе ра ли зма и ин ди ви ду а-
ли зма.“ (стр. 240)  



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2011,год.VIIvol.10 стр.123146

141

о ни то ко ви не по сред но ће се ре а ли зо ва ти по сред ством три
потенцијална демографскогеополитичка „мостобрана“ – 
ибе риј ског и апе нин ског (арап ска екс пан зи ја), те бал кан ског 
(тур ска екс пан зи ја21). Но ве му сли ман ске ма се при дру жи ће се 
по сто је ћим ими гран ти ма ко је ни нај ра зви је ни ја дру штва ЕУ 
ни су ус пе ла да ин те гри шу. Ка ко ће, у том слу ча ју, из гле да ти 
ет нич ка струк ту ра ЕУ у бу дућ но сти? Да ли ће се хри шћан-
ска ЕУ тран сфор ми са ти у ислам ску? И ка кав ће би ти гло бал-
ни ге о по ли тич ки по ло жај и зна чај ЕУ и Евро пе у це ли ни?                  

Иако је сте нај ра зви је ни ји део Евро пе, ЕУ не ће би ти је-
ди на из ло же на фун да мен тал ним по пу ла ци о ним про ме на ма. 
На Бал ка ну ди фе рен ци ра на де мо граф ска кре та ња хри шћан-
ског и му сли ман ског ста нов ни штва већ да ју очи глед не ге о по-
ли тич ке ре зул та те у Бо сни и Хер це го ви ни, на Ко со ву и Ме-
то хи ји, у Ра шкој обла сти, у за пад ном де лу БЈР Ма ке до ни је, 
ис точ ној и се ве ро и сточ ној Цр ној Го ри, Ал ба ни ји... Ру си ја, а 
по себ но њен ју жни „ме ки тр бух“ из ло же ни су де мо граф ско-
ге о по ли тич ком при ти ску из кав ка ско-ка спиј ског и цен трал-
но а зиј ског про сто ра. Ако се на ста ве или ин тен зи ви ра ју до-
са да шњи то ко ви при род ног при ра шта ја и ми гра ци ја, ка ко ће 
из гле да ти кон фе си о нал но-на ци о нал но-лин гви стич ка кар та 
Евро пе 2030, 2050, 2100. го ди не? Ка кав ће у тим „пре сеч ним 
тач ка ма“ бу дућ но сти би ти про стор ни раз ме штај аутох то них 
и алох то них Евро пља на? Не оче ку ју ли не ми нов не про ме не 

21 Нео о сма ни зам, „иде о ло шки амал гам исла ми зма, тур ки зма и осман ског им-
пе ри ја ли зма“ (ка ко га је де фи ни сао Д. Та на ско вић) има ја сне ге о по ли тич ке 
ди мен зи је ко је се већ оства ру ју. Те о риј ски их је уте ме љио Ах мет Да ву то глу, 
док тор по ли тич ких на у ка, про фе сор на ви ше ис тан бул ских уни вер зи те та и 
пре да вач на Ме ђу на род ном ислам ском уни вер зи те ту у Ку а ла Лум пу ру (Ма ле-
зи ја), свет ском сте ци шту му сли ман ских сту де на та из це лог све та и ра сад ни ку 
бу ду ћих де лат ни ка за „ислам ску ствар“. Ње го ва кон цеп ци ја за сни ва се на ге-
о по ли ти ци„стратегијскедубине“(тур. stra te jik de rin lik). Она про ис ти че из 
историјскеи географске дубине ко ји ма по тен ци јал но рас по ла же са вре ме на 
Тур ска, а про те же се и на Бал кан. У кон тек сту кон ти не на та, кул ту ра, ци ви ли-
за ци ја, енер ге на та и стра те гиј ских пра ва ца, ин си сти ра се  да је тур ска ге о по-
ли тич ка и ге о е ко ном ска по зи ци ја цен трал на и чвор на. Су прот но  кла сич ним 
ге о по ли тич ким кон цеп ци ја ма, по тен ци ра се да је упра во Тур ска „ср це Евро-
а зи је“ и „цен трал на зе мља“ но вог евро а зиј ског по рет ка. Ка да је 2009. го ди не 
А. Да ву то глу по стао тур ски ми ни стар спољ них по сло ва, убр зо је по ста ло очи-
глед но да он на сто ји сво ју кон цеп ци ју и прак тич но да спро ве де. Де таљ ни је 
ви де ти у: Дар ко Та на ско вић, Неоосманизам–доктринаиспољнополитичка
пракса, ЈП Слу жбе ни гла сник; Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске, Бе о град, 
2010. (стр. 35-47) 
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иден ти те та у на ве де ном „ду гом ци клу су“ не са мо по је ди не 
нај ра зви је ни је зе мље, већ и чи та ву Евро пу. Уоста лом, Евро пи 
не не до ста ју и та кве „исто риј ске лек ци је“, са не из о став ним 
ге о по ли тич ким по у ка ма. Исто ри чар Е. Ка ли шер (Eugen M. 
Ku lischer) под се ћа да по чет ком 10. ве ка ни је би ло у Бер ли ну 
Не ма ца, у Мо скви Ру са, у Бу дим пе шти Ма ђа ра, у Кон стан ти-
но по љу Ту ра ка..., а да пре 16. ве ка ста нов ни штво европ ског 
по ре кла ни је жи ве ло у Се вер ној и Ју жној Аме ри ци, Аустра-
ли ји, Но вом Зе лан ду или Ју жној Афри ци.22 Од 8. до 15. ве-
ка Пи ри неј ско по лу о стр во има ло је ти пич ну ге о по ли тич ку 
и ге о стра те гиј ску уло гу „мо сто бра на“ и „од скоч не да ске“ за 
арап ски (му сли ман ски) про дор пре ма за пад ној Евро пи, а од 
14. до 20. ве ка (и да нас!?) Бал кан ско по лу о стр во ана лог но је 
слу жи ло за ото ман ску (та ко ђе, му сли ман ску) тран сгре си ју ка 
цен трал ној Евро пи. Ет но-де мо граф ска суп сти ту ци ја по ко ре-
ног до ми цил ног хри шћан ског ста нов ни штва но вим, вла да-
ју ћим, ислам ским вер ско-на ци о нал ним еле мен том би ла је 
го то во под ра зу ме ва ју ћи упо ред ни про цес. Да ли је не што 
слич но са свим оче ки ва на бу дућ ност Евро пе у це ли ни? Ка ква 
ће, у том слу ча ју, би ти гло бал на ге о по ли тич ка уло га Евро пе 
– цен тар („Им пе ри ја“), ли мес или пе ри фе ри ја („Вар ва ри“)? 
Не ће ли та да тра ди ци о нал на уну тра шња ди хо то ми ја та ла со-
крат ског и те лу ро крат ског европ ског ге о по ли тич ког иден ти-
те та по ста ти бес пред мет на?

Уместозакључка:
европскосуочавањесаенергетском

идемографскомбудућношћу

Ку да иде Евро па? Хо ће ли у пост мо дер ну бу дућ ност це-
ла или по де ље на на ЕУ и „оста так“? Или ће, вољ но-не вољ но, 
као не знат но про ши ре на ЕУ, али као дру го ра зред ни парт нер, 
мо ра ти за јед но са не ким моћ ни јим? Да ли ће по на сле ђе ној 
(пост)хлад но ра тов ској тран са тлант ској та ла со крат ској ге о-
по ли тич кој фор му ли и да ље оста ти у са ве знич ким од но си-
ма са САД? А мо жда ће, без мно го мо гућ но сти из бо ра, ЕУ 
би ти при ну ђе на на пре стро ја ва ње ка евро а зиј ском те лу ро-
крат ском ин те гри са њу са Ру си јом и по ве зи ва ње са еко ном-

22 Eugen M. Ku lischer, Europe on theMove:War andPopulationChanges 1917
1947, Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 1948. 
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ски про спе ри тет ним зе мља ма Да ле ког Ис то ка, ју жне Ази је и 
ислам ског све та. У сва ком слу ча ју, ге о по ли тич ки „ма не вар-
ски про стор“ ЕУ од ре ђи ва ће ње на ге о е ко ном ска спо соб ност, 
тј. „кон ди ци ја“ да ду го роч но са чу ва по зи ци ју во де ће свет-
ске еко но ми је. Ме ђу тим, ње на до ми на ци ја по че ла је да сла би. 
ЕУ као це ли на да ва ла је око 30% свет ског БДП-а, али је тај 
про це нат по чео да се сма њу је због убр за ног еко ном ског ра-
ста Ки не, Ин ди је, Бра зи ла, Ру си је... У на ред ним де це ни ја ма 
зна чај но раз вој но и ге о по ли тич ко огра ни че ње пред ста вља ће 
хро ни чан не до ста так при род них ре сур са, по себ но енер ге на-
та. Евро па већ са да спа да у ред енер гет ски де фи ци тар них ма-
кро-ре ги о на све та, а ње на „енер гет ска без бед ност“ све ви ше 
за ви си од уво за из Ру си је. След стве но, по ста ће осе тљи ви ја 
и на „ге о по ли тич ку уце њи вост“. Бу ду ћи да је европ ска гло-
бал на по зи ци ја већ де це ни ја ма дру го ра зред на, њен ге о по ли-
тич ки из бор би ће ве о ма де ли ка тан: да ли и да ље да оста не 
аме рич ки „ма кро-мо сто бран“ на атлант ској оба ли Евро а зи је 
или да се, пре ме ре же на це во во ди ма за тран спорт ру ског га-
са и наф те, ори јен ти ше ка (нео)евро а зиј ским без бед но сним, 
еко ном ским и по ли тич ким ин те гра ци ја ма.

Оп хр ва на ге о е ко ном ским над ме та њи ма, Евро па је за-
по ста ви ла де мо граф ске трен до ве, ко ји, та ко ђе, има ју ге о по-
ли тич ке по сле ди це. До ми цил но европ ско ста нов ни штво ве-
ћи ном је ушло у че твр ту и пе ту фа зу де мо граф ске тран зи ци-
је, тј. у фа зу ка да су на та ли тет и мор та ли тет из јед на че ни и 
ка да мор та ли тет над ма шу је на та ли тет. То зна чи да број ста-
нов ни ка ви ше не ра сте при род ним при ра шта јем, већ ими гра-
ци јом. Ими гран ти, по ре клом ве ћи ном из ислам ских др жа ва, 
исто вре ме но има ју и све ве ћи удео у на та ли те ту европ ских 
др жа ва. Упр кос то ме, у по ра сту је број европ ских зе ма ља 
са из ра же ном де по пу ла ци јом. Не мач ка, нај мно го људ ни ја и 
нај ра зви је ни ја зе мља ЕУ, још од 1972. го ди не има не га ти ван 
при род ни при ра штај, та ко да ни ин тен зив но до се ља ва ње из 
ис точ не Евро пе и ва не вроп ских ре ги о на ни је спре чи ло да 
она по сле 2002. го ди не уђе у фа зу опа да ња бро ја ста нов ни-
ка. Исто вре ме но, број и про цен ту ал но уче шће му сли ман ских 
ими гра на та то ли ко су на ра сли, да то ви ше ни је са мо де мо-
граф ска, већ и со ци јал на, кул тур на, еко ном ска, иде о ло шко-
по ли тич ка и ге о по ли тич ка чи ње ни ца. То се нај ви ше од но си 
на нај ра зви је ни је чла ни це ЕУ – Не мач ку, Ве ли ку Бри та ни-
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ју, Фран цу ску, Ита ли ју, Хо лан ди ју... „Ислам ска прет ња“ ни-
је ви ше ти пич на са мо за бал кан ске др жа ве, где је при су ство 
исла ми зо ва ног ста нов ни штва по сле ди ца ви ше ве ков не ото-
ман ске оку па ци је, а са вре ме ни кон флик ти ре зул тат ин стру-
мен та ли за ци је за ин те ре се за пад них си ла и на ра сле нео о то-
ман ске ге о по ли тич ке ам би ци је Тур ске. Чи та ва Евро па већ се 
су о ча ва са истим иза зо вом: ка кав ће би ти њен ге о по ли тич ки 
иден ти тет и бу ду ћа уло га ако се на ста ве са да шњи де мо граф-
ски трен до ви сма ње ња уче шћа аутох то ног хри шћан ског ста-
нов ни штва, на јед ној стра ни, а по ра ста ими грант ског, му сли-
ман ског, афро-азиј ског ста нов ни штва, на дру гој стра ни?         
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NATURALRESOURCESANDTHEMANKIND
–THEKEYDEVELOPMENTALAND
GEOPOLITICALHANDICAPSOF

POSTMODERNEUROPE

Summary

EuropehasbeenenforcedtolettheUnitedStatesofAmeri
catotakeovertheleadinggeopoliticalpositionin20thcentury.
TheAtlanticEuropehaskeptahighrankingintheworldpower
hierarchy due toAmerican interests in thewestern foreground
ofEuroAsian“megacontinent”.However,postmodernglobal
processesmightmakeherfacealongtermeconomiclagandgeo
politicalmarginalization.Forherthemostacuteproblemisthe
lackofnaturalresourcesor,inthefirstplace,energyresources.
Dependence on the import of the oil and gas fromRussiawill
determinenotonlyEuropeaneconomicperspective,butalsoher
geopoliticalposition.Routesof theoil andgaspipelineshave
becomeobjects of geopolitical debates aswell as instruments
foraccomplishmentofgeopoliticalobjectives.However,thegeo
economical competition does not reduce geopolitical signifi
canceofpopulationprocessesinEurope.Lowrateofpopulation
growthandagingofindigenouspopulationinEuropehascreated
a“demographiccleararea”fortheinfluxofmostlyIslamicim
migrants.ThemigrationsindirectionofEuropewilladditionally
gaininstrengthduetodemographicexplosion,economicback
wardnessandpolitical instability of theNorthernAfrica,Near
East and Asia Minor. Since europeization (integration) of the
immigrantshaveproved tobeunsuccessful, ethnic structureof
EuropewillbechanginginfavorortheMuslimsandinlinewith
thatthegeopoliticalidentityandroleofEuropewillbechang
ing,too.
KeyWords:energydependence,demographicregression,power

decline,geopoliticalhandicaps,Europe
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* Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град 

БојанКовачевић*

ДЕ ФИ ЦИТ ПО ЛИ ТИЧ КОГ 
ГРАЂАНСТВА У ЕУ У СВЕТЛУ 

ИСТОРИЈ СКОГ ИС КУ СТВА ИЗГРАДЊЕ 
ФЕ ДЕ РАЛ НИХ НА ЦИ ЈА

Резиме

Исцрпљивањемпотенцијаланегативне,економскеин
теграцијетеоретичариипрактичниделатницикренулису
употрагузарешењимакојабиЕвропскојунијиомогућилада
почнедаделујекаоистинскаполитичказаједница.Позитив
на политичка акција европског нивоа власти у областима
попутфискалне политике, спољне и безбедоносне полити
кепостајеимперативувременусветскеекономскекризеи
новихдруштвеноисторијскихигеополитичкихизазова.Но,
у одсуству Европљана свесних своје способности да делу
јуполитички,премештањеполитикаоднајвећегзначајаза
грађаненаевропскинивовластитешкоможепронаћинор
мативноипрактичнооправдање.Утомконтекступроуча
вањеискуствамодернихфедералнихнацијанасталихпутем
удруживањапретходнонезависнихисуверенихполитичких
ентитетазадобијапосебантеоријскиипрактичнизначај.
Основни циљ рада биће да у светлу историјског искуства
изградњетримодернафедерална демоса – америчког, не
мачкогишвајцарског–омогућидубљеразумевањеследећег
питања:Какопоновостворитиполитичкиактивнеевроп
ске грађане, учеснике у јавној сфери, анепуке конзументе
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индивидуалнихправа,увремекададемократскипотенција
линационалнихдржавасве вишебледе, са једнестране,а
структурнепретпоставкезаформирањеадекватногевроп
ског медијума за изражавање демократске воље безнаде
жнонедостају,садруге?
Кључне речи: дефицит политичког грађанства, Европска

унија,САД,федералненација.

Увод
Про ду бљи ва њем про це са европ ске ин те гра ци је пи та ње 

по ли тич ког иден ти те та Европ ске уни је се са ви си на те о риј-
ских рас пра ва све ви ше спу шта ка по ли тич кој ствар но сти. 
У кон тек сту не у спе ха устав ног про јек та, ис точ но е вроп ског 
про ши ре ња и ве ли ке свет ске еко ном ске кри зе за о штра ва ју се 
рас пра ве о по ли тич ком фи на ли те ту Уни је ка ко ме ђу те о ре-
ти ча ри ма та ко и ме ђу оним по ли тич ким де лат ни ци ма ко ји 
сво јим од лу ка ма об ли ку ју про цес европ ског удру жи ва ња. У 
овом ра ду ће се, у све тлу исто риј ског ис ку ства на стан ка мо-
дер них фе де ра ци ја, ис пи та ти про блем европ ског гра ђан ства. 
Основ ни циљ би ће да се по ну ди од го вор на сле де ће пи та-
ње: Далинекиодтриисторијскапримераизградњемодерне
федералне нације –СједињенеАмеричкеДржаве,Немачка
иШвајцарска–имарелевантностизапревазилажењепро
блемадефицитаполитичкогграђанствауевропскојфедера
цијиinstatusnascendi?

Рад ће би ти по де љен на два де ла. У пр вом де лу ће се 
из ло жи ти струк тур ни узро ци про бле ма и осве тли ти до ме-
ти и кон крет не по сле ди це уво ђе ња кон цеп та европ ског гра-
ђан ства Уго во ром из Ма стрих та. У дру гом де лу ис пи та ће 
се ре ле вант ност аме рич ког, не мач ког и швај цар ског мо де ла 
из град ње фе де рал не на ци јеу кон тек сту да на шње по тра ге за 
Евро пља ни ма све сним сво је спо соб но сти да де лу ју по ли тич-
ки.

ДефицитграђанствауЕУкао
политичкинедовршенојфедералнојзаједници

„Евро пља нин је хтео са мо оно што је он сам же лео; он 
је као ар би трар ну и пре ва зи ђе ну од ба цио на ци ју, по ли тич ки 
ин стру мент ко ји му је омо гу ћио, по ста вља ју ћи му гра ни це, 
да оства ру је свој су ве ре ни тет или во љу. Са да се све ви ше на-
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ла зи без ин стру мен та, без окви ра де ло ва ња, уса мљен и по ли-
тич ки им по тен тан. Чак и са де таљ но раз ра ђе ним га ран ци ја-
ма де мо крат ског пра ва да же ли све, Евро пља нин као гра ђа-
нин мо же да по стиг не све ма ње и ма ње.“ 1

Сва ки чо век обе ле жен је број ним ин те ре си ма по сред-
ством ко јих он при па да раз ли чи тим дру штве ним гру па ма, 
као што су оп шти на, ре ги ја др жа ва, раз ли чи ти еко ном ски и 
дру штве ни кру го ви, или, пак, ет нич ка, је зич ка или кул тур на 
за јед ни ца, итд. Постављасепитањештајетоштопред
стављаинтегративнипринципкојитрајносједињујесвеове
различитостиуједнојполитичкојзаједници?

Основ на раз ли ка из ме ђу јед не не до вр ше не по ли тич ке 
за јед ни це и мо дер не др жа ве на ла зи се у то ме што је дин ство 
јед не не до вр ше не за јед ни це, по пут бив ше Со ци ја ли стич ке 
Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је нпр, у сва ком тре нут ку 
за ви си од мо гућ но сти по сти за ња са гла сја из ме ђу пред став-
ни ка те ри то ри јал них, еко ном ских или ет нич ких за јед ни ца, 
док се, пак, је дин ство мо дер не др жа ве те ме љи на по сто ја њу 
је дин стве ног прав ног, устав ног по рет ка ус по ста вље ног те-
мељ ном политичкомодлуком. Но, исто ри ја учи да уко ли ко 
ту те мељ ну од лу ку до не се ти ран ски вла дар,2 или пак стра не 
оку па ци о не сна ге, јединство заједнице може трајати са
модооногтренуткадокнароднезадобиједовољнусвесто
својојполитичкојвредности.Дру гим ре чи ма, мо дер ној по-
ли тич кој за јед ни ци тре ба легитимитет, од но сно, интегра
тивнипринцип. Тај ин те гра тив ни прин цип по ја вио се у фор-
ми на ци је,као ре мек де ло две исто риј ске ре во лу ци је с кра ја 
XVI II ве ка, ко је су на по зор ни цу свет ске исто ри је до не ле уве
рењедаизворипорекло свакеполитичке властиморапо
чиватиународу. Пре Фран цу ске ре во лу ци је, ко ја са пу ним 
пра вом но си на зив свет ско и сто риј ска,3 ле ги ти ми тет др жа ве 

1 Pierre Manent, Democracy without nations? The fate of self-government in 
Europe, ISI Books, Wilmington, 2007, p. 83.

2 Нојман подсећа да су италијански градови-државе били прве модерне 
државе. Оне пак, нису биле дело нација, већ богатих капиталиста који су 
куповали војнике и били у стању да помоћу њих успоставе тираније. Оно 
што је недостајало тим тиранијама био је некакав принцип легитимације. 
Франц Нојман, Владавинаправа, Филип Вишњић, Београд, 2002, стр. 243.

3 “Рекло би се да је Француска револуција проистекла из филозофије, и не 
без разлога филозофија се називала Welweisheit (мудрост), јер је она не само 
истина по себи и за себе, као чиста суштина ствари, већ и истина уколико у 
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по ти цао је или од бо жан ских из во ра, или се, пак, те ме љио на 
ап стракт ним прин ци пи ма при род ног пра ва.Фун да мен тал-
ни пре о крет ко ји је Ре во лу ци ја до не ла на  по зор ни цу свет ске 
исто ри је са сто јао се, да кле, у то ме што ле ги ти ми тет мо дер не 
др жа ве на кон ње ви ше не по ти че од др жа ве као та кве, ни-
ти од не ка квих тран сце ден тал них бо жан ских из во ра, већод
народакоји јепостаосвестансвојеспособностидаделује
политички,односнооднације.Ти ме се раз ре ша ва и по чет-
на ди ле ма о при ро ди ин те гра тив ног прин ци па ко ји сје ди њу-
је раз ли чи то сти у окви ру мо дер не по ли тич ке за јед ни це:на
ција,као “ирационалнаструктурадржаве”,4јестетакоја
трајноуједињујебројнеичестомеђусобносупротстављене
интересепојединаца,каоињиховихтериторијално,култур
но,језички,економски,итд.,различитихгрупа.

Но, за раз ли ку од мо дер них европ ских на ци о нал них 
др жа ва, крај њи од го вор на пи та ње о при ро ди ин те гра тив ног 
прин ци па Европ ске за јед ни це/уни је без на де жно је из о ста јао 
још од по чет ка про це са ин те гра ци је. Дру гим ре чи ма, ди ле-
ма о то ме шта др жи на оку пу ра зно вр сне те ри то ри јал не и 
со цио-еко ном ске за јед ни це ин те ре са у окви ру европ ске, по-
ли тич ки не до вр ше не за јед ни це, оста ла је до да нас ус кра ће-
на за свој ко нач ни од го вор. Шта ви ше, мо же се твр ди ти да је 
из у зет но про ду бљи ва ње про це са европ ске ин те гра ци је омо-
гу ће но упра во ти ме што је ди ле ма о европ ском fi na lité po li-
ti que,до са да та ко успе шно из бе га ва на у прак си европ ског 
удру жи ва ња. Фе де рал ни про цес европ ског удру жи ва ња, ко ји 
се у Евро пи не за у ста вљи во про ду бљи вао још од пот пи си ва-
ња Уго во ра из Ри ма, до са да је успе вао да по стра ни оста ви 
те мељ ну ди ле му политичкогидентитета Уни је. На и ме, са-
свим је оправ да на бо ја зан да би пре ме шта ње те ди ле ме из 
сфе ре те о риј ског ми шље ња на тло да на шње европ ске дру-
штве но исто риј ске по зор ни це мо гло до ве сти у пи та ње из ван-

световности постаје жива. Не смемо, дакле, побијати тврдњу да је Револуција 
своју прву побуду добила од филозофије.”   (подвукао Б.К.),  Г.В.Ф. Хегел, 
Филозофијаисторије, Федон, Београд, 2006, стр. 503-504

4 Франц Нојман, Владавина права, оп. цит., стр. 241.  Концепт нације може се 
теоријски досегнути само у контексту модерне државе. Према Максу Веберу 
(nem. Max Weber) “нација је заједница која у принципу тежи да створи своју 
сопствену државу”. Max Weber, „The Nation“ in: John Hutchinson, Anthony D. 
Smith (eds), Nationalism, Oxford University Press, Oxford, New York, 1994, p. 
25.
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ред не ре зул та те до са да шњег то га ин те гра ци је.5 Исто вре ме-
но, пак, овај иде о ло шки не у тра ли зо ва ни фе де рал ни про цес, 
во ђен, пр во и пре све га, ло ги ком мак си ми за ци је еко ном ских 
ре зул та та упра вља ња, од но сно ло ги ком резултантноглеги
тимитета (енгл.outputlegitimacy),6 био је ди рект но пра ћен 
све зна чај ни јим сма њи ва њем са мо у прав них по ли тич ких по-
тен ци ја ла европ ских на ци ја. 

Ва жно је, ме ђу тим, на гла си ти да у кон тек сту овог из ла-
га ња нацијунебитребалоразуметиуетнокултурномсми
слу,већкаоконкретанполитичкиизразколективногпосто
јањаевропскихнарода.Имајућитоу виду,проблемевроп
скогграђанствасеможедефинисатинаследећиначин.Све
чвршће административно, економско и институционално
повезивањеевропскихдржавадиректнојепраћенодеполи
тизацијомживотаполитичкипостојећихевропскихнаро
да,односно“методолошкимсвођењемњиховогколективног
постојањанаактивностиграђанскогдруштва“.7 Истовре
мено, грађанидржавачланицавременомсве вишепостају
значајноидиректнопогођениобавезујућимодлукаманеког
одразличитихнивоавластиуоквируполитичкинедовршене
европскефедералнезаједнице.

Све сни мо гу ћих не га тив них по сле ди ца, ка ко по сло бо-
ду по је ди на ца и ко лек ти ва, та ко и по са мо под но шљи во функ-
ци о ни са ње це ло куп ног си сте ма, глав не ар хи тек те европ ског 
про јек та по ку ша ле су не ка ко да за ма гле по сто ја ње овог те-
мељ ног про бле ма фе де рал но ин те гри са не Евро пе. У том ци-
љу, до шло је до ин сти ту ци о на ли за ци је кон цеп та европ ског 

5 „Уосталом Европска унија је још од самог настанка успешно прошла кроз 
скоро пола века, а да ниједном није превише истицано питање идентитета. 
Према оваквом виђењу ствари сам тај појам изгледа да не само да није под 
знаком питања, већ је, што је још горе, и сасвим непотребан.“ Томас Мајер, 
ИдентитетЕвропе, Албатрос плус, Службени гласник, Београд, 2009, стр. 13.

6 Према концепту резултантног легитимитета (engl. output legitimacy) 
политичке одлуке су легитимне уколико оне ефикасно промовишу 
заједничку добробит конститутивних јединица које су у питању. Према 
концепту полазног легитимитета (engl. input legitimacy), пак, политичке 
одлуке су легитимне уколико оне одсликавају „вољу народа“ - односно, 
уколико оне произилазе из аутентичних преференција чланова заједнице. 
Fritz W. Scharpf, GoverninginEurope:EffectiveandDemocratic?, Oxford Uni-
versity Press, 1999, p. 6.

7 Pierre Manent, Democracywithoutnations?ThefateofselfgovernmentinEurope, 
op. cit., p. 77.
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гра ђан ства Уго во ром из Ма стрих та, што се мо же схва ти ти 
као сво је вр сно при зна ње да еко ном ска пра ва као та ква ни су 
до вољ на за ства ра ње ’осе ћа ја Евро пеј ства’.8 „Установљавасе
право грађанстваУније. ГрађанинУније је свако лице које
имадржављанствонекеоддржавачланица.Праваиоба
везеграђанаУнијепотврђенасуовимУговором.“(Уго вор о 
Европ ској уни ји, члан 17 (еx члан 8)).Но, на кон крат ко трај не 
по чет не еуфо ри је, те о ре ти ча ри и по ли тич ки де лат ни ци убр-
зо су се су о чи ли са из не на ђу ју ћом три ви јал но шћу по ку ша ја, 
учи ње ног Уго во ром о ства ра њу Европ ске уни је, да се ко ри-
шће њем пра зне прав не фор ме ре ши је дан те мељ ни по ли тич-
ки про блем.9  Иако је ства ра ње ин сти ту ци је гра ђа ни на Уни-
је пред ста вља ло по вод за број не уза вре ле те о риј ске и јав не 
рас пра ве, пре све га због огром не ре то рич ке и сим бо лич ке 
сна ге са мог тер ми на, у зби љи не де мо крат ског, тех но крат ског 
функ ци о ни са ња ЕУ ни је до шло ни до ка кве епо хал не про-
ме не. Пре све га, тре ба уочи ти да пра ва гра ђан ства у Уни ји 
при па да ју ис кљу чи во др жа вља ни ма др жа ва чла ни ца, а да су 
pri ma fa cie др жа ве чла ни це те ко је од ре ђу ју ко су њи хо ви др-
жа вља ни. Ка ко би из бе гле мо гу ће не до у ми це, и ка ко би се 
на гла сио зна чај ове чи ње ни це, кре а то ри европ ског про јек та 
мо ди фи ко ва ли су у Уго во ру из Ам стер да ма члан о гра ђан-
ству на сле де ћи на чин. „Гра ђан ство Уни је ком пле ти ра, а не 
за ме њу је на ци о нал но др жа вљан ство.“(Уго вор о Европ ској 
уни ји, члан 17) Осим то га, број ни прав ни те о ре ти ча ри уочи-
ли су да је ка та лог пра ва гра ђан ства ве о ма огра ни чен и вр ло 
спе ци фи чан, те да се сто га те шко мо же по ре ди ти са кон цеп-
ти ма гра ђан ства ко ји се ина че оства ру ју у др жа ва ма.10 Оно 
што је уисти ну ин те ре сант но, и што по ста је уоч љи во већ на 

8 Michaelle C. Everson, Urlich K. Preuss, Concepts, Foundations, and Limits of
European Citizenship, Zentrum für Europäische Rechtspolitik an Universität 
Bremen, Bremen, 1995, p. 44.

9 Чини се да је коришћење самог термина европско грађанство, које припада 
класичном језику демократске националне државе, било реакција на све већи 
осећај депресије и незадовољства у погледу европске конструкције у време 
када је сам темељ легитимитета овог великог пројекта доведен у питање. 
Џозеф Вајлер, УставЕвропе, Филип Висњић, Београд, 2002, стр. 366.

10 Josephine Shaw, “Citizenship of the Union: Towards post-national membership?”, 
http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/97/97-06--I.html, Видети такође 
Siofra O’Leary, TheevolvingconceptofCommunitycitizenship,From the free
movement of persons to Union citizenship, Kluwer Law International, Hague, 
London, Boston, 1996, p. 306.
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пр ви по глед, је сте да оде љак ко јим се уво ди гра ђан ство Уни-
је го во ри о ду жно сти ма, а да их, при том, не на бра ја, и го во ри 
о пра ви ма гра ђа на, а да, при том, не обез бе ђу је би ло ка кво 
озбиљ ни је сред ство за њи хо во оства ри ва ње.11 

Реч ју, и по ред сво јих ам би ци о зно про кла мо ва них ци-
ље ва, Уго вор о Европ ској уни ји ни је до вео у пи та ње чу ве ну 
оце ну Реј мо на Аро на (Raymond Aron), ко ју је овај фран цу ски 
ми сли лац дао још дав не 1974. го ди не у свом чу ве ном тек сту 
под на зи вом „Да ли је мул ти на ци о нал но гра ђан ство мо гу-
ће?“. „Иако Европ ска за јед ни ца да је свим гра ђа ни ма сво јих 
др жа ва чла ни ца иста еко ном ска и со ци јал на пра ва, не по сто-
је та ква ство ре ња као што су ‘Европ ски гра ђа ни’. По сто је са-
мо фран цу ски, не мач ки или ита ли јан ски гра ђа ни.“12

Но, оно што су штин ски про ду бљу је про блем је сте то да 
су и гра ђа ни др жа ва чла ни ца као та кви, од но сно Фран цу зи, 
Нем ци, Ита ли ја ни, итд., по сте пе но пре о бра же ни у пукекон
зументенегативнихправакојеимдодељујенекакваудаље
на, иако можда беневолентна, патерналистичка европска
власт. Ха бер мас је ова кав раз вој си ту а ци је лу цид но на звао 
„кли јен те ли за ци јом уло ге гра ђа на“.13 На и ме, гра ђа ни др жа-
ва чла ни ца су са про ду бљи ва њем ин те гра ци је по сте пе но 
би ва ли све ви ше ус кра ће ни за мо гућ ност ак тив ног по ли тич-
ког уче шћа у про це су од лу чи ва ња на сва три ни воа вла сти, 
ре ги о нал ном, на ци о нал ном и над на ци о нал ном.14 Из ван сва-
ке сум ње је да уво ђе ње прав не фор ме гра ђан ства Уни је, ли-
ше не би ло ка квог суп стан ци јал ног са др жа ја, ни је до ве ло до 
на прет ка  у по гле ду рас ту ће по ли тич ке им по тен ци је гра ђа на 
др жа ва чла ни ца ЕУ. На и ме, ако је овај Уго вор унео би ло ка-
кву про ме ну он да је он са мо додатнозаштитиограђанеу

11 Џозеф Вајлер, УставЕвропе, op. cit., стр. 371.
12 Raymond Aron, “Is multinational citizenship possible?” in: Bryan Turner and Peter 

Hamilton,  Citizenship,Criticalconcepts, Routledge, London and New York, 1994, 
p. 288.

13 Jurgen Habermas, “Citizenship and national identity: some reflections on the future 
of Europe”, in: Bryan Turner and Peter Hamilton,  Citizenship,Criticalconcepts, 
Routledge, London and New York, 1994, p. 350.

14 Између осталих видети книге Heidrun Abromeit, Democracy in Europe:
LegitimisingPoliticsinaNonStatePolity, Berghahn Books, New York, Oxford, 
1998, Deirdre M. Curtin, Postnationaldemocracy,TheEuropeanUnioninsearch
ofapoliticalphilosophy, Kluwer Law International, Hague – London – Boston, 
1997.
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њиховимприватнимсферама,да ју ћи им не ка но ва пра ва, од 
ко јих је мо жда нај зна чај ни је оно ко је се од но си на сло бод но 
кре та ње и бо ра вак на те ри то ри ји дру гих др жа ва чла ни ца.15 
Но, ти ме су са мо про ши ре на по сто је ћа ин ди ви ду ал на пра ва, 
ко ја су иона ко до бро за га ран то ва на на ци о нал ним уста ви ма, 
од лу ка ма на ци о нал них устав них су до ва и Европ ском по ве-
љом о људ ским пра ви ма. 

За и ста, чи ни се да ин сти ту ци ја гра ђа ни на Уни је не ма 
ни шта за јед нич ко са исто риј ским и фи ло зоф ским аспек ти-
ма овог кон цеп та ко ји је сво ју по твр ду на по зо р ни ци свет-
ске исто ри је до био за вре ме Фран цу ске ре во лу ци је. Ва жно 
је има ти на уму да је ова Ре во лу ци ја, ко ја је има ла свет ско-
и сто риј ски ка рак тер, свој глав ни фи ло зоф ски под сти цај до-
би ла из ре пу бли кан ске ми сли Жан Жа ка Ру соа. Пре ма овом 
кла сич ном по ли тич ком фи ло зо фу, кон цепт на род не су ве-
ре но сти ни је се од но сио са мо на пу ки тран сфер по ли тич ке 
мо ћи од о зго пре ма до ле. Уме сто то га, „на род на су ве ре ност 
зна чи ла је пре о бра жај ауто ри тар не у са мо-за ко но дав ну моћ“ 

16. За раз ли ку од та кве иде је, Уго во ром из Ма стрих та Уни ја 
је па тер на ли стич ки доделилане ка до дат на со цио-еко ном ска 
пра ва гра ђа ни ма др жа ва чла ни ца, ко ји су то ком про це са ин-
те гра ци је кон стант но ли ша ва ни мо гућ но сти да оства ру ју ак-
тив ну, пар ти ци па тив ну уло гу на сва три ни воа упра вља ња 
– суб-на ци о нал ном, на ци о нал ном и европ ском. 

Не ки те о ре ти ча ри тач но су уочи ли да „овај мо дел гра-
ђан ства ли чи на ли бе рал ни иде ал де мо кра ти је, чи је је су-
штин ско обе леж је при ват но пра во, као фун да мен тал ни 

15 Међутим, неки аутори показују скептичност у погледу стварног домета овог 
права. ”Штавише, то је право које су грађани већ поседовали –у многим 
случајевима већ много година – или на основу разних одредаба оснивачких 
уговора ЕЗ које представљају принципе заједничког тржишта (Чланови 7A, 
48, 52 и 59), или  на основу серије директива донетих 1990. које додељују 
право становања у свим државама чланицама бројним категоријама особа 
које нису економски активне (или нису чланови фамилија оних који су 
економски активни), као што су пензионери, студенти и они који су независни 
од економских средстава. Чини се да члан о грађанству у Унији није додао 
ништа ново, поготово ако се узме у обзир да он допушта законодавцу ЕУ да 
тражи од оних који користе право боравка у некој од земаља чланица да буду 
економски активни, или способни да се самостално издржавају у току боравка 
у земљи домаћину.”, Josephine Shaw, “Citizenship of the Union: Towards post-
national membership?”, op. cit.,

16 Jurgen Habermas, “Citizenship and national identity: some reflections on the future 
of Europe”, p. 344.
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устав ни прин цип, за јед но са од су ством прет по став ки по-
ли тич ког са мо-од ре ђе ња“17. Сто га, уво ђе ње пра зне прав не 
фор ме гра ђан ства Уни је не би тре ба ло схва ти ти као озби-
љан по ку шај спре ча ва ња да љег опа да ња по ли тич ких са мо у-
прав них ка па ци те та гра ђа на др жа ва чла ни ца, до ког до ла зи 
са про ду бљи ва њем про це са ин те гра ци је. Чи ни се не у пит ном 
оце на да, уко ли ко да нас и по сто ји европ ско дру штво, он да 
је то дру штво „па сив них гра ђа на – појединаца ко ји још ни су 
по ве за ни би ло ка квим спе ци фич но европ ским дру штве ним 
ве за ма“18. Мо же се чак твр ди ти да се европ ски су пра на ци о-
нал ни јав ни про стор огра ни ча ва на то да пред ста вља Хе ге-
лов си стем по тре ба, у ком се по је ди нац схва та ап стракт но, 
као ин ди фе рент ни еле мент тех нич ке и суд ске ко ор ди на ци је 
и ре гу ла тор не прак се. 19Украт ко, европ ски фе де рал ни про-
цес ин те гра ци је, ко ји је, ин тен ци јал но из бе га ва ју ћи пи та ње 
по ли тич ког иден ти те та ЕЗ/ЕУ и ње них чла ни ца, по тен ци јал 
за рат не су ко бе из ме ђу европ ских др жа ва свео на ми ни мум, 
био је ди рект но пра ћен зна чај ним сма њи ва њем по тен ци ја ла 
са мо у прав ног по ли тич ког де ло ва ња европ ских на ро да. Та ко 
овај, на из глед, не за у ста вљи ви про цес удру жи ва ња др жа ва 
озбиљ но пре ти да све де уло гу европ ских по ли тич ких гра-
ђа на на уло гу bourgeois.Из ра же но са вре ме ним је зи ком то 
зна чи ко ри сник ин ди ви ду ал них пра ва, ко ји по се ду је прав ни 
ста тус члан ства у за јед ни ци, и ко ји је сна жно за шти ћен у сво-
јој при ват ној сфе ри, док је, исто вре ме но, без на де жно бес по-
мо ћан у по ку ша ји ма да до ве де до де мо крат ске про ме не.

На рав но, у вре ме ни ма ка да је по ли тич ка власт те жи ла 
да у пот пу но сти ин фил три ра дру штво, ка да је сфе ра су ве ре-
ни те та пре ти ла да из бри ше сфе ру осло бо ђе ну од ње, ја сно 
раз гра ни че ње  из ме ђу др жа ве и дру штва, као и ши ре ње сфе-
ре ин ди ви ду ла них пра ва има ло је за и ста дра го цен еман ци-
па тор ски ефе кат. Ме ђу тим, та вре ме на су, ма кар ка да је реч о 
раз ви је ном за пад ном де лу све та, одав но про шла. За да так раз-

17 Carlos Closa, “European Union citizenship and supranational democracy”, in: 
Albert Weale, Michael Nentwich (eds), PoliticaltheoryandtheEuropeanUnion, 
Routledge, London and New York, 1998, p. 180.

18 Gianluigi Palombella, “Whose Europe? After the constitution: A goal-based 
citizenship”, in:  International Journal of Constitutional Law, Oxford Journals, 
Oxford University Press, numbers .2 & 3, 2005, p. 362.

19 Gianluigi Palombella, “Whose Europe? After the constitution: A goal-based 
citizenship”, op. cit., pp.362-363.
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два ја ња чо ве ка у гра ђа ни на и би зни сме на, гра ђа ни на и про-
те стан та, гра ђа ни на и ка то ли ка или пра во слав ца, итд. – што 
зна чи ус по ста вља ње не у трал не сфе ре лич ног из бо ра у ко јој 
сва ки гра ђа нин као при ват но ли це има мо гућ ност да его и-
стич но те жи мак си ми за ци ји оства ри ва ња сво јих соп стве них 
по тре ба20- из вр шен је са успе хом у за пад но-европ ским др жа-
ва ма ли бе рал не-де мо кра ти је. Но, чи ни се да те мељ ни про-
блем де фи ци та гра ђан ства да на шње ЕУ ни ка ко не мо же би ти 
све ден на не до ста так на бро ја них, устав но за га ран то ва них и 
суд ским пу тем за шти ће них ин ди ви ду ал них пра ва. Уме сто 
то га, глав на прет ња за сло бо ду по је ди на ца и њи хо вих за јед-
ни ца на ла зи се у чи ње ни ци да је про цес европ ске ин те гра ци-
је сма њио мо гућ ност по ми ре ња при ват не ауто но ми је и јав ног 
са мо-од ре ђе ња, чи ме су бит но осла бље ни са ми те ме љи де-
мо крат ског гра ђан ства.21 Из тог раз ло га, ви ше ни је до вољ но 
схва ти ти европ ску по ли тич ку власт као ну жно зло на спрам 
ког, као пре пре ка ње го вом ши ре њу, сто је си сте мом вер ти кал-
не и хо ри зон тал не по де ле вла сти за шти ће на ин ди ви ду ал на 
пра ва. Да кле, су штин ско пи та ње са ко јим се су о чи ла да на-
шња Евро па ни је ка ко су зби ти, огра ни чи ти сфе ру су ве ре ни-
те та, већ какопомиритифрагментиранесференационалних
суверенитетаиевропскогсуверенитетасасфероминдиви
дуалнихправа. Арон је прег нант но уочио да је „гре шка оче ва 
осни ва ча Европ ске за јед ни це са обе стра не Атлан ти ка би ла у 
то ме што су иг но ри са ли Хе ге ло ву ди стинк ци ју (ко ју је раз-
ра дио мла ди Маркс у свом тек сту о је вреј ском пи та њу) из ме-
ђу при пад ни ка гра ђан ског дру штва (bur ger lic he Ge sellschaft) 
и гра ђа ни на: пр ви је при ват на осо ба, а дру ги, за хва љу ју ћи 
ства ра њу јав не сфе ре др жа ве пу тем уни вер зал ног пра ва гла-
са, уче сник“22.

Из прет ход ног из ла га ња мо же се за кљу чи ти да пред 
те о ре ти ча ри ма и прак тич ним по ли тич ким де лат ни ци ма у 
Евро пи сто ји сле де ћи за да так. Ка ко по но во ство ри ти по ли-
тич ки ак тив не европ ске гра ђа не, уче сни ке у јав ној сфе ри, а 
не пу ке кон зу мен те ин ди ви ду ал них пра ва, у вре ме ка да де-

20 Jurgen Habermas, TheoryandPractice, Heinemann, London, 1974, p. 84.
21 Carlos Closa, “European Union citizenship and supranational democracy”, in: 

Albert Weale, Michael Nentwich (eds), PoliticaltheoryandtheEuropeanUnion, 
Routledge, London and New York, 1998, p. 175.

22 Raymond Aron, “Is multinational citizenship possible?”, op. cit., p. 287.
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мо крат ски по тен ци ја ли на ци о нал них др жа ва све ви ше бле-
де, са јед не стра не, а струк тур не прет по став ке за фор ми ра ње 
аде кват ног европ ског ме ди ју ма за из ра жа ва ње де мо крат ске 
во ље без на де жно не до ста ју, са дру ге?    

Ме ђу тим, не ко се са пра вом мо же за пи та ти да ли је ова-
ко по ста вљен за да так са мо јед на илу зи ја под стак ну та исто-
риј ским ис ку ством ма лих гра до ва-др жа ва у ан тич кој Грч кој, 
или ет нич ки и кул тур но хо мо ге них европ ских на ци о нал них 
др жа ва ко је се ра ђа ју од кра ја XVI II ве ка. Да ли је уоп ште 
мо гу ће по ми ри ти иде ју по ли тич ки ак тив них гра ђа на, ре пу-
бли ка на ца, уче сни ка у јав ној сфе ри, са ствар но шћу европ ске 
по ли тич ки не до вр ше не за јед ни це? Ов де тре ба под се ти ти на 
две ва жне ства ри. Са јед не стра не, функ ци о ни са ње ове сло-
же не за јед ни це без исто риј ског пре се да на, за сни ва се, пр во 
и пре све га, на ло ги ци иде о ло шки не у тра ли зо ва ног фе де ра-
ли зма усме ре ног на по ве ћа ње укуп них еко ном ских ре зул та-
та упра вљач ког про це са. Са дру ге, овој по ли тич ки не до вр-
ше ној за јед ни ци свој стве на је ра ди кал на кул тур на, ет нич ка, 
исто риј ска, је зич ка и еко ном ска хе те ро ге ност ње них кон сти-
ту тив них је ди ни ца. У том сми слу, Ха бер мас је тач но уочио 
да „тех но крат ски об лик ко ји је усво ји ла Европ ска за јед ни ца 
по ја ча ва сум ње о то ме да ли су нор ма тив на оче ки ва ња ко ја 
се ве зу ју за уло гу де мо крат ског гра ђа ни на од у век би ла са мо 
илу зи ја. Да ли је про ла зна сим би о за ре пу бли ка ни зма и на-
ци о на ли зма са мо за ма гли ла чи ње ни цу да зах те ван кон цепт 
гра ђан ства у нај бо љем слу ча ју од го ва ра ма ње сло же ним од-
но си ма у окви ру јед не ет нич ки и кул тур но хо мо ге не за јед-
ни це? 23“ 

Од го во ри ти по зи тив но на ову ди ле му зна чи ло би при-
хва ти ти Карл Шми то ву ин тер пре та ци ју Ру со о ве volontégé
néral.„Ка ко је Ру со кон стру и ше, volontégénéral је уисти ну 
хо мо ге ност. То је за и ста кон се квент на де мо кра ти ја.“24 То би, 
та ко ђе, зна чи ло сло жи ти се са оце ном Реј мо на Аро на учи ње-
ном 1974. го ди не да је “иде ја мул ти на ци о нал ног гра ђан ства 
про ти ву реч на у свом зна че њу”.25 Ме ђу тим, у кон тек сту да на-

23 Jurgen Habermas, “Citizenship and national identity: some reflections on the future 
of Europe”, p. 348.

24 Карл Шмит, “Духовно-повесни положај данашњег парламентаризма”, 
Слободан Самарџић (ур.), Нормаиодлука,КарлШмитињеговикритичари,
Филип Вишњић, Београд, 2001, стр. 158.

25 Raymond Aron, “Is multinational citizenship possible?”, op. cit., p. 279.
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шње Европ ске уни је то, та ко ђе, зна чи при хва та ње ну жно сти 
ши ре ња про ва ли је из ме ђу по сле ди ца ко је по ли тич ке од лу-
ке не ког од ни воа вла сти у окви ру европ ског си сте ма упра-
вља ња има ју по гра ђа не, и мо гућ но сти гра ђа на да по сред но 
или не по сред но кон тро ли шу до но ше ње тих од лу ка. Дру гим 
ре чи ма, то зна чи по ми ри ти се са за да том ствар но шћу у ко-
јој се уло га гра ђа ни на, ак тив ног уче сни ка по ли тич ке сфе ре, 
сво ди на bourgeois,пу ког кон зу мен та ин ди ви ду ал них пра-
ва. Нај зад, то зна чи при хва ти ти по сто је ћу си ту а ци ју као не-
ми нов ну по сле ди цу јед не епо хе ко ја се су штин ски од ли ку је 
сро за ва њем на ци ја, као по ли тич ки по сто је ћих је ди ни ца, на 
ни во дру шта ва са чи ње них од де по ли ти зо ва них по је ди на ца 
по ве за них ин те ре сом, не моћ них и не за ин те ре со ва них за де-
мо крат ску про ме ну, па сив них ко ри сни ка зна чај но про ши ре-
не сфе ре ин ди ви ду ал них пра ва.     

За и ста, по ста вља се пи та ње да ли је кон цепт гра ђан-
ства, схва ћен у ак тив ном ре пу бли кан ском сми слу, уоп ште 
ре ле ван тан за јед ну по ли тич ки не до вр ше ну за јед ни цу по пут 
да на шње ЕУ. Уко ли ко се овај кон цепт ве зу је ис кљу чи во за 
кул тур но хо мо ге не на ци о нал не др жа ве, он да је од го вор не-
дво сми сле но не га ти ван. Упр кос по сто ја њу за јед нич ке кул-
тур не по ли ти ке ЕУ, ства ра ње би ло ка кве вр сте кул тур но хо-
мо ге не европ ске на ци је чи ни се чак и да љим да нас не го дав не 
1974. го ди не ка да је Арон дао сво ју пе си ми стич ну оце ну. Но, 
не ко би, опет, мо гао од лу чи ти да усво ји је дан крај ње ап страк-
тан при ступ ко ји на гла ша ва те о риј ску мо гућ ност по сто ја ња 
ви ше стру ких гра ђан ста ва у окви ру јед не сло же не за јед ни це. 
У том ду ху, не ко би мо гао да од ба ци Аро нов став, по ку ша-
ва ју ћи да оштро те о риј ски раз дво ји кон цепт гра ђан ства од 
исто риј ске за јед ни це ко ја је ство ре на у исто риј ским олу ја ма 
Фран цу ске ре во лу ци је – мо дер не и из ра зи то цен тра ли стич ке 
на ци о нал не др жа ве.26 Но, овај пот пу но не ис то ри чан при ступ 
чи ни се пре ви ше ап страк тан и не у вер љив, по себ но у кон тек-
сту прак тич них иза зо ва ко је на ме ће дру штве но-исто риј ска 
и ге о по ли тич ка ствар ност да на шње ЕУ. Јед но став но ре че но, 
уко ли ко се прет по ста ви, на те ме љу ју ри стич ког док три нар-

26 Један интересантан теоријски покушај супростављања Ароновој позицији 
може се пронаћи код Елизабет Миан (Elizabeth Meehan). Ова ауторка 
покушала је да концептуално раздвоји концепт грађанства од историјске 
форме националне државе. Elizabeth Meehan, Citizenship and the European
Community,SAGE Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi, 1993.
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ног ми шље ња, да би не ка иде ал на фор ма фе де ра ли зма мо гла 
да омо гу ћи по ли тич ки хар мо нич ну ко ег зи стен ци ју фе де рал-
не и фе де ра ли зо ва них на ци ја, и да, сто га, та фор ма нај ви ше 
од го ва ра ЕУ, то, го то во из ве сно, не ће да ти ни ка кав озбиљ ни-
ји до при нос у по гле ду ра све тља ва ња прак тич них и те о риј-
ских ди ле ма европ ског гра ђан ства.27 

Ме ђу тим, уко ли ко се ди ле ма европ ског гра ђан ства по-
сма тра са ста но ви шта исто риј ског ис ку ства ства ра ња мо дер-
них фе де ра ци ја ства ри по ста ју зна чај но сло же ни је. На и ме, 
исто ри ја све до чи да су по је ди не фе де рал не на ци је на ста ле 
упра во ује ди ња ва њем кул тур но, је зич ки и вер ски хе те ро ге-
них за јед ни ца, ко је су као су ве ре не и не за ви сне по ли тич ке 
је ди ни це по сто ја ле кроз дуг исто риј ски пе ри од. Ти фе де рал-
ни де мо си су, да кле, на ста ли у од су ству суп стан ци јал не кул-
тур не хо мо ге но сти на ро да и прет ход но уста но вље не цен тра-
ли зо ва не др жа ве. Ва жно је, при том, има ти на уму да су се 
раз ли чи те уло ге, ко је је фе де ра ли зам играо у окви ру про це са 
из град ње тих сло же них на ци ја, за сни ва ле на те мељ но раз-
ли чи тим по ли тич ко-фи ло зоф ским прин ци пи ма. Дру гим ре-
чи ма, при ли ком из град ње аме рич ке, не мач ке и швај цар ске 
на ци је, бит но раз ли чи те иде је фе де ра ли зма до ве де не су до 
сво је спо ља шње ег зи стен ци је. У да љем из ла га њу ис пи та ће 
се ре ле вант ност три исто риј ска мо де ла ства ра ња фе де рал не 
на ци је у кон тек сту ра све тља ва ња са вре ме них ди ле ма европ-
ског гра ђан ства.

27 Једна варијанта овог доктринарног приступа може се пронаћи у раду Ignolfa 
Pernisa (Ignolf Pernice) i Franza Majera (Frantz C. Mayer). Pernice Ingolf, Franz C. 
Mayer, “De la constitution composée de l’Europe”, in:Revuetrimestriellededroit
européen, Editions Dalloz, 36 (4), octobre-décembre, 2000. У складу са концептом 
“сложеногуставаЕвропе”, они су предложили и концепт “сложеногевропског
грађанства”, Ibid., pp. 636-639 “Нијефиктивниколективједногнарода,већ
грађанинкаопојединац,чланразличитихполитичкихзаједница,сањиховим
посебнимидентитетима, онај којипредстављаоснову свихдемократских
система.ЊеговоучешћенаразличитимнивоимаполитичкогсистемаУније,
којеуконкуренцијисадругимвољамаодређујестварањеполитика,морабити
признатакаоизразњеговеиндивидуалности,или,другачијеречено,његовог
људског достојанства. Тиме се остварује његов status activus, заштићен
основнимљудскимправимаиостваренпутемдемократскихпроцедурана
локалном,националномиевропскомнивоу.“, Ibid., p. 638. Уистину уколико се 
прихвати један овакав доктринарни приступ поставља се питање откуд толика 
забринутост филозофа, политиколога, правних милилаца итд. у погледу 
дефицита политичког грађанства у ЕУ.
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1.Релевантностмоделафедералненације
СједињенихАмеричкихДржавауконтексту

тражењарешењазапревазилажење
дефицитаполитичкогграђанстваЕУ

„Садакадајенацијаизгубиласвојусаморазумљивост,
макар у западној Европи, ми поново откривамо, додуше у
различитомоблику,проблемсакојимсусеоснивачиАмери
кесуочилиусвитањедемократскенације.“28

При ли ком раз ма тра ња ре ле вант но сти кон цеп та гра ђан-
ства САД за европ ску не до вр ше ну по ли тич ку за јед ни цу ва-
жно је раз ли ко ва ти пе ри од пре и по сле аме рич ког гра ђан ског 
ра та 1861-65. 

На и ме, уко ли ко се у раз ма тра ње узме мо дер на, post
bellum де фи ни ци ја гра ђан ства у САД ла ко се уоча ва ње на 
оштра су прот ност са кон цеп том гра ђан ства у Европ ској уни-
ји. Док су у ЕУ др жа ве те ко је у крај њој ин стан ци од ре ђу ју 
ко ће до би ти ста тус европ ског гра ђа ни на, у фе де ра ци ји САД 
гра ђан ство у др жа ва ма чла ни ца ма из во ди се из фе де рал ног 
гра ђан ства.Шта ви ше, не ки те о ре ти ча ри уочи ли су да је у 
аме рич кој фе де ра ци ји пи та ње гра ђан ства ско ро у пот пу но-
сти ски ну то са днев ног ре да. У том сми слу, Ке нет Вер је још  
1955. го ди не твр дио да би у САД „би ло пре те ра но и не ре ал но 
го во ри ти о осе ћа њи ма ко ји на ро ди има ју пре ма сво јим др жа-
ва ма као о на ци о нал ном осе ћа ју. Не ке др жа ве мо гу да ра чу-
на ју на сна жни ју ло јал ност не го дру ге, али уоп ште но го во-
ре ћи, иако по сто ји ло јал ност др жа ва ма, Аме ри кан ци да нас, 
као ре зул тат исто ри је, има ју са мо јед ну на ци о нал ност.“29 То, 
на рав но, не зна чи да се гра ђа ни не иден ти фи ку ју у из ве сном 
сте пе ну са сво јим др жа ва ма. Мо гло би се и да нас твр ди ти да 
би ти Њу јор ча нин или Тек са ша нин пред ста вља ствар иден ти-
те та или по но са. Ме ђу тим, од су штин ске је ва жно сти ис та ћи 
да то што не ко има па сив ни иден ти тет Тек са ша ни на ни у ком 
слу ча ју не би тре ба ло бр ка ти са кон цеп том по ли тич ки ак тив-

28 Pierre Manent, Democracywithoutnations?ThefateofselfgovernmentinEurope, 
op. cit., p. 76.

29 Kenneth C. Wheare, “Federalism and the Making of Nations“, in: Arthur W. 
Macmahon (ed.) , Federalism,Mature andEmergent,Doubleday & Company, 
New York, 1955, p. 34.
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ног гра ђа ни на Тек са са.30 Реч ју, уко ли ко се по сма тра postbel
lum кон цепт аме рич ког гра ђан ства, мо же се са си гур но шћу 
твр ди ти да је он из гу био ре ле вант ност за ЕУ.  За раз ли ку од 
да на шње САД, ин сти ту ци ја гра ђа ни на Евро пе, као из ра зи то 
спор но и ак ту ел но пи та ње, ка ко ме ђу те о ре ти ча ри ма, та ко и 
у ши рој јав но сти др жа ва чла ни ца, ан ти ци пи ра се као до да-
так, а не као за ме на за гра ђан ство у окви ру др жа ва чла ни ца.31

Ме ђу тим, уко ли ко се у раз ма тра ње узме пе ри од из град-
ње аме рич ке фе де рал не на ци је, сли ка по ста је мно го сло же-
ни ја. Пр вен стве ни раз лог за то на ла зи се у то ме што је све до 
гра ђан ског ра та, на по зор ни ци аме рич ке исто ри је из о ста јао 
ја сан и не дво сми слен од го вор на те мељ ну ди ле му да ли је
америчказаједницапрвонационална,патекондафедерална
или,пак,важиобрнуто.Та коте о ре ти ча ри ис ти чу чи ње ни-
цу да 1790. го ди не ве ћи на гра ђа на САД на пи та ње о сво јој 
на ци о нал ној при пад но сти не би од го во ри ла Аме ри ка нац, 
већ Ка ро ли ња нин, Вир џи ња нин, Пен сил ван ча нин, Њу ро ча-
нин, итд.32 Дру гим ре чи ма, бу ду ћи да је и пи та ње „Ко чи ни 
европ ски на род?“, за са да, без на де жно ли ше но свог ко нач ног 
од го во ра, на пр ви по глед, при мер из град ње фе де рал не на ци-
је САД мо же из гле да ти упут но у кон тек сту по тра ге за по ли-
тич ким иден ти те том да на шње ЕУ. 

Оно што при вла чи па жњу већ на пр ви по глед је сте то 
што при мер САД нео бич но сли ко ви то све до чи о мо гућ но сти 
по ли тич ког ује ди ње ња раз ли чи тих гру па пу тем тран сцен-
ди ра ња њи хо вих пар ти ку лар них ло јал но сти.33 Ни је, да кле, 
слу чај но што је у про це су ује ди ња ва ња Евро пе, су штин ски 
обе ле же не ра ди кал ном ет нич ком, кул тур ном, је зич ком и 
исто риј ском раз ли чи то шћу сво јих са став них де ло ва, мо дел 
фе де рал не гра ђан ске на ци је САД, ко ји тран сцен ди ра раз ли-

30 Gerald L. Neuman “European citizenship and modern U.S. federal citizenship”, 
taken from, Denis Lacorne, “European citizenship: the relevance of the American 
model”, in: Kalypso Nicolaidis, Robert Howse (eds), TheFederalVision, Oxford 
University Press, 2003, p. 428.

31 Denis Lacorne, “European citizenship: the relevance of the American model”, in: 
Kalypso Nicolaidis, Robert Howse (eds), TheFederalVision, Oxford University 
Press, 2003, p. 430.

32 Kenneth C. Wheare, “Federalism and the Making of Nations“, op. cit., p. 33.
33 Lidija R. Basta, „The nation – state federalism and European integration-two 

different integration-two different strategies of diversities accommodation? “, in: 
Antero Jyranki (ed.), NationalConstitutionsintheEraofIntegration, Kluwer law, 
Hague, London, Boston, 1997, p. 154.
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чи то сти, и сто га је слеп за њих, пред ста вљао ва жан ар гу мент 
мно гих ли бе рал них ду хо ва. У том по гле ду, те о ре ти ча ри че-
сто на гла ша ва ју мул ти кул тур ни ка рак тер аме рич ке фе де ра-
ци је. Та ко ђе, уоча ва се да су гра ђа ни раз ли чи тих др жа ва то-
ком исто ри је за др жа ли не са мо раз ли ке у оби ча ји ма, кул ту ри 
и тра ди ци ји, по себ но из ме ђу се вер них и ју жних др жа ва, већ 
и зна чај но раз ли чи та гле ди шта у по гле ду основ них прин ци-
па вла сти, на ро чи то у по гле ду од но са фе де рал не др жа ве и 
фе де рал них је ди ни ца.34 Та ко се у скла ду са те зом „устав ног 
на ци о на ли зма“, САД се че сто де фи ни шу као ’на ци ја на ци-
о нал но сти’, ’на ци ја ви ше на ро да’, фе де ра ци ја на ци о нал них 
кул ту ра, итд...35

Но, чи ни се да је у по гле ду ре ле вант но сти исто риј ског 
ис ку ства из град ње аме рич ке на ци је за европ ску не до вр ше ну 
по ли тич ку за јед ни цу нај зна чај ни је сле де ће. Слу чај САД све-
до чи, мо жда бо ље не го би ло ко ји дру ги у исто ри ји, да ус по-
ста вља ње по ли тич ких ин сти ту ци ја сна гом чо ве ко вог ра зу-
ма мо же у ве о ма зна чај ном сте пе ну до ве сти до ег зи стен ци је 
свест о на ци о нал ној при пад но сти ме ђу прет ход но по де ље-
ним за јед ни ца ма, ду гим исто риј ским ис ку ством на вик ну тим 
да по ли тич ки не за ви сно уре ђу ју свој жи вот. Мо же се твр ди-
ти да је „је два по сто је ћи аме рич ки на род ство рио устав ко-
јим се ус по ста вља др жа ва за бу ду ћу на ци ју, и та ко по ста вио 
смер ни це за устав ни иден ти тет ко је ће по ста ти су штин ске, 
не са мо за бу ду ћи успех уста ва, већ и за са мо-раз у ме ва ње 
на ци је ко ја се ра ђа ла“36. (под ву као Б.К.) Реч ју, на су прот исто-
риј ском ис ку ству мо дер не на ци о нал не др жа ве у Евро пи, аме-
рич ко ис ку ство све до чи о мо гућ но сти на стан ка де мо са, као 
по ли тич ке од но сно устав не кон струк ци је, у од су ству прет-
ход но уста но вље не цен тра ли зо ва не др жа ве и кул тур но хо-
мо ге не на ци је.37

34 Sergio Fabrini, Compuond democracies,Why theUnited States andEurope are
becomingsimilar, Oxford, Oxford University Press, 2007, str. 39-40.в

35 Denis Lacorne, “European citizenship: the relevance of the American model”, op. 
cit., p. 433.

36 Michael Rosenfeld, “The European treaty-constitution and constitutional identity: 
A view from America”, in: ”, in: International Journal of Constitutional Law, 
Oxford Journals, Oxford University Press, numbers .2 & 3, 2005, p. 325.

37 Sergio Fabrini, Compuond democracies,Why theUnited States andEurope are
becomingsimilar, op. cit., pp. 49-51.
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Ин спи ра тив ност мо де ла из град ње фе де рал не на ци је 
САД у кон тек сту све чвр шће ује ди ње не Евро пе че сто су ис-
ти ца ли број ни са вре ме ни ли бе рал ни те о ре ти ча ри, ко ји ин си-
сти ра ју на оштром раз гра ни ча ва њу гра ђан ства и на ци о нал-
но сти, од но сно на кон цеп ту ал ном одва ја њу де мо са и ет но са.
Ме ђу тим, уко ли ко се ова кав при ступ по дроб ни је кри тич-
ки осве тли он по ка зу је сво је озбиљ не не до стат ке. Са јед не 
стра не, по сто је сна жни ар гу мен ти ко ји су ге ри шу да ни шта 
слич но про це су из град ње фе де рал не на ци је САД не тре ба 
оче ки ва ти у слу ча ју европ ске фе де рал не за јед ни це у на стан-
ку. Са дру ге стра не, мо же се твр ди ти да са нор ма тив ног ста-
но ви шта уоп ште ни је по жељ но да ЕУ, са чи ње на од сна жних 
европ ских на ци ја са ду гим еман ци па тор ским ис ку ством не-
за ви сног по ли тич ког по сто ја ња, сле ди пут сли чан оном ко-
јим су у про це су из град ње на ци је ишле САД.  

Ва ља пр во из ло жи ти два основ на ар гу мен та ко ја кри-
тич ки осве тља ва ју став по ком би гра ђа ни др жа ва чла ни ца 
ЕУ мо гливре ме ном до ћи до све сти о сво јој по ли тич кој ег зи-
стент но сти на сли чан на чин на ко ји су гра ђа ни бив ших аме-
рич ких ко ло ни ја до шли до све сти о при пад но сти аме рич кој 
на ци ји. 

Пр во, за раз ли ку од европ ских на ро да, ко ји су ве ко ви ма 
по сто ја ли по ли тич ки, са став ни де ло ви аме рич ке фе де ра ци је 
ни кад ни су по сто ја ли као истин ски не за ви сне су ве ре не др-
жа ве кроз не ки ду жи вре мен ски пе ри од. Сто га, као што је то 
на гла сио Ке нет Вер, тре ба би ти све стан чи ње ни це да „за го-
вор ни ци европ ске фе де ра ци је по ку ша ва ју не што што ни кад 
ра ни је ни је по стиг ну то“ 38. 

Дру го, ре ше ње за сно ва но на здра во ра зум ској ло ги ци 
ауто ра Фе де ра ли стич ких спи са, ко ји су по ку ша ли да уте ме-
ље ле ги ти ми тет др жа ве на устав ним фе де рал ним прин ци пи-
ма те же и про тив те же, уме сто на не у став ној во љи бо жан ске 
на ци је, по ка за ло се, у аре ни аме рич ке исто ри је, као не до вољ-
но за ко нач ни пре о бра жај фе де рал не уни је су ве ре них др жа-
ва у је дин стве ну мо дер ну фе де рал ну др жа ву. Да кле, ва жна 
лек ци ја из ис ку ства фе де ра ци је САД је сте да је пи та ње “Ко 
чи ни на род?”, пи та ње ко је је у из ве сној ме ри би ло скри ве но, 
али не сум њи во има нент но Ме ди со но вом ли бе рал ном кон-

38 Kenneth C. Wheare, “Federalism and the Making of Nations“, op. cit., pp. 40.
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цеп ту фе де рал не др жа ве, свој ко на чан од го вор до би ло тек 
на кон аме рич ког гра ђан ског ра та. Дру гим ре чи ма, основ на 
те о риј ска ди ле ма свих фе де рал них си сте ма, ди ле ма о крај-
њем из во ру ле ги тим не вла сти, у слу ча ју САД јед но став но 
ни је мо гла би ти раз ре ше на на нор ма тив ном ни воу. Са јед-
не стра не, те шко је оспо ри ти да је Ме ди сон ве о ма убе дљи во 
бра нио фе де ра ли стич ку по зи ци ју.39 Но, исто та ко је не сум-
њи во да је дру ги бри љант ни аме рич ки ми сли лац, Џон Кал-
хун, крај ње увер љи во за сту пао ан ти-фе де ра ли стич ку по зи-
ци ју, бра не ћи су ве ре на пра ва др жа ва са им пре сив ном ин те-
лек ту ал ном сна гом.40 Дру гим ре чи ма, пи та ње шта тре ба да 
бу де на пр вом ме сту  де мо кра ти ја или фе де ра ли зам, од но сно, 
да ли уго вор ни фе де ра ли зам обез бе ђу је ви ше сло бо де не го 
на ци о нал ни фе де ра ли зам, ни је мо гло би ти раз ре ше но на ни-
воу ап стракт ног те о риј ског ми шље ња, скуп штин ских де ба та 
или суд ских ту ма че ња. Уме сто то га, ко нач ни од го вор дат је у 
фор ми те мељ не по ли тич ке од лу ке у је ку тур бу лент них исто-
риј ских при ли ка ко је су про из ве ле си ту а ци ју ег зи стен ци јал-
ног кон флик та. Од мо мен та у ком су по бед нич ке сна ге Се ве-

39 Aleksander Hamilton, Džems Medison, Džon Džej, Federalističkispisi, Radnička 
štampa, Beograd, 1981, gl.10 (Medison)

40 “Ништа није неопходније, како би се показало ко је донео и успоставио Устав, 
него да се утврди на кога се мисли под “Ми, народ Сједињених Држава”; зато 
што је то учињено њиховом политичком вољом.На ово питање постоји само 
један одговор: мисли се на народ који је ратификовао устав, зато што је он 
донет и успостављен актом ратификације. У погледу тога ко су они били сумње 
нема. Процес припреме за ратификацију и акти којима је он ступио снагу 
доказују, изван сваке сумње, да је он ратификован од стране више држава, 
путем конвенција делегата који су изабрани од народа у свакој од држава и 
од којих је сваки наступао у име своје државе и  овлашћен од ње; уколико 
се зна да су га поред тога и све државе ратификовале онда постаје јасно да, 
“Ми народ Сједињених Држава,” значи Ми народ више америчких држава 
које чине Унију. Такав закључак је неминован. И уколико се узме у обзир да 
су државе Уније биле чланице Конфедерације, и да експлицитно у одредби 
једног њеног члана стоји да “свака држава задржава свој суверенитет, слободу 
и независност “, постаје очигледно да “Ми, народ Сједињених Америчких 
Држава” значи народ више држава Уније, које делују као слободне, независне 
и суверене државе. То снажно потврђује оно што је већ речено, да је конвенција 
која је донела Устав сматрала “Уједињене Државе” и “федерално” за исто, 
када је реч о Уставу или влади; и да први термин, када се користи у политичке 
сврхе, увек подразумева оне државе које су се ујединиле као независне и 
суверене заједнице.“ John C. Calhoun, A Disquisition on Government and
SelectionsfromtheDiscourse, C. Gordon Post (ed); The Bobbs-Merrill Company, 
Inc. Indianopolis-New York, 1978, p. 97.
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ра сна гом ма ча на мет ну ле сво је ви ђе ње од но са фе де ра ли зма 
и де мо кра ти је, крај њи из вор ле ги тим не вла сти у САД по ста-
је је дин стве на и не де љи ва аме рич ка на ци ја. Шта ви ше, на кон 
гра ђан ског ра та, фе де ра ли зам је у по ли тич ком си сте му САД 
по сте пе но све ден на дру го ра зред ну уло гу до пун ског ли бе-
рал ног ин стру мен та кон тро ле по ли тич ке мо ћи, на ме ње ног 
огра ни ча ва њу не га тив них ефе ка та вла да ви не ве ћи не. Основ-
ни за да так фе де ра ли зма у по ли тич ки до вр ше ној сло же ној за-
јед ни ци САД, био је уве ћа ње сфе ре ин ди ви ду ал них сло бо да 
на уштрб сфе ре по ли тич ке вла сти.Ва жно је, да кле, има ти на 
уму да је на из глед хар мо нич ни од нос из ме ђу фе де ра ли зма и 
де мо кра ти је до ве ден до све сти гра ђа на тек на кон што је вој-
ска Се ве ра на мет ну ла сво је ви ђе ње пре ма ком је ‘фе де ра ци ја 
из јед на че на са де мо кра ти јом‘.41 Нај зад, мо гло би се прет по-
ста ви ти да би, у слу ча ју да је вој ска Ју га од не ла по бе ду на 
бој ном по љу, де мо кра ти ја оста ла ве за на ис кљу чи во за ни-
во не за ви сних су ве ре них се вер но а ме рич ких др жа ва. У том 
слу ча ју, фе де ра ли зам би био све ден на пу ки прин цип за јед-
нич ког де ло ва ња не за ви сних др жа ва у од ре ђе ним, пре ци зно 
де фи ни са ним и ве о ма огра ни че ним обла сти ма. След стве но, 
Кал ху но ва ан ти-фе де ра ли стич ка те о ри ја ‘кон ку рент них ве-
ћи на‘ не би оста ла ли ше на исто риј ске при ли ке да у прак си 
по твр ди сво је еман ци па тор ске по тен ци ја ле. 

Чи ње ни ца да је у про це су из град ње аме рич ке на ци је 
сна га оруж ја мо ра ла да при по мог не сна зи, на ра зу му за сно-
ва них по ли тич ких ин сти ту ци ја, ба ца уисти ну отре жњу ју ће 
све тло на ар гу мен те не ких са вре ме них ли бе рал них ми сли-
ла ца. То се по себ но од но си на оне ауто ре, ко ји, ин спи ри са ни 
иде ја ма Џем са Ме ди со на, ан ти ци пи ра ју ства ра ње европ ске 
гра ђан ске на ци је у ко јој би се раз ли чи ти на ци о нал ни ин те-

41 Настојећи да нагласи суштинску некомпатибилност између концепта 
федерације и националне државе Оливие Бо критички преиспитује схватање 
по ком федерација нужно почива на суверенитету народа. “Према првој 
верзији те тезе, постоји истоветност између демократије и федерализма, што 
се најјасније очитује у америчком искуству. Она се појављује још за време 
Револуције, али њу не прихвата одмах јавно мњење и она не  постаје опште 
место све до краја рата за отцепљење, када су победници, државе севера, 
наметнули своје виђење према ком је ‘Федерација исто што  демократија’ “, 
Olivier Beaud, “Fédéralisme et souveraineté. Notes pour théorie constitutionnelle 
de la Fédération “, in : RevuedudroitpublicetdelasciencepolitiqueenFranceet
al’étranger, n. 114, Paris, 1998, pp. 116-117.
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ре си су о ча ва ли и уза јам но огра ни ча ва ли шти те ћи и ши ре ћи 
сфе ру ин ди ви ду ал не сло бо де европ ских гра ђа на.42

Што се, пак, ти че по жељ но сти, сле де ћи раз ло зи сна жно 
су ге ри шу да ЕУ небитребало да сле ди аме рич ку ста зу из-
град ње фе де рал не на ци је. 

У прет ход ном одељ ку на зна че но је да се де фи цит по ли-
тич ког гра ђан ства у ЕУ од но си, пр во и пре све га, на сма ње ну 
мо гућ ност по ми ре ња при ват не ауто но ми је и јав ног са мо-од-
ре ђе ња у окви ру по ли тич ки не до вр ше не, сло же не европ ске 
за јед ни це. Са јед не стра не, про цес европ ске ин те гра ци је сна-
жно је ути цао на по сто је ћи од нос сна га из ме ђу сфе ре су ве ре-
ни те та и сфе ре осло бо ђе не од ње у окви ру др жа ва чла ни ца. 
На и ме, про цес све чвр шћег ад ми ни стра тив ног, ин сти ту ци о-
нал ног и по ли тич ког по ве зи ва ња европ ских др жа ва, до при-
нео је зна чај ној фраг мен та ци ји пр ве, и ши ре њу по то ње од две 
кон сти ту тив не сфе ре мо дер не др жав но сти. Са дру ге стра не, 
пак, у Европ ској уни ји јед но став но ни су из гра ђе не струк тур-
не прет по став ке за би ло ка кву вр сту тран сна ци о нал ног јав-
ног по ли тич ког дис кур са. То је усло ви ло да су Евро пља ни 
вре ме ном све ви ше ли ша ва ни мо гућ но сти да оства ру ју сво ју 
ак тив ну, са мо-од ре ђу ју ћу, пар ти ци па тив ну уло гу у окви ру 
др жа ва чла ни ца, а да, при том, ни су до би ли ни ка кав озби-
љан по ли тич ки ин стру мент кон тро ле про це са од лу чи ва ња 
на европ ском ни воу вла сти. Ако се, пак, раз мо три ства ра ње 
Уста ва САД, мо же се уста но ви ти да је основ ни циљ аме рич-
ких оче ва осни ва ча био да из на ђу на чи не да ефикасно зауздају
политичкувласт,односнодајеспрече,зауставеиограничеу
настојањудасепроширинарачунсфередруштва.Уве ре ни 
да ва пи ју ћу по тре бу за устав ном вла да ви ном дик ти ра се бич-
на чо ве ко ва при ро да и ње го ва не у мор на те жња за оства ри ва-
њем соп стве ног ин те ре са, Федералисти су као свој глав ни 
за да так по ста ви ли да Хоб со во дру штво учи не устав ним.43 
У том сми слу, ра зно вр сност пар ти ку лар них, те ри то ри јал но 
ор га ни зо ва них ин те ре са аме рич ких др жа ва, схва ће на је као 
ко ри стан фе де рал ни ин стру мент уза јам ног огра ни ча ва ња и 
ба лан си ра ња раз ли чи тих цен та ра по ли тич ке вла сти у функ-

42 Видети нпр. књигу Serđa Fabrinija, Sergio Fabrini, Compuonddemocracies,Why
theUnitedStatesandEuropearebecomingsimilar, op. cit., 

43 Шелдон Волин, Политика и визија, Филип Вишњић, Службени гласник, 
Београд, 2007, стр. 42.
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ци ји ши ре ња сфе ре ин ди ви ду ал них сло бо да. “Про ши ри те 
под руч је и об у хва ти те још ве ћи број раз ли чи тих стра на ка 
и ин те ре са; та да је и ма ње ве ро ват но да ће се ве ћи на осе ти-
ти по бу ђе ном да по вре ди пра ва дру гих гра ђа на; или, ако се 
ис по љи та ква је дин стве на по бу да у ве ћи ни, би ће мно го те же 
да и при пад ни ци ве ћи не, ко ји се та ко осе ћа ју, исто вре ме но 
по ка жу и сво ју вла сти ту сна гу и деј ству ју у са гла сно сти са 
дру ги ма.”44Дру гим ре чи ма, очу ва ње те ри то ри јал но ор га ни-
зо ва них и по ли тич ки ег зи стент них раз ли чи то сти ни је пред-
ста вљао циљ за се бе. За да так је, пр во и пре све га, био да се, 
ко ри шће њем фе де рал них ин стру ме на та те же и про тив те же, 
спре чи да по ли тич ка власт на ру ши ауто но ми ју сфе ре дру-
штва, а не да се по ли тич ки опу но мо ће по сто је ће ко лек тив не 
са мо у прав не раз ли чи то сти. Да кле, уме сто на то ме да се по-
ли тич ки ег зи стент не те ри то ри јал но ор га ни зо ва не гру пе као 
та кве ди рект но укљу че у про цес од лу чи ва ња, на гла сак је био 
на уза јам ном укр шта њу и бор би те ри то ри јал но ор га ни зо ва-
них ин те ре са у ци љу про ши ре ња сфе ре ин ди ви ду ал не сло-
бо де. Ва жно је раз у ме ти да су под сна жним ути ца јем ли бе-
рал не фи ло зо фи је Џо на Ло ка, оче ви осни ва чи САД, схва та-
ли „по је дин це као спо ља шње др жа ви“45. У том сми слу ва ља 
под се ти ти да Ло ко ва те о ри ја на сто ја ла пре све га да за шти ти 
при ват но вла сни штво, при че му су са мо у пра вља ње и по ли-
тич ка пар ти ци па ци ја оста ли у дру гом пла ну.46 

Уоча ва се, да кле, те мељ но раз ли чи та при ро да исто риј-
ски по ста вље них за да та ка из град ње две фе де рал не на ци је, 
аме рич ке и европ ске. Успе шно из вр шен за да так ства ра ња 
гра ђан ске на ци је САД од но сио се на ус по ста вља ње ефи ка-
сне цен трал не вла сти, са јед не стра не, и про ши ре ње сфе ре 
не га тив не сло бо де, са дру ге. Исто вре ме но, овај кон цепт из-
град ње на ци је био је слеп за би ло ка кву вр сту ко лек тив них 
по ли тич ки ег зи стент них раз ли чи то сти. У да на шњој Евро пи, 
пак, огром ни исто риј ски иза зов про це са из град ње европ ске 

44 Федералистичкисписи, op. cit., гл.10 (Медисон), стр. 230.
45 Jurgen Habermas, “Citizenship and national identity: some reflections on the future 

of Europe”, op. cit., p. 345.
46 Шелдон Волин је луцидно уочио да се грађани у Локовој теорији, чином 

„добровољне деполитизације“ одричу владалачких функција које врше у 
природном стању зарад очувања приватне својине које једино држава може 
гарантовати. Шелдон Волин, Политикаивизија, op. cit., стр. 538-541.
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фе де рал не на ци је је сте ства ра ње Евро пља на све сних сво је 
спо соб но сти да де лу ју по ли тич ки, уз исто вре ме но очу ва ње 
по ли тич ке ег зи стен ци је и са мо у прав них ка па ци те та ста рих 
европ ских де мо крат ских на ци ја.       

Мо гло би се, да кле, за кљу чи ти да исто риј ско ис ку ство 
из град ње фе де рал не на ци је САД те шко мо же би ти ан ти ци-
пи ра но као за до во ља ва ју ћи од го вор на основ но пи та ње овог 
ра да:Како поново створити политички активне европске
грађане,учесникеујавнојсфери,анепукеконзументеинди
видуалнихправа,увремекададемократскипотенцијалина
ционалнихдржавасвевишебледе,саједнестране,аструк
турне претпоставке за формирање адекватног европског
медијумазаизражавањедемократскевољебезнадежноне
достају,садруге?47До ду ше, уко ли ко би био ди рект но оства-
рен у Евро пи,аме рич ки мо дел фе де рал не на ци је за си гур но не 
би спре чио Фран цу зе, Шпан це, Нем це, Ен гле зе, као ни Ка та-
лон це, Ба ске, Кор зи кан це, итд. да на ста ве да осе ћа ју сна жну 
при пад ност сво јим пар ти ку лар ним ет нич ким и кул тур ним 
за јед ни ца ма. Њи хо во ин ди ви ду ал но пра во да у при ват ном 
свој ству по шту ју оби ча је, је зик, ве ру и кул ту ру сво јих на ци-
о нал них за јед ни ца би ло би не сум њи во сна жно за га ран то ва-
но у окви ру ин те гри са ног европ ског прав ног по рет ка. Они 
би, исто вре ме но, мо гли да у оси ро ма ше ном јав ном свој ству 
у не кој ме ри оства ру ју до де ље ну им уло гу европ ских гра ђа-
на. Уисти ну, не у пит но је да аме рич ки мо дел на ци је омо гу-

47 Веома је интересантно уочити да је Хана Арент, пошто је претходно осветлила 
еманципаторске потенцијале модела изградње федералне нације САД, 
завршила своје чувено дело ОРеволуцијиламентом за пропуштеном приликом 
очева оснивача да успоставе оно што је Џеферсон назвао ‘елементарне 
републике’, и тако очувају дух револуције у револуцијом успостављеним 
демократским институцијама. “Мале републике омогућиле би сваком човеку 
у држави да постане активни члан заједничке владе, оне би пренеле на особу 
велику количину њених права и дужности, додуше подређених, али ипак 
значајних, и у потпуности у складу са њеним овлашћењима...Без овога, сам 
принцип републиканске владе не би никад могао бити остварен, и Сједињене 
Државе остале би република само у свом имену.” Hannah Arendt, OnRevolu
tion,Penguin books, 1973, pp. 253-254. 

 У овом контексту треба подсетити на наду која се код Хане Арент рађа на 
темељу краткотрајног али обогаћујућег искуства Париске комуне из 1871. 
године. Ова ауторка наглашава да је Париска комуна у себи садржала “ћелију, 
зачетак новог облика политичке организације, система који би омогућио 
народу да постане оно што је Џеферсон називао ‘учесницима у вршењу 
власти’”  (underlined by B.K.) Ibid., p. 244.
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ћа ва да не ко бу де Ир ски-Аме ри ка нац, ко ји сна жно по др жа ва 
ИРА и исто вре ме но пред ста вља аме рич ког па три о ту, Ла ти но, 
по но сан на сво је мек сич ко или ку бан ско по ре кло и уз о ран 
гра ђа нин САД, ци о ни ста и аме рич ки па три о та.48 Међутим,
одсуштинскејеважностиуочитидаби,премаамеричком
моделу, остваривање ових диверсификованих идентитета
билопостепенопремештеноизјавнеуприватнусферу.Јед-
но став но ре че но, у не ка квом пост-на ци о нал ном европ ском 
фе де рал ном си сте му, ко ји би се из гра дио по угле ду на аме-
рич ки мо дел, чо век би био по де љен на европ ског гра ђа ни на и 
Ба ска, европ ског гра ђа ни на и Шпан ца, европ ског гра ђа ни на 
и при пад ни ка не ке од ра зно вр сних со цио-еко ном ских ор га-
ни за ци ја ин те ре са, итд.. Да кле, са јед не стра не ова кав сце на-
рио би омо гу ћио ко ег зи стен ци ју ви ше стру ких на ци о нал них, 
кул тур них, ре ли гиј ских или је зич ких па сив них иден ти те та. 
Ме ђу тим, ве о ма је ва жно раз ли ко ва ти па сив ни иден ти тет, 
као бе жи вот ни по јам ко јим де ма го зи ве о ма ла ко ма ни пу ли-
шу, од по ли тич ке за јед ни це, као кон крет ног по ли тич ког кон-
тек ста људ ског де ло ва ња.49 Упра во је кон кре тан по ли тич ки 
кон текст ко лек тив ног де ло ва ња љу ди оно што би мо гло би-
ти из гу бље но оства ри ва њем аме рич ког ли бе рал ног мо де ла 
на ци је у Евро пи. Та кав сце на рио мо гао би сна жно ума њи ти 
мо гућ но сти де мо крат ског уче шћа гра ђа на, као при пад ни ка 
европ ских на ци ја, ко је су им омо гу ћи ле да оства ру ју сво је 
са мо у прав не по тен ци ја ле ви ше од два ве ка. Пра зна, прав на 
фор ма европ ског гра ђа ни на и европ ски пар ла мен та ри зам ли-
шен свог из вор ног сми сла и идеј ног те ме ља те шко би мо гли 
пред ста вља ти аде кват ну за ме ну. Иако би има ли сна жно за га-
ран то ва на пра ва да се осе ћа ју Шпан ци ма, Ба ски ма, ка то ли-
ци ма, про те стан ти ма или чла но ви ма ра зно ли ких сек тор ских 
за јед ни ца, Евро пља ни би би ли ли ше ни мо гућ но сти да оства-
ру ју сво ју уло гу гра ђа на на на чин на ко ји су то чи ни ли ве-
ко ви ма, од но сно упра во кроз то што су Шпан ци, Фран цу зи, 
Нем ци, Ита ли ја ни, итд. У том кон тек сту, те о ре ти ча ри уоча-
ва ју да „ли бе рал ној ви зи ји сло бо де не до ста ју средствагра
ђанства(енгл.civicresources) да обез бе ди са мо у пра вља ње, 

48 Denis Lacorne, “European citizenship: the relevance of the American model”, op. 
cit., p. 432.

49 Pierre Manent, Democracywithoutnations?ThefateofselfgovernmentinEurope, 
op. cit., p. 80.
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што је чи ни сла бо опре мље ном да се но си са осе ћа јем бес-
по моћ но сти ко ји по га ђа на ше јав не жи во те“.50 Сле де ћи ову 
ли ни ју раз ми шља ња до ла зи се до за кључ ка да фе де рал ни мо-
дел САД, ко ји је Карл Маркс сво је вре ме но лу цид но на звао 
иде ал ним при ме ром мо дер не ли бе рал не др жа ве,не од го ва ра 
да на шњим нор ма тив ним зах те ви ма европ ског де мо крат ског 
ци ви зма. За и ста, мо дел фе де рал ног гра ђан ства САД те шко 
да пред ста вља кључ европ ске по тра ге за ре пу бли кан ци ма, 
опу но мо ће ним у сво јим јав ним сфе ра ма, као по ли тич ки ак-
тив ним при пад ни ци ма де мо крат ских на ци ја, а за тим и суб-
на ци о нал них и су пра на ци о нал них те ри то ри јал них, као и 
сек тор ских са мо у прав них за јед ни ца ин те ре са. 

Да кле, мо же се твр ди ти да основ ни раз лог због ког 
ЕУ не би тре ба ло да усво ји аме рич ки мо дел гра ђан ства је-
сте тај што би то до ве ло до да љег обес пра вљи ва ња гра ђа-
на као уче сни ка у јав ној сфе ри. Ста ре европ ске на ци је, ко-
је су сво јим при пад ни ци ма пру жи ле нео п хо дан ин стру мент 
бор бе за оства ри ва ње иде је сло бо де кроз олу је и не вре ме на 
исто риј ске по зор ни це, би ле би све де не на отво ре на дру штва 
ато ми зи ра них по је ди на ца у по тра зи за за до во ље њем сво јих 
его и стич ких же ља и се бич них ци ље ва. След стве но, бу ду ћи 
да је европ ску де мокра ти ју чак те шко и за ми сли ти без ста рих 
европ ских на ци ја, ова кав сце на рио би као свој крај њи ре зул-
тат имао сво ђе ње уло ге гра ђа ни на на кли јен та, на пу ког ко-
ри сни ка ин ди ви ду ал них пра ва до де ље них му од стра не не ке 
уда ље не, па тер на ли стич ке европ ске вла сти. На кра ју, то би 
мо гло до ве сти не са мо до пот пу ног уки да ња прет по став ки 
за оства ри ва ње еман ци па тор ске иде је европ ске де мокра ти је,
већ и до оту жног кул тур ног и ци ви ли за циј ског оси ро ма ше-
ња кон ти нен та. 

50 Deirdre M. Curtin, Postnationaldemocracy,TheEuropeanUnioninsearchofa
politicalphilosophy, Kluwer Law International, Hague – London – Boston, 1997, 
pp. 54-55.
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2.Релевантностмоделанемачке
федералненацијезаевропскуфедералну
заједницуупотразизасвојимполитичким

идентитетом
„ДанаскадасунекеземљеуЕвропинапрагунекенове

федералнеидеје,наимеЕвропскеуније,националнадржава
представљазаЕвропскуунијуоноштојерегионбиозане
мачкунационалнудржавупосле1871.године,саставнидео
целине.“51

Пи та ње на ко је тре ба по ну ди ти од го вор у овом одељ ку 
је сте да ли ис ку ство из град ње мо дер не не мач ке фе де рал не 
на ци је мо же би ти од ко ри сти при ли ком раз ма тра ња да на-
шњег де фи ци та европ ског по ли тич ког гра ђан ства.  

На по чет ку, ва жно је уочи ти да је Дру ги Не мач ки Рајх, 
ство рен 1871. го ди не, је ди на фе де ра ци ја ко ја је на ста ла ује-
ди ња ва њем по ли тич ких за јед ни ца, ко је су као су ве ре не и 
не за ви сне мо нар хи је по сто ја ле кроз ду ги исто риј ски пе ри од.
Та чи ње ни ца не сум њи во игра не ку уло гу у кон тек сту раз ма-
тра ња крај њег до ме та европ ског удру жи ва ња, ко ји све чвр-
шће ад ми ни стра тив но, ин сти ту ци о нал но, по ли тич ки и еко-
ном ски по ве зу је ве ко ви ма су ве ре не и не за ви сне на ци о нал не 
за јед ни це. Та ко ђе, ла ко се уоча ва да струк ту ра по ли тич ког 
си сте ма Не мач ког Цар ства, ство ре ног 1871. го ди не, по се ду је 
број не и зна чај не слич но сти са да на шњом упра вљач ком ар-
хи тек ту ром ЕУ. У том сми слу, по сто ји очи глед на слич ност 
из ме ђу не ка да шњег Бун де сра та Рај ха, као скуп шти не су ве-
ре на, иако не јед на ких по по ли тич кој те жи ни, и Са ве та ми-
ни ста ра ЕУ, ко ји се са сто ји од пред став ни ка вла да др жа ва 
чла ни ца са раз ли чи то пон де ри са ним гла со ви ма. Осим то га, 
тре ба уочи ти да, иако је у по ли тич ком си сте му Рај ха по сто јао 
иза бра ни Пар ла мент, као пред став нич ко те ло гра ђа на, он сам 
ни је по се до вао озбиљ ни је за ко но дав не над ле жно сти. Сво ју 
су же ну ле ги сла тив ну уло гу Пар ла мент је мо гао да оства ру-
је тек уз са гла сност и стро гу кон тро лу скуп шти не су ве ре на. 
Ова ква си ту а ци ја уве ли ко од го ва ра опи су да на шњег од но са 
из ме ђу Европ ског пар ла мен та и Са ве та ми ни ста ра ЕУ. Украт-

51 Alon Confino, “Federalism and Heimat Idea in Imperial Germany”, German
Federalism,Palgrave, Hampshire, 2002, p. 86.
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ко, не мач ка фе де рал на др жа ва, ство ре на 1871. го ди не, „би ла 
је у пот пу но сти ‘ори ги нал на’ и тип за јед ни це sui generis –
те се због те сво је по себ но сти мо же сма тра ти прет ход ни ком 
Европ ске уни је“52. 

По сто ји, да кле, очи глед на слич ност у по гле ду по ли тич-
ких ин сти ту ци ја ство ре них у то ку два фе де рал на екс пе ри-
мен та без пре се да на у исто ри ји, не мач ког Рај ха из 1871. го-
ди не и да на шње ЕУ. Но, упр кос то ме, не би тре ба ло жу ри ти 
са за кључ ком о ре ле вант но сти про це са из град ње мо дер не 
не мач ке на ци је у кон тек сту да на шњих иза зо ва европ ског по-
ве зи ва ња. Пре све га ва ља на гла си ти да за раз ли ку од фе де ра-
ци је САД, а на ро чи то швај цар ске фе де ра ци је, фе де ра ли зам 
за си гур но ни је пред ста вљао од лу чу ју ћи ле ги ти ми зи ра ју ћи 
еле мент мо дер не не мач ке на ци о нал не др жа ве. У слу ча је ви ма 
САД и Швај цар ске, фе де ра ли зам, као је дан за и ста ино ва тив-
ни екс пе ри мент у ор га ни за ци ји др жа ве и дру штва, пред ста-
вљао је су штин ски део од го во ра на пи та ње шта др жи на оку-
пу ет нич ки, је зич ки и исто риј ски хе те ро ге не те ри то ри јал не 
кон со ци ја ци је у окви ру све о бу хват не сло же не за јед ни це. У 
слу ча ју Дру гог Не мач ког Рај ха, пак, од го вор на пи та ње о ве-
зив ном тки ву, ко је је обез бе ди ло по ли тич ко је дин ство но во-
ство ре ној сло же ној за јед ни ци, го то во у це ло сти се од но сио на 
до вољ но ви сок ни во ет нич ке и кул тур не исто вет но сти на ро-
да ко ји је ве ко ви ма жи вео одво је но у по ли тич ки не за ви сним 
др жа ва ма. Мо гло би се твр ди ти да је аме рич ка фе де рал на 
на ци ја оп ста ја ла у ве ли кој ме ри за хва љу ју ћи чи ње ни ци да 
је би ла сле па за ет ни ци тет. За раз ли ку од то га, швај цар ска 
на ци ја ро ђе на је, и до да на шњих да на се одр жа ла за хва љу-
ју ћи, пре све га, осо би том фе де рал ном про це су де мо крат ског 
ин те гри са ња ет ни ци те та. Не мач ка на ци ја, пак, про и за шла је 
ди рект но из ет ни ци те та.53 Што се, пак, ти че ле ги ти ми зи ра ју-
ћег ве зив ног тки ва ко је др жи на оку пу ста ре европ ске на ци је 
у окви ру да на шње ЕУ, тре ба на гла си ти да је оно из гра ђе но, 
пре све га, на по ри ма ар хи те ка та европ ског про јек та да сма ње 
мо гућ ност по нов ног пре ме шта ња Карл Шми то ве ди стинк-

52 Heidrun Abromeit, Democracy in Europe: Legitimising Politics in a NonState
Polity, Berghahn Books, New York, Oxford, 1998, pp. 45-46.

53 Lidija R. Basta, „The nation – state federalism and European integration-two 
different integration-two different strategies of diversities accommodation? “, op. 
cit., p. 155.
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ци је при ја тељ-не при ја тељ из те о риј ске сфе ре на по зор ни цу 
европ ске исто ри је. Та ко ђе, ле ги ти ми тет све чвр шћег ује ди-
ња ва ња европ ских на ро да про из и ла зи из објек тив не по тре бе 
за јед нич ког европ ског од го во ра на за дат ке упра вља ња ко је 
по ста вља за хук та ли про цес гло ба ли за ци је. Дру гим ре чи ма, 
мо же се са си гур но шћу твр ди ти да иде ја кул тур не или ет-
нич ке хо мо ге но сти европ ског на ро да не игра зна чај ну уло гу 
ка да је реч о при ро ди ве зе ко ја у окви ру европ ске сло же не 
за јед ни це др жи на оку пу др жа ве чла ни це.54 Упра во су прот-
но Дру гом Не мач ком Рај ху, ство ре ном 1871. го ди не, да на шња 
Европ ска уни ја су штин ски је обе ле же на из ра зи том ет нич-
ком, кул тур ном и је зич ком хе те ро ге но шћу сво јих кон сти-
ту тив них за јед ни ца. Оту да се на ме ће за кљу чак да успе шно 
ис ку ство про це са из град ње не мач ке фе де рал не на ци је, ко је 
се те ме љи, пре све га, на из ра зи тој ет нич кој хо мо ге но сти, као 
и осе ћа ју суд бин ске исто риј ске уло ге по ве ре не кул тур но су-
пер и ор ном не мач ком на ро ду, тре ба узе ти са ве ли ком ре зер-
вом у кон тек сту раз ма тра ња мо гућ но сти до вр ша ва ња европ-
ске не до вр ше не по ли тич ке за јед ни це.  

Што се, пак, ти че очи глед них слич но сти у по гле ду по-
ли тич ких ин сти ту ци ја не мач ког Рај ха из 1871. го ди не и да-
на шње ЕУ, не мо же се твр ди ти да оне све до че о слич ним пу-
та ња ма у про це су из град ње фе де рал не на ци је. Уме сто то га, 
оно што те слич но сти жи во од сли ка ва ју је сте не до ста так де-
мо крат ске струк ту ре у оба ова фе де рал на си сте ма. Ме ђу тим, 
раз ло зи ко ји су про из ве ли де фи цит де мо кра ти је у две suige
nerisфе де ра ци је, су штин ски се раз ли ку ју по сво јој при ро ди. 

Са јед не стра не, не де мо крат ски ка рак тер не мач ког Рај-
ха био је усло вљен очу ва њем мо нар хиј ског прин ци па, ко ји 
је за и ста по ка зао из у зет ну от пор ност и жи ла вост успе ва ју-
ћи да одо ли ути ца ји ма де мо крат ских ре во лу ци ја, ко је су се 
као по жар ши ри ле Евро пом дру ге по ло ви не XIX ве ка. На-
и ме, прем да је не мач ка фе де ра ци ја из 1871. ство ре на ин те-
гра ци јом по ли тич ких ен ти те та ко ји су као не за ви сне и су-
ве ре не др жа ве по сто ја ли дуг исто риј ски пе ри од, тре ба би ти 
све стан да ти ен ти те ти ни кад ни су функ ци о ни са ли у скла ду 
са де мо крат ским прин ци пи ма. Но, јед ном ка да је де мо крат-

54 „Европска унија не може изнедрити идентитет из археологије и културног 
предања, већ из политизације процеса одлучивања“,Tomas Majer, IdentitetEv
rope, op. cit., стр. 175.
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ски прин цип нај зад три јум фо вао у Не мач кој, по за вр шет ку 
Пр вог свет ског ра та, ова осо би та за јед ни ца пре о бра же на је 
из фе де ра ци је, ко ја је омо гу ћа ва ла по ли тич ку ко ег зи стен ци ју 
фе де ра ци је и ње них кон сти ту тив них де ло ва, у обич ну фе де-
рал ну др жа ву. Дру гим ре чи ма, ко нач ни три јумф де мо крат-
ског прин ци па у Не мач кој, у пе ри о ду из ме ђу 1918. и 1919., био 
је ди рект но пра ћен тран сцен ди ра њем прет ход но по сто је ћих 
по ли тич ких гра ни ца из ме ђу др жа ва чла ни ца, од но сно ства-
ра њем трај ног и ком плет ног по ли тич ког је дин ства ет нич ки 
хо мо ге ног не мач ког на ро да.То је зна чи ло пре ва зи ла же ње не-
ста бил ног ста ња па ра лел не по ли тич ке ег зи стен ци је др жа ва 
чла ни ца и фе де ра ци је, свој стве ног Дру гом Не мач ком Рај ху, 
фор мом не при ко сно ве не су ве ре не до ми на ци је цен трал ног 
ни воа вла сти. У том кон тек сту, Карл Шмит на гла ша ва да је 
де мо кра ти за ци ја из 1918-1919. има ла за ди рект ну по сле ди-
цу сво ђе ње др жа ва чла ни ца бив шег не мач ког Рај ха на ни во 
обич них ‘по кра ји на’.55  

Са дру ге стра не, пак, у слу ча ју Европ ске уни је су шти на 
де мо крат ског де фи ци та је сте у то ме што про цес ин те гра ци-
је озбиљ но ума њу је са мо у прав не по тен ци ја ле већ по сто је ћих 
де мо крат ских на ци ја, не успе ва ју ћи, при том, у из град њи 
европ ског ме ди ју ма за де мо крат ско из ра жа ва ње во ље гра ђа-
на. Дру гим ре чи ма, у од су ству по ли тич ки све сног европ ског 
на ро да, де мо крат ски ка рак тер европ ске сло же не за јед ни це 
за ви си упра во од мо гућ но сти очу ва ња ста ња по ли тич ке ко-
ег зи стен ци је европ ске за јед ни це и на ци о нал них де мо крат-
ских за јед ни ца. Сто га се чи ни да де мо кра ти за ци ја европ ске 
сло же не за јед ни це, ко ја је до са да успе шно успе ва ла да из бег-
не да ва ње ко нач ног од го во ра на ди ле му су ве ре ни те та, те шко 
мо же пра ти ти ста зу ко ју је ка том ци љу пре шла не мач ка фе-
де ра ци ја. За и ста, чи ни се илу зор ним оче ки ва ти да би Евро-
пља ни у до глед ној бу дућ но сти мо гли до сти ћи та ко ви сок ни-
во суп стан ци јал не кул тур не хо мо ге но сти ко ји би им омо гу-
ћио да ство ре оно што Шмит на зи ва „ком плет но по ли тич ко 
је дин ство“. Нај зад, мо же се за кљу чи ти да овај сце на рио не 
из гле да са мо ма ло из ве стан, већ и нор ма тив но нео прав дан 
бу ду ћи да би ње го вим оства ри ва њем до шло до оси ро ма ше ња 
у по гле ду по ли тич ки ег зи стент них кул тур них, исто риј ских 
и је зич ких осо бе но сти европ ских на ро да. 

55 Carl Schmitt, Théoriede laConstitution,Presses universitaires de France, Paris, 
1993, p. 537.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2011,год.VIIvol.10 стр.147186

175

3.Релевантностмоделаизградње
швајцарскефедералненацијеуконтексту

разматрањадефицитаевропског
демократскогграђанства

 „Заразликуодамеричкеваријанте,европскиуставни
патриотизаммораобидаизрастеизразличитихинтерпре
тацијаистихуниверзалнихправаиуставнихпринципакоје
су обележене контекстом различитих националних исто
рија.Швајцарскајепримеркакозаједничкополитичкокул
турносаморазумевањеможедастојинаспрамкултурних
оријентацијаразличитихнационалности.“56

На кра ју, кри тич ки ће се осве тли ти ре ле вант ност швај-
цар ског мо де ла из град ње фе де рал не на ци је, у кон тек сту све 
чвр шћег по ве зи ва ња европ ских зе ма ља.

Основ на те за је да је у по ре ђе њу са дру га два мо де ла 
фе де рал них на ци ја – аме рич ког, ко ји тран сцен ди ра ет нич ке 
раз ли ке и не мач ког, ко ји про из и ла зи из ет нич ке хо мо ге но сти 
– швај цар ски мо дел, ко ји је ус пео да по ми ри гра ђан ски и ет-
нич ки кон цепт на ци је,нај ре ле вант ни ји за да на шњу ЕУ. На-
и ме, чи ни се да исто риј ски ори ги на лан швај цар ски од го вор 
на ди ле му „Ко чи ни на род?“ пред ста вља ко ри стан пу то каз за 
да љи де мо крат ски раз вој по ли тич ки не до вр ше не сло же не за-
јед ни це са чи ње не од ста рих европ ских на ци ја. Основ ни раз-
лог за ова кав став про на ла зи се у чи ње ни ци да швај цар ска 
фе де ра ци ја омо гу ћа ва укљу чи ва ње гра ђа ни на у де мо крат ски 
про цес не у ње го вом ин ди ви ду ал ним свој ству, већ, ис кљу чи-
во кроз при пад ност ра зно ли ким те ри то ри јал ним и не те ри то-
ри јал ним за јед ни ца ма. Швај цар ски по ли тич ки си стем пр вен-
стве но се те ме љи на иде ји да по ли тич ка моћ ни је не што што 
по сва ку це ну тре ба огра ни чи ти због ње ног сна жног по тен-
ци ја ла за зло, већ, на про тив, да је по ли тич ка моћ не што што 
би у се бе тре ба ло да укљу чи при пад ни ке свих оних за јед ни-
ца ко је су из ло же не ње ном све про жи ма ју ћем деј ству. 

Ет нич ке, ре ли гиј ске, је зич ке и кан то нал не ра зли чи то-
сти у Швај цар ској ни су тран сцен ди ра не и скло ње не у ју ри-
стич ки за шти ће ну сфе ру ин ди ви ду ал них пра ва. На про тив, 

56 Jürgen Habermas, “Citizenship and national identity: some reflections on the future 
of Europe”, op. cit., p. 352.
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оне су по ли ти зо ва не и ди рект но де мо крат ски укљу че не у 
упра вљач ки про цес. У кон тек сту ЕУ, овај мо дел омо гу ћа ва 
Шпан ци ма, Нем ци ма или Фран цу зи ма да де лу ју као европ-
ски гра ђа ни, не упр кос на ци о нал ној при пад но сти, већ, упра-
во за хва љу ју ћи при пад но сти већ по сто је ћим де мо крат ским 
на ци о нал ним за јед ни ца ма. Те о ре ти ча ри ко ји за сту па ју ова-
кав став ис ти чу да би „по угле ду на швај цар ску по ли тич ку 
за јед ни цу фе де ра ли зо ва не де мо кра ти је, гра ђан ска и де мо-
крат ска Евро па мо ра ла, пре све га, да бу де де мо кра ти ја ин-
сти ту ци о на ли зо ва них кул тур них раз ли чи то сти“57.

Са јед не стра не, швај цар ски при мер су штин ски про ти-
ву ре чи аме рич ком кон цеп ту на ци је, ко ји на сто ји да у пот-
пу но сти раз дво ји етносод демосапре ме шта ју ћи кул тур не 
раз ли чи то сти у сфе ру при ват них пра ва. Са дру ге стра не, 
ис ку ство из град ње швај цар ске на ци је те мељ но се раз ли ку-
је и од не мач ког мо де ла фе де рал не на ци је, ко ји на гла ша ва 
ну жност по сто ја ња не ке вр сте пре-по ли тич ке суп стан ци јал-
не кул тур не хо мо ге но сти на ро да за де мо крат ско функ ци о-
ни са ње за јед ни це. Из ве сно је на и ме да ет нич ки еле мен ти у 
швај цар ској фе де ра ци ји не при па да ју ис кљу чи во по лу-при-
ват ној сфе ри. Уме сто то га, они су за јед но и рав но прав но са 
гра ђан ским еле мен ти ма, при сут ни у јав ној, по ли тич кој сфе-
ри. Сто га је и мо гу ће твр ди ти да се “швај цар ски кон цепт гра-
ђан ства укла па у фран цу ски по ли тич ки кон цепт на ци је, али 
и да је исто вре ме но у са гла сју са не мач ким кон цеп том на ци је 
као ет нич ке за јед ни це, за сно ва не на пре-по ли тич ким, пре-
мо дер ним кул тур ним свој стви ма као што су ет ни ци тет, али 
та ко ђе и ре ли ги ја, је зик, ра са, и слич но.“58 Наиме,оригинал
ностсложенешвајцарскезаједниценалазисеуправоутоме
штосеуњојкултурниконцептнацијевезујеискључивоза
кантонални ниво, док се национално политичко јединство
засниванадемократскојинтеграцијикултурнихразличито
сти.Спе ци фич ност исто риј ског ре ше ња, ко је је те шко до ве-
сти у склад са кла сич ним, Хоб со вим и Ло ко вим те о риј ским 

57 Lidija R. Basta, „The nation – state federalism and European integration-two 
different integration-two different strategies of diversities accommodation? “, op. 
cit., p. 160.

58 Lidija R. Basta Fleiner, „Minority and Legitimacy of a Federal State, An Outsider 
Perception of the Swiss Model“,FederalismandMultiethnicStates, PIFF - Etudes 
et colloques 16, Fribourg, 1996, p. 79.
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кон цеп том дру штве ног уго во ра, ле жи у чи ње ни ци да су, и 
по сле ства ра ња мо дер не швај цар ске др жа ве, кан то нал не за-
јед ни це и да ље пред ста вља ле пра ве отаџ би не Швај ца ра ца. 59 
След стве но, швај цар ски при мер је уисти ну од ве ли ког ин те-
ре са за ЕУ бу ду ћи да се он жи во су прот ста вља схва та њу да 
де мо крат ско гра ђан ство мо же по чи ва ти ис кљу чи во на те ме-
љу ет нич ки и кул тур но хо мо ге ног дру штва.

На тра гу ова квог раз ми шља ња до ла зи се до за кључ ка 
да је упра во усло вља ва ње европ ског гра ђан ства при пад но-
шћу не кој од др жа ва чла ни ца оно што отва ра но ве мо гућ но-
сти мул ти кул тур ног европ ског гра ђан ства.60  Нај ве ћа вред-
ност овог ар гу мен та је сте та што угле да ње на швај цар ски 
мо дел из град ње фе де рал не на ци је у Евро пи, за раз ли ку од 
аме рич ког и не мач ког, не би угро зи ло по ли тич ко по сто ја ње 
европ ских на ро да, од но сно на ци ја обо га ће них са ви ше од 
два ве ка ис ку ства де мо крат ског са мо у пра вља ња. Ва жно је, 
та ко ђе, уочи ти да ова кав при ступ из бе га ва да скре не у сле-
пу ули цу ја ло вих те о риј ских по ку ша ја из на ла же ња не ка кве 
све о бу хват не де фи ни ци је европ ског гра ђан ства.61 На про тив, 
при ступ ин спи ри сан швај цар ским мо де лом чи ни се до вољ-
но флек си би лан да по шту је по сто ја ње раз ли чи тих по ли тич-
ко-фи ло зоф ских мо де ла гра ђан ства, ду бо ко утка них у по ли-
тич ке тра ди ци је др жа ва чла ни ца. Ва жно је уочи ти да је ов де 
на гла сак, пре све га, на могућностима демократске инте
грације политички постојећих националних различитости
наевропскомнивоу. Другимречима,овајприступненастоји
да сачува различите националне идентитете механизми
маправнесупранационалнезаштите,већпутемстварања
претпоставки активне демократске праксе грађанства. 

59 Hanspeter Kriesi, „State Formation and Nation Buliding in the Swiss Case“, in: 
Hanspeter Kriesi (ed.), NationandNationalIdentity,Verlag Ruegger, Zurich, 1999, 
p. 15.

60 Lidija R. Basta, „The nation – state federalism and European integration-two 
different integration-two different strategies of diversities accommodation? “, op. 
cit., p. 159.

61 У својој студији о перспективама европског грађанства Пројс и Еверсон дошли 
су до закључка да “не би било паметно у старту покушати са развијањем 
монолитне ‘европске’ дефиниције грађанства. Уместо тога, било која студија 
концепта грађанства Уније мора једноставно прихватити да‘народиЕвропе’
имајувеомаразноликасхватањаконцептаграђанства.”, Michaelle C. Everson, 
Urlich K. Preuss, Concepts,Foundations,andLimitsofEuropeanCitizenship, op. 
cit., pp. 47-48.



БојанКовачевић ДЕ ФИ ЦИТ ПО ЛИ ТИЧ КОГ...

178

Швај цар ско ис ку ство учи да, уко ли ко је циљ ства ра ње усло ва 
за европ ско по ли тич ко са мо о дре ђе ње, он да не са мо вла де др-
жа ва чла ни ца, већ и њи хо ви гра ђа ни мо ра ју до би ти при ли ку 
да ди рект но де мо крат ски уче ству ју у функ ци о ни са њу европ-
ске фе де рал не за јед ни це. Реч ју, мо дел из град ње швај цар ске 
фе де рал не на ци је, ко ји отва ра вра та де мо крат ској ин те гра-
ци ји по ли тич ки по сто је ћих кул тур них, вер ских, је зич ких и 
исто риј ских раз ли чи то сти, чи ни се за и ста као ко ри стан пу-
то каз за ЕУ у ње ном про кла мо ва ном по хо ду ка ства ра њу „све 
чвр шће уни је ме ђу на ро ди ма Евро пе“.  

Ме ђу тим, по ред упра во из ло же них еман ци па тор ских 
по тен ци ја ла при сту па ин спи ри са ног швај цар ским ис ку-
ством, ва жно је осве тли ти и не ке ње го ве не до стат но сти. На-
и ме, јед ном ка да се па жња пре ме сти са зах те ва за ве ћин ским 
де мо крат ским од лу чи ва њем на кон сен зу ал но ори јен ти са ни 
де мо крат ски про цес, као од лу чу ју ће пи та ње на ме ће се сле-
де ће. Којеформеразличитостибитребалоинституциона
лизовати, односно учинити политичким, и демократским
путеминтегрисатиууправљачкипроцес? Да ли иде ја фе де-
ра ли зо ва не де мо кра ти је тре ба да об у хва ти са мо на ци о нал не 
те ри то ри јал не за јед ни це? Да ли би прин цип тре ба ло про ши-
ри ти та ко да об у хва ти не са мо на ци о нал но ор га ни зо ва не раз-
ли чи то сти, већ и ра зно вр сне, и по ли тич ки све ак тив ни је суб-
на ци о нал не за јед ни це те ри то ри јал но ор га ни зо ва них ин те ре-
са? Да ли би по ли тич ки ег зи стент не раз ли чи то сти тре ба ло 
ор га ни зо ва ти ста тич ки, као те ри то ри јал не за јед ни це, или би 
тре ба ло раз мо три ти и мо гућ ност ди рект ног де мо крат ског 
укљу чи ва ња секторских демоиу про цес упра вља ња? Нај зад, 
да ли би пи та ње уго вор них стра на те мељ ног европ ског дру-
штве ног уго во ра тре ба ло раз ре ши ти јед ном за сваг да, или, 
би, пак, ту ди ле му тре ба ло оста ви ти трај но отво ре ном?

У том сми слу, ва ља на гла си ти да јед ном по што је швај-
цар ска фе де ра ци ја пре о бра же на у фе де рал ну др жа ву,  њен 
по ли тич ки си стем по стао из ра зи то за тво рен, крут и ис кљу-
чив за би ло ко ју дру гу кул тур ну, вер ску или со ци јал ну раз-
ли чи тост ко ја не пра ти исто риј ску ли ни ју раз два ја ња. По што 
су 1848. на бој ном по љу ли бе рал ни про те стан ти, по бор ни ци 
ства ра ња мо дер не швај цар ске др жа ве, до но гу по ту кли кон-
зер ва тив не ка то ли ке, за ступ ни ке кон фе де ра ци је не за ви сних 
и су ве ре них швај цар ских др жа ви ца, Швај цар ска је ко нач но 
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пре тво ре на у јед ну мо дер ну, европ ску до вр ше ну по ли тич ку 
за јед ни цу.62Од тог пе ри о да, кон цепт фе де ра ли зо ва не де мо-
кра ти је оста је за мр знут и огра ни чен ис кљу чи во на оне раз-
ли чи то сти ко је су би ле по ли тич ки пред ста вље не у мо мен ту 
по сти за ња те мељ ног устав ног до го во ра ко јим је ус по ста вље-
на мо дер на швај цар ска фе де рал на др жа ва.63 Упра во у то ме се 
на ла зи основ ни не до ста так при сту па ко ји пред ла же пре сли-
ка ва ње мо де ла швај цар ске фе де рал не на ци је на ЕУ. Трај но 
огра ни чи ти оства ри ва ње иде је фе де ра ли зо ва не де мо кра ти је 
на на ци о нал не те ри то ри јал но ор га ни зо ва не за јед ни це, зна чи-
ло би исто вре ме но за тва ра ње вра та про це са од лу чи ва ња за 
све оста ле те ри то ри јал не и сек тор ске ор га ни за ци је ин те ре са 
чи ји су при пад ни ци ди рект но по го ђе ни од лу ка ма европ ског 
ни воа вла сти. У том сми слу, тре ба има ти на уму да, са нор ма-
тив ног ста но ви шта, зах тев за по ли ти за ци јом ис кљу чи во на-
ци о нал них раз ли чи то сти ни је до во љан, иако је, на рав но, ну-
жан услов ле ги ти ми за ци је европ ског си сте ма упра вља ња на 
ви ше ни воа вла сти. Дру гим ре чи ма, у да на шњем исто риј ском 
кон тек сту тран сфор ма ци је из мо дер не у пост мо дер ну епо ху, 
гра ђа ни схва ће ни ис кљу чи во као при пад ни ци исто риј ских 
те ри о ри јал но де фи ни са них за јед ни ца, у све ма њој ме ри по се-
ду ју ка па ци тет за де мо крат ску про ме ну. Ка ко би уисти ну по-
ста ли спо соб ни да оства ру ју сво ју ак тив ну, пар ти ци па тив ну 
гра ђан ску уло гу, по је дин ци ма у европ ској по ли тич кој аре ни 
мо ра се обез бе ди ти ин сти ту ци о нал но уче шће у јав ној сфе ри 
и као при пад ни ци ма суб на ци о нал них те ри то ри јал них за јед-
ни ца, као и ди на мич ких сек тор ских тран сна ци о нал них за-
јед ни ца ин те ре са.64 Де мо крат ско по ли тич ко укљу чи ва ње на
ционалнихдемоиу европ ски упра вљач ки про цес за си гур но 
пред ста вља ну жан пред у слов де мо кра ти је у сло же ној европ-
ској за јед ни ци. Но, ни ка ко не би тре ба ло смет ну ти с ума да 
у да на шње вре ме не фор мал не мре же сек тор ских по ли ти ка 
по чи њу да игра ју за и ста кључ ну уло гу у про це су од лу чи ва-

62 Hanspeter Kriesi, „State Formation and Nation Buliding in the Swiss Case“, op. 
cit., pp. 14-15.

63 У том контексту треба уочити да страни радници, који данас чине 20% 
швајцарског становништва, могу постати учесници процеса федерализоване 
демократије искључиво путем културне асимилације у кантону у коме бораве. 

64 Heidrun Abromeit,Democracy inEurope:LegitimisingPolitics inaNonState
Polity, op. cit.
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ња, као и да ду го вре ме на за ба о ра вље ни ре ги о нал ни иден ти-
те ти ши ром Евро пе све отво ре ни је по ка зу ју сво је по ли тич ке 
аспи ра ци је. Из то га про из и ла зи за кљу чак да у слу ча ју ЕУ ни-
је до вољ но да прин цип фе де ра ли зо ва не де мо кра ти је об у хва-
ти са мо исто риј ски по сто је ће др жа ве чла ни це. 

Ва жно је раз у ме ти да про цес европ ске ин те гра ци је, 
ко ји све ви ше ме ња при ро ду од но са сфе ре су ве ре ни те та и 
сфе ре осло бо ђе не од ње, као две кон сти ту тив не сфе ре мо-
дер не др жав но сти, не мо ра из гле да ти као прет ња европ ском 
де мо крат ском ци ви зму. Уме сто то га, све чвр шће по ве зи ва ње 
европ ских др жа ва мо гло би се раз у ме ти ка ко до дат на при ли-
ка за гра ђа не да поч ну да де лу ју по ли тич ки као чла но ви раз-
ли чи тих те ри то ри јал них суб-на ци о нал них, као и тран сна ци-
о нал них сек тор ских за јед ни ца ин те ре са. Не ки ауто ри уоча-
ва ју да се у Евро пи ра ђа “новиобликграђанствакојинијени
национални, ни космополитски, већ је вишеструк у смислу
дасеидентитети,праваиобавезекојесеповезујусагра
ђанством,изражавајупутемсвесложенијеконфигурације
заједничкихинституцијаЗаједнице,држава,националнихи
транснационалнихдобровољнихасоцијација,регијаиудру
жењарегија”65.У том сми слу, основ ни про блем са швај цар-
ском фе де ра ли зо ва ном де мо кра ти јом је сте ње на за мр зну тост, 
од но сно не до ста так ка па ци те та за про ме ну и при ла го ђа ва ње 
не пред ви ди вим дру штве но-исто риј ским и гео-по ли тич ким 
при ли ка ма. Упра во је до вр ше ност, од но сно ста тич ност, кру-
тост и за ро бље ност у исто ри ји швај цар ског фе де ра ли зма, оно 
што не од го ва ра ди на мич ким зах те ви ма европ ске сло же не 
за јед ни це у ства ра њу.Од лу чу ју ће је ва жно раз у ме ти да је те-
мељ ни про блем ле ги ти ми те та ЕУ иза зван упра во ши ре њем 
ја за из ме ђу из у зет ног ка па ци те та овог си сте ма да од го во ри на 
еко ном ска ис ку ше ња и ве о ма скром них мо гућ но сти ста рих и 
тро мих европ ских де мо кра ти ја да аде кват но од го во ре на овај 
нео бич но ди на ми чан и, по све му су де ћи, ире вер зи бил ни фе-
де рал ни про цес. На и ме, док је европ ски упра вљач ки про цес 
пра тио ста зу пер ма нент не, уго вор не фе де рал не ево лу ци је, 
пар ти ци па тив на ак ци ја гра ђа на оста ла је за ро бље на у окви ру 
ста тич них де мо крат ских на ци ја без на де жно ли ше них ка па-
ци те та да од го во ре на иза зов пост мо дер ног ци ви зма. След-

65 Elizabeth Meehan, CitizenshipandtheEuropeanCommunity,op. cit., p. 1.
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стве но, са ста но ви шта зах те ва за европ ским по ли тич ки ак-
тив ним гра ђа ни ма, оно што је Евро пи за и ста по треб но је сте 
про ме на де мо крат ске па ра диг ме из ста тич не у ди на мич ну. 
Уко ли ко би по ли тич ки ег зи стент не европ ске раз ли чи то сти 
оста ле за мр зну те и огра ни че не на на ци о нал не, јаз из ме ђу ка-
па ци те та гра ђа на за де мо крат ску про ме ну, са јед не стра не, 
и ефе ка та ко ји по ли тич ке од лу ке до не те у окви ру европ ског 
си сте ма упра вља ња на ви ше ни воа вла сти има ју на њи хо ве 
жи во те, са дру ге, вре ме ном би на ста вио да ра сте. Нај зад, до-
ла зи се до за кључ ка да, иако швај цар ски мо дел на ци је, ко ји 
је Швај цар ци ма омо гу ћио да де лу ју по ли тич ки пу тем свог 
при пад ни штва исто риј ски за да тим кул тур ним за јед ни ца ма, 
за си гур но пред ста вља ин спи ра ци ју, он ни ка ко не пред ста-
вља иде а лан мо дел ко ји би тре ба ло јед но став но ко пи ра ти у 
слу ча ју европ ске фе де рал не за јед ни це у на ста ја њу. 

Закључак

Ис цр пљи ва њем по тен ци ја ла не га тив не, еко ном ске ин-
те гра ци је те о ре ри ча ри и прак тич ни де лат ни ци кре ну ли су 
у по тра гу за ре ше њи ма ко ја би ЕУ омо гу ћи ла да поч не да 
делује као истин ска по ли тич ка за јед ни ца. По зи тив на по ли-
тич ка ак ци ја европ ског ни воа вла сти у обла сти ма фи скал не 
по ли ти ке, спољ не и без бе до но сне по ли ти ке по ста је им пе ра-
тив у вре ме ну свет ске еко ном ске кри зе и но вих дру штве но 
исто риј ских и ге о по ли тич ких иза зо ва. Но, у од су ству Евро-
пља на све сних сво је спо соб но сти да де лу ју по ли тич ки, пре-
ме шта ње по ли ти ка од нај ве ћег зна ча ја за гра ђа не на европ ски 
ни во упра вља ња те шко про на ла зи нор ма тив но и прак тич но 
оправ да ње. У том кон тек сту про у ча ва ње ис ку ства мо дер них 
фе де рал них на ци ја на ста лих пу тем удру жи ва ња прет ход но 
не за ви сних и су ве ре них по ли тич ких ен ти те та за до би ја по се-
бан те о риј ски и прак тич ни зна чај. 

Исто риј ски при ме ри сло же них по ли тич ких за јед ни ца 
ко ји су раз ма тра ни у овом ра ду све до че о мо гућ но сти ства-
ра ња фе де рал ног демоса у од су ству цен тра ли зо ва не др жав не 
струк ту ре као и суп стан ци јал не кул тур не хо мо ге но сти на ро-
да. На су прот ис ку ству мо дер них европ ских по ли тич ких за-
јед ни ца, у ко ји ма је де мо кра ти ја не рас ки ди во ве за на за ис ку-
ство и иде ју др жа ве, аме рич ки при мер све до чи о мо гућ но сти 
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по ли тич ке, од но сно устав не кон струк ци је фе де рал ног де мо-
са. Ме ђу тим, уко ли ко би ЕУ у сво јој по тра зи за по ли тич ким 
иден ти те том сле ди ла мо дел САД, ко ји тран сцен ди ра раз ли-
чи то сти, и сто га је слеп за њих,то би мо гло до ве сти до да ље 
де по ли ти за ци је уло ге гра ђа на у окви ру европ ског си сте ма 
упра вља ња на ви ше ни воа вла сти. Ако се мо же твр ди ти да 
САД ни су на ста ле удру жи ва њем за јед ни ца ко је су као не-
за ви сни и су ве ре ни ен ти те ти по сто ја ли кроз дуг исто риј ски 
пе ри од то за си гур но не ва жи за мо дер ну не мач ку фе де ра ци ју. 
Но, и по ред те чи ње ни це, чи ни се да не мач ки мо дел фе де рал-
не на ци је ко ји про из и ла зи из суп стан ци јал не хо мо ге но сти 
не мач ког на ро да не мо же пред ста вља ти ко на чан од го вор на 
ди ле му гра ђан ства у да на шњој ЕУ обе ле же ној ра ди кал ном 
кул тур ном хе те ро ге но шћу сво јих чла ни ца. На кра ју, чи ни 
се да швај цар ско ис ку ство ко је све до чи о мо гућ но сти ства-
ра ња сло же не по ли тич ке за јед ни це, не пу тем пре ме шта ња 
прет ход но по ли тич ки ег зи стент них раз ли чи то сти у при ват-
ну сфе ру као у слу ча ју САД, већ пу тем њи хо ве де мо крат ске 
ин те гра ци је, има за и ста ве ли ки еман ци па тор ски по тен ци јал 
у кон тек сту су о ча ва ња са иза зо ви ма да на шње ЕУ.   На рав но, 
за да так овог ра да ни у ком слу ча ју ни је био да кон струк то ри-
ма про це са европ ске ин те гра ци је пре по ру чи од ре ђе ни мо дел 
из град ње фе де рал не на ци је. Уме сто то га, про у ча ва ње иде ја 
и ин сти ту ци ја ве за них за исто риј ско ис ку ство из град ње сло-
же них по ли тич ких за јед ни ца тре ба пре све га да до при не се 
из град њи ком па ра тив ног окви ра у ком ће би ти мо гу ће ду бље 
раз у ме ва ње про бле ма са ко ји ма се са вре ме на Евро па су о ча-
ва.   

Литература:

Abro me it He i drun,DemocracyinEurope:LegitimisingPo
liticsinaNonStatePolity, Berg hahn Bo oks, New York, 
Ox ford, 1998.

Aron Raymond, “Is mul ti na ti o nal ci ti zen ship pos si ble?” in: 
Bryan Tur ner and Pe ter Ha mil ton,  Citizenship,Critical
concepts, Ro u tled ge, Lon don and New York, 1994

Arendt Han nah, OnRevolution,Pen guin bo oks, 1973.
Ba sta Li di ja R., „The na tion – sta te fe de ra lism and Euro-

pean in te gra tion-two dif fe rent in te gra tion-two dif fe rent 



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2011,год.VIIvol.10 стр.147186

183

stra te gi es of di ver si ti es ac com mo da tion? “, in: An te ro 
Jyran ki (ed.), NationalConstitutionsintheEraofInte
gration, Klu wer law, Ha gue, Lon don, Bo ston, 1997.

Ba sta Fle i ner Li di ja R., „Mi no rity and Le gi ti macy of a Fe-
de ral Sta te, An Out si der Per cep tion of the Swiss Mo del“,
FederalismandMultiethnicStates, PIFF - Etu des et col-
lo qu es 16, Fri bo urg, 1996.

Be aud Oli vi er, “Fédéra li sme et so u ve ra i neté. No tes po ur 
théorie con sti tu ti on nel le de la Fédéra tion “, in : Revue
dudroitpublicetdelasciencepolitiqueenFranceeta
l’étranger, n..114, Pa ris, 1998.

Cal houn John C., ADisquisitiononGovernment andSe
lections from theDiscourse, C. Gor don Post (ed); The 
Bobbs-Mer rill Com pany, Inc.In di a no po lis-New York, 
1978.

Clo sa Car los, “Euro pean Union ci ti zen ship and su pra na ti-
o nal de moc racy”, in: Al bert We a le, Mic hael Nent wich 
(eds), PoliticaltheoryandtheEuropeanUnion, Ro u tled-
ge, Lon don and New York, 1998.

Con fi no Alon, “Fe de ra lism and He i mat Idea in Im pe rial 
Ger many”, German Federalism,Pal gra ve, Hampshi re, 
2002.

Cur tin De ir dre M., Postnationaldemocracy,TheEuropean
Unioninsearchofapoliticalphilosophy, Klu wer Law 
In ter na ti o nal, Ha gue – Lon don – Bo ston, 1997.

Ever son Mic ha el le C., Pre uss Ur lich K., Concepts,Founda
tions,andLimitsofEuropeanCitizenship, Zen trum für 
Europäische Rechtspo li tik an Universität Bre men, Bre-
men, 1995.

Fa bri ni Ser gio, Compuond democracies, Why the United
States and Europe are becoming similar, Ox ford, Ox-
ford Uni ver sity Press, 2007.

Ha mil ton Alek san der, Me di son Džems, Džej Džon, Fede
ralističkispisi, Rad nič ka štam pa, Be o grad, 1981.

Ha ber mas Jur gen, “Ci ti zen ship and na ti o nal iden tity: so me 
re flec ti ons on the fu tu re of Euro pe”, in: Bryan Tur ner 
and Pe ter Ha mil ton,  Citizenship,Criticalconcepts, Ro-
u tled ge, Lon don and New York, 1994.

Ha ber mas Jürgen, TheoryandPractice, He i ne mann, Lon-
don, 1974.



БојанКовачевић ДЕ ФИ ЦИТ ПО ЛИ ТИЧ КОГ...

184

Хе гел Г.В.Ф., Филозофија историје, Фе дон, Бе о град, 
2006.

Kri e si Han spe ter, „Sta te For ma tion and Na tion Bu li ding in 
the Swiss Ca se“, in: Han spe ter Kri e si (ed.), Nationand
NationalIdentity,Ver lag Ru eg ger, Zu rich, 1999

La cor ne De nis, “Euro pean ci ti zen ship: the re le van ce of the 
Ame ri can mo del”, in: Kalypso Ni co la i dis, Ro bert How-
se (eds.), TheFederalVision, Ox ford Uni ver sity Press, 
2003.

Ма јер То мас, ИдентитетЕвропе, Ал ба трос плус, Слу-
жбе ни гла сник, Бе о град, 2009.

Ma nent Pi er re,Democracywithoutnations?Thefateofself
governmentinEurope,ISI Bo oks, Wil ming ton, 2007.

Me e han Eli za beth, CitizenshipandtheEuropeanCommu
nity,SA GE Pu bli ca ti ons, Lon don, Tho u sand Oaks, New 
Del hi, 1993.

Ној ман Франц, Владавинаправа, Фи лип Ви шњић, Бе о-
град, 2002.

Ne u man Ge rald L. “Euro pean ci ti zen ship and mo dern U.S. 
fe de ral ci ti zen ship”, ta ken from, De nis La cor ne, “Euro-
pean ci ti zen ship: the re le van ce of the Ame ri can mo del”, 
in: Kalypso Ni co la i dis, Ro bert How se (eds), TheFederal
Vision, Ox ford Uni ver sity Press, 2003.

O’Le ary Si o fra, TheevolvingconceptofCommunity citi
zenship,From the freemovement of persons toUnion
citizenship, Klu wer Law In ter na ti o nal, Ha gue, Lon don, 
Bo ston, 1996.

In golf Per ni ce, Mayer Franz C., “De la con sti tu tion com-
posée de l’Euro pe”, in: Revue trimestrielle de droit
européen, Edi ti ons Dal loz, 36 (4), oc to bre-décem bre, 
2000.

Pa lom bel la  Gi an lu i gi, “Who se Euro pe? Af ter the con sti tu-
tion: A goal-ba sed ci ti zen ship”, in:  InternationalJour
nalofConstitutionalLaw, Ox ford Jo ur nals, Ox ford Uni-
ver sity Press, num bers .2 & 3, 2005.

Scharpf Fritz W., GoverninginEurope:EffectiveandDe
mocratic?, Ox ford Uni ver sity Press, 1999.

Shaw Jo sep hi ne, “Ci ti zen ship of the Union: To wards post-
na ti o nal mem ber ship?”, http://www.je an mon net pro-
gram.org/pa pers/97/97-06--I.html



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2011,год.VIIvol.10 стр.147186

185

Schmitt Carl, ThéoriedelaConstitution,Pres ses uni ver si-
ta i res de Fran ce, Pa ris, 1993.

Шмит Карл, “Ду хов но-по ве сни по ло жај да на шњег пар-
ла мен та ри зма”, Сло бо дан Са мар џић (ур.), Норма и
одлука,КарлШмитињеговикритичари,Фи лип Ви-
шњић, Бе о град, 2001.

Вај лер Џо зеф, УставЕвропе, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 
2002.

Во лин Шел дон, Политика и визија, Фи лип Ви шњић, 
Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007.

We ber Max, „The Na tion“ in: John Hutchin son, Ant hony D. 
Smith (eds), Nationalism,Ox ford Uni ver sity Press, Ox-
ford, New York, 1994.

Whe a re Ken neth C., “Fe de ra lism and the Ma king of Na ti-
ons“, in: Art hur W. Mac ma hon (ed.), Federalism,Mature
andEmergent,Do u ble day & Com pany, New York, 1955.



БојанКовачевић ДЕ ФИ ЦИТ ПО ЛИ ТИЧ КОГ...

186

BojanKovacevic

DEFICITOFPOLITICALCITIZENSHIP
INTHEEUROPEANUNIONINTHE

LIGHTOFHISTORICALEXPERIENCEOF
BUILDINGOFFEDERALNATIONS

Summary

Afterpotentialityofnegativeeconomicintegrationhasbeen
drainedouttheoreticiansandpracticalactivistshavestartedto
search for solutionswhichcouldprovide for functioningof the
EuropeanUnionas a real political unit.Onepositive political
actionofEuropeanlevelofgovernmentinthefieldssuchasfiscal
policy,foreignandsecuritypoliticshasbecomeanimperativein
timesoftheworldeconomiccrisisandnewsocial,historicaland
geopoliticalchallenges.However,inabsenceofEuropeanswho
areawareoftheircapabilitiestoactpolitically,sometransferof
thepoliticsofgreatestsignificanceforcitizenstotheEuropean
levelofgovernmentmighthardlyfinditsnormativeandpracti
caljustification.Inthiscontextananalysisofexperienceofsome
modern federal nationsmade through associations of formerly
independentandsovereignpoliticalentitiesgainsaspecifictheo
reticalandpracticalsignificance.Basicobjectiveofthispaperis
toprovideabaseforbetterunderstandingofthefollowingques
tion “How to recreate politically active European citizens as
participantsinthepublicsphereandnotonlycommonconsum
ersofindividualrightsinthistimeofdemocraticpotentialitiesof
nationalstateshavebeendecreasingand,ontheotherhand,in
timeswhenstructuralpreconditionsforformationofanappro
priateEuropeanmediumforexpressionofdemocraticwillhave
beenhopelesslydisappearing?”Thebetterunderstandingofthe
abovementionedquestionwillbeprovidedthroughpresentation
ofhistoricalexperienceofestablishmentofthreemodernfederal
demos–American,GermanandSwitzerlandones.
Keywords:politicalcitizenship,EuropeanUnion,USA,federal

nations.
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О ПО ЛИ ТИЧ КОМ ПО ЛО ЖА ЈУ  
МА ЂАР СКЕ МА ЊИ НЕ У СР БИ ЈИ

Резиме 

ДемократсказаједницавојвођанскихМађараШандора
Палајенеколикогодинапооснивањуподнелаконцепттро
степенеаутономијезамађарскумањинууСрбији.Онобу
хвата:општинесаспецијалнимстатусомкојесемогуудру
житиутериторијалну етничкуаутономију, затиммесна
илилокалнааутономијаинајзад,каонајвишинивомањин
скесамоуправе,персоналнааутономија–политичкирепре
зентмађарскемањинеуСрбији.Овајконцептприхватићеи
другемађарскеполитичкестранке,каснијеосноване,попут
СтранкевојвођанскихМађараЈожефаКасе,каснијеИштва
наПастора,каоиДемократскастранкавојвођанскихМађа
раАндрашаАгоштона,насталацепањемДЗВМ,идруги.

СтатутАПВојводинеиз2009.годинеуслишио јего
тово све захтеве садржане у концептутростепенеауто
номије;њимејепредвиђенмађарскирегионодопштинана
северуСрбијеукојимаМађаричиневећинустановништва,
саседиштемуСуботици,укојојнемајувећину.Статутје
деокоалиционогдоговораПасторТадић,донетсациљемда
помогнеупобољшањуположајанационалнихмањина„наци
оналнихзаједница“,алијеонусрпскојстручнојиполитич
којјавностиоцењенкаостварање„државеудржави“,тј.
претварањеВојводинеудржавунационалнихмањина,саре
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алноммогућношћусецесијемађарскогрегионаињеговопри
кључењеМађарској.

Томе у прилог иде и ревизионистичка пропаганда ак
туелнемађарскевластиВиктораОрбанакојајеМађарима
усуседнимдржавамадаладвојнодржављанствоинагове
стилаправоњиховогучешћаупарламентарнимизборимаса
квотомполитичкихпредставникаумађарскомпараламен
ту.ОрбанјерешиодаузпомоћЕУизвршитериторијално
уједињењенације,позивајућисенаисправљањетријанонске
неправде.Утексу смо показали да „Тријанон“није био не
правда,већдајеовајспоразумУгарскусвеонаМађарску,тј.
наетнографскеграницемађарскедржаве.

Урадујепрезентованположајмађарскемањинеиње
но политичко организовање у КраљевиниСХСЈугославији,
каоињихово учешће уХортијевомпокушајуда геноцидом
иетничкимчишћењем,којесумађарскеокупационетрупе
извршилеуБачкој19411945,ревидира„Тријанон“.Накому
нистичкиконцептаутономијеВојводинемађарскамањина
јегледалакаона–„српскуствар“,алијевременомприхва
тилајерјеуСрбијиоствариланајвишистепенкултурних,
економских,политичкихправа.Такваправанебиималани
уматичнојдржави.Развилајеисачуваланационалнииден
титетпонајвишимевропскимстандардима.Отудајегео
политикамађарскогрегионаиревизије„Тријанона“играње
саватром.
Кључнеречи:ДемократсказаједницавојвођанскихМађара,

тростепена аутономија, Савез војвођанских
Мађара, Статут Војводине, мађарски регион,
„Тријанон“,Угарска

Политичкоорганизовање
мађарскемањинеуСрбији

Са уки да њем со ци ја ли зма и пре ла ском на ви ше стра-
нач ки по ли тич ки си стем, ко ји је прет хо дио раз би ја њу и рас-
па ду СФРЈ, ма ђар ска ма њи на у Ср би ји осно ва ла је 1990. го ди-
не сво ју по ли тич ку стран ку - Де мо крат ску за јед ни цу вој во-
ђан ских Ма ђа ра (ДЗВМ). Пред сед ник стран ке по стао је Пал 
Шан дори стран ка је не ко ли ко го ди на би ла је ди на по ли тич ка 
ор га ни за ци ја ма ђар ске ма њи не у Ср би ји. Иако је сво јим по-
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ли тич ким ан га жма ном пред ста вља ла су шти ну по ли тич ких 
ци ље ва вој во ђан ских Ма ђа ра, стран ка се по це па ла и део на 
че лу са Ан дра шом Аго што ном фор ми рао је Де мо крат ску 
стран ку вој во ђан ских Ма ђа ра (ДСВМ) 1997. го ди не.

У Су бо ти ци је 1994. го ди не фор ми ра на још јед на ма-
ђар ска стран ка - Са вез вој во ђан ских Ма ђа ра (СВМ), ко ја ће у 
по сток то бар ској Ср би ји по ста ти нај ја ча, а по мно ги ма и на-
ци о нал но нај твр ђа пар ти ја ма ђар ске ма њи не. Пр ви пред сед-
ник је био Јо жеф Ка са, гра до на чел ник Су бо ти це и пот пред-
сед ник Вла де Ср би је у вла ди Зо ра на Ђин ђи ћа. Та да је СВМ 
са ко а ли ци јом ДОС по ста ла пар ла мен тар на стран ка.1 За Ка су 
је ве за на ре че ни ца, да „Вој во ди на ни је нео ту ђи ви део Ср би-
је“, и да је оку пља ње бив ших ма ђар ских хон ве да из Ср би је у 
Но вом Са ду ма ја 2004. го ди не, био су срет „tisz har cos“- sta rih 
rat ni ka. Ка са не ка же про тив ко га су се бо ри ли „ста ри рат ни-
ци“. Ни ко ли ко их је рат ну сре ћу по тра жи ло у на ци стич ком 
на па ду на Ру си ју, а ко ли ко уче ство ва ло у ма ђар ском фа ши-
стич ком оку па тор ском си сте му на срп ској зе мљи?! На ме сто 
Ка се на че ло СВМ до шао је Иштван Па стор, ко ји је не са мо 
су бли ми рао иде је Па ла Шан до ра, Ка се и Аго што на, већ је 
- ка ко сам ка же - по стао ка та ли за тор из ме ђу ма ђар ског вла-
да ју ћег ФИ ДЕ СА Вик то ра Ор ба на и пред сед ни ка Ср би је Бо-
ри са Та ди ћа, у на сто ја њу да се ре а ли зу је Ма ђар ска ет нич ка 
ауто но ми ја на се ве ру Ср би је. Ма ђар ска ауто но ми ја у ауто-
ном ној Вој во ди ни! Па ра док сал но и јед но и дру го, али та ко 
је по Ста ту ту АП Вој во ди не из 2009 го ди не. Ни шта ни је по 
Уста ву Ср би је из 2006, али је сте по ко а ли ци о ном до го во ру 
Па стор-Та дић.

Осим по ме ну тих ту су још две ма ње стран ке ма ђар ске 
ма њи не. Јед на је По крет ма ђар ске на де (ПМН) осно ван 2009. 
Пред сед ник стран ке је Ба линт Ла сло, а дру га Гра ђан ски са-
вез Ма ђа ра (ГСМ), осно ван кра јем 2006. у Сен ти, пред сед ник 
је Ла сло Рац Са бо.

Нај зна чај ни је по ли тич ке лич но сти ме ђу вој во ђан ским 
Ма ђа ри ма су упра во ли де ри ових стра на ка, на ро чи то по ме-
ну та че твор ка: Пал, Аго штон, Ка са и Па стор, и сви они пред-
ста вља ју кон ти ну и тет јед не по ли тич ке иде је ко ја је чвр сто 

1 На ре пу блич ким из бо ри ма 2003, СВМ у ко а ли ци ји са „За јед но за то ле ран ци-
ју“ ни је ус пео да осво ји ни је дан ман дат у Скуп шти ни Ср би је. На пар ла мен-
тар ним из бо ри ма 2007. осво јио је три ман да та.
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ве за на за по ли ти ку Ма ђар ске вла де и усло вље на спољ но по-
ли тич ким од но си ма Ма ђар ске и Ср би је. Али оно што па да у 
очи сва ком иоле па жљи ви јем ис тра жи ва чу је сте чи ње ни ца да 
су сви зах те ви ко је ма ђар ска ма њи на (је дан део се од но си и 
на оста ле ма њи не - „на ци о нал не за јед ни це“) пре ко сво јих по-
ли тич ких пред став ни ка ис по ста вља ла Ср би ји де ве де се тих и 
ка сни је: тро сте пе на ауто но ми ја, пер со нал на ауто но ми ја, ло-
кал на са мо у пра ва, Ма ђар ска те ри то ри јал на ауто но ми ја, ма-
ђар ски округ, На ци о нал ни са вет-раз ли чи ти тер ми ни са сро-
дим зна че њем - оства ре но или се оства ру је, па Вој во ди на од 
се вер не срп ске по кра ји не, у ко јој ауто но ми ја ни је сте че на већ 
јој је на мет ну та, али, ипак, са ис кљу чи во срп ским обе леж јем 
и зна че њем, по ста је све ви ше др жа ва на ци о нал них ма њи на.

Идејамађарскетериторијалнеаутономије
ДЗВМШандораПала

У вре ме ка да је екс перт ска Ко ми си ја ЕЗ на че лу са фран-
цу ским прав ни ком Ба дин те ром „пре су ди ла“ рас пад СФРЈ на 
ње не са став не де ло ве- ре пу бли ке, уме сто на ње не кон сти-
ту тив не на ро де сход но на че лу са мо о пре де ље ња на ро да, по-
ли тич ки ли дер ДЗВМ Шан дор Пал је за ма ђар ску ма њи ну у 
Вој во ди ни за тра жио иста пра ва ко ја до би је срп ски на род у 
Ре пу бли ци Срп ској Кра ји ни и Ре пу бли ци Срп ској. Пал је ти-
ме не са мо Вој во ди ну из јед на чио са дру гим ре пу бли ка ма, па 
и са Ср би јом у чи јем је са ста ву, не го је вој во ђан ску ауто но-
ми ју из јед на чио са ма ђар ском ма њи ном, као да је вој во ђан ска 
ауто но ми ја ствар са мо ма ђар ске ма њи не, а не пре вас ход но 
срп ског на ро да ко ји чи ни ап со лут ну ве ћи ну ста нов ни штва у 
По кра ји ни.

Шан дор Пал је сво је иде је из ло жио на на уч ном ску пу 
СА НУ о по ло жа ју ма њи на у СР Ју го сла ви ји 1995. го ди не. 
Он је пред ста вио КонцептмањинскесамоуправеДЗВМ, ко ји 
се за ла же за тзв. тро сте пе ну ауто но ми ју ма ђар ске ма њи не у 
Ср би ји, ис ти чу ћи да она пред ста вља ком про мис из ме ђу два 
ле ги тим на зах те ва: с јед не стра не пра ва на са мо о пре де ље ње 
до от це пље ња, а дру ге су ве ре но сти др жа ве и не про мен љи-
во сти гра ни ца. Ви ди мо, да кле да Пал не у те ме ље но за сни ва 
свој ком про мис да ју ћи ма ђар ској ма њи ни, су прот но свим 
ме ђу на род ним прав ним до ку мен ти ма, као и уну тра шњем 
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устав ном пра ву, пра во на са мо о пре де ље ње до от це пље ња. А 
за тим, ра ди „очу ва ња“ су ве ре но сти Ср би је и не про мен љи во-
сти гра ни ца, он гра ди кон цепт ма ђар ске ауто но ми је у ауто-
ном ној Вој во ди ни, и то тро сте пе ни, где се из ри чи то зах те ва 
ма ђар ска те ри то ри јал на ауто но ми ја.2

Ма ђар ска тро сте пе на ауто но ми ја Шан до ра Па ла об у-
хва та: „Оп шти не са спе ци јал ним ста ту сом“, ко је су де фи ни-
са не као оп шти не у ко ји ма не ка од ет нич ких за јед ни ца има 
ве ћи ну. Иза то га сле ди но ви оде љак „Те ри то ри јал на ет нич ка 
ауто но ми ја“, ко ји пред ви ђа мо гућ ност удру жи ва ња ви ше су-
сед них оп шти на где на ци о нал не ма њи не чи не ве ћи ну ста нов-
ни штва. За тим „Ме сна (ло кал на) ет нич ка са мо у пра ва“ , ко ји 
ре гу ли ше на чин фор ми ра ња ло кал не ма њин ске са мо у пра ве 
за на се ља у ди ја спо ри. На кра ју је по гла вље - „Пер со нал на 
ауто но ми ја“.3 На рав но, ов де је реч о ма ђар ским оп шти на ма 
са спе ци јал ним ста ту сом, о ма ђар ској те ри то ри јал ној ауто-
но ми ји и о ма ђар ској ло кал ној са мо у пра ви. Оп шти не ко је би 
чи ни ле Ма ђар ску ауто ном ну област су: Ка њи жа, Сен та, Ада, 
Бе чеј, Бач ка То по ла, Ма ли Иђош и Су бо ти ца у Бач кој, од но-
сно Чо ка у Ба на ту.

„Та ко фор ми ра ној ауто ном ној обла сти мо гу се при кљу-
чи ти и на се ља ко је се не на ла зе у оп шти на ма са спе ци јал ним 
ста ту сом, ако се њи хо вим при па ја њем да ље про ши ру је на-
ци о нал но ком пакт на те ри то ри ја, од но сно, мо гу се из дво ји ти 
на се ља са срп ском ет нич ком ве ћи ном. Са мо у пра ва Ма ђар ске 
ауто но ми је по себ но би се од но си ла на функ ци је у обла сти 
обра зо ва ња, здрав ства, при вре де, со ци јал не за шти те, ин фор-
ми са ња, пра во су ђа, одр жа ва ња ре да и ми ра. Слу жбе ни је зи-
ци, и ме ђу соб но пот пу но рав но прав ни, би ли би ма ђар ски и 
срп ско хр ват ски... Ор га ни Ма ђар ске ауто ном не обла сти су: 
скуп шти на, об ла сно ве ће (као из вр шни ор ган)те пред сед ник 
ауто ном не обла сти.“4 Дру ги сте пен ауто но ми је од но си се на 
на се ља у ди ја спо ри, ко ја су из ван по ме ну тих оп шти на у ко-
ји ма ма ђар ска ма њи на чи ни ве ћи ну ста нов ни штва. „Ова би 

2 Ви ди: Шан дор Пал, „Кон цепт ма њин ске са мо у пра ве Де мо крат ске за јед ни це 
вој во ђан ских Ма ђа ра“, у: ПоложајмањинауСавезнојРепублициЈугослави
ји, Збор ник СА НУ, уред ни ци Ми лош Ма цу ра и Во ји слав Ста нов чић, Бе о град, 
1996, стр. 437.

3 Исто, стр. 439.
4 Исто, стр. 440.
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ло кал на ауто но ми ја би ла оства ри ва у пет на е стак ма ђар ских 
на се ља Вој во ди не и прак тич но би спре ча ва ла хе ге мо ни ју 
јед не ет нич ке за јед ни це над дру гом, што би знат но до при не-
ло ста бил но сти на шег ге о по ли тич ког про сто ра“.5

 „Персонална аутономија“ пред ста вља „ори ги нал ни 
до при нос ДЗВМ те о ри ји и прак си ре ша ва ња ма њин ског на-
ци о нал ног пи та ња“. Нај ви ши њен ор ган тре ба ло би да бу де 
Саветмањинскесамоуправе. „Овла шће ња Са ве та би се од-
но си ла на ко лек тив на пра ва ма ђар ске на ци о нал не ма њи не, 
ре гу ли са на Ста ту том ко ја би при хва ти ла На род на скуп шти-
на Ре пу бли ке Ср би је (по себ но за обла сти кул ту ре, обра зо-
ва ња и ин фор ми са ња) де мо крат ски, на ви ше стра нач ким из-
бо ри ма кон сти ту и сан Са вет ма ђар ске ма њи не био би је ди ни 
ле ги тим ни пред став ник вој во ђан ских Ма ђа ра ко ји би на де-
мо крат ски на чин из ра жа вао њи хов по ли тич ки су бјек ти ви-
тет, али се ти ме не би на ру ша вао су ве ре ни тет Ре пу бли ке Ср-
би је“. 6 Ор га ни пер со нал не ауто но ми је су: скуп шти на ет нич-
ке за јед ни це, ве ће са мо у пра ве, пред сед ник.

У ме ђу вре ме ну се по ја вио СВМ, па је тре ба ло ре де-
фи ни са ти кон цепт ма ђар ске ауто но ми је. Основ ни еле мен ти 
ауто но ми је, по Па лу, су: „ар ти ку ла ци ја су бјек ти ви те та вој во-
ђан ских Ма ђа ра ка ко у зе мљи та ко и у ино стран ству, мо гућ-
ност из бо ра ле ги тим них ма ђар ских по ли тич ких за ступ ни ка, 
ства ра ње ин сти ту ци ја Мађарскеаутономије (за сту па ње ин-
те ре са Ма ђа ра ка ко у сре ди на ма где су ве ћин ско ста нов ни-
штво та ко и оних ко ји су у ра се ја њу, обез бе ђи ва ње по ли тич-
ког плу ра ли зма ка ко у про це су фор ми ра ња ауто но ми је, та ко 
и у са мој ауто но ми ји“. 7 Пал под вла чи да вој во ђан ски Ма ђа ри 
у сво јим по ли тич ким зах те ви ма мо ра ју на сту па ти са мо стал-
но и је дин стве но.

 Пал још јед ном пре ци зи ра и под вла чи: „У ауто но ми ји, 
ин те ре се сре ди на, где су Ма ђа ри ве ћин ски жи ваљ, обез бе-
ђи ва ће територијалнааутономија, а у сре ди на ма где су у 
ма њи ни (од но сно у ра се ја њу) локална(односномесна)само
управа узе та у кла сич ном сми слу те ре чи. Це ли ну ин те ре са 
вој во ђан ских Ма ђа ра, по себ но у обла сти ма школ ства, ин-

5 Исто
6 Исто, стр. 441.
7 Исто, стр. 443.
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фор ми са ња и кул ту ре обез бе ђи ва ле би ин сти ту ци је персо
налнеаутономије, пре све га Саветмањинскесамоуправе“. 

Дру гим ре чи ма, „Ма ђа ри не же ле ни шта ви ше, али ни 
ма ње“ - ис ти цао је Пал „од оно га што ће Ср би оства ри ти у 
дру гим ре пу бли ка ма бив ше СФРЈ. То је уоста лом је дан од ва-
жних усло ва за што ско ри ји ула зак Ср би је у Евро пу“.8 Тре ба 
на по ме ну ти да је у вре ме се це си о ни стич ког ра та Ма ђар ска 
на о ру жа ва ла Хр ват ску, а ДЗВМ по др жа ва ла се це си о ни сте.

Иштван Бо шњак, се су прот ста вио Па ло вом кон цеп ту 
Ма ђар ске те ри то ри јал не ауто но ми је. Он ис ти че да је за овај 
вид ауто но ми је нео п ход на про ме на Уста ва Ср би је. Бо шњак 
ис ти че мо дел сли чан кон цеп ту ауто но ми је Вој во ђан ског клу-
ба - ПлатформазасавременуаутономијуВојводине, од 1994. 
го ди не, ко ја „афирмишемултиетничкутериторијалноад
министративнуаутономијусвихграђанаПокрајине“. У по-
гла вљу „Ауто но ми ја Вој во ди не и на ци о нал но пи та ње“ овај 
кон цепт по ла зи од ста ва да у бу ду ћој са вре ме ној ауто но ми ји 
ове ре ги је „ни ко не би био тре ти ран ни као ве ћи на ни као ма-
њи на, ни ти би имао не ка ква по себ на пра ва, осим оних ко ја 
сва ку на ци о нал ну ма њи ну, у сва кој ужој и ши рој сре ди ни, 
шти те у од но су на сва ку на ци о нал ну ве ћи ну“.9 Ви де ли смо 
да Бо шњак ни је био у пра ву, јер је Ста тут Вој во ди не, иако 
про тив у ста ван усво јен у Скуп шти ни По кра ји не и Скуп шти-
ни Ср би је.

  Ни је по треб на ве ли ка му дрост да би се ви де ло да је 
Па лов кон цепт „тро сте пе не ауто но ми је“ ма ђар ске ма њи не, 
ко ју у по сток то бар ској-ДОС-ов ској Ср би ји на ста вља СВМ 
Иштва на Па сто ра, уз пу ну по др шку Чан ко вог ЛСВ-а као и 
дру гих ма њих срп ских ауто но ма шких стра на ка у По кра ји ни, 
раз у ме се и ДС-а, на пу ту да бу де про роч ки ре а ли зо ван са 
ве ли ким ис ку ше њем за су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те-
гри тет Ср би је.10

8 Исто, стр. 444.
9 Ви ди:Иштван Бо шњак, „Мо гућ но сти и про бле ми ус по ста вља ња ма њин ске 

ло кал не са мо у пра ве и пер со нал не ауто но ми је у Вој во ди ни“, у: Положајма
њинауСавезнојРепублициЈугославији, Збор ник СА НУ, уред ни ци Ми лош 
Ма цу ра и Во ји слав Ста нов чић, Бе о град, 1996, стр. 450; Плат фор ма за са вре-
ме ну ауто но ми ју Вој во ди не, „Вој во ђан ски клуб“, Но ви Сад, 1994.

10 Вред но је по гле да ти Збор ник:ПоложајнационалнихмањинауСрбији, Збор-
ник СА НУ, уред ник Во ји слав Ста нов чић, Бе о град, 2007, на ро чи то ра до ве: 
Ал паш Ло шонц, „Аспек ти те ри то ри јал них и кул тур них ауто но ми ја: за и 
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СтатутВојводинепомериполитичкотери
торијалнихаспирацијамађарскемањине

„По ли ти ка“ од 3. сеп тем бра 2008. пре но си де ло ве из 
пи сма ко је Иштва ну Па сто ру, пред сед ни ку Са ве за вој во-
ђан ских Ма ђа ра, пи шу ли дер Де мо крат ске за јед ни це вој во-
ђан ских Ма ђа ра Шан дор Пал и ли дер Демократс кe стран ке 
вој во ђан ских Ма ђа ра Ан драш Аго штон. Дво ји ца ма ђар ских 
пр ва ка тра же пре го во ре са срп ским вла сти ма о оства ри ва-
њу кон цеп та ауто но ми је вој во ђан ских Ма ђа ра, ко ји пред ви ђа 
по ве зи ва ње де вет оп шти на у ко ји ма су Ма ђа ри у ве ћи ни.

 Па стор ука зу је на чи ње ни цу да је ста тут био у осно ви 
кам па ње ко а ли ци је „За европ ску Вој во ди ну“. Он ис ти че: „За 
нас је при о ри тет но пи та ње по ло жај на ци о нал них са ве та и 
сла жем се са го спо ди ном Аго што ном да се што пре мо ра усво-
ји ти за кон о на чи ну из бо ра, над ле жно сти ма и фи нан си ра њу 
Са ве та на ци о нал них ма њи на... Чи ње ни ца је да је оства ри ва-
ње ауто но ми је пр ва тач ка За јед нич ког кон цеп та ауто но ми је 
стра на ка вој во ђан ских Ма ђа ра. Дру га тач ка ти че се по себ не 
ре ги је на се ве ру Вој во ди не са ста вље не од оп шти на у ко ји ма 
Ма ђа ри чи не ве ћи ну, а на чи јем оства ре њу са да ин си сти ра ју 
ДСВМ и ДЗВМ“. Ба линт Па стор ка же да ће то пи та ње до ћи 
на днев ни ред ка да и За кон о ре ги о на ли за ци ји Ср би је чи је је 
усва ја ње је дан од усло ва за при кљу че ње ЕУ. Он об ја шња ва 
да је реч о пред ло гу за осни ва ње „мул ти ет нич ке“ ре ги је на 
се ве ру Вој во ди не, од но сно удру жи ва њу де вет оп шти на у је-
дан од мно гих под ре ги о на у Ср би ји ко ји би би ли де фи ни са ни 
за ко ном. Пред сед ник Из вр шног ве ћа Вој во ди не Бо јан Пај тић 
твр ди, ме ђу тим, да му је „као при пад ни ку гра ђан ске оп ци је 
стра на и пот пу но не при хва тљи ва сва ка по ми сао о по де ла ма 
по ет нич ком прин ци пу“. Са дру ге стра не oпозиција твр ди да 
ће „ДС мо ра ти ма ђар ским стран ка ма да пла ти ра чун за по др-
шку“. Па стор на гла ша ва да ће ње го ва стран ка и да ље тра жи-
ти про ме ну гра ни ца управ них окру га у Вој во ди ни-у пи та њу 
су оп шти не Ада, Ка њи жа и Сен та ко је при па да ју се вер но-ба-

про тив“, стр. 179-189; Алек сан дар Мол нар, „Кон сти ту тив на власт и ет нич ка 
хе те ро ге ност“, стр. 247-254; Та маш Кор хец, „Гра ни це уни вер зал но сти ма-
њин ских пра ва-о зна ча ју те ри то ри је и број ча но сти-са по себ ним освр том на 
пра во на слу жбе ну упо тре бу је зи ка“, стр. 367-377.
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нат ском окру гу са сре ди штем у Ки кин ди, а, ка ко сма тра ју у 
СВМ, ге о граф ски и пре ма сва кој људ ској ло ги ци ме сто им је 
Бач ка...“11

Пред став ни ци опо зи ци о них стра на ка сма тра ју да пред-
лог Ста ту та ни је у скла ду са Уста вом. Ли дер Де мо крат ске 
стран ке Ср би је Во ји слав Ко шту ни ца ис ти че, да ста тут уме-
сто да се ба ви ауто но ми јом она ко ка ко је то пред ви ђе но Уста-
вом Ср би је, пре ко ова квог пред ло га ста ту та за о би ла зним пу-
тем по ку ша ва да се ус по ста ве еле мен ти др жав но сти Вој во-
ди не. 

Да је Ста тут Вој во ди не кро јен по ме ри ма ђар ске ма њи-
не по твр ђу је и на чин на ко ји су од ре ђи ва ни управ ни окру зи, 
а ко ји омо гу ћа ва фор ми ра ње ма ђар ског ет нич ког окру га на 
се ве ру Ср би је. О то ме Ко ста Ча во шки пи ше: „По себ ну за-
бри ну тост иза зи ва на чин на ко ји су чла ном 32 ус по ста вље-
ни по кра јин ски управ ни окру зи. Они су та ко обра зо ва ни и 
те ри то ри јал но раз гра ни че ни да Ма ђа ри до би ја ју свој на ци-
о нал ни округ са се ди штем у Су бо ти ци, у ко јој они, ина че, 
ни су ве ћи на. Крај њи циљ те ри то ри јал ног за о кру же ња и из-
два ја ња Ма ђар ског окру га је сте отва ра ње и про бле ма ти зо-
ва ње по ло жа ја ма ђар ске ма њи не у Ср би ји, да би се пре или 
ка сни је при сту пи ло се це си ји су бо тич ког окру га и ње го вог 
при па ја ња Ма ђар ској. 

Још ве ћу за бри ну тост иза зи ва обра зо ва ње са ве та на ци-
о нал них за јед ни ца у окви ру Скуп шти не Вој во ди не. То је по-
ку шај да се на ма ла вра та уве де дво дом ни си стем, за хва љу-
ју ћи ко јем ће пред став ни ци на ци о нал них ма њи на, при ли ком 
до но ше ња ва жних од лу ка, има ти пра во ве та у Скуп шти ни 
Вој во ди не.

Као на црт но вог ста ту та АП Вој во ди не отва ра две по-
губ не мо гућ но сти - ства ра ње др жа ве Вој во ди не у др жа ви Ср-
би ји, и се це си је Су бо тич ког окру га, а мо жда и це ле Вој во ди-
не“.12

Сход но Ста ту ту АП Вој во ди не 2010. го ди не одр жа ни су 
из бо ри за ма њин ске на ци о нал не са ве те, па је у окви ру Скуп-
шти не Вој во ди не, као по себ но пар ла мен тар но те ло, осно ван 

11 „Зах тев за ма ђар ску ре ги ју у Вој во ди ни? “, Политика, 3. сеп тем бар 2008, 
стр. 6.

12 Ко ста Ча во шки, Државност Војводине и могућност сецесије, Но ви Сад, 
2008, стр. 6.
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Са вет на ци о нал них за јед ни ца (СНЗ). Ње га чи ни 30 чла но ва, 
ко ји се би ра ју из ре до ва по сла ни ка. По ло ви на њих су, ка ко 
је пред ви ђе но Ста ту том АПВ, при пад ни ци ма њин ских за-
јед ни ца, а по ло ви на по сла ни ци срп ске на ци о нал но сти. То је 
сво је вр стан „Гор њи дом“ вој во ђан ског пар ла мен та.

Та ко се Ста ту том и Ср би у По кра ји ни из на ро да пре тва-
ра ју у на ци о нал ну за јед ни цу, исти на, још увек без соп стве ног 
на ци о нал ног са ве та.

За до но ше ње од лу ка по треб на је ве ћи на „од укуп ног 
бро ја чла но ва“, што зна чи да на ци о нал не ма њи не - по Ста ту-
ту на ци о нал не за јед ни це - без об зи ра што Ср би чи не ско ро 
70% ста нов ни штва Вој во ди не - мо гу да бло ки ра ју до но ше-
ње од лу ке од стра не СНЗ и ти ме па ра ли шу рад Скуп шти не 
АПВ. Ти ме је не са мо на ру шен Устав Ср би је, ње гов члан 1. 
ко ји Ср би ју де фи ни ше као на ци о нал ну др жа ву срп ског на-
ро да, а тек он да и оста лих гра ђа на ко ји у њој жи ве, не го се и 
Вој во ди на као њен са став ни део пре тва ра у „др жа ву на ци о-
нал них ма њи на“. 

На из бо ри ма за на ци о нал ни са вет др Та маш Кор хец 
по стао је пред сед ник На ци о нал ног са ве та Ма ђа ра ко ји су 
фор ми ра ле „Ма ђар ска сло га“ 28 од 35 ман да та, „Вој во ђан-
ски Ма ђа ри за Евро пу“ че ти ри, и по је дан ман дат три ма ње 
ма ђар ске стран ке.

Ли де ри ма ђар ске ма њи не и њи хо ве стран ке су пред ња-
чи ле у про це су „евро пе и зи ра ња“ Вој во ди не кроз до но ше ње 
ста ту та и по ни ште ња срп ског обе леж ја По кра ји не. У вла да-
ју ћој ко а ли ци ји са ДС, ЛСВ, Г 17, СПС, по др жа ни од не ких 
„опо зи ци о них“ стра на ка и мно штва ан ти срп ских не вла ди-
них ор га ни за ци ја, али пре вас ход но у ко ор ди на ци ји са вла дом 
Ма ђар ске и ње ним број ним по ли тич ким ор га ни за ци ја ма, по-
ли тич ки пр ва ци вој во ђан ских Ма ђа ра гле да ју на Ста тут као 
на сред ство за свој крај њи циљ - от це пље ње од Ср би је и при-
па ја ње Ма ђар ској. За са да Па стор и дру ги по ли тич ки пр ва ци 
ма ђар ске ма њи не ис ти чу, не у вер љи во, да је те ри то ри јал но 
по ве зи ва ње Ма ђа ра у Вој во ди ни за њих је ди но ре ше ње. Због 
то га је про ме на гра ни ца окру га по стао кључ не ра зу ме ва ња 
у Вој во ди ни, због че га је вла да ју ћа СВМ иза шла из мно гих 
ко а ли ци ја где је фор ми ра ла оп штин ску власт. Аманд ма ном 
Ба лин та Па сто ра (СВМ) на за кон о ре ги о нал ном раз во ју три 
оп шти не Ада, Ка њи жа и Сен та пре ба че не су из Се вер но ба-
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нат ског у Се вер но бач ки округ, чи ме се про це нат ма ђар ског 
ста нов ни штва по ве ћао за око 10%, а срп ског сма њио за око 
5%. Ти ме Ма ђа ри има ју де вет (9) оп шти на на ко ји ма гра де 
сво ју пер со нал ну ауто но ми ју и дру ге по ли тич ко те ри то ри-
јал не пла но ве. Иштван Па стор, ина че пот пред сед ник Вла де 
Вој во ди не, је из ја вио да су ове три оп шти не би ле део ко мор-
ског и суд ског си сте ма Се вер но бач ког окру га, са се ди штем у 
Су бо ти ци.

  На ви ди ку је сле де ћи мо гу ћи сце на рио: усва ја ње Ста-
ту та Вој во ди не пред ста вља „ по ку шај ауто но ма ша/се па ра ти-
ста да ство ре др жа ву у др жа ви са ци љем из два ја ња ове но ве 
„др жа ве“ из Ср би је. Сле де ћи ко рак је из два ја ње, ако би се 
фор ми рао су бо тич ки округ, из ове по кра ји не/ре ги је и ње го-
вог при па ја ња Ма ђар ској. Дру гим ре чи ма Ста тут По кра ји не 
је пр ви ко рак у прав цу ре ви зи је гра ни ца у сред њо и сточ ној 
Евро пи ко ја не по га ђа са мо Ср би ју не го и су се де Ру му ни ју, 
Сло вач ку и Укра ји ну. Ста тут је јед на ре тро град на не при род-
на по ја ва ко ја угро жа ва без бед ност и оп ста нак срп ског на ро-
да и оме та нор ма лан раз вој Ре пу бли ке Ср би је. Осла ња се на 
про гра ме: ЛСВ, Основ на про грам ска до ку мен та вој во ђан ског 
по кре та из 2001. го ди не ко ја су пот пи са ли пред став ни ци де-
вет по ли тич ких стра на ка и 14 не стра нач ких ор га ни за ци ја, 
Де кла ра ци ју за но ви устав ни си стем Ср би је и Ју го сла ви је, 
Плат фор му за са вре ме ну ауто но ми ју Вој во ди не Вој во ђан-
ског клу ба из Но вог Са да из 1994. го ди не и Стра те ги ју оства-
ри ва ња за јед нич ких ци ље ва Вој во ђан ског са ве за ко ју је пот-
пи са ло 17 ауто но ма шких по кре та и стра на ка 23. ма ја 2002. 
го ди не“.13 Пај тић је до но ше ње Ста ту та до жи вео као сви та ње 
„по сле те шке но ћи“...Ста тут је прак тич но сред ство про гра ма 
ЕУ за раз би ја ње Ср би је без но вог ра та. Не при хва та ње Ср ба 
на са мо у ни ште ње је, пре ма Евро пља ни ну Јо ва ну Ком ши ћу, 
бив шем ди рек то ру РТС Но ви Сад, опре де ље ње за „Ср би-
стан“.14

Исто ри чар Пе јин сма тра да се ра ди о ре ха би ли та ци ји 
ве ли ко ма ђар ства ко је је усле ди ло као ре зул тат ауто но ма шке 
и се па ра ти стич ке по ли ти ке ЛСВ Не на да Чан ка, али и ДС и 
то ње го вог но во сад ског кри ла на че лу са Бо ја ном Пај ти ћем. 

13 Јо ван М. Пе јин, ПоништењесрпскогобележјаВојводине, СНП „Све то зар 
Ми ле тић“, Пар те нон, Бе о град, 2011, стр. 31.

14 Исто, стр. 106.
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Они су, по Пе ји ну, омо гу ћи ли ин тер на ци о нал ни за ци ју тзв. 
вој во ђан ског пи та ња и ре ха би ли та ци ју ве ли ко ма ђар ства ко-
је се од вла да ју ћег ФИ ДЕ СА Вик то ра Ор ба на све ви ше пре-
ли ва на вој во ђан ски про стор. Чан ко ва ан ти срп ска по ли ти ка, 
ис ти че Пе јин, „охра бри ла је ДЗВМ, ДСМ и оста ле на ро чи то 
ма ђар ске ма њин ске ин те лек ту ал це, но ви на ре, пи сце ко ји јав-
но „прин ци пи јел но вој во ђан ски“ по др жа ва ју мул ти ет нич ку, 
мул ти кул тур ну и мул ти кон фе си о нал ну ауто но ми ју. Овај са-
вез је из ра зи то ан ти срп ски и бу ди осно ва ну сум њу на осно-
ву гла со ва о по тре би ин тер на ци о на ли за ци је „вој во ђан ског 
пи та ња“ да је при пре ма за но ве ре пре си је над Ср би ма...“ Не 
по зна ва ју ћи исто ри ју срп ске Вој во ди не, не ма ју ћи ни ка ква 
са зна ња о ње ној тра ди ци ји, ду хов но сти и срп ском обе леж ју, 
Ча нак је у кро а то ко му ни стич ком ма ни ру, ко ји се не би по-
сти део Ра ди ћа, Ма че ка и Бро за, на три би ни ЛСВ у Срем ској 
Ми тро ви ци 24. мар та 1992. го ди не, су прот ста вља ју ћи се „ср-
би јан ској оку па ци ји“ Вој во ди не, ре као и сле де ћу бе сми сли-
цу: „Кад Вој во ди на по ста не ре пу бли ка, Ср би ја и Хр ват ска 
ни кад не ће ра то ва ти“. 15Оту да је за по ли тич ке пр ва ке вој во-
ђан ских Ма ђа ра при хва тљи ва Вој во ди на као „европ ска ре ги-
ја“, па и сло ган ауто но ма ша : „Сви смо ми Вој во ђа ни“. Ов де 
се ра ди о ства ра њу но ве - вој во ђан ске на ци је, али са мо ка да 
су Ср би у пи та њу; ни јед на дру га ма њин ска за јед ни ца, од 26 
ко ли ко их има у По кра ји ни, јер су и Ср би по ста ли ет нич ка 
за јед ни ца, не при хва та овај глу пи сло ган. Ма ђа ри ни по што! 

Има ју ћи у ви ду да ста тут Вој во ди ну пре тва ра у „др жа-
ву на ци о нал них ма њи на“, ко је по ста ју др жа во ли ки парт нер 
Ср би ји, по го то во Ма ђа ри са сво јим ет нич ким окру гом ко ји 
пре тен ду је да се из дво је из Ср би је, тре ба под се ти ти да ма-
ђар ска ма њи на има ма тич ну др жа ву и да се ње но ма њин ско 
пи та ње у Ср би ји не мо же пре тво ри ти у те ри то ри јал но. Они 
као на ци о нал на ма њи на у Ср би ји има ју сва ма њин ска пра-
ва на нај ви шем ни воу, од пра ва на свој је зик, на сво је шко ле 
од основ не до фа кул те та, пра во на ин фор ми са ње, те ле ви зи-
ју, ра дио, по зо ри ште, уче шћа у вр ше њу вла сти на свим ни-
во и ма од оп штин ске, по кра јин ске до ре пу блич ке. Уоста лом, 
ма ђар ској ма њи ни тре ба као и свим гра ђа ни ма Ср би је ствар-
на де цен тра ли за ци ја а не фе де ра ли за ци ја, од но сно ства ра ње 

15 Исто, стр. 40.
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др жа ве у др жа ви. Да кле, ме сна и оп штин ска са мо у пра ва а 
не ства ра ње па ра др жав них ен ти те та. „Овако,грађаниВојво
динећефинансиратидведржавеуместоједне,подусловом
данатлуВојводиненедођедопотпуног укидањадржаве
Србије“.16

 Ме ђу тим, Ста тут им омо гу ћа ва ет нич ки ре ги он. Оту-
да не чу де ве сти дасустатутнаписалатројицаакадеми
каМађарскеакадемијенаука.Шта ово зна чи? Ка да је ок то-
бра 2009. го ди не Та дић био у по се ти Бу дим пе шти, ма ђар ски 
пред сед ник ЛаслоШољом га је по хва лио јер је срп ски пар ла-
мент до нео За кон о на ци о нал ним са ве ти ма, за ко ји је ма ђар-
ски пред сед ник ре као, да „пружаосновузакултурнуауто
номијуМађаракојијеправниоквиризатериторијалну“. 17

Мађарскирегиондоговорен
измеђуПастораиТадића

Ствар око пи са ња Ста ту та мо жда и не сто ји та ко. Јер, 
све ука зу је да је Ста тут ко ји Вој во ди ну пре тва ра у ма њин-
ску, над на ци о нал ну, ан ти срп ску тво ре ви ну, са парт нер ским 
од но сом ма њи на пре ма др жа ви Ср би ји и ма ђар ском те ри то-
ри јал ном ауто но ми јом до го во рен у пред из бор ној ко а ли ци ји 
из ме ђу ДС СВМ. Од мах по сле по бе де на из бо ри ма за на ци-
о нал не са ве те СВМ је тра жио про ме не гра ни ца окру га. Ту 
се на слу ћу је ма ђар ска те жња да сви Ма ђа ри жи ве у јед ној 
др жа ви. Иштван Па стор не ги ра ову те зу и ка же: „Ка да смо 
ми пре две и по го ди не тра жи ли про ме не гра ни ца окру га ни-
је се, на рав но, ни зна ло да Ма ђар ска тре ба да пред се да ва ЕУ 
у пр вој по ло ви ни ове го ди не. Још док је Ор бан био у по зи-
ци ји СВМ је био не ка вр ста ка та ли за то ра из ме ђу ње га и Та-
ди ћа, прет по ста вља ју ћи да ће он до ћи на власт, уз свест да 
је жи вот ни ин те рес Ма ђар ске да ши ри гра ни це ЕУ, по себ но 
пре ма Ср би ји, бу ду ћи да ту жи ви ве ли ки број Ма ђа ра. На тај 
на чин Ма ђар ска би у Уни ју по ве за ла све зе мље у окру же њу 
у ко ји ма жи ви пре ко три ми ли о на Ма ђа ра, ко ји су несвојом
кривицом оста ли ван сво је ма ти це. Са да се та ко ко нач но по-
ду да ра ју ин те ре си на ше две зе мље. По че так ове го ди не је за 
Ма ђа ре у Вој во ди ни би тан јер су ко нач но сте кли пра во на 

16 Јо ван М. Пе јин, Исто, стр. 98.
17 Ви ди: Печат, 23. ок то бар, 2009, стр. 96.
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двој но др жа вљан ство, и то не са мо због ле га ли за ци је ин тим-
ног од но са већ и због то га што Ма ђар ска два де сет го ди на во-
ди бри гу о ов да шњим Ма ђа ри ма, а са да мо же лак ше да по ма-
же по ро ди це ван сво јих гра ни ца, али и кул тур не ин сти ту ци је 
и школ ство. Сто га ве ру јем да ће се сле де ћих ме се ци ре ши ти 
и про ме не гра ни ца окру га, али не за то што смо ми усло ви ли 
то са да, ка да смо ви де ли да Ср би ја же ли да је Ма ђар ска про-
гу ра на вра та Евро пе, већзатоштосмомитодоговорили
предулазакувластпревишеоддвегодинекаоједанодусло
вакоалиционогспоразума, и што тај услов ни је ис пу њен за 
раз ли ку од мно гих ко ји је су...“18

Исто ри чар Де јан Ми ка ви ца сма тра „да ће срп ска власт 
на пра ви ти ка та стро фал ну гре шку ако под евен ту ал ним при-
ти ском Ма ђар ске про ме ни гра ни це окру га у Вој во ди ни за рад 
ур ги ра ња Ма ђар ске да се што пре до би је ста тус кан ди да та за 
ула зак у ЕУ...“ Ми ка ви ца ка же да ни ко не мо же га ран то ва ти 
„да ка да се до зво ле про ме не гра ни ца окру га и ка да Ма ђа ри 
бу ду има ли ком пакт ну те ри то ри ју они не ће за тра жи ти от-
це пље ње од Вој во ди не, од но сно од Ср би је? Ја сам убе ђен да 
су про ме не гра ни ца окру га пут ка оса мо ста љи ва њу Ма ђа ра 
и њи хо вом при па ја њу Ма ђар ској, ко је ће се де си ти пре или 
ка сни је ако им то Ме ђу на род на за јед ни ца до зво ли“. 19 Ми ка-
ви ца ис ти че да је по сле на год бе 1867. го ди не „до шло до ве-
ли ке аси ми ла ци је Ср ба у Угар ској, ко ја је тра ја ла све до 1918. 
го ди не. Ко ли ко је она би ла успе шна го во ри и по да так да је 
са да у Ма ђар ској не ко ли ко пу та ма ње Ср ба не го та да, и да су 
они са да прак тич но бе зна чај на ма њи на; има мно го Ма ђа ра 
ко ји има ју чи сто срп ска пре зи ме на, а не зна ју ни реч срп ског 
је зи ка. Сто га не ма ни ка квог раз ло га да се сум ња да би Ср-
би иден тич ну суд би ну до жи ве ли и у ма ђар ском окру гу ко ји 
би се по ја вио на те ри то ри ји да на шње Вој во ди не, без об зи ра 
на то ко ли ко ов да шњи ма ђар ски по ли тич ки пр ва ци твр де да 
не ма ни ка кве бо ја зни да ће фор ми ра ње окру га са ма ђар ском 
ве ћи ном до ве сти до ње го вог от це пље ња од Вој во ди не“. 20

Ни кад ма ђар ска ма њи на у Ср би ји ни је има ла бо љи по-
ли тич ки по ло жај не го да нас, бо љи не го у ма тич ној др жа ви. 

18 Пре ма: Алек сан дар Па вло вић, „Тај на ма ђар ског те пи ха“, Печат, 4. фе бру ар 
2011, стр. 56.

19 Исто
20 Исто, стр. 57.
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Али, од Три ја нон ског уго во ра о те ри то ри јал ном раз гра ни че-
њу из ме ђу Ма ђар ске и Кра ље ви не СХС из 1920. го ди не, ка да 
је део Ма ђа ра остао на на шој стра ни, па све до да нас, по ли ти-
ка ма ђар ске ма њи не увек је би ла под сна жним ути ца јем ма-
тич не др жа ве. И ка да су од но си две ју др жа ва би ли до бри, и 
ка да је из Ма ђар ске во ђе на ире ден ти стич ка, ре ви зи о ни стич-
ка по ли ти ка. Ма ђа ри се ни ка да ни су по ми ри ли са „Три ја но-
ном“, сма тра ју ћи да им је учи ње на не прав да и да су чи ном 
раз два ја ња до жи ве ли на ци о нал ну ка та стро фу. Да нас је у Ма-
ђар ској на вла сти ФИ ДЕС (Са вез мла дих де мо кра та) - пре-
ми је ра Вик то ра Ор ба на (кал ви ни сте), ко ја др жи дво тре ћин-
ску власт, а Ма ђар ска пред се да ва Европ ском уни јом. Ка кву 
ће по ли ти ку во ди ти, Ор ба но ва вла да је по ка за ла на стар ту 
пред се да ва ња Европ ском уни јом. У хо лу Европ ског пар ла-
мен та по ста ви ла је огром ни ве зе ни те пих са кар том „Ве ли ке 
Ма ђар ске“. Не го до ва ли су не ки европ ски по ли ти ча ри, али су 
срп ски упа дљи во ћу та ли, ве ро ват но оче ку ју ћи од ма ђар ске 
вла де на че лу са Вик то ром Ор ба ном да Ср би ју при бли жи 
Уни ји. 

 ФидесВиктораОрбана
итериторијалноуједињењенације

Ма ђар ски вла да ју ћи Фи дес Вик то ра Ор ба на ре шио је 
да под окри љем ЕУ из вр ши ре ви зи ју исто ри је и, на тој осно-
ви, те ри то ри јал но ује ди ње ње на ци је. Фи дес је до нео за кон о 
двој ном др жа вљан ству за Ма ђа ре из су сед них др жа ва-Сло-
вач ке (око 500.000 ма ђар ске ма њи не), Ру му ни је (око 1.500,000 
Ма ђа ра), Ср би је (290.000 Ма ђа ра) све у ци љу од бра не на ци о-
нал ног иден ти те та Ма ђа ра у ре ги о ну. Осим др жа вљан ства и 
па со ша Ор бан пла ни ра да су на род ни ци ма из су сед них др жа-
ва омо гу ћи и уче шће на пар ла мен тар ним из бо ри ма у Ма ђар-
ској. Пре ма не ким ве сти ма по ли тич ко за ступ ни штво Ма ђа ра 
из су сед ства има ло би у др жав ном пар ла мен ту 20 пред став-
ни ка. 

Све ово иза зва ло је по ли тич ку бу ру у Сло вач кој, Ру-
му ни ји, али и у ор га ни ма ЕУ, са мо се у Ср би ји упор но ћу ти. 
Ре ви зи о ни стич кој ге о по ли ти ци Фи де са пре то че ној у за кон 
у пар ла мен ту у Ср би ји се ни ко не су прот ста вља. „Је дан од 
раз ло га је сва ка ко у то ме што се по ло жај ма ђар ске ма њи не у 
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Ср би ји су штин ски раз ли ку је од ста ту са ко ји Ма ђа ри има ју 
у окол ним зе мља ма. Као пр во, у Ср би ји их има ма ње не го у 
Сло вач кој и Ру му ни ји и углав ном су на се ље ни у Вој во ди ни. 
Осим то га (упр кос ире ден ти стич кој ре то ри ци ве ћи не ма ђар-
ских стра на ка и удру же ња), ре ла тив но до бро су ин те гри са ни 
у дру штво и ње го ве ин сти ту ци је. Ма ђар ске по ли тич ке пар-
ти је уче ству ју у оба вља њу вла сти на ло кал ном, окру жном и 
др жав ном ни воу ( и на свим тим ин стан ца ма ко ри сте сва ку 
од при ли ка за ин сти ту ци о нал но за о кру же ње на ци о нал ног 
„мо за и ка“ ма ђар ства - чи ји је циљ ко нач но те ри то ри јал но 
ује ди ње ње). То им је је ди ни до при нос, још увек у по сто је ћим 
гра ни ца ма-„бо љит ку“ Ср би је (јер су увек у ко а ли ци ји ко ја 
оба вља „власт“).

Дру ги раз лог за „по слу шнич ки став Бе о гра да пре ма 
ма ђар ској на ци о нал ној ма њи ни“ је сте оче ки ва ње да ће Ма-
ђар ска као ак ту ел ни пред се да ва ју ћи ЕУ све срд но ути ца ти на 
при бли жа ва ње Ср би је Уни ји, што је не ре ал но с об зи ром на 
скро ман ути цај Ма ђар ске у евро у ниј ским по сло ви ма, а и са-
ма Бу дим пе шта је по сла ла ви ше не го ја сан сиг нал да ће се 
да ље учла ње ње у ЕУ од ви ја ти у „па ке ту“ а не по је ди нач но.21

Све у све му, вој во ђан ски Ма ђа ри по вољ но оце њу ју 
Ор ба но ву ге о по ли ти ку. Кон зу лат у Су бо ти ци ра ди пу ном 
па ром. По ли тич ки пр ва ци СВМ Иштван Па стор (пот пред-
сед ник вла де Вој во ди не) и Шан дор Еге ре ши (пред сед ник 
Скуп шти не Вој во ди не) по на вља ју ман тру „о емо тив ној по-
тре би ко ју Ма ђа ри ван гра ни ца Ма ђар ске ко нач но мо гу да 
за до во ље“. Да ли је то са мо емо тив на по тре ба? „Ма ђа ри ко ји 
ова квим пу тем стек ну двој но др жа вљан ство мо ћи ће у Ма-
ђар ској да ку пу ју не крет ни не, во зи ла (ре ги стру ју ћи их као 
пу но прав ни ма ђар ски др жа вља ни), пра во на бу џет ско шко-
ло ва ње на ви шим шко ла ма и фа кул те ти ма, за по сле ње у би ло 
ко јој зе мљи чла ни ци ЕУ.... И, што је нај ва жни је, не ће мо ра ти 
да се пре се ле у - Ма ђар ску. Јер, код ку ће су. На те ри то ри ја ма 
не ка да са став них де ло ва Аустро-Угар ске мо нар хи је ко јих се 
Ма ђар ска ни ка да ни је од ре кла - и ако су са да у са ста ву дру-
гих др жа ва (ту је и нај ве ћа ре ви зи о ни стич ка клоп ка ко ју је 
Вик тор Ор бан овим за ко ном под мет нуо)“. 22

21 Ви ди: Вла сти мир Ву јић, „Сва ко мо же би ти Ма ђар, ако то по же ли“,Печат, 
26. но вем бар 2010, стр. 46-48.

22 Вла сти мир Ву јић, „Ор ба но ве игре са ва тром“, Печат, 4. фе бру ар 2011, стр. 
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Фи дес и Вик тор Ор бан с пра вом ве ру ју да ће у Ср би-
ји нај лак ше за вр ши ти тај по сао, с об зи ром да су вој во ђан-
ски Ма ђа ри ин сти ту ци о нал но ин фил три ра ни и под па ро лом 
срп ских „евро ин те гра ци ја“ бес пре кор но од ра ђу ју ауто но ми-
стич ке за дат ке ко ји Ма ђа ре во де ка одав но по ста вље ном ци-
љу - те ри то ри јал ном ује ди ње њу на ци је!23

На ре ги о нал ну и европ ску опа сност Ор ба но вог про-
јек та те ри то ри јал ног све ма ђар ства ука зао је Јо зеф Да ул из 
Европ ске на род не пар ти је у Европ ском пар ла мен ту. Да ул ис-
ти че да : „Крај ње не при хва тљи во је да ма ђар ска на ци о нал на 
ма њи на ко ја жи ви у ра се ја њу до би је из бор но гла сач ко пра во 
у ма тич ној зе мљи. То би би ло рав но ру ше њу зва нич но при-
зна тих гра ни ца др жа ва“, док је не ка да шњи пре ми јер Ма ђар-
ске, со ци ја ли ста Фе ренц Ђур чањ, ис та као да „ауто но ми ја и 
двој но др жа вљан ство ис кљу чу ју јед но дру го“. Ђур чањ сма-
тра да за ова кву по ли ти ку Фи де са ни „на ци о нал на тра ге ди ја 
из Три ја но на“ не сме би ти оправ да ње. Ево ка ко Ђур чањ по-
ку ша ва да пре ва зи ђе ис кон стру и са ни, мит ски Три ја нон. „На-
рав но да је Три ја нон на ци о нал на тра ге ди ја, али по што вре-
ме не мо же мо да вра ти мо уна зад вред но је ис пи ти ва ти са мо 
то - ка ко мо же мо да ру ко во ди мо и упра вља мо три ја нон ском 
тра у мом...“ Ђур чањ упо зо ра ва „ка ко ни је ни из ме ђу два ра та, 
а та ко ни са да, по сто јао склад на ци о нал не на дах ну то сти са 
на ци о нал ном му дро шћу!“ Он та ко ђе ка же да „ни јед на др жа-
ва у окви ру сво јих гра ни ца не мо же да обез бе ди про ши ре ну 
ауто но ми ју јед ној на ци о нал ној ма њи ни ко ја се на ла зи уну тар 
окру га ње не те ри то ри је, у ко јој су скон цен три са ни др жа вља-
ни јед не дру ге за јед ни це-ве ћин ске“! Да ље под вла чи: „Ако 
чла но ви дво тре ћин ске вла да ју ће по ли тич ке пар ти је у Ма-
ђар ској - Фи дес - има ју та кву по тре бу да са ми до но се од лу ке 
о суд би на ма оних ко ји не сно се ни про мил од го вор но сти за 
њи хо во до но ше ње, он да ово пре ти дра ма тич ним кон флик ти-
ма. И то не ма лих раз ме ра!“24 

На су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет Ср би је на-
ср ћу и не ке екс тре ми стич ке и ре ви зи о нистчке гру па ци је и 
не вла ди не ор га ни за ци је из Ма ђар ске, као што је „Омла дин-
ски по крет 64 жу па ни је“чи ји је основ ни сло ган „До ле Три-

58-59.
23 Ви ди: Исто, стр. 59.
24 Пре ма: Вла сти мир Ву јић, исто, стр. 60.
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ја нон“, као и по зна та па ро ла лан си ра на из Ма ђар ске по сле 
1920. го ди не, „не, не ни ка да ви ше“ (нем, нем со ха) ко ја ће 
би ти јед на од мно гих ре ви зи о ни стич ких и ре ван ши стич ких 
мак си ма ње не спољ но-по ли тич ке док три не пре ма су сед ним 
зе мља ма, за тим „Је дан Бог - је дан на род“, „По вра ти ће мо Ју-
жни крај“ и сл. Ор га ни за ци ја „Омла дин ски по крет 64 жу па-
ни је“ из Ма ђар ске де лу је иле гал но у Ср би ји. Ова ор га ни за-
ци ја тра жи ре ви зи ју ми ров ног уго во ра скло пље ног у двор цу 
Три ја нон 4. ју на 1920. го ди не...Осни вач ка скуп шти на „Омла-
дин ског по кре та...“ одр жа на је у Бе че ју, иле гал но, 2004. го-
ди не...Оста ла је тај на ко је од срп ских Ма ђа ра уче ство вао у 
ра ду овог јав но-тај ног ску па. Ту су и дру ге ре ви зи о ни стич ке 
ор га ни за ци је, ко је ко ри сти Фи дес, по пут ор га ни за ци је „Јо-
бик“, за тим По крет за бо љу Ма ђар ску - „Бо љи“ и још не ке 
ма ње екс трем не гру пе. 25

Са свим је из ве сно да го сто прим ство „Омла дин ском по-
кре ту...“ и ње го во де ло ва ње под сти че про тив у став ни Ста тут 
и ауто но ма шка и се па ра ти стич ка по ли ти ка вла да ју ће ко а-
ли ци је у По кра ји ни - Чан ка, Ко стре ша, Пај ти ћа, прав да ју ћи 
сво ју ан ти др жав ну ак тив ност за шти том на ци о нал них ма њи-
на. Оту да је ра зу мљи во да Пал Шан дор по др жа ва ову ор га-
ни за ци ју и ис ти че ка ко је по ди за ње за ста ве у Бе че ју (на ску пу 
„Омла дин ског по кре та 64 жу па ни је“ М. С.) из вр ше но на пр-
вој „осло бо ђе ној те ри то ри ји“. Пал не ка же од ко га је осло бо-
ђен Бе чеј. Али, ни је ни ка ква тај на да чла но ви и сим па ти зе ри 
ор га ни за ци ја, ко ји „Ју жни крај“ или „Дел ви дек“( Вој во ди ну) 
же ле да при кљу че Ма ђар ској, Ср бе сма тра ју оку па то ри ма. 

Би ло је и ова квих при ме ра. Ми клош Хор ник, пи сац из 
Но вог Са да, го сту ју ћи на „ЕЦ ХО ТВ“ у Бу дим пе шти у еми-
си ји „Ср би ја да нас“, 13. сеп тем бра 2010, ре као је да су Ма ђа-
ри у Вој во ди ни до ла зак хон ве да до жи ве ли као осло бо ђе ње. 
„Во ди тељ је за кљу чио да ако ни ка ко дру га чи је Вој во ди на не 
мо же да бу де вра ће на ма ти ци, он да ма ђар ски тај ку ни тре ба 
да је ку пе...“ Хор ник је до дао: „Ср би ја се већ рас па да јер ЕУ 
не мо же да ба ци под те пих на ци о нал не ма њи не, по сле Ко со ва 
иде Сан џак, па ми, а ако Ср би ја то бу де по ку ша ла да спре-
чи си лом би ће по но во бом бар до ва на од стра не НА ТО-а. Та да 
Ср би ју тре ба раз би ти на ато ме.“26

25 Ви ди: Јо ван М. Пе јин, исто, стр. 25.
26 Пре ма: Алек сан дар Па вло вић, исто, део: Ср би ју тре ба раз би ти на ато ме, стр. 57.
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„Тријанон“нијенеправда

„Ко о че му, Ма ђа ри о Три ја но ну“.27 Ни јед на иде ја у ма-
ђар ској по ли ти ци ни је то ли ко за сту пље на као иде ја о не прав-
ди „Три ја но на“, о „Три ја но ну“ као на ци о нал ној тра ге ди ји ко-
ја је по де ли ла на ци ју на кон сло ма Аустро-Угар ске мо нар хи-
је. При том ма ђар ски по ли ти ча ри не во де ра чу на о но тор ној 
исто риј ској чи ње ни ци, да је Угар ска по ра же на у ра ту, и да је 
на ње но ме сто сту пи ла но ва др жа ва - Ма ђар ска. Дру гим ре-
чи ма, да др жа ве на ста ју и не ста ју, из ме ђу оста лог, по бе дом 
или по ра зом у ра ту. Да би смо пру жи ли од го ва ра ју ће до ка зе 
да се не ра ди ни о ка квој три ја нон ској не прав ди, по слу жи ће-
мо се ста во ви ма ма ђар ских и дру гих ауто ра, уз кра так осврт 
на исто ри јат ма ђар ске др жа ве и де мо граф ске и дру ге чи ње-
ни це на про сто ру да на шње Вој во ди не.

У Уво ду сво је док тор ске ди сер та ци је о Ма ђа ри ма у 
Вој во ди ни за вре ме Дру гог свет ског ра та, Алек сан дар Ка саш 
пи ше: „У раз гра ни че њу из ме ђу Кра ље ви не СХС и Ма ђар ске, 
ко ји је ме ђу на род но-прав но ве ри фи ко ван Три ја нон ским уго-
во ром из ју на 1920, Ма ђар ска ви ди све не га тив не кон се квен-
це та квих ре ше ња. Сма тра ју ћи да јој је ти ме на не се на ве ли-
ка не прав да, без об зи ра на по раз у ра ту, Ма ђар ска лан си ра 
по зна ту па ро лу „не, не ни ка да ви ше“ (нем, нем со ха) ко ја ће 
би ти јед на од мно гих ре ви зи о ни стич ких и ре ван ши стич ких 
мак си ма ње не спољ но-по ли тич ке док три не пре ма су сед ним 
зе мља ма“. 28

У За кључ ку Ка саш кон ста ту је: Ис ход Пр вог свет ског 
ра та до вео је до ра ди кал них про ме на у др жав но прав ном по-
ло жа ју вој во ђан ских Ма ђа ра. Они су из гу би ли ста тус хо мо-
ге не на ци је и под врг ну ти про це си ма ју го сло вен ске др жав-
но прав не ин те гра ци је...Спољ ни ути ца ји (Ма ђар ска др жа ва) 
окре ну та ре ста у ра ци ји Угар ске у гра ни ца ма пред Пр ви свет-
ски рат, а у крај њем сми слу и ка сен ти штван ским др жав-
ним те жња ма ко ји ма је ин док три ни ра на ма ђар ска на ци ја на 
це лом По ду нав ском про сто ру. С дру ге стра не - ис кљу че ње 

27 Под на слов у по ме ну тој књи зи Јо ва на Пе ји на, стр. 25.
28 Алек сан дар Ка саш, МађариуВојводини19411946, док тор ска ди сер та ци ја, 

Но ви Сад, 1995, стр. 7.
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из аграр не ре фор ме и трај на сум њи ча вост др жа ве пре ма ма-
ђар ској ма њи ни. Оту да има мо по ли тич ки ду а ли зам: ве ра у 
мо гућ ност по нов ног по врат ка у гра ни це Угар ске као је ди не 
по ли тич ке ал тер на ти ве, али и не ми нов ност при хва та ња ју го-
сло вен ске др жав не ствар но сти. 29

Је дан од во де ћих по зна ва ла ца исто ри је Вој во ди не Јо ван 
М. Пе јин ука зу је, да тре ба пра ви ти раз ли ку из ме ђу Угар ске и 
Ма ђар ске и да су то си ле Ан тан те уочи ле ка да су за вр шет ком 
Пр вог свет ског ра та упри ли чи ле ми ров ни уго вор у Три ја но-
ну. Та да је до шло до кон сти ту и са ња „на ци о нал не др жа ве Ма-
ђа ра на те ри то ри ји на ко јој су би ли ве ћи на. Ма ђа ри ма ни шта 
њи хо во ни је од у зе то! На свим дру гим те ри то ри ја ма би ли су 
ма њи на ко ја је раз ба ца на и жи ве ла у ко ло ни ја ма она ко ка ко 
су на се ља ва ни и ко ли ки је успех има ла ма ђа ри за ци ја. Три-
ја нон ски ми ров ни уго вор омо гу ћио је осло бо ђе ње Сло ва ка, 
ко ји су би ли нај ве ћа жр тва же сто ке ма ђа ри за ци је од 1718. до 
1918. го ди не, и осни ва ње Сло вач ке као др жа ве у за јед ни ци са 
Че си ма и Ру си ни ма док су се Ср би ује ди ни ли са Ср би јом на 
Ве ли кој на род ној скуп шти ни 1918. го ди не у Но вом Са ду, под 
вођ ством Ја ше То ми ћа, нај по пу лар ни јег срп ског по ли ти ча ра 
у бив шој Угар ској, а дан ра ни је исто су учи ни ли Срем ци у 
Ру ми. ..Ује ди ње ни су на род и те ри то ри ја. Исто су по сту пи ли 
и Ру му ни из ру мун ских кра је ва бив ше Угар ске у Ал ба Ју лу-
ји 1. де цем бра 1918. Три ја нон ски ми ров ни уго вор од 4. јуна 
1920. го ди не са мо је по твр дио по сто је ће ста ње. Уго вор ни је 
не прав да ни ти ка зна за Ма ђа ре. Ње го ве од ред бе су ре зул тат 
при род ног про це са ко ји се од ви јао у сред њем По ду на вљу од 
упа да угар ских пле ме на до 1918. го ди не“. 30

Пе јин под се ћа да су ма ђар ски, али и дру ги европ ски 
исто ри ча ри (Р. В. Си тон.- Вот сон, на при мер) до шли до за-
кључ ка „да те ри то ри ја да на шње Вој во ди не ни ка да ни је би-
ла на се ље на ком пакт но од стра не Ма ђа ра, по сто ја ле су са мо 
угар ске вој нич ке ко ло ни је са сло вач ким, срп ским, ру син-
ским, не мач ким, вла шким, пољ ским и дру гим на јам ни ци ма 
на стра те гиј ским ме сти ма и то тек од 13. ве ка. Ко ло ни за ци ју 
стра ног еле мен та по че ли су Хаб збур зи по сле ис те ри ва ња Ту-

29 Исто, стр. 349.
30 Јо ван М. Пе јин, ПоништењесрпскогобележјаВојводине, СНП „Све то зар 

Ми ле тић“ Пар те нон, Бе о град, 2011, стр. 163.
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ра ка из сред њег По ду на вља у 18. ве ку. Ме ђу Ср бе, ко ло ни-
зо ва ни су Нем ци а за тим су сти гли Сло ва ци, ко ји су у ма си 
хун га ри зо ва ни, и дру ги“.31

О то ме све до чи Ла зо М. Ко стић, на во де ћи број не ма-
ђар ске ме ди а ве ли сте и са вре ме не исто ри ча ре и дру ге на уч-
ни ке ко ји тре зве ни је са гле да ва ју три ја нон ска ре ше ња. Та ко 
је про фе сор Уни вер зи те та у Пе шти Сек фи Ђу ла пи сао 1923, 
у књи зи „Жи во то пис Угар ске др жа ве“: „Три а нон ске гра ни це 
упа дљи во ли че на на се ље не гра ни це Све то сте ван ске др жа-
ве“, а у књи зи „Др жа ва и На род“, об ја вље ној 1942. (још за 
вре ме ра та) при знао је да је „би ло до ба ка да је Ма ђа ра би ло 
тек не што ви ше од јед не тре ћи не све ко ли ког ста нов ни штва 
Угар ске“.

Дру ги про фе сор пра ва на истом Уни вер зи те ту Ек харт 
Фе ренц пи сао је из ме ђу ра то ва: „Три а нон ски уго вор о ми ру 
по ти снуо је ма ђар ски еле ме нат у Угар ској на ње го ве ста ре 
при род не ет но граф ске гра ни це“. Ње го ве из ја ве штам па ла је 
Ма ти ца срп ска у Но вом Са ду 1936.

Још је дан ма ђар ски на уч ник, Ми каи Ја нош, пи сао је у 
сво јој књи зи „По сле рат на Ма ђар ска“ 1937: „Три а нон ски уго-
вор о ми ру, углав ном и у оп ште, оста вио је но вој Ма ђар ској 
ону те ри то ри ју, ко ја је ет но граф ски сваг да пред ста вља ла 
`топионицу̀  и европ ску ко лев ку ма ђар ског на ро да. Ни смо 
ве ро ва ли у др жа во твор не спо соб но сти сло вен ских и ро ман-
ских на ро да, пре зре них и сма тра них вар ва ри ма“.32

Три ја нон ски уго вор оста вио је Ма ђар ској 93 хи ља де 
ква драт них ки ло ме та ра, док је це ла Угар ска има ла пре то-
га 325 хи ља да ки ло ме та ра ква драт них. На ју го сло вен ској 
те ри то ри ји пре ма по пи су из 1921, оста ло је укуп но 472.079 
Ма ђа ра, а од те го ди не пра во на оп ти ра ње ис ко ри сти ло је 
бли зу 40.000. Мно ги су се од мах по ву кли са те ри то ри је ју го-
сло вен ске др жа ве - нај ве ћи део ин те ли ген ци је и чи нов нич ког 
апа ра та. Оста ло је углав ном се о ско ста нов ни штво. У Бач кој, 
Ба на ту и Ба ра њи жи ве ло је та да 379.740 Ма ђа ра, или 27% 
ста нов ни штва.33 У це лој Угар ској де сет го ди на ра ни је, 1910. 

31 Исто, стр. 150.
32 Пре ма: Ла зо М. Ко стић, Српсканационалнатрадиција, део: „Срп ска Вој во-

ди на и ње не ма њи не“, Срп ска ра ди кал на стран ка, Бе о град, 2000, стр. 688.
33 Пре ма: Шан дор Ме са рош, ПоложајМађарауВојводини19181929, Но ви Сад 

1981, стр. 88.
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го ди не, жи ве ло је 21 ми ли он ста нов ни ка од ко јих 10.050.575 
Ма ђа ра.34 У го ди ни Аустро-Угар ске на год бе-1867, број Ма ђа-
ра био је још ма њи, све га 40%, а 60% не ма ђа ра.35 Го ди не 1948. 
у Вој во ди ни је жи ве ло 428.932 Ма ђа ра; 1953. го ди не 435.345; 
1991.339.491, а 2001. го ди не 290. 207 при пад ни ка ма ђар ске по-
пу ла ци је. 

Иако је да на шња Вој во ди на ве ко ви ма би ла део Угар ске, 
са мо стал не или спо је не са Аустри јом, сло бод не или под тур-
ском вла шћу, у њој Ма ђа ра ни кад ни је би ло мно го ни ти су 
они у Вој во ди ни пред ста вља ли ет нич ку ве ћи ну. Ни по свом 
до ла ску у Па но ни ју и ко ло ни зо ва њу про сто ра да на шње Вој-
во ди не, ни за вре ме тур ске ин ва зи је, ка да се ве ћи на ста нов-
ни штва раз бе жа ло. 

Ма ђа ри су у Па но ни ју до шли 895-896. го ди не под Ар-
па дом. Ту су за те кли Ср бе и дру ге Сло ве не, као и сла ви зи ра-
не остат ке Ху на, Ава ра, Ку ма на и дру гих на ро да. Исто ри чар 
Пе јин ука зу је да су Ма ђа ри на про стор да на шње Вој во ди не 
до шли осам ве ко ва по сле Ср ба, да су у По ду на вљу за те кли 
и Сло ва ке ко је ће ма ђа ри зо ва ти, та ко да су да на шњи вој во-
ђан ски Ма ђа ри у нај ве ћем бро ју ма ђа ри зо ва ни Сло ва ци. За 
вре ме вла да ви не Иштва на I , 1001. го ди не Ма ђа ри при хва та ју 
хри шћан ство и гра де др жа ву ко ја ће ве ко ви ма пред ста вља ти 
зна чај ну ге о по ли тич ку тво ре ви ну у овом де лу Евро пе. Ма-
ђар ска др жа ва је, за раз ли ку од дру гих др жа ва ко је су на-
ста ле у пла нин ским те шко про ход ним пре де ли ма, на ста ла у 
рав ни ци ода кле су ови но мад ски ко ња ни ци ши ри ли гра ни це 
сво је др жа ве, што го во ри о сна зи и др жа во твор ној спо соб но-
сти ње них осни ва ча. 

 Угар ска је пред ста вља ла кон гло ме рат на ро да у ко ме су 
Ма ђа ри чи ни ли ма њи ну, али вла да ју ћу, те је у на ред них не-
ко ли ко ве ко ва, до кра ја 13. ве ка, др жа ва би ла у об ли ку угар-
ско-сло вен ског са ве за, а по сле то га до ла зи до по ти ски ва ња 
Сло ве на и из град ње цен тра ли зо ва не др жа ве. С тур ском ин-
ва зи јом у 15. ве ку рас па да се угар ска др жа ва, а Ср би би ва ју 
при зна ти као на род, јер су не се бич но бра ни ли кра ље ви ну. 
Већ је краљ Ма ти ја Кор вин 1471. го ди не при знао Ср бе као 
на род, до де лив ши им при ви ле ги је, јер су они на про сто ру 

34 Пре ма: Јо ван М. Пе јин, СрбииМађари, Ко му на, Ки кин да, 1996, стр. 21.
35 Исто, стр. 19.
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Бач ке, Ба ра ње, Ба на та и Сре ма жи ве ли осло бо ђе ни од фе у-
дал них оба ве за. Тај про стор Ма ђа ри у сво јим до ку мен ти ма 
на зи ва ју Rac zor szag-Ср би ја. Ма ђа ра ко јих је би ло ко ли ко их 
је ко ло ни зо ва но, са да је оста ло у ма лим раз ба ца ним гру пи-
ца ма. Ду го вре ме на су Ср би са чи ња ва ли ве ћин ско, не ко вре-
ме ско ро ис кљу чи во ста нов ни штво ју жне Угар ске. И увек су 
би ли др жа во твор ни на род, ни кад ма њи на.

У не ко ли ко на вра та Ср би су по ку ша ли да фор ми ра ју 
др жа ву на свом исто риј ском и ет нич ком про сто ру-ко ји су 
Ма ђа ри ко ло ни зо ва ли и др жа ли са мо кључ не стра те гиј ске 
тач ке, а на ко јем ни кад ни су по ста ли ет нич ка ве ћи на. Пр ви 
та кав по ку шај учи нио је цар Јо ван Не над - Цр ни чо век 1527. 
го ди не у бор би про тив Ту ра ка и угар ског плем ства на про-
сто ру Су бо ти це. Дру ги по ку шај био је уста нак Ср ба у Ба на ту 
1594. го ди не. Тре ћи за вре ме Ра ко ци је вог устан ка 1703-1711. 
За тим ус по ста вља ње Срп ске Вој во ди не 1848, и нај зад при са-
је ди ње ње Ср би ји 1918. го ди не.

По сле Кар ло вач ког ми ра 1699, и про го на Ту ра ка са про-
сто ра да на шње Вој во ди не, а за тим По жа ре вач ког ми ра 1718, 
Хаб збур шка мо нар хи ја по чи ње ко ло ни за ци ју ових про сто ра. 
Нај пре Не ма ца за вре ме вла да ви не Ма ри је Те ре зи је и Јо зе фа 
II, а доц ни је и Ма ђа ра (по себ но по сле на год бе 1867. го ди не).

Исто ри чар Ду шан По по вић ис ти че, да се угар ско плем-
ство од у пи ра ло срп ским др жа во твор ним те жња ма, због че га 
Ср би ди жу уста нак у Ба ра њи и По мо риш ју. Рат про тив Ср ба 
во ди ер дељ ски кнез Фе ренц II Ра ко ци од 1703. до 1711, а по-
ма жу Нем ци. Пре ма ма ђар ским из во ри ма, Ср би су из гу би ли 
120.000 љу ди, же на и де це.36 Пе јин ово озна ча ва као пр ви ге-
но цид над Ср би ма у Ју жној Угар ској.

По сле ка та стро фе на Мо ха чу 1526. го ди не Угар ска се 
ни је опо ра ви ла. Од 1717, а на ро чи то од 1867. го ди не вр ши се 
ма сов на ма ђа ри за ци ја дру гих на ро да, нај ви ше Сло ва ка, та ко 
да је и Ла још Ко шут (Ко шу та) - во ђа ре во лу ци је 1848. био 
Сло вак. По ма ђа ре ни су и мно ги Ср би, на ро чи то ви со ки офи-
ци ри. Ре во лу ци о нар је био и нај ве ћи ма ђар ски пе сник Шан-
дор Пе те фи, по ма ђа ре ни Ср бин Алек сан дар Пе тро вић. Мно-
ги су се бо ри ли на стра ни Угар ске про тив соп стве ног на ро да. 
Је дан од њих је и Јо ван Да мја нић, из Гли не, слав ни ма ђар ски 

36 Ви ди: Ду шан Ј. По по вић, СрбиуВојводини, књигаII, Но ви Сад 1990, стр 212.
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ге не рал и је дан од во де ћих вој ско во ђа у ре во лу ци ји 1848/49. 
Ових да на се мо же про чи та ти у штам пи да Ма ђа ри у Ади по-
ста вља ју спо мен обе леж је Ја но шу Да мја ни ћу37. Слич но ће се 
по не ти и не ки дру ги Ср би за вре ме Ма ђар ске оку па ци је 1941. 
Та ко је ге не рал Бе ла Но ва ко вич, не спор но срп ског по ре кла, 
био шеф оку па ци о не Вој не упра ве за Бач ку у вре ме зло гла-
сне ра ци је у Бач кој у ја ну а ру 1942. го ди не. Ту је и ге не рал 
Мар ко вич итд.

Мно го је из во ра ко ји све до че да је на про сто ру да на-
шње Вој во ди не, на кон про те ри ва ња Ту ра ка, по чет ком 18. ве-
ка, Ма ђа ра би ло са свим ма ло или их ни је ни би ло. Чак 1778. 
пи ше Са ва Те ке ли ја да у Ба на ту не ма Ма ђа ра „ни од ле ка“, 
ма да је 1745. уки ну та По мо ри шка вој на гра ни ца, па се већ 
по че ло са си сте мат ским на се ља ва њем Ма ђа ра у овим обла-
сти ма. Ипак Ма ђа ри ни су ни кад мо гли да у Ба на ту до ђу до 
пре моћ ног број ног ути ца ја. 

То ком пр ве по ло ви не 18. ве ка Ср би и дру ги Ју жни Сло-
ве ни би ли су ве ћи на ста нов ни штва у ни зу ма ђар ских гра до-
ва, по пут Бу ди ма, Сен тан дре је, Ба је, Пе чу ја, Се ге ди на. Мо ра 
се на гла си ти да су по сле од ла ска тур ске вла сти ови гра до ви 
би ли ма ли и не раз ви је ни.

У Бач кој вар ме ђи (жу па ни ји) пр во си сте мат ско на се ља-
ва ње Ма ђа ра у ве ћем бро ју из вео је ка то лич ки ар хи е пи скоп 
Имре Ча ки око 1730, под ко јим је Бач ка спа да ла. На се ља ва ње 
је на ро чи то ин тен зив но на ста вље но по сле На год бе 1867. Ма-
ђа ри су хте ли да на се ле сво је су на род ни ке по це лој гра ни ци 
сво је про стра не др жа ве, али ниг де ни су то та ко фор си ра ли 
као у Бач кој. 

Ла зо М. Ко стић је сво ју тврд њу, да Ма ђа ри спа да ју у 
по след ње ко ло ни сте Вој во ди не до Пр вог свет ског ра та, ова ко 

37 Да мја нић је ро ђен 1804. у Ста зи код Гли не у Ба ни ји, обе шен у Ара ду 1849. 
Без ре зер ве је при шао ма ђар ском по кре ту. Био је оже њен Еми ли јом Чар но је-
вић, се стром Пе тра Чар но је ви ћа...Био је је дан од нај по пу лар ни јих ма ђар ских 
вој ско во ђа, по не ки ма ни је ни знао ма ђар ски. Ње го ва удо ви ца је иза бра на 
за до жи вот ну пред сед ни цу Ма ђар ског цр ве ног кр ста. Ви ди: Др Ду шан Ј. 
По по вић, СрбиуВојводини,књигаIII, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1990, стр. 
197. Ових да на се мо же про чи та ти у штам пи да Ма ђа ри у Ади на ме ра ва ју 
да по ста ве спо мен обе леж је Ја но шу Да мја ни ћу, што пред ста вља очи глед ну 
про во ка ци ју . На и ме, у Ма ђар ској Да мја ни ћа мо гу да сла ве ко ли ко хо ће, у 
Бу дим пе шти он има сво ју ули цу, али у срп ској Вој во ди ни то би зна чи ло зло-
ћуд но ре ви ди ра ње исто ри је.
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пот кре пио: „Је дан Бу ње вац ин те лек ту а лац (Ла зар Сти пић, 
би бли о те кар Су бо тич ке оп шти не), као до каз овом ре ду на се-
ља ва ња на во дио ми је и овај до каз: „По гле дај те, нај бо љу зе-
мљу у Вој во ди ни има ју Ср би, он да Нем ци, а нај го ру Ма ђа ри. 
Ко је пр ви до шао, узео је и бо љу зе мљу“. 38

ПолитичкиположајМађара
уКраљевиниСХСЈугославији

У Кра ље ви ни СХС-Ју го сла ви ји Ма ђа ри су по ли тич ки 
де ло ва ли пре ко сво је Ма ђар ске стран ке. Ма ђар ска стран ка 
је фор ми ра на сеп тем бра 1922. го ди не у Сен ти. За пред сед-
ни ка је иза бран Ђерђ Шан та, а ве ли ки ути цај на по ли ти ку 
стран ке имао је адво кат из Ве ли ког Беч ке ре ка др Имре Ва ра-
ди. По ли тич ки жи вот Ма ђа ра у пр вој ју го сло вен ској др жа ви 
умно го ме је за ви сио од спољ но по ли тич ких од но са Кра ље ви-
не СХС-Ју го сла ви је и Ма ђар ске. У том сми слу де ло ва ла је 
и Ма ђар ска стран ка, под стал ним ис ку ше њем ре ван ши стич-
ких и ире ден ти стич ких иде ја из Ма ђар ске, и нео п ход но сти 
да се као ма њи на при ла го ди др жав но-прав ним стан дар ди ма 
у но вој др жа ви. Рад Ма ђар ске стран ке у јед ном мо мен ту, ма-
ја 1924. го ди не, био је пре ки нут због по ве за но сти не ких ње-
них пр ва ка са екс трем ним ире ден ти стич ким ор га ни за ци ја ма 
у Ма ђар ској, као што је ор га ни за ци ја „Про бу ђе ни Ма ђа ри“ . 
Али вла да ју ћим кру го ви ма ни је би ло у ин те ре су да под гре-
ва ју су коб, па је вла да Љу бе Да ви до ви ћа ски ну ла за бра ну већ 
у сеп тем бру исте го ди не. Ма ђар ска пар ти ја је и на уну тра-
шњем пла ну би ла по де ље на. По пи та њу ор га ни за ци је др жа ве 
је дан део по др жа вао је цен тра ли зам и уни та ри зам де мо кра та 
и ра ди ка ла - срп ску по ли ти ку, а дру ги (ма њи) хр ват ски фе де-
ра ли зам, доц ни је се па ра ти зам. На пар ла мен тар ним из бо ри ма 
1927. стран ка је по др жа ла ра ди ка ле и де мо кра те.

„У свом по ли тич ком про гра му, Ма ђар ска стран ка по-
тен ци ра не ко ли ко ва жних пи та ња, ко ја су углав ном др жав-
но-прав ног, по ли тич ког, кул тур ног и про свет ног ка рак те-
ра - из бор но пра во, пра во обра зо ва ња на ма тер њем је зи ку у 
основ ном школ ству, отва ра ње сред њих шко ла, ауто но ми ја 
вер ских за јед ни ца и ма те ри јал не по мо ћи др жа ве за њи хов 

38 Ви ди: Ла зо М. Ко стић, исто, стр. 680.
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рад, ре ша ва ње аграр них про бле ма ма ђар ског ста нов ни штва, 
њи хо во укљу че ње у аграр ну ре фор му и др“.39

 Већ 1926. го ди не до ла зи до не спо ра зу ма и раз о ча ра ња 
на кон от пу шта ња из слу жбе сто ти нак ма ђар ских пен зи о не-
ра, али и по пи та њу упо тре бе је зи ка у скуп штин ским рас-
пра ва ма. На кон фор ми ра ња Ре ви зи о ни стич ке ли ге 1928, као 
и хр ват ских се па ра ти стич ких ак ци ја, Ма ђар ска стран ка све 
ви ше по др жа ва хр ват ске се па ра ти стич ке кон цеп ци је. Ве ли-
ке на де се по ла жу пре ма зах те ви ма ен гле ског лор да Ха рол да 
Ро ти ме ра ко ји је сма трао да Ма ђар ској тре ба вра ти ти Ба ра њу 
и се вер не де ло ве Бач ке „из ет нич ких раз ло га“. Сва је при ли-
ка да су ови зах те ви на ру че ни из Бу дим пе ште.

 На кон от пу шта ња јед ног бро ја ма ђар ских учи те ља, 
јер „де цу ни су у до вољ ној ме ри вас пи та ва ли у ју го сло вен-
ском ду ху“, Ма ђа ри ин тер на ци о на ли зу ју свој по ли тич ки по-
ло жај тра же ћи за шти ту Дру штва на ро да. У тим зах те ви ма 
нај че шће их за сту па др Лео Де ак, адво кат из Сом бо ра. Са 
дру ге стра не су бо тич ки ле кар Га бор Сан то, као угле дан гра-
ђа нин, али и „ре жим ски чо век“, имао је за да так да вој во ђан-
ске Ма ђа ре при во ли ју го сло вен ству. У то ме му је све срд но 
по ма гао др Фе дор Ни кић про фе сор Прав ног фа кул те та у Су-
бо ти ци, је дан од глав них за го вор ни ка ју го сло вен ске иде је на 
вој во ђан ском про сто ру. 40

 По ку ша ји Га бо ра Сан та ни су да ли ре зул та те, а по ло-
жај Ма ђа ра по ста је де ли кат ни ји по сле Мар сељ ског атен та та 
на кра ља Алек сан дра, у ко јем је Ма ђар ска оп ту же на као је-
дан од глав них ви нов ни ка. 

 По ло ви ни ом 1930-их ја вља се Вој во ђан ски по крет и са 
па ро лом „Вој во ди на Вој во ђа ни ма“ - те жња за фе де ра ли за ци-
јом и Вој во ди ном као рав но прав ном је ди ни цом. Ју го сло вен-
ске вла сти су ово ока рак те ри са ли као се па ра ти зам и „опа сно 
ве зи ва ње за За греб“. Иде ју о ауто но ми ји Вој во ди не при хва та 
и но во сад ски адво кат др Иван Нађ. Нађ то чи ни под ути ца-
јем Влат ка Ма че ка и ХСС-а, ко ји су би ли глав ни са ве зни ци 
Вој во ђан ског по кре та Ду ша на Ду де Бо шко ви ћа. „Нађ је био 
за гре бач ки сту дент ко га је Влат ко Ма чек по себ но ува жа вао, 
и ко ји је сва ка ко био под ње го вим по ли тич ким ути ца јем, пре 

39 Алек сан дар Ка саш, исто, стр. 10-11.
40 Ви ди: Шан дор Ме са рош, МађариуВојводини19291941, Но ви Сад 1989, стр. 

49.
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све га у пи та њу ауто но ми је Вој во ди не. Ме ђу тим, на по ри Вој-
во ђан ског фрон та да оства ри ши ра по ли тич ка упо ри шта код 
на ци о нал них ма њи на и да их при до би је за сво је про грам ске 
ци ље ве, ни су да ли ве ће ре зул та те, што ће се по твр ди ти већ 
на де цем бар ским из бо ри ма ка да ће Сто ја ди но вић сит ним 
уступ ци ма, де ма го шким обе ћа њи ма и фи нан сиј ским да ва-
њи ма, ус пе ти да их при во ли, на ро чи то Нем це и Ма ђа ре, да 
гла са ју за ли сту Ју го сло вен ске Ра ди кал не за јед ни це“. 41

 У Ма ђар ској по ли тич ки успех по сти жу екс трем не ре-
ви зи о ни стич ке стран ке, по пут Пар ти је стре ла стих кр сто ва ( 
на из бо ри ма 1939. до би ла је 23% гла со ва), а као ре зул тат хр-
ват ских на ци о на ли стич ких те жњи у Кра ље ви ни Ју го сла ви-
ји фор ми ра на је Ба но ви на Хр ват ска. Фор ми ра њем Хр ват ске 
ба но ви не по чео је про цес др жав ног ра строј ства. Ма ђар ски 
пр ва ци су по де ље ни око ста ва ко ме се при во ле ти. Др Иван 
Нађ сма тра да тре ба по др жа ти Хр ва те и ис ко ри сти ти срп ско-
хр ват ске спо ро ве за оства ре ње сво јих ире ден ти стич ких ци-
ље ва. Др Имре Ва ра ди сма тра да иде је о по де ли Вој во ди не 
из ме ђу Хр ва та и Ср ба (о ко ји ма го во ри Ма чек) не по го ду ју 
ин те ре си ма ма ђар ске ма њи не, јер би то до ве ло до ње не дез-
ин те гра ци је. Ва ра ди ис ти че: „Ми смо про тив сва ке стру је ко-
ја же ли да де ли Вој во ди ну. У ин те ре су ма ђар ске на ци о нал не 
ма њи не сва ка ко је бо ље да оста не мо за јед но а по што смо до 
са да увек има ли ве зу са Бе о гра дом, то ће мо и од са да увек 
ста ја ти на ста но ви шту - пр во да оста не мо не по де ље ни и дру-
го да на ша ори јен та ци ја во ди ка Бе о гра ду. Не са мо да је у 
пи та њу наш ин те рес...не го сам уве рен да би це па ње пред ста-
вља ло ка та стро фу за на шу ма ђар ску ма њи ну, јер у том слу-
ча ју она не би пред ста вља ла ни ка кав зна чај ни у по ли тич ком 
ни у јав ном жи во ту у оп ште“.42

Уго вор у веч ном при ја тељ ству из ме ђу Ма ђар ске и Кра-
ље ви не Ју го сла ви је, пот пи са ли су 12. де цем бра 1940. гроф 
Иштван Ча ки и Алек сан дар Цин цар Мар ко вић. Уго во ром 
се обе стра не оба ве зу ју на до бро су сед ство и по ве ре ње као 
трај ну осно ву са рад ње. Али у вла ди Ма ђар ске пре вла да ле су 

41 Алек сан дар Ка саш, исто, стр. 20.
42 Пре ма: Ран ко Кон чар; „Спо ра зум Цвет ко вић-Ма чек и Вој во ди на“, Зборник

Матицесрпскезаисторију, бр. 44/1991, стр. 91; Ме са рош пи ше да је би ло 
по ку ша ја да се ус по ста ви са рад ња са не мач ком ма њи ном, али да се у то ме 
ни је ус пе ло, па су две пар ти је де ло ва ле пот пу но одво је но. Он на гла ша ва да 
је не мач ка ма њи на фа во ри зо ва на, на ро чи то уочи ра та. Ви ди: Шан дор Ме са-
рош, исто, стр. 178-179.
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ре ви зи о ни стич ке сна ге, ко је су по ве ро ва ле да ће у са ве зу са 
на ци стич ком Не мач ком по сти ћи свој рат ни циљ - по ко јем ће 
„уско ро сви Ма ђа ри жи ве ти у јед ној др жа ви“.

АутономијаВојводине„српскаствар“
У про ле ће 1941. го ди не Хор ти је ве тру пе су за у зе ле Бач-

ку, за ве ле те рор и вр ши ле уби ства и про те ри ва ње срп ских 
ко ло ни ста и срп ских и ју го сло вен ских на ци о на ли ста (по не-
ки ма око 20.000), спро ве ле си сте мат ску де на ци о на ли за ци ју 
ових срп ских про сто ра и ко ло ни за ци ју ма ђар ског жи вља. 
Ма сов ни зло чи ни кул ми ни ра ли су зло гла сном ге но цид ном 
ра ци јом у ко јој је за са мо је дан ме сец-ја ну ар 1942, у Ста ром 
Бе че ју, Шај ка шкој и Но вом Са ду под лед Ду на ва и Ти се ба-
че но пре ко че ти ри хи ља де Ср ба и Је вре ја. Оку па ци ју је Ма-
ђар ска прав да ла ис пра вља њем „три ја нон ске не прав де“, а то 
је би ла и по ли тич ка плат фор ма нај ве ћег де ла вој во ђан ских 
Ма ђа ра. При ли ка да се об но ви Ма ђар ска у Сен ти штван ским 
„исто риј ским гра ни ца ма“. По ли тич ки пред став ни ци ДЗВМ 
су де ве де се тих го ди на не ар гу мен то ва но и па у шал но оп ту-
жи ли Ср бе за ге но цид над Ма ђа ри ма 1944/45.43 „Ове оп ту жбе 
сми шље но су из не те да би се из вр ше ни ге но цид над Ср би ма 
у Бач кој и Ба ра њи 1941-44 мар ги на ли зо вао, иако је зва нич на 
Ма ђар ска, за вре ме ра та, при зна ла зло чин по сле ин тер пе ла-
ци је по сла ни ка Бај чи-Жи лин ског у ма ђар ском пар ла мен ту. 
Зло чин је осу дио у сво јим ме мо а ри ма и сам ре гент Ми клош 
Хор ти. Зло чин ге но ци да об ра ђен је и на ма ђар ском фил му. 
По де лу Ти бо ра Чи ре ша „Хлад ни да ни“, ре жи сер Ан драш 
Ко вач сни мио је 1965. исто и ме ни филм о но во сад ском по ко-
љу ја ну а ра 1942“.44

На кон оку па ци је Бач ке ма ђар ска власт је осно ва ла ма-
сов не на ци о на ли стич ке ор га ни за ци је. Оку па ци ја је би ла си-
сте мат ска и пот пу на. Тре ба ло је уни шти ти сва ки траг срп ске 
ци ви ли за ци је и кул ту ре у Бач кој.45 Ба нат су оку пи ра ли Нем-
ци. 

43 Кра јем про шле го ди не фор ми ра на је Др жав на ко ми си ја Ср би је за ис тра жи-
ва ње жр та ва ра та у Вој во ди ни 1941-1945.

44 Јо ван М. Пе јин, СрбииМађари, Ко му на, Ки кин да, 1996, стр. 113; Чак је би ло 
ор га ни зо ва но и су ђе ње ви нов ни ци ма ра ци је:Фе рен цу Фе ке те хал ми Цајд не-
ру, Јо же фу Гра ши ју, Ла слу Де а ку, Мар то ну Зел диу и дру ги ма, али је то би ла 
обич на фар са, јер им је омо гу ће но да ави о ном по бег ну на те ри то ри ју под 
не мач ком кон тро лом.

45 У Су бо ти ци је укло њен спо ме ник ца ру Јо ва ну Не на ду ко ји је от кри вен по-
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Иако у зло чи ну над срп ским ста нов ни штвом ни је за о-
ста ја ла за Нем ци ма, ма ђар ска ма њи на ни је про те ра на, о че му 
је од лу чи вао по ли тич ки врх КПЈ на че лу са Ти том и моћ ни 
са ве зни ци, а не на че ло прав де на ко је се по зи ва ла срп ска ве-
ћи на. Ми ло ван Ђи лас је о то ме оста вио сле де ће све до че ње: 
„Про блем Ма ђа ра ре ша ван је и ре шен на са стан ку код Ти та. 
На и ме, пар тиј ско вођ ство Вој во ди не при хва ти ло је гле ди-
ште, без сум ње за сно ва но, на рас по ло же њу срп ског жи вља 
- да и Ма ђа ре тре ба исе ли ти из Ју го сла ви је. Ре а го ва ње и за-
кљу чи ва ње из ана ло ги је - да су се ма ђар ски оку па то ри и ма-
ђар ски њи ла ши утр ки ва ли с на ци сти ма: Ср бе ни су ма сов но 
стре ља ли као у Кра гу јев цу и Кра ље ву, не го „са мо“ ба ца ли 
под лед у Ду нав код Но вог Са да, Ср бе су ис те ри ва ли са зе-
мље и ко ло ни зо ва ли Ма ђа ре. Пар тиј ско вођ ство Ср би је је би-
ло у не до у ми ци.

У ЦК смо се је ди но до пу ња ва ли ар гу мен ти ма-да Ма-
ђа ре не тре ба ис те ра ти. Глав ни раз ло зи на шег ста ва: зна ли 
смо да ће со вјет ска вла да би ти про тив ис те ри ва ња Ма ђа ра-
со вјет ски пред став ни ци су нам то већ ста вља ли на зна ње, 
јер је Ма ђар ска пред ви ђе на као „со ци ја ли стич ка“. Ни вој ска 
Ма ђар ске, ни фор ма ци је до ма ћих Ма ђа ра ни су нас про го ни-
ле бе со муч но по пут Не ма ца. Ма ђар ска ни је та ко ве ли ка да 
би смо се од ње пла ши ли, у бу дућ но сти, као од Не мач ке. Ме-
ђу Ма ђа ри ма је би ло от по ра, ма кар и сла бог, по сто ја ла је и 
је ди ни ца, ма кар ма ло број на.46 И нај зад - ма да ни ко не би знао 
об ја сни ти због че га то ни је при ме њи во и на Нем це - на род, 
же не, де ца, не мо гу би ти кри ви за зло чи не сво јих вла сто др-
жа ца“. 47 

Пар тиј ски став пре ма ма ђар ској ма њи ни био је да се 
они по ли тич ки ор га ни зу ју у окви ру На род ног фрон та, те да 
се од бо ри мо гу фор ми ра ти на на ци о нал ном прин ци пу. По-
ли тич ки се кре тар ПК Јо ван Ве се ли нов у увод ном ре фе ра ту 

чет ком два де се тих го ди на као исто риј ски сим бол да су па нон ски про сто ри 
од у век би ли сло вен ски и срп ски. У Сом бо ру је сру шен тек по ста вље ни спо-
ме ник кра љу Алек сан дру, а са тр га у Но вом Са ду укло њен је спо ме ник Све-
то за ру Ми ле ти ћу.

46 Ба та љон „Шан дор Пе те фи“, пре ра стао је у исто и ме ну бри га ду у дру гој по-
ло ви ни 1944, ко ја је би ла у са ста ву XVI Вој во ђан ске ди ви зи је. Ко ман дант 
бри га де ка пе тан Фе ренц Киш по ги нуо је у про ле ће 1945. го ди не.

47 Ми ло ван Ђи лас, Револуционарни рат, Бе о град 1990, стр. 411-412, Пре ма: 
Алек сан дар Ка саш, исто, стр. 301-302.
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на Сед мој кон фе рен ци ји КПЈ за Вој во ди ну, ко ја је одр жа на 
је 5. и 6. апри ла 1945. у Но вом Са ду, под вла чи: „...Ср би мо ра-
ју да се осло бо де свог сек та шког ста ва пре ма на ци о нал ним 
ма њи на ма, а да би Ма ђа ри за во ле ли ову на шу зе мљу мо ра ју 
пру жи ти кон крет не при ме ре да же ле са рад њу са на шим на-
ро дом“.48 

Бла го је Не шко вић, се кре тар ПК КПЈ за Ср би ју, го во ре-
ћи о на ци о нал ном пи та њу у Вој во ди ни, ре као је да се ме ђу на-
ци о нал ни про бле ми „не мо гу ре ши ти та ко да се у њу на се ли 
ми ли он Ср ба“, не го тре ба ство ри ти усло ве да се Ма ђа ри бо-
ре за ју го сло вен ску др жа ву „бо ље не го што су се бо ри ли за 
ре ак ци о нар ну Ма ђар ску“. Та ко „мо же мо на си гур ну осно ву 
по ста ви ти пи та ње за јед нич ког жи во та с Ма ђа ри ма у Вој во-
ди ни“.49

У овом пе ри о ду по ло жај ма ђар ске ма њи не за ви сио је од 
мно гих отво ре них пи та ња у ме ђу др жав ним од но си ма Ју го-
сла ви је и Ма ђар ске. Тре ба ло је ре ши ти пи та ња ре па ра ци ја, 
раз ме не ста нов ни штва на до бро вољ ној осно ви, пи та ње гра-
ни ца и дру го.

Пи та њем пре се ље ња и раз ме не ста нов ни штва нај ви ше 
се ба вио ми ни стар за ко ло ни за ци ју ДФЈ Сре тен Ву ко са вље-
вић. Он ни је ве ро вао у мо гућ ност оп стан ка на ци о нал них ма-
њи на уз гра ни цу са Ма ђар ском. У јед ном ак ту ко ји је упу тио 
Ми ни стар ству ино стра них по сло ва и Ми ло ва ну Ђи ла су 23. 
сеп тем бра 1945. го ди не Ву ко са вље вић ис ти че да Ма ђа ри чи-
не знат ну ве ћи ну у сре зо ви ма: Бач ка То по ла, Сен та, Ста ри 
Бе чеј и Сом бор - раз ме ште ни су „по ред гра ни це и укли ње ни 
пре ма сре ди ни Вој во ди не дуж Ти се. На ци о нал но су ја ки и 
има ју вр ло раз ви је но осе ћа ње на ци о нал не за јед ни це са Ма-
ђа ри ма из Ма ђар ске. Има ју ви ше и исто риј ске и на ци о нал не 
све сти не го Ју го сло ве ни. Има ју са мо све сти и пре ви ше, и сма-
тра ју се су пер и ор ни јим од Ју го сло ве на. Би ли су сто ле ћи ма 
но си о ци јед не др жав но сти, има ју ја ко раз ви је но то осе ћа ње 
и не мо же се ни за ми сли ти да мо гу усво ји ти не ко дру го осе-
ћа ње. Они ће увек при жељ ки ва ти да се при по је Ма ђар ској...
Исто као и Нем ци они ни су ни ма ло Вој во ђа ни по осе ћа ју-они 
су са мо Ма ђа ри...Ме ђу на шим Ма ђа ри ма има око сто хи ља да 

48 Пре ма Љ. Ва си лић, ПККПЈзаВојводину19411945..., стр. 495-496. Пре ма: А. 
Ка саш, исто, стр. 315.

49 Исто
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бе зе мља ша. Сви ма њи ма мо ра ће се, ако оста ну у на шој др-
жа ви до де ли ти зе мља као и Ју го сло ве ни ма, јер ако оста ну не 
сме се ме ђу ста нов ни штвом пра ви ти раз ли ка. А ако бу де мо и 
Ма ђа ри ма да ва ли зе мљу ма ђа ри зо ва ће мо Вој во ди ну још ви-
ше не го што је сад и ис цр пе ти фонд све рас по ло жи ве зе мље 
па је не ће би ти за на ше бор це и њи хо ве по ро ди це. Због то га 
мо ра мо са да исе ли ти Ма ђа ра ба рем то ли ко ко ли ко је по треб-
но да не ма ђа ри зу је мо Вој во ди ну ви ше не го што је са да. Не 
мо же мо их ра се ли ти по дру гим на шим кра је ви ма. Не мо же мо 
оста ви ти у Вој во ди ни Ма ђа ра ви ше не го то ли ко, ко ли ко нам 
не ће би ти опа сно“. Сма тра да „ако се не мо же дру га чи је да 
се Ма ђар ској усту пи те ри то ри ја обе Ка њи же, Хор гош, Сен та 
и све на ис ток до Мо кри на“,50 под усло ви ма да при ми ба рем 
200.000 Ма ђа ра. Ипак, као нај ре ал ни је ре ше ње пред ла гао је 
да се „про те ра 80.000 Ма ђа ра“. Раз ме ном ста нов ни штва би 
„ју го сло вен ска стра на би ла у гу бит ку, јер је у то вре ме у Ма-
ђар ској жи ве ло око 20.000 Хр ва та и 6.500 Ср ба“.51 

На Па ри ској ми ров ној кон фе рен ци ји 1946. го ди не Ма-
ђар ска и Ју го сла ви ја ус по ста ви ле су ди пло мат ске од но се, а 
за тим су две др жа ве пот пи са ле Спо ра зум о сло бод ној раз ме-
ни ста нов ни штва (до 40.000 ста нов ни ка). Од но си две ју др жа-
ва про ла зи ли су кроз мно га ис ку ше ња бу ду ћи да је Ма ђар ска 
би ла чла ни ца Вар шав ског вој но-по ли тич ког бло ка ко ји је био 
под со вјет ском до ми на ци јом. На кон со вјет ске вој не ин тер-
вен ци је на Ма ђар ску до шло је до исе ља ва ња ма ђар ског ста-
нов ни штва од ко јих се је дан број на се лио у Ба на ту око Но вог 
Кне жев ца и у Бач кој на под руч ју Сен те и Бач ке То по ле. И 
та ко оја чао ма ђар ску по пу ла ци ју.

Исто ри чар Ка саш ука зу је да је аграр на ре фор ма за ма-
ђар ску ма њи ну има ла по се бан по ли тич ки сми сао, с об зи ром 
да је она би ла ис кљу че на из ре фор ме ко ја је из ве де на у Кра-
ље ви ни Ју го сла ви ји. Он кон ста ту је и сле де ће: „Упо ре до са 
аграр ном ре фор мом, у Вој во ди ни се из во ди и ко ло ни за ци-
ја. До се ља ва њем 37.616 по ро ди ца са пре ко 225.000 чла но ва, 
знат но је из ме ње на ет нич ка и де мо граф ска сли ка Вој во ди не. 

50 Ово је, от при ли ке, и зах тев Ма ђар ске по ста вљен 1920, а об но вљен 1948. го-
ди не - од у зи ма ње од Ср би је те ри то ри је до Бач ког ка на ла и до ре ке Зла ти це 
се вер но од Ки кин де.

51 Ви ди: Бран ко Пе тра но вић, Политичкаиекономскаоснованародневласти
уЈугославијизавремеобнове, Бе о град, 1969, стр. 404-406. Пре ма: А. Ка саш, 
исто, стр. 321-322.
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..Пре ма про це на ма вла сти од ју ла 1946, у Вој во ди ни је би-
ло 1.442.737 ста нов ни ка од че га 844.325 сло вен ског и 406.649 
Ма ђа ра. У то вре ме, укуп но је у Вој во ди ни би ло 498.412 не-
сло вен ског ста нов ни штва, на рав но не ра чу на ју ћи ло го ри са но 
не мач ко ста нов ни штво. Пре ма пр вом по сле рат ном по пи су, 
оба вље ном 1948. у Вој во ди ни је од 1.640.757 ста нов ни ка, би-
ло 428.750 Ма ђа ра, а на те ри то ри ји укуп но 496.492“.52

Фор мал но као ауто ном на по кра ји на у окви ру фе де рал-
не Ср би је Вој во ди на је по ста ла од лу ком Тре ћег за се да ња 
АВ НОЈ-а од 10. ав гу ста 1945. и За ко ном На род не скуп шти не 
Ср би је о уста но вље њу и устрој ству ауто ном не по кра ји не Вој-
во ди не од 3. сеп тем бра 1945.

Пр ви прак тич ни ко рак у одва ја њу Вој во ди не од Ср би је 
и ус по ста вља ње ње не ауто но ми је учи нио је Јо сип Броз. Ње-
го вом На ред бом од 8. и 17. ок то бра 1944. го ди не у Вр шцу је 
фор ми ра на Вој на упра ва за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу под ко-
ман дом Вр хов ног шта ба. Срем је из о ста вљен. На че ло Вој не 
упра ве по ста вљен је ге не рал Иван Ру ка ви на, Хр ват ко ји је до 
1944. го ди не био ко ман дант Глав ног шта ба Хр ват ске. Исто-
ри чар Пе јин сма тра да је то кључ ни до га ђај ко ји до ка зу је да 
аутономијаВојводиненијестеченанегонаметнута. „Ти ме 
је из вр ше на се це си ја Вој во ди не и по ни ште на од лу ка из 1918. 
го ди не. Овај чин Бро за био је део ве ли ко хр ват ске се па ра ти-
стич ке по ли ти ке из два ја ња зе ма ља из Ср би је осло бо ђе них 
1912-1918. го ди не од Тур ске и Аустро у гар ске а ко је су се ује-
ди ни ле са Ср би јом 1918.“53 Пе јин сма тра да је овим спре че на 
об но ва срп ског на ро да и ње го ве др жа ве про кла мо ва на 1918. 
го ди не, и да она пред ста вља про ду же так оку па ци је Не ма ца, 
Ма ђа ра и Хр ва та из 1941. го ди не, ко ја се да нас из во ди као 
кро а то ко му ни стич ка. 

  Би ло ка ко би ло, ма ђар ска ма њи на је ауто но ми ју Вој-
во ди не по сма тра ла и до жи вља ва ла као „српскуствар“. Они 
се ту ни су ме ша ли, све сни да је пи та ње Бач ке, Ба ра ње (да нас 
у Хр ват ској), Сре ма и Ба на та - срп ско пи та ње. Ма ђа ри су још 
јед ном по ста ли ма њи на. У ју го сло вен ској и срп ској др жа ви 
има ли су сва пра ва ко је ма њи не има ју у дру гим европ ским 
др жа ва ма. Њи хов кул тур ни, обра зов ни, еко ном ски по ло жај у 

52 Алек сан дар Ка саш, исто, стр. 327.
53 Јо ван М. Пе јин, ПоништавањесрпскогобележјаВојводине, СНП „Све то зар 

Ми ле тић“, Пар те нон, Бе о град, 2011, стр. 170; Вој на упра ва у Бач кој, Ба ра њи 
и Ба на ту је тра ја ла 103 да на.
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Ср би ји био је бо љи од по ло жа ја њи хо вих су на род ни ка у Ма-
ђар ској. У свим оп шти на ма у ко ји ма жи ве и на ни воу По кра-
ји не свој је зик у слу жбе ној упо тре би! Они то си гур но ни су 
оче ки ва ли. При хва ти ли су исто риј ску ре ал ност и мо гућ ност 
да оста ну ком пакт ни на јед ној те ри то ри ји са пер спек ти вом 
очу ва ња кул тур ног и на ци о нал ног иден ти те та. 

Вре ме ном је Вој во ди на од стра не са ве зне ко му ни стич-
ке вр ху шке и ауто но ма шке по ли ти ке у По кра ји ни, по себ но 
по сле Уста ва 1974, усме ра ва на ка се це си ји од Ср би је по ста-
ју ћи та ко cor pus se pa ra tum. Во ђе на је ан ти срп ска по ли ти ка 
и Вој во ди на усме ра ва на ка не ка квом вој во ђан ском и сва ком 
дру гом иден ти те ту, са мо не срп ском. Та квом по ли ти ком срп-
ски ауто но ма ши су пот хра њи ва ли ма њин ске се па ра ти стич ке 
те жње, од ко јих је ма ђар ски тра ди ци о на лан. Ма ђар ска ма-
њи на је сте нај број ни ја и под стал ним ис ку ше њем иде ја ре-
ви зи о ни зма ко је до ла зе из ма тич не др жа ве, али то ни по што 
не зна чи и ње но пра во да ауто но ми ју Вој во ди не ве же за соп-
стве ни иден ти тет. Ни ти да зах те ва те ри то ри јал ну ауто но-
ми ју или от це пље ње де ла те ри то ри је Ср би је и при кљу че ње 
Ма ђар ској. А упра во се раз и гра ва ју по ме ну те ге о по ли тич ке 
ва ри јан те. Не ке не вла ди не ор га ни за ци је у Ма ђар ској иду до-
тле да пред ла жу ауто но ми ју Вој во ди не у окви ру Ма ђар ске. 
Узда ни ца њи хо вим те ри то ри јал ним пре тен зи ја ма је тзв. ме-
ђу на род на за јед ни ца, ЕУ и САД. 

Сма тра мо да Европ ска уни ја не би сме ла да по но ви 
гре шку ко ју је учи ни ла по др шком на сил ном се це си о ни зму 
у раз би ја њу ју го сло вен ске др жа ве. Са дру ге стра не срп ска 
власт би мо ра ла да зах те ва иста пра ва за срп ску ма њи ну у 
Ма ђар ској, да сло бод но не гу ју ма тер њи је зик и на ци о нал ну 
кул ту ру, а она се про це њу је, да ле ко из над зва нич ног бро ја од 
6.500, на 60-70 хи ља да Ср ба. Ма ђа ри у Ср би ји има ју не у по-
ре ди во ве ћа пра ва од ма ђар ске ма њи не у Хр ват ској, у ко јој се 
пре ко за јед нич ке ри мо ка то лич ке ве ре аси ми лу ју и хр ва ти зу-
ју.54 Ви де ли смо да су мно ги Ср би ма ђа ри зо ва ни, обр ну тих 
слу ча је ва – ср би за ци је Ма ђа ра - би ло је не у по ре ди во ма ње; 
Ср би ни су по ка за ли то ли ке аси ми ла тор ске спо соб но сти. 

54 У Хр ват ској је 1941. го ди не би ло 90.000 Ма ђа ра, а пре ма по пи су 2001. го ди не 
би ло их је 16.595. Раз ме ште ни су нај ви ше у Осјеч ко-ба рањ ској жу па ни ји, а 
има их не што ма ње од две хи ља де у Бје ло ва ру и око ли ни. Има ју две по ли-
тич ке стран ке: Де мо крат ска за јед ни ца Ма ђа ра Хр ват ске и Са вез ма ђар ских 
удру га. У Хр ват ском са бо ру има ју јед ног за ступ ни ка.
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MomčiloSubotić

ONPOLITICALPOSITIONOFHUNGARIAN
MINORITYINSERBIA

Summary

Several years after its establishment, theDemocratic as
sociation of VojvodinaMagyars of Sandor Pala had proposed
aconceptofthreelevelledautonomyforHungarianminorityin
Serbia. It encompasses: municipalities with special status that
haverighttoassociateintoaterritorialethnicalautonomy;then
amunicipalorlocalautonomyandintheendasthehighestlevel
ofminority self –government in Serbia  a personal autonomy
–political representativeof theHungarianminority.This con
ceptwasacceptedbyotherHungarianpoliticalpartiesthathad
been organized after theDemocratic Association of Vojvodina
Magyars,suchastheVojvodinaMagyar’sPartybyJosephKasa
firstly/afterthatIstvanPastor,aswellastheDemocraticPartyof
VojvodinaMagyarsofAndrasAgostonthatwasestablishedafter
dissolutionofDZVMandothers.

TheStatuteoftheAutonomousProvinceofVojvodinaac
ceptedalmostalldemandsoftheconceptofthreeleveledauton
omy in2009; this encompassesa regionofHungarianmunici
palitiesinthenorthofSerbiawheretheMagyarsmakemajority
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ofcitizens,withitscentreinSuboticawheretheydon’tmakethe
majority.TheStatuteisapartofacoalitionagreementPastor–
Tadicwiththeobjectiveofhelpingimprovementofthepositionof
nationalminorities–“nationalcommunities”,butinSerbianex
pertandpoliticalpubliccirclesithasbeenestimatedascreation
of“thestatewithinthestate”,thatis,ithasbeenestimatedasa
transformationofVojvodinaintothestateofnationalminorities
with realistic possibility of the secession of theMagyar region
anditsconnection(annexation)toHungary.

Inlinewiththisviewgoesarevisionistpropagandaofcur
rentHungariangovernmentofVictorOrbanwhichprovidedthe
Magyarsintheirneighbouringstateswithdoublecitizenshipand
announced their right for participation in the parliamentarian
electionswithaquotaofpoliticalrepresentativesintheHungar
ianParliament.Orbanhasdecidedtomaketerritorialunification
of thenationwiththehelpof theEuropeanUnion,referringto
correctionofTrianon injustice. In thepaperwepresented that
“theTrianon”wasnotinjusticeinquestion,andthattheTrianon
AgreementonlyreducedHungarytoMagyarskawithintheethno
graphicbordersoftheHungarianstate.Inthepaperthereispre
sentedthepositionoftheHungarianminorityanditspoliticalor
ganizationwithintheKingdomoftheSerbs,CroatsandSlovenes
andYugoslavia,aswellastheirparticipationinHorti’sattemptto
revisetheTrianonthroughthegenocideandethniccleansingthat
hadbeenmadebytheMagyarsoccupationtroopsinBackaback
in19411945.AtfirsttheHungarianminoritytendedtoviewthe
communistconceptoftheautonomyofVojvodinaas“theSerbian
issue”,butastimewentbyitacceptedit,becauseitprovidedfor
themthehighestlevelofcultural,economicandpoliticalrights
inSerbia.Itwouldnotgainsuchleveloftherightsevenintheir
homeland. It hasdevelopedandpreserved itsnational identity
inaccordwithhighestEuropeanstandards.Thereforethisgeo
politicsoftheMagyarregionandrevisionoftheTrianonsignifies
socalledplayingwithfire.
Key Words: Democratic Association of Vojvodina Magyars,

threeleveledautonomy,theAssociationofVojvodi
naMagyars,StatuteofVojvodina,Magyarregion,
“Trianon”,Hungary
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* Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град

** Овај рад је ре а ли зо ван у окви ру про јек та „Де мо крат ски и на ци о нал ни 
ка па ци те ти по ли тич ких ин сти ту ци ја Ср би је у про це су ме ђу на род них 
ин те гра ци ја“ (179009), ко ји је фи нан си ран од Ми ни стар ства за на у ку 
и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је. 

ЂорђеСтојановић*

ПА ТРИ О ТИ ЗАМ,  
МО НО ПО ЛИ ЗА ЦИ ЈА ПА ТРИ О ТИ ЗМА  

И ПАТРИОТСКО ВОЂ СТВО**

Резиме

Овај рад кри тич ки ана ли зи ра по ли тич ке аспек те па
три о ти зма, он се по себ но ба ви мо гућ но шћу да се па три о
ти зам, без об зи ра на сво ју при стра сност, од ре ди као по зи
тив ни по ли тич ки про грам. У том кон тек сту, пр ви део ра да 
ис тра жу је одр жи вост кон цеп та па три о ти зма схва ће ног 
ма ње као мо рал ни зах тев а ви ше као за јед нич ки про је кат 
ком па три о та, ко ји је за сно ван на про шлим, са да шњим и бу
ду ћим ма те ри јал ним и ду хов ним до бри ма, те на сим бо лич
ким и ин сти ту ци о нал ним фор ма ма ко је из ра жа ва ју нај вред
ни ју на ци о нал ну (де мо крат ску) тра ди ци ју. У дру гом де лу 
ра да се про пи ту је фе но мен мо но по ли за ци је па три о ти зма, 
си ту а ци је ка да не про пи ту ју ћа ло јал ност сво јој зе мљи под
ра зу ме ва и не про пи ту ју ћу ода ност не кој за себ ној иде ји као 
кри те ри ју му за раз ли ко ва ње па три о та и не па три о та. Рад 
се за кљу чу је афир ма тив ним ста вом пре ма па три от ском 
вођ ству ко је до зво ља ва раз ли чи те па три от ске пу та ње са 
раз ли чи тим ти пом ан га жма на, уза јам ну кри ти ку раз ли чи
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тих па три от ских при сту па и ува жа ва ње ко смо по лит ске 
не при стра сно сти.
Кључ не ре чи: па три о ти зам, мо но по ли за ци ја па три о ти зма, 

па три от ско вођ ство, де мо кра ти ја, иден ти
тет, ка па ци те ти.

Увод

Ви ше или ма ње, за јав ни (и/или по ли тич ки) про стор 
мно гих др жа ва па три о ти зам је до био ста тус „пре лом не“ ди-
ску си о не ка рак те ри сти ке ко ја се кре ће из ме ђу два по ла: (1) 
или слу жи као „апо дик тич ки“ услов за иден ти фи ко ва ње 
(ква ли фи ко ва ње) не ке по ли ти ке (др жав не, пар тиј ске, ме ђу на-
род не, обра зов не и сл.) као до бре (не ну жно де мо крат ске) по-
ли ти ке; (2) или слу жи као „апо дик тич ки“ услов за дис ква ли-
фи ко ва ње не ке по ли ти ке (др жав не, пар тиј ске, ме ђу на род не, 
обра зов не и сл.) као до бре по ли ти ке. Па три о ти зам је по стао 
оправ да ње и/или ар гу мент за чи тав спек тар нај ра зли чи ти јих 
ста во ва, ми шље ња и кон крет них ак тив но сти као де ло ва нај-
ра зли чи ти јих по ли тич ких аген ди. То це ло куп ни јав ни жи вот 
мно гих др жа ва до во ди до по ма ло ши зо фре не си ту а ци је: па-
три о ти зам је исто вре ме но и до бар и лош, а да ње гов са др жај 
мо же би ти и ово и оно, па да у ко нач ном дис кур зив ном сал-
ди ра њу, он за пра во не пред ста вља ни шта што би се са ма кар 
до вољ ним сте пе ном ре флек сив не пре ци зно сти мо гло пој мов-
но „имо би ли са ти“ као ге не рал на па три от ска стра те ги ја (при-
хва тљи ва за све оне ко ји се ан га жу ју у јав ном про сто ри пре ко 
де ба та на ре ла ци ји су пер па три о те-ква зи па три о те).

При то ме, ве ћи део по ли тич ких, дру штве них, обра зов-
них и кул тур них ин сти ту ци ја су „ис про гра ми ра не“ да не са-
мо под ра зу ме ва ју већ и уз ди жу па три от ску ком по нен ту. Ова-
ко по ста вље ном ста њу ства ри, кон сте ла ци ји ко ја су ге ри ше 
не са мо љу бав пре ма вла сти тој зе мљи не ко и ло јал ност пре ма 
не кој спе ци фич ној иде ји (што пред ста вља мо но по ли за ци ју 
па три о ти зма), тре ба до да ти скеп тич ност за пад ног по лит-фи-
ло зоф ског кор пу са пре ма би ло ка квом ти пу при стра сне па-
ро хи јал но сти (пар ти ку лар но сти), а у ко рист не при стра сних 
ко смо по ли ти ских (уни вер за ли стич ких) прин ци па. Ме ђу тим, 
у по след ње вре ме та пот пу на ре зер ва пре ма ис ти ца њу на-
ци о нал них вред но сно-сим бо лич ких ма три ца, као мо гу ћем 
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узро ку ме ђу на ци о нал них ан та го ни за ма и кон фро та ци ја, је 
за ме ње на са све ве ћим бро јем по став ки ко ји на ги њу ка од-
бра ни па три о ти зма. На тој ли ни ји, овај рад ће пр во по ку ша-
ти од бра ни ти иде ју па три о ти зма као гра ђан ске вр ли не а не 
при мар не мо рал не вр ли не (па три о ти зам не мо ра укљу чи ва ти 
не тр пе љи вост пре ма дру гим на ци ја ма), за тим ће пре зен то ва-
ти све не га тив не по сле ди це ли ми ти ра ња љу ба ви пре ма сво-
јој зе мљи пре ко екс клу зиј ски по ста вље них зах те ва по себ них 
идеологијa, ци ље ва, вред но сти или нор ми (па три о ти зам не 
сме де ли ти при пад ни ке вла сти те на ци је на па три о те и не-
па три о те), те ће на кра ју по ка за ти ка ко је иде ја па три от ског 
вођ ства са свим одр жи ва.

По зи тив ни и не га тив ни  
аспек ти па три о ти зма

Реч па три о ти зам је из ве де на од ста ро грч ке ре чи па тер 
(πατήρ) са зна че њем отац, у сми слу осе ћа ња про ис те кле на 
ода но сти ро ди те љи ма, од но сно пре ци ма и на ро ду, као и ре чи 
па три о тес (πατριώτηϛ) са зна че њем зе мљак и па три ја (πατριά) 
са зна че њем отаџ би на. Ма да се при ро да, кон се квент но: и ин-
тен зи тет, па три от ских осе ћа ња мо гу на исто риј ском пла ну 
од ре ди ти као кон стан те, пред мет па три от ске „афек та ци је“ 
се пер ма нет но ме њао, те се мо же ре ћи да се да нас пре све га 
ре фе ри ра на при па да ње од ре ђе ној на ци ји или др жа ви. При 
то ме, сва ка ко тре ба на по ме ну ти да не ма ју све на ци је др жа ву 
(са мо гућ ношћу да се јед на на ци ја рас про сти ре у ви ше др-
жа ва) и да по сто је др жа ве ко је об у хва та ју не ко ли ко на ци ја 
или ет нич ких гру па, ко је ако те же ка не кој фор ми је дин ства, 
рас по ла жу и са ко ре спон ди ра ју ћим осе ћа јем па три о ти зма. 
Ка да се, да кле, го во ри о па три о ти зму (ро до љу бљу), то јест о 
(при стра сној) љу ба ви не ко га пре ма вла сти тој зе мљи, за пра во 
се ра ди о ло јал но сти ори јен ти са ној пре ма по ли тич ком ен ти-
те ту (др жа ви, па три ји или отаџ би ни) и ње го вим ста нов ни-
ци ма (ком па три о та ма). По јам па три о ти зма се не ре фе ри ра 
ис кљу чи во на ни во ге о граф ско зна че ња, али га сва ка ко ин-
кор по ри ра1 (та ко се сла бост со ци ја ли стич ке ин тер на ци о на-
ле огле да ла у чи ње ни ци да је има ла про бле ма са ства ра њем 

1 Pri mo ratz, I. „Pa tri o tism and Mo ra lity: Map ping the Ter rain“, Pri mo ratz, I., Pav-
ko vic, A. (ed.) Pa tri o tism: Phi lo sop hi cal and Po li ti cal Per spec ti ves. As hga te, Al-
der shot, 2007, стр. 18.
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осе ћа ја со ли дар но сти без ло ка ци је2). Па три о ти зам фун ги ра 
као осе ћа ње ја ких ве за са ком па три о та ма за сно ва но на за јед-
нич кој суд би ни, као осе ћа ње афи ли ја ци је у од но су на на ци ју 
као ге о по ли тич ки фе но мен од/из ко га при ма мо/цр пи мо раз-
ли чи та ма те ри јал на и ду хов на до бра, као и по све ће ност тој 
на ци ји као за јед нич ком про јек ту нас и при ја тељ ски на стро-
је них су на род ни ка.3

Па три от ска љу бав ни је иден тич на са љу ба ви ко ја мо-
же да се ис ка же пре ма људ ском ро ду, већ пред ста вља осе ћа-
ње пре ма при пад ни ци ма спе ци фич не (тип ске) гру пе, чак и 
он да ка да је из о ста вљен лич ни кон такт, по знан ство, са њи-
ма. Ер го, уза јам но при па да ње од ре ђе ној дру штве ној гру пи 
пред ста вља кон цеп ту ал но те жи ште па три от ске ло јал но сти. 
У скла ду са тим, па три от ска ло јал ност ма ни фе сту је ин те-
зи ван осе ћај по ве за но сти са за јед ни цом, то је љу бав пре ма 
зе мљи, иден ти фи ка ци ја са истом и бри га за бла го ста ње су-
на род ни ка. Ова ква кон сте ла ци ја се мо же про ши ри ти, о че му 
ће ка сни је би ти ви ше ре чи, ка ко ло јал но шћу иде ја ма, на че-
ли ма или исти на ма ко је ка рак те ри шу не чи ју отаџ би ну, оба-
ве зе (по све ће ност) и иден ти ти зах те ва ју за јед нич ку кул ту ру 
и ри ту а ле да би би ли ефи ка сни и трај ни (што се ни ка ко не 
мо же из јед на чи ти са на ци о на ли змом, шо ви ни змом или џин-
го и змом), та ко и са иде а ли ма (ре ци мо, ло ци ра ним у уста ву) 
ко ји ни су по ве за ни са не чи јом „ма тич ном“ зе мљом.4 Па три-
о та (ро до љуб) ни је, да кле, са мо не ко ко ме се ње го ва отаџ-
би на сви ђа, он осе ћа и при пад ност ис тој, али та при пад ност 
пред ста вља ствар сло бод ног из бо ра: па три от ско при хва та ње 
од ре ђе не со ци јал не гру пе ни је ну жно по ве за но са ро ђе њем 
у ис тој, већ пред ста вља же љу за при па да њем као пот пу но 
осве шће ни чин. Па три о ти зам се, да кле, мо же од ре ди ти као 
же ља за при па да њем гру пи ко ја је по зи тив но ева лу и са на, па-
три о те же ле да бу ду део гру пе, да се де фи ни шу као ње ни 
чла но ви и да осе ћа ју не ку вр сту за јед ни штва.5

2 Tur ner, B. „De moc racy in One Co un try? Re flec ti ons on Pa tri o tism, Po li tics and 
Prag ma tism“, Euro pean Jo ur nal of So cial The ory, 7(3), 2004, стр. 285.

3 Ben-Po rath, S. „Ci vic vir tue out of ne ces sity: pa tri o tism and de moc ra tic edu ca-
tion“, The ory and Re se arch in Edu ca tion, 2007, 5(1), стр. 45.

4 Ви ди Vi ro li, M. For Lo ve of Co un try: An Es say on Pa tri o tism and Na ti o na lism, 
Cla ren don Press, Ox ford, 1995.; Mul ler, J. Con sti tu ti o nal pa tri o tism. Prin ce ton 
Uni ver sity Press, Prin ce ton, 2007.; и Ha ber mas, J. „Ci ti zen ship and Na ti o nal Iden-
tity“, Pra xis In ter na ti o nal, 12(1), 1992, стр. 1-19.

5 Bar-Tal, D. „Pa tri o tism as Fun da men tal Be li efs of Gro up Me me bers“, Po li tics and 
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На рав но, са мо осе ћа ње љу ба ви за не чи ју зе мљу ни је до-
вољ но, од па три о те се оче ку је да по ред афек тив ног од но са 
пре ма отаџ би ни и ком па три о та ма де ла у са гла сју са сво јим 
осе ћа њи ма. За пра во, па три о ти зам пред ста вља на чин из ра жа-
ва ња бри ге пре ма во ље ној зе мљи на на чин да се чи ни ви ше 
од оче ки ва ног или под ра зу ме ва ју ћег. Па три о та је онај ко ји је 
спре ман да пла ти ви со ку це ну, чак и да жр тву је свој вла сти-
ти жи вот, ако је то по треб но, за рад од ре ђе них па три от ских 
раз ло га. Па три о ти зам се да од ре ди ти и као ори јен ти са ност 
на нај ре пре зен та тив ни ју на ци о нал ну тра ди ци ју, ко ја ће би ти 
ма ни фе ста ци ја уни вер зал но и пар ти ку лар но афир ми са них 
вред но сти (по пут јед на ко сти, сло бо де и сл.), та ко да па три-
о та без дво у мље ња мо же да ука же на од ре ђе не сим бо лич ке, 
исто риј ске и ин сти ту ци о нал не фор ме ко је из ра жа ва ју та ко 
по ста вље не вред но сти, те отво ри про стор за на ду да ће ње-
го ва на ци о нал на за јед ни ца жи ве ти у скла ду са ње ном нај-
бо љом тра ди ци јом.6 To ни ка ко не зна чи да је та тра ди ци ја 
ак ту ел но исто риј ски и ин сти ту ци о нал но до ми нант на, то јест 
оста вљен је про стор да се де лу је про тив те тра ди ци је, а у 
скла ду са оним што до жи вља ва као вред ни ја ал тер на ти ва. 
In sum ma, за па три о ти зам мо же мо ре ћи да има ког ни тив не, 
емо ци о нал не и би хе ви о рал не им пли ка ци је: (1) ког ни тив на 
ди мен зи ја се ма ни фе сту је ши ро ко по ста вље ном плат фор мом 
за из ра жа ва ње па три от ских уве ре ња; (2) емо ци о нал на ком-
по нен та пред ста вља по зи тив на осе ћа ња усме ре на на на ци ју 
или др жа ву; и (3) би хе ви о рал ни еле мент су ге ри ше да су ког-
ни тив ни и емо ци о нал ни ни во тран сфор ми са ни у ак тив но сти 
на ко рист не чи је на ци је или др жа ве.7 Кон се квен то, мо же мо 
го во ри ти о две вр сте па три о ти зма: (1) па сив ном па три о ти-
зму, оном ко ји ин кор по ри ра ког ни тив но-афек тив не аспек те 
(уве ре ња и осе ћа ња ко је по је ди нац осе ћа пре ма вла сти тој зе-
мљи); и (2) ак тив ном па три о ти зму, оном ко ји ин кор по ри ра 
и од ре ђе но де ло ва ње са гла сно груп ним зах те ви ма, али увек 
обе ле же но од ре ђе ним об ли ком са мо жр тво ва ња.8

the In di vi dual, 3(2), 1993, стр. 48.
6 Blum, L. „Best tra di ti ons pa tri o tism: A com men tary on Mil ler, Win go and Ben-Po-

rath“, The ory and Re se arch in Edu ca tion, 5(1), 2007, стр. 63-64.
7 Bar-Tal, D. „The mo no po li za tion of pa tri o tism“, Bar-Tal, D., Sta ub, E. (ed.) Pa tri

o tism in the li fe of in di vi du als and na ti ons. Nel son-Hall Pu blis hers, Chi ca go, 1997, 
стр. 248.

8 Bar-Tal, D. „Pa tri o tism as Fun da men tal Be li efs of Gro up Me me bers“, op.cit., стр. 
48.
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За Ала сте ра Ма кин та је ра (Alas da ir Ma cIntyre) па три-
о ти зам се (као при стра сни пар ти ку ла ри зам или па ро хи ја-
ли зам) мо же сма тра ти вр ли ном за то што су на ше мо рал не 
оба ве зе по ве за не (на ни воу зах те ва) са по тре ба ма и уло га ма 
ко је ка рак те ри шу на шу за јед ни цу (ко ло кви јал но: „Mорал не 
па да са небa!“). Су штин ски по сма тра но та ква по став ка им-
пли ци ра па три о ти зам као сен ти ма тал ну по све ће ност ни клу 
на до бри ма про шло сти пре не тим на по је дин ца пре ко др жа ве, 
на ци ја је слич на по ро ди ци где де ца ду гу ју за хвал ност сво јим 
ро ди те љи ма за вла сти ти раст и бла го ста ње. По Си гал Бен-
По рат (Si gal Ben-Po rath), кон цеп ту ал на кон сте ла ци ја по ко јој 
је па три о ти зам асо ци ја тив на вр ли на по ве за на са за хвал но-
шћу по ву кла је за со бом раз ли чи те об ли ке кри ти ко ва ња.9 На-
и ме, ра ди се о то ме да док су дру ге гра ђан ске вр ли не опи са не 
и оправ да не пре ко „гле да ња“ уна пред, па три о ти зам је де фи-
ни сан пре ко окре ну то сти ка про шло сти. По ред то га, дру ге 
гра ђан ске вр ли не се тре ти ра ју и као сред ство за ге не ри са ње 
по жељ не јав не сфе ре. Ер го, по сто је вр ли не ко је то је су и у 
кон тек сту ал ном и у ин стру мен тал ном сми слу: по жељ не су 
уко ли ко су раз ви је не у де мо крат ском дру штве ном кон тек-
сту и уко ли ко по др жа ва ју и по ве ћа ва ју мо гућ ност ста бил ног 
гра ђан ског дру штва и де мо крат ске упра ве. Ако, да кле, па-
три о ти зам по ста ви мо као на бу дућ ност усме ре ну вр ли ну из-
ни клу на при вр же но сти за јед нич ком на ци о нал ном про јек ту, 
он он да мо же фун ги ра ти као део сфе ре ли бе рал них гра ђан-
ских вр ли на (по пут јав ног ду ха, уза јам ног по што ва ња и сл.), 
то јест - пра вил но раз ви је ни и ма ни фе сто ва ни па три о ти зам 
мо же по др жа ти не ке од ци ље ва де мо крат ске за јед ни це, по пут 
то ле ран ци је, бри ге за јав но до бро или по што ва ња пра ва, па 
се и по ли тич ко вођ ство ба зи ра но на та квом па три о ти зму мо-
же сма тра ти де ло твор ним по пи та њу очу ва ња и по ве ћа ва ња 
успе шно сти де мо крат ског дру штва.

Ала стер Ма кин та је р ипак на гла ша ва да је па три о ти зам 
мо рал но опа сан фе но мен, због то га што гра ви ти ра ка то ме да 
ге не ри ше сле пу ло јал ност за мо рал но про бле ма тич не раз ло-
ге и ре жи ме.10 На тој ли ни ји, па три о ти зам је угро жа ва не при-

9 Ben-Po rath, S. „Ci vic vir tue out of ne ces sity: pa tri o tism and de moc ra tic edu ca-
tion“, op. cit., стр. 46.

10 Ma cIntyre, A. „Is Pa tri o tism a Vir tue?“, Pri mo ratz, I. (ed.) Pa tri o tism, Hu ma nity 
Bo oks, Am herst, 2002, стр. 54.
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стра ну мо рал ност у два слу ча ја: (1) он да ка да због оскуд но-
сти ви тал них (есен ци јал них) ре сур са па три о ти зам об у хва та 
спрем ност да се за поч не су коб рат; те (2) ка да се за јед ни це 
раз ли ку ју по пи та њу пра вог (нај бо љег) на чи на жи во та, па-
три о ти зам фор си ра од бра ну вла сти тог из бо ра.11 Си мул та-
но, ли бе рал ни уни вер за ли зам (ко смо по ли ти зам) пред ста вља 
иден тич ну мо рал ну опа сност, због сво га гра ви ти ра ња ка 
ану ли ра њу ло кал но про фи ли са них дру штве них ве за од ко јих 
за ви си сам оп ста нак од ре ђе не за јед ни це. Ана ли за прет ход-
на два слу ча ја мо же за пра во по ка за ти да, са јед не стра не, не 
по сто ји не при стра сна мо рал ност ко ја би дик ти ра ла пот пу но 
јед на ку рас по де лу ре сур са (то јест, оно га мо мен та ка да би 
жи вот на угро же ност јед не за јед ни це би ла узро ко ва на не до-
стат ком од ре ђе ног ре сур са, не при стра сна мо рал на по зи ци ја 
би мо ра ла да до зво ли су коб), као што ни па три о ти зам не ели-
ми ни ше по тен ци јал но пра вич ну рас по де лу из ме ђу за јед ни ца 
ан га жо ва них у бор би за оп ста нак. Са дру ге стра не, ре ше ње 
за кон фликт из ме ђу за јед ни ца ко је су су ко бље не због нај бо-
љег на чи на жи во та не при стра сна мо рал ност би на шла у из-
на ла же њу мо ду са ко ји би нај ви ше од го ва рао свим ри вал ским 
стра на ма. У том кон тек сту, иде ја да би па три о ти зам на ста-
вио са по тен ци ра њем од ре ђе не тра ди ци о нал но по ста вље не 
фор ме жи во та по це ну уни ште ња од ре ђе не за јед ни це се чи ни 
крај ње ди ску та бил ном.

По ку шај да се од ре ђе на вр ста па три от ске при стра сно-
сти оправ да уну тар мо рал не те о ри је ко ја се за сни ва на не-
при стра сно сти се мо же раз вр ста ти у три ти па ар гу ме на та.12 
Пр ви тип се ба зи ра на прет по став ци да се од ре ђе на ли ми-
ти ра на кла са спе ци јал них ду жно сти или обли га ци ја, по пут 
оних про и за шлих на обе ћа њи ма или уго во ри ма, мо же при-
ме ни ти на па три о ти зам. У том сми слу, ако се гра ђа ни раз у-
ме ју на на чин да рас по ла жу са пре ћут ним или им пли цит ним 
обе ћа њем да по ка зу ју по себ ну па жњу пре ма сво јим зе мља ма, 
он да се мо же ре ћи да је то не при стра сно оправ да на обли га-
ци ја да бу ду па три от ски на стро је ни. Дру ги тип ар гу мен та се 
ти че не при стра сне мо рал но сти ко ја до зво ља ва суп стан тив ну 
сфе ру оп ци о них, до зво ље них и мо рал но ин ди фе рент них по-

11 Ibi dem, стр. 46.
12 Sim mons, А. J. „Pa tri o tic Le a der ship“, Pri ce, T. L. The Va lu es of Pre si den tial Le a

der ship, Pal gra ve Mac mil lan, New York, 2007, стр. 45-46.
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на ша ња. Иде ја је да исто она ко ка ко је мо рал но при хва тљи во 
(не обли га тор но) да не ко иза бе ре по клон за сво га при ја те ља 
или по ро ди цу, не ко мо же да ис по љи па три о ти зам пре ма вла-
сти тој зе мљи (на на чин да ни ко га ди рект но не по вре ди). Тре-
ћа вр ста ар гу мен та ци је по чи ва на то ме да по сто ји ши ро ки 
ра спон спе ци јал них од но са ко ји про мо ви шу не при стра сне 
вред но сти на ефи ка сни ји на чин од вред но сти ко је би то чи-
ни ле без тих спе ци јал них од но са.

Па три о ти зам у ре пу бли кан ском кон тек сту пред ста-
вља мо рал ну вр ли ну гра ђан ске ду жно сти слу же ња за јед-
ни ци. Ова гра ђан ска ду жност од ба цу је „окре та ње ле ђа“ зе-
мљи и он да ка да чи ни по гре шне по ступ ке, ре пу бли кан ски 
па три о та по ка зу је не по што ва ње пре ма вла сти тој зе мљи ко ја 
је по чи ни ла не прав ду, али не на пу шта дру штво пре ма ко ме 
увек по ка зу је ло јал ност. Сто га, ре пу бли кан ски па три о ти зам 
об у хва та и де ље ње сти да због не мо рал ног по на ша ња зе мље, 
што ни у ком слу ча ју не зна чи и ауто мат ско пре у зим ње кри-
ви це. Па три о ти зам сло бо де се, да кле, мо же од ре ди ти као ал-
тер на тив на по став ка ка ко ра ци о на ли стич ком при сту пу, ко ји 
на ме ра ва да тран сце ди ра по ли ти ку етич ком за сно ва но шћу 
ори јен ти са ном ка фор му ли са њу кри те ри ју ма за ре ша ва ње 
по ли тич ких кон фли ка та пре ко про це ду ра де фи ни са них од 
стра не кул тур но не у трал них, не ин те ре сних и не при стра-
сних по је ди на ца, та ко и на ци о на ли стич ком при сту пу ко ји 
по ли тич ко де ла ње огра ни ча ва на пре по ли тич ке сфе ре ет ни-
ци те та, кул ту ре и ре ли ги је (по ку ша јем да се по себ на по ве за-
ност из ме ђу љу ди ко ји су кул тур но слич ни тран сфор ми ше у 
по све ће ност до бру или од ре ђе ној ре пу бли ци, где се за др жа ва 
пар ти ку лар ност и ре пу бли ке и љу ди, те ува жа ва чи ње ни ца 
да та ква по зи ци ја мо же би ти ма ни фе сто ва на об у хва та њем 
кул тур них раз ли чи то сти).13 Иде ја је, ка ко то фор му ли ше Ви-
ро ли, да се па три о ти змом отво ри и за др жи отво ре ним про-
стор из ме ђу иде ал ног све та мо рал них аге на та и не при стра-
сних по сма тра ча и ствар ног све та екс клу зи ви стич ких и уско 
по ста вље них па си ја или при стра сно сти.14 На тој ли ни ји, па-
три о ти зам сло бо де, ко ји је пар ти ку ла ри стич ки али еман ци-
по ван од не ли бе рал них атри бу та (за то што је па три о ти зам 

13 Vi ro li, M. For Lo ve of Co un try: An Es say on Pa tri o tism and Na ti o na lism, op. cit., 
стр. 16.

14 Ibi dem, стр. 17.
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без на ци о на ли зма), има две ка рак те ри сти ке: (1) ма да мо же 
из ра сти из ет но кул тур ног је дин ства, он је не сум њи ва ма ни-
фе ста ци ја по ли тич ке кул ту ре сло бо де, ко ја апо стро фи ра гра-
ђан ски ак ти ви зам и гра ђан ске вр ли не; и (2) он је кри тич ка 
љу бав пре ма зе мљи, љу бав ко ја је усме ре на на нај ви ше стан-
дар де спе ци фич не тра ди ци је и иде а ле на, ако је то ну жно, 
ште ту са мог је дин ства.15

Ако по ђе мо од прет по став ке да је па три о ти зам гра-
ђан ска вр ли на, па три о ти зам је за ви сан од де мо крат ског окру-
же ња, у сми слу да је ква ли тет ње го вог ис по ља ва ња усло-
вљен ува жа ва њем по сту ла та де мо крат ске вла сти. То сва ка ко 
од у да ра од тврд ње Мар те Нус ба ум (Mart ha Nus sba um) да је 
ста вља ње на гла ска на па три от ски по нос и мо рал но опа сно 
и суб вер зив но за не ке од ци ље ва ка ко ји ма је па три о ти зам 
усме рен (на при мер - циљ на ци о нал ног је дин ства по ве зан са 
при вр же но сти мо рал ном иде а лу прав де и јед на ко сти): иде-
ја је да се тим ци ље ви ма (прав ди и јед на ко сти) бо ље слу жи 
пре ко иде а ла ко ји је од го ва ра ју ћи за би ло ко ју си ту а ци ју у са-
вре ме ном све ту (уни вер за ли стич ки или ко смо по лит ски при-
ступ).16 По Си мон Ке лер (Si mon Kel ler), па три о ти зам пред-
ста вља об лик ло јал но сти ко ји ни је уте ме љен на не у трал ној 
про це ни да објект на ко ји је усме ре на име вред не ка рак те-
ри сти ке, већ се ба зи ра на прет по став ци да тај обје кат има 
вред не ка рак те ри сти ке на осно ви ко јих се до но се ре ле вант не 
мо рал не од лу ке.17 Дру гим ре чи ма, па три от ска ло јал ност зах-
те ва од ре ђе на убе ђе ња о објек ту на ко ји је усме ре на, а да ни је 
за сно ва на на не за ви сном ра су ђи ва њу о тим уве ре њи ма као 
исти ни тим, што ре зул ту је ква ли фи ко ва њем вла сти те зе мље 
на са свим дру га чи ји на чин у од но су на до но ше ње су до ва ко-
ји се ти чу дру гих зе ма ља са не мо гућ но шћу при зна ва ња те 
тен ден ци је.18 Услед та кве кон сте ла ци је, по Ке ле ро вој, па три-
о ти зам пре тре ба сма тра ти ма ном не го вр ли ном.19 По Џор џу 
Ка те бу (Ge or ge Ka teb), па три о ти зам је по се би гре шка. Прет-

15 Ibi dem, стр. 161, 175-176, 183-184.
16 Nus sba um, M. C. „Pa tri o tism and co smo po li ta nism“, Co hen, J. (ed.) For Lo ve of 

Co un try: De ba ting the Li mits of Pa tri o tism, Be a con Press, Bo ston, 1996. стр. 4.
17 Kel ler, S. „Pa tri o tism as bad fa ith“, Et hics, 115(3), 2005, стр. 590.
18 Kel ler, S. The Li mits of Loyalt, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2007, стр. 

92.
19 Ibi dem, стр. 93.
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по став ка је да је нај у о би ча је ни је схва та ње па три о ти зма оно 
ко је га од ре ђу је као љу бав пре ма вла сти тој зе мљи, то јест да 
је ње го ва нај зна чај ни ја ма ни фе ста ци ја спрем ност да се умре 
или уби је за вла сти ту зе мљу.20 Ме ђу тим, Ка теб др жи да је 
„вла сти та зе мља“ ап страк ци ја, она је, као и за Бе не дик та Ан-
дер со на за ми шље на за јед ни ца,21 за јед ни ца ко ја је има ги на-
тив но или естет ски ин ду ко ва на, она на рав но рас по ла же са 
од ре ђе ним „ма те ри јал ним“ еле мен ти ма (те ри то ри јом, ге о-
граф ским ме стом, гра до ви ма, исто риј ским спо ме ни ци ма и 
сл.), али је пре вас ход но уте ме ље на на дру штве ним ве за ма 
ко је су не ви дљи ве или им пер со нал не.22 Ер го, па три о ти зам је 
спрем ност да се умре или уби је за ап старк ци ју, за про дукт 
има ги на ци је ко ји до во ди до пер ма нент но по ли ти зо ва ног (ма-
ску ли ни стич ког) кон цеп та жи во та, где се та ко по ста вље на 
ап страк ци ја не мо же из јед на чи ти са прин ци пом, јер прин-
цип је уни вер за лан, док ап страк ци ја мо же има ти би ло ко ји 
обим.23

Па три от ски дис курс се, да кле, мо же са гле да ти и пре-
ко три пар тит не кла си фи ка ци је на: (1) гра ђан ски па три о ти-
зам; (2) на ци о на ли стич ки па три о ти зам; и (3) на па три о ти зам 
обе леж ја.24 Гра ђан ски па три о ти зам, ко ји про из и ла зи из ре пу-
бли кан ске тра ди ци је, по ла зи од прет по став ке да су гра ђа ни 
сло бод ни и јед на ки по је дин ци ује ди ње ни за рад оства ре ња 
за јед нич ког по ли тич ког до бра, па се, у скла ду са тим, мо-
же од ре ди ти као љу бав пре ма за јед нич кој по ли тич кој сло-
бо ди и ин сти ту ци ја ма ко је је по др жа ва ју (ова вр ста па три-
о ти зма је ин хе рент но по ли тич ке при ро де и ни је усло вље на 
би ло ка квим на ци о нал ним или ет нич ким иден ти те том, то 
јест- прет по став ка је да гра ђа нин мо же за ме ни ти јед ну др жа-
ву дру гом). Те жи шна тач ка на ци о на ли стич ког па три о ти зма 
пред ста вља при пад ност од ре ђе ној на ци о нал ној гру пи, де фи-
ни са ној пре ко са мо стал них атри бу та (ма тер њег је зи ка, кул-

20 Ka teb, G. Pa tri o tism and ot her mi sta ke, Yale Uni ver sity Press, New Ha ven, 2006, 
стр. 7.

21 Ви ди An der son, B. Ima gi ned Com mu ni ti es: Re flec ti ons on the Ori gins and Spread 
of Na ti o na lism, Ver so, Lon don, [1983] 2006.

22 Ka teb, G. Pa tri o tism and ot her mi sta kes, op.cit., 2006, стр. 8.
23 Loc. cit.
24 Kle in geld, P. „Kan tian Pa tri o tism“, Phi lo sophy and Pu blic Af fa irs, 29(4), 2000, 

стр. 317-322.
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тур не за јед ни це, за јед нич ких пре да ка, за јед нич ке исто ри је и 
сл.) или њи хо ве ком би на ци је, из ко је се не мо же ући и иза ћи 
по вла сти тој во љи, те исто риј ски ори јен ти са ној ка иде а лу на-
ци о нал не др жа ве. Под па три о ти змом обе леж ја под ра зу ме ва-
мо се љу бав пре ма зе мљи ко ја је про из вод про ми шља ња или 
ди рект ног оце њи ва ња ње них ква ли те та (во лим сво ју зе мљу 
за то што је ле па, или за то што во лим ње ну кул ту ру, или за то 
што су јој за ко ни пра вед ни и сл.), он не им пли ци ра за јед-
нич ку на ци о нал ност или не ки по себ ни по ли тич ки си стем, а 
па три от ски ан га жман је за ви стан од се лек то ва ног обе леж ја.

Ка да го во ри мо о на ци о на ли зму, џин го и зму или шо ви-
ни зму он да го во ри мо о пот пу но екс клу зив ној по став ци не-
кри тич ког и апри о ри стич ког при хва та ња вла сти те на ци је 
и пот пу ног од ба ци ва ња (чак и не ги ра ња или по ни шта ва ња) 
ре ла вант но сти дру гих на ци ја, што че сто ре зул ту је ан та го ни-
змом, кон флик ти ма и на си љем. Ме ђу тим, ка да у окви ру на-
ци је не ка гру па или гру пе огра ни че де фи ни ци ју па три о ти зма 
до да ва њем еле ме на та по пут: иде о ло ги је, ци ље ва, вред но сти, 
нор ми, по ли ти ка или по др шке вођ ству, ко ји ис кљу чу је дру ге 
при пад ни ке исте на ци је из па три от ског кор пу са, ка да па ра-
ме три то га ли ми ти ра ња бу ду по ста вље ни као је ди ни по жељ-
ни услов за на ци ју и др жа ву и кри те ри јум за раз ли ко ва ње 
па три о та од не па три о та, то јест ка да не про пи ту ју ћа ло јал-
ност сво јој зе мљи под ра зу ме ва и не про пи ту ју ћу ода ност не-
кој за себ ној (из дво је ној) иде ји, он да се та ква кон цеп ту ал на 
кон јунк ци ја мо же ока рак те ри са ти као мо но по ли за ци ја па-
три о ти зма.25 По себ но ин те ре сант на си ту а ци ја је она ка да се 
гру па ко ја мо но по ли зу је па три о ти зам на ла зи на вла сти, ка-
да има моћ да сво је ви ђе ње па три о ти зма на ме те не као сво-
је вр сну оба ве зу, ка да мо же да га ле га ли зу је и осна жи. На тој 
ли ни ји, мо но по ли за ци ја па три о ти зма нај ви шег ре да се мо же 
ло ци ра ти у то та ли тар не си сте ме, где па три о ти зам слу жи и 
као нај ва жни ји об лик ле ги ти ми за ци је (до ми нант на иде о ло-
ги ја је увек по зи ци о ни ра на та ко да пред ста вља нај ве ћу ко-
рист за на ци ју или др жа ву, то јест да пред ста вља ма ни фе ста-
ци ју пра вог па три о ти зма). На рав но, ана ли тич ка при влач ност 
фе но ме на мо но по ли за ци је па три о ти зма не би би ла та ко из-
ра же на ка да би би ла ка рак те ри стич на са мо за то та ли тар не 

25 Bar-Tal, D. „The mo no po li za tion of pa tri o tism“, op.cit., стр. 249-250.
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си сте ме, она пред ста вља и обе леж је де мо крат ских си сте ма и 
на по зи ци о ном и на опо зи ци о ном ни воу.

По Да ни је лу Бар-Та лу (Da niel Bar-Tal), мо но по ли за ци ја 
па три о ти зма има не ко ли ко бит них по сле ди ца.26 Као пр во, то 
је де ле ги ти ми за ци ја и екс ко му ни ка ци ја оних ко ји се не сла-
жу са иде ја ма фор си ра ног па три от ског пред ло шка. Под де-
ле ги ти ми за ци јом се под ра зу ме ва од ре ђе ње не ке гру пе (или 
по је дин ца) пре ко крај ње не га тив них дру штве них ка рак те ри-
сти ка ко је је се па ра ти шу од људ ских гру па (или по је ди на ца) 
за ко је се др жи да функ ци о ни шу уну тар зо не оме ђе не при-
хва тљи вим нор ма ма и/или вред но сти ма.27 У том кон тек сту, 
ети ке ти ра ње не ко га као не па три о те ауто мат ски по вла чи за 
со бом од су ство љу ба ви и бри ге за сво ју зе мљу (то јест на ци-
ју), по зи ци ју не ко га ко јој за пра во и не при па да и ко је на ци о-
нал ни апо стат, из дај ник, из род или кви слинг, спре ман да јој 
пре или ка сни је на ште ти ти или да се ста ви ти у слу жбу не ке 
дру ге не при ја тељ ске на ци је, што по вла чи за со бом и по тре бу 
за ка жња ва њем та квих од род нич ких гру па или по је ди на ца. 
Као дру го, не па три о те, због сво га не сла га ња са до ми нант-
ним ци ље ви ма, иде о ло ги јом, по ли ти ком или вођ ством, мо гу 
би ти до ве де ни у по зи ци ју не пра вед но оп ту же них („де жур-
них кри ва ца“ или „жр тве них ја ра ца“) за на ци о нал не про ма-
ша је, про бле ме, гре шке или не у спе хе, што мо же ре зул то ва-
ти про го ном, дис кри ми на ци јом или не ким дру гим об ли ком 
опре си је ори јен ти са ним ка њи ма као ди рект ним узроч ни ци-
ма на ци о нал не стаг на ци је или ре гре си је.

Као тре ће, по сле ди ца мо но по ли за ци је па три о ти зма, по-
го то во ка да се ра ди о гру пи ко ја је на вла сти, пред ста вља и 
при кри ва ње вла сти тих па три от ских ста во ва за рад из бе га ва-
ња ста ту са не па три о те, ко ји је сам по се би спе ци фич на вр ста 
осу де. Ова кав об лик „па три от ског по ви но ва ња“ или „па три-
от ске ми ми кри је“ не мо ра ну жно би ти усло вљен пре ко ка-
жња ва ња, већ мо же би ти ре а ли зо ван и пре ко пер ма нет не ин-
док три на ци је, по ве за не са над гле да њем ме ди ја и школ ства. 
На рав но, ефи ка сност та квог ан га жма на је нај ви ша у сти ца ју 
ове две ком по нен те, он да ка да се кон тро ла со ци ја ли за ци је и 

26 Ibi dem, стр. 257-265.
27 Bar-Tal, D. „De le gi ti mi za tion: The Ex tre me Ca se of Ste rotyping and Pre ju di ce“, 

Bar-Tal, D., Gra u mann, C., Kru glan ski, A. W., Stro e be, W. (ed.) Ste re otyping and 
Pre ju di ce: Chan ging Con cep ti ons, Sprin ger-Ver lag, New York, 1989, стр. 170.
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ме диј ских ин сти ту ци ја спо ји са мо ћи санк ци о ни са ња па три-
от ских ре не га та или ди си де на та. Као че твр то, по Бар-Та лу, 
мо но по ли за ци ја па три о ти зма мо же би ти ка ко јед на од ка-
рак те ри сти ка то та ли та ри стич ких по ре да ка (по ред чи та вог 
спек тра по ли тич ких, еко ном ских, кул тур них и пси хо ло шких 
фак то ра) та ко и ка рак те ри сти ка не то та ли та ри стич ких по ре-
да ка, ко ја мо же пре ра сти у њи хов ру ши лач ки фак тор. Чим 
се кре не са про це сом мо но по ли за ци је па три о ти зма од стра не 
оних ко ји се на ла зе на вла сти, си мул та но за по чи ње и про цес 
по ли тич ке то та ли та ри за ци је, узро ко ван оспо ра ва њем или 
огра ни ча ва њем плу ра ли зма, сло бо де ми шље ња и јед на ко сти 
схва ће ним као те мељ ним од ли ка ма де мо кра ти је, што ни ка ко 
не зна чи да трен до ви мо но по ли за ци је па три о ти зма не ка рак-
те ри шу де мо крат ски про фи ли са не по ли тич ке ре жи ме.28 

Из прет хо до ног де ла из ла га ња се да ло на слу ти ти да 
са свим уте ме ље но мо же мо на пра ви ти ди стинк ци ју из ме ђу: 
(1) тра ди ци о нал не ва ри јан те па три о ти зма, сле пи па три о ти-
зам (псе у до-па три о ти зам или па три о ти зам не зна ња и ира ци-
о нал но сти), где се то тал но по ко ра ва ње ду жно сти (са мо жр-
тво ва ње ко је не ува жа ва стан дар де вла сти тог „здра вог ра-
зу ма“) тре ти ра као сим бол па три от ске ода но сти, чак и он да 
ка да је то, у екс тре му, скоп ча но са ри зи ко ва њем вла сти тог 
жи во та; те (2) уме ре не или кон струк тив не ва ри јан те па три о-
ти зма, аутен тич ни па три о ти зам (ба зи ран на кри тич ком раз-
у ме ва њу на ци о нал них вред но сти) или па три о ти зам раз ло га 
и не сла га ња, од ре ђен при вр же но шћу или ло јал но шћу ко ја не 
во ди у имо рал не ак ци је.29 Мо же се ре ћи да сле пи па три о ти-
зам под ра зу ме ва: (1) пре зир би ло ка кве кри ти ке упу ће не ка 
вла сти тој зе мљи, ово се по себ но од но си на кри ти ку зе мље 
као је дин стве не кул тур но-исто риј ске це ли не и на не у ва жа-
ва ње астракт ног, сим бо лич ког пред ста вља ња зе мље (на при-
мер - хим не или на ци о нал них спо ме ни ка);30 (2) по ли тич ку 
па сив ност и до бро вољ но по ли тич ко не зна ње; (3) пер цеп ци ју 
угро же но сти на ци о нал не кул ту ре и на ци о нал не без бед но сти 

28 Ibi dem, стр. 263, 265.
29 Ador no, T. W., Fren kel-Brun swik, E, Le vin son, D. J., San ford, R. N. The aut ho ri ta

rian per so na lity, Har per, New York, 1950, стр. 107.; Nat han son, S. „In De fen se of 
Mo de ra te Pa tri o tism“, Et hics, 99(3), 1989, стр. 538.; и So mer vil le, J. „Pa tri o tism 
and War“, Et hics, 91(4), 1981, стр. 573, 574.

30 Schatz, R. T., Sta ub, E., La vi ne, H. „On the Va ri e ti es of Na ti o nal At tac hment: Blind 
ver sus Con struc ti ve Pa tri o tism“, Po li ti cal Psycho logy, 20(1), 1999, стр. 170.
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(по зи тив на ко ре ла ци ја са на ци о на ли змом);31 и (4) де фи ни са-
ње дру штве них ка рак те ри сти ка пре ко пој мо ва ге на ло ги је и 
при мор ди јал ног по ре кла ге не ри са них уну тар на ци о нал не 
исто ри је.

За раз ли ку од сле пог па три о ти зма, кон струк тив ни па-
три о ти зам под ра зу ме ва: (1) про пи ти ва ње ком па ти бил но сти 
па три от ског де ла ња са груп ним дру штве ним ци ље ви ма; (2) 
ви сок ни во по ли тич ког ан га жо ва ња и те жњу ка ши ре по ста-
вље ном ре ша ва њу дру штве них про бле ма; (3) од ба ци ва ње 
при мар но сти на ци о нал ног иден ти те та ко је че сто за вр ша ва 
са од ба ци ва њем иде је на ци о нал не су пер и ор но сти; и (4) фор-
ми ра ње дру штве них гра ни ца пре ко гра ђан ских про це ду ра 
и за јед нич ких по ли тич ких струк ту ра. Уве ћа ва ње сле пог па-
три о ти зма се мо же оче ки ва ти у мо мен ти ма ка да је дру штво 
обе ле же но сло же ним жи вот ним усло ви ма, би ло да су они 
спољ не (на при мер - рат) или уну тра шње (на при мер - ра-
ди кал не дру штве не про ме не или еко ном ске кри зе) про ве ни-
јен ци је, док се за кон струк тив ни па три о ти зам мо же ре ћи да 
је у по ра сту ка да ши ра дру штве на си ту а ци ја ни је обе ле же-
на прет ход ним ка рак те ри сти ка ма, то јест ка да је од го вор на 
сле пи па три о ти зам ге не ри сан по бро ја ним усло ви ма.32 Овој 
по де ли се мо же до да ти раш чла њи ва ње кон струк тив ног па-
три о ти зма на: (1) по ли тич ки кон струк тив ни па три о ти зам- 
онај чи ји је кри ти ци зам осло бо ђен етич ке или мо рал не мо-
ти ва ци је; и (2) мо рал но кон струк тив ни па три о ти зам - онај 
чи је се кри ти ко ва ње бит но осла ња на „не при ко сно ве но сти“ 
прав де и пра вич но сти.

За кљу чак

Ре ци мо на кра ју да под па три от ским вођ ством мо же мо 
да схва ти мо оно вођ ство ко је се по зи ва на па три о ти зам. Ако 
од ба ци мо прет по став ку да je па три о ти зам ну жно оп те ре ћен 
не га тив ним ко но та тив ним спле том, то јест ако при хва ти мо 
иде ју да је мо гућ па три о ти зам ко ји ува жа ва основ на људ ска 
пра ва и ко ји се не на ла зи у не кој фор ми на ци о нал не аути-
стич но сти, „ка ран ти ни за ци је“ од но се ћих по сту ла та гло бал-
ног ху ма ни те та и мо рал но сти, у сми слу да ло кал но (пар ти-

31 Ibi dem, стр. 169. 
32 Ibi dem, стр. 169.
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ку лар но) мо же да пред ста вља ин стру мент за ре а ли за ци ју ко-
смо по лит ског (уни вер зал ног), он да мо же мо прет по ста ви ти и 
да нај бо ље по ли тич ке во ђе тре ба да бу ду спо соб не и пре ди-
спо ни ра не за про це ну, про ми шља ње и ан га жман у сме ру мо-
рал но до зво ље не при стра сно сти. При то ме, па три о ти зам не 
сме би ти екс клу зиј ски ни пре ма при пад ни ци ма дру гих на-
ци ја, ни ти ре стрик тив но фор му ли сан пре ко не дво сми сле не и 
не при ко сно ве не ода но сти од ре ђе ној иде ји ин кор по ри ра ној у 
ње гов са др жај, као кри те ри ју му за раз ли ко ва ње па три о та од 
не па три о та. Уко ли ко се, да кле, па три о ти зам по зи ци о ни ра ви-
ше као за јед нич ки на ци о нал ни про је кат, а ма ње као мо рал ни 
зах тев, у по во ду сте че них, одр жа ва них и про јек то ва них ма-
те ри јал них и ду хов них до ба ра, те као про стор за пре зен то ва-
ње нај вред ни је на ци о нал не тра ди ци је, то јест сим бо лич ких, 
исто риј ских и ин сти ту ци о нал них фор ми ко је из ра жа ва ју ту, 
пре све га де мо крат ску, тра ди ци ју, он да се са мо па три от ско 
вођ ство мо же схва ти ти као са свим до зво ље но и при хва тљи-
во. Дру гим ре чи ма, са мо оно па три от ско вођ ство, обе ле же но 
или по зи ци о ним или опо зи ци о ним ста ту сом, ко је оста вља 
про стор за раз ли чи те па три от ске тра јек то ри је, до зво ља ва да 
вла сти та па три от ска по зи ци ја бу де из ло же на кри ти ко ва њу, 
те је огра ни че но ко смо по лит ском не при стра сно шћу, мо же 
би ти ока рак те ри са но као по жељ но. И ма да се за па три о ти-
зам мо же ре ћи и да пред ста вља кон тек сту ал ну вр ли ну, да се 
по ка зу је са мо у спле ту спе ци фич них окол но сти ко је на овај 
или онај на чин пред ста вља ју прет њу на ци о нал ној без бед но-
сти, за ње га се, та ко ђе, мо же ре ћи и да има ка па ци те те да 
фун ги ра као кон стан та де мо крат ског по ли тич ког вођ ста ва 
без опа сно сти од екс клу зиј ских аспе ка та и на уну тра шњем 
и на спољ ном пла ну.
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Djor dje Sto ja no vic

PA TRI O TISM, MO NO PO LI ZA TION OF  
PA TRI O TISM AND PA TRI O TIC LE A DER SHIP

Sum mary

This pa per cri ti cally analyzes the po li ti cal aspects of pa tri
o tism. In par ti cu lar, the pa per de als with the pos si bi lity of de fi
ning pa tri o tism, re gar dless of pa tri o tic par ti a lity, as po si ti ve po
li ti cal pro gram. The first part of the pa per ex plo res the vi a bi lity of 
the con cept of pa tri o tism con ce i ved less as a mo ral re qu i re ment 
and mo re as a sha red pro ject of com pa tri ots, which is ba sed on 
the past, pre sent and fu tu re ma te rial and spi ri tual go ods, on the 
symbo lic and in sti tu ti o nal forms that ex press the most va lu a ble 
na ti o nal (de moc ra tic) tra di tion. The se cond part of the pa per ex
plo res the phe no me non of mo no po li za tion of pa tri o tism, the si tu
a tion when loyalty to the co un try in clu des loyalty to a par ti cu lar 
idea as a cri te rion for di stin gu is hing bet we en pa tri ots and non
pa tri ots. The pa per con clu des with an af fir ma ti ve at ti tu de to ward 
the pa tri o tic le a der ship that al lows dif fe rent pa tri o tic path with 
dif fe rent type of en ga ge ment, mu tual cri ti cism of va ri o us pa tri o
tic ap pro ach and ap pre ci a tion of co smo po li tan im par ti a lity.
Key words: pa tri o tism, mo no po li za tion of pa tri o tism, pa tri o tic le

a der ship, de moc racy, iden tity, ca pa city.
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ЗА ШТО СЕ РАС ПА ДА ЈУ ДР ЖА ВЕ?**

Резиме

Услед од су ства ја сних (др жа во твор них и на ци о нал них) 
иде ја ја вља се ано ми ја ко ји до во ди до уру ша ва ња дру штва 
и др жа ве. Ано ми ја је, да кле, не у са гла ше ност нор ма тив но-
функ ци о нал них зах те ва си сте ма и ре ал но по на ша ње ин ди ви-
дуа, ко је во ди ка оту ђе њу ин ди ви дуа од дру штва. Дру штво 
не ма мо гућ но сти да усме ри по на ша ње ин ди ви дуа у ин сти-
ту ци о нал не окви ре на ко је су ра ни је на ви кли, а љу ди, ли ше ни 
вред но сно-нор ма тив не ори јен та ци је, на ла зе се у ста њу или 
крај ње уз не ми ре но сти или ду бо ке де пре си је, де лу ју у стра-
ху или ри зи ку ју ћи, во ђе ни тре нут ним ин те ре си ма и са мим 
ти ме пре ста ју да ре ор га ни зу ју струк тур не еле мен те дру-
штва-си сте ма. 

 Ано ми ја је јед на ко по губ на и за лич ност и за дру штво 
и за др жа ву. Лич ност се де со ци ја ли зу је, гу би на ви ке мо рал-
ног, прав ног ре гу ли са ња свог по на ша ња, мо ти ва ци ја по ста је 
ути ли тар на, при ми тив но-хе до ни стич ка, на ни воу фи зи о ло-
шких по тре ба. Дру штво и др жа ва по чи њу да се рас па да ју, 
јер се не ре ор га ни зу ју не кад ста бил не со ци јал не ве зе, од но си 
и по ли тич ке ин сти ту ци је.

Кључ не ре чи: Др жа ва, ин сти ту ци је, по ли ти ка, на ци о-
нал на иде ја, ано ми ја,  рас пад, Бал кан, дру штво
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Пре сед ник Ру ске фе де ра ци је, Д. Ме две дев, на за се да њу 
На ци о нал ног ан ти те ро ри стич ког ко ми те та (НАК), 22. фе-
бру а ра 2011. го ди не из ја вио је да си ту а ци ја на Бли ском ис то-
ку и ара п ском све ту мо же до ве сти до гло бал них и исто риј-
ских проме на, тј. мо же се до го ди ти дез ин те гра ци ја ве ли ких 
и гу сто на се ље них др жа ва на ма ле др жа ви це, што ће би ти 
из вор по жа ра у на ред ним де це ни ја ма.

Кан ди да та за рас пад је мно го, не са мо у арап ском све ту. 
Спо ме ни мо са мо не ке: Бел ги ја, БиХ, Ав га ни стан, Ирак, Ли-
би ја, Тур ска, Па ки стан...

Раз ма тра ње рас па да др жа ва по ста ло је не што уоби ча је-
но. Та ко Ис тра жи вач ки цен тар The Fund for Pe a ce и Car ne gie 
En dow ment for In ter na ti o nal Pe a ce об ја вио је „Реј тинг не ста-
бил них др жа ва све та“ на осно ву 12 кри те ри ју ма (де мо граф-
ски, еко ном ски, по ли тич ки и вој ни...). У пр вих 20 др жа ва, ко-
је се на ла зе на гра ни ци рас па да су Обала Слоноваче, Кон го, 
Су дан, Ирак, Со ма ли ја, Си је ра Ле о не, ЧАД, Је мен, Ли бе ри-
ја, Ха и ти, Ав га ни стан, Ру ан да, Се вер на Ко ре ја, Ко лум би ја, 
Зим баб ве, Гви не ја, Бан гла деш, Бу рун ди, До ми ни кан ска Ре-
пу бли ка, Цен трал но Африч ка Ре пу бли ка... Укра ји на је за у-
зе ла 38 ме сто за јед но са Си ри јом, Ети о пи јом, Па ки ста ном, 
Па ра гва јем и Егип том. У тре ћој гру пи се на ла зе Бе ло ру си-
ја, Азер беј џан, Ру си ја (59 ме сто), а сле де Са у диј ска Ара би ја, 
Тур ска, Ви јет нам, Ни ге ри ја, Фи ли пи ни, Иран и Ку ба.

Што се ти че Евро пе нај кри тич ни ји је Бал кан. Ту се из-
два ја Бо сна и Хер це го ви на као нај ве ћи кан ди дат за рас пад. 
САД и Европ ска уни ја јед но став но не до зво ља ва ју одр жа ва-
ње ре фе рен ду ма на ко ји ма би Ср би и Хр ва ти из гла са ли из-
два ја ње.1 На тај на чин она се одр жа ва при сил но, што не мо-
же веч но тра ја ти. Слич на си ту а ци ја је и у Ма ке до ни ји, с тим 
што ов де Ал бан ци пред ста вља ју де ста би ли зу ју ћи фак тор, јер 
има ју по др шку САД И Европ ске уни је за свој про је кат по де-
ле Ма ке до ни је,2 што ка да се узме у об зир Ко смет, Хр ват ска и 
Цр на Го ра мо же ла ко да бу де схва ће но као  ан ти пра во слав ни 
и ан ти сло вен ски кон текст.

Што се ти че САД, као глав ног иде о ло га ства ра ња но-
вих др жа ва, мо ра мо ре ћи да ни њу ни је ми мо и шло слич но 
ра су ђи ва ње. По зна ти ру ски ге не рал и ге о по ли ти чар, Ле о нид 

1 Осто ро жно, стра ны рас па да ют ся!              http://www.vazhno.ru/important/article/4611/
2 Види :  Зоран Милошевић, На корак до распада, Печат, бр. 156,  Београд, 11. 

март 2011, стр. 54 – 55.
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Ива шов, ка же да без об зи ра на де мо крат ске из бо ре, ова др-
жа ва се на ла зи под вла шћу фи нан сиј ског ка пи та ла, од но сно 
сло га на „До лар ра ђа власт. Но, ако до лар пад не и у САД ће се 
рас пр ши ти ма шта о вла сти над це лим све том“,3 а по сле то га 
сле ди и њен рас пад.

 До дај мо да су екс пер ти ЦИА про ра чу на ли да ће се Ру-
си ја 2015. го ди не рас па сти на шест до осам др жа ва, а ана ли зе 
по овом пи та њу мо гу се про на ћи на са мом сај ту ове шпи јун-
ске ор га ни за ци је. Ту су још и ана ли зе и прог но зе о раз во ју 
све та у на ред них 10 до 15 го ди на.

Рас пад Ру си је, пре ма ЦИА до го ди ће се због су ко ба ам-
би ци ја да се бу де гло бал ни ли дер у све ту и ума ње них ре сур-
са.4

У на шим ме ди ји ма и дру штве ној ми сли та ко ђе се по-
вре ме но во ди по ле ми ка око рас па да Ср би је. Је дан од но ви-
јих при ло га на ову те му је чла нак Све ти сла ва Ба са ре,5 као 
и не ко ли ко дру гих по ве за них са пи та њем ре ги о на ли за ци је 
Ср би је.6

Ба са ра пи ше: „Са да је на сна зи по де ла на „па три о те” 
и „гра ђа ни сте”, по де ла ко ја по но во сти че, за са да, сти дљи ву 
по др шку др жа ве. Ми, за пра во, по на вљам то по ко зна ко ји 
пут, не ма мо про бле ма са по ли ти ком већ са кул тур ним мо-
де лом на сле ђе ним из пр ве по ло ви не прет про шлог ве ка.“ „За 
раз ли ку од дру гих со ци ја ли стич ких зе ма ља (осим Ру си је) 
пад Бер лин ског зи да и слом ко му ни зма у Ср би ји ни су ре-
зул ти ра ли об но вом гра ђан ског дру штва, кул ту ре и си сте ма 
вред но сти, већ се у исто риј ском сми слу оти шло ко рак на зад. 
Ако је ко му ни стич ки по крет још увек део свет ско и сто риј-
ског про це са, из раз еман ци па ци је про ле та ри ја та и се ку лар не 
ин те ли ген ци је, след су ма ну тих и тра гич них до га ђа ја с кра ја 
осам де се тих и по чет ка де ве де се тих био је ре во лу ци ја лум-
пен про ле та ри ја та и оло ша.  

3                   Леонид Ивашов. США распадется через 17 лет,  http:/ /w ww.rusbesed a. ru/ind ex .
p hp ?topi c= 196 1.0

4 Дмитрий Табачник,  Идеология ущербности, или Почему распадаются госу-
дарства, http://1stolica.com.ua/2764.html

5 Све ти слав Ба са ра, За што се Ср би ја рас па да,                             http://www.politika.rs/rubrike/
Kulturni-dodatak/Zashto-se-Srbija-raspada.sr.html

6 Види: Todorović: Novim regionima priprema se raspad Srbije,                 http://www.rtv.rs/
sr_lat/politika/todorovic:-novim-regionima-priprema-se-raspad-srbije_137162.
html;                           Слободан Кљакић: Преуређење уместо разбијања Србије,  ht tp://w ww .
nsp m.rs/hronik a/s lo boda n-klj aki c-preuredj en je-um esto-raz bi janja .html
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Тај пре врат је из ве ден иза дим не за ве се ла жног ви ше-
пар тиј ског си сте ма и још ла жни јег пар ла мен та ри зма. Из ка-
љу ге ко му ни стич ког дру штве ног уре ђе ња – мо ра се при зна ти 
функ ци о нал ни јег од ак ту ел ног – и ка квог-та квог кул тур ног 
по рет ка, Ср би ја је пре ко ноћ скли зну ла у три бал ну уто пи ју у 
ко јој су при ви ди ин сти ту ци ја по ста ли још при вид ни ји, а сва 
моћ узур пи ра на од стра не ра зно ра зних ве ћа ста ра ца и ста ри-
ца.“ „Мо же ми сли ти ко шта хо ће, али ни ка квог ту на ци о на-
ли зма ни је би ло. Као што га не ма ни да нас. На ци о на ли зам је 
мо гућ ис кљу чи во уну тар сло бод не на ци је, а срп ски на род се, 
на жа лост, ни ка да ни је уз ди гао из ори јен тал не за ча ра но сти 
и не сло бо де. На ци о на ли зам је ко хе рент на иде о ло ги ја чи ји 
је циљ очу ва ње ви тал них сна га на ци је од по губ них ути ца-
ја ка сног мо дер ни зма: раз о бру че ног хе до ни зма и сва ко ја ких 
суб вер зив них „сло бо да”; не у спех и ана хро ност те док три не 
скри ве ни су у то ме што је она – иако ра до ко ке ти ра са цр ква-
ма – као и сва ка иде о ло ги ја у су шти ни ан ти ре ли ги о зна и не 
успе ва да уви ди ес ха то ло шки сми сао ди со лу ци је у са вре ме-
ном све ту, ра су ла ко је се мо же (и мо ра) ус по ра ва ти и ка на ли-
са ти, али ко је ни је мо гу ће за у ста ви ти.“ „Од свог на стан ка па 
до да нас, Ср би ја ни је смо гла сна ге да по сто ји за се бе; да са ма 
се би бу де свр ха, да уну тар рас по ло жи вог про сто ра ус по ста ви 
ре а лан кул тур ни и др жав ни по ре дак.“ Ре зул тат ово га је мо-
гућ ност да се Ср би ја рас пад не.7

По ли ти ко лог Зар душт Али за де сма тра да пред у сло ви 
за рас пад др жа ве има ју оне ко је има ју ет но-кон фе си о нал не 

7 Ово  је прили чно  једност рано,  па  и некомп ете нтно ми шљење,  јер истиче тезу  
да Срби ја  није с могла снаге  да пост оји за  себе.  Ср би ја је ,  наравно, см огл а 
снаге,  а ли  је управо т о  постало  проб ле м з а  св етске  центре  мо ћи. Д ру гачија 
 виђ ење о во г про бл ема од Бас ар иног   су  број ни ја  и боље  арг ум ен т ова на. Ви-
ди : Богда на  К ољевић,  Д ржавн о  питање С рб ије, у  зборни ку:  Србија п ол ити-
чки и  ин ституц и онални изазови, Приредили: М омчило  С уб отић и  Живојин  
Ђ урић,  Ин ст итут за политичк е  ст уд иј е,  Беог рад, 20 08,  с тр. 7 – 18 .;  Зоран  
М илоше ви ћ,  нацрт С тат ут а  В ојв одине  –  основ з а  де нацифик ац ију С рб а у 
покр ај ини, у  зборни ку:  Србија п ол ити чки и  ин ституц и онални изазови, При-
редили: Мом чило С уб от ић и Жи во ји н Ђурић ,  Ин ститут з а поли ти чке ст уд-
ије , Бео гр ад, 2008, стр .  191 – 202. Зоран Милошевић, Ћи рилица ,  пр авосуђе у 
 српска  д рж ав а, По ли тич ка ре виј а,  б р.  1, Бео град,  20 10,  стр.  345 – 353.; З о ран 
Милошевић, О појму и теор ијама  по ли тичке м од ер низације , С рпска пол ити-
чка мис ао ,  бр. 3,  Беогр ад , 2008,  с тр.  11 –  3 0.; Зоран Мил о шевић, Независност 
Космета –  ис то ријск о  подсећање  и  нова пита ња ?, Полит ичка рев ија, б р.   1, 
 Београд,  2 00 8, стр.  9 –  22.;   Да ни је ла  Нена ди ћ,  Идент ит ет и вредност и : улога и 
значај националног иде нтитета у контексту глобализације,Политичка ревија, 
бр. 1, Београд, 2007, стр. 177 – 198.
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кон флик те раз ли чи тих ин тен зи те та, а по ред то га и по сто ји 
и об ра зац вла сти (упра вља ња) ко ји се мо же на зва ти «ло шим 
упра вља њем», та ко да су за рас пад ова квих др жа ва за ин те-
ре со ва ни и ре ги о нал ни и свет ски цен три мо ћи. Код не ких др-
жа ва те ри то ри јал на це ло ви тост ви ше за ви си од спо ља шњег 
фак то ра, иако уну тар гра ни ца жи ве раз ли чи те на ци је и кон-
фе си је ко је се не под но се.8

Од нај ста ри јих вре ме на до да нас по сто ја ле су и по сто-
је др жа ве ко је се раз ли ку ју јед на од дру ге по свом уну тра-
шњем устрој ству, со ци јал ном са ста ву, по фор ми вла да ви не и 
по мно гим дру гим еле мен ти ма. До XVI II ве ка власт је има ла 
са крал ни (те о ло шки) ка рак тер, тј. ве ли ку уло гу у ње ном фор-
ми ра њу и упра вља њу има ла је ве ра, од но сно вер ске за јед ни-
це (Цр ква, Ислам ска вер ска за јед ни ца код нас по себ но...). По-
сле Фран цу ске ре во лу ци је де си ло се да ни је са мо зба ци ва на 
ста ра власт већ и Бог, а ме сто ре ли ги је за у зе ла је иде о ло ги ја 
– сво је вр сна све тов на ре ли ги ја, чи је дог ме ни је осве штао Бог 
већ на род или ње го ви нај бо љи пред став ни ци.

На тај на чин, без об зи ра на мно штво др жав них фор-
ми, у свим ре ги о ни ма Пла не те иде о ло ги ја је по ста ла глав ни 
ве зив ни (ин те гра ци о ни) еле мент у кон крет ној др жа ви. При 
то ме ни је ва жно из че га је та иде о ло ги ја по те кла, да ли из 
ре ли ги о зних дог ми (Иран, на при мер) или на уч ног, ра ци о на-
ли стич ког са зна ња. Дру гим ре чи ма, иде је су ус по ста вља ле 
власт над људ ским умо ви ма, а то је он да др жа ву одр жа ва ло 
у жи во ту. 

Ди на сти ја Ро ма но вих је па ла ка да је на род ко ји је ра-
ни је про но сио сла ву Ца ра и Отаџ би не из гу био ве ру у Бо га и 
по ве ре ње у пра во слав ну цр кву. СССР се рас пао ка да је ко му-
ни стич ка иде о ло ги ја из гу би ла до ми на ци ју у умо ви ма љу ди, 
а КПСС из гу би ла по ве ре ње не са мо код обич не ма се, већ и 
код ве ћи не сво јих чла но ва. Слич но је би ло у Ју го сла ви ји, а 
ка сни је се то по но ви ло и при ли ком од ва ја ња Цр не Го ре из 
са ста ва СР Ју го сла ви је.9

8 Види:                    http://www.regnum.ru/news/polit/1377965.html#ixzz1H3InU38c ; Упор. : 
 Референдум в Судане - к рупнейшее государство Афри ки распадается на дво е, 
 9 январ я 201 1, http:/ /w ww .n ewsru.com/worl d/0 9jan2011 / sudan. ht ml

9 У м услим ан ском  де лу Босн е  и Херце го ви не, као  и  у Хрватс ко ј,  в еома оми-
љена т ема к ој а под иж е чита ност новина и посећеност сајтова је расуђивање 
о даљњој деструкцији Србије. Види: Да ли се Србија полако распада, http://
www.dnevniavaz.ba/forum/showthread.php?2758-Da-li-se-srbija-polako-raspada; 
Упор.: Podržimo raspad Srbije, http://sr-rs.facebook.com/pages/Podr%C5%BEimo-
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Ма ла Хо лан ди ја је по бе ди ла Шпа ни ју у бор би за не-
за ви сност ис та кав ши иде је про те стан ти зма на су прот шпан-
ског ри мо ка то ли чан ства. Тур ска је то ком Пр вог свет ског 
ра та раз мр вље на (што је по че ло знат но ра ни је), али је та да 
про цес за у ста вљен ка да се од ре кла ислам ских вред но сти и 
ко рум пи ра не иде је ха ли фа та на че лу са сул та ном-ха ли фом и 
при хва ти ла по за пад ња ча ва ње и мо дер ни за ци ју, осло нив ши 
се на ре а ли за ци ју све тов не др жа ве и иде о ло ги ју тур ског на-
ци о на ли зма.10 Све ово је во ди ло и од ри ца њу од ве ћих или 
ма њих де ло ва те ри то ри је на што су ути ца ле и ве ли ке си ле 
и пре кра ја ње гра ни ца по сле из гу бље них ра то ва. По нов но ја-
ча ње др жа ве има ли су са мо они на ро ди ко ји су ус пе ли да 
ве ћи ни ста нов ни ка на мет ну но ву, др жав ну иде о ло ги ју ко ја 
је да ва ла но ви сми сао по сто ја ња, ка ко са мој др жа ви та ко и 
ста нов ни штву. 

Исто ри ја нас учи да ства ра ју ћи др жа ву, ако же ли мо да 
она оп ста не, мо ра мо по све ти ти нај ве ћу па жњу иде о ло ги ји ко-
ја мо ра од го ва ра ти ве ћи ни ста нов ни ка, а ако то ни је мо гу ће 
он да по сто је два ре ше ња – од ри ца ње од те ри то ри је на се ље не 
ди си ден ти ма (ко ји не при хва та ју но ву иде о ло ги ју – при мер 
Тур ске) или њи хо ва аси ми ла ци ја (при мер Не мач ке), од но сно 
про те ри ва ње (при мер Хр ват ске и тзв. не за ви сног Ко со ва). 
Уко ли ко се то не учи ни др жа ве ће се ра ни је или ка сни је рас-
па сти. 

Рас пад др жа ве (sta te fa i ling)
Др жа ва је по ли тич ка за јед ни ца ко ја има од ре ђе ну 

струк ту ру, ор га ни за ци ју по ли тич ке вла сти и мо гућ ност да 
упра вља со ци јал ним про це си ма на сво јој те ри то ри ји. Др-
жа ва је нај ва жни ја ин сти ту ци ја по ли тич ког си сте ма. Зна чај 
др жа ве је у то ме да има мак си мал ну кон цен тра ци ју вла сти 
у сво јим ру ка ма, као и ре сур се ко ји јој омо гу ћа ва ју да ефи ка-
сно и од лу чу ју ће ути че на со ци јал не про ме не и жи вот сво-
јих гра ђа на.

Од сво је по ја ве, др жа ве је пред мет про у ча ва ња. Та ко се 
до ла зи ло до за кљу ча ка да се др жа ва по ја вљу је и по сто ји во-
љом Бо га (те о ло шка фа за); на осно ву уго во ра (фа за ра зу ма и 
са зна ња); због пси хо ло шких раз ло га (фак тор људ ске пси хе); 

raspad-Srbije/141302905893238?v=info
10 Види: Зоран Милошевић, Турска и неоосманизам, Завод за уџбенике и 

наставна средства, Источно Сарајево, 2010.
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би о ло шки раз ло зи (ор ган ска те о ри ја); због со ци јал но-еко-
ном ских фак то ра (марк си стич ко-ма те ри ја ли стич ка фа за); 
док пре ма те о ри ји на си ља њен на ста нак и по сто ја ње омо гу-
ћа ва ју вој но-по ли тич ки фак то ри. По ред то га, у ли те ра ту ри 
је мо гу ће про на ћи и хи по те зе да на об ра зо ва ње и по сто ја ње 
др жа ве ути чу и ге о граф ски фак то ри, ет нич ки, де мо граф ски 
и ин фор ма ци о ни.

Ипак, ја сно је да се др жа ва ства ра, по сто ји и раз ви ја као 
ре зул тат сло же них со ци јал но-еко ном ских фак то ра, од но сно 
као ин стру мент за до во ља ва ња ин те ре са дру штва, гру па, 
кла са, со ци јал них сло је ва и по је ди них ли дер ских лич но сти.

Др жа ва ис пу ња ва низ функ ци ја, по че му се раз ли ку је 
од дру гих по ли тич ких ин сти ту ци ја, ко је се де ле се на спо-
ља шње и уну тра шње. Уну тра шње функ ци је су еко ном ска, 
со ци јал на, ор га ни за ци о на, прав на, по ли тич ка, об ра зов на, 
и кул тур но-вас пит на. Спо ља шња је ор га ни за ци ја са рад ње 
са дру гим др жа ва у обла сти еко но ми је, со ци јал них, тех но-
ло шких, кул тур них и тр го вач ких де лат но сти. Са став ни део 
спо ља шње функ ци је је и од бра на др жа ве од спољ них опа-
сно сти.11

Др жа ве не ста ју са кар те све та услед вој ног осва ја ња, 
рас па да им пе ри ја или ује ди ња ва ња са дру гим др жа ва ма. 
Са свим дру га чи ји ка рак тер не стан ка и по ја ве др жа ве има ју 
про це си то ком XX ве ка ка да су се не ке др жа ве рас па ле услед 
уну тра шњих про ти ву реч но сти: се па ра ти стич ких по кре та 
или по кре та за от це пље ње по је ди них те ри то ри ја. Ова по ја ва 
се по пра ви лу на зи ва sta te fa i ling (рас пад др жа ве или про па-
да ју ће др жа ве).

У дру штве ним на у ка ма по сто ји при лич но ра ши ре но 
ми шље ње да се рас пад др жа ва у тре ћем све ту до га ђа услед 
кра ха или бло ка де про це са со ци јал но-еко ном ске мо дер ни-
за ци је. На и ме, и де це ни ја ма по сле сти ца ња др жав не не за-
ви сно сти не ка од тих дру шта ва жи ве по свом тра ди ци о-
нал ном устрој ству слу же ћи пле мен ске во ђе, по ро дич не или 
кла нов ске струк ту ре, а не ста бил не др жав не ин сти ту ци је. 
Не ке др жа ве су, опет, сте кле не за ви сност за вре ме рас па-
да ко ло ни јал них европ ских им пе ри ја и по ста ле чла ни це ОУН 
и дру гим ме ђу на род них ор га ни за ци ја са мо за то јер се ни је 
на шла ни јед на др жа ва ко ја би же ле ла да оку пи ра ту те-
ри то ри ју. Fa i led sta tes (уру ша ва ју ће др жа ве, др жа ве – бан-
кро ти) не сле де ци ље ве до сти за ња до брог по рет ка и све-

11 Види: http://www.webarhimed.ru/page-321.html
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оп штег бла го ста ња. Ис ку ство мно гих по сто ло ни јал них и 
пост ко му ни стич ких др жа ва да је мо гућ ност да се за кљу чи 
да исто риј ски пут раз во ја до ни воа на ци о нал не др жа ве, ко ји 
је про на ђен у Евро пи, не мо ра да се оба ве зно по но во на дру-
гим ме сти ма.

Тра ди ци о нал на ме ђу на род но-прав на де фи ни ци ја др жа-
ве као ор га ни за ци је ко ја ује ди њу је на род, те ри то ри ју и власт 
не мо же да се при ме ни на fa i led sta tes. 

Та бе ла бр. 1: Ин ди ка то ри ко је тре ба пра ти ти да би се пре по зна-
ла рас па да ју ћа др жа ва

Ка те го ри ја Успе шна др-
жа ва

Сла ба (рас па да ју-
ћа) др жа ва

Др жа ва има мо но пол 
над вла шћу

Да Ре ла тив на власт 
(оли го по ли ја вла-

сти)
Ни во др жав ног су ве-

ре ни те та
Ви сок Ни зак

Ква ли тет де мо кра-
ти је

Ви сок Ни зак

Ле ги тим ност др жа-
ва и ло јал ност гра ђа-

на пре ма др жа ви

Ви со ки Ни ски

Без бед ност Ви со ка Ни ска
Др жав на кон тро ла 

те ри то ри је
Ви со ка Ни ска

Др жав на кон тро ла 
гра ни ца

Ви со ка Ни ска

Ефи ка сност би ро-
крат ских ин сти ту-

ци ја

Ви со ка Ни ска

Рас по ред сред ста ва 
при си ле

Скон цен три са-
не у др жав ним 
ин сти ту ци ја ма 
и опу но мо ће них 

ли ца

Не ле га лан, у ру ка-
ма при ват них ли ца

Ни во ко руп ци је и кри-
ми на ла

Ни зак Ви сок

Прав ни по ре дак Ста би лан Не ста би лан
Еко но ми ја Ра ди У ве ћој или ма њој 

кри зи
Де мо граф ске про ме не Не ве ли ке и кон-

тро ли са не
Зна чај не и не кон-

тро ли са не. Ве ли ка 
по ја ва из бе гли ца и 

ма сов на ми гра ци ја12

Број сла бих и рас па лих др жа ва умно го ме се по ве ћао 
од кра ја осам де се тих го ди на  XX ве ка (Мол да ви ја, Гру зи ја, 
Азер беј џан, Та џи ки стан и бив ша СФРЈ. На тај на чин, сла бе и 

12 Мартин Малек, РАСПАД ГОСУДАРСТВ КАК ЯВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ, http://www.acnis.am/book2006/malek.htm
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рас па ле др жа ве по ста ју све ве ћи из вор не ста бил но сти у ме-
ђу на род ном си сте му. Рас па ле др жа ве мо гу по ста ти уто чи ште 
те ро ри зма, кри ми нал ци ма, нар ко-тр гов ци ма, пе до фи ли ма, 
тр гов ци ма бе лим ро бљем и дру гим кри ми нал ним еле мен ти-
ма. По ред то га, рас па да јед не др жа ве се не ми нов но од ра жа ва 
на цео ре ги он, а че сто и ши ре. Ми ни стар спољ них по сло ва 
Бри та ни је, Џек Стро, кра јем ок то бра 2001. го ди не (за вре ме 
ра та са та ли ба ни ма у Ав га ни ста ну) раз вио је „те о ри ју до ми-
на при рас па ду др жа ва“.13 

У мно гим по ли ти ко ло шким ис тра жи ва њи ма, као и у 
по ли тич ким де кла ра ци ја ма и из ја ва ма по ли ти ча ра (на при-
мер „Стра те ги ја без бед но сти Европ ске уни је“) сла бе и рас-
пад ну те др жа ве се по ве зу ју са те ро ри змом (Ав га ни стан, Су-
дан, тзв. др жа ва Ко со во), али и са по ја вом из бе гли ца. На при-
мер, тре нут но, пре ма по да ци ма Ује ди ње них на ци ја има око 
10 ми ли о на из бе гли ца, а они, по пра ви лу те же да се до мог ну 
бо га тих др жа ва, од но сно САД, Европ ске уни је и Ру си је.14 

Рас пад и бу дућ ност др жа ве

Са вре ме ни про це си еро зи је не ких др жа ва ни у ком слу-
ча ју не зна че крај др жа ве, али да ју мо гућ ност раз ми шља њу о 
тран сфор ма ци ји др жа ве. Она мо же са чу ва ти сво је по сто ја-
ње, из ме ни ти са мо фор му или по тро ши ти по ли тич ко пра во 
на по сто ја ње као фор ма по рет ка.15 

 Но, до са да ни је про на ђе на ефи ка сна за ме на др жав ној 
ор га ни за ци ји. Др жа ва ни је од слу жи ла сво је, што не зна чи да 
у не кој бу дућ но сти та ко не ће би ти, о че му је го во рио и Маркс 
и марк си сти.

Ве о ма за ни мљив став о рас па ду др жа ве из нео је по ли-
ти ко лог Алек сеј Ми тро фа нов. На и ме, он сма тра да на ци о-
нал на иде ја ства ра и одр жа ва др жа ву, а са да је за ра ђи ва ње 
нов ца по ста ло на ци о нал на иде ја, што је са ста но ви шта одр-

13 Jack Straw, UK Foreign Secretary Straw Views ‘Rebuilding of Afghanistan,’ 
Foreign & Commonwealth Office, October 22, 2001

14 Мартин Малек, РАСПАД ГОСУДАРСТВ КАК ЯВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ, http://www.acnis.am/book2006/malek.htm

15 Jens Siegelberg, »Staat und internationales System—ein strukturgeschichtlicher 
Überblick«, Strukturwandel internationaler Beziehungen. Zum Verhältnis von Staat 
und internationalem System seit dem Westfülischen Frieden, Jens Siegelberg/Klaus 
Schlichte, Hg. Wiesbaden 2000, 51.
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жа ња и раз во ја др жа ве по губ но. „Шта је код нас при влач но? 
Не ма иде ја. Ми сви ма го во ри мо да је по треб но по де ли ти но-
вац, спе ци јал ни ор ган ство ри ти. И шта да ље? Ту не ма иде је. 
Ми се ди мо на огром ним ре сур си ма и ни ко ме не до зво ља ва-
мо да при ђе њи ма. Ни ко га не пу шта мо, а ни иде је не да је мо. 
И шта хо ће мо? На ша на ци о нал на иде ја је по ста ла – бит ка за 
го то ви ну“. 16

Ову вред ност, сма тра Ми тро фа нов, тре ба од ба ци ти. 
Глав ну на ци о нал на иде ја тре ба да бу де чо век, јер се др жа ва 
са сто ји од љу ди, а тек по том од те ри то ри је. Дру гим ре чи ма, 
ве ли ки гра ђа ни чи не др жа ву ве ли ком.

Са овим се сла же и Иљин, ко ји ка же да се др жа ва гра ди 
из ну тра, ду шев но и ду хов но; и др жав ни жи вот се са мо из-
ра жа ва у спо ља шњим ма ни фе ста ци ја ма љу ди, а од ви ја се и 
про ти че у њи хо вој ду ши; ње но ору ђе или ор ган, је сте људ ска 
прав на свест. Рас пад др жа ве или би ло ког по ли тич ког по-
рет ка не са сто ји се јед но став но у спо ља шњем не ре ду, анар-
хи ји, улич ним по гро ми ма, уби стви ма и бит ка ма гра ђан ског 
ра та. Све су то са мо пло до ви уну тра шњег рас па да ко ји се 
већ до го дио. Љу ди «не ви де» тај уну тар њи рас пад и тим го-
ре по њих, тим опа сни је по др жа ву. Мо гло би се ре ћи: пра ви 
по ли тич ки жи вот не га ла ми у скуп шти на ма и пар ла мен ти-
ма, ни ти бе сни на ули ца ма. Он ћу ти у ду би ни на ци о нал не 
прав не све сти, а га ла ма, на си ље и пуц ња ва – са мо су стра сне 
и нај че шће не здра ве екс пло зи је уну тар њег по ли тич ког жи-
во та. По ли тич ки ге ни је, ве ли ки др жав ник, уме да ослу шку је 
ту без гла сну прав ну свест сво га на ро да и да де лу је из ње, и 
уко ли ко му се обра ћа, он да ће и на род, пре по знав ши га ин ту-
и тив  но, да ослу шне и ње га и да га сле ди. Пре ма то ме, на род и 
ње гов во ђа су сре ћу се и ме ђу соб но здру жу ју у оној та јан стве-
ној ду би ни где оби та ва љу бав пре ма отаџ би ни и ира ци о нал-
но др жав но-по ли тич ко рас по ло же ње.17

Истин ско др жа во твор но рас по ло же ње ду ше на ста је 
из па три о ти зма и на ци о на ли зма, кон ста ту је (тач но) Иљин. 
Здра ва, др жа во твор но рас по ло же на ду ша до жи вља ва сво-
ју отаџ би ну као жи во прав но је дин ство и уче ству је у том 

16 Без национальной идеи Россия распадется,  http://asbyst.livejournal.com/3450.
html

17 Никола М. Гаврић, Друштвена мисао Ивана А. Иљина, докторска дисертација, 
Факултет политичких наука, Бања Лука, 2010, стр. 136.
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је дин ству сво јом прав ном сви је шћу, што зна чи да гра ђа нин 
при зна је др жа ву на на чин до бро вољ не са мо о ба ве зе и на зи ва 
је «мо ја др жа ва» или «на ша др жа ва».18

По треб но је да фор мал на при пад ност др жа ве не оста-
не пра зан и мр тав при вид, већ да ду ша гра ђа ни на бу де ис-
пу ње на жи вим осе ћа њем, ло јал ном во љом и ду хов ном уве-
ре но шћу. По треб но је да др жа ва жи ви у ду ши гра ђа ни на и 
да гра ђа нин жи ви за ин те ре се и ци ље ве сво је др жа ве. Ме-
ђу тим, фор мал на ре ги стра ци ја гра ђа на, њи хо во де спот ско и 
јед но стра но увр шта ва ње у др жа ву, на то не ра чу на и од то га 
не за ви си. И упра во др жав на при пад ност, ко ја ни је ис пу ње-
на жи вом љу ба вљу гра ђа ни на пре ма ње го вој отаџ би ни и на-
ро ду, мо же ла ко да ство ри по ли тич ку илу зи ју: по ја вљу ју се 
сло је ви фик тив них гра ђа на ко ји не при ма ју к ср цу ни жи вот 
ни ин те ре се «сво је» др жа ве – јед ни из на ци о нал них по бу-
да (они у ду ши свр ста ва ју се бе у дру ги на род), дру ги – из 
еко ном ских раз ло га (у ин ду стриј ском и тр го вач ком сми слу 
за ин те ре со ва ни су за про цват дру ге др жа ве), тре ћи – из со-
ци јал но-ре во лу ци о нар них мо ти ва (они же ле «сво јој» др жа ви 
сва ки мо гу ћи не у спех и вој ни по раз). Сви ти «гра ђа ни» при-
па да ју др жа ви са мо фор мал но-прав но, а ду шев но и ду хов но 
оста ју јој не са мо ту ђи већ, мо жда, и ди рект но не при ја тељ ски 
рас по ло же ни пре ма њој, би ло као са бо те ри, би ло као из дај-
ни ци.  Гра ђа нин ко ји сво ју др жав ну при пад ност но си про-
тив сво је во ље, или без сво је уну тар ње са гла сно сти, је сте 
ду хов но и не здра ва а по ли тич ки опа сна по ја ва, за кљу чу је с 
пра вом Иљин. Др жа ва и вла да мо ра ју да учи не све што је у 
њи хо вој мо ћи да при до би ју ње го во по што ва ње, ње го ву на-
кло ност и ло јал ност, ка ко би осво ји ли ње го во ср це, ње го ву 
во љу и ње го ву прав ну свест. Али, ако у др жа ви по сто је на-
род но сти, или дру штве но-еко ном ске кла се, или по ли тич ке 
пар ти је, ко је су не ло јал не у свом по ли тич ком се па ра ти зму и 
ко је мо жда ку ју за ве ру, он да се по ли тич ка опа сност пре тва ра 
у пра ву прет њу.

Ово је по себ но опа сно ако се ти љу ди до мог ну ка кве 
вла сти у др жа ви. Ко ри сто љу би ви, не мо рал ни и ко рум пи ра ни 
љу ди, без об зир ни и без прин ци пи јел ни ка ри је ри сти, ци нич-
ни де ма го зи, ча сто љу би ви и вла сто љу би ви аван ту ри сти – а 

18 Исто, стр. 137.
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да не го во ри мо о обич ним кри ми нал ци ма – не мо гу ни ти да 
ство ре, ни ти да одр же здра вим др жав ни ор га ни зам. Јер, др-
жа ва је ор га ни зо ва на ко му ни ка ци ја љу ди по ве за них ду хов ном 
со ли дар но шћу, ко ји ту со ли дар ност не усва ја ју са мо умом 
већ је и по др жа ва ју сна гом па три от ске љу ба ви, жр тве не 
во ље, до стој ним од ва жним по ступ ци ма у име про јек та бу-
дућ но сти. То зна чи да истин ска, здра ва др жа ва по чи ва упра-
во на ду хов ним те ме љи ма ду ше, о че му је ов де би ло ре чи.19 

Рас пад дру штва и др жа ве. Ано ми ја
 Ру ше ње дру штва је по сле ди ца гу бље ње ње го ве спо-

соб но сти да се ре про ду ку је, гу би так ње го ве ква ли та тив не 
од ре ђе но сти, иден ти те та. 

 Рас пад Аустро-Угар ске по чет ком ХХ ве ка, Со вјет ског 
Са ве за, Че хо сло вач ке и Ју го сла ви је кра јем ХХ ве ка  - ре ал ни 
су при ме ри рас па да дру шта ва: у оба слу ча ја је би ла из гу бље-
на спо соб ност да се ре про ду ку је струк ту рал но је дин ство со-
ци јал них од но са на од ре ђе ној те ри то ри ји.

 У жи во ту мно гих дру шта ва опа жа ли су се до га ђа ји 
ко ји су их до во ди ли на руб про па сти: Ве ли ка фран цу ска ре-
во лу ци ја ХVIII ве ка, Гра ђан ски рат у САД у ХIХ ве ку, Ок-
то бар ска ре во лу ци ја у Ру си ји у ХХ ве ку –нај и зра зи ти ји су 
при ме ри. 

 Раз мо три ће мо усло ве под ко ји ма по ста је мо гућ рас пад 
дру штва, оста вља ју ћи по стра ни слу ча је ве ору жа ног за у зи-
ма ња те ри то ри ја, тј. слу ча је ве на сил ног спо ља шњег де ло ва-
ња.

 Основ но обе леж је по ра ста «не спо ко ја» дру штва-си-
сте ма је по раст де ви ја ци је, тј. ка ко се већ по ми ња ло, на ру-
ша ва ње фор ми ра них нор ми со ци јал ног по рет ка, ко је по и ма ју 
ин ди ви дуе. Тај про цес, по пра ви лу, део је оп шти јег про це са 
– ано ми је.20 Тај тер мин је пред ло жио Е. Дир кем за озна ча ва-
ње дез ор га ни за ци је со ци јал ног жи во та, уз ко ји нор ма тив ни 
ин сти ту ци о нал ни по ре дак у дру штву пре ста је да из вр ша ва 
сво ју ре гу ла ци о ну уло гу: ни ко не зна тач но шта је мо гу ће, а 
шта не мо гу ће, шта је пра вич но, шта је не пра вич но; не мо гу 
се по ву ћи гра ни це ме ђу за ко ни тим и пре те ра ним зах те ви ма 
и на да ма, и за то сви сма тра ју да има ју пра во да пре тен ду ју на 
све.

19  Исто, стр. 137 - 139.
20 Види: Авторский коллектив: Социология, „ТетраСистемс“, Минск, 1998.
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Пр ви фак тор, ко ји пот по ма же раз вит ку ано ми је у дру-
штву је због од ре ђе них узро ка пре ста нак ори јен та ци је ве ли-
ког де ла ста н ов ни штва у сво јим де ло ва њи ма на ра ни је фор-
ми ра не по кре те, од ред бе ста ту са-уло ге, ко ји су до ско ро би ли 
оп ште-при хва ће не нор ме по на ша ња.  

 Прет по став ке за по ја ву ова кве си ту а ци је че сто би ва ју 
при род не ка та кли зме, еко ном ски по тре си, ра то ви, при ко ји-
ма се зна чај не ма се ста нов ни штва по ка жу не спо соб ним да 
одр жа ва ју свој жи вот ни ни во на уоби ча јен на чин, и глав ни 
про блем за њих по ста је про блем фи зич ког пре жи ва ља ва ња, 
ко ји су зби ја све ра ни је из гра ђе не со ци јал не смер ни це за оба-
вља ње стан дард них уло га.

 На ве шће мо, на при мер, опис по ло жа ја ма са у пе ри о ду 
ко ји је не по сред но прет хо дио Ве ли кој фран цу ској ре во лу ци-
ји 1789. го ди не: „Бес при мер на бе да, глад,  не до ста так ро бе 
ши ро ке по тро шње, су се об ру ши ли на на род не ма се се ла и 
гра до ва. Се ља ци, до ве де ни до оча ја, су на пу шта ли сво ја ме-
ста, од ла зи ли у ски та ње, ди за ли по бу не. Час та мо, час ова-
мо, у ра зним про вин ци ја ма кра ље ви не би бук ну ли се љач ки 
устан ци. У гра до ви ма је глад на си ро ти ња раз би ја ла про дав-
ни це и скла ди шта хра не. Дру штве ни по кре ти су за хва ти ли 
це лу зе мљу... Се ља ци ру ше мр ске им зам ко ве се њо ри ја, па ле 
има ња спа хи ја, де ле ме ђу со бом спа хиј ске шу ме и ли ва де...“21

 Си ту а ци ја ко ја се де ша ва ла код нас де ве де стих го ди на 
ХХ ве ка, при свој спо ља шњој ра зли ци од по кре та се ља ка у 
фе у дал ној Фран цу ској, у се би је но си ла исту иде ју о дез ор-
га ни за ци ји дру штва, ко ја се и ре а ли зо ва ла, не са мо уз глад и 
не ма шти ну, већ и уз рат. Сма њи ва ње про из вод ње, де ли мич на 
за по сле ност, ни ске за ра де, из ба ци ва ле су љу де из уоби ча је-
них обла сти ста ту са-уло га, те ра ли на тра же ње но вих ви до ва 
де лат но сти, ко је би им обез бе ди ле при хва тљив ни во жи во та, 
а не рет ко и го ло фи зич ко пре жи вља ва ње. 

 Та ква по ме ра ња не ма ју ни шта за јед нич ко са со цио-
про фе си о нал ном мо билно шћу. Ово по след ње је, у ства ри, 
сло бо дан или кон ку рент ски пре лаз ин ди ви дуе из јед не обла-
сти у дру гу, сме ну по зи ци ја ста ту са-уло га. Сва ка та ква по-
зи ци ја се ка рак те ри ше ста бил но шћу оче ки ва ња што се ти че 
уло га и пред ста вља ка ри ку у лан цу ин сти ту а ли зо ва них, нор-

21 Види: Авторский коллектив: Общая социология, Инфра – М, Москва, 2000.
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ма тив но од ре ђе них од но са. До би ја ју ћи но ви ста тус, ин ди ди-
ви дуа при хва та но ва пра ви ла са рад ње с око ли ном, при че му 
су та пра ви ла већ из гра ђе на, по зна та, мо гу да се на у че. Али, 
ипак, ду бо ко ути чу на про ме ну све сти ин ди ви дуе, а ко ја че-
сто мо же би ти стре сна.

 Дру ги фак тор ко ји до при но си раз вит ку ано ми је је 
де ле ги ти ма ци ја, тј. распа да ње по ла зних вред но сних осно ва 
нор ма тив ног по рет ка, ко ји обез бе ђу ју ин те гра тив ност, це-
ло ви тост дру штва на со ци јал ном ни воу. Ши ро ке ма се гу бе 
по ве ре ње у ра ни је фор ми ран си стем вред но сти ко ји је до не-
дав но обез бе ђи вао ле ги ти ми тет нор ма тив ног по рет ка. Кри-
тич ко рас по ло же ње мно гих љу ди пре ма тим иде а ли ма, пред-
ста ва ма, уве ре њи ма, ко ји су им до ско ра из гле да ли ва жни, 
жи вот но нео п ход ни, ва жно су обе леж је де ле ги ти ма ци је.

 Ва жна ком по нен та про це са рас па да ња вла сти со ци је-
тал ног ни воа дру штва-си сте ма је де ле ги ти ма ци ја по ли тич-
ке вла сти. Гу би так по ве ре ња ма са у др жав не ор га не, не за-
до вољ ство ру ко вод ством зе мље, оштро су жа ва мо гућ но сти 
прав ног ре гу ли са ња дру штва. Власт по чи ње да се одр жа ва 
ис кљу чи во при ну дом, на си љем, што не мо же ду го да тра је.

 Сег мен та ци ја вред но сне све сти је ка рак те ри стич на, 
очи глед но, за би ло ко је дру штво. Иде о ло шки плу ра ли зам ни је 
опа сан за дру штво као си стем, уз при су ство ба зич них со ци-
јал но-по ли тич ких вред но сти ко је ле ги ти ми шу нор ма тив ни 
по ре дак, ко је по др жа ва ве ћи на су де о ни ка со ци јал не са рад-
ње.22

 У усло ви ма де ба лан са со ци је тал ног ни воа и ни воа 
ста ту са-уло га дру штва, пре ста је нор мал но функ ци о ни са ње 
и ин сту ту ци о нал ног ни воа си сте ма. Оно ви ше ни је у мо гућ-
но сти да у по треб ном оби му ре гу ли ше од но се ста ту са-уло га, 
јер де ви ја ци ја по при ма ма сов ни ка рак тер, што во ди сла бље-
њу со ци јал не кон тро ле, сма ње њу мо гућ но сти ефи ка сне при-
ме не ин сти ту ци о на ли зо ва них ме ха ни за ма санк ци ја. У та квој 
си ту а ци ји са мо ор га ни за ци ја, ује ди ња ва ње ин ди ви дуа, ако се 
и де ша ва, углав ном је пред ста вље но у ви ду гру па, кор по ра-
тив них ор га ни за ци ја, ко је су ори јен ти са не на из ра жа ва ње и 
за шти ту уских груп них ин те ре са. Ин сти ту ци о нал ни ни во 

22 Види: А. И. Соловьев, Политология, Аспент Прес, Москва, 2005, стр. 207 – 
208.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 1/2011, год. VII vol. 10 стр. 243-261

257

си сте ма, на тај на чин, гу би со ци је тал ни, уни вер зал ни ка рак-
тер, рас па да се на низ сег ме на та (гру па, ор га ни за ци ја, кор-
по ра ци ја), од ко јих се у сва кој ус по ста вља ју соп стве не нор ме 
пра ви ла и са рад ње.

 Ано ми ја је, да кле, не у са гла ше ност из ме ђу нор ма тив-
но-функ ци о нал них зах те ва си сте ма и ре ал ног по на ша ње ин-
ди ви дуа, ко је во ди ка оту ђе њу ин ди ви дуа од дру штва. Дру-
штво не ма мо гућ но сти да усме ри по на ша ње ин ди ви дуа у 
ин сти ту ци о нал не окви ре на ко је су ра ни је на ви кли, а љу ди, 
ли ше ни вред но сно-нор ма тив не ори јен та ци је, на ла зе се у ста-
њу или крај ње уз не ми ре но сти или ду бо ке де пре си је, де лу ју 
у стра ху или ри зи ку ју ћи, во ђе ни тре нут ним ин те ре си ма, и 
са мим ти ме пре ста ју да ре ор га ни зу ју струк тур не еле мен те 
дру штва-си сте ма. 

 Ано ми ја је јед на ко по губ на и за лич ност и за дру штво. 
Лич ност се де со ци ја ли зу је, гу би на ви ке мо рал ног, прав ног 
ре гу ли са ња свог по на ша ња, мо ти ва ци ја по ста је ути ли тар на, 
при ми тив но-хе до ни стич ка, на ни воу фи зи о ло шких по тре ба. 
Дру-штво по чи ње да се рас па да, јер се не ре ор га ни зу ју не кад 
ста бил не со ци јал не ве зе и од но си.

 Сре ћом, ано мич ни про це си у дру штву рет ко до би ја ју 
све оп шти ка рак тер, и по га ђа ју обич но по себ не ви до ве са рад-
ње. Ме ђу тим сва ка фор ма ано ми је све до чи о не спо соб но сти 
ме ха ни за ма функ ци о ни сња дру штва да ре про ду ку је рав но-
те жу си сте ма под ути ца јем окру же ња, и што су ду бљи ано-
мич ни про це си, то је те же по сти ћи ре про ду ко ва ну рав но те-
жу ста ња си сте ма.23

23 Опширније у нашем уџбенику: Увод у социологију, Слобомир П Универзитет, 
Слобомир – Бијељина, 2009, стр. 208 – 2010.
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Zo ran Mi lo se vic

WHY THE STA TES FA I LING?

Summary

Con si de ra tion of sta tes fa i ling has be co me so met hing 
usual. Thus, the Re se arch Cen ter The Fund for Pe a ce and Car-
ne gie En dow ment for In ter na ti o nal Pe a ce pu blis hed a “Ra ting 
of the un sta ble sta tes in the world” ba sed on 12 cri te ria (de mo-
grap hic, eco no mic, po li ti cal, mi li tary, etc). First 20 co un tri es, 
on the ed ge of col lap se, are: Ivory Co ast, Con go, Su dan, Iraq, 
So ma lia, Si er ra Le o ne, Chad, Yemen, Li be ria, Ha i ti, Afg ha-
ni stan, Rwan da, North Ko rea, Co lom bia, Zim bab we, Gu i nea, 
Ban gla desh , Bu run di, Do mi ni can Re pu blic, Cen tral Afri can 
Re pu blic ... Ukra i ne is ran ked on 38 pla ce, to get her with Syr-
ia, Et hi o pia, Pa ki stan, Pa ra guay, and Egypt. The third gro up 
are Be la rus, Azer ba i jan, Rus sian (59 pla ce), fol lo wed by Sa u di 
Ara bia, Tur key, Vi et nam, Ni ge ria, Phi lip pi nes, Iran and Cu ba.  
As far as, Bal kan is the most cri ti cal re gion in Euro pe. Espe ci-
ally, Bo snia and Her ze go vi na is the most pos si ble can di da te for 
de sin te gra tion. U.S. and the Euro pean Union just do es not al low 
a re fe ren dum in which the Serbs and Cro ats vo ted for se pa ra tion. 
In this way it is be ing held by for ce, it can not last fo re ver. A si-
mi lar si tu a tion exist in Ma ce do nia, with the Al ba ni ans who are 
de sta bi li zing fac tor, be ca u se they ha ve the sup port of the Uni ted 
Sta tes and the Euro pean Union with its pro ject of di vi ding of Ma-
ce do nia, which when you ta ke in to ac co unt Ko so vo, Cro a tia and 
Mon te ne gro are get ting an ti-or to dox and an ti-slo ve nian con text.

  From an ci ent ti mes un til to day, the re we re and the re 
are co un tri es that are dif fe rent from each ot her by the ir in ter-
nal struc tu re, so cial struc tu re, the form of go vern ment and many 
ot her ele ments. Un til the eig hte enth cen tury, po wer had re li gi-
o us (the o lo gi cal) cha rac ter. Ma jor ro le in its esta blis hment and 
ma na ge ment had fa ith or re li gi o us com mu nity (the Church, the 
Isla mic re li gi o us com mu nity ...). Af ter the French Re vo lu tion oc-
cur red fall, not only old po wer but even God, and ide o logy to ok 
the pla ce in stead re li gion - so me kind of se cu lar re li gion who se 
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dog ma is con sec ra ted by pe o ple, or its best re pre sen ta ti ves, but 
not by God. 

In this way, re gar dless of the va ri ety of sta te forms, in all re-
gi ons of the pla net, ide o logy has be co me a ma jor bin ding ele ment 
in any co un try. It do es not mat ter from whe re ide o logy co mes 
from, whet her from re li gi o us dog ma (Iran for exam ple) or a sci-
en ti fic, ra ti o nal know led ge. In ot her words, the ide as had po wer 
over pe o ple’s minds, and it is held sta te in li fe.

Ro ma nov dynasty fell when the pe o ple, who had pre vi o usly 
brin ging glory of the Em pe ror, has lost fa ith in God and con fi-
den ce in the Ort ho dox Church. So vi et Union col lap sed, when the 
Com mu nist ide o logy has lost do mi nan ce in the minds of pe o ple 
and the Com mu nist Party lost con fi den ce not only in the or di nary 
mas ses, but in the most of its mem bers. 

Very in te re sting vi ew of the dis in te gra tion of the sta te pre-
sen ted a po li ti cal sci en tist Ale xei Mi tro fa nov. Spe ci fi cally, he be-
li e ves that the na ti o nal idea cre a ted and ma in ta i ned by the sta te, 
but now, mo ney ear ning has be co me the na ti o nal idea, which is 
from the stand po int of ma in ta i ning and de ve lo ping co un tri es un-
su sta i na ble idea. “What is at trac ti ve for us? The re are no ide as. 
We all say that it is ne ces sary to di vi de the mo ney, cre a te a spe-
cial aut ho rity. And what next? The re are no ide as. We are sit ting 
on hu ge re so ur ces and not al low anyone to ap pro ach them. No 
one is playing, and do not gi ve any idea. And what we want? Our 
na ti o nal idea has be co me - the bat tle for cash”. So, in a so ci ety 
that gi ves ri se to ano mie, le ads to its dis so lu tion, but dis so lu tion 
of the sta te. 
Key Words: state, institutions, politics, national idea, anomie, 

disintegration Balkan, society
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ЉубомирКљакић

СВЕТ СКА КРИ ЗА ИДЕЈÂ 
Концептуалниоквирједногтеоријскогмодела

Резиме

Ауторзаступастановиштедасусветскакризаидејâ
иопштасветскакризадваспецифична,узајамномеђузави
сна,обликајединственогицеловитогтокаствари,односно
светске транзиционе кризе коју је пре четрдесет година
отвориопроцесисторијскедемисије(досадашњег)светског
система.Начелниаргументикојисуизложениуприлогтог
ставапредстављајуконцептуалниоквиртеоријскогмодела
светскетранзиционекризе(светскисистемиритамњегове
историчности)накоме,иуоквирукога,ауторзаснивавла
ститустратегијуистраживања.
Кључнеречи:четвртареволуцијасвета,светскатранзици

онакриза,јединственопољемогућности,свет
скакризаидејâ,светскиратидејâ.

1. Са вре ме ни ци смо и уче сни ци че твр те ре во лу ци је 
све та. Она је не по врат но по кре ну та пре че тр де сет го ди на.

Реч је о струк ту рал ном пре о бли ко ва њу свет ског и сва-
ког ло кал ног дру штва ко је се по мо ну мен тал но сти сво јих 
раз ме ра мо же упо ре ди ти са све га три исто та ко круп на до-
га ђа ја ко ја му прет хо де у по зна тој исто ри ји – па ле о лит ска 
ре во лу ци ја, нео лит ска ре во лу ци ја и ре во лу ци ја ко ја је про-
из ве ла са вре ме ни свет. Че твр ту ре во лу ци ју све та омо гу ћи-
ла су ова три епо хал на пре о кре та ко ја јој прет хо де. За то се 
* Политиколог, Београд
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че твр та ре во лу ци ја све та – због уни вер зал ног ва же ња на че-
ла нај ма њег деј ства, као и због ге о ме три је бли ско па ко ва них 
сфе ра – ма ни фе сту је као по тен ци јал исто ри је ви шег енер гет-
ског ре да. То зна чи да је овај наш свет “сме штен„ у се квен цу 
исто риј ског про стор вре ме на пре ла ска из епо хе јед ног, исто-
риј ски већ ис тро ше ног, енер гет ског по тен ци ја ла у на ред но 
до ба чи ји енер гет ски по тен ци јал тек тре ба да се у пот пу-
но сти ма ни фе сту је, из јед ног у дру ги об лик. Сход но то ме, 
исто риј ски пре о крет чи ји смо са вре ме ни ци и уче сни ци има 
об лик тран зи ци о не и тран сфор ма ци о не кри зе све та. У њој се, 
по но во, че твр ти пут у по зна тој исто ри ји, ме ђу соб но до ди ру-
ју, су да ра ју, пре та па ју или по ни шта ва ју крај све та и по че так 
све та – у овом слу ча ју крај све та у ко ме смо жи ве ли и ка кав 
смо по зна ва ли то ком про те клих 500 го ди на са вре ме но сти и 
по че так јед ног по све му дру га чи јег, но вог све та. Не ну жно и 
бо љег све та, раз у ме се. 

2. За хва љу ју ћи епи сте мо ло шкој ре во лу ци ји 20. ве ка, 
на ро чи то за хва љу ју ћи при ме ни те о ри је ком плек сних си сте-
ма у са вре ме ним дру штве ним на у ка ма, да нас зна мо да и наш 
свет – ко смос фе ра, ге ос фе ра, би ос фе ра, со ци ос фе ра, иде ос-
фе ра – пред ста вља екс трем но ком плек сни са мо ор га ни зу ју ћи 
си стем ко ји је струк ту ри ран као по се бан об лик де тер ми ни-
са ног ха о са. Реч је, уоста лом, о фун да мен тал ном свој ству по-
зна тог уни вер зу ма.

След стве но, и на ша исто риј ска кри за има об лик  ха о-
тич ног пре ла ска из јед ног у дру ги свет. И ов де, има мо по сла 
са де тер ми ни са ним ха о сом, са про сто ром “па ра док сал них 
обр та и ре ла ци ја“.1 Већ че тр де сет го ди на жи ви мо у та квом 
ам би јен ту. За то се ово на ше исто вре ме но дез ин те гри са ње и 
пре о бли ко ва ње струк ту ра ста рог у струк ту ре но вог све та 
и по ка зу је као стал но кре та ње кроз не пре глед ни ла ви ринт 
„из ме ша них и на глав це по ста вље них про стор но-вре мен ских 
по ља“.2 Сва ка ма ни фе ста ци ја – ста ње, про цес, до га ђај, струк-
ту ра – од ви ја се ов де као та ла сно кре та ње по пу та ња ма раз-

1 Immanuel Wallerstein: GlobalCulture(s)  Salvation,Menace,orMyth?, FBC, 
SUNY, PaperdeliverdatconferenceonNewCulturalFormationsinanEraof
TransnationalGlobalization, Academia Sinica, Taiwan, Oct. 6 - 7, 2001, http://
fbc.binghamton.edu/iwgloculttw.htm,  p. 4.

2 Љубомир Кљакић: Стратегија Ешер, рукопис, Београд, 2004, у 
електронском облику доступно на адреси, Scribd.com,  http://www.scribd.
com/doc/37296972/-, стр. 3.
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ли чи тих фре квен ци ја, сме ро ва, пра ва ца, по себ них исто ријâ 
и вре мен ских рит мо ва. Дру гим ре чи ма, у на шем про сто ру 
„па ра док сал них обр та и ре ла ци ја“, сва ки об лик та ла сног кре-
та ња, што зна чи сва ко ма ни фе сто ва но ста ње, про цес, до га ђај, 
струк ту ра, укљу чу ју ћи, раз у ме се, и про це се исто вре ме ног 
дез ин те гри са ња и пре бли ко ва ња струк ту ра ста рог у струк-
ту ре но вог све та, од ви ја се по уни вер зал ном рит мич ком 
обра сцу ака у зал не ка у зал но сти у ко ме екс цен трич на на че ла 
нео д ре ђе но сти, кон тин гент но сти, дис кон ти ну и ра ног кон ти-
ну у ма, не ли не ар но сти, аси ме трич но сти... има ју та ко ва жну, 
пре суд ну, уло гу. Реч је о би фур ка ци ји свет ског си сте ма.

Са свим ап стракт но, ге о ме три ја, то по ло ги ја и ди на ми-
ка тог рит ма про ме не нај при бли жни је се мо же пред ста ви ти 
као дво стру ка ви бри ра ју ћа спи ра ла про мен љи вих ди мен зи-
ја ко ја је у ре ла ци ји пу не ме ђу за ви сно сти са це ли ном про-
сто ра „па ра док сал них обр та и ре ла ци ја“. Тај ин тер ак тив ни 
од нос ус по ста вљен је у скла ду са рит мич ким обра сцем та-
ласâ син хро ни ци те та, од но сно у скла ду са уни вер зал ним 
на че лом ака у зал не ка у зал но сти. Исто вре ме но, од и гра ва ју се 
и све „по след ње“ се квен це по себ них исто ри ја свих до га ђа-
ја уну тар те ку ће исто риј ске де ми си је до са да шњег свет ског 
(ка пи та ли стич ког) си сте ма и све „пр ве“ се квен це по себ них 
исто ри ја свих до га ђа ја уну тар те ку ћег ус по ста вља ња јед ног 
но вог по рет ка ства ри. Не ну жно и бо љег по рет ка, као што је 
то већ ка за но. 

3. У ак ту ел ном „ста њу“ би фур ка ци је свет ског си сте ма, 
по ста вље но је је дин стве но по ље ве ро ват но ћа, мо гућ но сти и 
по тен ци ја ла за све бу дућ но сти да на шњег све та, укљу чу ју-
ћи ов де и оп ште обри се, као и глав на свој ства сва ке од њих 
– оп шти кон цеп ти со ци јал не ор га ни за ци је и ре про дук ци је, 
ба зич не струк ту ре и об ли ци мо ћи, итд. Је дин стве но по ље ве-
ро ват но ћа и мо гућ но сти о ко ме је реч ус по ста вље но је из ме ђу 
два под јед на ко мо гу ћа и ве ро ват на ис хо да ко ји се ме ђу соб но 
по ни шта ва ју – из ме ђу мо гућ но сти (и ве ро ват но ће) за ра ди-
кал но по ри ца ње и пот пу но по ни шта ва ње људ ске сло бо де и 
људ ске ци ви ли за ци је уоп ште („тач ка“ 0)и, са дру ге стра не, 
мо гућ но сти (и ве ро ват но ће) за но ву исто риј ску по твр ду људ-
ске сло бо де и људ ске ци ви ли за ци је („тач ка“ 1). 

Чи ње ни ца што је про стор из ме ђу „та ча ка“ 0 и 1 за пра во 
бес ко нач ни про стор ира ци о нал них, што зна чи (и) бес ко нач-
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них, тран сфи нит них бро је ва, обез бе ђу је та ко ђе бес ко нач но 
мно штво ком би на ци ја и ва ри је те та из ме ђу два крај ње су-
прот ста вље на ску па ве ро ват ноћâ „ус ка ди ште них“ у „тач ка-
ма“ 0 и 1. Овај на чел но бес ко нач ни, тран сфи нит ни број ком-
би на ци ја из ме ђу „тач ке“ 0 и „тач ке“ 1, струк ту ри ра ак ту ел но 
„ста ње“ би фур ка ци је свет ског си сте ма као је дин стве но по-
ље ве ро ват но ћа и мо гућ но сти људ ског све та и свих ње го вих 
(под јед на ко мо гу ћих и ве ро ват них) бу дућ но сти. 

До след но у скла ду са оним Хе ра кли то вим от кри ћем да 
пра во устрој ство ства ри, њи хов уну тра шњи ло гос, во ли да 
се кри је и да је не ви дљи ви склоп ја чи од ви дљи вог, сми сао и 
све ди мен зи је ових до га ђа ја до бро су скри ве ни у пе ни та ла са 
до га ђај не исто ри је. Ипак, ако се као са вре ме ни ци и ак те ри 
до га ђајâ до вољ но по тру ди мо, ја сномо же мо да ви ди мо ка ко 
у је дин стве ном по љу би фур ка ци је из ме ђу 0 и 1, сви ови до га-
ђа ји по се ду ју под јед нак ка па ци тет ве ро ват ноћâ за оба крај ње 
су прот ста вље на ис хо да као и за чи та ву тран сфи нит ну ска лу 
мо гућ но сти из ме ђу њих. На „кра ју“, од свих у овом „тре нут-
ку“ под јед на ко мо гу ћих и ве ро ват них све то ва, из овог ха о са 
пре о бли ко ва ња, иза ћи ће и ста би ли зо ва ће се са мо је дан свет. 
Са вре ме ни ци смо и ак те ри ра ђа ња и на ра ста ња упра во тог 
јед ног од свих мо гу ћих и ве ро ват них но вих све то ва. 

Ка кав ће би ти тај свет? Исти? Бо љи? Го ри? По но вље на 
са да шњост? Иде ал но оства ре на уто пи ја? Ко нач на до стиг ну-
та дис то пи ја?

Да нас се на ова пи та ња не мо же од го во ри ти. Ме ђу тим, 
на осно ву све га што зна мо, да нас ипак мо же мо ре ћи да ће 
но ви свет, ма ка кав он био, са ви со ким сте пе ном ве ро ват но ће 
за и ста би ти ус по ста вљен, струк ту ри ран и ста би ли зо ван за 
не ко ли ко де це ни ја, и то око го ди не 2050. У том „тре нут ку“ 
исто ри је, би ће по стиг ну та оп ти мал на рав но те жа но вог свет-
ског си сте ма, ње гов екви ли бри јум, а сва пи та ња са ко ји ма се 
да нас му чи мо, укљу чу ју ћи и она нај ва жни ја о свој стви ма тог 
но вог све та, до би ће сво је ја сне и не дво сми сле не од го во ре. 
До та да, те ку ћа тран зици о на кри за све та, ово убр за но кре-
та ње клат на исто ри је из ме ђу две крај ње „тач ке“ је дин стве-
ног по ља ве ро ват но ћа, пре суд но ће ути ца ти на на шу људ ску 
„суд би ну“. Ово сто га што су на ша ин ди ви ду ал на, груп на и 
ко лек тив на свој ства (пси хо ло шка, со ци јал на, етич ка, кул ту-
ро ло шка, еко ном ска), на ша пер цеп ци ја и раз у ме ва ње ствар-
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но сти, све од лу ке ко је до но си мо и све ак ци је ко је пред у зи-
ма мо, сва свој ства вре ме на у ко ме жи ви мо, од ре ђе на те ку ћом 
тран зици о ном кри зом све та.3

4. Про це си исто вре ме ног дез ин те гри са ња и пре бли ко-
ва ња струк ту ра ста рог у струк ту ре но вог све та ма ни фе сту ју 
се у пла не тар ној иде ос фе ри – укуп ни ме мо фонд људ ске ци-
ви ли за ци је – као пер ма нет ни свет ски рат идејâ ко ји се во ди 
из ме ђу за ступ ни ка раз ли чи тих стра те ги ја бу дућ но сти. Реч 
је о ди на мич ном и не ста бил ном про сто ру пер ма нет не на пе-
то сти и ње го вим ак те ри ма, но си о ци ма кон ку рет ских и ме-
ђу соб но су прот ста вље них ин тер пре та ци ја чо ве ка, ње го вог 
све та и ње го ве про шло сти, са да шњо сти и бу дућ но сти. Тај 
про стор та ко ђе је би по лар но струк ту ри ран. И он је ус по ста-
вљен из ме ђу „та ча ка“ 0 и 1 је дин стве ног по ља мо гућ но сти и 
ве ро ват но ћа – из ме ђу за ступ ни ка идејâ ра ди кал ног по ри ца-
ња и пот пу ног по ни шта ва ња људ ске сло бо де и људ ске ци ви-
ли за ци је уоп ште („тач ка“ 0)и, са дру ге стра не, за ступ ни ка 
идејâ но ве исто риј ске по твр де људ ске сло бо де и људ ске ци-
ви ли за ци је („тач ка“ 1). Раз у ме се, и у слу ча ју овог би по ла ри-
те та има мо по сла са про сто ром ира ци о нал них, што зна чи (и) 
бес ко нач них, тран сфи нит них бро је ва. Дру гим ре чи ма, и би-
по лар но струк ту ри ра ни про стор пер ма нет ног свет ског ра та 
идејâ та ко ђе обез бе ђу је на чел но бес ко на чан број ком би на ци-
ја и ва ри је те та. Овај на чел но бес ко нач ни, тран сфи нит ни број 
ком би на ци ја из ме ђу два крај ње опо зит на ску па идејâ „ус ка-
ди ште них“ у „тач ка ма“ 0 и 1,струк ту ри ран је као је дин стве-
но по ље у ко ме се од ви ја пер ма нет ни свет ски рат идејâ про-
та го ни ста раз ли чи тих стра те ги ја бу дућ но сти. 

За то се ак те ри овог свет ског ра та исто вре ме но су ко-
бља ва ју и по хо ри зон та ли, уну тар са мог је дин стве ног по ља 
из ме ђу 0 и 1, и по вер ти ка ли,уну тар тран сфи нит ног спек тра 
на уни вер зал ној ска ли из ме ђу 1033 и 10+33,по зна тог про стор-
вре ме на – од ин фор ма ци је као јед не од три основ не гра див не 

3 Опширније о концепту историјске демисије светског система, транзиционој 
кризи света и сродним проблемима, Љубомир Кљакић: Студијебудућности, 
Народна књига, 2005, нарочито текст Последњициклуспоследњекризеили
ритамбудућности, исто, стр. 241-255; исто тако, о проблему детерминисаног 
хаоса, таласном кретању и години 2050, нарочито о аргументима које су у 
овој ствари понудили Кондратјев, Бродел, Волерстин и други аутори, па чак 
и Њутн, Љубомир Кљакић: СтратегијаЕшер, исто, посебно Деотрећи, стр. 
114-139.
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је ди ни це уни вер зу ма (ин фор ма ци ја, енер ги ја, ма те ри ја) до 
све та идејâ и укуп ног ме мо фон да кул тур не ево лу ци је чо ве-
чан ства. Сход но то ме, сва ка по је ди нач на од лу ка ко ју до но-
си мо и сва ка по је ди нач на ак ци ја ко ју пред у зи ма мо на уни-
вер зал ној ска ли од 1033 до 10+33,исто вре ме но пред ста вља и 
ма ни фе ста ци ју не ке од бес крај но мно го ком би на ци ја из ме ђу 
„та ча ка“ 0 и 1. 

5. Глав ни ак те ри у свет ском ра ту идејâ је су они ко ји 
кон сти ту и шу, та ко ђе ди на мич ну, не ста бил ну и про мен љи ву 
струк ту ру свет ске мо ћи и ње ну хи је рар хи ју (др жа ве, ре ли-
ги је, кор по ра ци је, пар ти је, гру пе, по је дин ци). Без об зи ра на 
ме ђу соб не раз ли ке, на ро чи то док три нар не, че сто не пре мо-
сти ве, сви ак те ри тог су ко ба на чел но де ле је дан те исти циљ. 
Сва ко од њих, са ослон цем на људ ска и ма те ри јал на сред ства 
ко ја му сто је на рас по ла га њу на сто ји, на и ме, да ус по ста ви та-
кво фак тич ко „ста ње“ ко је ће му у пе ри о ду до 2050, а на ро-
чи то по сле 2050, омо гу ћи ти не са мо да од бра ни и об но ви, 
не го и да про ши ри сво ју уло гу хе ге мо на на не кој, би ло ко јој, 
ло кал ној или ре ги о нал ној, а уко ли ко окол но сти до зво ле и на 
ве ли кој сце ни свет ских по сло ва. 

Под прет по став ка ма те ку ће тран зи ци о не кри зе, овај 
свет ски су коб, уве ли ко про фи ли сан као по се бан исто риј ски 
ци клус у оп штој исто ри ји идејâ, од ви ја се уну тар иде ос фе-
ре ко ја се у пла не тар но ра ти ште тран сфор ми са ла по сле та ко 
круп ног до га ђа ја као што је то био слом си стем ских иде о-
ло ги ја из се дам де се тих го ди на 20. ве ка. Као што је, на и ме, 
по зна то, ле ги ти ми тет, ко хе рен ци ју, уну тра шњу ло ги ку и 
сми сао свет ског по рет ка, оси гу ра ва ле су од 1945. па до 1970-
1974, ка да је не по врат но по кре ну та исто риј ска де ми си ја свет-
ског си сте ма, од но сно тран зи ци о на кри за све та, си стем ске 
иде о ло ги је ко је сво је ис хо ди ште има ју у по кре ту европ ског 
про све ти тељ ства и свет ској ре во лу ци ји од дру ге по ло ви не 
18. до пр ве де це ни је 19. ве ка. Но ми нал но, све глав не си стем-
ске иде о ло ги је од 1945. до 1970-1974,  без об зи ра на зна чај не 
уну тра шње и спо ља шње раз ли ке, де ли ле су про све ти тељ-
ски кон цепт дру штва као дру штва со ци јал не, тех но ло шке 
и еко ном ске ра ци о нал но сти. След стве но, све ове иде о ло ги-
је по зи ва ле су се на ви со ка на че ла људ ске сло бо де и до сто-
јан ства, со ци јал не јед на ко сти, прав де и де мо кра ти је. За све 
њих, мо дер на се ку лар на др жа ва би ла је глав ни ин стру мент 
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за ра ци о нал но ус по ста вља ње, спро во ђе ње, ре про ду ко ва ње 
и ре ди стри бу ци ју дру штве не мо ћи, што кон крет но зна чи за 
ус по ста вља ње и одр жа ва ње уну тра шње и спо ља шње рав но-
те же за јед ни це (вла да ви на за ко на, ре ди стри бу ци ја ка пи та ла, 
рав но те жа из ме ђу ра да и ка пи та ла, из ме ђу јав не и при ват не 
сфе ре, из ме ђу уну тра шњих и спо ља шњих од но са, итд.) 

Ме ђу тим, услед исто риј ски не из бе жног ко рум пи ра ња, 
де ка ден ци је и след стве не ен тро пи је, се дам де се те го ди не 20. 
ве ка окон ча не су исто риј ском де ми си јом ових си стем ских 
иде о ло ги ја и њи хо вим по сле дич ним ко лап сом. Са број ним 
ва ри је те ти ма и де ри ва ти ма, сво је исто риј ске мо гућ но сти 
ис цр пе ли су сва три об ли ка др жав ног ка пи та ли зма – кен зи-
јан ски ета ти зам са ње го вом др жа вом бла го ста ња (тзв. Пр ви 
свет), со вјет ски ета ти зам са ње го вом др жа вом ре ал ног со ци-
ја ли зма (тзв. Дру ги свет), на ци о нал но о сло бо ди лач ки ета ти-
зам са њи хо вом пост ко ло ни јал ном со ци јал ном др жа вом (тзв. 
Тре ћи све ти). Раз у ме се, та кав ток до га ђа ја ни је мо гао из бе ћи 
ни ју го сло вен ски са мо у прав ни со ци ја ли зам. Као је ди ни не-
за ви сни про грам ван си стем ске, ал тер на тив не дру штве не ор-
га ни за ци је ко ји је због сво је ино ва тив но сти, на ро чи то због 
сво је ме ди јал не уло ге у та да шњем све ту, али због и не сум-
њи вог успе ха у спро во ђе њу стра те ги је мо дер ни за ци је и убр-
за ног дру штве ног ра ста, ужи вао под јед нак ауто ри тет у све 
три зо не до ми нат них си стем ских иде о ло ги ја, чак и ме ђу ак-
тив ним про тив ни ци ма, и ју го сло вен ски про грам је то ком се-
дам де се тих про шао кроз ци клус ко рум пи ра ња, де ка ден ци је 
и ен тро пи је.

6. Та ко је се дам де се тих го ди на 20. ве ка тран зи ци о на 
кри за све та до би ла и сво ју вла сти ту, исто риј ски са свим по-
себ ну, иде ос фе ру. Ње но име та ко ђе је свет ска кри за. У овом 
по себ ном слу ча ју, на и ме, це ло куп ни про стор про из вод ње 
и ди стри бу ци је иде ја, гло бал на иде ос фе ра, тран сфор ми сао 
се и до био об лик свет ске кри зе идејâ, свет ске кри зе сми сла, 
свет ске кри зе кри ти ке, свет ске кри зе ин ди ви ду ал не и дру-
штве не са мо све сти... Го ди не 1994, по во дом овог по себ ног об-
ли ка свет ске кри зе, Ка сто ри ја дис ка же:

“Кри за кри ти ке са мо је јед на од оп штих ма ни фе ста-
ци ја оп ште и ду бо ке кри зе дру штва... 

“По сто ји из да ја кри ти ча ра ко ји су из да ли сво ју уло гу 
кри ти ча ра; по сто ји из да ја ауто ра ко ји су из да ли сво је одо го-
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вор но сти и сво је уми је ће; и по сто ји ши ро ка су крив ња пу бли-
ке ко ја ни је уоп ће не ви на у ци је лој тој ства ри... Ци је ли на је 
ин стру мен та ли зи ра на и у слу жби си сте ма ко ји је ано ни ман. 
Све то ни је ди је ло не ког дик та то ра, ша чи це круп них ка пи-
та ли ста или ску пи не оних ко ји об ли ку ју јав но мни је ње; то је 
го ле мо дру штве но-по ви је сно стру ја ње ко је иде у том сми је ру 
и чи ни да све по ста је ба зна чај но... Чо вје чан ство се би о ло шки 
ни је де ге не ри ра ло, љу ди су још уви јек спо соб ни па жљи во са-
слу ша ти ар гу мен ти ран и ре ла тив но ду жи го вор, али исти на 
је исто та ко да си стем и ме ди ји ‘од га ја ју’ – то јест си стем но 
де фор ми ра ју – љу де, та ко да се ови ви ше не мо гу за ни ма ти 
за ишта што пре ла зи не ко ли ко се кун да, не ко ли ко ми ну та у 
крај њем слу ча ју. 

„По сто ји ту за вје ра (‘кон спи ра ци ја’) – не у по ли циј-
ском, већ у ети мо ло шком зна че њу: све то ‘за јед нич ки ди ше’, 
пу ше у исти рог – јед ног дру штва у ко јем сва ка кри ти ка гу би 
сво ју учин ко ви тост“.4

Да на шња свет ска кри за идејâ је сте об лик да на шње 
тран зи ци о не кри зе све та.

Бе о град, март - април 2011.   
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WORLDCRISISOFIDEAS
–TheConceptualFramework

ofaTheoreticalModel

Summary

Authorarguesthattheglobalcrisisofideasandworldcri
sisingeneralaretwospecific,mutuallyinterdependentformsof
uniqueandcompletecourseofevents,ortheworldtransitional
crisisthatwasopenedbytheprocessofworldsystemhistorical
demissionfortyyearsago.Theprincipalclaimsofhisarguments
represent theconceptual frameworkof theoreticalmodelof the
worldintransitioncrisisonwhichisbasedtheauthor’sresearch
strategy.
Keywords:fourthworldrevolution,theglobaltransitioncrisis,

the single filed if possibilities, the world crisis of
ideas,theworldwarofideas.
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ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИ ЈА – ОР ВЕ ЛОВ СКА 
ВИ ЗИ ЈА ЕКО НО МИ ЈЕ ВА ВИ ЛО НА

Резиме

 Економија као наука иде на једну страну а економ-
скастварност,економсказбиља,иденадругустрану.Две
милијардељудијегладно.Свакичетвртистановникпланете
живиодједногдоларадневно,аодгладиумирестохиљада
људидневно.Економијакаонаукатражирешењеуформу-
ламаиматематчко-статистичкиммоделимааекономија
стварностиимабезбројдемографскихисоцијалнихпробле-
макојиенормнорасту.Стањеприроднихресурса,воде,ки-
сеоника,загађивањаислично,крећусекаризикууништења
човечанстваипланете.

Под дејством противречних сила, букнули су нацио-
нални, верски, културни и политички конфликтии ратови
већином локалног карактера и ограниченог интезитета.
Очекивањадаћекрајем“хладнограта”наступитизаокрет
камиру,разоружањуидемократскојинтеграцији,нисусе
обистинила.Напротив,наделујепроцесјачањатенденција
каауторитарној„орвеловској“светскојдржави.

 Револуција модерности, односно револуција капи-
тала са њеним светским (капиталистичким) системом
представљанајвећеубрзањеритмаисторијеудосадашњем
људскомискуству.Тоубрзањеритмаисторијеподусловима
светског(капиталистичког)систематрајевећ500година.
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Истиглоседоглобализације.Далијетокрај,последњици-
клуспоследњекризе?
Кључне речи: глобализација,технолошкитоталитаризам,

транзиција,капитал

I
ЕкономијаОрвела

Шта је са вре ме на еко ном ска ми сао пред тр но ви тим и 
кр ва вим хо дом исто ри је на пу ту до соп стве не са мо све сти, 
да нас, ка да се, ов де и са да - на рас кр сни ца ма из ме ђу ста рог 
и нај но ви јег „но вог свет ског по рет ка“, ра та и ми ра, до бра и 
зла, мо рал ног и не мо рал ног, из ме ђу има ти и би ти - раз ба цу-
ју иде а ли, ре во лу ци је и уто пи је, по пут кр хо ти на раз би је ног 
ста кла, по ле ди на ма бес ко нач ног бес пу ћа и без на ђа? Ни шта 
дру го до са мо ур лик ле пен ског чо ве ка ста рог осам ми ле ни-
ју ма, пред не са гле ди во шћу Ва се ље не. Шта су еко но ми стич-
ки гра фи ко ни, прав не нор ме, по ли ти ко ло шке сту ди је и сав 
оста ли ар се нал ово свет ске ми сли пред рат ном, на ци о на ли-
стич ком и дру гим мр жња ма хо мо про фи ти ку са пре ма чо ве-
ку, до уза луд на страст и уза луд ни ва пај за не ким дру гим, 
по ста по ка лип тич ним све том? 

И ова епо ха се це па, као и она о ко јој је пи сао Бер ђа-
јев у књи зи „Сми сао исто ри је“. На из ма ку је и овај Шпен гле-
ров ци клус. На вр ху ле де ног бре га, у све тло сти за стра шу ју ће 
има ги на ци је, ка да без на ђе до ко сти ју бо ли, ка да се у До ли ни 
све тла га се и за ве са па да, „исто ри ја“ по чи ње. По чи ње с ни-
ским стра сти ма и без у мљем ко је ку ља из нај ду бљих мра ко ва 
но во ве ков не ми сли, по ста ју ћи ме та фи зич ки усуд ап сурд но-
сти. 

У том усу ду, и са вре ме на еко ном ска ми сао не схва та да 
свет ја ве је сте свет по јав но сти, али да „свет по јав но сти ни је 
и свет ствар но сти“, ка ко пи ше Хе гел. Са вре ме на еко ном ска 
ми сао је свет ја ве, свет по јав но сти, а еко но ми ја Ва ви ло на је 
свет ствар но сти, гло ба ли за ци је, тран зи ци је и нај но ви јег „но-
вог свет ског по рет ка“, на дај мо се по след њег „но вог свет ског 
по рет ка“.

У ду би ни ду хов не исто ри је, ода кле ку ља сти хи ја ово-
све тов ске по ве сти, до га ђа ју се са мо две ства ри: Ју ди на из да ја 
и Хри сто во рас пе ће. Да кле, мо гу ће је опре де ли ти се са мо за 
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је дан од ова два та бо ра: за Хри стов или за Ју дин. Са вре ме на 
еко ном ска ми сао опре де ли ла се за Ју дин.

Ка да, ка ко и за што је у ду би на ма исто ри је ду ха, еко-
ном ска те о ри ја уоп ште, а са мим тим и са вре ме на еко ном ска 
ми сао, на пра ви ла „пр во бит ни“ грех и опре де ли ла се за Ју дин 
та бор?

Еко но ми ја Ва ви ло на мр ви све пред со бом. Ло ги ка ка-
пи та ла и про фи та не ма ми ло сти. Она је тех но ло шки раз вој 
уз ди гла до не слу ће них ви си на, али не због до бро би ти чо ве-
чан ства, већ по хле пе и охо ло сти чо ве ка, вла сни ка ка пи та ла, 
ко ме ма те ри јал них до ба ра и соп стве не су је те ни кад до ста. 
Да ју ћи ду шу ка пи та лу, чо век, као да не слу те ћи зло у се би, 
ду шу да де и тех но ло ги ји и за тво ри је у ве ли ку Ва ви лон ску 
ку лу ко ја са мо што још Бо га ни је до та кла. Спа са ви ше не-
ма. Ве ли ки брат-Ка пи тал се ди на вр ху ва ви лон ске ку ле у Ва-
шинг то ну  и у Вол стри ту, све ви ди, све чу је, све зна и све 
мо же. 

Еко но ми ја Ва ви ло на свет убр за но пре тва ра у јед ну ве-
ли ку фа бри ку у ко јој су од но си уре ђе ни у скла ду са пра ви ли-
ма нај но ви јег „но вог свет ског по рет ка“. Ка да би вла сник не ке 
ен гле ске ма ну фак ту ре из XVII ве ка мо гао из гро ба да про ви-
ри и по гле да овај да на шњи свет, бр же би се вра тио у гроб не-
го што је из ње га иза шао. За жа лио би што се ика да и ро дио. 
У ње му би се сру шио мит о Обе ћа ној зе мљи, мит о сја ју и 
рас ко ши Ва ви ло на. За жа лио би што се ни је ма нуо из град ње 
Ва ви лон ске ку ле он да ка да је она пр ви пут би ла сру ше на. 

Да на шњи чо век кре ће да ље у по тра гу за Обе ћа ном зе-
мљом. По след њи та кав део пла не те, по след њи део Ва ви ло на 
је сте - Ис ток. Ви ше се не ма куд. Уско ро, цео свет ће по ста ти 
јед на ве ли ка фа бри ка. 

Иро ни ја исто ри је Ве ли ког бра та-Ка пи та ла са сто ји се у 
то ме што је он по но сан на ту фа бри ку, а у су шти ни она пред-
ста вља крај Исто ри је. Исто ри ја је уле те ла у зам ку тех но ло-
шког то та ли та ри зма. На жа лост, ал тер на ти ва тех но ло шком 
то та ли та ри зму не мо же да бу де тех но ло шка де мо кра ти ја. 
Ал тер на ти ва је за и ста са мо крај Исто ри је.

Љу ди, уме сто да ко му ни ци ра ју ме ђу со бом и с при-
ро дом, ко му ни ци ра ју с ма ши на ма, ком пју те ром, ро бо том, 
те ле ви зо ром итд. Уме сто да во ле свет око се бе, да ми сле о 
се би и све ту, они тра га ју за ком пју тер ским си сте ми ма об да-
ре ним спо соб но шћу да раз ми шља ју, от кри ва ју зна че ње, уче 
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на осно ву ра ни јег ис ку ства и оба вља ју дру ге за дат ке ко ји се 
ина че до во де у ве зу с људ ском ин те лек том. 

Бу ду ћи да све ма ње ми сли а све ви ше оба вља ру тин ске 
и ме ха нич ке рад ње, чо век и све ма ње сум ња у по ру ке Ве ли-
ког бра та-Ка пи та ла, ко је му он ша ље кроз ка тод ну цев. Да ли 
су оне ла жне или исти ни те, до но се сре ћу или не сре ћу, жи вот 
или смрт, ни је ва жно. Ва жно је да их на род пла ћа и да до но се 
про фит. 

Ве ли ки брат-Ка пи тал ра сте. Све је под ре ђе но ње му, ње-
го вом про фи ту и но вој тех но ло ги ји. Умет ност, књи жев ност, 
на у ка, кул ту ра итд. до бри су ако то по твр ди Ве ли ки брат. 
Да кле, Ве ли ки брат-Ка пи тал и ње го ва ка тод на цев са вр ха 
Ва ви лон ске ку ле упра вља ју све том. Чо век је остао без ду ше, 
емо ци ја и па ме ти. Све је пре дао тех но ло ги ји и Ве ли ком бра-
ту-Ка пи та лу. Све је спрем но за „Drang nach Osten“. Обе ћа на 
зе мља че ка. Че ка ју и но ви про фи ти, но ва тр жи шта, јеф ти на 
рад на сна га, но ви си ро вин ски и енер гет ски из во ри, но ва про-
стран ства за ну кле ар ни от пад, итд. Обе ћа на зе мља Ис то ка је 
по след њи Ва ви лон. 

 ***

У по след ње вре ме, и књи жев ни ци су по ста ли оку пи-
ра ни еко но ми јом. И они су по че ли да се ба ве ње ним пој мом, 
сми слом и свр хом. Та ко, на при мер, књи жев ник Све ти слав 
Ба са ра ка же: „Мо же ми се при го во ри ти да о пе сни штву го-
во рим је зи ком еко но ми је, али ва ља се при се ти ти да реч еко-
но ми ја, пре не го што је на За па ду по ста ла еуфе ми зам за гра-
беж, а на Ис то ку ‘го спод бог’, зна чи не што са свим дру го: 
до мо строј, ум но рас по ла га ње зем ним до бри ма и си ла ма (на-
ро чи то си ла ма) на пу ту ус пе ња у Бо го чо ве штво“.1 Ако је зик 
књи жев ни ка пре ве де мо на је зик еко но ми је, до мо строј зна чи 
ум но ис ко ри шћа ва ње при род них ре сур са у ци љу до бро би ти 
чо ве чан ства, а не због сти ца ња про фи та или би ро крат ских 
при ви ле ги ја, бес ко ри сног ис ко ри шћа ва ња при ро де, све оп-
ште гра бе жи и осва ја ња вла сти.

Џо а на Ро бин сон, по зна ти и углед ни еко но мист, ни је са-
свим си гур на да ли је еко но ми ја уоп ште од не ке ко ри сти. Она 
та ко ми сли ве ро ват но и због то га што „два де сет ми ли о на љу-

1 Све ти слав Ба са ра, СаториуКостојевићима, Де ли, 1987, стр. 58.
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ди ко ји уто љу ју жеђ из Рај не, ср чу ју тар њу ка фу већ убе ђе ни 
да је у њој - отров. Моћ ни хе миј ски кон цер ни не пре ста ју 
да си па ју отро ве у ову ве ли ку и ту жну ре ку и да згр ћу фан-
та стич не про фи те.“2 Или, мо жда сто га што „го то во не при-
ме ће но ви ше од 14 ми ли о на де це уми ре сва ке го ди не. Она 
уми ру од де хи дра ци је. Ви ше де це је умр ло у Ин ди ји и Па-
ки ста ну не го у 46 зе ма ља Афри ке за јед но, упр кос из ра зи тих 
сто па при вред ног ра ста за бе ле же них у ове две зе мље то ком 
про шле де ка де.“3 Мо жда је Џо а на Ро бин сон из ра зи ла сум њу 
у ко рист еко но ми је као на у ке, на кра ју сво је плод не ка ри је ре 
еко ном ског те о ре ти ча ра и за то што су „ту мо ри, ле у ке ми је, 
мр тво ро ђен чад, као и ‘по лу де ла при ро да’ - по сле ди ца не зго-
да у ра ду ну кле ар ке на Остр ву Три ми ље“.4

Због вај ка да шње ху ма ни стич ке мо де, еко ном ска ми сао 
ће јав но и де кла ра тив но осу ди ти по сто ја ње отров не во де у 
Рај ни, али, бу ду ћи да ху ма ни зам не мо же, као ка ква па ра-
диг ма, да ста не у не ки еко ном ски мо дел раз во ја при вре де, 
а по ве ћа ње про фи та мо же, оста ви ће да се отров ном во дом у 
Рај ни ба ви не ко дру ги. Еко ном ска ми сао ће на ста ви ти да во-
ди свет у „рај ско на се ље“ с еко ном ским мо де ли ма ко ји, ка ко 
јед ном при ли ком ре че Гал брајт, слу же да се па жња скре не с 
го ру ћих дру штве них про бле ма. Еко ном ски мо де ли су обич-
не пра зне ку ти је, ко је се по пут пинг-понг лоп ти це од би ја ју 
од зи ди на ствар но сти.5 При ли ком тог од би ја ња је ди но се чу је 
не моћ ни и зло коб ни звук пра зни не, ко ји упо зо ра ва на мо гу ћу 

2 Ми ро слав Сто ја но вић, „Жи вот као ри зик“, Политика, 7. XII 1986.
3 „Сва ке го ди не још уми ре 14 ми ли о на де це“, чла нак ко ји је Политика. од 

14.1.1987.г., пре у зе ла из The New York Ti mes.
4 „Остр во смр ти“, Политика, 20. I 1987.
5 Ро берт Кат нер, „О ста њу у обла сти еко но ми је“, Преглед, бр. 236, 1986/87, 

„Аме рич ка ам ба са да у Ју го сла ви ји“, стр. 66 и 67. „Ка да се стан дард ни мо дел 
при ка же у учи о ни ци, увек се на ђе не ки др ски бру цош ко ји се бу ни твр де ћи 
да тај мо дел ни је ре а лан. Про фе сор је та кве оп ту жбе већ ра ни је чуо. Он од-
го ва ра сту ден ту да мо ра мо хо да ти пре но што на у чи мо да тр чи мо, да мо ра-
мо ства ри са свим да упро сти мо ра ди ана ли тич ке ја сно ће и да ће се, по што 
сту дент бо ље овла да ана ли тич ком тех ни ком, пре ћи на фи не се да би се мо-
дел по де сио пре ма ни јан са ма еко ном ске ствар но сти. Мо дел оди ста по ста је 
сло же ни ји, али основ не прет по став ке оста ју. Сту дент ће та да од лу чи ти да је 
це ла ве жба бес ко ри сна и пре ћи на сту ди је исто ри је или со ци о ло ги је, или ће 
ус пе ти да са вла да те шке ма те ма тич ке до ка зе и стек не из ве сну скло ност ка 
де дук тив ној ло ги ци као и про фе си о нал ну ло јал ност пре ма тој ди сци пли ни.“
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ка та стро фу све та су тра шњи це. Шта еко ном ска те о ри ја мо же 
да ура ди ка да се су срет не с ве ли ком не за по сле но шћу, ис цеп-
ка ним тр жи штем, оли го по ли стич ким кор по ра ци ја ма, и уоп-
ште са све том ко ји је ве о ма да ле ко од сли ке са вре ме не кон-
ку рен ци је из уџ бе ни ка? Еко но ми сти има ју са мо два из бо ра. 
Мо гу да пи шу пам фле те и убе ђу ју др жав ни ке и по ли ти ча ре 
ка ко би свет бо ље из гле дао ка да би ли чио на мо де ле из уџ бе-
ни ка, или мо гу да од ба це фор ма ли зам, иза ђу из ка би не та и 
про у ча ва ју про фа ни свет ствар них ин сти ту ци ја. Са вре ме на 
еко ном ска ми сао још увек је у ка би не ти ма. 

Еко но ме три чар у ка би не ту, ана ли зи ра ју ћи не ку еко-
ном ску по ја ву, при ку пља по дат ке за ду жи вре мен ски пе ри од, 
пра ви та бе ле, утвр ђу је ко ре ла ци је и ме то дом екс тра по ла ци-
је трен до ва на сто ји да утвр ди бу ду ћи ме ђу соб ни од нос про-
мен љи вих ве ли чи на. Ме ђу тим, ни је дан мо дел не мо же да 
укљу чи све про мен љи ве ве ли чи не, и про шлост не да је увек 
прав це бу дућ но сти. „Ако се по ђе од то га да за ни ма ње, обра-
зо ва ње, ко е фи ци јент ин те ли ген ци је, пол и ра са ути чу на пла-
ту, еко но ме триј ски ме тод би мо гао да од ре ди у ко јој је ме ри 
сва ки чи ни лац ве зан за ва ри ја ци је у пла ти; ис тра жи вач би 
та да мо гао да по ку ша и утвр ди узроч ни од нос. Ме ђу тим, тај 
на чин еко но ме триј ског ис пи ти ва ња но си со бом и мно го стру-
ке про бле ме. У еко ном ском жи во ту узрок и по сле ди ца се не 
од и гра ва ју у истом тре ну; че сто про ђе из ве сно вре ме пре но 
што се осе те ути ца ји. По след ње уто чи ште не ког еко ном ског 
ва ра ли це је за о ста ја ње у вре ме ну.“6

Чо век је од вај ка да, у су сре ту с не по зна тим, с Ко смо-
сом, са сво јом ко нач но шћу, те жио ду хов ном и фи зич ком је-
дин ству, са вр шен ству и бла го ста њу. Хри шћан ско уче ње чо-
ве ка спа ша ва ово зе маљ ских му ка, јер му на ла же да су све 
не во ље и ис по ве да ни гре си за жи во та пред у слов за спа се ње 
и пут у „рај ско на се ље“ по сле жи во та. Сто га све му ке и не-
да ће чо век до жи вља вао као Бож ју во љу и ну жност. На тај 
на чин, пре вла да на је ве чи та ди хо то ми ја ду ше и те ла, ап сурд-
ност по сто ја ња и по стиг ну то ду хов но и фи зич ко је дин ство и 
са вр шен ство. 

Но во ве ков на на у ка и ње на ме то да на ста ла је као ре зул-
тат бор бе про тив сред њо ве ков ног на чи на ми шље ња. Та да је 

6 Исто, стр. 68.
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по чео да ра сте дру штве ни углед оних ко ји зна ју да чи та ју и 
пи шу. Га ли лео Га ли леј, ко ји је из гу био бит ку, а до био рат,7 
сма тра да је не зна ње мај ка зло бе, за ви сти, срџ бе и свих дру-
гих по ро ка, ужа сних и огав них гре хо ва. Основ но ору ђе на-
у ке по ста ју ин стру мен ти за по сма тра ње, ме ре ње и екс пе ри-
мен ти са ње. Те о ри ја ни је ви ше са мо кон тем пла ци ја, не го, пре 
све га, ма те ма тич ко кон стру и са ње и ма те ма тич ки го вор, ко ји 
ре дов но мо ра да има сво ју екс пе ри мен тал ну ин тер пре та ци ју 
и сво је ег закт но, чул но - по сма трач ко оправ да ње.

Но во ве ков на на уч на ми сао за по че ла је свој три јум фал-
ни по ход про тив ме та фи зич ког на чи на ми шље ња бор бом за 
но ву ме то ду. Де карт, осни вач слав ног кар те зи јан ског ра ци о-
на ли зма, сма тра да ста ри обра зац зна ња не од го ва ра зах те-
ви ма вре ме на. Он је, јед но став ном фор му лом „ми слим, да-
кле по сто јим“, фи ло зоф ску спе ку ла ци ју ко нач но осло бо дио 
сред њо ве ков не за о ку пље но сти до ка зом ре ал но сти објек тив-
ног све та. С дру ге стра не, бри тан ски фи ло зо фи су се опи ра ли 
овом кар тер зи јан ском су бјек ти ви зму, сма тра ју ћи да при мат у 
спо зна ји све та има чул но ис ку ство и по сма тра ње спо ља шњег 
све та. По њи ма, људ ски ум је не из вор, већ ри зни ца зна ња 
пр во бит но сте че ног чул ним ис ку ством, а за тим си сте ма ти-
зо ва но ум ном спо соб но шћу. На тај на чин су се у мо дер ној 
фи ло зо фи ји за сно ва ле две ве ли ке тра ди ци је, по зна те као ра-
ци о на ли зам и ем пи ри зам.

По Кон ту, фи ло зо фи ја тре ба да по ста не по зи тив на на у-
ка као што су то све дру ге по себ не на у ке. Је дан од основ них 
за да та ка по зи тив не фи ло зо фи је је да про у ча ва ње дру штва 
диг не на ни во на у ке. Конт по ла зи од прет по став ке да су дру-
штве не по ја ве, као и при род не, ре гу ли са не не про мен љи вим 
за ко ни ма. Ин те лек ту ал на анар хи ја иза зи ва ста ње не ре да, те-
шких по тре са и од су ство дру штве не ко хе зи је. Она мо же да се 
пре ва зи ђе но вим дру штве ним по рет ком ко ји је уте ме љен на 
на уч ном осно ву. На у ка је у том по рет ку осно ва ре гу ли са ња 
дру штве них од но са. Конт на сто ји да про на ђе нов дру штве ни 
по ре дак у ко јем ће по је ди нац би ти пот пу но пот чи њен ко лек-
ти ву, по ре дак у ко јем ће на у ка да по ста не моћ но ору ђе кон-
тро ле по на ша ња по је дин ца.

7 Хо ма Ка то у зјан, „Ево лу ци ја еко ном ског ме то да: од по ли тич ке еко но ми је до 
по зи тив не еко но ми ке“, Гледишта, бр. 5-6 за 1985, стр. 27.
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***

У но во ве ков ној ин те лек ту ал ној ат мос фе ри те жи се фи-
зич ком и ду хов ном је дин ству, са вр шен ству и бла го ста њу за 
вре ме жи во та, а не у „рај ском на се љу“. На пу шта њем сред њо-
ве ков ног на чи на ми шље ња до шло се до спо зна је да не ма „рај-
ског на се ља“. Пре о вла да ло је ста но ви ште да за жи во та тре ба 
при гра би ти што ви ше ма те ри јал них до ба ра. Су срет с не по-
зна тим, бо ле шћу и смр ћу по ку ша ва да се ре ши са на у ком, 
ко ја от кри ва раз не при род не и дру ге за ко не. И еко но ми ја као 
на у ка при дру жу је се тим оп штим тен ден ци ја ма. Ме ђу тим, 
уме сто да бу де ум но рас по ла га ње зем ним до бри ма и си ла-
ма, она по ста је еуфе ми зам за гра беж. Та ко „нео кла сич на еко-
ном ска ана ли за из ра ста из мен та ли те та епо хе про све ће но сти 
ко ји ме та фи зич ки по ре дак за ме њу је на уч ним при род ним по-
рет ком. Не ви дљи ва ру ка ко ја је лич ни его и зам укло пи ла у 
оп шту хар мо ни ју из ми ри ла је скло ност епо хе про све ће но сти 
ка лич ној сло бо ди и при род ним за ко ни ма. Схва та ње Ада ма 
Сми та о рав но те жи у тр жи шној при вре ди та ко ђе је јед на од 
ва ри јан ти Њут но ве ме ха ни ке из XVII ве ка. Од та да је фи зи ка 
по че ла да слу жи као мо дел ко ме еко но ми сти тре ба да те же. 
Те шко ћа је у то ме што еко ном ске по ја ве ни су ни та ко уни вер-
зал не ни та ко пред ви дљи ве као што је слу чај са фи зич ким 
по ја ва ма“.8

На тај на чин, еко ном ска те о ри ја је у ду би ни ду хов не 
исто ри је на пра ви ла „пр во бит ни“ грех, опре де ли ла се за Ју-
дин та бор и кре ну ла у свет ја ве, свет по јав но сти, ми мо све та 
ствар но сти.

Због то га са вре ме на еко ном ска ми сао, из ме ђу на де и 
стреп ње са вре ме ног све та и нај но ви јег „но вог свет ског по-
рет ка“, ни је оно што је сте, она је оно што ни је, она је уза луд-
на страст. Еко но ми ја Ва ви ло на је оно што је сте, она је свет 
ствар но сти, она је орвеловскавизијаекономијеВавилона.

8 Ро берт Кат нер, op. cit.
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II
ЕкономијаВавилона

„Еко ном ска те о ри ја на За па ду је у ве о ма ло шем ста њу. 
Она је крај ње кон фу зна, и основ не иде је су по де ље не на раз-
ли чи те сег мен те, ко ји не мо гу оп ста ти за јед но.

Про из вод на функ ци ја је би ла ефи ка сно сред ство за глу-
пљи ва ња. Сту ден ту по ли тич ке еко но ми је се из ла же фор му ла 
Y = f/c,k/,a за тим се пре ла зи на сле де ће пи та ње у на ди да ће 
овај за бо ра ви ти да пи та у ко јим је ди ни ца ма се ме ри ‘к’. Но, 
пре но што сту дент  по ста ви то пи та ње, он ће и сам по ста ти 
про фе сор; на ви ке ле њо сти ду ха се та ко пре но се с јед не ге не-
ра ци је на дру гу“.

... ни сам са свим си гу ран да ли је еко но ми ја од не ке ко-
ри сти“ 

(проф. др Џо ан Ро бин сон)
„НаћићетеМе
кадМепотражите
свим
срцем
својим.“
(КњигапророкаЈеремије,29:13)

Стварањеекономије

За шест да на ство ри Бог не бо, Зе мљу, све тлост, та му, 
дан, ноћ, ве че, ју тро, тра ву, би ље, род но др ве ће, пти це, ки-
то ве, ри бе, сто ку, сит не жи во ти ње, зе маљ ске зве ри и Чо ве ка, 
му шко и жен ско. „Та да по гле да Бог све што је ство рио, и гле, 
до бро бје ше, ве о ма. И би ве че и би ју тро, дан ше сти“.9

Му шка рац се зва ше Адам, а же на Ева. По ста ви их Бог 
да жи ве у Еден ском вр ту где „учи ни Го спод Бог, те ни ко ше 
из зе мље сва ко ја ка др ве та ли је па за гле да ње и до бра за је ло, и 
др во од жи во та у сред вр та и др во од зна ња до бра и зла“.10 До-
зво ли Све ви шњи Чо ве ку да са сва ког др ве та у вр ту сло бод но 
је де, из у зев с „др ве та од зна ња до бра и зла“ и ре че му: „... с 

9 Библија,Старизавјет, пре вод Ђу ре Да ни чи ћа, Бе о град, 1984, стр. 2.
10 Исто.
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ње га не је ди, јер у ко ји дан оку сиш с ње га, умри је ћеш“.11 Ме-
ђу тим, лу ка ва зми ја ре че Еви да не ће умре ти ако по је де плод 
с др ве та жи во та. По на го во ру зми је, по је де Ева плод, „па да-
де му жу сво је му те и он оку си“.12 Та да Бог упу ти про клет-
ство зми ји и же ни, „па он да ре че Ада му: што си по слу шао 
же ну и оку сио с др ве та с ко је га сам ти за бра нио ре кав ши да 
не је деш с ње га, зе мља да је про кле та с те бе; с му ком ћеш се 
од ње хра ни ти до сво је га ви је ка. Тр ње и ко ров ће ти ра ђа ти, 
а ти ћеш је сти зе ље пољ ско. Са зно јем ли ца сво је га је шћеш 
хљеб, до кле се не вра тиш у зе мљу од ко је си узет; јер си прах, 
и у прах ћеш се вра ти ти. И Го спод Бог иза гна га из вр та Еден-
ско га да ра ди зе мљу, од ко је би узет“.13 

 Кад се на ђе ван вр та Еден ско га, где пло до ви за је ло 
са ми ни ца ху, упла ши се Адам и збу ни, ви де да мо ра с му ком 
об ра ђи ва ти зе мљу у зно ју ли ца сво га, да би он и Ева је ли хлеб 
и пре жи ве ли. Ре ши Адам да об ра ђу је зе мљу, али не зна ђа ше 
ка ко. Обра ти се Бо гу, по ка ја се за учи ње ни грех, за мо ли за 
опро штај и упи та ка ко се зе мља об ра ђу је. Све мо гу ћи опра-
шта гре шни ци ма кад се по ка ју и мо ле, па опро сти и Ада му 
као пр вом гре шни ку. И та ко, на ра дост оп шту и бла жен ство, 
ство ри Онај ко ји све зна, све ви ди и све мо же пр ву алат ку и 
упу ти Ада ма да њо ме ру ку је.

 Јед но га да на, док Адам об ра ђи ва ше зе мљу, ди же се 
стра шна олу ја. Скло нив ши се под не ко др во, он и Ева од-
лу чи ше да на пра ве ку ћу. Али не зна ђа ху ка ко да упра вља ју 
њо ме. Обра ти се Адам опет Бо гу. Ре ши Бог да му и овог пу та 
по мог не, и ство ри за ко не по мо ћу ко јих се упра вља ку ћом. Те 
за ко не Ство ри тељ на зва економија,14 и по зва Чо ве ка, упо зна-
де га с њом и ре че му: „Ко ли ко мо жеш, оно ли ко и ра ди; не 
пи там те ко ли ко си ура дио, не го је си ли ра дио; што мо жеш 
да нас ура ди ти, не оста вљај за су тра; ко ра ди тај има, а ко не 
ра ди не ка и не је де; не мар на ру ка оси ро ма ша ва, а вред на обо-
га ћа ва.“ 

11 Исто.
12 Исто, стр. 3.
13 Исто.
14 Реч „еко но ми ја“ по ти че од грч ке ре чи oikos, што зна чи ку ћа, и no mos, што 

зна чи за кон. Да кле, по јам „еко но ми ја“ озна ча ва за ко не упра вља ња ку ћом. 
Тра жња, по ну да, но вац, це не и ин фла ци ја не пред ста вља ју све еле мен те еко-
но ми је. Они су не из о став ни еле мен ти тзв. роб не при вре де.
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 „Иза то га Адам по зва Је ву, же ну сво ју, а она за труд-
ње и ро ди Ка ји на“.15 Љу ди се раз мно жа ва ху. И ство ри Бог 
тражњу. На об ра ђе ној зе мљи Ада му ра ђа ху ра зни пло до-
ви. Ство ри Бог и понуду. По што већ бе ја ше оби ље пло до ва и 
про из во да, љу ди по че ше да их ме ђу соб но раз ме њу ју та да Бог 
ство ри новац ицене. Ка да љу ди има ђа ху ви ше нов ца, тра жња 
по ста је ве ћа од по ну де, и це не раш ћа ху. За ми сли се Ство ри-
тељ и од лу чи да ство ри инфлацију.16

 Тражњи,понуди,новцу,ценамаиинфлацији Бог ду ну 
у нос дах жи вот ни, и ре че им: Пре пу штам вас цар ству зе-
маљ ском и во љи људ ској. Ужи вај те у еко ном ским те о ри ја ма 
и у др жав ним еко ном ским по ли ти ка ма, ко је ће љу ди (еко но-
ми сти и по ли ти ча ри) ства ра ти и у њи ма вас ма зи ти, а за уз-
врат љу ди ма чи ни те до бро и не кај те се, чи ни те зло и на дај те 
се. Чи ни те до бро и они ма ко ји вас мр зе. До бра су де ла нај-
ве ће бо га ство. Ме ђу тим, за пре ти им Све мо гу ћи, го во ре ћи: 
„Жи ви те и ра ди те сло бод но што же ли те, али ekonomskirock
androllnesmetedaigrate“.

 И ре че Бог, и мах ну ру ком, и та ко би.

Развојекономије

 Оба сјан бо жан ском све тло шћу, пр ви се еко но ми-
јом ба вља ше ва ви лон ски цар Ха му ра би је (XVI II век п.н.е.). 
Сво ји јем за ко ни ма шти ћа ше еко ном ски ин те рес др жа ве, 
ро бо вла сни ка и сит них про из во ђа ча. Ста ри Еги пат, древ но 
цар ство (око 3.000 го ди на п.н.е.), во ђа ше ра чу на о еко но ми-
ји хра мо ва. У „Ар ха ша стри“ (из ме ђу тре ћег и че твр тог ве ка 
п.н.е.), ста ри Ин диј ци раз ма тра ху пи та ња при хо да и рас хо да 
др жав ног бу џе та. У Ста рој Ки ни, еко ном ска пи та ња на ла зе 
ме сто у уче њу по зна тог ки не ског ми сли о ца Кон фу чи ја (531-
479. го ди не п.н.е.). Та пи та ња из ло жи Ме-Ци. Он се за ло жи за 
за шти ту се ља ка кад су у пи та њу вла сни штво над зе мљом и 
по ре ска оп те ре ће ња. За Ста ру Грч ку (VI II-VI век п.н.е.) мо га-
ше се ре ћи да не по се ду је го то во ни ка кве тра го ве еко ном ске 
ми сли тог вре ме на. Пр ви ко ји по слу ша Бож ју во љу и за ло жи 

15 Библија, стр. 3.
16 Ин фла ци ја по ти че од ла тин ске ре чи in fla re, што зна чи на ду ва ти. У фи нан-

си ја ма зна чи пу шта ти у оп ти цај ве ће ко ли чи не нов ца не го што зах те ва ју 
еко ном ске при ли ке.
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се за тражњу,понудуиновац бе ја ше Пе ри кле, ко ји вла да ше 
ан тич ком Грч ком (V век п.н.е.). Ме ђу тим, по што по бе ди еко-
ном ски за о ста ла Спар та и рас па до ше се Атин ски по мор ски 
са вез и де мо кра ти ја, уми шљу Злоб но га и Не ча сти во га, у кри-
зу упа де ан тич ка Грч ка и до жи вје пре о крет у сво јем еко ном-
ском и по ли тич ком раз во ју. Ксе но фон, Пла тон и Ари сто тел 
шти ћа ху на ту рал ну, а про ти вља ху се роб ној при вре ди. Ари-
сто тел се (кра јем IV ве ка п.н.е.) по ка за као нај ве ћи ми сли лац 
ан тич ке Грч ке. За раз ли ку од Ксе но фо на и Пла то на, он хо ти-
ја ше уме ре ну де мо кра ти ју, а ро бо вла снич ки си стем бра ња-
ше го то во апо ло гет ски. У По ли ти ци, за раз ли ку од Пла то на, 
шти ћа ше при ват ну сво ји ну; али, по што та при ват на сво ји на 
у роб ној при вре ди ра ђа ше грам зи вост, из лаз ви де у вра ћа-
њу на на ту рал ну при вре ду. Ри мља ни се мно го ви ше ба вља ху 
прав ним не го еко ном ским по сло ви ма. До ду ше, во ђа ху ра чу-
на о по љо при вре ди. Та ко Ка тон, Ста ри (III-II век п.н.е.) на-
пи са де ло „О зе мљо рад њи“, и у ње му се за ло жи за про из вод-
њу за соп стве не по тре бе, а су прот ста ви про из вод њи за тр-
жи ште. Ми сао еко ном ска фе у да ли зма на ста ни се у Ку ра ну а 
њен апо стол, нај по зна ти ји ми сли лац то га до ба (XIV-XV век), 
Ибн Хал дун, го во ра ше о по де ли, раз ме ни, нов цу, бо гат ству, 
по ре зи ма и по тре би да се они про те ра ју из жи во та зе маљ-
ског. Хри шћа нин Ав гу стин (про зван „Бла же ни“), ви со ко ис-
ти че рад, на ро чи то у по љо при вре ди, и осу ђи ва ше тр го ви ну 
и зе ле на штво ко ји, ми шља ше он, ни су у скла ду с хри шћан-
ским мо рал ним нор ма ма. По гле де То ме Аквин ског (фе у дал-
на еко ном ска ми сао XI II ве ка), нај зна чај ни јег ми сли о ца ме ђу 
ка но ни сти ма, као зва нич ну фи ло со фи ју при хва ти Ва ти кан. 
Ко но ни сти и Аквин ски до ђо ше до те о ри је „пра вед не це не“, 
ко ја од го ва ра ше ра ду утро ше ном у про из вод њи, али и обез-
бе ђи ва ње про дав цу да нор мал но жи ви од за ра де ко ју за њу 
до би ја.

***

Да кле, јед ни бе ја ху за, а дру ги про тив тражње,пону-
де, новцаицена. Али, Бог наш, пре дра ги и све мо гу ћи, си-
лом сво јом и му дро шћу ни из че га ство ри не бо и зе мљу и све  
ви дљи во и не ви дљи во. Они ко ји се уз о хо ли ше и у охо ло сти 
сво јој су прот ста вља ше во љи Бож јој и по сто ја њу тражње,
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понуде,новцаицена, до жи ве ше не у спех. До ђе ка пи та ли зам, 
и с њим роб на при вре да за вла да, без об зи ра на оне што се за 
њу за ла га ху или јој се про ти вља ху. Ка да већ би та ко, по ви-
но ва ше се сви Бож јој во љи, еко но ми сти се при хва ти ше пе ра, 
а др жав ни ци, ми ни стри фи нан си ја и по ли ти ча ри ме ра еко-
ном ске по ли ти ке. тражња,понуда,новац,ценеи инфлаци-
ја про цве та ше. Сва ко с њи ма игра ше игру да би се до мо гао 
нај ви ше до би ти. Фран цу ски еко но мист Жан Ба тист Сеј утвр-
ди пра ви ла сво је игре за ко ном, ка ко се већ ва ља ше, и на ре че 
га: за кон тр жи шта. Су шти на тог за ко на би - ка да су по ну да 
и тра жња јед на ки, та да це не не ра сту и не ма ин фла ци је. За 
сва ки слу чај, евен ту ал ни пад или по раст це на об ја шња ва ху 
се кван ти та тив ном те о ри јом нов ца. Су шта ство те те о ри је би 
у то ме да су це не упра во сра змер не ко ли чи ни нов ца. Узрок 
по ра сту, од но сно па ду, це на на ла за ше се, да кле, у по ра сту од-
но сно па ду ко ли чи не нов ца у оп ти ца ју. По ве ћа ње ко ли чи не 
нов ца до во ђа ше до по ве ћа ња це на, и су прот но. Се јов за кон 
при хва ти ше и тра ди ци о нал ни еко но ми сти као Ри кард, Џон 
Стју арт Мил, Ри кар дов ин тер п ре та тор, и чак до не кле и Мар-
шал у сво јим ра ни јим ра до ви ма. Иако до ста из ме њен, Се јов 
за кон тр жи шта пред ста вља ше ка мен те ме љац на ко јем по чи-
ва ше  тра ди ци о нал на еко но ми ја. понуда,тражња,цене,но-
вациинфлација жи вља ху у сло зи, срећ ни и за до вољ ни што 
их ни ко не про га ња као пре ка пи та ли зма, не го се сви игра ју 
с њи ма. Као што им ре че Бог, љу ди ма чи ња ху до бро, а они 
их  ма зи ше у сво јим те о ри ја ма, пре си па ју ћи и до си па ју ћи час 
ви ше нов ца, ма ње по ну де, ви ше тра жње, ве ће це не итд. - у 
не до глед. Та да сви ма бе ја ше до бро. Ме ђу тим, у Не мач кој ле-
та Го спод њег 1914, ту це ја ја ку по ва ху љу ди за јед ну мар ку, 
1923, ко шта ше их 5.000 ма ра ка, а но вем бра 1923. го ди не ја ја 
се уз ди го ше у не бе ске ви си не, те ста ја ху 80 ми ли јар ди ма-
ра ка. Чо век на ру чи ва ше кри глу пи ва по јед ној, а на ред ну по 
дру гој це ни, про ме не и за ба ве ра ди. Шта то би? Ко ли чи на 
нов ца у оп ти ца ју раш ћа ше, раш ћа ху тра жња, це не и ин фла-
ци ја, а са мо по ну да опа да ше. 

Ви де Бог овај ха ос у по рет ку ства ри, и пр во бит но хте-
де да љу то ка зни тражњу, понуду, новац и инфлацију. Но, 
по што је до бро стив, ка ко и до ли ку је ли цу ње го ву, ра жа ли 
се и од лу чи да за ду жи еко но ми ста Џо на Мај нар да Кеј нза да 
по ку ша да их по ми ри. Кејнз то и ура ди, и 1936. го ди не об ја-



ИвицаСтојановић ГЛОБАЛИЗАЦИЈА–ОРВЕЛОВСКА...

290

ви по зна ту му књи гу Оп шта те о ри ја за по сле но сти, ка ма те и 
нов ца. О Кеј нзо вој те о ри ји за по сле но сти на Кон гре су Аме-
рич ког еко ном ског удру же ња го во ра ху као о „ре во лу ци ји“ 
у еко ном ском ми шље њу, ко ја се мо га ше упо ре ди ти са мо с 
Дар ви но вом или мо жда Ко пер ни ко вом ре во лу ци јом. Ха рис 
твр ђа ше да је Кејнз „да ри вао де мо крат ском ка пи та ли зму но-
ви рок жи во та,“17 јер ње го ва те о ри ја из вр ши огро ман ути цај 
на еко ном ску по ли ти ку ка пи та ли стич ких др жа ва. Шта је, у 
ства ри „кеј нзи јан ска ре во лу ци ја?“

Кејнз, пр во, од ба ци Се јов за кон тр жи шта. До ми сли се 
да ће понуду,тражњу,цене,новациинфлацијуиз ми ри ти и 
у брат ској сло зи оста ви ти ако ре гу ли ше обим и усме ра ва ње 
тра жње. Због то га ре ши да уве де кре дит но-мо не тар ну и по-
рес ку по ли ти ку (Бог му дао рај ско на се ље), и по ли ти ку дру-
штве ног фи нан си ра ња. Ако би тра жња ве ће од по ну де, раш-
ћа ху це не и ин фла ци ја, сма њи ва ше се кре ди ти и дру штве но 
фи нан си ра ње и по ве ћа ва ше по ре зи. На тај на чин сма њи ва ше 
се ко ли чи на нов ца у оп ти ца ју, сма њи ва ше и тра жња ко ја се 
и при бли жа ва ше по ну ди. Али, са сма ње њем кре ди та и дру-
штве ног фи нан си ра ња - а, бог ме, и с по ве ћа њем по ре за - не 
сме де се пре те ра ти, јер се та да због не до стат ка нов ца сма њи-
ва ше и по ну де. Та ко Кејнз из вр ши Бож ји за да так и по ми ри 
тражњу,понуду,цене,новациинфлацију.

МетафизикаЕкономскогRockAndRoll-А18

Ин ди ви ду ал ни про из во ђач фор ми ра ше це ну ко шта ња 
сво јих про из во да. То је она це на ко ја му омо гу ћа ва ше да по-
кри је на ста ле тро шко ве за да ти про из вод. Та це на мо га ше да 
бу де ма ња, ве ћа или, пак, јед на ка тр жи шној це ни, чи ју ве ли-
чи ну од ре ђи ва ху по ну да и тра жња.

Ако про дај на це на бе ја ше ве ћа од тр жи шне, и про из-
во ђач хо ћа ше по њој да про да је, по ста де не кон ку рен тан и 
тра жња ку по ва ше ро бу од дру гих про из во ђа ча чи ја про дај на 
це на би јед на ка или ни жа од тр жи шне це не. Ин ди ви ду ал ни 

17 S. Ha ris. Jonh Maynard Keynes - Eko no mist and Po licyma ker, New York 1955, 
str. IX-X.

18 Под на слов овог де ла ру ко пи са пред ста вља ми шље ње о ку ћи ко ја се на ла зи 
ван ис ку ства про стор но - вре мен ске ствар но сти, за то што се за ко ни по ко ји-
ма се упра вља том ку ћом љу ља ју и ва ља ју.
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про из во ђач би та да при ну ђен да сво ју про дај ну це ну сма њи 
и из јед на чи с тр жи шном. Ме ђу тим, из гу би део сво је за ра де, 
или по не кад не успе ни да по кри је сво ју це ну ко шта ња.

Ка да про дај на це на бе ја ше јед на ка тр жи шној, про из во-
ђач би кон ку рен тан и Бо гу уго дан, те успе ва ше да про да ро-
бу, по кри је це ну ко шта ња и оства ри пред ви ђе ну за ра ду.

Ако му про дај на це на бе ја ше ма ња од тр жи шне, да ти 
про из во ђач с Бож јом по мо ћи би кон ку рент ни ји од оста лих. 
Тра жња ку по ва ви ше ро бе од ње га за то што је она јев ти ни ја. 
Он по кри ва ше тро шко ве це не ко шта ња, оства ри ва ше пред-
ви ђе ну за ра ду ко ја би нај ве ћа, јер про да ва ше ве ћи број про-
из во да од оста лих про из во ђа ча.

Да кле, с Бож јом про ми шљу, за ра да про из во ђа ча за ви-
си ја ше од ви си не тр жи шне це не и соп стве не це не ко шта ња. 
Ви ша тр жи шна це на а ни жа це на ко шта ња, па ри ца ве ћа.

Али, ту се ме ша Не ча сти ви, и про из во ђач ни кад уна-
пред не зна ђа ше тр жи шну це ну, јер се ње на ви си на стал но 
ме ња ше, у за ви сно сти од не пред ви дљи вог стал ног ме ња ња 
од но са по ну де и тра жње. По ве ћа ње тра жње иза зи ва ше по ве-
ћа ње тр жи шних це на и су прот но. Тр жи шну це ну про из во ђа-
чи са зна ва ху тек ка да, уз Бож ји бла го слов, из ла жа ху на тр-
жи ште а на њу мо га ху да ути чу та ко што ће је сво јом ма њом 
или ве ћој по ну дом ма ње или ви ше сма њи ва ти, али им ни то 
сма ње ње не бе ја ше уна пред пред ви ди во, јер исто вре ме но мо-
га ше до ћи но ва тра жња, те се тр жи шна це на опет по ве ћа ва ше. 
За ра ду про из во ђач мо га ше да по ве ћа је ди но стал но по ве ћа-
ва ју ћи сво ју про дук тив ност, еко но ми чност и рен та бил ност. 
Про дук тив ност, еко но мич ност и рен та бил ност се по ве ћа ва ху 
но вим ма ши на ма, а још ви ше ако људ ски рад за ме њу је рад 
ма ши на. Тај рад би бр жи и јев ти ни ји, и омо гу ћа ва ше про-
из во ђа чу да фор ми ра ни жу це ну ко шта ња сво јих про из во да. 
Због то га про из во ђач би при ну ђен да део сво је за ра де стал но 
ула же у но ве ма ши не ко је за ме њи ва ху рад Чо ве ка. Не ура ди 
ли, с Бож јом про ми шљу, то он, ура ди (опет с Бож јом про-
ми шљу) ње гов кон ку рент, а он уско ро са сво јом про дај ном 
це ном не мо га ше да по кри је ни це ну ко шта ња, а ка мо ли да 
не што и за ра ди. И све то би на про паст ње га као про из во ђа-
ча. Да кле, Кон ку рен ци ја, међусобниодносипонуде,тражње
ицена учи ни ше да про из во ђач бу де си гу ран за свој оп ста нак 
на тр жи шту и сво је пре жи вља ва ње као Чо ве ка, је ди но те же-
ћи стал ној ве ћој за ра ди. Њу, пак, мо га ше да оства ри ула жу ћи 
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ве ћа сред ства због тех нич ке опре мље но сти сво је про из вод-
ње. Та ко Све мо гу ћи и до бро же ла тељ ни, или Не ча сти ви, или 
у до слу ху, или Не ча сти ви по во љи Све мо гу ћег, про бу ди ше у 
Чо ве ку - про из во ђа чу нај ни же стра сти, похлeпу, грам зи вост, 
глад за за ра дом, бо гат ством и све ве ћом ко ли чи ном нов ца. 
Основ но мо рал но на че ло по ста де: до зво ље не су све рад ње 
ко је до но са ху ви ше нов ца. Ва жно је ди но бе ше да се уло же ни 
но вац вра ти уве ћан. Та ко и ула га ње у но ве ма ши не, ко је за-
ме њи ва ху људ ски рад - уме сто да му че но га осло бо де гре ха 
- умно жа ва ху грех до не бе са и уве ћа ва ху ко ли чи ну нов ца и 
бо гат ства. Та ко би ство ре на технологија.19 Да кле, ства ра ју-
ћи технологију, Чо век не хте де да учи ни до бро бит Чо ве чан-
ству, не го да за се бе ви ше за ра ди. На ства ра њу технологије 
те ра ху га силеконкуренције,силемеђусобногодносапонуде,
тражњеицене и соп стве на по хле па за бо гат ством и по се-
до ва њем нов ца и ства ри. Те си ле и по хле па за вла да ше Чо-
ве ком, а да он то га и не бе ше све стан. технологија све ви ше 
за ме њи ва ше Чо ве ка у про це су ра да, та ко да и она по че њи ме 
да вла да и упра вља. На тај на чин, технологија по че да ис по-
ља ва сво је пра во зна че ње. Омо гу ћи да љу ди јед ни дру ге је ду, 
а је сти Чо ве ка - та кво зло и по шаст не бе ја ху убе ле жни ни у 
Та бли це. Не до се ти се Тво рац то ме злу, сем ако на то не по-
ми шља ше кад ре че Не убиј бли жње га сво га. Ку ка ше Чо век 
по је ден од чо ве ка, а онај Злоб ни уча ше - тај што те по је де и 
ни је Чо век. А му че ни се зно ја ше - не на во ди ли га Злоб ни во 
ис ку ше ни ја, или му га по сла Све зна ју ћи да га по у чи.

„Tec hne зна чи умет но, ве штач ко, док из ве де ни ца tec hna-
sma до слов но зна чи оп се на, пре ва ра“.20 Да кле, технологија не 

19 „Тех но ло ги ја је про из вод ња об ли ка: ум ских об ли ка (ло гос) ми шље ња, а тех-
нич ких об ли ка (tec hne) ра дом; тех но ло ги ја про из во ди исти ну и ле по ту. Она 
је на чин на ко ји се кре та ње пре тва ра у об лик, што и тре ба на зва ти исто ри-
јом: отва ра њем мно штва ме ди ја за Ле но нов пут. Тех но + ло ги ја је уки ну та 
у жи вом иден ти те ту оства ре ног ло гос-а (реч) и оства ре ње тех ни ке (те ло) - 
Христ. Пот пу но оства ре ње тех но ло ги је да то је у иден ти те ту ума, исто ри је и 
ра да (Хе гел, Маркс): та да се она ну жно кон кре ти зу је. Ње но кон кре ти зо ва ње 
у пред мет ном све ту до вр ша ва За пад ну исто ри ју као рас па да ње: удва ја ње. 
Удво је ни свет би ва раз би јен ка да је во ља ту. Тех но ло ги ја се де лат но оства ру-
је као уни вер за ла ни по сред ник, ана ли за лич но сти и жи во та, сва ке чвр сти не 
за по сто ја ње, као ла га но кли за ње у ни шта, као ства ра ње на спрем ног све та, 
огле да ла ко је је исто (исти ни то), али ни је жи во. Тех но ло ги ја је све оно што 
ни је лич ност“. (Видици, бр. 1/2 за 1981. го ди ну, стр. 24).

20 Свет слав Ба са ра, „Дух Ва ви ло на, Дух Изра и ља“, ЛетописМатицесрпске, 
но вем бар 1985, стр. 579.
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би оства ре на као те жња за ства ра њем до бро би ти Чо ве чан-
ству, не го као ре зул тат де ло ва ња си ла оту ђе них од Чо ве ка, 
а не ни Бож јом во љом. „Још у XIV ве ку Јо ха нес Ан ге ли кус 
пи ше: ‘У по след њи дан вас кр сну ће са мо оно што је ство ре но 
од Го спо да: да кле оно ство ре но бо жан ском љу ба вљу и во љом 
пре о бра зи ће се у Го спо ду. Све што је ство ре но људ ским ра-
зу мом и ру ком про гу та ће та ма, јер Го спод твар пре о бра жа ва 
у би ће, а чо век - во ђен гор до шћу ко ја је пад - твар пре о бра-
жа ва у ни шта ви ло’ (De ve ra na tu rae re bus, II 54)“.21 Чо век, оп-
ште ћи с при ро дом, ство ри технологију ко ја се од ње га оту ђи 
и отр же кон тро ли. Са да она сто ји из ме ђу Чо ве ка и при ро де, 
и он не ра зум но уни шта ва и при ро ду и се бе. Збогтогаона
представљаше, и представља, опсену и превару. Превари
чакисилемеђусобногодносапонуде,тражњеицена ко је је 
ство ри ше.

Из ра чу ва ње ви си не кре ди та, дру штве ног фи нан си ра-
ња, по ре за, ко ли чи не новца у оп ти ца ју, оби ма тражње,по-
нуде,ценаиинфлације би пре пу ште но ком пју те ри ма. Ду го 
то ком пју те ри ра ди ше успе шно. Еко но ми сти у њих уба ци ва-
ху кеј нзи јан ске и дру ге ком би на ци је на ве де них еле ме на та, и 
на оп ште за до вољ ство свих све функ ци о ни са ше ка ко ва ља.

***
Јед ног да на сма њи ше се кре ди ти и дру штве но фи нан-

си ра ње, а по ве ћа ше по ре зи. То сма њи ко ли чи ну нов ца у оп-
ти ца ју, тра жњу и још ви ше по ну ду, а ин фла ци ја, уме сто да 
опа да, на гло раш ћа ше. Ни ко ме не би ја сно шта се зби сем, 
ваљ да, Све зна ју ћем или Не ча сти вом. Еки пе тех но ло га, вр-
хун ских еко но ми ста и ин же ње ра, да ни ма оп се да ху ком пју те-
ре и по ку ша ва ху да на ђу ре ше ње за то. Ме ђу тим, ин же ње ри 
кон ста то ва ше да су ком пју те ри ап со лут но ис прав ни, а еко но-
ми сти за кљу чи ше да кеј нзи јан ски и оста ли прав ци еко ном-
ске ми сли то не мо гу да ре ше. На ста де ха ос. Це не раш ћа ху, 
љу ди гла до ва ху, ја вља ху се штрај ко ви и по бу не, вла де па да-
ху, зе мља се на ђу бри ба ле гом сва ко ја ком и про цве та ми то, 
ко руп ци ја и не мо рал. Свет ско тр жи ште се то тал но по ре ме ти.

По сла ше си ле ад ске, или Бож је, не као пре ку гу, ко ле-
ру или гу бу, не го но ву еко ном ску бо лест, а са вре ме ни вра чи 

21 Исто.
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- еко но ми сти ра зних пра ва ца, шко ла и убе ђе ња про зва ше је 
стагфлацијом, и упо ре ди ше с ра ком ко ји за вла да а не зна ђа-
ше се ка ко. У том сми слу, и Пол Са мју ел сон ис ти че да еко-
но ми сти кра јем 70-их го ди на овог ве ка, за раз ли ку од 60-их, 
са знат но ма ње ди вље ња по сма тра ху сво ју ве шти ну. Упо ре-
ди еко но ми сте с ле ка ри ма: „Ле ка ри чи ја је струч ност ви со ко 
ува жа ва на ка да су ан ти би о ти ци за у ста ви ли пне у мо ни ју, мо-
гу те шко да оп ста ну ка да јав ност поч не да при пи су је њи хо ве 
не у спе хе, у од но су на рак, њи хо вој не до вољ ној спре ми“.22

Да кле, те шко се мо га ше ре ћи да се од Мар ша ла и Кеј-
нза23 у еко ном ској те о ри ји де си не што но во. Углав ном се пре-
ра ђи ва ше ста ро и тап ка ше у ме сту. Сто га др Џо а на Ро бин сон 
с пра вом утвр ди да је „еко ном ска те о ри ја на За па ду у ве о ма 
ло шем ста њу“ и кон ста то ва:“ ...ни сам са свим си гур на да ли је 
еко но ми ја од не ке ко ри сти („Еко ном ска фи ло зо фи ја“).

Нео кла сич на еко ном ска док три на озбиљ но се уз др ма. 
Уни вер зи тет Хар вард до не се од лу ку, 1978. ле та Го спод њег, 
да се ви ше не ко ри сти чу ве ни Са мју ел со нов уџ бе ник „Еко-
но ми ја“, ко ји се пр ви пут по ја ви 1948. ле та од да на ка да се 
ро ди син Го спод њи, ко ји уза луд би рас пет да спа се љу де од 
Пр вог и по том дру гих гре хо ва, Со до ма и Го мо ра, ли це ме ра 
и фа ри се ја, пи ла тов ског пра ња ру ку - са мо за тај грех Де ви-
ца би мо ра ла да ро ди још три си на Бож ја, а по сле где ће се 
с то ли ким си но ви ма, без гре шно за че тим! „Док су про фе со-
ри стал но пу то ва ли из ме ђу Ва шинг то на и сво јих учи о ни ца, 
тру де ћи се да сво је те о ри је пре то че у прак су у то ку 60-их 
го ди на, и уоча ва ју ћи ка ко се њи хо ва оче ки ва ња пре о кре ћу у 
ви со ку ин фла ци ју и ве ли ку не за по сле ност у то ку 70-их, њи-
хо ви сту ден ти еко но ми је учи ли су са свим дру га чи ју лек ци ју 
од оне ко ја се на ла зи ла у уџ бе ни ци ма“.24

 Ви дев ши шта се на Зе мљи де си, Бог се уз не ми ри и де-
фи ни тив но на љу ти. Схва ти да технологија пре ко ком пју те ра 
про го во ри ре чи ма Со то не. И та ко технологија из вр ши сво ју 

22 Пол Са мју е ле он, „Моћ и не моћ еко но ми ста“, Економскаполитика, 14. сеп-
тем бар 1977.

23 Ка да је, три де се тих го ди на, про на шао ре цеп те за су зби ја ње не за по сле но сти 
и кри зе, Кејнз је по стао „про рок ин сти ту ци о на ли зо ва не ве ре. Сва ко је мо рао 
ве ро ва ти да би оп стао на сце ни... Али,... го ди не ве ре се при бли жа ва ју кра ју. 
Кеј нзо ва ера је ду го тра ја ла, али не за сва вре ме на“ (J.K. Gal bra ith: The Age 
of Un cer ta inty, 1977, стр. 225-226).

24 проф. др Зо ран Пја нић, „Но ва те о риј ска еко но ми ја у Аме ри ци“, Социјали-
зам, бр. 6, 1981, стр. 966.
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исто риј ску пре ва ру. Тражња,понуда,цене,новациинфлаци-
јанисуболесниодстагфлације,каоштомислеекономисти, 
не го ихтехнологијанаговорида,ипоредизреченезабране,
заиграјуekonomskirockandroll. До би ше очи, по ста ше бо го-
ви, и са да зна ју шта је до бро а шта зло. Ви ше им ни ко не мо-
га ше ста ти на пут. Бе ше то не за пам ће ни економскиrockand
roll,којитражња,понуда,новац,ценеиинфлација игра ху у 
про дав ни ца ма, ста но ви ма, пред у зе ћи ма, еко ном ским ди ско-
те ка ма свих Уни вер зи те та и Вла да све та, Ме ђу на род ној бан-
ци за об но ву и раз вој, Ме ђу на род ном мо не тар ном фон ду,25 
ОЕЦД-у и оста лим др жав ним и ме ђу на род ним еко ном ским и 
фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма. Игра ше се економскиrockand
roll и ис пи ја ху же сто ка пи ћа. Свет по ста де пи јан. Све се љу-
ља ло и ва ља ло. „И Го спод ви де ћи да је не ва љал ство људ ско 
ве ли ко на зе мљи, и да су све ми сли ср ца њи хо во га сваг да са-
мо зле; по ка ја се Го спод што је ство рио чо вје ка на зе мљи и би  
му жао у ср цу. И ре че Го спод: хо ћу да ис три је бим са зе мље 
љу де, ко је сам ство рио, од чо вје ка до сто ке и сит не жи во ти-
ње и до пти ца не бе ских; јер се ка јем што сам их ство рио“.26 
,,.... раз ва ли ше се сви из во ри ве ли ког без да на, и отво ри ше се 
уста ве не бе ске. И уда ри дажд на зе мљу за че тр де сет да на и 
че тр де сет но ћи“.27

 И Бог ре че:
а) „тра жња, по ну да, це не, но вац и ин фла ци ја не ка до-

би ју вред ност од ми нус бес ко нач но.“
Та ко и би. Тра жња опа да ше. Бли ста ви сјај и бо га ство 

по там не ше. Ка да тра жња си ђе на „0“, ни јед не нов ча ни це на 
зе маљ ској ку гли ви ше не бе ше. Вра та пур га то ри ју ма се отво-
ри ше и тра жња кре ну на свој на чин по чи нак - ми нус бес ко-
нач но. За њом оти до ше по ну да, це не и ин фла ци ја.

б) „тех но ло ги ју не ка про гу та та ма и не ка се рас пад ну 
сви ну кле ар ни ре ак то ри, чер но бил ски и оста ли, ну-
кле ар не под мор ни це, ле ти ли це ‘шатл’ и све оста ло 
што је ство ре но људ ским ра зу мом и ру ка ма.“

25 „Ве се ли се пре све ти ММФ  
у те би ле же до го во ри пре ча сни 
свих са бо ра и зној иноч ки“  
(Сло бо дан Сто ја ди но вић, збир ка пе са ма Понорник, пе сма „Слу жба 
све тим та бли ца ма мно же ња“, Но ва књи га, Бе о град, 1985, стр. 47.)

26 Библија, стр. 5.
27 Исто, стр. 6.
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„...ипрвианђеоогласисиренузаузбуну
икаокишападахуснеба
Стронцијум90
Цезијум137
Угљеник14
итададругианђеоогласисирену
иукругуод300миљапопрскашесвебубнеопне
одзвукаексплозије
иизгорешесвезеницекојевидешесветлостпраска
укругуод300миља
иврелинасредиштабешекаоврелинасунца
испаришечеликгвожђестаклобетон
исрушишесепретворениурадиоактивнукишу
иразвисеураганскивихорјачинеураганафлоре
3милионааутомобилаикамионапролетешенебом
иударашеузградепрскајући
каококтелиМолотов
Атадатрећианђеоогласисиренузаузбуну
инадЊујоркомвидехпечурку
идругупечуркунадМосквом
итрећунадЛондоном
ичетвртунадПекингом
(свисузавиделисудбиниХирошиме)
Свепродавницесвимузејиибиблиотеке
исвелепотеназемљи
испарише
инесташеуобликурадиоактивнихчестица“.

Апокалипса28

На не бу се по ја ви ше ре чи:
Вавилонјепао,
великиВавилонјепао

28 Ер не сто Кар де нал, збир ка пе са ма Псалми, ДОБ, Бе о град, 1983, стр. 69 и 70.
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GLOBALISATION–THEORWELLIANVISION
OFTHEBABYLONECONOMY

Resume
Economicsasasciencegoestoonedirection,andeconom-

ic reality to theother.Thereare twobillionhungrypeople on
earth.Every fourth inhabitant livesonadollaraday,and100
000peopledieofhungereveryday.Thescienceofeconomicsis
constantlylookingforasolutioninformulaeandmathematical
statisticalmodels, while economics of reality has a number of
demographicandsocialproblemsthatkeepincreasing.Thecon-
ditionofnaturalresources,ofwater,oxygen,pollutersetc.move
towardstheriskofdestructionofhumankindandtheplanet.

National,religious,culturalandpoliticalconflictsandwars
thathaveescalatedaremostlyofthelocalcharacterandlimited
intensity.Theexpectationsthattheendof‘thecoldwar’would
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bringtheturnovertowardspeace,disarmamentanddemocratic
integrationdidnotprovetobethetruth.Onthecontrary,weare
witnessing theprocessof strengthening the tendencies towards
theauthoritarian‘Orwellian’worldstate.

Themodernity revolution, i.e. the capital revolutionwith
itsworld(capitalist)systempresupposedthebiggestacceleration
of the pace in history in the previous human experience. That
paceacceleration in conditionsof theworld (capitalist) system
hasbeenpresentfor500years,andithasreachedthepointof
globalization.Isthattheend,thelastcycleofthelastcrisis?
Keywords: globalization, technological totalitarianism, transi-

tion,capital
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* Ин сти ту т за по ли тич ке сту ди је, Бе о гра д

РадославГаћиновић*

 УПРА ВЉА ЊЕ КРИ ЗА МА

Резиме

 Овајрадпредстављапокушајдасенаучнојјавности
укаже на значај интердисциплинарног приступа проблему
кризаиуправљањакризама.Такође,неопходнојеопштепри
хватљиво дефинисање криза и наукатрeба дати путоказ
државним структурама како се управља кризама. Дакле,
кризајестањеукомецелокупнодруштво(илињеговисег
ментизахваћеникризом)престаједафункционишепоначе
лимадемократскеорганизациједруштва.Кризапредставља
скупзаконитостикојесеудатимполитичкимоколностима
сукобљавајуитимеуспоравајуилиубрзавајутокдогађаја,
тј.процесширењакризеилипроцесуправљањакризом.По
литичкакризанастајекададруштвозападнеутурбулент
ностање.Тадасуосновниизворитурбуленцијеекономскаи
финансијскакриза,политичкаразједињеностоковиталних
националних интереса и нарушен систем безбедности др
жавеидруштва.Кризеобичномогубитиекономске,финан
сијске,политичке,еколошкеибезбедносне.Кризамауправља
антикризнитимкојимруководипредседникдржавеитопо
фазама:ублажавање,приправност,деловањеиопоравакси
стемаоднасталекризе.
Кључнеречи:Управљањекризом,политичкакриза,економ

скакриза,финансијскакриза, еколошкакриза,
безбедноснакриза,тим,руковођење,центар,
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Ети мо ло шки по сма тра но, реч кри за по ти че из грч ког 
је зи ка. Кри за (на грч. крисис - од луч на тач ка, пре су да, ис тра-
га, од лу ка) је по јам ко ји у са вре ме ној на у ци не ма је дин стве-
но при хва ће ну де фи ни ци ју јер иста за ви си од на уч не ди сци-
пли не у ко јој се ко ри сти. У ста рој Грч кој реч кри за зна чи ла 
је ‘‘пресуду’’ или ‘’одлуку’’, то јест пре суд ни тре ну так ко ји 
од лу чу је о да љем по зи тив ном  или не га тив ном раз во ју не-
ке ства ри или си ту а ци је.  Реч криза је на по чет ку XXI ве-
ка  по ста ла сва ко днев на ми са о на ин тер пре та ци ја објек тив не 
ствар но сти.  Овом, у но ви је вре ме јед ном од нај у по тре бља ва-
ни је  ре чи опи су је се лич на, од но сно при ват на си ту а ци ја, али 
мно го че шће  се пред ста вља ста ње ко је у се би но си по тен-
ци јал не не га тив не кон се квен це у ко ји ма се на ла зе дру штво 
као це ли на или ње го ве по је ди не ор га ни за ци је и си сте ми. Но, 
упр кос уче ста лој при ме ни, не ма ја сног и оп ште при хва тљи-
вог пој мов ног са др жа ја тер ми на кри зе, већ по сто је мно го-
број не и ме ђу соб но че сто раз ли чи те ин тер пре та ци је.

 У ли те ра ту ри се ве о ма че сто по на вља јед на за блу да 
по ко јој на ки не ском (ман да рин ском) је зи ку сим бол на кри-
зу (weidi) укљу чу је ка рак те ре ко ји зна че ‘’опа сност’’ (wei) и 
‘’при ли ку’’ (di), усред че га се ту ма чи да је кри за под јед на ко 
и до бра и ло ша. Си но ло зи, екс пер ти за ки не ски је зик, ука зу-
ју да је та чан са мо пр ви део, од но сно да ло го граф wei за и ста 
зна чи опа сност, али да дру ги – di, зна чи про ме ну или тач ку 
за о кре та, па ис ти чу да је мно го пра вил ни ји пре вод овог ки-
не ског сим бо ла ‘’при ли ка да се до го ди опа сност’’.1

 У са вре ме ном до бу кри за озна ча ва пр вен стве но раз-
ли ко ва ње или спо соб ност раз ли ко ва ња, из бор, суд, од лу ку, 
а та ко ђе и из лаз, ре ше ње кон флик та, по ја шње ње. Кри за се 
об ја шња ва по мо ћу про це са ко је се за па жа ју на ви дљи вом, 
опа жај ном и спољ њем ни воу или из ње не уну тра шње пер-
спек ти ве. У ака дем ском го во ру, кри за озна ча ва фа зу не ре-
да у на из глед нор мал ном раз во ју не ког си сте ма. Еко ном ска 
кри за, на при мер, од но си се на ин тер вал опа да ња у ду гом 
пе ри о ду стал ног ра ста и раз во ја. Лич на кри за озна ча ва пе ри-
од не ми ра, ко јем прет хо ди и по сле ко јег сле ди мен тал на ста-
бил ност. Ре во лу ци ја се од но си на ха ос из ме ђу дик та тор ског 

1 Же ли мир Ке ше то вић, Кризнименаџмент, Фа кул тет без бед но сти, Слу жбе ни 
гла сник Ср би је, Бе о град, 2008, стр. 13.
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и де мо крат ског по рет ка. Кри зе пред ста вља ју пре ла зне фа зе, 
то ком ко јих ви ше не ва же нор мал ни на чи ни функ ци о ни са ња. 
2 Ве ћи на љу ди до жи вља ва као нео д ло жну прет њу, ко ју по-
ли ти ча ри мо ра ју да кон тро ли шу. Кри зе обич но и ра зу мљи во  
иза зи ва ју осе ћај неодложности. У кри зи, опа жа ње прет ње 
пра ће но је ви со ким сте пе ном неизвесности.

Теоријскиконцепткризе

Кри за је не пла ни ра ни до га ђај ко ји мо же пре ма ши ти ни-
во до ступ них сред ста ва, има по тен ци јал да зна чај но ути че 
на опе ра тив ност и кре ди би ли тет ор га ни за ци је или на пра ви 
ве ли ки про блем у обла сти по ли ти ке, еко но ми је, еко ло ги је, 
без бед но сти  и дру штва уоп ште.

Са аспек та ме ђу на род них од но са  кри за у уопштеном
значају пред ста вља пе ри од дис кон ти ну и те та, по ре ме ћа ја 
нор мал ног то ка, од лу чу ју ћу пре крет ни цу у раз вит ку, оства-
ри ва њу дру штве них де лат но сти и ли не ар ном про це су ко ји 
се од ви ја по уста ље ном обра сцу, кри тич ни мо ме нат јед ног 
си сте ма или про це са, а у посебном значењу, по себ но у ме-
ди ци ни из ко је се вр ши ана ло ги ја и за дру ге обла сти и про-
це се, кри за је ‘’из раз за на сту па ње од лу чу ју ћег мо мен та у 
то ку јед ног ста ња, по пра ви лу па то ло шког, и то без об зи ра 
да ли ће ис ход би ти по во љан или не по во љан, од но сно да ли 
су бјект из ла зи из кри зе или у њој гу би сво ју ег зи стен ци ју и 
сво ја бит на свој ства’’.3 По сма тра ју ћи од нос из ме ђу по је ди на-
ца, гру па, ор га ни за ци ја и др жа ва кри за је на гло по ве ћа ва ње 
ин тен зи те та не при ја тељ ских  ин тер ак ци ја су бје ка та без об-
зи ра  да ли су они др жав ни или не др жав ни еле мен ти, уз по-
ве ћа ну ве ро ват но ћу еска ла ци је у ору жа ни су коб. Са вре ме не  
по ли тич ко-прав не те о ри је де фи ни шу кри зу као  ‘’озбиљ ну 
прет њу основ ним струк ту ра ма или фун да мен тал ним вред-
но сти ма и нор ма ма со ци јал ног си сте ма, ко ја, у усло ви ма вре-
мен ског при ти ска и ве о ма не си гур них окол но сти, зах те ва 
до но ше ње кри тич них од лу ка (Pol`t Hart, 1989)... по ре ме ћај 
ко ји фи зич ки по га ђа си стем као це ли ну и угро жа ва ње го ве 

2 А. Бо ин, П. Харт, Е. Штерн, Б. Сан де ли јус, Политикауправљањакризама, 
Слу жбе ни гла сник,  Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2010, стр. 12.

3 Политичка енциклопедија, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1975, стр. 
494.
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те мељ не прет по став ке, ње го ву са мо бит ност и су шти ну (Pa-
uc hant & Mi troff, 1992)... до га ђај ма ле ве ро ват но ће и ве ли ких 
по сле ди ца ко ји угро жа ва жи вот ор га ни за ци је, а ка рак те ри-
шу га не ја сни узро ци, ефек ти и сред ства за ре ше ње, као и 
уве ре ње да се од лу ке мо ра ју до но си ти бр зо (Pe ar son & Cla ir, 
1998)’’.4 Из оп ште де фи ни ци је про из и ла зе и по себ не, као на 
при мер Оран Р. Јон го ва (O.R.Young) де фи ни ци ја ме ђу на род не 
кри зе као ‘’...про це са ин тер ак ци је за ста бил ност од ре ђе ног 
си сте ма или под си сте ма у ме ђу на род ној по ли ти ци’.’’5 Ана ли-
зи ра ју ћи кри зу са аспек та уну тра шње др жав не струк ту ре ‘’... 
мо же се го во ри ти о кри зи са мо ако уче сни ци до га ђа ја ко ји је 
у пи та њу, опа жа ју да ту си ту а ци ју као кри зну (тзв. То ма со-
ва те о ре ма)... у раз ли чи тим вре мен ским тач ка ма6„од но сно“... 
кри за пред ста вља по себ но ста ње су коб ног про це са обе ле же-
ног ду жим тра ја њем и ве ћим ин тен зи те том, ко је се те шко 
кон тро ли ше, због че га ни је ла ко пред ви де ти раз вој тог ста ња 
и по сле ди це ко је се те шко кон тро ли ше, због че га ни је ла ко 
пред ви де ти раз вој тог ста ња и по сле ди це ко је из ње га мо гу 
да про ис тек ну.’’7

Од свог на стан ка, људ ско дру штво је не пре кид но би ло 
из ло же но  мно гим и ра зно вр сним кри за ма  ко је су се раз-
ли ко ва ле по вр сти, ка рак те ру, ин тен зи те ту, по са зна њу или 
од су ству са зна ња о кри зи, од но сно по ви дљи во сти или не ви-
дљи во сти кри зе. Тај про блем ни у са вре ме но до ба ни је пре-
ва зи ђен. На по чет ку XXI ве ка, са вре ме не кри зе  ка рак те ри-
ше: Из не на ђе ње; ви сок ни во стре са; нео че ки ва ност; на глост, 
не из ве сност; ри зик, не спрем ност ак те ра; вре мен ски при ти-
сак, ди на ми зам; као и  људ ски, ор га ни за ци о ни, еко ном ски, 
со ци јал ни и дру ги спо ља шњи и уну тра шњи узро ци, ко ји зах-
те ва ју од си сте ма без бед но сти мо дер не др жа ве, мул ти ди сци-
пли нар ни, ин тер ди сци пли нар ни, ди на мич ки, про ак ти ван и 
пре вен ти ван при ступ, ка ко у пред ви ђа њу и при пре ми та ко и 
у ре ша ва њу свог про бле ма. 

4 Же ли мир Ке ше то вић, ‘’Те о риј ски кон цепт кри зе’’, Кризни менаџмент 1 –
Хрестоматија, Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2006, стр. 24-25.

5 Љу би во је Аћи мо вић, Наукаомеђународнимодносима–Теоријаиистражи
вачкиправци, На уч на књи га, Бе о град, 1987, стр. 223.

6 Же ли мир Ке ше то вић, ‘’Те о риј ски кон цепт кри зе’’, Кризни менаџмент 1 –
Хрестоматија, Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2006, стр. 24-25, стр. 26.

7 Жељ ко Ива ниш, ‘’Зна чај пре го ва ра ња у ре ша ва њу су ко ба и кри за’’, Војноде
ло, бр. 2/2005, Вој но и зда вач ки за вод, Бе о град, 2005, стр. 161.
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Кри зе ну жно не мо ра ју да бу ду и не га тив не. Оне су 
при ли ка за по пра вља ње ста ња али и про ме ну це ло куп ног 
си сте ма, сма ње ње тен зи ја али и су ко бе, убр за ну про ме ну 
ели та али и ‘’укла ња ње не по жељ них’’, про стор за до но ше-
ње ква ли та тив них од лу ка и уче ње, али и за до но ше ње не-
про ми шље них и ка та стро фал них од лу ка са да ле ко се жним 
и те шко за у ста вљи вим по сле ди ца ма.  У осно ви она мо же да 
се ре ши при вре ме но или трај но, ком про ми сом или су ко бом 
или от кла ња њем са мог узро ка про ме не. При то ме низ фак-
то ра ути че на ре ша ва ње на ста лих окол но сти ко је су до ве ле 
до кри зе (су бјек тив ни, објек тив ни, исто риј ски и др.). У сво-
јој су шти ни она је за стој (про блем) и као та ква не по жељ но 
ста ње ко је мо же да угро зи без бед ност, ег зи стен ци ју, оп ста-
нак. И у оном нај ду бљем фи ло зоф ском сми слу, кри за је (не) 
при род но ста ње ства ри ко је се су прот ста вља при род ном то-
ку кре та ња, ци клу са име на, ‘’pantarei’’, ко ме је све ви дљи во 
и не ви дљи во под ло жно (из у зи ма ју ћи по став ке ре ли гиј ских 
ме та фи зич ких ка те го ри ја). На дру гој стра ни, кри за по сво јој 
су шти ни те жи ре ше њу, без об зи ра на пред знак тог ре ше ња. У 
том сми слу је и са ма се би су прот ност. Она исто вре ме но за у-
ста вља про це се кре та ња али исто вре ме но, по пут бра не, она 
‘’на го ми ла ва кре та ње’’ ге не ри шу ћи на ред не про це се ко ји се 
и на су бјек те и на бу ду ће про це се и окол но сти, мо гу од ра-
зи ти у фор ми бу ји це (пу ца ње бра не – су коб) или пра во вре-
ме ног и урав но те же ног ‘’по пу шта ња на го ми ла ног кре та ња’’ 
у фор ми на бу ја лог или ла га ног то ка (кон це си ја, ком про мис, 
спо ра зум).8 

 Мо дер ни кон цепт кри зе по ти че из ме ди цин ске ли те ра-
ту ре у ко јој озна ча ва опа сно ста ње здра вља ор га ни зма из ко га 
он  не мо же да се опо ра ви без пер ма нент ног оште ће ња, спо-
ља шње ин тер вен ци је или без ба зич ног ре струк ту ри ра ња, с 
об зи ром на то да са мо од брам бе ни (иму но ло шки) ме ха ни зми 
ор га ни зма ни су до вољ ни да га из ву ку из кри зе. На уч ни ци у 
обла сти дру штве них на у ка по зај ми ли су на ве де ну основ ну 
ме ди цин ску ме та фо ру да опи шу кри зе у еко ном ским, по ли-
тич ким, со ци јал ним и кул тур ним си сте ми ма.

8 Бла жо Ра до вић, Преговарањекаосредстворешавањамеђународнихсукоба
изазванихтероризмом, За ду жби на Ан дре је вић, Бе о град, 2009, стр. 11.
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Иако не ма са гла сно сти о ње го вом зна че њу, кри за је ве-
о ма по пу ла ран и ши ро ко ко ри шћен тер мин. Чак се на во ди да 
по пу лар ност тер ми на ства ра те шко ће у ње го вом де фи ни са њу. 
Оно не из не на ђу је, бу ду ћи да и ис тра жи ва чи ко ји из у ча ва ју 
фе но мен кри за не сма тра ју се бе ис тра жи ва чи ма кри за. По-
сто је раз ли чи ти тер ми ни у све ту ко ји се ко ри сте као си но ни-
ми за кри зу иако без на уч не осно ве и то: не сре ћа (adversity), 
од но сно ван ред ни до га ђај ко ји је узро ко ван фак то ри ма ко ји 
ни су под кон тро лом, а има за по сле ди цу угро жа ва ње жи во та 
или здра вља љу ди или жи во ти ња и ма те ри јал ну ште ту; до-
га ђај ко ји ни је био пред ви дљив (contingency); ак ци дент (ac
cident) ко ји озна ча ва не сре ћу узро ко ва ну људ ским фак то ром 
укљу чу ју ћи и тех но ло ги ју, а ко ја пре ва зи ла зи окви ре тех-
нич ко-тех но ло шког по стро је ња у ко ме је на ста ла; ван ред но 
ста ње (ma jor in ci dent – бу квал но ве ли ки ин ци дент) ко је пред-
ста вља сва ки до га ђај ко ји мо же узро ко ва ти смрт, по вре де, 
оште ће ње имо ви не, про ме не у жи вот ној сре ди ни, те по ре ме-
ћа је у нор мал ном функ ци о ни са њу дру штва, а чи је де ло ва ње 
и по сле ди це се не мо гу спре чи ти, убла жи ти или са ни ра ти 
рас по ло жи вим сред стви ма и ка па ци те ти ма за јед ни це, а на-
ро чи то тер ми ни: ка та стро фа (disaster) ко ји озна ча ва не сре ћу 
узро ко ва ну при род ним фак то ри ма, и ван ред на (хит на) си ту-
а ци ја (emergency).9

 Ке тлин Фе ри Бенкс де фи ни ше кри зу као ‘’ве ћи до га-
ђај са по тен ци јал но не га тив ним по сле ди ца ма ко је по га ђа ју 
ор га ни за ци ју, ком па ни ју или ин ду стри ју, као и ње ну циљ ну 
јав ност, про из во де, услу ге...’’.10 За Хам бли на11 кри за је ‘’ур-
гент на си ту а ци ја у ко јој се сви чла но ви гру пе су сре ћу са за-
јед нич ком прет њом’’. Финк твр ди да је кри за сва ки до га ђај 
ко ји мо же еска ли ра ти у ин тен зи те ту, до ћи у жи жу ин те ре со-
ва ња ме ди ја и вла де, оме та ти нор мал не по слов не опе ра ци је и 
по го ди ти имиџ и про фит ком па ни је.12 Бартон13схватакризу

9 Же ли мир Ке ше то вић, Кризнименаџмент, Фа кул тет без бед но сти, Слу жбе-
ни гла сник Ср би је, Бе о град, 2008, стр. 15.

10 Fe arn-Banks, K., CrisisCommunications:ACasebookApproach, Law ren ce Erl-
ba um As so ci a tes Pu blis hers, Mal wah, W, 2001, p. 48.

11 Ham blin, R.L., „Le a der ship and Cri sis”, Sociometry, 21, 1958.
12 Fink, S, CrisisManagement:Planning for theInevitable, Ama com, New York, 

1986, p. 56.
13 Bar ton, L., CrisisinOrganizations:ManagingandCommunicatingintheHeatof

Chaos, So uth-We stern Pu blis hing Com pany, Cin cin na ti, OH, 1993, p. 87.
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као‘’већиинепредвидљивдогађајкојиимапотенцијалноне
гативнерезултате.Тајдогађајињеговепоследицемогузна
чајно оштетити организацију, запослене уњој, производе,
услуге,финансијскостањеирепутацију’’. 

У Лон дон ској шко ли за од но се са јав но шћу (ЛСПР) 
кри зу од ре ђу ју као ствар ни ин ци дент ко ји ути че на чо ве ко-
ву без бед ност, на око ли ну, на про из во де или углед ор га ни за-
ци је. Обич но је за та кав ин ци дент свој ствен не при ја тељ ски 
од нос ме ди ја пре ма ње му. Нај зад, Пер сон и Клер кри зу де-
фи ни шу као ‘’до га ђај ма ле ве ро ват но ће и ве ли ких по сле ди ца 
ко ји угро жа ва жи вот ор га ни за ци је, а ка рак те ри шу га не ја сни 
узро ци, ефек ти и сред ства за ре ше ње, као и уве ре ње да се 
од лу ке мо ра ју до но си ти бр зо’’. Са вре ме ну де фи ни ци ју кри-
зе да је Пол Харт (Paul Hart) на во де ћи да је она ‘’не при ја тан 
до га ђај, ко ји пред ста вља иза зов за до но си о це од лу ка, ис ку-
ша ва их да по сту па ју у усло ви ма угро жа ва ња, вре мен ске сти-
ске и не спрем но сти’’. Кри за је ‘’озбиљ на прет ња основ ним 
струк ту ра ма или фун да мен тал ним вред но сти ма и нор ма ма 
со ци јал ног си сте ма ко ја, у усло ви ма вре мен ског при ти ска и 
ве о ма не си гур них окол но сти, зах те ва до но ше ње кри тич них 
од лу ка’’. 14. 

У тра га њу за објек тив ни јом де фи ни ци јом кри зе би ло је 
по ку ша ја да се ова кон цеп ту а ли зу је као периоддисконтину
итета, ко ји озна ча ва пре лом ну тач ку у ли не ар ном про це су 
ко ји се од ви ја по уста ље ном обра сцу. Она пред ста вља про ме-
ну - на глу или по ступ ну - ко ја до но си не ки озби љан про блем 
ко ји тре ба од мах ре ши ти. У овој вр сти де фи ни ци ја кри за се 
по сма тра као поремећајнормалности што је про бле ма тич но 
са по зи ци је са вре ме них ис тра жи ва ча у дру штве ним на у ка ма. 

 Ка да се кри за де фи ни ше као ста ње ин тер ак ци је ор-
га ни за ци је и ње ног окру же ња то ком ко јег ин сти ту ци о нал не 
струк ту ре со ци јал ног си сте ма по ста ју угро же не, на гла сак 
је на легитимитету. До кри зе до ла зи ка да ин сти ту ци о нал-
не струк ту ре со ци јал ног си сте ма до жи ве ре ла тив но јак пад 
ле ги ти ми те та, док су ње не основ не функ ци је осла бље не. У 
усло ви ма кри зе по ли тич ко и со ци јал но по ве ре ње у ин сти ту-
ци ју ре ла тив но бр зо иш че за ва. Исти на је да се ле ги ти ми тет 
не мо же пре ци зно ме ри ти, али се до не кле ипак мо гу ме ри ти 

14 Же ли мир Ке ше то вић, Кризнименаџмент, Фа кул тет без бед но сти, Слу жбе-
ни гла сник Ср би је, Бе о град, 2008, стр. 16.
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и до ку мен то ва ти па до ви ле ги ти ми те та  и пре о кре ти у пер-
цеп ци ји ор га ни за ци је кроз ана ли зу из ве шта ја ме ди ја, по ли-
тич ких ак тив но сти и дру ге зна ко ве со ци је тал не мо би ли за-
ци је.

Ге не рич ка де фи ни ци ја кри зе зах те ва про це су ал ни при-
ступ. Она се не схва та као го то во ста ње (ре зул тат), већ као 
про цес ко ји не ма ја сан по че так, па ни крај. По сле ди це кри зе 
се осе ћа ју у бу дућ но сти, кри за се мо же раз бук та ти знат но ка-
сни је не го што је, по прет по став ка ма, за вр ше на. Про цес по-
ре ме ћа ја је уко ре њен у ком би на ци ји ег зо ге них и ен до ге них 
фак то ра. У пре вен тив ном де ло ва њу дру штва, ве о ма је бит но 
по зна ва ти ка рак те ри сти ке сва ке кри зе, по себ но по ли тич ке и 
кри зе у си сте ми ма без бед но сти. 

 Кри за на ста је ка да су кључ не вред но сти (си гур ност, 
без бед ност, здра вље, ин те гри тет, прав да, бо гат ство, од но-
сно про из вод ња и сл.) и/или оп ста нак за јед ни це угро же ни. 
Што су при ро да и обим овог угро жа ва ња ве ћи и са ма кри за је 
ду бља. При род не ка та стро фе (по пла ве, зе мљо тре си, тор на-
да) увек иза зи ва ју ду бок осе ћај кри зе јер но се прет њу смр ћу, 
по вре да ма, ма те ри јал ним ра за ра њи ма и без бед но сти љу ди. 
Фи нан сиј ски скан дал у ве ли кој кор по ра ци ји мо же иза зва ти 
кри зу у дру штву ако под ри је по ве ре ње у еко ном ски си стем 
и угро зи си гур ност рад них ме ста. Ме ђу тим, кри за не зна чи 
ауто мат ски ма сов не жр тве и ве ли ка ма те ри јал на ра за ра ња. 
У јав ним ор га ни за ци ја ма и ру тин ски ин ци дент мо же би ти 
оки дач  за кри зу ка да га ме ди ји и по ли тич ки ли де ри озна че 
као прет њу. Та ко је  слу чај ан т рак са у аме рич кој по шти узро-
ко вао смрт ма лог бро ја љу ди, али и ве ли ки страх јав но сти 
и па ра ли зу у де ло ви ма зе мље, по себ но у кон тек сту те ро ри-
стич ког на па да на САД од 11. сеп тем бра. Слич но је и са слу-
ча јем ‘’ми ле ни јум ске бу бе’’ по зна те и као ‘’кри за ко ја се ни је 
де си ла’’, ка да је свет био упла шен евен ту ал ним по сле ди ца-
ма по ви тал не си сте ме због то га што ком пју те ри ни су би ли 
пред ви ђе ни за ра чу на ње вре ме на по сле 2000. го ди не.

Да кле, кри за је ста ње у ко ме це ло куп но дру штво (или 
ње го ви сег мен ти за хва ће ни кри зом) пре ста је да функ ци о ни-
ше по на че ли ма де мо крат ске ор га ни за ци је дру штва. Кри за 
пред ста вља скуп за ко ни то сти ко је се у да тим по ли тич ким 
окол но сти ма су ко бља ва ју и ти ме успо ра ва ју или убр за ва ју 
ток до га ђа ја, тј. про цес ши ре ња кри зе  или про цес упра вља-



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2011,год.VIIvol.10 стр.299318

307

ња кри зом. По ли тич ка кри за на ста је ка да дру штво за пад не 
у тур бу лент но ста ње. Та да су основ ни из во ри тур бу лен ци-
је еко ном ска и фи нан сиј ска кри за, по ли тич ка раз је ди ње ност 
око ви тал них на ци о нал них ин те ре са и на ру шен си стем без-
бед но сти др жа ве и дру штва. 

Озбиљ не прет ње, уко ли ко не узро ку ју тре нут не и акут-
не про бле ме, не про из во де осе ћај кри зе. Ис тра жи ва чи су сва-
ка ко за бри ну ти за бу дућ ност пен зиј ских фон до ва или због 
по сле ди ца гло бал ног за гре ва ња, али то ни су про бле ми ко ји 
иза зи ва ју не са ни цу по ли ти ча ра у чи јем ви до кру гу је ак ту-
ел ни и, евен ту ал но, сле де ћи ман дат. Вре мен ска ком пре си ја 
је де фи ни тор ни еле мент кри зе. По што је опа сност ре ал на и 
при сут на, она из и ску је да се у ве зи с њом од мах не што пре-
ду зме. Ово је на ро чи то зна чај но за ру ко во ди о це на опе ра тив-
ном ни воу ка да од лу ка о жи во ту или смр ти мо ра да се до не се 
у ро ку од не ко ли ко са ти, ми ну та, па чак и у де ли ћу се кун де. 
Кри за је ис ку ше ње за ру ко во ди о це и њи хо ве спо соб но сти јер 
у усло ви ма не спрем но сти и при вид не нео че ки ва но сти од ру-
ко во ди о ца се зах те ва још бр же до но ше ње од лу ке не го ина че, 
што пред ста вља ви со ко стре сну си ту а ци ју. 

Ли де ри на стра те шком ни воу ре ла тив но рет ко про жи-
ве осе ћај екс трем не хит но сти ко ји кри за но си са со бом, ма да 
се и њи хов вре мен ски хо ри зонт сва ка ко скра ћу је у усло ви ма 
кри зе.

Пер цеп ци ја кри зе пра ће на је ви со ким сте пе ном не си-
гур но сти у ве зи са при ро дом и по тен ци јал ним по сле ди ца ма 
прет ње: Шта се до га ђа и ка ко се то де си ло? Ко је сле де ћи? 
Ко ли ко су ства ри ло ше? Што је нај ва жни је ова не си гур ност 
оте жа ва тра га ње за ре ше њи ма, од но сно од го во ром на пи та-
ње: Шта се мо же  ура ди ти? Шта ће се до го ди ти ако се иза бе-
ре по гре шна оп ци ја? 

Какосеуправљакризама

 По зна то је да мно ге  опа сне по ја ве (при род не или оне 
ко је иза зи ва чо век)  мо гу угро зи ти ста нов ни ке, имо ви ну и 
жи вот ну сре ди ну. У све ту је број та квих по ја ва у стал ном 
по ра сту. Кра јем 2004. го ди не до го ди ла се те шка ка та стро фа - 
тсу на ми у Ази ји, ка да је по диг ну та ве ли ка уз бу на у све ту јер 
је ме ђу по ги ну ли ма био зна тан број ту ри ста из бо га тих  зе ма-
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ља Евро пе. Ура ган Ка трин  по го дио је 2005. југ САД. Та квих 
по ја ва би ло је и ра ни је, но обич но се бр зо за бо ра ве, по го то во 
ако су њи ма угро же не си ро ма шне зе мље. Го ди шње се у  све-
ту до га ђа ви ше од 300 ка та стро фа (ни су укљу че ни ра то ви). 
Број го ди шње из гу бље них људ ских жи во та је од 10 до 300 
хи ља да. Нај ве ћи број жи во та од не ле су екс трем не при род-
не по ја ве, као што су олу је и по пла ве (Бан гла деш 1970. - 300 
хи ља да по ги ну лих), по тре си (Ки на 1976. – 250 хи ља да по ги-
ну лих), троп ски ци кло ни и тај фу ни, еруп ци је вул ка на а по не-
кад и оне иза зва не де ло ва њем тех но ло ги је (Бхо пал – Ин ди ја 
– 5000 по ги ну лих).15 

 По ли тич ке кри зе пред ста вља ју јед ну од нај ве ћих опа-
сно сти по чо ве чан ство, јер у пе ри о ду по ли тич ких кри за ра-
ђа ју су мно ги фе но ме ни на си ља ко ји упра во по га ђа ју без бед-
ност и укуп но функ ци о ни са ње са вре ме ног чо ве ка. По себ но 
су у про шло сти би ли из ра же ни ра то ви и са вре ме ни те ро ри-
зам као про дук ти по ли ти ке на си ља. Пре ма ис тра жи ва њи ма 
швај цар ског на уч ни ка Жан Жак Бе бе ла, за пет и по хи ља да 
го ди на сво је исто ри је, чо ве чан ство је во ди ло 14 500 ра то ва у 
ко ји ма је жи вот из гу би ло 3.600 ми ли о на љу ди, уз не про це-
њи ва ма те ри јал на ра за ра ња.16 У пе ри о ду од 1973. до 2003. го-
ди не у све ту је из ве де но 11650 ме ђу на род них те ро ри стич ких 
на па да. Са мо у Ал жи ру у по след њој де це ни ји XX ве ка уби је-
но је ви ше од 75 000 љу ди, а у про те клих 13 го ди на те ро ри сти 
су у све ту оте ли 270 ави о на у ци вил ном са о бра ћа ју, при че му 
је по ги ну ло 948 љу ди.17

 Под кри за ма или ван ред ним си ту а ци ја ма под ра зу-
ме ва ју се оне по ја ве ко је мо гу ма сов но угро зи ти ста нов ни ке 
(жи вот и здра вље), имо ви ну и жи вот ну сре ди ну  у ра ту и у 
ми ру. У свим фа за ма про це са пре ва зи ла же ња кри зе по треб но 
је ан га жо ва ње си сте ма без бед но сти др жав не, као и при ват-
них ор га ни за ци ја и по је ди на ца раз ли чи тих спе ци јал но сти. 
За јед ни ца се мо ра ба ви ти кри за ма и пре не го се оне до го де, а 
мо ра и по мо ћи у опо рав ку од по сле ди ца кри за. Као ре зул тат 
мо дер них раз ми шља ња де фи ни са не су че ти ри фа зе све у куп-

15 Бра ни мир Мо лак, „Што је упра вља ње у кри за ма“, Економија/Economics, бр. 
13/2007, За греб, 2007, стр. 420.

16 Ра до слав Га ћи но вић, Политичконасиљеиглобализација, Дра слар, Бе о град, 
2008, стр. 76.

17 Исто, стр. 168.
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ног упра вља ња у кри за ма: убла жа ва ње, при прав ност, де ло-
ва ње и опо ра вак или об но ва.

 За сва ку вр сту кри за или ван ред них ста ња по сто ји 
низ спе ци фич них ак тив но сти – ме ра ко је тре ба при ме њи ва-
ти у свим фа за ма упра вља ња у ван ред ним ста њи ма. Те ак-
тив но сти тре ба ин тер ди сци пли нар но раз ра ди ти за сва ку вр-
сту угро жа ва ња. Раз ра да упра вља ња у раз ли чи тим кри зним 
ста њи ма зах те ва оку пља ње ра зно вр сних струч ња ка за ви сно 
о по је ди ној вр сти кри зних ста ња. Но, уоп ште но, у из град-
њи си сте ма за упра вља ње у кри зним ста њи ма тре ба по ћи од  
сег ме на та ко је тре ба ју раз ра ди ти гру пе струч ња ка за по је ди-
на под руч ја и то: рат, при род не и тех но ло шке не сре ће; ана-
ли зи ра ти опа сно сти (угро же но сти); ус по ста ви ти овла шће ња 
(од го ва ра ју ће за ко но дав ство); де фи ни са ти ор га ни за ци ју свих 
уче сни ка у за шти ти и спа ша ва њу; раз ра ди ти си стем ко му-
ни ка ци ја; уста но ви ти све ре сур се за де ло ва ње и на пра ви ти 
уку пан план за де ло ва ње у слу ча ју кри зних ста ња. Кри зна 
ста ња мо гу иза зва ти природа(по пла ве, олу је, снег, лед, мраз, 
зе мљо тре си, кли зи шта зе мљи шта и од ро ни, су ша и ви со-
ке тем пе ра ту ре, по жа ри...); технологија – де ло ва њем чо ве ка 
(Не кон тро ли са на осло ба ђа ња опа сних ма те ри ја, по жа ри и 
екс пло зи је, прет ња по жа ра или екс пло зи је, ра ди о ак тив ност, 
по жар или екс пло зи ја мо гу би ти на мер ни као ре зул тат зло-
на мер не па ље ви не или те ро ри зма, или слу чај ни, ну кле ар не 
елек тра не и дру ги по го ни ве за ни уз ну кле ар ни енер гет ски 
са го ре ва ју ћи ци клус има ју нај ве ћу кон цен тра ци ју ра ди о ак-
тив них ма те ри ја ла, пре ки ди снаб де ва ња (во да, хра на, енер-
ги ја...), уну тра шњи не ми ри (те ро ри зам, не ре ди), ло мо ви бра-
на и на си па (по пла ве), кри зна ста ња иза зва на ра том се обич-
но ма ни фе сту ју кроз сле де ће про бле ме:  Ратнаразарањаи
пљачка (ак тив но сти: раш чи шћа ва ње ру ше ви на и из вла че ње 
за тр па них, спа ша ва ње и ева ку а ци ја до ба ра). Рат ним ра за ра-
њем мо гу би ти за хва ће на сва под руч ја, али  не при ја тељ ће 
ве ро ват но на сто ја ти да ра зо ри стра те шки ва жна под руч ја и 
објек те уз то узе ти и  ‘’рат ни плен’’; Усмеренетехнолошке
несреће (пољ ски и шум ски по жа ри). Де ло ва њем не при ја те ља 
мо гу се до го ди ти исте оне вр сте тех но ло шких не сре ћа (кри-
зних ста ња) те пољ ски и шум ски по жа ри; Непријатељубија
становништво и у ту свр ху ко ри сти раз ли чи та оруж ја. Део 
тог оруж ја оста је на те ре ну и на кон за вр шет ка ра та вр ло је 
опа сан за ци ви ле (зах те ва чи шће ње те ре на – раз ми ни ра ње). 
Не при ја тељ за стра шу је и про го ни ста нов ни штво;  Епидемије
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+асанација (као по сле ди ца ра та и оста лих кри зних ста ња). 
За вре ме ве ли ких кри за (рат, по тре си, по пла ве...) мо гу се због 
на ру ше них хи ги јен ских услова жи во та (за га ђе на во да, хра на 
и дру го) по ја ви ти за ра зне бо ле сти ко је мо гу угро зи ти ве лик 
број ста нов ни ка.

 Иако је функ ци ја упра вља ња у кри за ма ста ра, тек у 
но ви је вре ме (три де се так го ди на) у све ту су због по тре ба што 
ефи ка сни је ор га ни зо ва но сти за обра ну, за шти ту и спа ша ва-
ње. Све ве ћа по тре ба за ре сур си ма због њи хо ва све ве ћег ис-
цр пљи ва ња (наф та, плин, хра на, во да ...) мо гла би у бу дућ но-
сти ре зул ти ра ти све ве ћом уче ста ло шћу ору жа них су ко ба у 
све ту. Сто га се и за тај вид угро жа ва ња, као и за она мир но-
доп ска, за јед ни ца мо ра што бо ље при пре ми ти.

 Екс пан зи ја на ре ша ва њу про бле ма за шти те и спа ша-
ва ња од до га ђа ја ко ји ни су са мо у ди рект ној по ве за но сти с 
ра том, ре зул ти ра ла је кон цеп ци јом све о бу хват ног упра вља-
ња  кри за ма. Та кон цеп ци ја об у хва та три ме ђу соб но по ве за не 
ком по нен те.

а) Све ти по ве кри за: Уоби ча је но је да раз ли чи те вр сте 
ка та стро фа, као што су при род не, тех но ло шке и рат, 
зах те ва ју сли чан на чин упра вља ња.

б) Парт нер ство у упра вља њу у кри за ма: Од го вор ност 
за упра вља ње у кри за ма и ре сур си за де ло ва ње зах-
те ва ју бли ску са рад њу, од но сно парт нер ство на свим 
ни во и ма упра ве (Ре пу бли ка), јав них пред у зе ћа и 
при ват ног сек то ра, ин ду стри је, до бро вољ них удру-
же ња  и гра ђа на. Све о бу хват но упра вља ње зна чи по-
ве зи ва ње у ор га ни зо ван и ускла ђен об лик свих по-
треб них ре сур са за де ло ва ње.

в) Жи вот ни ци клус кри за: Кри за или ван ред но ста ње 
нај че шће не де лу је са мо је дан дан, већ че сто вре мен-
ски ду же тра је и има жи вот ни ци клус по ја вљи ва ња 
ко ји мо ра пра ти ти низ упра вљач ких фа за, што укљу-
чу је: стра те ги је убла жа ва ња опа сно сти, при прав но-
сти, де ло ва ња и опо рав ка од учи на ка ка та стро фе.

Основ но на че ло све у куп ног упра вља ња  кри за ма је да 
се мо же не што ко ри сно учи ни ти и пре не го се кри за или ка-
та стро фа до го ди, а и од мах на кон са мог до га ђа ја. Све у куп но 
упра вља ње  кри за ма под ра зу ме ва че ти ри фа зе упра вља ња  
кри за ма у ко ји ма  све струк ту ре ан ти кри зног ти ма се мо ра ју 
за јед нич ки-ком пле мен тар но де ло ва ти да би се за шти ти ла за-



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2011,год.VIIvol.10 стр.299318

311

јед ни ца на од ре ђе ном под руч ју. До II свет ског ра та упра вља-
ње у кри за ма нај че шће се сво ди ло са мо на при прав ност. Та 
при мар на уло га би ла је у функ ци ји од бра не од на па да не при-
ја те ља. Но, при прав ност је са мо јед на од фа за у упра вља њу 
кри за ма. За јед ни ца се мо ра ба ви ти кри за ма и пре не го се оне 
до го де, а мо ра све стра но уче ство ва ти у опо рав ку од по сле ди-
ца кри зе. Као ре зул тат на уч них раз ми шља ња де фи ни са не су 
че ти ри фа зе све у куп ног упра вља ња  кри за ма: ублажавање;
приправност;деловањеиопоравак. 

Сва ка фа за про из ла зи из прет ход не и по ста вља зах те-
ве на сле де ћу. Ак тив но сти у на ред ној фа зи мо гу се пре кла-
па ти с ак тив но сти ма из прет ход не. При прав ност пре ла зи у 
де ло ва ње ка да се до го ди ка та стро фа. Де ло ва ње пре ла зи у 
опо ра вак у раз ли чи то вре ме за ви сно од про сти ра ња и вр сте 
ште та. Слич но, опо ра вак по кре ће убла жа ва ње, мо ти ва ци-
ју за спре ча ва ње  на ста ја ња сле де ће не сре ће. Ко нач но, фа зе 
кри за не ма ју по чет ка ни кра ја. Пре по зна ва ње прет њи мо же 
мо ти ви са ти убла жа ва ње исто та ко као и ствар на ка та стро фа. 
Ко ор ди ни са ње ни за тих, по не кад вр ло сло же них ак тив но-
сти и њи хо во ме ђу соб но по ве зи ва ње, као и по ве зи ва ње ни за 
опе ра тив них сег ме на та си сте ма од бра не, за шти те и спа ша-
ва ња основ ни је за да так ан ти кри зног си сте ма, од но сно те ла 
др жав не упра ве за слу чај ван ред них ста ња. Ко ор ди на ци ја 
је зна чај на ак тив ност у свим фа за ма  упра вља ња  кри за ма, 
јер се ко ор ди на ци јом под сти чу сви оста ли ре сур си упра ве и 
дру ге ор га ни за ци је да де лу ју у ци љу сма њи ва ња стра да ња 
љу ди и ма те ри јал них ште та од свих  кри за или ван ред них 
ста ња ко ја  мо гу за де си ти сва ко дру штво и др жа ву.

 У де мо крат ским др жа ва ма шеф др жа ве је и од го во-
ран за без бед ност, од бра ну и за шти ту гра ђа на.  На при мер 
у ве ли ким ван ред ним си ту а ци ја ма  у САД во де ћу уло гу у 
УС ФЕ МА-и (FederalEmergencyManagementOrganization– 
ми ни стар ству за упра вља ње  ван ред ним ста њи ма) пре у зи ма 
пред сед ник САД. Да кле, по треб но је по ве за ти све функ ци је 
од бра не, за шти те и спа ша ва ња гра ђа на, имо ви не и жи вот-
не сре ди не  у је дин ствен си стем. У де мо крат ским и са вре-
ме но ор га ни зо ва ним дру штви ма глав ну уло гу  за де ло ва ње 
у слу ча ју кри зних ста ња ства ра про фе си о нал на ор га ни за ци-
ја – сег мент др жав не упра ве за ван ред на ста ња. Осно ву за 
упра вља ње кри зним си ту а ци ја ма пред ста вља ко му ни ка ци ја. 
Ва жно је про це ду ром де фи ни са ти, ко, ка да и ка кве ин фор ма-
ци је мо же да ти, за то што не кон тро ли са но еми то ва ње ин фор-
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ма ци ја у јав но сти мо же би ти узрок па ни ке, кон фу зи је, де фе-
ти зма, стра ха и сл. Увек се мо ра зна ти шта, ка ко, ка да и ко ме 
тре ба ре ћи. По гре шна ин фор ма ци ја у по гре шно вре ме мо же 
има ти ду го роч не по сле ди це, док пра вил но упра вља ње ин-
фор ма ци ја ма мо же чак и у не га тив ним си ту а ци ја ма про из ве-
сти по зи тив не ефек те. Пре еми то ва ња ин фор ма ци ја у слу ча ју 
кри зних си ту а ци ја тре ба да се  утвр ди да ли се до га ђај за и ста 
до го дио. На кон то га да ју се пра во вре ме не ин фор ма ци је јав-
но сти и ус по ста вља ју нео п ход ни кон так ти са за ин те ре со ва-
ним стра на ма; да је се гра ђа ни ма од го вор на пи та ње за што се 
не што и шта  де си ло; ор га ни зу је се де ло ва ње кри зне упра ве 
у при ку пља њу ин фор ма ци ја; при пре ма ју ин фор ма ци је и  са-
гла сност за њи хо во еми то ва ње у јав но сти; да ју се де таљ не 
ин фор ма ци је јав но сти пу тем ода бра них мре жа  и ка на ла, а 
ин фор ма ци ја мо ра би ти пот пу на, ја сна и исти ни та, ка ко се 
не би ства ра ле не до у ми це код гра ђа на и усло ви за ши ре ње 
дез ин фор ма ци ја.

Ве о ма  је зна чај но  пу тем ко му ни ка ци је има ти кон тро лу 
над до га ђа јем – кри зном си ту а ци јом. Упра вља ње – кон тро ла је 
од кључ ног зна ча ја за са ни ра ње по сле ди ца кри зе. Кри зом у ње-
ном пре ва зи ла же њу упра вља пред сед ник ре пу бли ке, ко ји ор га-
ни зу је нај струч ни је ка дро ве у дру штву за све о бу хват но упра-
вља ње  у ци љу што бр жег за у ста вља ња кри зе (Шемабр.1). 

У са ста ву ан ти кри зног ти ма  ко ји је пот чи њен пред сед-
ни ку ре пу бли ке, де лу ју: Са вет за на ци о нал ну без бед ност; 
Ин фор ма тив ни цен тар; Екс перт ски еко ном ски цен тар и Цен-
тар за ме ђу на род ну са рад њу. Кад  је упи та њу по ли тич ка кри-
за, ан га жу ју се сви цен три  у ње ном пре ва зи ла же њу. У слу ча-
ју еко ном ске и фи нан сиј ске кри зе кључ ну уло гу има екс перт-
ски еко ном ски цен тар и цен тар за ме ђу на род ну са рад њу, а у 
слу ча ју без бед но сне кри зе са вет за на ци о нал ну без бед ност 
и ин фор ма тив ни цен тар. Ин фор ма тив ни цен тар са чи ња ва ју 
вла ди на слу жба за ин фор ми са ње, нај у глед ни је лич но сти из 
јав ног ин фор ми са ња и струч ња ци за пси хо ло ги ју. Екс перт-
ски еко ном ски цен тар са чи ња ва ју вла ди на ми ни стар ства 
еко но ми је, фи нан си ја, еко ном ског раз во ја и ин фра струк ту-
ре, а цен тар за ме ђу на род ну са рад њу нај у глед ни ји ка дро ви 
МИП-а, лич но сти са ди пло мат ским диг ни те том, као и нај-
у глед ни је лич но сти  из обла сти на у ке. Са вет пред сед ни ка 
ре пу бли ке за на ци о нал ну без бед ност са чи ња ва ју ми ни стри 
од бра не, уну тра шњих по сло ва, спољ них по сло ва, на чел ник 
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ге не рал шта ба, ше фо ви тај них слу жби, са свим слу жба ма са 
ко ји ма са деј ству ју упра ва ца ри на, ци вил на за шти та и пра во-
суд ни си стем др жа ве.

 

Држав ни  тим за  управља ње   кризо м
(  Шема  бр.  1  )

 Управ љањ е  кризом пр ед ставља  ј ед ан  о д најз нач ајниј-
их   ак тивности  у проце су  прева зилаж ења ван редне си т уа-
ције  – кри зе.  У прављање  мо ра  би ти пла нско,  свеобухватно, 
 разноврсн о и правов рем ено, које т раје  до к с е криз а не ст а ви 
 под конт ролу.  За у спе шн о управљање  к риз ом  неопх одно је  
њено  ран о откри ва ње , тј.  препознавање  кр изе у  њ еном по че-
тном  стадију му, к а ко  би  се створил а ре ал на  претпос тав ка за 
 њено за ус та вљ ање пре ра спл амсава ња. 

У прављање кризо м  подраз ум ев а пет  к ритичн их  
а ктивно ст и  и  то: уоча вање, дон ош ењ е одлуке,  ту мач ење, за-
врш авање и  учење.18

18 А. Бо ин,П. Харт, Е. Штерн, Б. Сан де ли јус, Политикауправљањакризама, 
Слу жбе ни гла сник,  Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2010, стр. 36.

 13

формисање, најугледније личности из јавног информисања и стручња-
ци за психологију. Експертски економски центар сачињавају владина 
министарства економије, финансија, економског развоја и инфраструк-
туре, а центар за међународну сарадњу најугледнији кадрови МИП-а, 
личности са дипломатским дигнитетом, као и најугледније личности  из 
области науке. Савет председника републике за националну безбедност 
сачињавају министри одбране, унутрашњих послова, спољних послова, 
начелних генералштаба, шефови тајних служби, са свим службама са 
којима садејствују управа царина, цивилна заштита и правосудни си-
стем државе. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 

Државни тим за управљање  кризом 
(  Шема бр. 1 ) 

 

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ 

ИНФОРМАТИВНИ 
ЦЕНТАР 

САВЕТ ЗА НАЦИОНА -
ЛНУ БЕЗБЕДНОСТ 

ЕКСПЕРТСКИ ЕКО -
НОМСКИ ЦЕНТАР 

ЦЕНТАР ЗА МЕЂУНА- 
РОДНУ САРАДЊУ 

ТИМ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ 
ИНФОРМАЦИЈА 

ТИМ ЗА БОРБУ ПРОТИВ 
ГЛАСИНА 

ТИМ ЗА ИНФОРМИ-  
САЊЕ  ЈАВНОСТИ 

ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ 
ПРИВРЕДЕ 

ГЕНЕРАЛШТАБ ТИМ ЗА ПРЕСТРУКТУ- 
ИРАЊЕ ПРИВРЕДЕ 

ТИМ ЗА 
ИНФРАСТРУКТУРУ 

ТИМ ЗА САРАДЊУ СА 
ОУН 

ТИМ ЗА САРАДЊУ СА 
АМБАСАДАМА  

ТИМ ЗА МЕЂУНАРОД. 
ЕКОНОМСКУ САРАДЊУ

ПРЕГОВАРАЧКИ ТИМ 

АНТИТЕРОРИСТИЧКИ 
ОДРЕД 

ТИМ ЗА ПОМОЋ 
НАЈУГРОЖЕНИЈИМА 

ТИМ ЗА МЕЂУНАРОД. 
НАУЧНУ САРАДЊУ 

МИНИСТАРСТВО УНУ -
ТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

ЦАРИНСКЕ СЛУЖБЕ 

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

ПРАВОСУДНИ СИСТЕМ 

ТИМ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ПОСЛЕДИЦАМА КРИЗЕ 

ТИМ ЗА ОПОРАВАК  
ПРИВРЕДЕ 
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У смера ва ње  сви х анти кризних  си стема се вр ши  у пра-
вцу ус постављањ а,  прво, ко нт ро ле над а ге нс има кр из е, 
 за тим се  де лу је  ка уб рзавању , успорав ању, по ти скивању 
и  фокусира њу  ст ања у к оме  се дру шт во  налази.  Основни  
ци љ  антикр изн ог  с истема –  а нтикри зно г  тима је  пости за ње  
к онтрол исаних  –  жељ ених ре зултата у  првом суч ељ ава њу 
криз е и а нтикр изног  ти ма.  

 Основ ни  ци љ а нтикр изног ти ма  мора б ити правовремен о 
усп ос та вља ње нив оа  уп равља ња  кр изо м. Ако ј е к риза међ-
уна родно г ка рактера  ус постав љају се инт ерн и и ек ст е рни  
субјект и у прављања  кризом, тј. ло кални,  региона лни  и  
г лоба лни на ниво у О УН. З а с ва ку кризу  је ка рактери сти чно 
да  се нач елно  резу лтати не  мо гу у напред  сазнати.  Свака  кр-
из а директн о  или  индирек тн о утиче  на  стање  б езбеднос ти .  

Најва жн ије  у процесу упра вља ња кри за ма је од редити  
комп етентан тим  з а  у пр ављање  к ризама ,  у  току к ризе м ор-
а се у  ко н тинуи тет у  пружати  психоло шка п омоћ  лицима  у 
р егиону  зах ваћ еном кр из ом.  Кризе  мо гу бити:  еко но мске, 
ф ин ансијс ке, п оли тичке ,  еко лошке и без бе дносне. Већина 
кри за  наступа  из ненадн о  и б ез  обзира  н а  то што је већину 
њ их  мо гуће п рав ов ремено пр ед видети  и з а њих  се  квал-
итетн о п ри преми ти . 

У  процесу управ ља ња кризама  мора  по с то јати 
н ационал ни  п лан за  од го вор на  кр изну  си ту ацију, к ој-
и  обезбеђ уј е  спровођ ењ е  утврђене поли тик е и про це ду ре у 
одг ово ру, ос игурава да  св и  уч есниц и  у  о дговор у и оп оравку 
имај у план, п ер иодично о бучава ње  према п ла ну  (КШВ ,  вежбе  
 на  те рену) .  Кљ уч ни еле мен ти у до но шењу  одл ук е обухва та-
ју  дефи ни цију проб ле ма ,  п роцену  м огућнос ти  и донош ењ е 
одлу к е.  За  руководи оц е центара п редседн ик им ену је  најиску-
сн иј е струч њаке, с ви  ц ентри св ој е  ак тивнос ти усмера ва ју у 
ци љу  ублажа ва ња и  елими нис ањ а кризе. У  п роцесу  у прављ-
ања кризама  мо ра пос тој ат и пла н т екуће  процене  к ако би с е 
 оц ениле  про менљиве  по тр ебе кри зн е средине  и план ира ли  
посту пц и  и активно сти це нта ра  н а основу  про менљив их  до-
га ђаја и ли но вих  информација . 

У мо ме нту пре по зн авања  к ризе  по тр ебно је  да  систем 
и звршног  до но шења о длука сав рш ено функ ционише. Та-
да  с е дефин иш е  проблем, р азвија и  п ра ви пла н спровођ ењ а 
 стр атегиј е   у  ск ла ду са политиком  зем ље и п роцедурално м 
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док ум ентацијом. Ти м  за упр ављ ањ е кризом  и ма  своје  ц иљ-
еве и  то: Сп ре чити, одвра ти ти и пр екинути р аз вијање кризе 
у кол ико је  т о могуће ,  свести н а м инимум  страх  и пов ре де  
г рађан а.  

Прилико м  управљања  кр из ом  т реба д ефини са ти   одгов-
ор  и опоравак и  и дентифик овати  ул ог е  доноси оц а одлук а.  У  
том  п ро цесу с е м ора пр ид ржавати  ма кс име:  пл а н ирати-обу-
чити-увеж ба т и- оцени ти.

Стр ат егија  одговора на  к ризу и ли си ту ац иј у која 
 ук ључ ује опа сност  по држа ву , њену тери ториј у,    држављ ане, 
вој не сна ге  и поса де  или кључ не ин тересе,  ко ја се бр зо  ра зв ија 
и д оводи  до  стања так вог  утица ја  н а дипломат ију, јавну бе-
зб едност,  пр ив ре ду, по литик у  или војс ку  да се  размиш ља 
 о  ангажовању  снага д ржаве  за заштиту  ј ав не бе зб еднос ти  
 или  војни х с на га како би  се  испунил и  циљеви нац ионал-
не бе збедн ости . За  ко мплетан о по равак од кризе м огу  бити 
 по тр еб ни месеци  или го дин е, да б и  се адекв атно  одговор-
ило  на љу дск е,  физич ке, ек ол ошке, д ру шт вене и е кон омске 
 по следице кризе.  Од луке  у одг ов ор у  и опора вк у  тр еб ало би 
да  о д почет ка  буду  о бј едињене  и к оордин ис ане. 

Стратешк а п роцена  одговора и опоравкатре ба ло би  да  
се пос матра  п ар алелн о кад год ј е то  мо гуће.  Одлуке у  в ез и 
 одговора  мо гу да на  ду жи пери од  утичу на  а нга жовањ е у о по-
ра вку . Упра вљање  опо ра вком  не обухвата са мо  закон од авне  
службе  или  мин ис тарства, ве ћ и  приватну  ин дустрију  и 
 ширу заје дни цу. 

 Ци љ поступка у опо ра вку је  повратак  у нор ма лне 
токове ш то је  пре  мог ућ е. 

Када се к р иза  заврши у век ост ају  њене  по сл ед ице, па  
је н ео пхо дно   стр учно уп рав љати по следицама  у  ци љу успо-
ст ављања  ме ра у за штити  здр авља и  безбедности  ј ав ности , 
 обнове к ључ них др жа в ни х служ би и   обе зб еђењу п ом оћи  
у  ванре дн ој си ту ац ији вл ади ,  по словањ у и појединцима 
највише погођеним последицам а кризе.
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RadoslavGaćinović

THECRISISMANAGEMENT

S ummary

Crisis is an unplanned event with potentiality to signifi
cantly influenceefficiencyandcredibilityofanorganizationor
tomakeagreatprobleminthefieldofpolitics,economy,ecology,
securityandsociety ingeneral.Modernpoliticallegal theories
definethecrisisasaseriousthreattobasicstructuresorfunda
mentalvaluesandnormsofsocialsystemwhichunderconditions
of timely pressure and very uncertain circumstances demands
makingcriticaldecisions.Thecrisisisalsoadisorderthatphysi
callyattacksasystemasacomplexandharmsitsfundamental
postulations,identityandessence.Throughananalysisofsome
crisisfromtheaspectofinternalstatestructureitispossibleto
defineitasthecrisisonlyincasethattheparticipantsintheeven
inquestiondoviewthegivensituationasthecrisisindifferent
timepoints,thatis,thecrisisisaspecificstateofenforcedpro
cesswhichismarkedwithlongcontinuationandgreatintensity
whichisdifficulttocontrolandduetothisreasonitisnoteasy
topredictdevelopmentofsuchstateaswellastheconsequences
resultingfromit.

Thecrisismanagementisoneofmostsignificantactivities
intheprocessofovercomingexceptionalsituations–thecrisis.
Themanagementshouldbeplanned,comprehensive,diverseand
timelyoneaslongasthecrisisisputundercontrol.Intheprocess
ofthecrisismanagementthereshouldbeanationalplanformak
ingtheanswertothecrisiswhichprovidesforimplementationof
definedpoliticsandprocedurein the formof theanswer to the
crisis.Key elements in the decisionmaking encompass (imply)
theproblemdefinitionaswellasestimationofcapacityanddeci
sionmaking.Forthecentremanagersthepresidentappointstop
levelexpertsandallcentresdirecttheiractivitiestotheobjective
ofalleviating(reducing)ofthecrisisoreliminationofthecrisis.
Intheprocessof thecrisismanagementthereshouldbeaplan
of therunningestimationforpurposeofestimationchangeable
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needsof thecrisisenvironmentaswellas forpurposeofplan
ningmovesandactivitiesofthecentresonthebasisofchange
ableeventsornew information. In themomentofacknowledg
ment(identification)ofthecrisisit isnecessarythatthesystem
ofexecutivedecisionmakingfunctionsinperfectorder.Thenthe
problemisdefinedandtheplanofimplementationanddevelop
mentofstrategyisbeingmadeinaccordwiththestatepolitics
andproceduraldocumentation.Thecrisismanagementteamhas
itsownobjectivesandtheyare:preventionanddetermentofthe
crisisandendingofdevelopmentofthecrisisand,ifitispossible,
minimizingfearandinjuriesofcitizens.
KeyWords:crisismanagement,politicalcrisis,economiccrisis,

financial crisis, ecological crisis, security crisis,
team,management,centre
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ИвицаЉ.Ђорђевић*
МиланМијалковски**

НА ЦИ О НАЛ НА МОЋ  
У УСЛО ВИ МА ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Резиме

Расправеоглобализацијисуобележиледруштвенуми
саонаконпадаБерлинскогзида.Међутим,малојерадовапо
свећениханализиодносанарелацијиглобалнипроцесидр
жавнеинституције.Циљаутораједаукажунапромењену
улогудржавнихинституцијауусловимаглобализације.Ана
лизом доступних извора из предметне области аутори су
дошлидозакључкадајемоћутицајанатокдогађајакојом
располажудржавесвемања.Једанодглавнихузрокадефи
цитамоћијеглобализацијафинансијскихтокова.Сагубље
њемконтроленадфинансијскимоперацијамадржавеоста
јубеззначајногделасвојихприхода.Потребадасенадокна
деизгубљениприходиоптерећујелокалностановништвои
приходештодоводидоунутрашњихнапетостиинестабил
ностисистема.Губисеорганскавезаизмеђудржавнихин
ституцијаиинтересаграђана.Ситуацијапосебнопогодује
продору предаторскихтранснационалних корпорација које
користепостојећеоколностизареализацијусвојихинтере
са.Упоменутомконтекступосебносуугроженемалеине
развијенеземљекојебидефицитмоћитребаледарешавају



И.Љ.Ђорђевић,М.Мијалковски НАЦИОНАЛНАМОЋ

320

путемсклапањамеђусобнихаранжаманаиинсистирањем
наизградњиглобалнихинституционалнихмеханизама.
Кључнеречи:Моћ,Националнамоћ,Држава,Глобализација,

Транснационалне корпорације, Безбедност љу
ди.

1.Увод

О гло ба ли за ци ји је до ста пи са но и те шко је шта ре ћи а 
да се не ри зи ку је по на вља ње већ из ре че ног. По тре ба ауто ра 
да се огла се по во дом фе но ме на ко ји је то ли ко пу та до са да 
ана ли зи ран ин спи ри са на је ак ту ел ном си ту а ци јом у Ср би-
ји. Као на род ско ро да ни шта ни смо из ву кли из на ше бли-
же и да ље про шло сти. Уме сто да ан ти ци пи ра мо ток до га ђа ја 
ми ка ска мо, већ чи та ве две де це ни је, за про це си ма ко ји су у 
ши рем ре ги о ну дав но от по че ли, а у не ким др жа ва ма већ и 
окон ча ни. Не твр ди мо, апри о ри, да су др жа ве и на ро ди ко ји 
су већ окон ча ли тран зи ци о не про це се ура ди ли не што до бро. 
Ме ђу тим, за бри ња ва ју ћа је си ту а ци ја да ни смо у ста њу да 
из ву че мо ни ка кве по у ке из гре ша ка дру гих. Упор но се по на-
вља ман тра о нео п ход но сти при ва ти за ци је све га ка ко би смо 
би ли при хва тљи ви ји кан ди дат за члан ство у ЕУ. Је ди но што 
на ши по ли ти ча ри ну де кроз сво је про гра ме је евро а тлант ска 
бу дућ ност без по др шке у ви ду на уч но уте ме ље них ана ли за 
сво јих тврд њи. Ака дем ске ин сти ту ци је су пот пу но скрај ну те 
у про це су до но ше ња да ле ко се жних од лу ка. 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 оста ју по стра ни. Текст ко ји сле ди 
за си гур но не мо же да пру жи од го во ре на сва по ста вље на пи-
та ња, али по ку ша ће мо да ука же мо на основ ни про блем ко ји 
је ка рак те ри сти чан за ма ле зе мље и ко ји је у осно ви не сна ла-
же ња у са вре ме ним усло ви ма.

2.Одређењеосновнихпојмова

С об зи ром да го во ри мо о те ма ма ко је су че сто при сут не 
у јав но сти, ка ко ла ич кој та ко и ака дем ској, же ли мо да ука же-
мо на са др жај пој мо ва она ко ка ко смо их ми под ра зу ме ва ли у 
кон тек сту те ме. Кључ ни пој мо ви ко ји се по ми њу у тек сту нај-
че шће се ту ма че у скла ду са по тре ба ма ауто ра. Њи хов са др-
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жај ни је, оба ве зно, под ра зу ме ва ју ћи. За ви сно од иде о ло шке 
опре де ље но сти, од но сно кон тек ста те ме по јам гло ба ли за ци ја 
до би ја раз не ко но та ци је. На дру гој стра ни на ци о нал на моћ 
за не ке ис тра жи ва че са вре ме не дру штве не ре ал но сти ни је 
по жељ на ка те го ри је у кон тек сту ко смо по лит ске оду ше вље-
но сти гло ба ли за ци јом. Упра во из на ве де них раз ло га да је мо 
нај пре основ не на по ме не ка ко би смо упу ти ли чи та о це у на ше 
по ла зно те о риј ско опре де ље ње.

2.1.Глобализација
О гло ба ли за ци ји мо же мо да чи та мо на ра зним ни во и ма 

те о риј ских рас пра ва. По чев од то га да је то про цес ка рак те-
ри сти чан за це лу исто ри ју ци ви ли за ци је, па до то га да пред-
ста вља спе ци фи кум за крај ХХ и по че так ХХI ве ка. Не спор-
на је чи ње ни ца о пер ма нент ној те жњи ве ли ких им пе ри ја да 
кон тро ли шу чи тав, њи ма по знат, свет. У том кон тек сту мо же-
мо да при хва ти мо и те зу по ко јој гло ба ли за ци ја, као про цес, 
по сто ји још од ве ли ких се о ба на ро да са про сто ра африч ког 
кон ти нен та као пра по стој би не свих љу ди. Ме ђу тим, из јед-
на ча ва ње прет ход них по ја ва ши ре ња ути ца ја и кон тро ле над 
про сто ром са да на шњим пла не тар ним де ша ва њем мо же да 
бу де са мо про из вод не по зна ва ња про це са или ње го вог зло на-
мер ног ту ма че ња. Ни јед на гру па љу ди, на ро да или др жа ва до 
по ја ве на уч но тех но ло шких до стиг ну ћа ХХ ве ка ни је има ла 
на рас по ла га њу та кве ин стру мен те кон тро ле про сто ра и љу-
ди као што их да на шњи гло ба ли за то ри има ју.

Са вре ме на тран спорт на и ко му ни ка ци о на сред ства 
омо гу ћа ва ју до ме те и у нај за ба че ни је де ло ве на ше пла не те. 
По ред то га што са вре ме на тех но ло ги ја пру жа ефи ка сност у 
ор га ни за ци о ним и про дук ци о ним сфе ра ма она но си и огро-
ман де струк тив ни по тен ци јал у се би. У не ким са вре ме ним 
тех но ло шким про из во ди ма има то ли ко де струк тив но сти да 
је до ве де на у пи та ње и са ма свр ха њи хо вог по сто ја ња и да-
љег раз во ја. Нај ве ћи део про бле ма са гло бал ним про це си ма, 
чи ји смо ми са вре ме ни ци, има мо због не по сто ја ња од го ва ра-
ју ћег со ци о ло шко - фи ло зоф ског мо де ла ко ји би дао аде ква-
тан дру штве ни оквир. Кон тро ло ри круп ног ка пи та ла има ли 
су про фит ног ин те ре са да ула жу у раз вој тех но ло ги ја, ме ђу-
тим дру штве не на у ке су би ле, го то во, ис кљу чи во у функ ци ји 
одр жа ња по сто је ћих си сте ма. Ни је се до зво ли ла озбиљ ни ја 
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кри тич ка ана ли за по сто је ћих мо де ла дру штве не ор га ни за ци-
је, од но сно ни је се ишло у ко рак са тех но ло шким про ме на-
ма. Те отуд до ла зи до су прот но сти и кри за ко је су ди рект на 
по сле ди ца за о ста ја ња про из вод них од но са на спрам раз во ја 
сред ста ва за рад, ре че но марк си стич ком тер ми но ло ги јом.

У кон тек сту те ме ра да опре де љу је мо се за од ре ђе ње 
гло ба ли за ци је као про це са ко ји до во ди до фун да мен тал них 
дру штве них, еко ном ских и кул тур них про ме на ко је до при-
но се са жи ма њу све та и ја ча њу све сти о пла не ти као це ли ни.1 
Објек тив на ана ли за гло ба ли за ци је зах те ва са гле да ва ње по-
ред раз вој них аспе ка та2 и по ку шај ста вља ња под ап со лут ну 
кон тро лу чи та вог по зна тог све та без ја сне ви зи је о по сле ди-
ца ма и да љем раз во ју до га ђа ја. Овај дру ги про цес (гло ба ли-
зам) ба зи ран је на иде о ло шкој ма три ци кон стант ног ши ре ња 
тр жи шта као усло ва оп стан ка си сте ма. Же ља за ап со лут ном 
до ми на ци јом гу би сво ју ра ци о нал ност у кон тек сту по сле ди-
ца по гло ба ли за то ра и оне ко ји тр пе по сле ди це гло ба ли зма.3

Мо же мо да рас пра вља мо о два ли ца гло ба ли за ци је4 
 и о то ме да ли је она мит или ствар ност,5али не мо же мо да 
из бег не мо су о ча ва ње са по сле ди ца ма гло ба ли зма као иде о-
ло ги је ко ја је из ма кла кон тро ли. Про цес ко ји без об зи ра на 
свест о ње го вим по губ ним по сле ди ца ма и да ље иде, по инер-
ци ји, у истом сме ру до крај њих гра ни ца из др жљи во сти пла-
не те. Ни по да шта ва ње при род них чи ни ла ца у ко мер ци ја ли за-
ци ји све га на пла не ти, по ред при ро де уни шта ва и ху ма ност 
код љу ди осло ба ђа ју ћи их свих мо рал них и етич ких на че-
ла јер их до во ди до бор бе за оп ста нак. Ак ту ел на дру штве на 
ор га ни за ци ја је про из вод исто риј ског ис ку ства, ис по ља ва се 
кроз ин сти ту ци је ко је су јав но до бро у функ ци ји оства ри ва-

1 Ивица Ђорђевић, Безбедносна архитектура у условима глобализације, 
Факултет безбедности, Службени гласник, Београд, стр. 17.

2 Глобализација као последица развоја науке и технологије, односно наставак 
историјских тенденција проширења познатог и доступног нам света. 
Средства која омогућавају брже и јефтиније путовање, пренос података, 
превоз робе и људи доприносе квалитету живота и хуманизацији окружења.

3 Ивица Ђорђевић, „Глобализација и/или глобализам”, ЗборникФакултета
цивилнеодбране, Факултет цивилне одбране, Београд, 2001, стр. 251- 272.

4 Бранко Милановић, Два лица глобализације, Архипелаг, Београд, 2007; 
Мирослав Печујлић, Глобализација  два лика света, Гутенбергова 
галаксија, Београд 2002.

5 Владимир Вулетић, Глобализацијамитилистварност, Завод за уџбенике 
и наставна средства, Београд, 2003.
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ња ин те ре са ве ћи не гра ђа на на кон крет ном про сто ру. Фор си-
ра њем ло ги ке про фи та и еко ном ског фун да мен та ли зма гло-
ба ли зам је у сво јој де струк тив ној ми си ји на ци о нал ну др жа ву 
про гла сио за смет њу и те жи ап со лут ној ко мер ци ја ли за ци ји 
ин сти ту ци ја си сте ма. Овај ре тро град ни про цес чо ве чан ство 
вра ћа на пе ри од пре ус по ста вља ња мо дер не др жа ве, на мрач-
ни сред њи век.

2.2.Националнамоћ
Ка да го во ри мо о на ци о нал ној мо ћи он да по ред од ре ђе-

ња са мог пој ма тре ба да до да мо још не ке на по ме не. На и ме, 
на ци о нал на моћ ни је огра ни че на са мо на при пад ни ке јед не 
на ци је, она се у са вре ме ним усло ви ма ве зу је за при пад ни ке 
ор га ни зо ва не дру штве не гру пе ко ја жи ви на од ре ђе ном про-
сто ру. Про стор оме ђен гра ни ца ма др жа ве пред ста вља жи-
вот но ста ни ште од ре ђе ног де ла људ ске по пу ла ци је ко ја исти 
уре ђу ју у скла ду са сво јим по тре ба ма, мо гућ но сти ма и пла-
но ви ма. Љу ди ко ји су на ста ње ни уну тар гра ни ца јед не др жа-
ве, као што смо ре кли, ни су ну жно хо мо ге ни по на ци о нал ној 
или не кој дру гој осно ви. У окви ру по пу ла ци је по сто је раз ли-
чи те же ље и иде је о за до во ља ва њу по тре ба ње них при пад ни-
ка. Упра во због то га ис по ста ви ло се да је нео п ход но утвр ђи-
ва ње пра ви ла ка ко би се ускла ди ли ин те ре си свих, или ба рем 
ве ћи не. Ме ђу тим, са ма пра ви ла без ин стру ме на та кон тро ле и 
санк ци о ни са ња пре кр ши ла ца ни шта не зна че, та ко да до ла-
зи мо и до нео п ход но сти по сто ја ња ин сти ту ци ја.

Кроз ве ков но ис ку ство љу ди из гра ђу ју мо де ле дру штве-
не ор га ни за ци је ка ко би ус пе ли да оп ста ну у не при ја тељ ском 
окру же њу. По ка за ло се да су оп ста ли и нај да ље од ма кли у 
раз во ју они на ро ди ко ји су има ли нај бо љу ор га ни за ци о ну 
струк ту ру у скла ду са ин те ре си ма ко лек ти ва. Не за ви сно од 
лич ног ста ва или афи ни те та чи ње нич но мо же да се до ка же 
ка ко је де мо крат ски мо дел ор га ни за ци је, са аде кват ним ин-
сти ту ци о нал ним си сте мом, нај е фи ка сни ји и да је дао од ре-
ђе ну пред ност на ро ди ма ко ји су исти при ме ни ли у прак си. 
У кон тек сту из не се них тврд њи мо же мо да рас пра вља мо о 
по сле ди ца ма тог мо де ла ор га ни за ци је по оста ле у окру же-
њу, али то би нас од ве ло пре ви ше у ши ри ну. Ми сли мо да је 
овом при ли ком са свим це лис ход но ука за ти на чи ње ни цу да 
су ин сти ту ци је си сте ма че сто би ле у функ ци ји ма њи на ко-
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је су ма јо ри зо ва ле сво је ин те ре се и ти ме ин стру мен та ли зо-
ва ле по сто је ћи си стем за по тре бе сво јих пла но ва. Да на шње 
нај ра зви је ни је де мо крат ске др жа ве (под раз во јем не под ра-
зу ме ва мо са мо еко ном ске по ка за те ље) има ле су ефи ка сне 
кон трол не ме ха ни зме ка ко би про пи са не про це ду ре би ле и 
ис по што ва не. Упра во та спо соб ност да се по тен ци јал по је ди-
на ца ста ви у функ ци ју ин те ре са за јед ни це пред ста вља осно-
ву на ци о нал не мо ћи. 

У осно ви де фи ни ци је пој ма „моћ“ на ла зи се об ја шње-
ње по ко ме је не ко спо со бан да све сним ан га жо ва њем кре-
и ра про ме не у по сто је ћим усло ви ма у ци љу свог оп стан ка 
и да љег раз во ја. Иду ћи да ље за овим од ре ђе њем мо же мо да 
ка же мо ка ко се под пој мом „на ци о нал на моћ“ под ра зу ме ва 
спо соб ност др жа ве за план ским ан га жо ва њем сво јих ре сур са 
у ци љу спро во ђе ња про ме на уну тар сво јих гра ни ца али и ван 
њих. Уну тра шње де ло ва ње се ис по ља ва кроз ин тер ак ци ју из-
ме ђу ин сти ту ци ја и гра ђа на, док се ван те ри то ри јал ног окви-
ра од ви ја ин тер ак ци ја са оста лим су бјек ти ма из окру же ња. У 
скла ду са на ве де ним, под на ци о нал ном мо ћи би мо гла да се 
сма тра ин тер ак циј ска спо соб ност др жа ве да аде кват но ути че 
на по на ша ње дру гих су бје ка та у скла ду са сво јим ци ље ви ма 
и ин те ре си ма. На и ме, функ ци ја др жа ве је да ство ри усло ве у 
ко ји ма ће ње ни гра ђа ни ре а ли зо ва ти сво је ин те ре се. Ва жан 
пред у слов др жа ви за успе шно оства ри ва ње про јек то ва них 
ци ље ва и ин те ре са је сте ува жа ва ње ви ше стру ке ме ђу за ви-
сно сти свих ак те ра укљу че них у про цес њи хо ве ре а ли за ци је. 
Нај пре, ва жно је спо зна ва ње ре ал них осно ва за оства ри ва ње 
же ље них ци ље ва, од но сно да ли се рас по ла же нео п ход ном 
мо ћи. Моћ под ра зу ме ва аде кват на пра ви ла (нор ма тив на и те-
о риј ска) о вр ста ма де лат но сти ко је ће др жа ва пред у зи ма ти. 
Ин сти ту ци је си сте ма тре ба, у прак си, да ре а ли зу ју за кон ски 
про пи са на пра ви ла ка ко би кре и ра ле про ме не код дру гих су-
бје ка та у скла ду са усво је ним стра те шким ци ље ви ма. Нео п-
ход но је да др жа ва сво је ак тив но сти ре а ли зу је пу тем ре ал не 
иден ти фи ка ци је вред но сти и ци ље ва ко ји су ар ти ку ли са ни 
кроз аде кват ну за кон ску ре гу ла ти ву и те о риј ске ста во ве. До-
след ном и ефи ка сном при ме ном утвр ђе них, док три нар них и 
стра те гиј ских, опре де ље ња др жа ва тре ба да усме ра ва по на-
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ша ње оста лих су бје ка та та ко да до при но се ре а ли за ци ји ин-
те ре са ње них гра ђа на.6

На ци о нал ну моћ тре ба по сма тра ти нај ма ње из два угла. 
Јед на пер спек ти ва из ко је тре ба да се вр ши ана ли за је мо гућ-
ност ан га жо ва ња соп стве них ре сур са у ци љу по ди за ња ни-
воа мо ћи уну тар на ци о нал ног про сто ра. Дру ги ни во ана ли зе 
тре ба да се фо ку си ра на ис по ља ва ње на ци о нал не мо ћи у од-
но су на ме ђу на род не су бјек те, ре а ли за ци ју на ци о нал них ин-
те ре са у од но су на не по сред но окру же ње, ре ги он, на ни воу 
пла не те. Код ма њих зе ма ља да ле ко је ва жни ји уну тра шњи 
аспект на ци о нал не мо ћи. Ма ле зе мље не ма ју по тен ци ја ла за 
ши ре ње ути ца ја на ши рем про сто ру, њи ма је пре вас ход ни 
циљ од бра на на ци о нал них ин те ре са од зло на мер них ути ца ја 
спо ља. Ве ли ке зе мље са сна жном при вре дом и им пе ри јал-
ним ам би ци ја ма да ле ко ви ше па жње по кла ња ју ис по ља ва њу 
свог по тен ци ја ла мо ћи ван на ци о нал них гра ни ца.

Спо соб ност ути ца ја на дру ге ну жно је по ве за но са рас-
по ла га њем аде кват ним по тен ци ја лом ко ји се ис ка зу је кроз 
рас по ло жи ве ре сур се. Ре сур си ко ји ма мо же кван ти та тив но 
да се ис ка же сте пен на ци о нал не мо ћи об у хва та ју ста нов ни-
штво, ве ли чи ну те ри то ри је, при род на бо гат ства, еко ном ску 
сна гу, вој ну моћ и по ли тич ку ста бил ност. Нај у том кон тек-
сту ка же ка ко су „не ке зе мље бо ље од дру гих у пре тва ра њу 
сво јих ре сур са у не ки прак тич ни ути цај“. Сва ка ко да исто-
риј ске окол но сти по тен ци ра ју зна чај не ког од еле ме на та мо-
ћи у од но су на оста ле. У том кон тек сту опет ће мо по ме ну ти 
На ја: „по глед на пет ве ко ва исто ри је си сте ма мо дер них др-
жа ва по ка зу је да су раз ли чи ти из во ри мо ћи има ли кључ ну 
уло гу у раз ли чи тим пе ри о ди ма“7.

У до са да шњој исто ри ји ме ђу на род них од но са др жа ва 
је пред ста вља глав ни но си лац мо ћи. Др жа ва се сим бо лич-
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 зо ва ла моћ за јед ни це ко ја је жи ве ла на 
од ре ђе ном про сто ру. Из ше мат ског при ка за мо же да се уочи 
струк ту ра на ци о нал не мо ћи и ње ни чи ни о ци.

6 Милан Мијалковски, Ивица Ђорђевић, Неухватљивостнационалнемоћи, 
Службени гласник, Београд, 2010, стр. 16.

7 Џозеф С. Нај, Како разумевати међународне односе, Стубови културе, 
Београд, 2006, стр. 92-104.
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Сли ка 1. Струк ту ра на ци о нал не мо ћи

Извор: Мијалковски М. Ђорђевић И. Неухватљивост националне
моћи,Службенигласник,Београд,2010,стр.33.

С а  интен зи вирање м глобал из ације  те жи ште моћи  с е 
п олако  п ребацу је  на недрж ав не актере . Поро зност  гр ан ица за  
проток  ро бе ,  капита ла, људи  и  и нформа ци ја  мног е  од наве-
де них чи нила ца лоц ира  у  в елике при вр ед не ко нг ло мерате. 
У кру пњ а вањ е капи та ла  у  транснационалн е к ор п ора ције 
( ТНК) и тран сн ационалн е банке (ТНБ ) дов од и до  тог а да  су 
 мно ге држ ав е  по стале ф ин ансијски  и нф ери орне у  однос у на 
но вон ас тале  цен тре м оћи.  Те нденц иј а  губљења  везе  из ме ђу 

 
Извор: Мијалковски М. Ђорђевић И. Неухватљивост националне моћи, Службени гласник, Београд, 

2010, стр. 33. 

Са интензивирањем глобализације тежиште моћи се полако пребацује на 

недржавне актере. Порозност граница за проток робе, капитала, људи и 

информација многе од наведених чинилаца лоцира у велике привредне 

конгломерате. Укрупњавање капитала у транснационалне корпорације (ТНК) и 

транснационалне банке (ТНБ) доводи до тога да су многе државе постале 

Способност да 
индентификује 
националне 
(виталне) вредности 
------------------------- 
- Територијални 
интегритет 
(неповредивост 
територије), 

- Сувереност 
(политичка 
независност 
односно 
неприкосновеност 
у унутрашњој и 
спољној политици) 

- Уставом утврђено 
уређење 
(економско-
друштвено 
уређење, 
организација 
система политичке 
власти, права, 
слободе и обавезе 
грађана) 

Национални 
интереси 

----------------------- 
- Способност за 
континуално 
одлучивање у 
вези са 
употребом 
националне моћи 
ради 
задовољавања 
националних 
потреба 
(остваривање 
националних 
циљева), 

- Заинтересованост 
за адекватну 
националну 
безбедност 

Способност да 
остварује 
Националне циљеве 
-------------------------- 
- Трајни циљ: 
опстанак и одржив 
развој државе и 
друштва 

- Непосредни 
дневно-политички 
циљеви 

- Посредни 
(краткорочни, 
средњорочни и 
дугорочни) циљеви 

ДРЖАВА 
------------------------------------- 

Национална моћ 
--------------------------------------------- 

Основни елементи: Становништво- територија – суверена власт 
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инте рес а  крупн ог ка питала и  зај едниц а кој е  живе  на  простор у 
неке држа ве  до во ди до  т о га  да се  ин ститу ције  на ци он ал них 
држа ва  инстр уме нт ализују за  потреб е а кт ивност и  ТНК. 
 Често а ктив ности  држа ва  буду у д ир ек тној с уп ротно сти с а 
инт ер есом  народ а  ко ји  даје дем ок ра тски леги тимитет с тру-
кт ур ам а на  вл асти . 

Комп ром ит ац ија де мократ ских институц иј а  св аким 
д аном је св е и зраж ен ија. Је да н од на јдр астичн ији х при мера 
предст авља и зб ор ни си ст ем САД који о могућ ава победу  о ној 
с тра нци ко ја  има н ај ве ће  и зборн е фонд ове . Мани пул ација пу-
те м масовн их  медијск их  ка мпања,  уд руж ен а  са поли тичко м 
н епрос већ ен ошћу,  даје изб ор не резу лт ат е  који су  на јм ање у 
 кор елациј и са интересом бирачк ог те ла. Па чак и  д а  се де си  
чудо , да на  изборим а  по беди  не ко ко н ије у  ин те ресу ло биј а 
круп ног капи та ла ел ектор ски  сист ем  гласа ња  дај е  коначн у 
 пот вр ду бесмис лен ости  демократ иј е на аме рички  на чин.8 

Табела  1.  д ај е пот вр ду тез е о  пр ебацив ању тежи-
шт а финансијске  м оћ и  са држа ва  на  ТНК. М етод олошки  
прихватљивим пост упком д ош ли смо  до р анг ли ст е највећи х 
п ривредни х  целина9  у  глоба лним оквирима. Св акако  т ре ба 
да се им а у в ид у  чињениц а  да су су ме  из ражен е  у текућим 
вреднос ти ма ва лута,  т е из т ог  разло га  н ије могуће укрштање 
по да така из 2 002 . и 2 008. г од ине. З а потреб е  наше ана ли-
зе  битни су о дн о си  на рел аци ји ТНК  –  на ционал не  привр-
еде  у година ма  пресек а.  Намерн о  см о  из бегли банкарске 
 орг ан изациј е ј ер  с у оне ис кљу чив о орије нт ис ане на 
финансијс ке  опера ције,  д ок ТНК  и  д ржаве им ај у далеко 
сло женије структу ре  и  зб ог тога с у  нам и  занимљивиј е  за 
анализу .

Пог лед  на табелу  на м пруж а  могућност  да са зна мо  
кретање,  о сн овне тенден ци је, на  рел ацији  ТН К -  држав а у 
погле ду фи нансијс ке моћи. На  први погл ед јасно  је да п рв их 
20 м еста  на ли ст и највећих привредн их  целин а  у 2008. г од. 

8 Америка: избори 2000, „Председничка енигма“, Време, број 515, 16. новембар 
2000, на адреси: http://www.vreme.com/arhiva_html/515/21.html

9 Под привредном целином овде подразумевамо статистички обухваћен 
простор који се налази унутар националних граница, као и привредне 
системе који унутар своје организације поседују многе испоставе широм 
планете земље. 
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 припад а  нај ве ћи м и пр ивр едно најр азвиј енијим зе мљ ам а. На  
врху  ли сте  ј е изв ршена  с амо прерас по дела  моћи између  оних  
з ем аља које су с е  тамо н ал азиле и 20 02 . године. Међу ти м,  не 
м о жем о а да не спомен ем о изузе тно сла б р аст најјач е светске 
 при вре де САД ,  к оја ј е  у  посматрано м п ер иоду пове ћала обим 
активности  з а само  око 40%  до к је већ ин а ост ал их п ривред а 
 оствари ла в ишеструка увећа ња.  Очигле дно је да се  на дмоћна 
пр ед ност  САД у  одн осу на  к онкурентске привр еде смањује. 
О вај тр енд  може д а  нам у  не кој касниј о ј  ан ализи  п омогн е при 
разум е ва њу  потеза  које   СА Д  пр едузим ају у  ц иљу  ре ализаци је  
с војих гео страт ешких  и нтереса. 

За  тему р ада далеко  је ва жн иј е уочити тренд  к ој и 
показује да  су 4  ко мпаније од  6  са листе потекле са  простора 
САД ,  а да су  ос тале две  п о порек лу бр ит анске. И ма ју ћи у виду 
о дн осе на  р ел ацији  САД  –  Велика Бр ит анија о нд а можем о 
 да анализ у трен до ва усме ри мо  у пр авц у пром ен е стр атегије 
н аст упа це нтара мо ћи к а глобалном нив о у.  Очигледн о  је  да 
су  кр еатори С АД по ли ти ке схват или да  гу бе поз иц ије  на  
нивоу држав не конкур ент ности.  Збо г тога  ка о резу лтат гл-
об алних  п роц еса има мо ств ар ањ е  амбиј ен та  у ко ме  кор-
пораци је добијај у д оминант ну улог у.  Све реф ор ме светског  
система ус ме р ене  су к а т ом е  да се  нац ионалне и нсти туције  
о дстране  из  пр ивредних т окова.  Ист ов ремен о  под форм ом  
е ксп ертиз е  нам ећу се Међународни  монета рн и ф онд (М МФ ),  
С ве тска трговинска  органи зација (СТО) и  Св етска б ан ка  (СБ)  
као в рхо вни а ут оритети чиј и п рограми морају  да се  пошт ују 
 од св их .  Т ако имамо а пс у рдн е ситу ациј е да с у нац ио на лне 
центр ал н е б анке не зависне од наци оналн их  влада,  ал и  и те 
како зависе о д  пол итике М МФ-а и  СТ О. Пози тивн и ефек ти 
глобалн ог при вредног  б ума  (пре б исмо рекл и  ст атистичког 
р аст а) огр анич ени с у  на  глобалне  привредне  и мпе рије.  ТНК 
 ви ше не  препо зн ај у везу  из м еђу  своје  п ол итике и  н ациона-
лни х интере са (гр ађ ана про ст ора са к ојих п о ти чу ).  Њихова 
о сн ов на  п реокуп ац ија је  м а кси мизац ија  п ро фита. На цио-
нал не ин сти ту ције се п осма трају искљу ч ив о  ка о инстр ум-
ен т при  реа лизац иј и  ст ратегија глоб алн е доми нације. У том  
к онтек ст у сасвим  ј е  оправдан о  п итање  к о  доминира у кре-



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2011,год.VIIvol.10 стр.319346

329

ирању  п олитике С АД:  ТНК које пот ич у са п ро стора  СА Д 
или  тамошња  д ржава?10

 
Табе ла: Ли ст а највећих привредних  ц елина  

у 2008. и 2002. г один и.

*Компанија2002.годиненијеостваривалапрометвећиод100MLD
USDштојебиоосновникритеријумзарангирање.

Овде не желимо да оставимо утисак како смо 
присталице теорија завере, чак сматрамо да највећи део 
негативних ефеката неконтролисане глобализације долази 

10 За TНK подаци из 2008: UNCTAD, Annex table 26. The world’s top 100 non-
financial TNCs, ranked by foreign assets. http://www.unctad.org/sections/dite_
dir/docs/wir2010_anxtab26.xls

 За TНK подаци из 2008: Annex table A.I.3. The world’s top 100 non-financial 
TNCs, ranked by foreign assets. http://www.unctad.org/sections/dite_dir/docs/
wir2004top100_en.pdf

 За државе подаци из 2002: The World Bank; World Development Indicators, 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.ATLS.CD?page=1 за државе по-
даци из 2008: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.ATLS.CD

Остварени GNI - укупна 
продаја у милијардама 

USD 

Остварени GNI - 
укупна продаја у 
милијардама USD 

2008. 
/ 

2002. 

Привредна 
целина 

(држава одн. 
компанија) 

2008. 2002. 

2008  
/ 

 2002. 

Привредна 
целина 

(држава одн. 
компанија) 

2008. 2002. 

1/1. САД 14.481 10.345 20/22 Exxon Mobil 
Corporation 460 201 

2/2. Јапан 4.853 4.236 21/27. 
Royal 

Dutch/Shell 
Group 

458 179 

3/5. Кина 4.042 1.407 22/25. Пољска 451 185 

4/3. Немачка 3.504 1.896 23/24. Саудијска 
Арабија 439 185 

5/4. Велика 
Британија 2.810 1.556 24/17. Швајцарска 434 268 

6/6. Француска 2.701 1.378 25/30. Индонезија 427 157 
7/7. Италија 2.115 1.130 26/28. Норвешка 405 178 
8/9. Шпанија 1.448 625 27/18. Wal-Mart Stores 401 244 
9/8. Канада 1.446 716 28/23. Аустрија 386 193 

10/11. Бразил 1.429 547 29/26. 
British 

Petroleum 
Company Plc 

366 180 

11/16. Русија 1.368 306 30/29. Данска 322 162 
12/13. Индија 1.235 493 31/32. Грчка 315 138 
13/10. Мексико 1.063 600 32/35. Иран 296 114 

14/12. Република 
Кореја 1.049 563 33/34. Јужна Африка 287 120 

15/15. Аустралија 898 395 34/31. Аргентина 285 152 
16/14. Холандија 798 408 35/* ChevronTexaco 273 98.7 
17/21. Турска 657 226 36/33. Финска 256 128 
18/19. Шведска 483 243 37/* ConocoPhillips 241 56.7 
19/20. Белгија 479 242     

*Компанија 2002. године није остваривала промет већи од 100 MLD USD што је био основни 
критеријум за рангирање. 
 
Овде не желимо да оставимо утисак како смо присталице теорија завере, чак 

сматрамо да највећи део негативних ефеката неконтролисане глобализације долази 

као последица инерције система. Неспремност да се суочи са проблемом и 

идеолошки фундаментализам присутан у развијеним западним земљама доводи до 

урушавања система. Западни капиталистички систем постаје жртва исте логике 

која је совјетски комунистички систем послала на сметлиште историје 

3. Чиниоци националне моћи 

Разумевање утицаја глобализације на националну моћ захтева расчлањивање 

националне моћи на њене саставне компоненте. Већ смо се дотакли утицаја 

                                                                                                                                                 
- за државе подаци из 2008: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.ATLS.CD 
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као последица инерције система. Неспремност да се суочи 
са проблемом и идеолошки фундаментализам присутан 
у развијеним западним земљама доводи до урушавања 
система. Западни капиталистички систем постаје жртва исте 
логике која је совјетски комунистички систем послала на 
сметлиште историје

3.Чиниоцинационалнемоћи

Разумевање утицаја глобализације на националну моћ 
захтева расчлањивање националне моћи на њене саставне 
компоненте. Већ смо се дотакли утицаја глобализације на 
снагу националне привреде, као један од најзначајнијих 
аспеката националне моћи. Не постоји општа сагласност 
око тога који су чиниоци националне моћи и која је њихова 
хијерархија. Ми смо се определили за структуру чиниоца 
националне моћи приказану на слици 2. Свакако да је, из 
методолошких разлога, у неким теоријским моделима могуће 
обједињавање чинилаца и њихова групна анализа што и ми 
примењујемо у овом раду.

Слика 2: Чиниоци националне моћи

Извор:МијалковскиМ.ЂорђевићИ.Неухватљивостнационалнемо
ћи,Службенигласник,Београд,2010.стр.44.

глобализације на снагу националне привреде, као један од најзначајнијих аспеката 

националне моћи. Не постоји општа сагласност око тога који су чиниоци 

националне моћи и која је њихова хијерархија. Ми смо се определили за структуру 

чиниоца националне моћи приказану на слици 2. Свакако да је, из методолошких 

разлога, у неким теоријским моделима могуће обједињавање чинилаца и њихова 

групна анализа што и ми примењујемо у овом раду. 

 

Слика 2: Чиниоци националне моћи 

 

 
Извор: Мијалковски М. Ђорђевић И. Неухватљивост националне моћи, Службени гласник, 

Београд, 2010. стр. 44. 

3.1. Идентитет 

Национална моћ проистиче из интеракције приказаних чинилаца. Није 

случајно у средишту наведених чинилаца идентитет. Идентитет је одлучујући 

чинилац при стварању модела за уређење друштвених односа. Он је битан како 

унутар националних граница, тако и на регионалном али и на глобалном нивоу. 

Идентитет је фактор који још увек има пресудну улогу у очувању постојећег 

поретка савременог света. Идентитет је често у основи сукоба и нестабилности 

унутар држава, на нивоу региона, као и глобалних нестабилности. Социјалним 

 
ИДЕНТИТЕТСКИ

Природни 
Геополитички 

Демографски 

Политички 
Економски 

Технолошки 

Војни 

Обавештајни 

Територијални 



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2011,год.VIIvol.10 стр.319346

331

3.1.Идентитет
На ци о нал на моћ про ис ти че из ин тер ак ци је при ка за них 

чи ни ла ца. Ни је слу чај но у сре ди шту на ве де них чи ни ла ца 
иден ти тет. Иден ти тет је од лу чу ју ћи чи ни лац при ства ра њу 
мо де ла за уре ђе ње дру штве них од но са. Он је би тан ка ко уну-
тар на ци о нал них гра ни ца, та ко и на ре ги о нал ном али и на 
гло бал ном ни воу. Иден ти тет је фак тор ко ји још увек има пре-
суд ну уло гу у очу ва њу по сто је ћег по рет ка са вре ме ног све та. 
Иден ти тет је че сто у осно ви су ко ба и не ста бил но сти уну тар 
др жа ва, на ни воу ре ги о на, као и гло бал них не ста бил но сти. 
Со ци јал ним ин жи ње рин гом и ма ни пу ла ци ја ма не ка да шњи 
хо мо ге ни зу ју ћи фак тор мо же да по ста не из вор су ко ба и ра за-
ра ња по сто је ћих за јед ни ца на ро да и љу ди ко ји жи ве на од ре-
ђе ном про сто ру. Из град ња но вог по рет ка зах те ва об ра чун са 
ста рим иден ти те том, због то га се ра за ра ју др жа ве и за јед ни-
це ка ко би се ство ри ли усло ви за ре ди зај ни ра ње иден ти те та 
по је ди на ца, дру штве них гру па и чи та вих на ро да.

3.2.Територија
 Те ри то ри јал на ком по нен та на ци о нал не мо ћи об у хва-

та про стор као фи зич ку ди мен зи ју, ње го ве кван ти та тив не 
ка рак те ри сти ке по вр ши ну, ду жи ну гра ни ца, ге о граф ска обе-
леж ја (пла ни не, ре ке, рав ни це). Да би се сте као пра ви увид у 
ква ли тет про сто ра и ње гов зна чај у обра сцу на ци о нал не мо-
ћи овај мо ра да се ана ли зи ра и кроз сле де ће по дат ке: кли мат-
ске ка рак те ри сти ке, при род на бо гат ства (фло ра, фа у на, ру де 
и ми не ра ли).

У окви ру де ла по све ће ног гло ба ли за ци ји ука за ли смо на 
ефек те тог про це са на вре мен ско-про стор ну ди мен зи ју пла-
не те. С об зи ром на тех но ло шке мо гућ но сти те шко је да нас 
са чу ва ти би ло ко ју тач ку на пла не ти од ути ца ја спо ља. У том 
кон тек сту огра ни ча ва ње на ци о нал ног про сто ра у кла сич ном 
сми слу не ма не ког прак тич ног зна ча ја. Ка да је реч о ква ли та-
тив ним ка рак те ри сти ка ма про сто ра он да тре ба да под се ти мо 
на основ ни мо дел гло бал ног уре ђе ња дру штве но еко ном ских 
од но са ко ји се ис ка зу је кроз нео кон зер ва тив ни фун да мен та-
ли зам. При ва ти за ци ја свих обла сти уз рав но пра ван трет ман 
стра них и до ма ћих пред у зе ћа до во ди нас до озбиљ не ди ле ме 
да ли ма ле зе мље ко је рас про да ју сво је на ци о нал не ре сур се 
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уоп ште мо гу о њи ма да го во ре као о ком по нен та ма на ци о-
нал не мо ћи. При род ни по тен ци јал не ке др жа ве ко ји је про дат 
ТНК ви ше ни је у функ ци ји ин те ре са те др жа ве већ по ста је 
део стра те гиј ског про сто ра вла сни ка.

3.3.Геополитика
Ге о по ли ти ка као чи ни лац на ци о нал не мо ћи ма ни фе-

сту је се као од нос фи зич ко - ге о граф ских и дру штве но – ге-
о граф ских чи ни ла ца у по ли тич ким про це си ма. Ми лош Кне-
же вић го во ре ћи о ге о по ли ти ци сли ко ви то ка же да геогра
фија политизује, а политика географизује од но се ме ђу др-
жа ва ма.11 Ге о по ли ти ка се ба ви од но си ма др жа ва у про сто ру, 
од но сно по ку ша ва да пру жи од го вор на пи та ње ко има пра во 
на не ку те ри то ри ју. Ге о по ли ти ка је за сно ва на на пре ми са ма 
кла сич ног од ре ђе ња др жа ве и на ци о нал ног су ве ре ни те та и у 
том кон тек сту по ве зу је те ри то ри ју, на род, по ли тич ке и еко-
ном ске при ли ке.

Ге о по ли тич ки по ло жај по ред кла сич них од ред ни ца ге-
о граф ског по ло жа ја, сна ге при вре де и ста бил но сти си сте ма 
од ре ђу ју и ин те ре си оста лих ак те ра на ша хов ској та бли мо-
ћи. У усло ви ма гло ба ли за ци је по ред кла сич них од ред ни ца 
тре ба до да ти и за ин те ре со ва ност круп ног ка пи та ла за од ре-
ђе ни про стор и ста ње еко ло ги је у не по сред ном окру же њу, од-
но сно мо гу ће ре флек си је де ша ва ња у ши рем ре ги о ну.

Има ју ћи у ви ду ге о граф ски по ло жај и ин те ре се кључ-
них ак те ра на ге о по ли тич кој сце ни по ло жај не ке зе мље на 
ма пи мо ћи мо же да се про ме ни пу тем де струк тив них ути-
ца ја у ци љу ре а ли за ци је од ре ђе них ин те ре са на про сто ру 
кон крет не др жа ве. Уко ли ко се због про ме не од но са сна га из-
ме ђу ге о по ли тич ки ва жних ак те ра ме ња ју ин фра струк тур ни 
прав ци не ки про стор мо же да, у скла ду са тим, до би ја или 
гу би на зна ча ју. За ин те ре со ва ност ве ли ких си ла за од ре ђе ни 
про стор мо же да ути че на ста тус др жа ве, од но сно по ве ћа или 
ума њи ње ну моћ.

Стра те шко по зи ци о ни ра ње ТНК у не ким ре ги о ни ма та-
ко ђе мо же да ути че на ге о по ли тич ки ста тус не ке др жа ве. Чак 
не мо ра да се ра ди о не по сред ном по зи ци о ни ра њу на не кој 
те ри то ри ји, до вољ но је да се у бли ском окру же њу на ђе не ки 

11 Милош Кнежевић,. „Регионализам и геополитика“, ЗборникМатицесрпске
задруштвененауке, бр. 112/113, Нови Сад, 2002. стр. 216. 
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при вред ни кон гло ме рат ко ме не од го ва ра по ја ва кон ку рен ци-
је у ре ги о ну. Иза зи ва ње не ста бил но сти је већ опро бан ме тод 
об ра чу на са кон ку рент ским при вред ним си сте ми ма.

Још увек мо же мо да се сло жи мо са ста вом Бже жин-
ског да су на ци о нал не др жа ве основ не је ди ни це свет ског си-
сте ма.12 Ме ђу тим, пи та ње је ко ли ко се у бор би за кон тро лу 
те ри то ри ја во ди ра чу на о кла сич ним пре ро га ти ви ма на ци-
о нал них др жа ва, а ко ли ко о ин те ре си ма круп ног ка пи та ла 
ко ји је фи нан си рао из бор ну кам па њу струк ту ра на вла сти. 
Не спор но је да и по ред но вих мо ме на та у ге о по ли тич ким 
над ме та њи ма ге о граф ски по ло жај пред ста вља по ла зну тач ку 
при утвр ђи ва њу стра те шких про јек ци ја на ци о нал них др жа-
ва. Ге о граф ски по ло жај се укр шта са по да ци ма о ве ли чи ни 
на ци о нал них те ри то ри ја, при род ним бо гат стви ма, као и де-
мо граф ским по да ци ма.

Сло же ност прак се ме ђу на род них од но са зах те ва по на-
ша ње др жа ве у скла ду са ње ном мо ћи и ге о по ли тич ким по-
ло жа јем. Ра ди се на про сто о чи ње ни ци да се ге о по ли тич ки 
по ло жај јед не др жа ве ме ња а да спо соб ност од го во ра на но-
ва ста ња за ви си од мно гих фак то ра од ко јих је на ци о нал на 
моћ нај ва жни ји. Про ме не у усло ви ма гло ба ли за ци је по себ но 
по га ђа ју ма ле и не раз ви је не др жа ве чи ја је моћ не у по ре ди во 
ма ња од ве ли ких др жа ва или са ве за др жа ва. Но ва оте жа ва-
ју ћа окол ност је по ја ва не фор мал них цен та ра мо ћи ко ји пу-
тем ра зних ак тив но сти под ри ва ју моћ на ци о нал них др жа ва. 
Нај че шће је реч о на сту пу ра зних непрофитнихорганизација 
чи је су ак тив но сти фи нан си ра не из фон до ва ТНК ка ко би се 
на не ком про сто ру ство рио ам би јент у скла ду са ин те ре си ма 
фи нан си је ра.

3.4.Демографија
Је дан од нај зна чај ни јих чи ни о ца на ци о нал не мо ћи је 

ста нов ни штво. Ква ли та тив на ана ли за ста нов ни штва тре-
ба да се ба зи ра ка ко на број ча ном ста њу, та ко и на ње го вој 
струк ту ри. Број ста нов ни ка од ре ђу је ве ли чи ну тр жи шта, а 
са мим тим и еко ном ску сна гу про сто ра. Спо зна ва ње сте пе на 
ути ца ја на на ци о нал ну моћ по ред бро ја ста нов ни ка зах те ва 
да се у ана ли зу укљу че и еле мен ти као што је ње го ва ста-

12 Збигњев Бжежински, Великашаховскатабла, ЦИД, Подгорица, 1999, стр. 39.
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ро сна, пол на и обра зов на струк ту ра; гу сти на на се ље но сти и 
ре ги о нал на рас по ре ђе ност.

За на ци о нал ну моћ нај зна чај ни ји аспек ти ста нов ни-
штва су ње го ва ста ро сна струк ту ра и ква ли фи ка ци о ни про-
фил. Ста ро сна струк ту ра нам го во ри о ви тал но сти за јед ни це, 
ње ној аку му ла ци о ној спо соб но сти и кон ку рент но сти у од но-
су на оста ле за јед ни це. Ква ли фи ка ци о на струк ту ра као ком-
пле мен тар ни по да так ста ро сној струк ту ри да је до дат не ин-
фор ма ци је о кон ку рент но сти у са да шњо сти и да љем трен ду 
у бу дућ но сти. Гло ба ли за ци ја се у овом еле мен ту на ци о нал не 
мо ћи нај ви ше ис по ља ва на ре ла ци ји раз ви је ни – не раз ви је ни. 
Из не раз ви је них зе ма ља нај ви тал ни ји и нај ква ли фи ко ва ни ји 
део по пу ла ци је, због усло ва жи во та, ми гри ра пре ма раз ви-
је ни јим ре ги о ни ма. Овај тренд има дво стру ке ефек те. Пр во, 
од ла ском из зе мље по ре кла ми гран ти на тај на чин хен ди ке-
пи ра ју ло кал не за јед ни це јер сма њу ју њи хо ву кон ку рент ност. 
Дру ги ефе кат је тај да ти исти ми гран ти у зе мља ма при је ма 
до при но се ефи ка сно сти та мо шњих при вре да и та ко ра де ди-
рект но про тив ин те ре са на ро да ко ме при па да ју и про сто ра 
са ко га по ти чу.

Овај та ко зва ни данак умозгу са вре ме не им пе ри је ко-
ри сте не са мо да би по ве ћа ле сво ју кон ку рент ност, већ и да 
спре че раз вој но при бли жа ва ње ма ње раз ви је них. Пре у зи ма-
њем ка дро ва са уни вер зи те та и из при вре де спре ча ва се сма-
ње ње раз вој ног ја за. 

3.5.Развијеност
Раз ли ке у раз во ју из ме ђу се ве ра и ју га, од но сно уну-

тар по је ди них ре ги о на по сле ди ца су ве ли ког бро ја чи ни ла ца. 
Нај пре мо же мо да под се ти мо на чи ње ни цу да су да нас нај-
не ра зви је не и нај си ро ма шни је зе мље не ка да шње ко ло ни је. 
Ова чи ње ни ца по твр ђу је ста во ве из не се не у де лу о де мо гра-
фи ји. Ни јед на ко ло ни ја ни је ус пе ла да из гра ди са мо ста лан 
си стем и уну тра шње уре ђе ње ко је је у скла ду са ло кал ним 
усло ви ма и ка рак те ри сти ка ма. По ка за ло се да су, иако да нас 
не за ви сне, не ка да шње ко ло ни је под до ми нант ним ути ца јем 
не ка да шњих ме тро по ла. На тим про сто ри ма се још увек пре-
ла ма ју ин те ре си ра зних ге о по ли тич ких ак те ра. Оба ве штај не 
слу жбе стра них др жа ва усме ра ва ју то ко ве и вр ше ка дри ра ње 
у ин те лек ту ал ној и по ли тич кој ели ти. Ме ња ју струк ту ре на 
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вла сти пре ма тре нут ним ин те ре си ма, по ма жу њи хо вом одр-
жа њу или до во ђе њу но вих не би ра ју ћи сред ства. 

У та квим окол но сти ма ни је рет ка си ту а ци ја да зе мље 
ко је су би ле ре ла тив но ста бил не, док се не ко од стра них фак-
то ра ни је за ин те ре со вао за њи хов про стор, по ста ју жа ри шта 
су ко ба и не из ре ци вих пат њи за њи хо во ста нов ни штво. По ред 
ста рих ко ло ни јал них си ла, са још увек им пе ри јал ним ам би-
ци ја ма, по ја вљу ју се но ве по слов не им пе ри је ко је же ле да об-
ли ку ју др жа ве, ре ги о не па и чи тав свет по сво јој ме ри. Ка да 
се по гле да ју са вре ме ни при вред ни трен до ви ства ра ње но вих 
тех но ло ги ја и фун да мен тал на ис тра жи ва ња су ис кљу чи ва 
при ви ле ги ја ве ли ких и раз ви је них зе ма ља. Чак све ви ше мо-
же мо да го во ри мо ка ко су вла сни ци нај зна чај ни јих про на-
ла за ка и тех но ло ги ја ТНК. Не раз ви је не зе ље су у за ча ра ном 
кру гу са мо ре про дук ци је си ро ма штва. Гло ба ли за ци ја је са мо 
још ви ше по тен ци ра ла раз ли ке ко је по сто је из ме ђу раз ви је-
них и не раз ви је них зе ма ља. Рет ко ко ја зе мља тре ћег све та 
успе ва, за хва љу ју ћи гло ба ли за ци ји, да про ме ни свој ста тус у 
гло бал ном рас по ре ду мо ћи. При ме ри по пут азиј ских ти гро-
ва (и/или зма је ва) су сво је вр сна об ма на у функ ци ји кон тро ле 
стра те шког про сто ра.

Сте пен раз ви је но сти не ког про сто ра или за јед ни це по-
сле ди ца је ра зних исто риј ских окол но сти. Не ма уни вер зал-
ног пра ви ла, по сто је ве ли ке и раз ви је не зе мље, ма ле и не-
раз ви је не, ве ли ке и не раз ви је не, као и ма ле раз ви је не зе мље. 
По сто је при ме ри да су не ке зе мље због сво је ма ле ве ли чи-
не и ге о граф ског по ло жа ја би ле ван ин те ре сних сфе ра моћ-
них зе ма ља. Та чи ње ни ца да су има ли сло бо ду са мо стал ног 
де ло ва ња омо гу ћи ла им је да уре де си стем по сво јој ме ри и 
оства ре од ре ђе ни на пре дак. На дру гој стра ни по сто је ве ли ке 
зе мље са до ста при род ног бо гат ства ко је упра во због то га 
ни су оста вља не на ми ру и ни су има ле при ли ку да на пре ду ју. 
По сто је и оне зе мље чи је ели те ни су има ле ре ал ну пред ста ву 
о њи хо вој мо ћи и ре ал ним мо гућ но сти ма за ре а ли за ци ју соп-
стве них стра те ги ја. Та кве зе мље су у пер ма нент ном су ко бу 
са окру же њем или уну тра шњим не ми ри ма. Сва ка ко мо же да 
се узме у об зир и мо гућ ност да су ло кал не ели те би ле под-
стак ну те од стра них фак то ра да се упу сте у по ду хва те ко је 
ће осла би ти по зи ци ју зе мље ка ко би се овом лак ше ма ни пу-
ли са ло (при мер ин ва зи је Ира ка на Ку вајт). 
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3.6.Политика
Из вор но зна че ње ре чи по ли ти ка упу ћу је нас на ве шти-

ну во ђе ња др жав них - јав них по сло ва у ин те ре су за јед ни це. 
По ли ти ком се оства ру је све сно ре гу ли са ње кон фликт них 
си ту а ци ја и ин те ре са, и од лу чу је о за јед нич ким по сло ви ма 
и жи вот ним ак тив но сти ма јед не дру штве не за јед ни це. Пре-
ко по ли ти ке се ускла ђу ју су бјек тив не же ље са објек тив ним 
усло ви ма. Уче шћем у по ли тич ким про це си ма при пад ни ци 
за јед ни це ре а ли зу ју сво је ин те ре се, пр вен стве но ма те ри јал-
не и иде о ло шке. Због број но сти ак те ра укљу че них у по ли-
тич ке про це се нео п хо дан је од ре ђе ни сте пен објек тив не де-
тер ми ни са но сти при спро во ђе њу ин ди ви ду ал них ин те ре са. 
Из гра ђе ни ме ха ни зми де мо крат ских про це ду ра ко ји ма се 
опре де ље ња и ак тив но сти свих уче сни ка по ли тич ких про це-
са ка на ли шу уз до бро вољ но или при нуд но ува жа ва ња ин те-
ре са ве ћи не по ли тич ких ак те ра од ре ђу ју ефи ка сност си сте ма 
и сте пен ње го ве де мо кра тич но сти. Сви уче сни ци по ли тич-
ких про це са су ујед но и чла но ви за јед ни це, дру штва, од но-
сно гра ђа ни др жа ве ко јом упра вља ју ин сти ту ци је у скла ду са 
при хва ће ним прав ним нор ма ма на ко ји ма по чи ва ста бил ност 
за јед ни це.

По ли тич ки чи ни лац, с об зи ром на ње го ве број не ком-
по нен те, сло же ност и по ве за ност са дру гим чи ни о ци ма на-
ци о нал не мо ћи, бит но ути че на ка рак тер и ста бил ност на-
ци о нал не мо ћи др жа ве. По ли тич ки си стем јед не др жа ве, од-
ре ђу је уну тра шња по ли тич ка кре та ња и ста ње по ли тич ких 
при ли ка у њој, али на осно ву уну тра шњих при ли ка мо же да 
се за кљу чи и од нос пре ма ме ђу на род ном пра ву и оста лим су-
бјек ти ма ме ђу на род них од но са. Уко ли ко се на уну тра шњем 
пла ну по шту ју де мо крат ски прин ци пи ор га ни зо ва ња и у 
скла ду са тим функ ци о ни шу на ци о нал не ин сти ту ци је, он да 
је ве ли ка ве ро ват но ћа да се и на спољ но по ли тич ком пла ну 
по шту ју утвр ђе не ме ђу на род не кон вен ци је. Са гла сност уну-
тра шњих по ли тич ких сна га, по ли тич ких пар ти ја и ши рих 
сло је ва ста нов ни штва из гра ђу ју ста би лан дру штве ни си-
стем, што пред ста вља ва жан услов за ста бил ну на ци о нал ну 
моћ. Уну тра шња ста бил ност га ран ту је ре спект дру гих зе ма-
ља и успе шни ју ре а ли за ци ју на ци о нал них ин те ре са у ме ђу-
на род ним од но си ма. 
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Не ста бил ност уну тра шњих при ли ка го то во по пра ви лу 
до во ди до кр ше ња де мо крат ских прин ци па. Уну тра шње про-
ти ву реч но сти се че сто пре ли ва ју пре ко др жав них гра ни ца, 
ма кар да се скре не па жња са су штин ских про бле ма. Чак и ако 
су ис кљу че не хе ге мо ни стич ке пре тен зи је ван гра ни ца, уну-
тра шњи еко ном ски и по ли тич ки про бле ми до во де до дру га-
чи јег од но са оста лих су бје ка та ме ђу на род них од но са пре ма 
не ста бил ној за јед ни ци. Сла ба при вре да, оштра бор ба из ме-
ђу ра зних по ли тич ких су бје ка та, сна жна опо зи ци ја по ли ти-
ци вла де, по ли тич ки екс тре ми зам, те ро ри зам, ор га ни зо ва ни 
кри ми нал, ко руп ци ја, пу че ви, по бу не, ет нич ки мо ти ви са ни 
су ко би и слич ни фе но ме ни има ју за по сле ди цу при вла че ње 
па жње дру гих ак те ра ме ђу на род них од но са. Та па жња иде 
од ре зер ви са но сти у од но су на на ве де на и слич на до га ђа ња, 
у до тич ној др жа ви, и њи хо во па жљи во пра ће ње, па до ак-
тив не ре ак ци је. Ре а го ва ње за ин те ре со ва них стра на мо же да 
бу де ви ше слој но. Мо же да се иде пре ко по ли тич ког ути ца ја 
или пу тем еко ном ске по мо ћи да се до при не се ре ша ва њу уну-
тра шњих про бле ма. Ме ђу тим, опи са на си ту а ци ја мо же да се 
ис ко ри сти и за пре ком по но ва ње по ли тич ке сце не и до во ђе ње 
ко о пе ра тив них струк ту ра на власт. За по слов не ак тив но сти 
мно гих пред у зе ћа ста бил ност је нео п хо дан услов за од ви ја ње 
при вред них ак тив но сти. Си ту а ци је су не рет ко кон тро ли са не 
и пу тем дик та ту ра.

По ли тич ке при ли ке ука зу ју на ста бил ност и уте ме ље-
ност на ци о нал не мо ћи. Уко ли ко по ли тич ки си стем ни је по-
ста вљен на де мо крат ским прин ци пи ма он да се отва ра про-
стор за мно ге суб вер зив не де лат но сти, ка ко из ну тра та ко и 
спо ља. Ов де не го во ри мо са мо о кла сич ним фор ма ма во ђе ња 
спе ци јал ног ра та и ме ђу др жав них су ко ба. Бит но је уочи ти 
ве зу ко ја по сто ји из ме ђу сна ге при вре де, по ли тич ке ста бил-
но сти и по ве ре ња гра ђа на ко ји су ори ги нал ни но си о ци су-
ве ре ни те та. Гра ђа ни су у јед ном де мо крат ском си сте му део 
сво је су ве ре но сти пре не ли на пред став ни ке у пар ла мен ту ко-
ји у њи хо вом ин те ре су вр ше функ ци ју за ко но дав не вла сти. 
Ин сти ту ци је си сте ма на осно ву усво је них за ко на упра вља ју 
дру штве но-еко ном ским жи во том зе мље, ре гу ли шу од но се 
из ме ђу гра ђа на, во де уну тра шњу и спољ ну по ли ти ку. 

За функ ци о ни са ње опи са ног про це са нео п ход но је по-
сто ја ње и од ре ђе них фи нан сиј ских сред ста ва. Де мо крат ски 
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прин ци пи на ла жу да сва ки по ли тич ки су бјект уче ству је у 
фи нан си ра њу си сте ма ко ји је у ин те ре су свих. Ус по ста вље ни 
ме ха ни зми фи нан си ра ња пу тем по ре ске оба ве зе обез бе ђу ју 
јед на ко уче шће свих у скла ду са ко ри сти ма ко је има ју од си-
сте ма. Јед но став но ре че но ко ви ше за ра ђу је ви ше и упла ти 
у за јед нич ку ка су. Ме ђу тим, са гло ба ли за ци јом до ла зи до 
дис ба лан са у по ме ну том си сте му за јед нич ких при хо да. У 
на ци о нал ним при вре да ма бу џет ски при хо ди су обез бе ђи ва-
ни пу тем при ку пља ња по ре за од ак тив но сти уну тар гра ни-
ца (за ра да, про из вод ња, про да ја) и пу тем ца ри на за оне ко ји 
су обез бе ђи ва ли при хо де, од но сно тро ши ли но вац на ро бу 
про из ве де ну у ино стран ству. Ца рин ске так се су до дат но оп-
те ре ћи ва ле це ну ро бе јер се сма тра ло да онај ко тро ши но вац 
на до ма ће про из во де, тај по ма же упо шља ва њу до ма ћих ка-
па ци те та, обез бе ђу је ви ше рад них ме ста и бо ље за ра де. Ку-
по ви ном до ма ћих про из во да пу тем ефек та мул ти пли ка то ра 
по пу ња ва се бу џет са ви ше сред ста ва не го ка да се ку пу је ро-
ба из уво за. Сред ства при ку пље на у бу џе ту тро ше се на за до-
во ља ва ње за јед нич ких по тре ба: фи нан си ра рад ин сти ту ци ја, 
ула же у јав на до бра, ин фра струк ту ру, здрав ство, школ ство и 
обез бе ђу ју со ци јал на да ва ња. 

По сле дру гог свет ског ра та по чи ње пе ри од зна чај не тр-
го вин ске ли бе ра ли за ци је. Сма њу ју се ца рин ске сто пе и обез-
бе ђу је лак ши пре ко гра нич ни про ток ро ба, услу га и фи нан си-
ја. Др жав ни при хо ди се сма њу ју за део ца рин ских олак ши ца, 
што са мо по се би ни је ло ше. У по чет ној фа зи сма ње ње при-
хо да по је ди ни ци ца рин ског тран сфе ра на док на ђу је се по ве-
ћа њем бро ја истих. Ме ђу тим, ка ко вре ме од ми че, због по ве-
ћа ња уво за, ма ње раз ви је не зе мље за тва ра ју сво је про из вод не 
ка па ци те те јер ни су ви ше кон ку рент ни са ро бом ко ја до ла зи 
из ве ли ких ТНК ко је екс пло а ти шу ефек те еко но ми је оби ма. 
До ма ћа ин ду стри ја гу би бит ку са стра ном кон ку рен ци јом, 
ве ли ки број рад ни ка оста је без по сла, од но сно се ли се у ма-
ње аку му ла тив не гра не. Др жа ва под при ти ском не до стат ка 
сред ста ва по чи ње до дат но да оп те ре ћу је до ма ћа пред у зе ћа и 
ста нов ни штво. По чет ни по зи тив ни ефек ти гу бе се и не раз ви-
је не зе мље би ва ју при ну ђе не да за по тре бе основ них функ-
ци ја си сте ма узи ма ју кре ди те. 

У ме ђу вре ме ну ТНК по чи њу да ко ри сте сво ју сна гу 
за уце њи ва ње ло кал них вла сто др жа ца. По ста вља ју ћи не ко-
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рект не зах те ве ка ко би уоп ште при ста ли да ло ци ра ју сво ју 
про из вод њу на про сто ру не раз ви је не, за ду же не зе мље, ТНК 
из бе га ва ју мно ге оба ве зе пре ма зе мљи до ма ћи ну. Не по што-
ва ње стан дар да у обла сти рад ног пра ва због пре ко мер не екс-
пло а та ци је рад ни ка до во ди до ве ће сто пе по вре да на рад ном 
ме сту и ма сов них про фе си о нал них обо ље ња. Здрав стве ни 
си стем ни је ви ше у ста њу да сер ви си ра на ра сле по тре бе ста-
нов ни штва јер су при хо ди сма ње ни. Из бе га ва ње оба ве за у 
по гле ду при ме не стан дар да у за шти ти жи вот не сре ди не и 
без бед но сти про из вод них про це са до во ди до уни шта ва ња 
при род них по тен ци ја ла и ра зор них не сре ћа. Уве же ни по лу-
фа бри ка ти се при ка зу ју са да ле ко ве ћом вред но шћу не го што 
објек тив но је сте, на кон об ра де у до ма ћем по го ну при из во зу 
се вред ност до дат ног ра да при ка зу је ма њом не го што је сте 
чи ме се још до дат но ус кра ћу ју при хо ди зе мљи до ма ћи ну.

Ин сти ту ци је зе мље до ма ћи на по го на ТНК, под при ти-
ском ду го ва и уце њи вач ке по ли ти ке стра них парт не ра све 
ви ше оп те ре ћу ју до ма ће ста нов ни штво. Гу би се ве за бли ско-
сти и осе ћа ја за јед ни штва. До ма ће ста нов ни штво ин сти ту-
ци је си сте ма све ви ше до жи вља ва као не при ја тељ ске. Ра сту 
тен зи је уну тар си сте ма, опо зи ци ја пра ва, или фи нан си ра на 
од цен та ра мо ћи ко ји же ле кон тро лу над да том др жа вом, ко-
ри сте ћи не за до вољ ство на ро да узур пи ра си стем и по чи ње 
пе ри од не ста бил но сти. 

Опи са ни ме ха ни зам је нај че шће при су тан у прак си ка-
да је реч о ма лим не раз ви је ним др жа ва ма ко је не ма ју до вољ-
но ни еко ном ске ни ин те лек ту ал не сна ге да се из бо ре са зам-
ка ма ко је со бом но си при хва та ње пра ви ла ва шинг тон ског 
кон сен зу са. Код ве ли ких др жа ва ма ло је те же спро во ђе ње 
опи са них сце на ри ја, али по ку шај на ме та ња нео кон зер ва тив-
ног мо де ла као је ди ног при хва тљи вог да би се ушло у круг 
иза бра них при су тан је у ра зним об ли ци ма.

3.7.Безбедност
Без бед ност про сто ра и љу ди је основ на ре зул тан та на-

ци о нал не мо ћи. На осно ву ста ња без бед но сти, или не бе збед-
но сти, на не ком про сто ру мо же мо за кљу чи ти ка ква је на ци о-
нал на моћ не ке др жа ве. 

Ов де тре ба по ћи пре све га од пи та ња да ли у усло ви ма 
гло ба ли за ци је мо же мо го во ри ти о на ци о нал ној без бед но сти. 
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С об зи ром да гло бал не ин сти ту ци је ни су ус по ста вље не, а да 
по сто је ћи си стем ме ђу на род них ин сти ту ци ја ни је у ста њу да 
се из бо ри са гло бал ним про бле ми ма још увек мо ра мо да се 
осла ња мо на на ци о нал не ин сти ту ци је. Кон тро лом на ци о нал-
ног про сто ра и пру жа њем без бед но сти гра ђа ни ма сво јих др-
жа ва на ци о нал не ин сти ту ци је ства ра ју прет по став ке за ус по-
ста вља ње гло бал них без бед но сних ме ха ни за ма. Од ри ца ње 
од на ци о нал ног су ве ре ни те та и пре пу шта ње обла сти без бед-
но сти мул ти на ци нал ним али јан са ма ко је су под до ми нант-
ним ути ца јем хе ге мо ни стич ких си ла но си ви ше стру ке опа-
сно сти. Нај пре по ла зи мо од то га да ин те ре си ве ли ких гло-
бал них си ла, са им пе ри јал ним ам би ци ја ма, ни ка да не мо гу 
да бу ду иден тич ни са ин те ре си ма ма лих су ве ре них др жа ва. 
Си ту а ци ја да по ме ну ти аран жма ни не об у хва та ју све др жа ве 
све та чи ни вр ло ве ро ват ном оп ци ју да се у не ким си ту а ци ја-
ма али јан са зло у по тре би ка ко би се ре а ли зо ва ли стра те шки 
ин те ре си до ми нант не си ле. Од ри ца њем од пра ва на соп стве-
ну стра те ги ју без бед но сти ма ле др жа ве сту па ју у ва зал не од-
но се ко ји под ра зу ме ва ју сла ње сво јих гра ђа на у бор бе за ту ђе 
ин те ре се.

Има ју ћи у ви ду опи са ни про цес овла да ва ња не ким про-
сто ром овом при ли ком тре ба под се ти ти на сред ства и ме то де 
ко ји ма се слу же хе ге мо ни стич ке си ле. Чи ње ни ца је да ма ле 
не раз ви је не зе мље мо гу ма ло то га са ме да учи не уко ли ко су 
на ме ти моћ них кор по ра ци ја и др жа ва. Ме ђу тим, увек по сто-
ји оп ци ја ства ра ња са ве за зе ма ља ко је пу тем груп не ак ци је 
мо гу да по бољ ша ју сво је по зи ци је. Пред у слов за пред у зи-
ма ње та квих ак ци ја је раз у ме ва ње гло бал них про це са и мо-
ћи тех нич ких сред ста ва ко ја су на рас по ла га њу са вре ме ним 
агре со ри ма. Кон тро ла над не ким про сто ром не под ра зу ме ва 
увек упо тре бу сред ста ва при ну де и те шку моћ. Успе шно су-
прот ста вља ње ме ха ни зми ма ма ни пу ла ци је и оно ме што се 
еуфе ми ни стич ки зо ве ме ка моћ под ра зу ме ва об је ди ња ва ње 
свих фак то ра на ци о нал не мо ћи. 

До сти за ње ни воа на ци о нал не мо ћи ко ји га ран ту је без-
бед ност гра ђа ни ма не ке др жа ве под ра зу ме ва функ ци о ни са-
ње ин сти ту ци ја на про сто ру це ле др жа ве и у пу ном ка па-
ци те ту. Нај пре, обра зов ни си стем мо ра да бу де кон ци пи ран 
та ко да је у функ ци ји раз во ја дру штва и на ци о нал не при вре-
де. Обра зо ва ње тре ба да до би је и ко смо по лит ску ком по нен-
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ту, али и оно што се под ра зу ме ва под па три о ти змом као од-
го вор но шћу гра ђа на пре ма дру штве ној гру пи ко јој при па да. 
Обра зов ни си стем без вас пит не ком по нен те је као да чо ве ка 
при пре ма те за сна ла же ње у ди вљи ни, на у чи те га да ко ри сти 
ком пас, али му не од ре ди те ази мут кре та ња. Уче ни ци кроз 
про цес ин сти ту ци о нал ног обра зо ва ња тре ба да на у че да су 
као при пад ни ци гру пе увек ја чи и спо соб ни ји да се од у пру 
иза зо ви ма не го као ин ди ви ду ал ци. Та ко ђе кроз обра зов ни 
про цес тре ба да се ства ра ју на ви ке ве за не за здрав стве ну хи-
ги је ну, фи зич ку и мен тал ну. 

Здрав стве ни и со ци јал ни си стем та ко ђе тре ба да до при-
не су си гур но сти гра ђа на и осе ћа ју при пад но сти за јед ни ци 
ко ја бри не о ин те ре си ма сво јих чла но ва. Ка да има мо обра-
зо ва не, па три от ски опре де ље не здра ве љу де он да мо же мо да 
пра ви мо раз вој не стра те ги је али и да ус по ста вља мо по ли-
тич ки си стем ко ји је у функ ци ји ин те ре са гра ђа на. До би ја-
њем де мо крат ских фор ми ор га ни зо ва ња ми смо у при ли ци 
да кроз ин сти ту ци је си сте ма гра ди мо дру штво ко је пру жа 
мак си мум сво јим при пад ни ци ма у скла ду са по тен ци ја ли ма 
про сто ра и оче ки ва њи ма гра ђа на. 

По тре ба за си гур но шћу је јед на од при мар них људ ских 
по тре ба ко ја мо же да се за до во љи са мо кроз при пад ност за-
јед ни ци. Вр ло је бит но ускла ђи ва ње свих фак то ра на ци о нал-
не мо ћи ка ко би се ова ста ви ла у функ ци ју ин те ре са гра ђа на.

4.ЗАКЉУЧАК

Гло ба ли за ци ја је про ме ни ла мно ге ци ви ли за циј ске 
обра сце и мо де ле функ ци о ни са ња љу ди. Ме ђу тим, без об зи-
ра на бом ба сте де кла ра ци је о гло бал ној за јед ни ци и гра ђа-
ни ма све та у сва ко днев ном жи во ту и за ре ша ва ње ба зич них 
про бле ма љу ди су и да ље упу ће ни на не по сред но окру же ње 
(од по ро ди це, пре ко ло кал не за јед ни це до др жа ве). Не спор-
на је по тре ба за гло бал ном ре гу ла ти вом ме ђу тим, док се не 
ус по ста ве гло бал не ин сти ту ци је др жа ве су и да ље је ди не ко-
је мо гу прак тич ном ак ци јом да ре ша ва ју про бле ме гра ђа на. 
Сва ка ко успе шност у про це су ре а ли за ци је ин те ре са за јед ни-
це љу ди ко ја оби та ва на не ком про сто ру за ви си од сте пе на 
ускла ђе но сти свих еле ме на та на ци о нал не мо ћи. По је ди нац 
гу би бит ку са кор по ра тив ним или не ким дру гим об ли ком 
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ор га ни за ци је про фит но ори јен ти са них гру па. Сна га гра ђа на 
про ис ти че из при пад но сти до бро ор га ни зо ва ној дру штве ној 
гру пи.

Аде кват на упо тре ба на ци о нал не мо ћи мо гу ћа је ис кљу-
чи во пу тем уса гла ша ва ња по ли тич ких чи ни ла ца. По ли тич-
ки су бјек ти тре ба да по се ду ју нео п ход не људ ске и про фе си-
о нал не ква ли те те ка ко би ра ци о нал но усме ра ва ли ан га жо ва-
ње људ ских и при род них ре сур са, еко ном ских, на уч но - тех-
но ло шких и дру гих по тен ци ја ла. Др жав на моћ тре ба да бу де 
у функ ци ји чу ва ња и осна жи ва ња на ци о нал них вред но сти и 
ин те ре са. Ова функ ци ја на ци о нал не мо ћи оства ру је се пу тем 
од го ва ра ју ће ду го роч не стра те ги је у ко јој си стем без бед но-
сти и за шти те од угро жа ва ња ста бил но сти си сте ма чи ни не-
из о став ну ком по нен ту. Овај си стем тре ба да де лу је пре вен-
тив но ка ко би се спре чи ли на ср та ји на утвр ђе не вред но сти 
за јед ни це. Та ко ђе си стем тре ба да бу де до вољ но оспо со бљен 
да де лу је уко ли ко не ко кре не са на ме ром да сво је ин те ре се 
ре а ли зу је на уштрб кон крет не за јед ни це љу ди ко ја жи ви на 
да тој те ри то ри ји.

Др жа ве или ком па ни је ко је има ју пре тен зи ја на од ре ђе-
ни про стор же ле, пре све га, да осла бе од брам бе но-за штит ни 
си стем за јед ни це. При суб вер зив ним ак тив но сти ма на па да ју 
се сви аспек ти на ци о нал не мо ћи чи ме се ди рект но ути че на 
без бед ност љу ди ко ји жи ве на од ре ђе ном про сто ру. Иза зи ва-
ње не по ве ре ња гра ђа на у ин сти ту ци је и при ка зи ва ње др жа ве 
као оту ђе ног си сте ма ко ји жи ви свој жи вот је јед на од фа за 
у пре у зи ма њу кон тро ле. Ово ме прет хо де ак тив но сти ко је су 
се не ка да на зи ва ле спе ци јал ним ра том: сла бље ње при вре де, 
ин док три на ци ја ели те, фа бри ко ва ње афе ра, ком про ми та ци ја 
без бед но сних слу жби, ути цај них лич но сти и стра на ка. Про-
стор се у тој ме ри при пре ми пу тем со ци јал ног ин же ње рин га 
да на кра ју гра ђа ни пре да то ра до жи вља ва ју као свог спа си о-
ца. Као што смо већ ре кли нор мал но је да код ма њих, не раз-
ви је них и ви ше на ци о нал них за јед ни ца овај про цес иде да ле-
ко јед но став ни је.

Ма ле зе мље сво ја огра ни че ња мо гу да пре ва зи ђу пу тем 
са ве зни штва са при ја тељ ским др жа ва ма. Са вез ви ше др жа-
ва мо же да од вра ти не при ја те ље и не при ја тељ ско окру же ње 
про ме ни у сво ју ко рист. По ли тич ки чи ни о ци има ју пре суд ну 
уло гу у кре и ра њу без бед но сног ам би јен та. Ме ђу тим, по вољ-
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на без бед но сна си ту а ци ја не за ви си са мо од ман да та јед не 
вла де. Не а де кват но по сту па ње по ли тич ких чи ни ла ца у ду-
жем вре мен ском пе ри о ду мо же да до при не се усва ја њу по гре-
шних ста во ва у стра те шким до ку мен ти ма др жа ве. По гре шно 
усме ра ва ње на ци о нал них ре сур са, у ду жем вре мен ском ин-
тер ва лу, ра за ра на ци о нал ну моћ. Крај њи ре зул тат то га је не-
у спе шно от кла ња ње без бед но сних иза зо ва, ри зи ка и прет њи 
ви тал ним др жав ним вред но сти ма.

По се бан ути цај на ус по ста вља њу, одр жа ва њу и ја ча њу 
(или сла бље њу) и по ка зи ва њу на ци о нал не мо ћи има ин фор-
ма тив но-про па ганд на ком по нен та по ли тич ког чи ни о ца. У 
усло ви ма гло ба ли за ци је ме диј ских мре жа, за хва љу ју ћи са-
вре ме ним те ле ко му ни ка ци о ним си сте ми ма ви ше не по сто-
ји др жав ни ин фор ма тив ни про стор. Са те лит ски про гра ми и 
ин тер нет мре жа не до зво ља ва ју мо гућ ност ап со лут не изо ла-
ци је про сто ра од про па ганд них ути ца ја спо ља. Агре сив не и 
ду го роч не кам па ње пу тем елек трон ских ме ди ја мо гу да до-
ве ду ве ћи ну по пу ла ци је до то га да ви ше не мо гу да раз ли ку-
ју ла жи од исти не. До бро при пре мље не про па ганд не ак ци је 
мо гу, у кра ћем или ду жем ро ку, да до ве ду до ин стру мен та ли-
за ци је циљ не гру пе.13

На су прот про па ганд ним ак тив но сти ма не при ја те ља 
сто ји ин фор ми са ње пу тем ко га тре ба да се осна жи уве ре ње 
гра ђа на и свих су бје ка та ма тич не др жа ве у по тре бу и мо гућ-
ност успе шне од бра не на ци о нал них ви тал них вред но сти и 
оства ри ва ње на ци о нал них ци ље ва. Ефек ти ин фор ми са ња се 
по сти жу уко ли ко је пра во вре ме но, исти ни то, си сте ма тич но 
са кри тич ким од но сом пре ма ре ал но сти. Осми шље но ин-
фор ми са ње у ве ли кој ме ри до при но си да гра ђа ни сво ја ин-
ди ви ду ал на са зна ња сте че на кроз еду ка ци ју, про ши ру ју и 
уна пре ђу ју, чи ме се у це ли ни осна жу је по ли тич ки чи ни лац 
на ци о нал не мо ћи. Са дру ге стра не, тре ба има ти у ви ду да 
уко ли ко ин фор ми са ње ни је до бро осми шље но, мо же да бу де 
и де мо ти ви шу ће, од но сно да уру ша ва на ци о нал ну моћ. Ра ди 
се о евен ту ал ним слу ча је ви ма ка да је по вр шно, јед но стра но, 
не ре дов но, за ста ре ло и дог мат ско.

Оп ста нак др жа ве пр вен стве но за ви си од спрем но сти 
ње них гра ђа на (це ло куп ног ста нов ни штва) да је бра не. Та кав 

13 Древни кинески војсковођа Сун Цу Ву каже: „Потчинити непријатеља без 
борбе врхунац је ратне вештине“.
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же ље ни ни во од брам бе не спрем но сти гра ђа на по сти же се 
план ским, уме шним и ускла ђе ним ду го трај ним де ло ва њем 
ни за фак то ра и окол но сти. Мо гућ ност успе шне од бра не од 
спољ них ата ка за ви си нај ви ше од ква ли те та обра зо ва ња ста-
нов ни штва. Раз у ме ва ње си ту а ци је, раз ли ко ва ње исти не од 
ла жи, пре по зна ва ње по лу и сти на мо гу ће је са мо уко ли ко су 
гра ђа ни сте кли од го ва ра ју ће обра зо ва ње. Обра зов ни си стем, 
по ред струч не ком по нен те, не из о став но мо ра да са др жи и 
део о етич ким оба ве за ма гра ђа на пре ма оста лим чла но ви-
ма за јед ни це као и са гле да ва ње њи хо ве од го вор но сти за ста-
ње у њи хо вој про фе си о нал ној обла сти. По ли ти чар, др жав ни 
функ ци о нер или за по сле ни уко ли ко не ма ју етич ких об зи ра у 
од но су на по сао ко јим се ба ве пред ста вља ју опа сност по др-
жа ву, ко лек тив, по ро ди цу и са ме се бе.

Спо соб ност др жа ве да за шти ти ин те ре се ње них гра-
ђа на не за ви си са мо од ели та. Али ели те су нај од го вор ни је 
за ства ра ње ам би јен та у ко ме су гра ђа ни спо соб ни да пре-
по зна ју оп ште и за јед нич ке ин те ре се. Ели те су од го вор не за 
из град њу си сте ма ко ји кон тро ли ше лич ни его и зам у ци љу 
ре а ли за ци је оп штег ин те ре са. Је ди но си стем ко ји мо же да 
снак ци о ни ше пре кр ши о це на на ци о нал ном ни воу до при но си 
и гло бал ној без бед но сти.
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NATIONALPOWER
INTHECONDITIONSOFGLOBALIZATION

Sum mary

AfterthefalloftheBerlinWall,thesocialthoughtisbran
dedbydiscussionsonglobalization.However,therearefewpa
person theanalysisof relationsbetweenglobalprocessesand
stateinstitutions.Thegoalofauthorsistopointthechangedrole
ofstateinstitutionsintheconditionsofglobalization.Theanaly
sisofavailablesourcesfromthissubjectareaprovidestheaut
horswiththeconclusionthatthepowerofstatetoinfluencethe
chainofeventsisdiminishing.Oneofthemaincausesofpower
deficitistheglobalizationoffinancialflows.Thelossofcontrol
regardingfinancialoperations leaves the statewithouta signi
ficantportionof its revenues.Theneed to compensate the lost
revenues burdens the local population and revenues, which in
turnraisesinternaltensionsandsysteminstability.Organiclink
betweenstateinstitutionsandtheinterestofcitizensisbeinglost.
Thissituationisparticularlyfavorableforaninfluxofpredatory
transnationalcorporations,whichusetheexistingcircumstances
torealizetheirowninterests.Inthiscontext,smallandundevelo
pedcountries,whichshouldresolvetheissueofdeficitofpower
byclosingmutualarrangementsandinsistingonthedevelopment
ofglobalinstitutionalmechanismsareinparticularjeopardy.
KeyWords:Power,NationalPower,State,Globalization,Tran

snationalCorporations,HumanSecurity.



347347

КОНТИНЕНТАЛНЕ ГЕОПОЛИТИКЕ

Дра ган То до ро вић
СА ВРЕ МЕ НИ ТЕ РО РИ ЗАМ –  
„АЛ КА И ДА У ИСЛАМСКОМ МА ГРЕ БУ“ .......  349-362

Дра ган Тра и ло вић
ЦЕН ТРАЛ НА АЗИ ЈА И НО ВА ВЕ ЛИ КА  
ИГРА – ГЛАВ НИ ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КИ АК ТЕ РИ .  363-386





349

УДК 323.285:28(61)
Примљено:  
5. фебруар 2011.
Прихваћено: 
25. мај 2011.
Прегледни рад

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST

Година VII, vol. 10
Број 1/2011.
стр. 349-362

349

* Министарство спољних послова Србије

ДраганТодоровић*

СА ВРЕ МЕ НИ ТЕ РО РИ ЗАМ –  
„АЛ КА И ДА У ИСЛАМСКОМ МА ГРЕ БУ“

Ре зи ме
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Увод

На кон 11/9/2001. г. чи ни ло се да ал Ка и да си ла зи са сце-
не и гу би свој зна чај пред вод ни ка свет ског те ро ри зма. Сје ди-
ње не Аме рич ке Др жа ве и ме ђу на род на за јед ни ца из не на ђе ни 
ак ци јом у Њу јор ку, хит но су по че ли да усва ја ју но ву стра-
те ги ју у гло бал ној бор би про тив те ро ри зма. Из гле да ло је да 
та ква ак тив ност да је до бре ре зул та те и да се сма њу је удар на 
моћ и ал Ка и де и дру гих те ро ри стич ких ор га ни за ци ја. Цен-
тар за стра те шке и ме ђу на род не сту ди је (Center for Strategic 
& International Studies) из Ва шинг то на, у јед ној рас пра ви под 
на сло вом „По бе да над ал Ка и дом“ об ја вље ној фе бру а ра 2010. 
(из пе ра Џо на Ал тер ма на у окви ру гло бал не те ме „Middle 
Ease Program “) ис ти че да је ал Ка и да по бе ђе на. „У јед ном 
мо мен ту мно ги му сли ма ни су се ди ви ли овој ор га ни за ци ји 
због ње ног хра брог про ти вље ња за пад ној до ми на ци ји и мно-
ги За пад ња ци су се пла ши ли да би ал Ка и да мо гла да уву че 
му сли ман ске за јед ни це у бор бу са За па дом. Не по сред но на-
кон до га ђа ја од 11. сеп тем бра 2001. ни је би ло са свим ја сно 
ка ко ће се окон ча ти бор ба за ср ца и ду ше му сли ма на. Про ла-
ском вре ме на, ми са да зна мо, ал Ка и да је из гу би ла“.1 

Уби ство Оса ме бин Ла де на до са да је нај ве ћи успех 
САД у бор би про тив те ро ри зма. Не ма ни ка кве сум ње да је 
то до га ђај од пр во ра зред ног зна ча ја ко ји би мо гао да има по-
зи тив не им пли ка ци је у окви ру ан ти те ро ри стич ких на сто ја-
ња. Ме ђу тим, у тре ну ци ма еуфо ри је, чу ју се и упо зо ре ња да 
бин Ла де но во уби ство ни је крај те ро ри зма, већ да би мо гао 
да зна чи ње гов но ви про цват. На и ме, он је по след њих го ди-
на ви ше био сим бол ислам ских те ро ри ста не го што је за и ста 
ко ман до вао њи хо вим опе ра тив ним ак ци ја ма. По сто је чак ин-
фор ма ци је да је он још ра ни је пре нео не ка сво ја овла шће ња 
у бо ја зни да би мо гао би ти ухва ћен или уби јен. Мно ги по-
зна ва о ци и ана ли ти ча ри ал Ка и де и те ро ри зма и ра ни је су 
сма тра ли да је на вод на по бе да би ла са мо при вре ме на и при-
вид на, као што да нас за сту па ју став да ноћ из ме ђу 1. и 2. ма ја 
2011. ни је крај ни ал Ка и де ни те ро ри зма. Ал Ка и да је до са да 

1 Al ter man B.  Jon, VictoryoveralQaeda, Cen ter for Stra te gic & In ter na ti o nal Stu-
di es, Mid dle East Pro gram, Was hing ton, Fe bru ary 2010.
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ус пе ла да пре жи ви, оп ста не и да се при ла го ди но вим усло-
ви ма упр кос по ја ча ном ме ђу на род ном ан ти те ро ри стич ком 
де ло ва њу. Не са мо што је пре жи ве ла, не го је и про ши ри ла 
област свог де ло ва ња. Ње ни при пад ни ци су ус пе ли да се ин-
те гри шу у та ли бан ски по крет у Ав га ни ста ну, али и да оја-
ча ју сво ја упо ри шта на Ара биј ском по лу о стр ву где деј ству ју 
под на зи вом ал Ка и да за Ара биј ско по лу о стр во. По ја ча ли су 
ак тив ност у са мој Са у диј ској Ара би ји, али по себ но у Је ме-
ну, што је по ста ло очи глед но то ком ово го ди шњих ма сов них 
про те ста у тој зе мљи, ко ји ни су са мо де мон стри ра ње у ци љу 
од ла ска је мен ског пред сед ни ка с вла сти, већ и до бра при ли ка 
за ак ци је те ро ри ста. Ме ђу тим, те ро ри сти су се учвр сти ли и 
оја ча ли на ро чи то на се ве ру Афри ке и ре ги о ну Са хел Са ха ра. 
Ак тив ност те ро ри ста по ве за них са ал Ка и дом у овом де лу 
Афри ке је и пред мет на шег про у ча ва ња.

Те ро ри стич ки по крет на се ве ру Афри ке има сво ју ду гу 
и кр ва ву тра ди ци ју. У но ви јој исто ри ји, по себ но је Ал жир 
био по при ште те ро ри зма и бор бе про тив ње га, ма да су раз-
ло зи ко ји су до ве ли до ње го ве еска ла ци је би ли не при ста ја ње 
ал жир ских вла сти на из бор ну по бе ду исла ми ста. На и ме, ко-
ре ни де ло ва ња да на шње нај ја че те ро ри стич ке гру пе на се ве-
ру Афри ке и Са хе лу-Са ха ри, ал Ка и де у ислам ском Ма гре-
бу (AQIM), по ти чу из де ве де се тих го ди на ка да су ислам ски 
екс тре ми сти пре ко ви ше исла ми стич ких гру па, ме ђу ко ји ма 
је нај ор га ни зо ва ни ја и нај е фи ка сни ја би ла GIA, уче ство ва-
ли у су ко би ма са ор га ни ма без бед но сти, на кон што је 1992. 
ал жир ска вој ска из ве ла вој ни удар ка ко би се спре чио та да 
ле ги тим ни до ла зак исла ми ста на власт, ко ји су во ди ли по-
сле пр вог кру га пар ла мен тар них из бо ра. Вој ним уда ром је 
спре че но да Ал жир по ста не др жа ва са исла ми сти ма на че лу. 
ГИА је та да са  по ли тич ког по ља пре шла на те ро ри стич ко 
де ло ва ње. 

Генезанастанка

Го ди не 1998. гру па под на зи вом Salafist Group for 
Preaching and Combat (GSPC) се из дво ји ла из GIA-е на ста-
вив ши ауто ном но де ло ва ње под тим име ном све до дру ге по-
ло ви не пр ве де це ни је 20. ве ка. Пр во са оп ште ње ко је је из да ла 
но во и ме но ва на те ро ри стич ка ор га ни за ци ја би ла је да се од-
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у ста је од на па да на ци ви ле и да ће циљ би ти са мо др жав ни 
ор га ни и при пад ни ци вој ске и слу жби без бед но сти Ал жи ра. 
Та да шњи во ђа био је Ха сан Ха таб ко ји је остао на том ме сту 
све до 2003. го ди не (Ха сан Ха таб се сеп тем бра 2007. пре дао 
ал жир ским сна га ма без бед но сти при хва тив ши ам не сти ју).2
Та ква по ли ти ка Ха та ба ко јом се из бе га ва ју уби ства ци ви ла 
ни је на и ла зи ла на одо бра ва ње цен трал не ал Ка и де, без об зи-
ра на то што у то вре ме још увек ни је по сто ја ла до ка за на ин-
сти ту ци о нал на по ве за ност из ме ђу те ро ри ста у Ав га ни ста ну, 
од но сно Па ки ста ну и оних у се вер ној Афри ци, Ал жи ру пре 
све га, ма да пре ма не ким аме рич ким по да ци ма, ве за из ме-
ђу ал Ка и де и се вер но а фрич ких те ро ри ста ни је но ва по ја ва. 
„Пре ма из ве шта ју Еми ли Хант из ва шинг тон ског Ин сти ту-
та за но ву ис точ ну по ли ти ку, Оса ма бин Ла ден је обез бе ђи-
вао фи нан си ра ње ал жир ских исла ми ста ра них де ве де се тих и 
био је ин вол ви ран у ра но фор ми ра ње GSPC. Мно ги чла но ви 
но ве гру пе су об у ча ва ни у ал Ка и ди ним кам по ви ма у Ав га-
ни ста ну“.3

Ве ро до стој ност ове тврд ње се не до во ди у пи та ње, јер 
је за и ста и по зна то да су мно ги ал жир ски те ро ри сти (ка сни је 
и они из дру гих се вр но а фрич ких др жа ва) об у ча ва ни у цен-
три ма за обу ку ал Ка и де, те да су за јед но са ли биј ским, еги-
пат ским, ту ни ским, ма ро кан ским (као и јед ним бро јем не а-
рап ских му сли ма на) му џа хе ди ни ма уче ство ва ли у бор ба ма 
про тив аме рич ких и ко а ли ци о них тру па у Ав га ни ста ну и 
не што ка сни је у Ира ку. Мно ги од тих му џа хе ди на су се за-
тим вра ћа ли у сво је зе мље, у ко ји ма су на ста вља ли де ло ва ње 
по ве зу ју ћи се с ра зним те ро ри стич ким гру па ци ја ма (AQIM, 
Ли биј ска ислам ска бор бе на гру па и дру ге). Упра во је, ка ко 
твр де аме рич ке ин фор ма ци је, не за до вољ ство ал Ка и де  би-
ло је дан од пре суд них мо ме на та за про ме ну во де ћег чо ве ка 
GSPC.

 Но ви ли дер та да до ми нант но ал жир ске гру пе по стао 
је Абу Ибра хим Му ста фа (бор бе но име На бил Са ха уи). Ње га 
су, ме ђу тим, већ на ред не 2004. уби ле ал жир ске сна ге без бед-

2 An ti-De fa ma tion Le a gue, InternationalTerroristSymboleDatabase–AlQaedain
theIslamicMaghreb(AQIM), New York, April 27, 2011.

3 Han sen An drew, „Al Qa e da in the Isla mic Mag hreb (ak Sa la fist Gro up for Pre ac-
hing and Com bat“, Co un cil on Fo re ign Re la ti ons, WashingtonPost, De cem ber 11, 
2007.
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но сти, те је на ње го во ме сто до шао Абу Му саб Аб дел ва дуд 
(Аб дел ма лек Друк дал). 

 У то вре ме, ал жир ске сна ге без бед но сти су би ле из-
у зет но ефи ка сне у бор би про тив те ро ри ста, по ти ску ју ћи их 
све ви ше из пре сто ни це и сма њу ју ћи њи хо ву убо ји ту моћ. То 
је био основ ни раз лог што су те ро ри сти по че ли да се пре ба-
цу ју у дру ге ре ги о не, про ши рив ши по ље де ло ва ња на ско ро 
чи та ву се вер ну Афри ку и Са хел и Са ха ру. То дис ло ци ра ње и 
но во ге о граф ско рас по ре ђи ва ње GSPC се по кло пи ло с на ме-
ром ал Ка и де да се што је ви ше мо гу ће гло ба ли зу је и про ши-
ри ње на и де лат ност њој при дру же них ор га ни за ци ја. Ај ман 
ал За ва хи ри је на го ди шњи цу на па да у Њу јор ку 11. сеп тем-
бра 2006. на ја вио да ће се ак тив ност ал Ка и де про ши ри ти 
и на се вер ну Афри ку где ће удар ну пе сни цу чи ни ти GSPC.4 
На рав но да то ни је зна чи ло и од у ста ја ње од бор бе за ства ра-
ње ал жир ске исла ми стич ке др жа ве, већ са мо при ла го ђа ва ње 
но во на ста лим окол но сти ма.

 За раз ли ку од ра ни јег не за до вољ ства ал Ка и де, овог 
пу та је из цен тра у Ав га ни ста ну по здра вље на јед на од пр вих 
ак ци ја из ве де на под но вим ру ко вод ством, ка да је оте то 32 
европ ских ту ри ста у Ма ли ју. Те жи ште је са Ал жи ра пре ба че-
но и у дру ге су сед не зе мље, иако Ал жир ни јед ног тре нут ка 
ни је био по ште ђен те ро ри стич ких прет њи и на па да. Ју жни 
огра нак GSPC се по ка зао ви тал ни јим и сна ла жљи ви јим од 
свог се вер ног де ла. Овом пр вом ве ћом те ро ри стич ком ак ци-
јом у про ши ре ном ре ги о ну ру ко во дио је Аб де ре зак ле Па ра 
(бор бе но име Ама ри Са и фи).

 По ред де ли мич не ге о граф ске дис ло ка ци је, про ши рен 
је и оп сег ме та. То ни су би ли ви ше са мо Ал жир ци, већ и про-
кла мо ва ни ме ђу на род ни не при ја те љи та мо шњих те ро ри ста 
оли че них у Аме ри кан ци ма и Фран цу зи ма. Ти ме је ин тер на-
ци о на ли зо ва но де ло ва ње гру пе на шта је, сва ка ко, ути цао и 
рат у Ира ку.

 Још пре по ме ну те из ја ве Ај ма на ал За ва хи ри ја, 2003. 
(пре ма не ким из во ри ма 2004.) гру па је про гла си ла при па ја ње 
ал Ка и ди, да би 2006. би ло об ја вље но „је дин ство“ са ал Ка-
и дом, ка да је та да дру ги чо век ал Ка и де, За ва хи ри одо брио 

4 Gray H. Da vid and Stoc kham Erik, „Al Qa e da in the Isla mic Mag hreb: the evo lu-
tion from Al ge rian isla mism to tran sna ti o nal ter ror“, AfricanJournalofPolitical
ScienceandInternationalRelations, Vol.  2 (4), str. 91 97, De cem ber 2008
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при па ја ње GSPC ал Ка и ди у на ве де ној из ја ви 11. сеп тем бра 
2006. при ка за ној на сни мље ној ви де о тра ци. На ред не 2007. 
про ме ње но је до та да шње име у ово ко је је да нас: „Tanzim al 
Kaida fi bilad al Magreb al islami“, на арап ском, „Al Qaida au 
Maghreb islamiqye “ (AQMI) на фран цу ском, од но сно „Al Qa-
eda in the Islamic Maghreb “ (AQIM), на ен гле ском је зи ку (у 
тек сту ће мо ко ри сти ти ен гле ску скра ће ни цу).

АктивностAQIMа
одпроменеименадоданас

 Ло го AQIM -а нај бо ље го во ри о ка рак те ру и при ро ди 
ор га ни за ци је. На цр ној под ло зи на ла зи се зе мљи на ку гла у 
ко ју је за бо ден ка ла шњи ков са цр ном за ста вом, а ис под зе-
мљи не ку гле пи ше „Bisimi llahi rahmani rahim“. На са мом 
дну, ис под тих си вих сло ва на ла зе се дру га ве ћа жу та сло ва 
ко ја озна ча ва ју на зив гру пе „Tanzim al Kaida fi bilad al Magreb 
al islami“. „Цр на бо ја на ло гоу, за ста ви и сим бо ли ма озна ча-
ва смрт, ми ли тант ност и на ме ру за ре ста у ра ци ју ислам ског 
ка ли фа та ује ди ње ног му сли ман ског цар ста. Зе мљи на ку гла 
пред ста вља гло бал не ме ђу на род не ам би ци је ор га ни за ци је, 
док за ста ва и пу шка зна че, та ко ђе, ми ли тант ност, а би сми ла 
њен ислам ски ка рак тер“.5

У пи та њу је јед на са ла фи стич ка ми ли тант на ор га ни за-
ци ја ко ја при ме њу је те ро ри стич ке ме то де ра ди оства ри ва ња 
сво јих ци ље ва. Ње но по ље де ло ва ња су зе мље се вер не Афри-
ке (Ма у ри та ни ја, Ма ро ко, Ал жир, Ту нис и Ли би ја), Са хел и 
Са ха ра (Ма ли, Ни гер, Чад, Бур ки на Фа со, али и се вер Ни-
ге ри је). Ин фил три ра ли су се у обла сти ма где жи ве пле ме на 
Ту а ре га и чак по че ли да са ра ђу ју с њи ма. Са ла фи сти и Ту а-
ре зи че сто има ју за јед нич ке ин те ре се. Фе бру а ра 2007. г. ове 
две гру пе су се по след њи пут су ко би ле на гра ни ци Ма ли ја и 
Ал жи ра, по сле че га су ус по ста ви ли ко ег зи стен ци ју. Шта ви-
ше, ус по ста вље на је и са рад ња у ак ци ја ма оти ма ња та ла ца, 
као што је би ло, на при мер, де цем бра 2008. г. ка да су Ту а ре зи 
оте ли дво ји цу Ка на ђа на ко је су за тим ис по ру чи ли ал Ка и ди 
у ислам ском Ма гре бу. Чи ње ни ца да је ме ђу во ђа ма ал Ка и де 
у ислам ском Ма гре бу и је дан Ту а рег већ ука зу је на њи хо ву 

5 An ti-De fa ma tion Le a gue, InternationalTerroristSymboleDatabase–AlQaedain
theIslamicMaghreb(AQIM), New York, April 27, 2011
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ме ђу соб ну са рад њу. Про це њу је се да гру пу чи ни из ме ђу 600 
и 800 бо ра ца.

 Ме ђу тим, ње но де ло ва ње је усме ре но и ка Евро пи, на-
ро чи то Фран цу ској. По сто је још увек не по твр ђе не прет по-
став ке да у Фран цу ској има ју је дан број успа ва них при пад-
ни ка, али и сим па ти зе ра ко ји их фи нан си ра ју.

 С об зи ром на то да је ње но по ре кло ал жир ско, нај ве ћи 
број ње них во ђа су Ал жир ци:

- Аб дел ма лек Друк дел, бив ши при пад ник GIA и во ђа 
с нај ве ћим ауто ри те том; 

- Аб дел ха мид Абу Зе ид, не ка да број два у GSPC; 
- Мох тар Бел мох тар, по знат као „Јед но о ки“, бив ши 

ал жир ски вој ник ко ји се бо рио у Ав га ни ста ну; 
- Аб дел ке рим, као је ди ни не ал жир ски во ђа. На ди мак 

му је Та леб и био је имам у Ма ли ју.6 
По ред из во ђе ња кла сич них те ро ри стич ких на па да као 

што су бом ба шки са мо у би лач ки ак ти (ме то да ко ју при ме-
њу ју у но ви је до ба, што је усво је но од ал Ка и де), ко ри шће-
ња ауто мо би ла бом би и при ме не ге рил ске бор бе, по себ но 
при бе га ва ју от ми ца ма та ла ца као зна чај ном на чи ну за при-
ку пља ње сред ста ва од уце на, али и не ким дру гим ак тив но-
сти ма (не ле гал ним) - шверц дро ге, ци га ре та, оруж ја и љу ди, 
од но сно ми гра на та. Ор га ни за ци ја је уна пре ди ла и свој ар се-
нал и так ти ку. Све че шће се ко ри сте мо бил ни те ле фо ни као 
де то на то ри, а по сто је озбиљ на стра хо ва ња да је ве ли ка ко-
ли чи на са вре ме ног на о ру жа ња до шла у њи хов по сед за хва-
љу ју ћи кри зи и гра ђан ском ра ту у Ли би ји. По ред то га, што 
ра ни је ни је био слу чај, че сто се при бе га ва са мо у би лач ким 
на па ди ма и то ви ше стру ким у исто вре ме, ка ко би ефе кат био 
што ве ћи. На при мер, 11. апри ла 2007. је из ве ден трој ни на-
пад (по ги ну ла 33 ал жир ска вој ни ка). Ко ри сте се и са вре ме на 
тех но ло шка сред ства као што су веб сај то ви на ко ји ма се пла-
си ра ју го во ри и са оп ште ња или при ка зу ју из ве де ни на па ди. 
То је и је дан од на чи на за ре гру то ва ње но вих при пад ни ка.7 
Иако су Аме ри кан ци је дан од ње них ци ље ва, до са да ни је 

6 LeJeuneAfrique, 23.02.2011.
7 Gray H. Da vid and Stoc kham Erik. Al Qa i da in the Isla mic Mag hreb: the evo lu tion 

from Al ge rian isla mism to tran sna ti o nal ter ror, Afri can Jo ur nal of Po li ti cal Sci en ce 
and In ter na ti o nal Re la ti ons, Vol.  2 (4), str.  91 97, De cem ber 2008). LeJeuneAfri
que, 23.02.2011.
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де тек то ва на ди рект на прет ња на те ри то ри ји САД, што ни је 
слу чај с те ри то ри јом Фран цу ске. Ка да је Па риз на кон уби-
ства јед ног фран цу ског та о ца по ло ви ном 2010. об ја вио да је у 
ра ту са AQIM, ови су по зва ли на на па де у Фран цу ској. Та кве 
по зи ве је ди рект но по др жао и Оса ма бен Ла ден. Он је оправ-
дао и уби ство Фран цу за и ка сни је те исте го ди не у сеп тем-
бру от ми цу пе то ри це Фте мо шњим аген ти ма, је ре ак ци ја на 
не прав ду ко ју прак ти ку је те пре ма на шим му сли ман ским на-
ци ја ма“.8 У по след њој ак ци ји оти ма ња та ла ца, гру па је кид-
на по ва ла че тво ро фран цу ских др жа вља на ко је је при мо ра ла 
да пре ко ви део по ру ке за тра же од фран цу ског пред сед ни ка 
Сар ко зи ја да по ву че тру пе из Ав га ни ста на. Њих че тво ро је 
оте то сеп тем бра про шле го ди не у Ни ге ру, док је тро је дру-
гих та ла ца (је дан Фран цуз и дво је Афри ка на ца) осло бо ђе но 
24. фе бру а ра. Јав но сти се не ко ли ко ме се ци ра ни је обра тио и 
је дан од ли де ра гру пе Аб дел ма лек Друк дел ре кав ши:“Ви хо-
ће те да ва ши гра ђа ни ко ји су код нас за тво ре ни бу ду до бро 
и без бед ни, док би ви тре ба ло да по жу ри те и по ву че те сво је 
вој ни ке из Ав га ни ста на пре ма пре ци зном ка лен да ру ко ји ће-
те пред ста ви ти јав но сти“.9 Ме ђу мно го број ним те ро ри стич-
ким ак ци ја ма AQIM-а, као ка рак те ри стич не из два ја мо сле де-
ће, ре а ли зо ва не на кон про ме не име на ор га ни за ци је:

2007.године:
- 11 апри ла, у са мо у би лач ком атен та ту по ги ну ла 33 

Ал жир ца у на па ду на вла ди не објек те;
- 6. сеп тем бра, у Бат ни на ис то ку Ал жи ра при по ку-

ша ју атен та та на пред сед ни ка Аб де ла зи за Бу те фли-
ку по ги ну ле 22 осо бе;

- 8. сеп тем бра на се ве ру Ал жи ра уби је но 28 осо ба у 
на па ду на при пад ни ке слу жбе без бед но сти. На пад 
је из ве ден ауто мо би лом бом бом у ме сту Де лис, не-
што ма ње од 50 ки ло ме та ра од глав ног гра да, за вре-
ме ју тар ње це ре мо ни је по ди за ња за ста ве. На пад се 
до го дио са мо два да на на кон не у спе шног по ку ша ја 
атен та та на пред сед ни ка Ал жи ра.10

8 LeJeuneAfrique,27.10.2010.
9 LeJeuneAfrique, 27.04.2011.
10 TheNewYorkTimes, Sep tem ber 9, 2007.
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- 11. де цем бра из ве ден атен тат на се ди ште Ује ди ње-
них на ци ја у Ал жи ру, по ги ну ло 37 осо ба, од ко јих 
17 слу жбе ни ка Ује ди ње них на ци ја. Као по твр да да 
је AQIM из вео на пад би ло је по ста вља ње ње ног са-
оп ште ња на је дан исла ми стич ки веб сајт уз фо то гра-
фи је дво ји це љу ди за ко је су трв ди ли да су бом ба ши 
ко ји су из ве ли на пад. Слу чај но или не, 11. је као да-
тум по стао глав ни из бор за из во ђе ње ве ли ких те ро-
ри стич ких на па да: 11. сеп тем бар 2001. у Њу јор ку, 11 
април 2002. у Djerbi у Ту ни су, 11. март 2004. у Ма-
дри ду, 11. апри ла у екс пло зи ји два ауто мо би ла бом-
би у Ал жи ру уби је но 33 љу ди.11 

- 24. де цем бра, че тво ро Фран цу за оте то и за тим уби је-
но у Ма у ри та ни ји.

2008.године:
- 22. ја ну а ра, че тво ро за пад них ту ри ста оте то на те-

ри то ри ји из ме ђу Ни ге ра и Ма ли ја. Тро је је ка сни је 
осло бо ђе но, док је че твр ти, бри тан ски др жа вља нин 
уби јен кра јем ма ја 2009. у знак осве те што Лон дон 
ни је при стао на осло ба ђа ње јед ног ухап ше ног екс-
трем ног има ма;

- 22. фе бру а ра, оте та дво ји ца аустриј ских ту ри ста у 
Ту ни су. Осло бо ђе ни су по сле осам ме се ци у Ма ли ју;

- 19. ав гу ста, 43 мр твих у са мо у би лач ком на па ду на 
јед ну жан дар ме риј ску шко лу у Ал жи ру и 12 мр твих 
у на па ду на вој ни ке у Бу и ри (Ал жир);

- 14. де цем бра, у Ни ге ру оте ти спе ци јал ни иза сла ник 
Ује ди ње них на ци ја за Ни гер Ро берт Фо у лер и ње-
гов по моћ ник (за јед но са во за чем). Апри ла на ред не 
го ди не иза сла ник и ње гов по моћ ник су осло бо ђе ни, 
док је во зач пу штен ме сец да на ра ни је.

2009.године:
- 23. ју на, уби јен је је дан аме рич ки ху ма ни та рац у 

глав ном гра ду Ма у ри та ни је, Ну ак шо ту;
- 4. ју ла уби је но је 28 вој ни ка у на па ду на вој ни кон вој 

у Ма ли ју;

11 TheNewYorkTimes, De cem ber 12, 2007.
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- 29. ју ла, по ги ну ло 14 осо ба у на па ду на вој ни кон вој 
у Ал жи ру;

- 8. ав гу ста, из ве ден са мо у би лач ки на пад у бли зи ни 
фран цу ске ам ба са де у Ну ак шо ту, при че му је на па-
дач по ги нуо, а дво ји ца фран цу ских жан дар ма по вре-
ђе но;

- 29. но вем бра, оте то тро је шпан ских ху ма ни тар них 
рад ни ка у Ма у ри та ни ји, да би за тим би ли пре ба че ни 
у Ма ли;

- 19. де цем бра, отет ита ли јан ски пар у Бур ки ни Фа со.

2010.године:
- 20. апри ла, у Ни ге ру отет Фран цуз ко ји је ра дио за 

јед ну ху ма ни тар ну ор га ни за ци ју;
- 30. ју на, уби је но 11 жан дар ма у Ал жи ру;
- 25. ју ла, АQИМ об ја вљу је да је уби јен оте ти Фран цуз 

у Ни ге ру у знак од ма зде због по ги би је ше сто ри це 
џи ха ди ста у за јед нич ком фран цу ско ма у ри тан ском 
на па ду на те ро ри стич ки камп на гра ни ци из ме ђу 
Ма у ри та ни је и Ма ли ја;

- 16. сеп тем бра, кид на по ва но сед мо ро рад ни ка у Ни-
ге ру, од ко јих су пе то ри ца би ли Фран цу зи.12 Ак ци је 
су на ста вље не, као што је већ на ве де но, и то ком те-
ку ће го ди не. По след ња се до го ди ла по ло ви ном апри-
ла, ка да је уби је но ви ше од де сет ал жир ских вој ни ка, 
а ви ше њих ра ње но у Аза зги, 140 ки ло ме та ра ис точ-
но од глав ног гра да Ажи ра. У пи та њу је био на пад 
на вој ни обје кат, при че му је по ги ну ло и не ко ли ко 
те ро ри ста.13

БорбамеђународнезаједницепротивAQIM

По ред ин ди ви ду ал них на сто ја ња зе ма ља ре ги о на да ис-
ко ре не са вре ме но зло те ро ри зма, по сто је исти та кви по ку ша-
ји на ре ги о нал ном и ме ђу на род ном ни воу.

26. сеп тем бра 2010. г. Ал жир, Ма ли, Ма у ри та ни ја и Ни-
гер су од лу чи ли да по ја ча ју ме ђу соб ну ко ор ди на ци ју сво јих 

12 Mar ret Jean Luc, AlQaidaauMaghrebIslamique(AQMI), Johns Hop kins Uni ver-
sity, 11. ja nu ar 2011.

13 Le Je u ne Afri que, 16.04.2011.
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ар ми ја у су о ча ва њу с те ро ри змом. Осно ва ли су за јед нич ки 
цен тар за оба ве шта ва ње. Са ста нак је одр жан у Та ман ра се ту 
на ју гу Ал жи ра, а за ко ман дан та је иза бран ал жир ски ге не-
рал Ах мед Га ид Са лах. Гру пу су обра зо ва ле са мо ове че ти ри 
зе мље, упр кос пред ло зи ма да у њу уђу и Ли би ја и Чад. По себ-
но је де ле га ци ја Ма ли ја ин си сти ра ла да се гру па про ши ри на 
ове две зе мље и Ма ро ко, ме ђу тим, Ал жир је био екс пли цит-
но про тив то га. 

Пр ва од лу ка до не та у Та ман ра се ту би ла је убр за ва ње 
по чет ка ак ти ви ра ња ме ха ни зма за ко ор ди на ци ју по пи та њу 
раз ме не ин фор ма ци ја. Три да на ка сни је, 29. сеп тем бра, ше-
фо ви без бед но сних слу жби ове че ти ри зе мље пот пи са ли су у 
Ал жи ру акт о фор ми ра њу Ин фор ма тив ног цен тра за Са хелм, 
са ста вље ног од ви со ких офи ци ра.

Ак ци о на ан ти те ро ри стич ка гру па Г8 је 13. ок то бра 2010. 
г. одр жа ла са ста нак у глав ном гра ду Ма ли ја Ба ма ку, ка ко би 
се до шло до пред ло га за уна пре ђе ње бор бе про тив ал Ка и де 
у ислам ском Ма гре бу. Са стан ку су при су ство ва ли пред став-
ни ци Г8 (САД, Ру си ја, Ја пан, Ка на да, Фран цу ска, Ве ли ка 
Бри та ни ја, Ита ли ја и Не мач ка, за јед но са зе мља ма ре ги о на 
Са хе ла Ма ро ком, Ма у ри та ни јом, Ни ге ром, Бур ки ном Фа со, 
Се не га лом и Ни ге ри јом, а уз уче шће ЕУ, Швај цар ске, Шпа-
ни је и Аустра ли је). Ова гру па је оформ ље на још 2003.г. 

Ује ди ње не На ци је се, та ко ђе, ба ве про бле мом те ро-
ри зма у се вер ној Афри ци. Јед на од ак тив но сти би ла је сеп-
тем бра 2009.г ка да је Цен тар за гло бал ну ан ти те ро ри стич ку 
са рад њу одр жао ра ди о ни цу у Ха гу као део про јек та о „Им-
пле мен та ци ји гло бал не ан ти те ро ри стич ке стра те ги је Ује ди-
ње них на ци ја у се вер ној Афри ци“. Са стан ку су при су ство ва-
ли пред став ни ци УН, ре ле вант них ре ги о нал них и су бре ги о-
нал них ор га ни за ци ја и ис тра жи ва чи и не вла ди ни екс пер ти 
из се вер не Афри ке и Евро пе. Ди ску си ја се фо ку си ра ла на ал 
Ка и ду у ислам ском Ма гре бу. Кон ста то ва но је да ова гру па 
де ли так ти ку и иде о ло ги ју са ал Ка и дом, има ју ћи у ви ду са-
мо у би лач ке бом ба шке ак ци је ко је ра ни је ни су ко ри шће не у 
ре ги о ну, али и ши ре ње AQIM -а ју жни је ка Са хе лу де ли мич-
но и као по сле ди ца успе шне ал жир ске бор бе про тив те ро ри-
зма, као и да су се по ја ча ле ве зе из ме ђу те ро ри стич ких гру па 
и иле гал них тр го ва ца и дру гих кри ми нал них мре жа у Са хе-
лу. На гла ше но је да је АQИМ  ин тен зи ви рао ак ци је оти ма ње 
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та ла ца и кид на по ва ња као из вор фи нан си ра ња њи хо вих опе-
ра ци ја.

Перспективедаљегделовања
Уби ство Оса ме бин Ла де на не ће оста ви ти ве ћи ути цај 

на де ло ва ње ал Ка и де у ислам ском Ма гре бу. Ова ор га ни за-
ци ја функ ци о ни ше са мо стал но без об зи ра на по ве за ност са 
цен трал ном ал Ка и дом. Де ша ва ња у ре ги о ну као да им иду 
на ру ку. На и ме, из би ја ње по след ње кри зе у се вер ној Афри ци 
од Ту ни са пре ко Егип та до Ли би је, пред ста вља ло је плод но 
тле за ши ре ње и ја ча ње AQIM -а. На ин фор ма ци је о то ме да је 
мо дер но на о ру жа ње про швер цо ва но из Ли би је до спе ло у њи-
хо ве ру ке, Ал жир је по ја чао ме ре без бед но сти пре ма гра ни ци 
са Ли би јом у ци љу пре вен ци је ин фил три ра ња те ро ри ста из 
ове гру пе из Ли би је у Ал жир. Око 7000 при пад ни ка ал жир-
ске жан дар ме ри је и не ко ли ко вој них је ди ни ца рас по ре ђе но је 
дуж гра ни це.

Па на рап ски днев ни лист „ал Араб“, по зи ва ју ћи се на 
ал жир ске из во ре из слу жби без бед но сти, пре нео је да су при-
пад ни ци AQIM -а ус пе ли да се до ко па ју те шког на о ру жа ња и 
про тив а ви он ских про јек ти ла. Исто вре ме но, пре ма без бед но-
сним из во ри ма у Ма ли ју и Ни ге ру, у пи та њу су про ти ва вин-
ски про јек ти ли SAM 7.

У истом сми слу, пред сед ник Ча да Идрис Де би је у јед-
ном ин тер вјуу за „Је у не Африqуе“  из ра зио озбиљ ну за бри-
ну тост у ве зи са „ли биј ском ре во лу ци јом ко ја би мо гла да 
бу де ску па по без бед ност ре ги о на, јер су ислам ски ми ли тан-
ти из ал Ка и де про фи ти ра ли од пљач ка ња вој них ма га ци на 
у зо ни по бу не ка ко би се снаб де ли на о ру жа њем. AQIM је на 
пу ту да по ста не нај о пре мље ни ја ар ми ја ре ги о на“, ис та као је 
пред сед ник Ча да. Ње го ва из ја ва вр ло упе ча тљи во ука зу је на 
ра сту ћу опа сност од на о ру жа ва ња AQIM -а за хва љу ју ћи, пре 
све га, бор ба ма у Ли би ји. Ње не во ђе су исто вре ме но по зва ле 
на бор бу про тив Мо а ме ра ел Га да фи ја и из ра зи ле про ти вље-
ње ин тер вен ци ји НА ТО. На јед ном од исла ми стич ких сај то ва 
об ја вље на је сле де ћа из ја ва о по др шци AQIM -а ли биј ским 
по бу ње ни ци ма: „Об ја вљу је мо на шу по др шку и по моћ ли биј-
ској ре во лу ци ји и ње ним ле ги тим ним зах те ви ма, те уве ра ва-



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2011,год.VIIvol.10 стр.349362

361

мо наш на род у Ли би ји да смо с ва ма и да вас не ће мо оста-
ви ти“.14 

Ли биј ска те ри то ри ја је по ста ла „за хвал на“ за под сти-
ца ње ислам ског те ро ри зма. У про це су ко ји је је дан од си но-
ва пу ков ни ка Га да фи ја, Се иф ал Ислам во дио од 2006. осло-
бо ђен је ве ли ки број ли биј ских исла ми ста, би ло да је реч о 
они ма ко ји су би ли при пад ни ци АQИМ-а, Ли биј ске ислам ске 
бор бе не гру пе или про сто исла ми сти ма ко ји су ра то ва ли у 
Ав га ни ста ну и Ира ку. Про цес „по ми ре ња“ био је на вод но за-
вр шен до го во ром са ухап ше ним во ђа ма да се кроз об ја вљи-
ва ње но ве док три не од рек ну џи ха да као сред ства за бор бу 
про тив арап ских ре жи ма, из ме ђу оста лог, а за уз врат су би-
ли осло бо ђе ни. Ме ђу тим, још јед ном се по ка за ло да сва ки 
до го вор са те ро ри сти ма вре ди оно ли ко ко ли ко је то њи ма у 
ин те ре су. Од мах на кон из би ја ња су ко ба у Ли би ји, 15. фе бру-
а ра, ве ћи на осло бо ђе них исла ми ста се при дру жи ла ору жа-
ној по бу ни про тив Три по ли ја, по ста ју ћи са став ни део чуд не 
ко а ли ци је ко ја је спо ји ла њих, из вор не ли биј ске по бу ње ни ке 
и НА ТО пакт. По сле ди це тек тре ба са че ка ти, али ма ло њих 
сум ња у то да је је дан од до бит ни ка до га ђа ја у Ли би ји упра во 
ал Ка и да у ислам ском Ма гре бу.
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MODERNDAYTERRORISM
–„ALQAEDAINTHEISLAMICMAGHREB“

          Sum mary

Terrorismremainsoneofthevastestevildoingsoftoday’s
world,despite the liquidationofOsamabinLaden.Itsworking
knowsnotofboundariesorfaith.Thereisalmostnopartofthe
globewhereterrorismisn’tpresent,inonewayoranother.Africa
isnoexception,quitethecontrary;yearsagoitwasaverysuita
blesettingformanyterroristicoperations.

OnemustberemindedofAlgiersinthenineties,theattack
ontheAmericanembassysinTanzaniaandKenya,thestrikeon
thesinagoginGerbainTunisia,anumberofactions inSoma
lia,Sudan,Morocco,Egypt.Throughouttime,intheNorthofthe
Africancontinent,oneorganisationwhichoriginatedinAlgiers
came to light, butwhich is todaya supranationalorganisation
withSalafisticideologyandjihadismasthefoundationsoftheir
doctrine.ThisorganisationistheAlQaedaintheIslamicMag
hreb,anorganisation thathasbeenunjustlyneglected in rese
archonterrorism,butwhichhas,inthepastfewyears,poseda
seriousthreattothestatesoftheNorthAfricanregion,theSahel
andtheSahararegions,allplacesthathavemoreorlessfeltthe
consequencesoftheworkingsofthisterroristgroupinthepast.
KeyWords:Terrorism,Islam,AlQaeda,Africa



363

УДК 327(57)
Примљено:  
17. јануар 2011.
Прихваћено: 
25. мај 2011.
Прегледни рад

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST

Година VII, vol. 10
Број 1/2011.
стр. 363-386

363

* Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Београд

ДраганТраиловић*

ЦЕН ТРАЛ НА АЗИ ЈА  
И НО ВА ВЕ ЛИ КА ИГРА 

 – ГЛАВ НИ ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КИ АК ТЕ РИ

Резиме

Радразматракојисутоглавнигеополитичкиактери
новеВеликеигрекаои токоје суосновнедетерминанте,
интересиициљевикојиовегеополитичкеактеренапросто
руЦентралнеАзијенаводенаактиванисвестрангеополи
тичкиангажманурегиону.Додатно,циљједасеутврдеи
средства,мереиначинипомоћукојиховиактеринастоједа
успостављенегеополитичкециљевеиостваре.Првосеура
дудајеописосновнихфизичкогеографскихидемографских
карактеристика,алииполитичкихпроцесабитнихзаовај
регион,азатимсеанализирајуодноситринајвећагеополи
тичкаактерауовомрегиону Русије,КинеиСАД.Радсе
даљебавиимањимрегионалнимсиламакаоштосуТурска,
Иран,ИндијаиПакистанињиховомулогомуновојВеликој
игри,каоиулогомкојуимајусамецентралноазијскерепубли
кеусвојимодносимасавеликимсиламауоваквимновона
сталимоколностима.
Кључнеречи:ЦентралнаАзија, новаВеликаигра, геополи

тика, Русија, Кина, САД, нафта, гас, безбед
ност,регионалнасарадња



ДраганТраиловић ЦЕНТРАЛНААЗИЈАИНОВА...

364

Увод

Цен трал на Ази ја је би ла, али је и да нас, и то све ви ше, 
би тан ре ги он гле да но са ста но ви шта ге о по ли ти ке и ге о е ко-
но ми је. Глав на од ли ка Цен трал не Ази је је сте да је она ве о ма 
че сто то ком исто ри је би ла по ли гон су ко бља ва ња ин те ре са 
и од ме ра ва ња сна га ве ли ких си ла. Као и не ка да, ка да су се 
на овом про сто ру од ме ра ва ле сна ге и су ко бља ва ли ин те ре-
си Ве ли ке Бри та ни је и Ру си је кроз оно што је озна че но као 
Ве ли ка игра, та ко се и да нас игра на ста вља, са мо су игра чи 
број ни ји и њи хо ви ме ђу соб ни од но си ком пли ко ва ни ји. Ре ги-
он је зна ча јан, пре све га, због ве ли ких ре зер ви наф те и га са 
ко ји се у ње му на ла зе, а на екс клу зи ви те ту до би ја још ви ше 
по сле те ро ри стич ког на па да на САД, 11. сеп тем бра 2001. го-
ди не и по чет ка бор бе про тив гло бал ног те ро ри зма, пре све-
га због сво је ге о граф ске бли зи не са Ав га ни ста ном. Та да на 
ве ли ка вра та у Цен трал ну Ази ју ула зе Сје ди ње не Аме рич ке 
Др жа ве и по кре ћу још јед ну пар ти ју са да но ве Ве ли ке игре. 
У игру се ак тив но укљу чу ју и Ру си ја, Ки на, али и ма њи ре ги-
о нал ни игра чи као што су Иран, Тур ска, Ин ди ја и Па ки стан.

1.ЦентралнаАзија–физичкогеографскe,
демографскекарактеристике

иполитичкипроцеси

Да би се мо гло раз у ме ти ге о по ли тич ко по на ша ње ак-
те ра но ве Ве ли ке игре, по треб но је нај пре по за ба ви ти се не-
ким од нај зна чај ни јих фи зич ко-ге о граф ских, дру штве но-ге о-
граф ских чи ни о ца, али и по ли тич ких про це са у ре ги о ну, јер 
упра во они пред ста вља ју основ не де тер ми нан те ко је усло-
вља ва ју ова кво или она кво, ге о по ли тич ко, ге о стра те шко и 
ге о е ко ном ско по на ша ње на овом про сто ру.

Цен трал на Ази ја под ра зу ме ва ве ли ку кон ти нен тал ну 
област на Азиј ском кон ти нен ту и об у хва та про стор од Ка-
спиј ског је зе ра на за па ду до цен трал не Ки не на ис то ку и од 
ју жне Ру си је на се ве ру до се вер не Ин ди је на ју гу, од но сно по 
ужем схва та њу до Ира на и Ав га ни ста на на ју гу. Ме ђу тим, 
по сто је ћа од ре ђе ња ње них гра ни ца су ве о ма раз ли чи та, па 
се мо же ре ћи да због то га не по сто ји јед но оп ште при хва ће но. 
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За по тре бе овог ра да, овај тер мин ће се ко ри сти ти у ње го-
вом ге о граф ски ужем и по ли тич ком зна че њу и под ра зу ме ва-
ће про стор ко ји об у хва та пет цен трал но а зиј ских ре пу бли ка 
- Узбекистан, Казахстан, Киргистан, Таџикистан и Турк
менистан.

Ова ко од ре ђен про стор Цен трал не Ази је об у хва та по-
вр ши ну од 3.994.300 км  ква драт них, док сам Ка зах стан има 
по вр ши ну од 2.724.900 ква драт них ки ло ме та ра.1 Ово је под-
руч је ве ли ких ни зи ја, ко тли на и ви со рав ни, као и ви со ких 
пла ни на, али и трав на тих сте па и пу сти ња.2 Ге о граф ски по-
ма тра но она пред ста вља кон ти нен тал ну спо ну Евро пе са 
остат ком Ази је, пре све га са Ки ном. Кли ма је кон ти нен тал-
на, пу стињ ска и су ва. Плод ног зе мљи шта и шу ма је ма ло, 
док ве ли ко при род но бо гат ство пред ста вља ју ру де обо је них 
ме та ла. Нај зна чај ни је ре ке су Аму Дар ја и Сир Дар ја, а као 
стра те шки зна чај на из два ја се Фер ган ска до ли на, ко ју за јед-
но де ле Уз бе ки стан, Та џи ки стан и Кир ги стан.3 Ово је ре ги он 
ко ји рас по ла же и зна чај ним за ли ха ма наф те и зем ног га са. 
Ка зах стан, на при мер, има ре зер ве га са од око 3.000 ми ли јар-
ди куб них ме та ра, наф те од око 40 ми ли јар ди ба ре ла,4 али и 
зна чај не ре зер ве угља. Та ко ђе, Уз бе ки стан и Турк ме ни стан 
има ју зна чај не ре зер ве наф те и при род ног га са.

Цен трал ну Ази ју у ова квом ужем од ре ђе њу на се ља ва 
око 51 ми ли он ста нов ни ка, са око сто ти нак раз ли чи тих ет-
нич ких гру па, од ко јих је нај ве ћа уз беч ка, ко ја бро ји око 27 
ми ли о на5 при пад ни ка и ко ја као та ква чи ни зна чај ну ма њи-
ну и у оста лим ре пу бли ка ма Цен трал не Ази је. По др жа ва ма 
ет нич ка и је зич ка струк ту ра је ве о ма ра зно ли ка.6 У Ка зах-

1 Лек си кон др жа ва све та, По ли ти ка, На род на Књи га, Бе о град, 2006.
2 Пу сти ња Ка ра кум у Уз бе ки ста ну и пу сти ња Ки зил кум у Турк ме ни ста ну
3 Фер ган ска до ли на је нај гу шће на се ље на област Цен трал не Ази је. Глав ни 

град Уз бе ки ста на, Та шкент се на ла зи на овом про сто ру.
4 Др Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, Геополитикаенергије, Ин сти тут за по ли-

тич ке сту ди је, Цен тар „Ју го и сток“, Бе о град, 2010, стр. 171-174.
5 По да так је са мо за Уз бе ки стан
6 Ет нич ки са став по зе мља ма: Киргистан – Кир ги зи, 52,4%, Ру си 21,5%, Уз-

бе ци 12,9% и оста ли; Узбекистан– Уз бе ци, 71,4%, Ру си 8,3%, Та та ри 2,4%, 
Ка за ци 4,1%, Та џи ци 4,7%, оста ли 9,1%; Таџикистан – Та џи ци 64,9, Уз бе ки-
стан ци 25%, Ру си 3,5% оста ли 6,6%; Туркменистан – Турк ме ни 85%, Уз бе ци 
5%, Ру си 4%, оста ли 6%; Казахстан– Ка за ци 53,4%, Ру си 30%, Украjинци 
3,7%, Уз бе ци 2,5%, Нем ци 2,4%, Та та ри 1,7%, Уј гу ри 1,4% оста ли 4,9% (Из-
вор: Лексикондржавасвета, По ли ти ка, На род на Књи га, 2006.)
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ста ну, на при мер, жи ви ве ли ки број Ру са па се та ко по ред 
ка зач ког је зи ка у сва ко днев ном оп ште њу, од но сно као је зик 
ме ђу ет нич ке ко му ни ка ци је ко ри сти и ру ски је зик. До ми нан-
та ре ли ги ја у Цен трал ној Ази ји је ислам (су нит ски), док је у 
го то во свим овим зе мља ма за сту пље на и ру ска пра во слав на 
ве ра.

По сле рас па да Со вјет ског Са ве за, а по чет ком де ве де-
се тих го ди на све цен трал но а зиј ске ре пу бли ке про гла ша ва ју 
сво ју не за ви сност и до но се но ве уста ве чи ме за по чи ње и фор-
ми ра ње њи хо вог ак ту ел ног по ли тич ког си сте ма. На об ли ко-
ва ње по ли тич ког си стем цен трал но а зиј ских зе ма ља ути цао 
је и ути че ве ли ки број раз ли чи тих де тер ми нан ти као што су 
ге о граф ске, де мо граф ске, ет нич ке и ре ли гиј ске, еко ном ске, 
али као је дан од зна чај них фак то ра из два ја се исто риј ско на-
сле ђе, пре све га на сле ђе ко му ни стич ког пе ри о да. Да кле, по-
ред раз ли чи тих ути ца ја ко је је овај ре ги он тр пео од цар ске 
Ру си је, нај ви ше ути ца ја на фор ми ра ње по ли тич ког си сте ма 
са „ја ким“ пред сед ни ком има ла је со вјет ска Ру си ја, а ка сни је 
и Ру ска Фе де ра ци ја у ко јој је та ко ђе бит но ис так ну та ин сти-
ту ци ја ше фа др жа ве у по ли тич ком си сте му. Ова кво исто риј-
ско на сле ђе је у по ли тич ку кул ту ру цен трал но а зиј ских зе-
ма ља утка ло обра сце ауто ри тар не по ли тич ке вла сти, кул та 
лич но сти, јед но пар ти зма и све при сут не др жа ве што се ја сно 
од ра зи ло на по ли тич ки си стем ових др жа ва. Је дан од нај ја-
чих кул та лич но сти у Цен трал ној Ази ји из гра дио је бив ши 
пред сед ник Турк ме ни ста на, Са пар му рат Ни ја зов.7 Го то во у 
свим цен трал но а зиј ским ре пу бли ка ма и по сле сти ца ња не за-
ви сно сти на вла сти оста ју ли де ри ко му ни стич ких пар ти ја и 
њи хо ви ка дро ви.8 У ова квим окол но сти ма до но се се и уста-
ви ових зе ма ља где се по ка зу ју ја сне на ме ре да се нај ви ше 
по ли тич ке вла сти кон цен три ше у ин сти ту ци ји пред сед ни ка 
ре пу бли ке. Свих пет зе ма ља Цен трал не Ази је су по об ли ку 
вла да ви не ре пу бли ке, уста вом де фи ни са не као уни тар не, де-
мо крат ске, прав не и се ку лар не др жа ве. Уста вом као нај ви-
шим прав ним ак том у свим цен трал но а зиј ским ре пу бли ка ма 
пред ви ђе на је и по де ла вла сти на за ко но дав ну, из вр шну и суд-
ску власт. За ко но дав на власт у по ли тич ким си сте ми ма ових 

7 Др Зо ран Кр стић, Модернинедемократскирежиминасиља,Фа кул тет по ли-
тич ких на у ка, Чи го ја штам па, Бе о град, 2008, стр. 62.

8 Lutz Kle ve man, TheNewGreatGame:BloodandOilinCentralAsia,Gro ve Press,  
New York, 2004, p. 2.
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зе ма ља при па да у ве ћи ни дво дом ним пар ла мен ти ма, осим у 
Турк ме ни ста ну и у Кир ги ста ну. Из вр шна власт у зе мља ма 
Цен трал не Ази је је фор мал но би це фал на, од но сно ме шо ви та 
и чи не је пред сед ник ре пу бли ке и вла да. Од нос ег зе ку ти ве и 
легислатевe у цен трал но а зиј ским ре пу бли ка ма ка рак те ри ше 
очи глед на пре ва га из вр шне вла сти ко ја се огле да у ин сти ту-
ци ји „ја ког“ пред сед ни ка ре пу бли ке, ко ји је по то ме нај зна-
чај ни ја ин сти ту ци ја по ли тич ког си сте ма.

2.Главнигеополитичкиактери
новеВеликеигре

Као што је ра ни је ре че но, про стор Цен трал не Ази је је 
про стор на ко ме су се су ко бо ља ва ли или по кла па ли ин те-
ре си ве ли ких си ла ка ко у про шло сти та ко и да нас. На овом 
про сто ру се по но во од ви ја оно што је за пе ри од 19. ве ка би-
ло од ре ђе но као „Ве ли ка игра“,9 али ово га пу та са мно го ви-
ше ак те ра и за ин те ре со ва них стра на и су ко бље них или по-
кло пље них ин те ре са. Нај пре је ту ду го го ди шње исто риј ско 
при су ство Ру си је, али и све ви ше за сту пље ни је при су ство 
Ки не и САД, али и још не ких си ла из ре ги о на као што су 
Иран (по вра так ути ца ја на про сто ри ма не ка да шњег пер сиј-
ског цар ства), Тур ска (је зич ке и кул ту ро ло шке ве зе), Ин ди-
ја, Па ки стан.10 На рав но, не тре ба за бо ра ви ти и са ме др жа ве 
Цен трал не Ази је, ко је сва ка на свој на чин на сто ји да де лу је у 
ова квим окол но сти ма.

9 Са му реч, од но сно фра зу „Ве ли ка игра“ пр ви је упо тре био Џ.В Кај у сво јој 
књи зи „ИсторијаратауАвганистану“, ме ђу тим, ње ном да љем ши ре њу и по-
пу лар но сти зна чај но до при но си Ра дјар Ки плинг, књи гом „Ким“. Тер мин „Ве-
ли ка ир га“ се ко ри стио да се озна чи ри вал ство у цен трал ној Ази ји, а пре све га 
на про сто ру Ав га ни ста на, до ко га је до шло из ме ђу ру ског цар ства и бри тан ске 
кру не у 19. ве ку. Док се у Ве ли кој Бри та ни ји ко ри стио из раз „Ве ли ка игра“ у 
Ру си ји је ова кво ста ње од но са из ме ђу ње и бри тан ске кру не би ло озна че но 
као  „Игра сен ки“. Уоп ште но по сма тра но и са са вре ме не тач ке гле ди шта фра-
за Ве ли ка игра озна ча ва ге о по ли тич ке и ге о стра те шке, у крај њем ге о е ко ном-
ске од но се ве ли ких си ла у овом де лу све та. За раз ли ку од ра ни јег схва та ња 
са да по ред Ру си је, но во од ре ђе ње овог пој ма под ра зу ме ва и но ве си ле ко је 
има ју сво је по је ди нач не ин те ре се у ре ги о ну као што су Ки на, САД, али и не ке 
ре ги о нал не си ле као што су Иран, Тур ска, али и Ин ди ја и Па ки стан. У скла ду 
са тим ово ге о по ли тич ко над ме та ње у Цен трал ној Ази ји се са да од ре ђу је као 
- но ва Ве ли ка игра.

10 Бо шко Јак шић, „Ге о по ли ти ка Цен трал не Ази је“,у: Геополитикаигеоеконо
мијаАзије, (при ре ди ла: Дра га на Ми тро вић), Ре ги о нал не сту ди је Ази је, ФПН, 
Бе о град, 2009.
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 Ово је ре ги он ко ји се на ла зи у ср цу Ази је и као та кав 
пред ста вља спо ну ис то ка и за па да, се ве ра и ју га. Ово је ре-
ги он ко ји у Ма кин де ро вој те о ри ји, из ме ђу оста лих, при па да 
хар тлен ду и као та кав пред ста вља пут у овла да ва ње „свет-
ским остр вом“ у бор би „си ла коп на“ и „си ла мо ра“. Нај бо љи 
прак тич ни до каз то га је сте су ко бља ва ње Ру си је и Бри та ни је 
у 19. ве ку упра во на овом про сто ру, али и нај но ви ји раз вој 
до га ђа ја.

 Иза зо ви, ри зи ци и прет ње без бед но сти у ре ги о ну су 
број ни (ет нич ки и ре ли гиј ски кон флик ти, ор га ни зо ва ни кри-
ми нал, де гра да ци ја жи вот не сре ди не и еко ло шки про бле ми, 
гра нич ни спо ро ви и гра ђан ски ра то ви) и пред ста вља ју осно-
ве ње го ве не ста бил но сти. По ред то га, а као што је ра ни је ре-
че но, ре ги он оби лу је ре зер ва ма наф те и га са. То је онај чи ни-
лац ко ји уво ди но ве ге о по ли тич ке игра че у ре ги он. По ла зе ћи 
од то га на овом про сто ру се по ред од ви ја ња тра ди ци о нал них 
ге о по ли тич ких над ме та ња за пра во од ви ја про цес нео-ге о по-
ли тич ког (пост мо дер на ге о по ли ти ка) так ти зи ра ња као спо ја 
ге о по ли ти ке и ге о е ко но ми је, са на гла ском на дру гу. Ак те ри и 
уче сни ци у ре ги о ну, као и њи хо ви ци ље ви ни су ни ма ло исти 
као у Ве ли кој игри 19. ве ка. У ово ме не уче ству ју ви ше са-
мо др жа ве, већ и раз ли чи ти не др жав ни ак те ри (те ро ри стич-
ке гру пе), иза зо ви ни су са мо вој ни већ и не вој ног ка рак те ра 
(еко ло шки про бле ми, во да и сл). Ов де де лу ју и раз ли чи те ре-
ги о нал не и ме ђу на род не вла ди не и не вла ди не ор га ни за ци-
је, раз не вер ске, пре све га ислам ске гру пе, бор ци за људ ска 
пра ва и за шти ту жи вот не сре ди не као и раз ли чи те иле гал не 
ору жа не сна ге. Све то ука зу је да се на од но се ве ли ких си ла 
у ре ги о ну не мо же гле да ти са мо са кла сич ног ге о по ли тич ког 
ста но ви шта већ да се они мо ра ју по сма тра ти мно го ши ре.

 По ла зе ћи од све га ово га, не ке од основ них де тер ми-
нан ти ге о по ли тич ких и ге о е ко ном ских де ша ва ња у ре ги о ну 
би ле би:

- зна ча јан и стра те шки би тан ге о граф ски по ло жај
- ре ци ди ви ру ске до ми на ци је ре ги о ном
- ет но ре ли гиј ски су ко би, ра ди ка ли за ци ја исла ма и те-

ро ри зам
- не кла сич ни без бед но сни иза зо ви, ри зи ци и прет ње – 

еко ло ги ја, пи та ње во де
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- кон тро ла и ко ри шће ње енер гет ских ре сур са, наф та и 
гас, обо је ни ме та ли, ура ни јум

2.1.Русија,Кина,САДиноваВеликаигра
Па дом Бер лин ског зи да и рас па дом Со вјет ског Са ве за 

ја сно је би ло ко ја је по ли тич ка и све у куп на дру штве на фор-
му ла од не ла по бе ду. Ја сно је би ло и то у ком ће се прав цу кре-
та ти раз вој и ре фор ме у зе мља ма бив шег со вјет ског бло ка. 
То је пра вац де мо крат ске тран зи ци је и тр жи шне при вре де. 
Та ко ђе, ова ква де ша ва ња су до ве ла и до зна чај ног пре о бли ко-
ва ња ме ђу на род них од но са и укуп ног ме ђу на род ног си сте ма. 
У ова квим усло ви ма и Ру си ја је мо ра ла да раз ми шља о пре-
о бли ко ва њу сво је уну тра шње, али као нај зна чај ни је и сво је 
спољ не по ли ти ке, а све у ци љу вра ћа ња ста ту са ве ли ке си ле. 
Нај пре, Ру си ја се мо ра ла по за ба ви ти уну тра шњим про бле-
ми ма, за тим ре де фи ни са њем од но са са ис точ но е вроп ским 
зе мља ма и За па дом, а на по слет ку и сво јим „нај бли жим ино-
стран ством“ Цен трал ном Ази јом. Цен трал на Ази ја је ре ги он 
у ко ме у овом тре нут ку на ста је ге о по ли тич ки ва кум ко ји је 
тре ба ло по пу ни ти. За пад, пре све га САД су же ле ле да на-
пла те до бит ко ја је про ис те кла из по бе де у Хлад ном ра ту са 
јед не стра не, док се са дру ге стра не по ста вља пи та ње да ли 
је Ру си ја же ле ла да при зна ово „пра во“ За па да у пот пу но сти. 
По ка за ће се да ни је. Ру си ја је вре ме ном ја сно ис та кла и да нас 
ис ти че до кле За пад мо же ићи у на пла ти сво јих хлад но ра тов-
ских ди ви ден ди, а где се мо ра ста ти. Цен трал на Ази је је та 
гра ни ца. Ин те ре си Ру си је и ве зе са ре ги о ном су број не и у 
крај њем ве о ма зна чај не ка ко за Ру си ју та ко и за зе мље Цен-
трал не Ази је. Пре ма не ким ми шље њи ма у Цен трал ној Ази ји 
на де лу има мо „ћи ри лич ну вер зи ју Мон ро о ве док три не“, не-
ма ме ша ња са стра не. Да кле, ин те ре си Ру си је и ње но ак тив но 
ан га жо ва ње у ре ги о ну про ис ти чу из не ко ли ко раз ло га, а то 
су: исто риј ски и ге о граф ски, без бед но сни и ге о стра те шки, 
по ли тич ки и еко ном ски.

По ла зе ћи од то га, нај пре је по треб но ис та ћи да Ру си-
ја то по граф ски при па да овом ре ги о ну, од но сно пред ста вља 
ње го ву се вер ну гра ни цу. Као дру го Ру си ја, пр во цар ска, а 
за тим и со вјет ска има сво је исто риј ске ко ре не и ве зе са ре-
ги о ном. Ово је област ви ше ве ков ног ру ског ути ца ја. Ру си ја 
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овај ре ги он тра ди ци о нал но по сма тра као сво је „дво ри ште“, 
ко је је бит но за ње ну на ци о нал ну без бед ност. То се по ка за-
ло ка ко у 19. ве ку у ње ним од но си ма са Бри та ни јом, та ко и у 
вре ме Хлад ног ра та, али у но вом пост хлад но ра тов ском пе ри-
о ду. Да кле, као јед на од зна чај них де тер ми нан ти Ру ског ан-
га жма на у ре ги о ну је су нај пре пи та ња на ци о нал не и ре ги о-
нал не без бед но сти. Ве о ма ра но као глав на прет ња де тек ту је 
се ислам ски де ста би ли шу ћи фак тор. Да је то та ко по ка зу је 
и ак тив но уче шће Ру си је у гра ђан ском ра ту у Та џи ки ста ну 
про тив та ли бан ске прет ње. Пре ма то ме, успон ра ди кал ног 
исла ма уоча ва се као глав на ре ги о нал на прет ња без бед но-
сти. Као дру га прет ња без бед но сти је су ре ги о нал ни ет нич ки 
и вер ски кон флик ти ме ђу др жа ва ма и на ро ди ма Цен трал не 
Ази је. Као још је дан чи ни лац, по не ки ма и пре су дан за ру ски 
све стран ге о по ли тич ки и ге о стра те шки ан га жман, је сте на-
ра ста ју ћи ути цај и при су ство САД у ре ги о ну, на ро чи то по сле 
11. сеп тем бра и по чет ка ра та про тив те ро ри зма.11 С об зи ром 
да и са ма те ро ри зам од ре ђу је као бит ну прет њу сво је без-
бед но сти Ру си ја је при хва ти ла ова кав аме рич ки ан га жман у 
Цен трал ној Ази ји. Ме ђу тим, та кво рас по ло же ње ни је ду го 
тра ја ло. Оту да и по ја ча ва ње са рад ње са Ки ном, уоча ва ју ћи 
САД као евен ту ал ну за јед нич ку прет њу ин те ре си ма у ре ги-
о ну. На тај на чин ство рен је од ре ђе ни кон тра ба ланс САД  и 
за по че то њи хо во „ис ти ски ва ње“ из ре ги о на.12 У том прав цу 
фор ми ра на је и Шан гај ска ор га ни за ци ја за са рад њу13,  а ра ни-
је пот пи сан Спо ра зум о ко лек тив ној без бед но сти из 1992. го-
ди не, пре ра ста у ре ги о нал ну без бед но сну ор га ни за ци ју 2003. 
го ди не.14  Ру си ја по ја ча ва и сво је вој но при су ство у ре ги о ну, 

11 Др Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, Геополитикаенергије,Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Цен тар „Ју го и сток“, Бе о град, ок то бар 2010, стр. 364-367.

12 На са ми ту Шан гај ске ор га ни за ци је за са рад њу 2005. го ди не у Аста ни све чла-
ни це ор га ни за ци је по зва ле су САД да од ре ди да тум по вла че ња сво јих тру па из 
ре ги о на

13 Шан гај ска ор га ни за ци ја за са рад њу је ме ђу вла ди на без бед но сна и еко ном ска 
ор га ни за ци ја осно ва на 2001. го ди не, на осно ва ма Шан гај ске пе тор ке ко ју су 
чи ни ли Ки на, Ка зах стан, Кир ги стан, Ру си ја и Та џи ки стан. Уз бе ки стан при-
сту па 2001. го ди не  ка да ор га ни за ци ја до би ја да на шњи на зив. Као је дан од 
глав них ци ље ва ове ор га ни за ци је ис ти че се ја ча ње ме ђу соб ног по ве ре ња и 
до бро су сед ских од но са као и при ја тељ ства ме ђу зе мља ма чла ни ца ма. Та ко ђе, 
као је дан од бит ни јих ци ље ва је сте и за јед нич ко ан га жо ва ње на очу ва њу ре-
ги о нал ног ми ра, ста бил но сти и без бед но сти, као и бор ба про тив те ро ри зма и 
екс тре ми зма.

14 Ор га ни за ци ја до го во ра о ко лек тив ној без бед но сти - ОДКБ,  као ре ги о нал на 
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на ро чи то по сле отва ра ња аме рич ких ба за. У 2008. го ди ни 
Ру си ја је из не ла сво је пла но ве о про ши ре њу вој но-тех нич ке 
са рад ње са чла ни ца ма ОДКБ и ус по ста вља ње јед ног ин те-
гри са ног си сте ма про тив ва зду шне од бра не. ОДКБ је чи ни се 
по ку шај Ру си је да зе мље Цен трал не Ази је и вој но при кло ни 
се би и на тај на чин их спре чи мо гу ћем укљу че њу у НА ТО. 
По ред ових об ли ка ре ги о нал не са рад ње, Ру си ја свој по ли тич-
ки и еко ном ски ути цај у овом ре ги о ну оства ру је и пре ко За-
јед ни це не за ви сних др жа ва (ЗНД).15 Раз ви ја ње би ла те рал не и 
мул ти ла те рал не са рад ње са зе мља ма ЗНД је при о ри тет ру ске 
спољ не по ли ти ке сто ји у Кон цеп ту спољ не по ли ти ке Ру ске 
Фе де ра ци је, ко ји је одо брио пред сед ник Ме две дев 2008. го-
ди не.16 Још јед на зна чај на ме ђу на род на ор га ни за ци ја пре ко 
ко је Ру ска Фе де ра ци ја оства ру је свој, пре све га, еко ном ски 
ути цај у ре ги о ну је сте и Евро а зиј ска еко ном ска за јед ни ца, 
ко ја као свој крај њи циљ има ус по ста вља ње ка ко ца рин ске 
уни је та ко и за јед нич ког еко ном ског про сто ра.17

Као још је дан циљ За па да, а пре све га САД, ко ји до дат-
но ини ци ра ру ско све стра но ан га жо ва ње у ре ги о ну, је сте и 
на сто ја ње да се Ру си ји оду зме мо но пол у кон тро ли и екс пло-
а та ци ји енер ги је из Цен трал не Ази је, на при мер из град њом 
наф то во да Ба ку – Тби ли си – Чеј хан или ре а ли зо ва њем про-
јек та „На бу ко“.18 

Ру си ја ће, по ка за ло се, бра ни ти сво је по зи ци је и ин те-
ре се у ре ги о ну чак и си лом. Она је то ја сно по ка за ла вој ном 
ин тер вен ци јом у Гру зи ји, за тим при зна ва њем не за ви сно сти 

без бед но сна ор га ни за ци ја на ста је 2003. го ди не. Чла ни це ове ор га ни за ци је су: 
Јер ме ни ја, Бе ло ру си ја, Ка зах стан, Кир ги стан, Ру си ја, Та џи ки стан, Уз бе ки-
стан. Бит но је ис та ћи и то да је и Иран по зван да при сту пи ор га ни за ци ји.

15 За јед ни ца не за ви сних др жа ва је ре ги о нал на ме ђу вла ди на ор га ни за ци ја ко ја 
као сво је чла ни це оку пља је да на ест ре пу бли ка бив шег Со вјет ског Са ве за ме-
ђу ко ји ма су све ре пу бли ке Цен трал не Ази је.

16 TheForeignPolicyConceptofTheRussianFederation, 2008, /18/03/2009/, http://
www.mid.ru/ns-osndoc.nsf/0e9272be fa34209743256c630042d1aa/cef95560654d4
ca5c32574960036cddb?Open Do cu ment

17 Евро а зиј ска еко ном ска за јед ни ца (TheEurasianEconomicCommunity–EurA
sEC) је ме ђу на род на еко ном ска ор га ни за ци ја осно ва на 2000. го ди не ко ју чи-
не Бе ло ру си ја, Ка зах стан, Кир ги стан, Ру си ја и Та џи ки стан. Ца рин ска уни ја 
из ме ђу Бе ло ру си је, Ка зах ста на и Ру ске Фе де ра ци је сту пи ла је на сна гу 2010. 
го ди не.

18 Га со вод „На бу ко“ би тре ба ло да спро во ди гас из Цен трал не Ази је, пре ко Тур-
ске, Бу гар ске, Ру му ни је и да ље до Аустри је са ци љем сма ње ња за ви сно сти од 
ру ског га са
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Аб ха зи је и Ју жне Осе ти је, али и кри зом око ис по ру ке га са 
Укра ји ни. По ру ка је ја сна, од но сно, ка ко је и сам пред сед ник 
Ру си је Ме две дев ре као: „Ру си ја као и дру ге зе мље на све ту, 
има ре ги о не у ко ји ма има при ви ле го ва не ин те ре се“.19 

Та ко ђе, ру ско при су ство у ре ги о ну за сно ва но је и на чи-
ње ни ци да још увек ве ли ки број Ру са жи ви у зе мља ма Цен-
трал не Ази је па се као по тре ба ис ти че и за шти та њи хо вих 
ин те ре са, док са дру ге стра не у не ким де ло ви ма Ру си је жи ве 
и при пад ни ци на ро да из Цен трал не Ази је. Та ко ђе, у не ким од 
ових зе мља пра во сла во сла вље пред ста вља бит но за сту пље-
ну вер ску при пад ност де ла ста нов ни штва. 

На рав но, еко ном ски ин те рес је не за о би ла зан. Као нај-
бит ни је из два ја се тр го ви на зем ним га сом и наф том, док 
је уоп ште но по сма тра но Ру си ја ве ћи ни ових зе ма ља би тан 
парт нер тр го вин ске раз ме не. Кир ги стан и Та џи ки стан ве о ма 
еко ном ски за ви се од Ру си је из ко је се до пре ма ју зна ча јан део 
ро бе на њи хо ва тр жи шта. Та ко ђе, све стра ну са рад њу, по себ-
но тр го вин ску, а укљу чу ју ћи и ну кле ар ну Ру си ја раз ви ја и са 
Ка зах ста ном. Све ве ће ру ске га сне и нафт не ком па ни је, као 
што Га спром, Лу ко ил и Ро сњефт по слу ју на под руч ју Цен-
трал не Ази је. На и ме, је дан од нај зна чај ни јих пра ва ца из во за 
га са и наф те из ових зе ма ља у Евро пу во де пре ко ру ске те ри-
то ри је и ру ских га со во да, па је та ко зна ча јан део ру ског га са 
ко ји иде у европ ске зе мље за пра во ре ек спорт из Цен трал не 
Ази је, пре све га из Турк ме ни ста на.20 

У ова квим окол но сти ма Ру си ја сво је при су ство у Цен-
трал ној Ази ји за сни ва на тр го вин ским, по ли тич ким и по-
слов ним ве за ма у ре ги о ну, ин ве сти ци ја ма, про да ји оруж ја21, 
вој ним при су ством,22 до ми ни ра њем у мо бил ној те ле фо ни ји и 
мно гим дру гим обла сти ма. Са дру ге стра не, Ру си ја за зе мље 
Цен трал не Ази је пред ста вља и по слов ни, ин те лек ту ал ни и 

19 На ве де но пре ма: По по вић, П., „Кав каз“,у: Ми тро вић, Д., (ред.),Геополитика
игеоекономијаАзије, Ре ги о нал не сту ди је Ази је, ФПН, Бе о град, 2009.

20 По по вић, П., „Кав каз“,у: Ми тро вић, Д., (ред.),Геополитикаигеоекономија
Азије, Ре ги о нал не сту ди је Ази је, ФПН, Бе о град, 2009.

21 По чет ком 2009. го ди не Ру си ја и Ка зах стан су пот пи са ле спо ра зум о ин ста ли-
ра њу С-300 од брам бе ног си сте ма

22 Ру си ја 2002. ста ци о ни ра сво је вој не ва зду хо пло ве на вој ном аеро дро му Кант 
у Кир ги ста ну у окви ру по др шке мул ти на ци о нал ним ко лек тив ним сна га ма 
за бр зо ре а го ва ње (Collective Rapid Deployment Forces), ус по ста вље них у 
окви ру Ор га ни за це је до го во ра о ко лек тив ној без бед но сти



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2011,год.VIIvol.10 стр.363386

373

кул тур ни цен тар. Мо ра се по ме ну ти и чи ње ни ца да ути цај 
ко ји Ру си ја има у Цен трал ној Ази ји ни је за сно ван са мо на 
твр дој, вој ној и по ли тич кој мо ћи, већ и на ме кој мо ћи.23 На-
и ме, у мно гим овим зе мља ма се го во ри ру ски је зик, слу ша 
ру ска по пу лар на му зи ка и гле да ју ка на ли раз ли чи тих ру ских 
те ле ви зи ја, што по ка зу је да је ру ски кул тур ни ути цај не спо-
ран на овом про сто ру.

Ра сту ћа ки не ска при вре да и њен ду го го ди шњи раз вој 
на по слет ку отво ри ли су и пи та ње енер гет ске без бед но сти 
Ки не. На и ме, да би ова кав при вред ни раз вој био одр жив 
нео п ход но је обез бе ди ти си гур не и ре ла тив но трај не из во ре 
енер ги је. Ки на се још увек осла ња на угаљ као енер гент, ме-
ђу тим, из еко ло шких и дру гих раз ло га по треб но је из вр ши-
ти ди вер зи фи ко ва ње из во ра снаб де ва ња24 и по сти за ње оп ти-
мал не ком би на ци је енер ге на та. У том прав цу Ки на је до дат-
не из во ре енер ги је по че ла да тра жи и на про сто ру Цен трал не 
Ази је. По не ким схва та њи ма за Ки ну Цен трал на Ази ја пред-
ста вља „ре зер во ар ре сур са“.25

Ја ча ње ве за са ре ги о ном по чи ње већ кра јем 90-их го-
ди на, ка да Ки на по чи ње да ин ве сти ра у из град њу наф то во-
да из Ка зах ста на, а 2005. го ди не ки не ска др жав на нафт на 
ком па ни ја ку пу је Пе тро Ка зах стан.26 По ред то га гра ди се и 
ка за шко-ки не ски га со вод. Је дан од ве ли ких про је ка та је сте 
и из град ња га со во да Турк ме ни стан-Ки на. У скла ду са свим 
овим, Ки на ус по ста вља ве ли ки број би ла те рал них, али мул-
ти ла те рал них ве за са ре ги о ном и на сто ји да оства ри са рад-
њу са цен трал но а зиј ским зе мља ма ми мо кла сич них усло-
вља ва ња по пи та њу ка рак те ра по ли тич ке вла сти, на при мер, 
као што то чи не САД, а кроз из град њу уза јам ног по ве ре ња, 
јед на ко сти и обо стра не ко ри сти. Као нај зна чај ни ји вид мул-
ти ла те рал не са рад ње и то по пи та њи ма без бед но сти и еко-

23 Mar le ne La ru el le , Russia`sCentralAsiaPolicyandtheRoleofRussianNationa
lism, Cen tral Asia – Ca u ca sus In sti tu te,  Silk Road Pa per, 2008, /17/03/2009/, http://
www.isdp.eu/fi les/pu bli ca ti ons/srp/08/ml08rus si a cen tral.pdf

24 80% наф те Ки на до пре ма кроз Ма лач ки про лаз из ме ђу Ма ле зи је и Ин до не зи је
25 Јак шић, Б., „Ге о по ли ти ка Цен трал не Ази је“, у Ми тро вић, Д., (ред.), Геополи

тикаигеоекономијаАзије, Ре ги о нал не сту ди је Ази је, ФПН, Бе о град, 2009.
26 Дра га на Ми тро вић, „Шан гај ска ор га ни за ци ја за са рад њу – на ста нак, ци ље ви 

и до ме ти но ве без бед но сно-еко ном ске струк ту ре (цен трал не) Ази је (II)“, Срп
скаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 3-4/2007, 
стр. 116
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ном ске са рад ње је сте осни ва ње Шан гај ске ор га ни за ци је за 
са рад њу на ини ци ја ти ву НР Ки не. Под ње ним окри љем 2003. 
го ди не одр жа ва се и пр ва здру же на вој на ве жба, а 2004. го ди-
не фор ми ра на је и Ре ги о нал на ан ти те ро ри стич ка струк ту ра 
са се ди штем у Та шкен ту, као стал но те ло ШОС-а.27  Вој ну са-
рад њу Ки на раз ви ја нај ви ше са Ка зах ста ном и Кир ги ста ном.

Као би тан фак тор у од но си ма Ки не и по је ди них зе ма-
ља Цен трал не Ази је, је сте ислам ски ра ди ка ли зам и пи та ње 
се па ра ти зма уј гур ске му сли ман ске ма њи не у ки не ској ауто-
ном ној про вин ци ји Син ђанг.28 У том прав цу Ки ни је на ру-
ку ишла аме рич ка вој на ин тер вен ци ја у ре ги о ну, по себ но 
по сле ста вља ња Ис точ но тур ке стан ског ислам ског по кре та 
на ли сту те ро ри стич ких ор га ни за ци ја, али не и кон стант но 
аме рич ко при го ва ра ње о не по што ва њу људ ских пра ва у НР 
Ки ни, по себ но у обла сти Син ђанг. Да кле, пи та ња без бед но-
сти и ста бил но сти ре ги о на су та ко ђе од зна ча ја за Ки ну и у 
скла ду са тим и раз лог ње ног ан га жо ва ња на овом под руч ју, 
по себ но кроз ре ги о нал не об ли ке са рад ње на свим по љи ма. 
На и ме, као и Ру си ја, Ки на је ге о граф ски бли ска са ре ги о ном 
и де ли гра ни це са Ка зах ста ном, Кир ги ста ном и Та џи ки ста-
ном. По ред са рад ње по пи та њу без бед но сти, НР Ки на раз ви-
ја и ве о ма до бру тр го вин ску са рад њу са зе мља ма Цен трал не 
Ази је пла си ра ју ћи сво је про из во де на ово тр жи ште. НР Ки на, 
та ко ђе, до ста ин ве сти ра у овај ре ги он, по себ но у са о бра ћај ну 
ин фра струк ту ру. Не ке од ки не ских ин ве сти ци ја у Цен трал-
ној Ази ји су нај ве ће ње не ин ве сти ци је у ино стран ству.29 По-
ла зе ћи од све га што је ре че но, ин те рес Ки не за овај ре ги он је 
ве ли ки и не ма сум ње да ће она сво је ин те ре се ов де шти ти ти 
на раз не на чи не.

27 Дра га на Ми тро вић, „Шан гај ска ор га ни за ци ја за са рад њу – на ста нак, ци ље ви 
и до ме ти но ве без бед но сно-еко ном ске струк ту ре (цен трал не) Ази је (I)“, Срп
скаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 1-2/2007, 
стр. 219-241

28 Ми ро љуб Јев тић, „Ислам ски екс тре ми зам као об лик угро жа ва ња Ки не“ ,Срп
скаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 1/2011, стр. 
293-304

29 Дра га на Ми тро вић, „Шан гај ска ор га ни за ци ја за са рад њу – на ста нак, ци ље ви 
и до ме ти но ве без бед но сно-еко ном ске струк ту ре (цен трал не) Ази је (II)“, Срп
скаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 3-4/2007, 
стр. 113-130
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Је ди на спољ на си ла ко ја де лу је у ре ги о ну је су Сје ди-
ње не Аме рич ке Др жа ве. Ан га жман САД у ре ги о ну по чи ње 
ве о ма ра но, а све у скла ду са по бед нич ким по на ша њем по сле 
Хлад ног ра та. Као глав на де тер ми нан та  та да шњег ан га жма-
на у ре ги о ну је сте би ла енер ги ја и еко ном ски ин те рес, као и 
на ста вља ње по ли ти ке „об у зда ва ња“. Ме ђу тим, ак тив но уче-
шће и при су ство у ре ги о ну за по чи ње по сле 11. сеп тем бра и 
об ја вом ра та ме ђу на род ном и гло бал ном те ро ри зму.

При су ство САД у ре ги о ну за сни ва се пре све га на ја-
сним ге о стра те шким осно ва ма у ети мо ло шком сми слу те 
ре чи. На и ме, по ка за ло се да је овај ре ги он у ге о граф ском 
сми слу нај по год ни ји за ин ста ли ра ње вој них ба за и ус по ста-
вља ње без бед них ру та за до пре ма ње ре сур са, а за рад кон тро-
ле Ав га ни стан ске те ри то ри је и „бор бе про тив те ро ри зма“. У 
том прав цу Аме ри ка отва ра сво је ба зе у Уз бе ки ста ну,30 а у 
Кир ги ста ну ко ри сти ва зду хо плов ну ба зу „Ма нас“. Та џи ки-
стан је дао на упо тре бу ме ђу на род ни аеро дром у Ду шан беу, 
а Ка зах стан и Турк ме ни стан су до зво ли ли упо тре бу свог ва-
зду шног про сто ра.31 Да кле, САД ко ри сте те ри то ри ју ових зе-
ма ља за ста ци о ни ра ње сво јих сна га, али и сна га дру гих зе-
ма ља чла ни ца НА ТО, ра ди вој них деј ста ва у Ав га ни ста ну. 
Зе мље ре ги о на при хва та ју ова кав ан га жман САД с об зи ром 
да и са ме те ро ри зам и му сли ман ски екс тре ми зам ис ти чу као 
глав ну без бед но сну прет њу. Зна ча јан до при нос САД су да ле 
у бор би про тив Ислам ског по кре та Уз бе ки ста на, ко ја је јед-
на од нај ек стрем ни јих те ро ри стич ких ор га ни за ци ја на овом 
про сто ру. Ме ђу тим већ 2006. го ди не, а за тим и 2009. го ди не 
ове зе мље, на ру чи то по сле по је ди них ин ци де на та, по чи њу 
да ус кра ћу ју го сто прим ство вој ни ци ма САД. Ово осве тља ва 
чи ње ни цу да су цен трал но а зиј ске зе мље при кло ње ни је са-
рад њи са Ру си јом и Ки ном не го са Сје ди ње ним Аме рич ким 
Др жа ва ма. То на ро чи то до ла зи до из ра жа ја ка да САД по чи-
њу да при ме њу ју ста ру фор му лу у скла ду са сво јим ге о по ли-
тич ким и ге о е ко но ским ци ље ви ма, а ко ја по чи ва на про мо ви-
са њу де мо кра ти је и тр жи шне при вре де. За ме ник по моћ ни ка 
др жав ног се кре та ра за Евро пу и Евро а зи ју, Лин Паск до бро 

30 Кар ши Ка на бад вој ни аеро дром
31 Ric hard Gi ra go sian, „The stra te gic Cen tral Asia Are na“,ChinaandEurasiaForum

Quarterly, Vol. 4, No. 1, 2006, Cen tral Asia-Ca u ca sus In sti tu te & Silk Road Stu di es 
Pro gram, p. 133-153
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је об ја сни ла раз ло ге аме рич ког ан га жма на у овом де лу све та, 
а ко ји са дру ге стра не по ка зу ју раз ло ге по до зре ња ових др-
жа ва пре ма САД. Она ка же: „При мар ни стра те шки циљ САД 
у Цен трал ној Ази ји је сте да та мо ви ди раз вој не за ви сних, де-
мо крат ски и ста бил них др жа ва, по све ће них оној вр сти по ли-
тич ких и еко ном ских ре фор ми ко је су су штин ске са сва мо-
дер на дру штва и на пу ту ка ин те гра ци ји и свет ској еко но ми-
ји. Стра те ги ја ко ју  при ме њу је мо за сни ва се на оства ре њу три 
од ре ђе на ци ља исто вре ме но. Пр ви од ових ци ље ва је без бед-
ност. На ша ан ти те ро ри стич ка са рад ња шти ти су ве ре ни тет и 
не за ви сност ових др жа ва и омо гу ћа ва им ста бил ност ко ја је 
нео п ход на за пред у зи ма ње по треб них ре фор ми ко је иду на 
ко рист њи хо вих ду го роч них ин те ре са. Ме ђу тим, у ци љу да 
ове зе мље по ста ну истин ски и трај но ста бил не и да би би ле 
пот пу но ин те гри са не у свет ску за јед ни цу, да би оства ри ле 
сво је по тен ци ја ле, оне мо ра ју оства ри ти ве ћу тран спа рент-
ност, по што ва ње људ ских пра ва, и кре та ти се ка де мо крат-
ски јој по ли ти ци. Ко нач но, раз вој цен трал но а зиј ских еко ном-
ских по тен ци ја ла, укљу чу ју ћи и њи хо ве при род не ре сур се, 
зах те ва сло бод ну тр жи шну еко но ми ју и ди рект не стра не 
ин ве сти ци је...“.32 На осно ву ис ку ста ва дру гих33, цен трал но-
а зиј ске зе мље су у ово ме уви де ле прет њу и мо гућ ност за де-
мон ти ра ње њи хо вих ре жи ма што их је до дат но окре ну ло ка 
Ру си ји и Ки ни. Пре ма то ме, дру ги основ ан га жо ва ња САД 
у ре ги о ну је сте ге о е ко ном ски. Као глав ни циљ по ста вља се 
сло бо дан при ступ цен трал но а зиј ској енер ги ји, а за јед но са 
ЕУ на сто ја ње да се сма њи за ви сност од ру ског га са и да се 
оства ри ди вер си фи ка ци ја тра жње и ства ра ње кон ку рен ци-
је.34 У скла ду са тим САД су би ле те ко је су вр ши ле ве ли ки 
при ти сак да се из гра ди га со вод Ба ку – Тби ли си – Чеј хан, са 
ка сни јим мо гу ћим при кљу че њем Ка зах ста на, ка ко би се за о-
би шли Ру си ја и Иран. 

Ути цај САД-а у ре ги о ну оства ру је се и пре ко НА ТО-а, 
с об зи ром да су све зе мље Цен трал не Ази је чла ни це Парт-

32 Наве де но пре ма: Step hen Blank, The Strategic Importance of Central Asia:
An American View, 2008, /12/05/2011/, http://www.stor ming me dia.us/58/5885/
A588584.html

33 Ре во лу ци је у Гру зи ји, Укра ји ни и сме на вла сти у Кир ги ста ну
34 Step hen Blank, The Strategic Importance of Central Asia: An American View, 

2008. op.cit
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нер ства за мир. По себ но, вој ну са рад њу још од 90-их го ди на 
САД раз ви ја ју са Ка зах ста ном. 

2.2.Иран,Турска,Индија,Пакистанинова
Великаигра

Још од рас па да СССР-а Иран на сто ји да оја ча сво ју ре-
ги о нал ну по ли тич ку и еко ном ску по зи ци ју, а у ова квом раз-
во ју до га ђа ја уви део је и при ли ку за ши ре ње свог ути ца ја у 
Цен трал ној Ази ји. Раз ло зи за то су број ни. Као пр во, зе мље 
Цен трал не Ази је су ве ћин ски му сли ман ске. Та ко ђе, Иран је и 
ге о граф ски бли зак ре ги о ну. По том осно ву по сто је и је зич ке 
и ет нич ке ве зе са по је ди ним зе мља ма Цен трал не Ази је (на 
при мер, у Та џи ки ста ну се го во ри фар си је зик). По ред све га 
то га, за Иран и ње го ву на ци о нал ну без бед ност, сва ка ко је сте 
бит на ста бил ност у овом де лу све та. Мо гу ће да ље ши ре ње 
би ло ка квих су ко ба би у крај њем мо гло да угро зи и без бед-
ност са мог Ира на и ње го вог по ли тич ког си сте ма. Окол но сти 
под ко ји ма су де мон ти ра ни ре жи ми у Ира ку и Ав га ни ста-
ну су ишли на ру ку Ира ну, јер га је то осло бо ди ло ло ших 
од но са са ре жи ми ма ових зе ма ља, пре све га са Та ли ба ни ма. 
Ме ђу тим, то је ин ста ли ра ло но ву прет њу, вој но при су ство 
Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва и њи хо ве кри ти ке упу ће не 
на ра чун иран ског по ли тич ког си сте ма као и ње го вог ну кле-
ар ног про гра ма. Ту је и пот пу но НА ТО оп ко ља ва ње иран ске 
те ри то ри је. Ова кво ста ње ће у не ко ли ко до при не ти при бли-
жа ва њу са Ру си јом, пре све га на ди пло мат ском пла ну али и 
на по љу раз ви ја ња ну кле ар них тех но ло ги ја и на о ру жа ња. 
Из истих раз ло га Иран ја ча и сво ју са рад њу са НР Ки ном.35 
Пре ма то ме, ве зе Ира на са ре ги о ном Цен трал не Ази је су на 
осно ва ма по ли тич ке, еко ном ске и кул тур не са рад ње ко ја се 
раз ви ја пре све га са Турк ме ни ста ном. Стра хо ва ња ко ја су 
по сто ја ла од из во за по ли тич ког си сте ма ко ји је ус по ста вио 
Иран и ислам ске ре во лу ци је у дру ге зе мље у ре ги о ну до не-
кле су се по ка за ла пре те ра ним, док је уме сто то га спољ на 
по ли ти ка Ира на у ре ги о ну по ка за ла ка рак те ри сти ке јед не 
праг ма тич не по ли ти ке. При о ри тет спољ не по ли ти ке Ира на 
је сте са рад ња на свим по љи ма са су се ди ма и у ши рем ре ги о-
ну. Иран при сту па свим ва жним ре ги о нал ним ме ђу вла ди ним 

35 Atal Su bodh, “The New Gre at Ga me”,  Nationalinterest,is sue 81, 2005, p. 101-
105
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ор га ни за ци ја ма као што су, на при мер, ОПЕК, Ор га ни за ци ја 
за еко ном ску са рад њу,36 Шан гај ска ор га ни за ци ја за са рад њу 
(по сма трач), Ор га ни за ци ја ислам ске кон фе рен ци је. Да кле, 
три су глав на ци ља Иран ске спољ не по ли ти ке у овом ре ги-
о ну. Нај пре, то је про ши ре ње и раз вој са о бра ћај не ин фра-
струк ту ре. У том прав цу се нај ви ше на по ра ула же у из град-
њу же ле знич ких пру га, пре све га са Турк ме ни ста ном. Дру ги 
циљ је сте ус по ста вља ње по ли тич ког и еко ном ског ути ца ја 
пре све га кроз раз ли чи те еко ном ске и без бед но сне ре ги о нал-
не ме ха ни зме. Као тре ћи из два ја се оства ри ва ње уче шћа у 
нафт ним и га сним аран жма ни ма у ка спиј ском и цен трал но-
а зиј ском ре ги о ну.37   

Као и Иран и Тур ска сво је ин те ре со ва ње за ре ги он по-
ка зу је још де ве де се тих го ди на, ка да цен трал но а зиј ске ре пу-
бли ке сти чу сво ју не за ви сност. Тур ска сво је ве зе са Цен трал-
ном Ази јом у осно ви за сни ва на кул ту ро ло шким и ет но-лин-
гви стич ким слич но сти ма ко је има са овим ре ги о ном. По ред 
то га, не ког ве ћег ути ца ја на ре ги он Тур ска не ма. И Иран и 
Тур ска, узев ши по је ди нач но, не ма ју до вољ но ре сур са за не ки 
ве ћи ан га жман у ре ги о ну, по себ но због то га што ин ве сти-
ци је по треб не за Цен трал ну Ази ју пре ва зи ла зе мо гућ но сти 
по је ди нач них др жа ва.38 Као дру го, у ре ги о ну ак тив но де лу ју 
мно го ве ћи игра чи као што су Ру си ја, Ки на, САД. Тур ска је 
тр го вин ски и по ли тич ки за са да ви ше окре ну та ка Евро пи, 
али је и чла ни ца Oрганизације за еко ном ску са рад њу. Да кле, 
Тур ска одр жа ва од ре ђе не еко ном ске, по ли тич ке и дру ге ве зе 
са  ре ги о ном. Она је та ко ђе укљу че на и у не ке од пла но ва за 
из град њу га со во да и наф то во да ко ји би за о би ла зи ли Ру си ју.39 

36 Ор га ни за ци ја за еко ном ску са рад њу (Economic Cooperation Organisation
ECO) је ме ђу вла ди на ре ги о нал на ор га ни за ци ја осно ва на 1985. го ди не из ме ђу 
Тур ске, Ира на и Па ки ста на са ци љем раз ви ја ња еко ном ске, тех нич ке и кул-
тур не са рад ње. Да нас она има 10 чла ни ца и то су: Ав га ни стан, Азер беј џан, 
Иран, Ка зах стан, Кир ги стан, Па ки стан, Та џи ки стан, Тур ска, Турк ме ни стан, 
Уз бе ки стан

37 Ric hard Gi ra go sian, „The stra te gic Cen tral Asia Are na“,ChinaandEurasiaForum
Quarterly, Vol. 4, No. 1, 2006, Cen tral Asia-Ca u ca sus In sti tu te & Silk Road Stu di es 
Pro gram, p. 133-153

38 Бо шко Јак шић, „Ге о по ли ти ка Цен трал не Ази је“,у: Геополитикаигеоеконо
мијаАзије, (при ре ди ла: Дра га на Ми тро вић), Ре ги о нал не сту ди је Ази је, ФПН, 
Бе о град, 2009.

39 Ol ga Oli ker, „Con flict in Cen tral Asia and So uth Ca u ca sus: Im pli ca ti ons of fo re-
ign in te rests and in vol ve ment, Tur key“, in Ol ga Oli ker, Tho mas S. Szayna (ed.), 
FoultlinesofconflictinCentralAsiaandtheSouthCaucasus, RAND, 2003,  pp. 
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 Пр ва по се та Па ки стан ских вла сти на ви со ком ни воу 
Цен трал ној Ази ји би ла је још 1991. го ди не и то у ци љу ус по-
ста вља ња до брих и ја ких ве за са ре ги о ном. Циљ је био ус-
по ста вља ње тзв. „стра те шке ду би не“. Па ки стан у то вре ме 
да је ве ли ке кре ди те го то во свим цен трал но а зиј ским зе мља-
ма, али и по моћ у хра ни и ле ко ви ма. У би ла те рал ној са рад њи 
нај ви ше се од ма кло са Уз бе ки ста ном. Ве ли ки број спо ра зу ма 
је пот пи сан из ме ђу две зе мље нај ви ше на по љу еко ном ске, 
кул тур не и на уч не са рад ње. Ме ђу тим, гра ђан ски рат у Ав-
га ни ста ну и па ки стан ска по др шка Па шту ни ма на су прот та-
џи ки стан ским и уз бе ки стан ским пле ме ни ма, као и по др шка 
та ли бан ском ре жи му 1995. го ди не зна чај но по гор ша ва од но-
се са цен трал но а зиј ским зе мља ма. Де ша ва ња по сле 11. сеп-
тем бра и по др шка Па ки ста на САД у бор би про тив Ал-Ка и де 
по но во отва ра ју мо гућ но сти са рад ње Па ки ста на и Цен трал-
не Ази је. Па ки стан је због соп стве не без бед но сти и из стра ха 
мо гу ћег ве ћег су ко ба са Ин ди јом, али и мо гу ћег пре ли ва ња 
ра та из Ав га ни ста на, ве о ма за ин те ре со ван за до бру са рад њу 
у ре ги о ну и оства ри ва ње ка кве та кве по др шке. Од но сно, по 
по је ди ним схва та њи ма, Па ки стан и Ин ди ја на сто је да сво је 
су прот ста вља ње пре не су и на дру ге те ре не ка ко би на тај на-
чин сва ка обез бе ди ла за се бе и сво је ци ље ве ве ћу по др шку.40 
Па ки стан је раз у ме се же лео да игра на кар ту исла ма ка да је 
реч о ње го вим су се ди ма из Цен трал не Ази је. Ме ђу тим, то се 
ни је по ка за ло као нај бо ље ре ше ње, с об зи ром на се ку лар ност 
ових ре жи ма и до ми нан тим ути ца јем Ру си је у ре ги о ну. Па ки-
стан у Цен трал ној Ази ји за са да не ма ја ке парт не ре у ко лек-
тив ној без бед но сти ко ја би би ла пред ност у од но су на су о ча-
ва ње са Ин ди јом. По пи та њи ма Ка шми ра и уоп ште но ин диј-
ско-па ки стан ског су ко ба Цен трал на Ази ја оста је по стра ни. 
Ипак, и Ин ди ја и Па ки стан су по сма тра чи у окви ру истог 
без бед но сног аран жма на, од но сно Шан гај ске ор га ни за ци је 
за са рад њу. По ред то га, Па ки стан са зе мља ма у ре ги о ну одр-
жа ва би ла те рал не од но се по раз ли чи тим пи та њи ма. У Па ки-
ста ну та ко ђе по сто је иде је о нафт ним и га сним аран жма ни ма 
са ре ги о ном, а еко ном ску са рад њу са ре ги о ном оства ру је и 
пре ко Ор га ни за ци је за еко ном ску са рад њу. Са дру ге стра не, 
ка да је реч о Ин ди ји, за раз ли ку од Па ки ста на, њој је сте у 

199-205
40 Јак шић, Б., „Ге о по ли ти ка Цен трал не Ази је“, у Ми тро вић, Д., (ред.), Геополи

тикаигеоекономијаАзије, Ре ги о нал не сту ди је Ази је, ФПН, Бе о град, 2009.
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ин те ре су оп ста нак се ку лар них ре жи ма у Цен трал ној Ази ји и 
њи хо ва бор ба про тив ислам ског ра ди ка ли зма.41 У том прав-
цу и Ин ди ја се осла ња по раз ли чи тим осно ва ма на би ла те-
рал не од но се са зе мља ма у ре ги о ну, а пре све га на еко ном ску 
и тех нич ку по моћ ко ју пру жа овим зе мља ма. Ин ди ја по себ не 
би ла те рал не од но се одр жа ва са Ка зах ста ном. Та ко ђе, Ин ди ја 
има и свој вој ни аеро дром Фар кор у Та џи ки ста ну.42 Ци ље ви 
Ин ди је у ре ги о ну је су ста би ли за ци ја ста ња у Ав га ни ста ну, 
али и при ступ цен трал но а зиј ској енер ги ји и до бри од но си са 
Ру си јом. Да кле, је дан од глав них раз ло га ан га жма на Ин ди-
је на про сто ру Цен трал не Ази је је сте оства ри ва ње енер гет-
ске си гур но сти, уоча ва ју ћи овај ре ги он као јед ну од оп ци ја 
за оства ре ње тог ци ља.43 Са дру ге стра не нај ло гич ни ји пут 
цен трал но а зиј ским зе мља ма до отво ре ног мо ра во ди пре ко 
Па ки ста на и Ин ди је, та ко да су по врат но и ове зе мље за ин-
те ре со ва не за са рад њу. Ин ди ја у том прав цу пред ла же пла-
но ве за из град њу са о бра ћај не ин фра струк ту ре и та ко овим 
зе мља ма омо гу ћи из лаз на мо ре, ка ко би мо гле да сво је енер-
гет ске ре сур се пла си ра ју да ље на свет ско тр жи ште. Као не-
ки од бит ни јих про је ка та из два ја ју се пред ло зи за из град њу 
наф то во да Турк ме ни стан-Ав га ни стан-Па ки стан-Ин ди ја, као 
и пред лог Ира на за из град њу га со во да Иран-Па ки стан-Ин-
ди ја.44 Ова кве пла но ве ни је још увек мо гу ће ре а ли зо ва ти у 
пу ним ка па ци те ти ма због и да ље ве о ма не ста бил ног ре ги о на 
Ав га ни ста на и Па ки ста на.

2.3.ЦентралноазијскерепубликеиноваВели
каигра

 Као што су то не ка да чи ни ли ло кал ни ка но ви та ко се 
и да нас по на ша ју ло кал ни ли де ри цен трал но а зиј ских ре пу-
бли ка у од но си ма са ве ли ким си ла ма у ре ги о ну. Цен трал но а-
зиј ске ре пу бли ке у ова квим окол но сти ма на сто је да ба лан си-
ра ју из ме ђу ових ве ли ких игра ча по ку ша ва ју ћи да оне мо гу ће 

41 Исто
42 Ric hard Gi ra go sian, „The stra te gic Cen tral Asia Are na“,ChinaandEurasiaForum

Quarterly, Vol. 4, No. 1, 2006, Cen tral Asia-Ca u ca sus In sti tu te & Silk Road Stu di es 
Pro gram, p. 133-153

43 Amresh Chan dra,  “Ge o po li tics of Cen tral Asian Energy Re so ur ces and In dian In-
te rest”, JournalofPeaceStudies,vol. 16, is sue 1-2, 2009.

44 Др Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, Геополитикаенергије,Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Цен тар „Ју го и сток“, Бе о град, ок то бар 2010, стр. 175-176
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да би ло ко ји од њих оства ри ап со лут ну до ми на ци ју. Ве ли ка 
игра је у ова квим усло ви ма ствар но ве ли ка. Пу но је игра ча и 
пу но ин те ре са. Та ко су цен трал но а зиј ски ли де ри при хва ти ли 
ан га жо ва ње САД у ре ги о ну пре све га из раз ло га бор бе про-
тив те ро ри зма и му сли ман ског екс тре ми зма, што се из два ја 
и као њи хо ва глав на прет ња без бед но сти. Дру ги раз лог је-
сте и еко ном ски ин те рес. САД су пру жи ле ве ли ку еко ном ску 
по моћ овим зе мља ма, а у оним у ко ји ма је има ла сво је вој не 
ба зе упо шља ва ла је и ло кал но ста нов ни штво. Ме ђу тим, аме-
рич ко про мо ви са ње де мо кра ти је, за шти те људ ских пра ва и 
по ли тич ког плу ра ли зма де тек то ва но је у овим зе мља ма као 
мо гу ћа прет ња пред сед нич ким ре жи ми ма, по себ но има ју ћи 
у ви ду ис ку ства Укра ји не, Гру зи је и Кир ги ста на. То ове ли-
де ре до дат но окре ће Ру си ји, ко ја већ тра ди ци о нал но има сво-
је ко ре не у ре ги о ну. Мно ги по ку ша ји САД да при во ли ове 
зе мље на сво ју стра ну ни су ус пе ли, упра во због ја ких ве за 
ко је пред сед ни ци ових ре пу бли ка има ју са Ру си јом. „Уз бе-
ки стан свим ср цем по др жа ва курс ру ске спољ не по ли ти ке“ 
ка же пред сед ник Уз бе ки ста на Ка ри мов.45 Мно ги по ку ша ји да 
се за о би ђе Ру си ја у ис по ру ци га са за вр ша ва ли си од у ста ја-
њем не ке од ових зе ма ља.

Турк ме ни стан је, на при мер, ду го био при мо ран да свој 
гас у ве ћи ни тран спор ту је кроз Ру си ју, али у ре ги он се ак тив-
но укљу чио још је дан би тан играч у Ве ли кој игри, а то је НР 
Ки на. Ки на, као што је и ра ни је ре че но, ин ве сти ра ми ли о не 
до ла ра у овај ре ги он по себ но у из град њу га сне, нафт не и пут-
не ин фра струк ту ре. Ње но при су ство у ре ги о ну за ове зе мље 
пред ста вља до бит с об зи ром да ка да се ја ви ви ше по ну да они 
мо гу да би ра ју за се бе нај по вољ ни ју, од но сно нај и спла ти ви ју. 
Та ко ђе, при су ство Ки не до не кле осло ба ђа ове зе мље стра-
ха од ап со лут не ру ске до ми на ци је, ко ја у ова квим усло ви ма 
не мо же да у пот пу но сти да при бе га ва сво јим тра ди ци о нал-
ним спољ но по ли тич ким при ти сци ма. Да је то та ко по ка зу је 
и слу чај Турк ме ни ста на ко ји је у јед ном тре нут ку пре ки нуо 
ис по ру ке га са Ру си ји са при мед бом на пре ни ску це ну, има ју-
ћи у ви ду ве ли ки број мо гу ћих кан ди да та за ње гов пла сман.46

45 На ве де но пре ма: Јак шић, Б., „Ге о по ли ти ка Цен трал не Ази је“, у Ми тро вић, 
Д., (ред.), ГеополитикаигеоекономијаАзије, Ре ги о нал не сту ди је Ази је, ФПН, 
Бе о град, 2009.

46 По по вић, П., „Кав каз“,у: Ми тро вић, Д., (ред.),Геополитикаигеоекономија
Азије, Ре ги о нал не сту ди је Ази је, ФПН, Бе о град, 2009.
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Ка зах стан је сво ју па жњу усме рио ка по ве ћа њу еко ном-
ске и тр го вин ске са рад ње са Ру си јом. Он то по себ но чи ни 
пре ко Евро а зиј ске еко ном ске за јед ни це, где се као циљ по-
ста вља ус по ста вља ње ца рин ске уни је и је дин стве ног еко ном-
ског про сто ра ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма.47

 Да кле, за зе мље Цен трал не Ази је и њи хо во уче шће 
у Ве ли кој игри сва ка ко је од пре суд ног зна ча ја ре ги о нал на 
са рад ња и по ве зи ва ње. Са рад ња по пи та њи ма без бед но сти и 
ста бил но сти је за зе мље Цен трал не Ази је од су штин ске ва-
жно сти, јер за пра во, на ци о нал на без бед ност сва ке од ових 
др жа ва у ко нач ном за ви си од укуп не ре ги о нал не без бед но-
сти, а на ру ша ва ње ста бил но сти и без бед но сти у не кој од 
ових по је ди нач них др жа ва по врат но ути че на без бед ност це-
лог ре ги о на. У скла ду са тим, смрт Са пар му ра та Ни ја зо ва 
2006. го ди не и мо гу ћа де ста би ли за ци ја Турк ме ни ста на, као 
и не ми ри и сме на Ака је ва, а ка сни је и Ба ки је ва у Кир ги ста ну 
иза зва ли су за бри ну тост код цен трал но а зиј ских ли де ра, али 
и Ру си је и Ки не од мо гу ћег пре ли ва ња не ста бил но сти и на-
си ља и у су сед не зе мље. Ова кву без бед но сну ме ђу за ви сност 
у јед ном ре ги о ну Бе ри Ба зан од ре ђу је као „ре ги о нал ни без-
бед но сни ком плекс“.48

 С об зи ром да су све ове зе мљеlandlocked, од но сно да 
ни јед на од њих не ма из лаз на мо ре, за њих је ве о ма бит на 
и са рад ња са зе мља ма као што су Ав га ни стан, Па ки стан и 
Ин ди ја, као мо гу ћих ру та за пла сман сво јих ре сур са на свет-
ска тр жи шта и сма ње ње за ви сно сти од Ру си је. По врат но све 
ове зе мље, пре све га Ин ди ја и Па ки стан за ин те ре со ва не су за 
цен трал но а зиј ску енер ги ју.

Оно што до дат но ком пли ку је од но се у но вој Ве ли кој 
игри је су сва ка ко по ли тич ки и све у куп ни дру штве ни про це-
си ко ји се од ви ја ју у овим зе мља ма. На и ме, у њи ма вла да ви-
сок сте пен ен дем ске ко руп ци је, кла нов ски и ет но ре ли гиј ски 
су ко би, ре пре си ја над опо зи ци јом по себ но оном са ислам-
ским пред зна ком, ни зак сте пен сло бо де ме ди ја и ви со ке со-
ци јал не раз ли ке. Ста ње при вре де и еко но ми је је ве о ма ло ше 

47 Пред сед ник Ка зах ста на Нур сул тан На зар ба јев је ис ти чу ћи зна чај ре ги о нал не 
са рад ње дао пред лог о фор ми ра њу Цен трал но а зиј ске Уни је, ме ђу тим ни је се 
мно го на пре до ва ло на том пла ну

48 Ba rry Bu zan, Pe o ple, StatesandFear, New York: Har ve ster Whe ats he af , 1991, p. 
190.
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упр кос тр го ва њу енер ги јом и ви со ком сто пом при вред ног ра-
ста, а све то због не јед на ке и ло ше ре ди стри бу ци је оства ре-
ног до хот ка. Ви со ка сто па ин фла ци је и не за по сле но сти, као 
и ви со ке це не хра не и не до ста так ква ли тет не ин фра струк ту-
ре до дат но оте жа ва ју ства ри. Као ве о ма бит на пи та ња, али 
и мо гу ћа тач ка спо ре ња у бу дућ но сти је су и пи та ња во де49 и 
еко ло ги је. 

Закључак
 Ге о по ли тич ки, ге о е ко ном ски и ге о стра те шки по ло жај 

Цен трал не Ази је, по ка за ло се, је не спо ран. Да ни је та ко не-
би би ло ни све стра ног по ли тич ког, вој ног и еко ном ског ан-
га жма на ве ли ких си ла у овом ре ги о ну. Та ко ђе, по ка за ло се 
да се не сме, као што је то уоби ча је но, це лу ге о по ли тич ку 
при чу о ре ги о ну сво ди ти са мо на пи та ње га са и наф те, већ 
да се ства ри мо ра ју по сма тра ти знат но ши ре. Овај ре ги он ни-
је би тан са мо као из вор енер гет ских ре сур са, већ ви де ло се, 
да је ве о ма зна ча јан и са аспек та без бед но сти и ста бил но сти 
ко ја се умно го ме ти че пре све га Ру си је и Ки не, ко је су као та-
кве, бли ске ре ги о ну, али у ко нач ном би тан је и за без бед ност 
САД.

 Го во ре ћи хлад но ра тов ским реч ни ком, из све га што је 
у ра ду ре че но, за кљу чу је се да се у ре ги о ну пре пли ћу ин те ре-
си два бло ка. Је дан је онај ко ји де лу је са за па да на че лу са Сје-
ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, а дру ги блок је онај ко ји на 
ис тој стра ни, упр кос свим раз ми мо и ла же њи ма, оку пља ком-
па ти бил не ин те ре се Ру си је и Ки не, а у крај њем и на ра ста ју ће 
ре ги о нал не си ле Ира на. Тач ка су сре та ња је Кав каз и Ка спиј-
ско је зе ро као улаз у ср це кон ти нен та од но сно Цен трал ну 
Ази ју. Ово је до ве ло до то га да Ки на и Ру си ја, као од го вор 
све ве ћем Аме рич ком при су ству ак ти ви ра ју раз ли чи те об ли-
ке ре ги о нал не вој не, еко ном ске и по ли тич ке са рад ње као из-
ве сни кон тра ба ланс Аме ри ци, су прот ста вља ју ћи се уни по-
лар ној струк ту ри све та са на сто ја њем да се он ор га ни зу је на 
мул ти по лар ним осно ва ма. По ред све га то га, овај ре ги он ви-
де ло се, и да ље оста је ве о ма не ста би лан са кор пу сом раз ли-
чи тих иза зи ва, ри зи ка и прет њи без бед но сти и ста бил но сти. 
Чи ни се да од го вор и ре ше ње не ле жи са мо у ру ка ма ве ли ких 

49 60% во де Цен трал не Ази је на ла зи се у Кир ги ста ну и Та џи ки ста ну
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игра ча већ и у ру ка ма ло кал них ли де ра и цен трал но а зиј ских 
ре пу бли ка и у то ме ко ли ко су са ме ис трај не у на сто ја њи ма да 
ре ше сво је уну тра шње, али и на го ми ла не ме ђу соб не про бле-
ме. Ре ги о нал на са рад ња је не за о би ла зно сред ство оства ре ња 
овог ци ља.
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CENTRALASIAANDNEWGREATGAME
–THEMAJORGEOPOLITICALACTORS

Sum mary

Thispaperdeterminesthemaingeopoliticalactorsof the
newGreatGame,aswellasthebasicdeterminants,interestsand
goalsthatleadthoseactorstoanactiveandprofoundgeopoliti
calengagementinthegeopoliticalspaceoftheCentralAsia.In
addition, thegoal is to determine the instruments andways in
whichtheseactorsaretryingtoachievesetgeopoliticalobjecti
ves.Initially,thepaperdescribesthebasicphysicalgeographic
anddemocraphiccharacteristics,aswellaspoliticalprocesses
relevanttotheregion,andthenanalyzestherelationshipsamong
thethreemajorgeopoliticalplayersinthisregionRussia,China
andtheUS.Thepaperfurtherdealswithsmallerregionalpowers
suchasTurkey,Iran,IndiaandPakistanandtheirroleinthenew
GreatGame,aswellaswiththeroleplayedbytheCentralAsian
republics in theirrelationswith themajorpowers in thesenew
circumstances.
Keywords:CentralAsia,NewGreatGame,geopolitics,Russia,

China,US,oil,gas,security,regionalcooperation
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ПРИКАЗИ

Борисав Ћаласан

„СРП СКИ 
НАЦИОНАЛ НИ 
ИНТЕ РЕ СИ“ АУТОРА 
ДРАГОСЛАВА 
СЛО ВИ ЋА

УДК 323.1(=163.41)(049.3)
Те ма ти ка срп ских на ци о нал

них ин те ре са се раз ма тра у мно
гим де ли ма али као ус пут но а 
че сто и спо ред но пи та ње. Ма ло 
је на уч них и пу бли ци стич ких ра
до ва ко ји га об ра ђу ју ин те грал но, 
те је то очи глед но био по вод про
фе со ру Сло ви ћу да се ла ти овог 

по сла и да га са ве ли ким успе хом 
об ра ди у књи зи ко ја се ов де пред
ста вља. Би ла је по треб на без ум на 
хра брост, на пи сао је у ре цен зи ји 
овог де ла про фе сор Ми о драг Зе
че вић, су о чи ти се са овом те мом, 
по себ но у си ту а ци ји ка да се овим 
пи та њем не ба ве на ци о нал не ин
сти ту ци је ко је су за то по зва ни је. 
Ту хра брост је, очи глед но, имао 
аутор овог де ла.

Она је са мо пр ви али не до во
љан услов да би на ста ло де ло ова
кве са др жи не и овог оби ма. За то 
је по треб но и ши ро ко по зна ва ње 
ра зних об ли ка дру штве ног, по ли
тич ког и еко ном ског ста ња ове 
зе мље и овог на ро да. По треб но 
је и ду бо ко по зна ва ње на ци о нал
ног би ћа овог на ро да те се књи га 
„Срп ски на ци о нал ни ин те ре си“ 
ја вља као ло ги чан на ста вак књи ге 
ко ја јој је прет хо ди ла „Ана то ми ја 
срп ске ду ше“. За то је би ло по треб
но по зна ва ње окру же ња, по зна ва
ње про шло сти али и овог вре ме на.

У ово де ло угра ђе но је зна ње 
из ви ше раз ли чи тих обла сти и 
спо соб ност да се та ко ком пли ко
ва на пи та ња раз ма тра ју на та ко 
јед но ста ван на чин. Због то га је 
оно на шло чи та о це у свим сло је
ви ма овог дру штва. Књи га је по бу
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ди ла ин те ре со ва ње ши ро ке јав но
сти до те ме ре да је је дан чи та лац 
њој по све тио пе сму. 

Књи га са ова квим на сло вом, 
по при ро ди ства ри, раз ви ја пр ву 
асо ци ја ци ју да се ра ди о на ци о
на ли стич ком де лу, па чак и пам
фле ту, а у нај бо љем слу ча ју да је 
на пи са на као ода срп ском  на ро ду. 
Као чи та лац ко га за ни ма ова те ма, 
са пре ду бе ђе њем ове вр сте, и сам 
сам јој при сту пио са те по зи ци је.

У њој не ма ни трун ке на ци о на
ли зма, ни ти гло ри фи ка ци је ни би
ло че га што има та кав  пред знак. 
И у то ме је је дан од ње них ква ли
те та. Аутор ко ји при па да овом на
ро ду, ко ји је очи глед но од бо ло вао 
мно ге ње го ве ра не на шао је на чин 
да објек тив но су ди свом на ро ду и 
свим на ци ја ма ко је жи ве са њим 
и по ред ње га. Ве ли чи на је и у то
ме да се при раз ма тра њу ова квих 
пи та ња не на пи ше ни јед на реч 
гло ри фи ка ци је срп ске ве ли чи
не, ни ти пак кри ти ке без осно ва. 
Ни јед на реч у књи зи ни је упу ће
на кри ти ци или ома ло ва жа ва њу 
на ци о нал них ма њи на ко је по ред 
нас жи ве већ ве ко ви ма де ле ћи 
са на ма сва ис ку ше ња ко ја су она 
до но си ла. Као чи та лац чак мо гу 
да твр дим да је пра ва умет ност и 
са мо уме ће да се са то ли ко ре а ли
зма тре ти ра ју пи та ња ко ја по свом 
ка рак те ру има ју емо ци о нал ни са
др жај.

У књи зи су као по себ не гла ве 
об ра ђе на сле де ћа пи та ња:

У де лу ко ји се од но си на ет
нич ке ци ље ве и ин те ре се об ра
ђе на су пи та ња ко ја има ју фун да
мен тал ни ка рак тер, пре све га она 
ко ја екс пли ци ра ју би о ло шки и 
кул тур ни оп ста нак на ро да у нај
оп шти јем сми слу. То је мо гу ће са
мо ако је на род спо со бан да са чу
ва свој на ци о нал ни дух, по ру чу је 
аутор. При том је ука за но на то да 
су ма ли на ро ди, баш са тог аспек
та, нај ви ше угро же ни. Про блем 
је очи глед но у то ме да ма ли на
ро ди по ла ко али си гур но не ста
ју са свет ске сце не и то пре све га 
за хва љу ју ћи то ме што гу бе на ци
о нал ни дух и на ци о нал ну кул ту
ру. Уни шта ва ње ду ха је јед на ко 
би о ло шком уни шта ва њу са том 
раз ли ком да је оно у да ле ко ве ћој 
ме ри ху ма ни је и да се раз ви ја по 
сло бод ној во љи и при стан ку оних 
ко ји са ми уни шта ва ју свој дух. 

Ове кон ста та ци је тре ба схва
ти ти као упо зо ре ње ко је је упу ће
но свим ма лим на ро ди ма на исти 
на чин. У овом де лу не по сто ји ни
шта што је спе ци фич но срп ско те 
су ова кве по ру ке оп шти по зив ци
ви ли за ци ји, а по себ но ма лим на
ро ди ма, да са ми „не ста вља ју гла
ву на пањ“ кад то ни ко од њих не 
зах те ва. На овај на чин аутор нас је 
опо ме нуо да раз ми сли мо да ли ми 
баш то да нас не чи ни мо.

У де лу ко је се од но си на по ли
тич ку ди мен зи ју на ци о нал них 
ци ље ва, об ра ђу ју се по ли тич ки 
кри те ри ју ми за ди јаг но сти ци ра
ње ста ња на ци је у свим об ли ци ма 
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њи хо вог ис по ља ва ња. На гла сак је 
на на ци о нал ној ко хе зи ји као јед
ној од нај сла би јих та ча ка у срп
ском ет нич ком би ћу. Про блем је 
очи глед но у то ме да сва ки об лик 
на ци о нал не ко хе зи је има за прет
по став ку и по сто ја ње уну тар на
ци о нал них су ко ба, а и су ко ба ко ји 
има ју ме ђу на ци о нал ни ка рак тер. 
Ови дру ги нас увек при род но хо
мо ге ни зу ју. На ци о нал ни су ко би 
су по ауто ру овог де ла, при род
но пра во, али оно пра во ко је се 
оства ру је умом а не си лом.

Још два пи та ња у овом кон тек
сту су об ра ђе на у овом де лу. Јед но 
је пре по зна ва ње не ви дљи ве ру ке 
у по ли ти ци, а дру го се од но си на 
про блем ин те гра ци је на ци о нал
них ци ље ва у мул ти ет нич ком дру
штву, ка кво је од у век би ло на ше. 
Сви ови про бле ми при сут ни  су 
у вре ме ну ко ме при па да мо, а са да 
до би ја ју еле мен те гло ба ли за ци је.

У на ред ном де лу ове књи ге под 
на сло вом „По ли тич ка стра те ги ја 
у ет нич ким од но си ма“ об ра ђу је 
се осе тљи во пи та ње на чи на фор
ми ра ња по ли ти ке стра те ги је ко ја 
има за циљ да хо мо ге ни зу је на
ци ју и да је при пре ми за вре ме на 
ко ја до ла зе. Ово вре ме је ис пред 
нас у пре двор ју Евро пе и за ци
је и оно се већ пре по зна је у свом 
пра вом об ли ку. Глав ни про блем 
је  кон со ли да ци ја на ци је у усло
ви ма ви со ке раз је ди ње но сти по 
мно гим осно ва ма, а пре све га због 
ро бо ва ња пар ти ку лар ним ин те
ре си ма стра на ка ко је се бо ре за 

власт. У тој бор би гу би се огром на 
на ци о нал на енер ги ја па је по ен та 
овог де ла пре не та на те рен пре по
зна ва ња се бич них ин те ре са оних 
ко је це па ју на ци о нал но тки во на 
ме сту где је оно нај сла би је по ве
за но. Не ма ве ћег зло чи на ко ји се 
мо же на не ти свом на ро ду од це
па ња ње го вог је дин ства. Чак се по 
ауто ру овог де ла ове по ја ве мо гу 
тре ти ра ти као бо лест, па се чи та
о цу су ге стив но скре ће па жња на 
то ка ко ће да пре по зна его и сте ко
ји афир ми шу ћи сво је ци ље ве ра де 
про тив ин те ре са срп ског на ро да.

Нај ве ћа не во ља обич них љу
ди је у то ме да се та кви по зи ва ју 
на оп шти на род ни ин те рес и са 
оним „на род та ко хо ће“ пра ве му 
ве ли ка исто риј ска зла. Про блем је 
и у то ме да се на овај на чин и на
ци о нал не ма њи не, чак и оне ко је 
су ду хов но уско ин те гри са не у 
на ци о нал но би ће по кре ћу  про
тив ње га. Аутор се ја сно за ла же за 
то да сва ко ми сле ће би ће мо ра да 
пре по зна его и зам љу ди ко ји га во
де и да се бо ри про тив оп струк ци
о них жа ри шта у свом тки ву, ка ко 
их аутор на зи ва у овом де лу.

У на ред ном де лу под на сло вом 
„Ак ти ви ра ње  на ци о нал не све
сти“, а по себ но у под на сло ви ма 
„бу ђе ње на ци о нал не све сти и бу
ђе ње на ци о нал не са ве сти“ аутор 
на сто ји да у чи та о цу про бу ди дух. 
Мо ра мо да схва ти мо да смо се 
успа ва ли и да се мо ра мо про бу ди
ти, да гле да мо а не ви ди мо шта се 
са на ма ра ди. Нај го ре је то да су се 
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на јед нак на чин успа ва ли и ин те
лек ту ал ци ко ји на то не ма ју пра во. 
Њи ма је упу ће на нај о штри ја кри
ти ка. Си ту а ци ја је слич на оном 
ста њу ду ха ко је је Ње гош опи сао 
ре чи ма:

„Пле ме мо је сном 
мр тви јем спа ва.“

Ни ко да нас не ма пра во да спа
ва и да жи ви ла год но че ка ју ћи да 
се исто риј ски про це си од и гра ју 
са ми по се би. Ни ко не ма пра во 
да оче ку је да ће не ко дру ги да ре
ши на ше про бле ме. Сва ко у овом 
дог ма ти зо ва ном све ту у ко ме се 
при ја тељ ство из ра жа ва и ме ри 
ин те ре си ма, не ма пра во да оче
ку је да ће се не ко дру ги ба ви ти 
њи ме. По себ ну те шко ћу у овом 
кон тек сту код нас да нас ства ра 
про блем ак ти ви ра ња со ци јал не 
све сти и на ша не спо соб ност да се 
од у пре мо со ци јал ном по пу ли зму. 
Про блем је и у то ме да ово вре ме 
но си те рет гре ша ка из про шло сти 
и то оне ко је су пре не те на те рен 
со ци јал не јед на ко сти па смо по
ста ли пре о се тљи ви и за сле пље
ни  ка да је у пи та њу со ци јал ни 
по пу ли зам. Ве ли ки део срп ског 
на ро да је оп те ре ћен про бле мом 
со ци јал них не прав ди, чак и та мо 
где оне ни су та ко оштре. Сто га се 
про блем пре те ра не екс пли ка ци
је со ци јал них не прав ди ја вља као 
ве ли ки те рет овог вре ме на. На го
ре је то што и ин те лек ту ал ци жи
ве под тим те ре том. Мо жда је баш 

у то ме раз лог њи хо ве ду хов не па
сив но сти.

У де лу књи ге ко ји се од но си 
на „спе ци фич но сти срп ских на
ци о нал них ин те ре са“ об ра ђу ју 
се оне спе ци фич но сти ко је ди фе
рен ци ра ју срп ске на ци о нал не ин
те ре се у од но су на дру ге на ро де, а 
по себ но оне из окру же ња. По ен та 
је у пре по зна ва њу на ших сла бо
сти да би се оне мо гле пре ва зи ћи 
и оби ћи. Еви дент но је да жи ви
мо у вре ме ну мо рал не кри зе чи је 
узро ке тре ба ис тра жи ти. Без пре
по зна ва ња узро ка мо рал не кри зе 
не ма из ла ска из ње. Нај го ре је то 
што чак и не пре по зна је мо ње но 
по сто ја ње уве ра ва ју ћи на род у су
прот но. Ако се не ки про блем не 
иден ти фи ку је или још го ре, ако 
се не ги ра ње го во по сто ја ње, он је 
за тво рен, па се не ре ша ва. Па сив
ност у од но су на про бле ме и не ги
ра ње њи хо вог по сто ја ња по го ду је 
они ма ко ји тре ба да се ба ве њи ма. 
Они да нас очи глед но „не та ла са
ју“ по оној на род ној пе сми:

Ту кне зо ви ни су 
ра ди кав зи.

Про блем је очи глед но у то ме 
што ре ша ва ње про бле ма у ве зи са 
пре ва зи ла же њем ста ња у ко ме се 
на ла зи мо под ра зу ме ва да се „кне
зо ви“ мо ра ју из бо ри ти за свој ста
тус. То под ра зу ме ва да мо ра ју да 
бу ду ја сни у пред ста вља њу сво јих 
иде ја, а то је про цес ко ји у срп ском 
на ро ду не мо же да про ђе без су ко
ба или у нај бо љем слу ча ју, оштрог 
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су че ља ва ња. Вре ме је да учи ни мо 
на пор да су че ли мо иде је оних ко
ји се бо ре за сво је пра во на власт. 
Вре ме је да се пред на шим очи ма 
по ја ви ого ље на исти на ко ја је још 
увек скри ве на не где ду бо ко. Вре
ме је да има мо сна ге да већ јед ном 
от кло ни мо све хи по те ке и ре ци
ди ве на ше са мо у прав не све сти и 
уве ре ња ко ја су та ко ја ко при о ну
ла уз срп ско на ци о на ла но би ће. 

Сли ко ви то ре че но, аутор овог 
де ла је Ср би ју сме стио из ме ђу ра
ја и па кла. Са мо му дрост и сло га 
је во ди у рај. Без ње ће мо го ре ти у 
па клу и то на ва три ко ју са ми ло
жи мо.

Сви де ло ви књи ге ко ји су до 
са да на ве де ни ба ве се ста њем на
ци о нал ног ду ха и ње го вом кон со
ли да ци јом. Ин те ре сант но је да је 
аутор ви ше про сто ра у овој књи зи 
по све тио ду хов ном ста њу од ма те
ри јал ног.

Да ли то значи да је 
он материјалност 
под ре дио ста њу 

духа?
Од го вор је очи глед но у то ме 

да је су шти на овог де ла у ду хов ној 
ди мен зи ји срп ског на ци о нал ног 
би ћа у ко ме је он ви део сав по нор 
ста ња у ко јем се на ла зи мо. Он је 
очи глед но ста јао на по зи ци ји да 
је да ле ко лак ше по ди ћи ру ше ви не 
од на ших фа бри ка од оних ру ше
ви на ко је се на ла зе у на шим ду ша
ма.

Да ли је аутор у 
пра ву?

Мно штво ар гу ме на та ко ји су 
ко ри шће ни у овом де лу по твр ђу је 
да је то ве ли ка исти на.

То, у исто вре ме по др жа ва 
тврд њу да је на ша ду хов на ди мен
зи ја да ле ко ви ше уни ште на од ма
те ри јал не осно ве. Наш чо век ни је 
сре ћан. Ни су срећ ни си ро ма шни 
сло је ви дру штва као ни бо га ти. 
Сред њи слој иона ко већ одав но 
жи ви у стра ху до па у пре и за ци је. 
Упра во тај слој је нај ја чи ста би ли
за тор сва ког дру штва, а он је код 
нас у нај те жем по ло жа ју. Раз о ча
ре ње при пад ни ка сред њег сло ја 
је нај бо љи до каз о ње го вој кри зи. 
Ов де ни је је реч о кри зи са да шњег 
тре нут ка. У пи та њу је кри за бу
дућ но сти и из не ве ре ност бу ду ћих 
оче ки ва ња. Про блем је у то ме да је 
из гу бље на на да за све. У тој на ди 
се кри је раз вој. У њој су пер спек
ти ве. Њу смо уни шти ли па се на 
ње ном по ди за њу мо ра фо ку си ра
ти сва на ша па жња.

У де лу књи ге „еко ном ска ре
ал ност и мо гућ но сти раз во ја“ 
раз ма тра се упра во ма те ри јал на 
пер спек ти ва овог дру штва и ме
ре ко је во де ка из ла зи ма из ста ња 
у ко ји ма се на ла зи мо. У овом де лу 
об ра ђи ва на су пи та ња та ко зва не 
„пр во бит не аку му ла ци је ка пи та
ла“ ко ја је до ве ла до тран зи тор не 
кри ми на ли за ци је дру штва. Она 
је свој стве на свим тран зи ци о ним 
про це си ма, али се у на шем ам би
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јен ту ма ни фе сту је на сво је вр стан 
на чин под те ре том рас па да за јед
нич ке др жа ве.

У еко ном ском раз во ју се да нас 
у нај о штри јем сми слу ја вља пре
ва зи ла же ње про бле ма ре ви та ли
за ци је фи нан сиј ског си сте ма као 
основ ног усло ва за оздра вље ње, 
ина че по ср ну ле, срп ске еко но ми
је. У овој књи зи сви пред ло зи су 
кон крет ни и до брим де лом за сно
ва ни на огром ном прак тич ном 
ис ку ству ауто ра овог де ла. Упе
ча тљи во је и то да у де лу не ма ап
стракт них ме ди та ци ја ко ји ма нас 
оба си па ју са вре ме ни еко но ми
сти. Сви пред ло зи су прак тич ни, 
кон крет ни и до каз су про жи вље
ног жи во та и нео спор ног ис ку
ства и жи вот ног по зна ва ња ове 
про бле ма ти ке.

Ма ло је код нас ра до ва ко ји су 
то ли ко кон крет ни и ја сни ка да је 
у пи та њу еко ном ска ре ал ност и 
пер спек ти ве ове зе мље.

У гла ви ко ја но си на зив „Про
грам ске и стра те гиј ске по зи ци је“ 
раз ма тра но је ви ше раз ли чи тих 
пи та ња па се она ја вља као сво је
вр сан за кљу чак. У пр вом па су су 
је уну тра шња  кон со ли да ци ја ба
зи ра на на раз ма тра њу иде је уни
та ри за ци је и ре ги о на ли за ци је и 
опа сно сти ма ко је но си сва ка од 
њих.

У под на сло ву „Две ре ал но сти 
ко сов ског син дро ма“ раз ма тра но 
је ово бол но срп ско пи та ње да нас, 
а у на став ку се раз ма тра ју од но си 
се дру гим су сед ним на ро ди ма. 

Ако ово де ло на ста је у вре ме ну 
гло ба ли за ци је и  еви дент ног ула
ска свих ових на ро да у јед ну за јед
ни цу, то се об ра да тих пи та ња вр
ши у том кон тек сту и по сма тра из 
тог угла. Баш тај угао јој да је мно ге 
спе ци фич но сти па и се у то ме ова 
књи га раз ли ку је од мно гих де ла 
ко ја су јој прет хо ди ла.

Ге не рал но по сма тра ју ћи, у 
овој књи зи се на ин те ре сан тан на
чин ана ли зи ра про цес евро пе и за
ци је, да кле пи та ње ула ска Ср би је 
у европ ску за јед ни цу и пра те ће 
по ја ве те ин те гра ци је. Аутор не
ма ди ле му по том пи та њу, иако 
из ве сно ни је ни пре те ра но оду
ше вљен са њом. Еко но ми ја, али и 
по ли тич ки по ло жај у ме ђу на род
ним од но си ма, се ја вља као нај ја
ча спо на ко ја ће све ове на ро де да 
сје ди ни и да у бу дућ но сти њи хо ве 
ве зе учи ни да ле ко чвр шћим не го 
што су то оне да нас. Очи глед но је 
да кле да европ ски на ро ди иду ка 
ду бљој хо мо ге ни за ци ји ко ја ће их 
у бу дућ но сти сто пи ти да ле ко ви
ше не го што се то до га ђа на ула ску 
у ту за јед ни цу.

Сви на ро ди ко ји ула зе у европ
ску за јед ни цу су на до бит ку, по
што ма ло ко мо же да оп ста не без 
ње. Чак и нај ја че европ ске си ле су 
у све ту у ко ме жи ви мо мар ги на
ли зо ва не па аутор у овој књи зи 
упо зо ра ва на то да ће Евро па чак 
и за њих би ти по јас спа са на пу ту 
оп стан ка. У исто вре ме сви ко ји 
ула зе у Европ ску за јед ни цу по не
што и гу бе, по себ но на пла ну сво
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је кул ту ре и тра ди ци је. Нај ве ћи 
гу бит ни ци на том пла ну су ма ли 
на ро ди. Баш због то га они мо ра
ју би ти хо мо ге ни, ка ко би у овој 
ве ли кој европ ској ре ци одр жа ли 
свој иден ти тет.

То су упо зо ре ња ко ја се ви де 
на мно гим ме сти ма ове књи ге. 

Ло гич ки ре зон сва ког ум ног 
чо ве ка је да упо ре ди оно што гу би 
са оним што до би ја и да са гла сно 
ова квом ста ву до не се нај бо ље од
лу ке.

По том пи та њу аутор овог де
ла не ма ди ле ме. Он је ја сан и у том 
сми слу ни су му по треб ни ту ма чи.

Свој при каз овог де ла за кљу
чи ћу опи сом ко ји аутор ко ри сти 
на 352ој стра ни ци ове књи ге.

На пре да ва њу ко је сам 1989. 
го ди не одр жао на јед ном ве ли ком 
ску пу на Мал ти, је дан од слу ша ла
ца ми је по ста вио пи та ње:

 Шта сте ви по на ци о нал
но сти?

Мој од го вор је био:
 Ср бин.
 Да ли је то на ци ја?  упи

тао ме је он.
Ја сам ср ди то од го во рио:
 Го спо ди не зар вам као 

ин те лек ту ал цу то ни је по зна то?
У на став ку он је ре као:
 Ја сам ми слио да је то људ

ска суд би на.
Био сам очи глед но збу њен 

овим од го во ром и не спо со бан да 
га ко мен та ри шем. Је ди на ди ле ма 
ми је би ла у ко јој ме ри је овај чо
век зло на ме ран.

Због то га сам учи нио на по ре 
да се са њим упо знам да бих пре
по знао ону ениг му ко ју ни сам 
раз у мео у том мо мен ту.

На мо је при јат но за до вољ ство 
то је био ве ли ки при ја тељ срп ског 
на ро да ко ји је ду бо ко осе ћао ње
го ве пат ње.

Из свих ових раз ло га не до зво
ли мо да би ти Ср бин тре ба да је 
си но ним за људ ску суд би ну.
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Не над Пе рић*

ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ 
ЗБОР НИ КА СР БИ
ЈА У ПРЕ ДВОР ЈУ 
ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

УДК 327(497.11:4
672EU)(082)(049.3)

Увод
Јед на од нај бит ни јих и нај ак ту

ел ни јих те ма да нас у Ср би ји је сте 
пи та ње при кљу чи ва ња на ше зе
мље Европ ској уни ји. Жи ва по ле
ми ка ко ја се во ди на дру штве ном 
ни воу је рет ко ка да би ла на уч но 
под скр бље науглав ном се са сто
ја ла од ста во ва, лич них ми шље
ња или јед но стра но са гле да них 
чи ње ни ца, те и јед но стра но упо

тре бље них осно ва за на уч ну ана
ли зу овог про бле ма. Ма ло то га је 
има ло све о бу хва тан при ступ, а 
до но ше ње ова кве од лу ке, ко ја има 
вр хун ски по ли тич ки, дру штве ни, 
еко ном ски и дру ги зна чај зах те ва 
упра во нај ши ри мо гу ћи на уч ни 
при ступ ко ји се ба ви оства ри ва
њем срп ских др жав них ци ље ва. 
Та ко ђе, ова кав при ступ зах те ва 
укљу чи ва ње на ших нај зна чај ни
јих дру штве них сна га и ре сур са, 
не би ли од лу ка има ла ну жан де
мо крат ски ле ги ти ми тет. 

Ин сти тут за европ ске сту ди је 
је, као јед на од нај по зва ни јих ин
сти ту ци ја ко је тре ба да раз мо тре 
ово пи та ње, из дао збор ник Ср би
ја у пре двор ју Европ ске уни је ко ји 
на ве о ма уме шан на чин у че ти ри 
це ли не да је ме ђу соб но су про ста
вље не ста во ве. Ауто ри су из не ли 
ста во ве за сно ва не на ду бљој ана
ли зи ка ко ЕУ, та ко и срп ског на ро
да и др жа ве, а у од ре ђе ним слу ча
је ви ма и ге не рал ног геопо ли тич
ког дис кур са. 

Део пр ви: ЕУ 
скепти ци зам

По че так књи ге и нај о бим ни
је део по све ћен је две ма књи га ма 
ко је из но се раз ло ге про тив при
сту па ња ЕУ. Обе књи ге су из да те 
2008, а ауто ри су Де јан Ми ро вић 
 Ар гу мен ти про тив Европ ске 
уни је и Ми лош Кне же вић  Евро
скеп ти ци зам. Обо ји ца се нај ви ше 
сла жу око то га да је ЕУ пре ди мен
зи о ни ра на ор га ни за ци ја из ра зи

*	 Уни	вер	зи	тет	Ме	тро	по	ли	тан,	 Бе	о
град
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то би ро крат ског устрој ства, али 
сва ки за се бе ела бо ри ра низ дру
гих ста во ва ко ји су кон тра при
кљу че њу Европ ској уни ји.

Ми ро вић по чи ње од то га што 
је ЕУ ве о ма ску па и крај ње би ро
кра ти зо ва на “су пер др жа ва” у ко јој 
са мо по сто ји при вид де мо кра ти
је. Раз ло ге ви ди у то ме што се све 
глав не од лу ке до но се у Бри се лу 
од Европ ске ко ми си је ко ја има 
уло гу вла де ЕУ, те да се од лу ке 
ко ја до но си ово те ло про сле ђу
ју у пар ла мен те др жа ва чла ни ца 
на усва ја ње. Та ко ђе, сед ни це ко
ми си је су тај не и не ма зва нич не 
до ку мен та ци је. Ми ро вић оп ту
жу је европ ску би ро кра ти ју и да је 
пре ску па, као и да до но си ве ли ки 
број уред би од ко ји се је дан део 
ко си са при род ним за ко ни ма (од
ре ђу ју се, из глед и до ми ли ме тар
ске пре ци зно сти ве ли чи не во ћа и 
по вр ћа). Овај ар гу мент се од но си 
и на по љо при вре ду Ср би је ко ја 
не ће мо ћи да иза ђе на крај са ова
квом ре гу ла ти вом, а пред ста вља 
је дан од на ших нај ва жни јих ре
сур са. При то ме Ми ро вић ана ли
зи ра и рас по де лу бу џе та ЕУ, чи ја 
по ло ви на се из два ја за по љо при
вре ду и раз вој се о ских под руч ја. 
Од те по ло ви не ве о ма ма ли део 
до би ја ју но ве чла ни це, го то во све 
од ла зи у “ста ре чла ни це ЕУ”. Та
ко ђе, осам де сет про це на та по мо
ћи иде ве ли ким про из во ђа чи ма и 
кон цер ни ма (као што су Не стле и 
Уни ле вер), а са мо два де сет обич

ним по љо при вред ни ци ма, ко ји су 
код нас и нај у гро же ни ји. 

Аутор на во ди и по зна ту чи
ње ни цу да се то ком тран зи ци је 
др жа ва пу тем акви зи ци је по сто
је ћих (и нај че шће нај про фи та бил
ни јих ако су здра ва)1 пред у зе ћа 
по ве о ма по вољ ним це на ма. Та да 
та кво пред у зе ће би ва ис трг ну то 
из мре же на ци о нал не при вре де 
и по ста је део мул ти на ци о нал не 
ком па ни је, те ви ше не да је по сао 
при вре ди око се бе, већ дру гим де
ло ви ма ма тич не фир ме. Ми ро вић 
на во ди ме ђу на род не и из во ре из 
Пољ ске не би ли опо вр гао иде ју 
да ула зак у ЕУ зна чи за у ста вља ње 
исе ља ва ња обра зо ва не и мла ђе 
рад не сна ге. На про тив, на во ди 
при ме ре Пољ ске на кон при кљу
че ња ЕУ два ми ли о на рад но спо
соб них ста нов ни ка је на пу сти ло 
зе мљу, исто као и са Ру му ни јом, 
док је из Бу гар ске оти шло ми ли он 
ста нов ни ка.

Ми ро вић ЕУ би ро кра ти ју као 
из у зет но ко рум пи ра ну што под
скр бљу је са два до ка за: Европ ска 
ко ми си ја је 1999. под не ла остав ку 
због ко руп ци је, а Европ ска аген
ци ја за бор бу про тив ко руп ци је 
је за пр ву пе то го ди шњи цу свог 
де ло ва ња под не ла из ве штај о из
но су пре ва ра и ко руп ци је од пет 
ми ли јар ди евра. Ако се зна да се 
у ве ћи ни слу ча је ва от кри је ма њи 
део, он да је ова ин фор ма ци ја за
бри ња ва ју ће при ро де.2

1	 Прим.	аут.
2	 Исто.
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Та ко ђе, Ми ро вић се по зи ва 
и на то да се Ср би ји кон стант но 
по на вља да не до вољ но са ра ђу је са 
су дом у Ха гу, и по ред то га што је 
ис по ру чи ла два пред сед ни ка, јед
ног пре ми је ра, јед ног ви це пре ми
је ра, ве ли ки број ми ни ста ра и цео 
рат ни ге не рал штаб. Да ље, иако је 
Ср би ја об но ви ла и учвр сти ла де
мо кра ти ју, а Ко со ву по ну ди ла све 
што се мо же за ми сли ти од ауто
но ми је, за пад ни ди пло мат ски 
кру го ви су јој оспо ри ли пра во да 
упра вља сво јом по кра ји ном. 

Дру ги аутор, Ми лош Кне же
вић се ви ше усме рио на кул тур но
по ли тич ке раз ло га не у ла ска у ЕУ, 
при че му у уво ду пра ви фун да мен
тал ну раз ли ку из ме ђу евро скеп
ти ци зма и евро фо би је. Евро скеп
ти ци зам ни је страх од Евро пе или 
мр жња пре ма њој. То је ра ци о на
лан и кри тич ки став пре ма ЕУ. У 
окви ру ово га Кне же вић раз ра ђу је 
јед ну нео спор ну чи ње ни цу ко ја 
се не упо тре бља ва до вољ но че сто 
као ар гу мент: Ср би ко ји већ жи ве 
у Евро пи се и не мо гу де кла ри са ти 
као не е вроп ски на род, што је са
свим ло гич но.

Он раз ви ја ши ро ку плат фор
му ар гу ме на та ко ји се ба зи ра ју 
на кул тур ној ис кљу чи во сти ко ју 
чла ни це ЕУ раз ви ја ју пре ма све му 
што не ма обри се европ ског кул
тур ног иден ти те та. На то на до
ве зу је не дво сми сле ну од бој ност 
За па да пре ма Ис то ку, што се ви ди 
и кроз оп се жне и по ни жа ва ју ће 
усло ве ко је кан ди да ти мо ра ју да 

ис пу не да би по ста ли чла но ви ЕУ. 
По ли ти ка ко ја Европ ска за јед ни
ца во ди пре ма Ис то ку и др жа ва ма 
ко је су из ра зи ле же љу да по ста ну 
чла но ви ЕУ Кне же вић опи су је 
као неоко ло ни ја ли стич ку. 

Та по ли ти ка се ре флек ту је на 
свим ни во и ма: по ли тич ком, при
вред ном, кул тур ном, ме диј ском и 
дру гим, те је про ши ре ње ЕУ, пре
ма Кне же ви ћу, ве ли ки “со ци јал ни 
и по ли тич ки ин же ње ринг”. Је дан 
од глав них раз ло га, по ред про
ши ре ња тр жи шта (за рад даљ њег 
бо га ће ња ста рих чла ни ца ко је су 
не ка да би ле ко ло ни јал не си ле), 
аутор ви ди у искон ској мр жњи 
ко ју је За пад од у век осе ћао пре ма 
Ис то ку и ко ји је у про шло сти по
ку ша вао да ар ти ку ли ше кроз аси
ми ла ци ју на ни воу хри шћан ства, 
а че сто и вој но. На ово се на до ве
зу је ду бо ко не га ти ван имиџ ко ји 
Бал кан има на За па ду већ не ко
ли ко ве ко ва (до ду ше не без не ких 
осно ва3), ко ји је уве ћан при ка зи
ва њем Ср би је као глав ног крив ца 
за рас пад СФРЈ и пра те ће ра то ве 
и дру гим про па ганд ним еле мен
ти ма ко ји ма су Ср би, као на род, 
обе ле же ни.

Неоко ло ни јал ни аспект до ка
зу је кроз чи ње ни цу да у нај бит ни
јим те ли ма ЕУ до ми ни ра ју пред
став ни ци Не мач ке, Фран цу ске, 
Бри та ни је, Шпа ни је и Ита ли је 
до ми ни ра ју, док су пред став ни ци 
ве ћи не дру гих на ци ја, на ро чи то 

3	 Прим.	аут.
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но вих чла ни ца го то во за не мар
љи ви у цен три ма европ ског по ли
тич ког и еко ном ског од лу чи ва ња. 

У пр вом де лу пред ста вље но је 
и ми шље ње Ми ше Ђур ко ви ћа из 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је 
о ста ву аме рич ке ад ми ни стра ци
је пре ма Ср би ји и ње ном при кљу
че њу ЕУ. Он при мар но Бал кан и 
Ср би ју, као ње го ву цен трал ну зе
мљу, ста вља у ге о по ли тич ку ра ван 
пре ма САД, где су ње ни ин те ре си 
ја сни и из ра же ни. Бал кан ско по
лу о стр во има стра те шки зна чај за 
де ло ва ње на Бли ском ис то ку и на
пре до ва ње пре ма Ру си ји (нај ве ћа 
аме рич ка ба за у Евро пи се на ла
зи упра во на Ко со ву за ко је аутор 
твр ди да је до спе ло у ова кав по ло
жај ди рект ним укљу че њем САД у 
ства ра ње ОВК), а пра вац га со во да 
иде пре ко Ср би је и те ри то ри ја на
ста ње них срп ским на ро дом. 

Из у зет но је за ни мљи ва ње го
ва те за да САД, иако де кла ра тив
но по др жа ва ју ула зак Ср би је у ЕУ, 
су штин ски ни су за ин те ре со ва но 
за то, на про тив. Услед уоч љи вог 
де ло ва ња не ко ли ко прет ход них 
ад ми ни стра ци ја на раз је ди ња ва
њу срп ског на ци о на (јер САД, као 
што и Ми лош Кне же вић твр ди, у 
Ср би ји ви де ма лу или про ду же ну 
Ру си ју, њен по тен ци јал да иза ђе 
на то пла мо ра, што укљу чу је кон
тро лу енер гет ских пра ва ца4).

4	 Што	 се	 у	 не	кој	 ме	ри	 и	 де	си	ло	 у	
Ср	би	ји,	Ре	пу	бли	ци	Срп	ској	и	Цр
ној	Го	ри,	де	ли	мич	но	на	на	чин	ко	ји	
САД	ни	су	мо	гле	да	спре	че.	Прим.	

Бал кан Ђур ко вић ви ди и као 
ге о по ли тич ки тру сно под руч је 
ко је САД др же у ре зер ви за евен
ту ал ну де ста би ли за ци ју Евро пе, 
где су опет Ср би цен трал ни на
род ко ји је до вољ но пу та, иако ма
ли, ути цао на исто риј ске то ко ве, а 
сво јом бун тов но шћу по ста ју иде
ал на ме та. Због то га, пре ма ауто
ру, САД су зби ја ју сна гу срп ског 
на ро да, а нај јед но став ни ји прав
ци за то је су уво ђе ње по де ла и из
ме на иден ти те та чи ме обра зла же 
прав це даљ њег ге о по ли тич ког де
ло ва ња САД: одва ја ње Вој во ди не, 
а мо жда и још не ког ре ги о на од 
срп ске ма ти це.

Иако на ве де ни у сво јим де ло
ви ма ауто ри не ну де кон крет но 
ре ше његе о по ли тич ки и на ци о
нал ни дис курс, он се да на слу ти
ти у иде ји за сту па ној од стра не 
по ли тич ких “евро ре а ли ста” ко ји 
упо зо ра ва ју да Ср би ја не тре ба 
да по ка зу је то ли ко не стр пље ња 
за ула зак у ЕУ, већ да би тре ба ло 
агре сив ни је ко ри сти ти по ло жај 
кан ди да та за ула зак у ЕУ ко ји има 
сло бо дан из лаз на огром но ру ско 
тр жи ште. Пре ма њи ма зе мља са 
та квом по зи ци јом не са мо што 
мо же да ко ри сти део фон до ва ЕУ, 
већ мо же при ву ћи и ка пи тал ко
ји, због стро гих усло ва ЕУ, не ма 
мо гућ ност за пла си ра ње на та мо
шњем тр жи шту. 

аут.
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Део дру ги: 
Европско и срп ско  

у кљу чу 
демократије

Овај део пред ста вља ра до ве и 
ана ли зе Алек сан дра Га ји ћа и Гор
да не Жив ко вић из Ин сти ту та за 
европ ске сту ди је.

Са ша Га јић се кроз про у ча ва
ње од но са евро пе и за ци је и тра
ди ци је, где за сту па те зу да че сто 
при сут на иде ја о тра ди ци ји као 
смет њи за евро пе и за ци ју не ма 
осно ву због устрој ства ЕУ као 
за јед ни це “др жа ва и гра ђа на”, те 
да и по ред сво јих ко хе зи о них и 
хи брид них осо би на ЕУ по шту је 
кул тур не иден ти те те и да ни је су
прот ста вље на кул тур ним раз ли
чи то сти ма.  

У окви ру то га Га јић ду бље ана
ли зи ра тра ди ци ју и ње не од ли ке, 
на ро чи то оне у од но су на европ
ску исто ри ју и европ ски кул тур
ни про стор. Кроз на во ђе ње ве ћег 
бро ја кон сти ту тив них еле ме на та 
и од ред ни ца ЕУ из во ди за кљу чак 
да би се на ци о нал ни кул тур ни 
иден ти тет и тра ди ци ја сло жи ли и 
укло пи ли у већ по сто је ћи мул ти
кул ту рал ни си стем вред но сти ко
ји је, су штин ски гле да но, на ста јао 
ве ко ви ма. Но, аутор не на во ди не
ке кон крет не при ме ре ко ји ма би 
под скр био сво је ар гу мен те, што 
оста вља про стор за по ле ми ку. 

На ред ни аутор, Гор да на Жив
ко вић из у ча ва од нос на ци о нал
ног иден ти те та и Европ ске уни је, 

тј. пи та ња по тен ци јал ног гу бље
ња иден ти те та ула ском у ЕУ. Раз
ра ђу је две ме ђу соб но су прот ста
вље не иде је. Пр ва је да про це си 
европ ских ин те гра ци ја, зах те ва ју 
но ви кон цепт ка да су у пи та њу 
др жа ва и на ци ја, па се на осно ву 
то га но ви иден ти те ти европ ских 
др жа ва ра ђа ју из вер ти кал ног су
ко бља ва ња са иден ти те том “ви
шег ре да”, а не из хо ри зон тал ног 
од но са с дру гим на ци ја ма. Пре ма 
тој иде ји на ци о нал ни иден ти тет 
гу би на ва жно сти, што се углав
ном пре но си на еле мен те све сти 
у ве зи са су ве ре ни те том др жа ве и 
на ци је. 

Са дру ге стра не, ана ли зи ра се 
про блем иден ти фи ка ци је са др жа
ја европ ског иден ти те та, на осно
ву че га аутор из во ди за кљу чак да 
су ма ле мо гућ но сти за кон сти
ту и са ње европ ског иден ти те та 
уко ли ко се по ка же да су раз ли ке 
у по и ма њу при пад но сти и раз у
ме ва ња са мог те ме ља европ ског 
је дин ства не по мир љи ве. По том 
пи та њу на во ди се ефек тан при
мер од но са хри шћан ске Евро пе 
и по сто је ћих ма њи на (ко је се у 
мно гим зе мља ма по пут Фран цу
ске, Не мач ке, Бел ги је и Хо лан ди
је дра ма тич но по ве ћа ва ју)5 ко је 
хри шћан ство не пре по зна ју као 
за јед нич ки вред но сни еле мент, 
на про тив. Сто га се тврд ње да ће 
се европ ске др жа ве и на ци је ла ко 
од ре ћи сво јих иден ти те та у име 

5	 Прим.	аут.	
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јед ног за јед нич ког ве о ма про бле
ма тич не. 

Аутор, та ко ђе, ука зу је и на по
тре бу су о ча ва ња срп ског на ро да 
са сво јим пра во слав ним иден ти
те том и пре да њем у окви ру мо
дер них то ко ва и вре ме на ко ја до
ла зе.

Део тре ћи: 
Искуше ња на пу ту 
до Европ ске уни је

Овај део нас уво ди у по ле ми ку 
о кре та њи ма ге не рал них по ли
тич ких си ла, на ро чи то оних ко је 
(ре)об ли ку ју из глед др жа ва, па 
и на ци ја, ка ко на срп ском, та ко и 
европ ском ни воу. У овом де лу су 
ми шље ња и нај о преч ни ја  кре ћу 
се од евро скеп ти ци зма до при
кљу че њу нај бли жих ста во ва.

Пр ви аутор пред ста вљен у 
овом де лу, Рад ми ла На ка ра да се 
ба ви гло ба ли за ци јом и нео ли бе
рал ним при сту пом ко ји она про
па ги ра, а ко ји по ступ но до во ди до 
сла бље ња ка па ци те та др жа ве да 
вр ши сво је функ ци је, те и ре де фи
ни са ња пра ва на ме ша ње у по сло
ве су ве ре них др жа ва ра ди за шти
те људ ских пра ва.

Пре ма На ка ра ди, но ва пра ви
ла не ма ју упо ри ште у по сто је ћем 
ме ђу на род ном пра ву, већ прет по
ста вље ном, на до ла зе ћем “ко смо
по лит ском пра ву”. На осно ву то га 
има мо две гру пе др жа ва: оне ко ја 
но ва пра ви ла су ве ре ни те та де фи
ни шу и од лу чу ју на ко га и ка ко ће 
их при ме ни ти и оне ко је су објект 

“про све ће них ин тер вен ци ја”, по
пут Ср би је. Та ко је при зна ва њем 
уни ла те рал не се це си је ЕУ те мељ
но оте жа ла тран сфор ма ци ју срп
ске др жа ве. 

Да ље, раз ла же се кон цепт 
тран сфор ма ци је и по став ке др
жа ве ко ји аутор тра жи у об је ди
ња ва њу стра те ги ја ко је пре ци зно 
пре по зна ју уну тра шње про бле
ме (по пи та њу Ср би је ис ти чу се 
пар ти о кра ти ја и не спо соб ност 
по ли тич ке ели те да за шти ти ви
тал не на ци о нал не ин те ре се, 
ко руп ци ја и не струч но во ђе на 
при ва ти за ци ја) и успе шно их ре
ша ва ју па ра лел но са спо ља шњим 
ма не ври ма ко ји тре ба да ко ри сте 
сва ки ма не вар ски про стор ко ји се 
пру жа. Аутор обра зла же да не по
сто ји уни вер зал на фор му ла, већ 
да се мо ра ју по што ва ти ло кал не, 
исто риј ске и кул ту ро ло шке од
ли ке. При то ме на во ди при мер 
азиј ских др жа ва ко је ни су сле по 
слу ша ле нео ли бе рал ну ман тру, 
већ под др жав ном ин ге рен ци јом 
спро ве ле успе шне ре фор ме (Ју
жна Ко ре ја, Ки на, Ма ле зи ја). То 
до во ди ауто ра до иде је да Ср би ја 
нео спор но мо ра да раз ви ја мре жу 
од но са и ван европ ских окви ра са 
зе мља ма ко је мо гу ути ца ти на ње
ну еко ном ску (и до да ће мо по ли
тич ку) кон со ли да ци ју.

По том се Алек сан дар Фа тић 
ба ви струк тур ним и по ли тич ким 
на си љем, где успе шно ела бо ри ра 
чи ње ни цу да је у нео р га ни зо ва
ним др жа ва ма, по себ но оним у 
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тран зи ци ји, у ко ји ма вла да тренд 
ре кон фи гу ра ци је вла сти и ути ца
ја, ни во струк тур ног на си ља ве
о ма ви сок. Он се ис по ља ва кроз: 
број не зло у по тре бе и кла сич не 
ви до ве по ли тич ке ко руп ци је: не
по ти зам и кро ни зам, тр го ви ну 
по ли тич ким услу га ма са бо га
тим фи нан си је ри ма стра на ка и 
сл. Ана ли зи ра се и фе но мен по
ли тич ких ели та ко је на ста ју из 
на сле ђе них ме ха ни за ма по де ле 
вла сти. Аутор сма тра да су се у 
Ср би ји раз ви ли на след ни ци по
ли тич ких ко ме са ра и пр во бо ра ца 
ко му ни стич ког ре жи ма (од ко јих 
је део и да ље при су тан у нај у глед
ни јим на уч ним и кул тур ним ин
сти ту ци ја ма). 

Фа тић се ба ви и фе но ме ном 
кон гло ме ра та ели те ко ји се ис
по ља ва кроз ре гру то ва ње истих 
лич но сти из раз ли чи тих ели та на 
ме ста у дру гим ели та ма (раз ли чи
тим ме сти ма у др жав ном апа ра
ту), што пре ма ње му усло вља ва за
тва ра ње (у овом слу ча ју срп ског) 
дру штва.

На ред ни аутор, Злат ко Иса
ко вић об ра ђу је про блем ме ре ња 
ди стри бу ци је по ли тич ке мо ћи 
у Ср би ји и Европ ској уни ји, што 
ана ли зи ра кроз сле де ће фак то ре: 
ста нов ни штво, те ри то ри ју, еко
но ми ју, вој ну си лу, по ли тич ки си
стем и уре ђе ње, иде о ло ги ју и мо
рал, ко му ни ка ци је и ге о по ли ти ку 
у оп ште. Аутор сфе ру ко му ни ка
ци ја, с пра вом, свр ста ва у нај кри
тич ни је код нас: не раз ви је на је, а 

ве о ма бит на (у це ло куп ном пред
ста вља њу др жа ве и на ро да6). Уви
ђа ње ове чи ње ни це, на жа лост, 
ни је свој стве но на шим на уч ним 
кру го ви ма, или се на ње гле да са 
ма њом ва жно шћу не го што за слу
жу је7. На њу се на сла ња кул ту ра 
ко ја исто, пре ма аутор пред ста вља 
јед ну од три кључ не обла сти ко ју 
Ср би ја тре ба да раз ви ја и у ко јој, 
при то ме, има ве ли ки по тен ци јал 
и ква ли тет. 

Уз раз вој еко но ми је и на ве де
не две обла сти, Ср би ја би по ста
ла атрак тив ни ја, при хва ће ни ја 
зе мља са ве ћом спо соб но шћу за 
ула зак у ЕУ, иако ове по тен ци ја ле 
не тре ба раз ви ја ти ис кљу чи во из 
тог раз ло га, већ оп штег др жав ног 
и на ци о нал ног на прет ка.

Тре ћи аутор  Ха си ба Хру
стић у овом де лу пред ста вља сво
је ви ђе ње нај бит ни јих еле ме на та 
са рад ње Ср би је и ЕУ у обла сти 
опо ре зи ва ња. Нај бит ни је ства
ри ко је Ср би ја тре ба да про ме ни 
у свом по ре ском си сте му, а ра ди 
при кљу чи ва ња ЕУ су: ре струк ту
и ра ње по ре ске ад ми ни стра ци је, 
да ља ре фор ма фи скал ног си сте ма, 
бор ба про тив по ре ске ута је и бор
ба про тив штет не по ре ске кон ку
рен ци је. Аутор из два ја и уво ђе ње 
син те тич ког по ре за на до хо дак 

6	 Ви	ше	 о	 овој	 те	ми	 у	 ра	ду:	 “Bran
ding	 the	 Sta	te	 and	 the	Na	tion	 (The	
Ca	se	of	The	Re	pu	blic	of	Ser	bia)”,	In-
ter na ti o nal Jo ur nal of So cial Sci en-
ces and Hu ma ni ti es ME GA BRAND,	
No.	1/Ju	ne	2010/Vo	lu	me	1.	

7	 Прим.	аут.
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гра ђа на ко ји би омо гу ћио пра
вич но опре ђи ва ње  у скла ду са 
еко ном ском сна гом. 

Ана ли зи ра ју се и фи скал на 
др жав на по моћ, из бе га ва ње дво
стру ког опо ре зи ва ња, и дру ге, ко
је Хру стић успе шно раш чла њу је и 
упо ре ђу је. Из све га ово га се ви ди 
и шта би Ср би ја, због се бе са ме 
тре ба ла да ура ди, ка да је њен фи
скал ни и по ре ски си стем у пи та
њу, а ра ди ја ча ња еко но ми је и ње не 
кон ку рент но сти у ме ђу на род ним 
окви ри ма. 

Део че твр ти: Пи та ња ко ја се 
не сме ју пре ћу та ти

Мом чи ло Ди клић се ба ви 
Европ ском уни јом и срп скохр
ват ским од но си ма, пре и на кон 
2000. го ди не. Ана ли зи ра ју се 
срп скохр ват ски од но си оп те ре
ће ни број ним не спо ра зу ми ма и 
про тив реч но сти ма, као про ме не 
на ста ле рас па дом СФРЈ ка да је 
срп ски на род из гу био кон сти ту
тив ност у Хр ват ској и го то во не
стао у њој (све ден је на ма ње од 5% 
укуп ног ста нов ни штва). 

Ди клић из но си пи та ње про
ши ре ња ЕУ бал кан ским зе мља ма 
и ме ђу на род но при хва ће них оба
ве за Хр ват ске пре ма Ср би ма ко је 
ни су ис пу ње не (вра ћа ње ста нар
ских и зе мљи шних пра ва, об но ва 
ра том оште ће не имо ви не, уче шће 
у про це су при ва ти за ци је, не ис
пла ће не пен зи је, ди нар ска и де
ви зна штед ња оста ла у хр ват ским 
бан ка ма, и дру га пи та ња) уз на да
ње да би се она ре ши ла ула ском 

Хр ват ске и Ср би је у ЕУ и да би се 
по ло жај Ср ба у Хр ват ској ти ме 
по бољ шао.

На кра ју збор ни ка Пе тар Ми
ло са вље вић раз ма тра пи та ње 
срп ског је зи ка ко ји је до жи вео 
да до би је ра зна име на, што ни је 
учи ње но ни са јед ним европ ским 
је зи ком. Аутор зах те ва да се на 
про сто ру бив ше СФРЈ до след но 
по шту ју европ ске вред но сти и 
за сту па став да се тре ба вра ти ти 
схва та њу срп ског на ро да као мул
ти кон фе си о нал ног, ка ко се чи ни 
и у слу ча ју дру гих на ро да, те да се 
је дан је зик мо ра на зи ва ти сво јим 
пра вим име ном где год да се го во
ри.
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Мла ден Ли ша нин*

РУ СИ ЈА У НА СТА
ЈУ ЋЕМ МУЛ ТИ ПО
ЛАР НОМ СВЕ ТУ

При каз књи ге: Јев ге ниј 
При ма ков, Свет без 
Ру си је. Че му во ди по ли
тич ка крат ко ви дост, 
пре вод: За гор ка Зе че
вић, Слу жбе ни гла сник 
 Фа кул тет без бед но сти, 
Бе о град, 2010, 148 стр. 
УДК 327::911.3+327(470+571)
(049.3)

Јев ге ниј Мак си мо вич При
ма ков (Тби ли си, 1929) по знат је 
ка ко струч ној, та ко и ши рој јав
но сти у Ср би ји. По ред то га што 

је оба вљао функ ци је ди рек то ра 
Ин сти ту та за ори јен та ли сти ку, 
Ин сти ту та за свет ску еко но ми
ју и ме ђу на род не од но се, чла на 
пред сед ни штва Ака де ми је на
у ка СССРа и Ру си је, био је и 
члан Спољ не оба ве штај не слу
жбе. Имао је по ли тич ке функ
ци је још за вре ме Гор ба чо ва, а у 
постсо вјет ској Ру си ји оба вљао 
је ду жност де пу та та Др жав не ду
ме, ми ни стра спољ них по сло ва 
и пред сед ни ка вла де. Тре нут но 
је пред сед ник Тр го вин скоин ду
стриј ске ко мо ре Ру си је. Ра ни је су 
на срп ски је зик пре ве де не ње го ве 
књи ге „Го ди не у ви со кој по ли ти
ци“ (Из да вач ки гра фич ки ате ље 
„М“, 2002), „Осам ме се ци плус...“ 
(Из да вач ки гра фич ки ате ље „М“, 
2003) и „Свет по сле 11. сеп тем бра 
и упад у Ирак“ (При вред на ко мо
ра Бе о гра да, 2006).

Сви про це си и од но си у ко је 
су СССР и Ру си ја би ли укљу че ни 
у по след њих не ко ли ко де це ни
ја, пре ла ма ју се кроз би о гра фи ју 
Јев ге ни ја При ма ко ва. То да је из
ван ре дан зна чај ње го вим сту ди
ја ма и ме мо ар ским за пи си ма о 
по ли ти ци у Ру си ји и ме сту Ру си је 
у свет ској по ли ти ци. На кон кра ја 
Хлад ног ра та, 11. сеп тем бар 2001. 
го ди не озна чио је по че так но вог 
та ла са тек тон ских про ме на у ме
ђу на род ној аре ни. Сту ди ја Свет 
без Ру си је го во ри о тим но во на
ста лим ме ђу на род ним окол но
сти ма и мо гућ но сти ма Ру си је да, 
де лу ју ћи са по зи ци ја ве ли ке си ле, *	 Институт	 за	 политичке	 студије,	

Београд
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кон струк тив но до при не се су о ча
ва њу са нај зна чај ни јим гло бал ним 
иза зо ви ма. Ак це нат се, при то ме, 
ста вља на ру скоаме рич ке од но се 
и им пул се ко ји до ла зе од аме рич
ких те о ре ти ча ра и до но си ла ца 
спољ но по ли тич ких од лу ка.

Сту ди ја је по де ље на на осам 
те мат ских по гла вља. Увод но по
гла вље пру жа При ма ко вље ве оп
ште по гле де на при ро ду про бле ма 
ме ђу на род ног по рет ка и по лар
но сти уоп ште, као и о при ро ди 
са вре ме ног, пост хлад но ра тов ског 
по рет ка. И док се са по је ди ним 
те за ма ко је При ма ков ов де из
но си мо же по ле ми са ти, ње го ви 
основ ни на ла зи су углав ном по у
зда ни. Он твр ди да је рас пад Со
вјет ског Са ве за у да ле ко нај ве ћој 
ме ри узро ко ван уну тра шњим 
при вред ним и по ли тич ким про
тив реч но сти ма, те да се са вре ме
ни свет не у пит но кре ће у прав цу 
мул ти по лар но сти. На овај про цес 
При ма ков гле да са одо бра ва њем, 
на до ве зу ју ћи се на Ки син џе ро ву 
те зу о ста бил но сти мул ти по лар
них си сте ма. Ово пот кре пљу је 
тврд њом да ра сту ћа ме ђу за ви
сност зах те ва и узро ку је ста бил
ност си сте ма, а као но си о це, од
но сно по ло ве, ви ди, по ред САДа 
и Ру си је, пре све га Ки ну, Ин ди ју и 
ЕУ. Кључ но свој ство са вре ме ног 
све та је сте „ди ја лек ти ка (кур зив 
М. Л.) из ме ђу мул ти по лар но сти и 
ме ђу за ви сно сти цен та ра свет ског 
си сте ма ко ји се фор ми ра ју“ (стр. 
19).

У на ред на два по гла вља, При
ма ков се ба ви пи та њем док три не 
уни ла те ра ли зма и јед но стра не 
при ме не си ле од стра не САДа. 
Ис црп но на во ди из ла га ње Вол
те ра Мон деј ла, пот пред сед ни ка 
САД у вре ме Џи ми ја Кар те ра, 
са 25. за се да ња Са ве та за ин тер
ак ци ју1 2007. го ди не. Мон дејл је 
го во рио о уло зи Аме ри ке у ства
ра њу и уре ђи ва њу све та на кон 
Дру гог свет ског ра та, кроз осни
ва ње уни вер зал них ме ђу на род
них ор га ни за ци ја по пут УНа, 
Свет ске бан ке и Ме ђун ар од ног 
мо не тар ног фон да. Ис та као је, та
ко ђе, кон струк тив ну уло гу Аме
ри ке у окон ча њу Хлад ног ра та. 
По ње го вом ту ма че њу, при ли ка 
да се свет окре не ре ал ним про
бле ми ма и по ђе пу тем про гре са, 
про пу ште на је за хва љу ју ћи „ра
ди кал ној нео кон зер ва тив ној ре
во лу ци ји“, ко ја је „вој ну моћ ви де
ла као сред ство ши ре ња ути ца ја“ 
и на кра ју до ве ла Аме ри ку у ста ње 
ла тент не кон фрон та ци је са го то
во чи та вим остат ком све та (стр. 

1 Са вет за ин тер ак ци ју (In ter Ac tion Co
un cil) je не за ви сна ме ђу на род на ор га
ни за ци ја осно ва на 1983. го ди не. Она 
оку пља љу де ко ји су у про шло сти оба
вља ли ви со ке функ ци је у сво јим др жа
ва ма (ма хом ше фо ве др жа ва и вла да) у 
ци љу „мо би ли са ња њи хо вих ис ку ста ва, 
енер ги је и кон та ка та“, ка ко би се до шло 
до „пред ло га и прак тич них ре ше ња за 
еко ном ске, со ци јал не и по ли тич ке про
бле ме са ко ји ма се чо ве чан ство су о ча ва“. 
Ви де ти ин тер нет пре зен та ци ју Са ве
та: http://www.in ter ac ti on co un cil.org/ 
(прим. М. Л.).
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2324). При ма ков та ко ђе на во ди 
ја ча ње нео кон зер ва ти ва ца за вре
ме Ре га но ве ад ми ни стра ци је, и 
њи хов по вра так на сце ну за вре ме 
ман да та Бу ша мла ђег, као је дан 
од глав них узро ка за о штра ва ња 
од но са САДа ка ко са по тен ци
јал ним про тив ни ци ма, та ко и са 
до ју че ра шњим парт не ри ма. По
себ но из два ја де ло ва ње По ла Вол
фо ви ца, Лу и са Ли би ја, Ри чар да 
Пер ла, Ели о та Абрам са и Да гла са 
Феј са као гру па ци је на чи је иде је 
се осла ња ла осо ви на Чеј ни – Рам
сфелд за вре ме пр вог ман да та Бу
ша мла ђег, гу ше ћи исто вре ме но 
гла со ве уме ре них ре пу бли ка на
ца, по пут Хен ри ја Ки син џе ра и 
Ко ли на Па у е ла. Иде је ове гру
па ци је, уте ме ље не на прин ци пи
ма ус по ста вља ња но вог свет ског 
по рет ка за сно ва ног на уни по
лар ном уре ђе њу све та, бор бе за 
раз ме шта ње сна га у ра зним ре ги
о ни ма, те при ме не пре вен тив них 
ме ра пре ма по тре би, уз мо гућ но
сти јед но стра ног де ло ва ња САД, 
узро ко ва ле су упу шта ње у про је
кат из во за де мо кра ти је. На ме ти 
су се нај пре на шле му сли ман ске 
зе мље, и то оне ко је се, не за ви сно 
од ни воа де мо крат ског раз во ја, 
ни су на ла зи ле на спи ску аме рич
ких са ве зни ка. Ово је до ве ло до 
ду бљег рас це па по ли ни ји Аме ри
ка – ислам ски свет, чему је знат но 
до ри но си ла и ма ни хеј ска ре то ри
ка Бу ша мла ђег („ислам ски фа ши
зам“). Узро ци по ја ве екс тре ми зма 
у исла му мо гу се тра жи ти у не рав

но прав ним од но си ма у свет ској 
еко но мији, аме рич кој по др шци 
Изра е лу и ње го вим ак ци ја ма у 
Па ле сти ни, али и у са мим по ку
ша ји ма на сил не „де мо кра ти за
ци је“ му сли ман ских дру шта ва 
спо ља. Мајкл Шо јер, кон сул тант 
ЦИА на чи је ми шље ње се по зи ва 
и При ма ков, сма тра да рат про
тив те ро ри зма „ни је рат за на ше 
сло бо де, ре ли ги о зне вред но сти и 
јед на кост по ло ва, већ ре ли ги о зни 
рат“ (стр. 32). 

Ме ђу на род ни те ро ри зам, као 
нај зло коб ни ја ма ни фе ста ција ова
ко ин ду ко ва ног ислам ског екс тре
ми зма, по се ду је свој ства ко ја ни су 
би ла ка рак те ри стич на за ра ни је 
исто риј ске при ме ре упо тре бе те
ро ра у по ли ти ци (Фран цу ска ре
во лу ци ја, Ок то бар ска ре во лу ци ја, 
ба ца ње атом ске бом бе на Хи ро
ши му и На га са ки). То је, нај пре, 
ди фу зна струк ту ра, ко јој по го ду је 
мо гућ ност упо тре бе ин тер не та, 
за тим са мо стал ност фи нан си ра
ња, те мо гућ ност из во ђе ња ма сов
них ак ци ја про тив ци ви ла, ка ко 
би се де ста би ли зо ва ла др жа ва 
(кур зив М. Л.). Та ко ђе, по сто је
ћи гло бал ни иза зо ви, ри зи ци и 
прет ње, по пут ши ре ња ну кле ар
ног и дру гог оруж ја за ма сов но 
уни ште ње, ре ги о нал них кон фли
ка та, ху ма ни тар них ка та стро фа и 
тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла, по ста ју још опа сни ји 
у све тлу ме ђу на род ног те ро ри зма. 
Упо тре ба дво стру ких ар ши на, ка
да се „по доб ни“ те ро ри сти на зи ва
ју „бор ци ма за сло бо ду“ и не ре а гу је 
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се на њи хо ве ак ци је, са мо до при
но си ства ра њу за тво ре них кру го ва 
те ро ри стич ког на си ља.

У скло пу усва ја ња уни ла те
ра ли стич ке плат фор ме од стра
не САДа, по себ но је осе тљи во и 
зна чај но пи та ње од но са Аме ри
ке пре ма Уједи ње ним на ци ја ма. 
Ма да Сје ди ње не Др жа ве оста ју, 
у скла ду са раз ви је но шћу сво је 
еко но ми је, да ле ко нај ве ћи фи нан
си јер УНа, исто вре ме но раз ви
ја ју при ступ да де ло ва ње уну тар 
си сте ма и пра ви ла Ује ди ње них 
на ци ја пред ста вља не ку вр сту не
по треб ног оп те ре ће ња, те да је за 
оства ри ва ње аме рич ких на ци о
нал них ин те ре са свр сис ход ни је 
де ло ва ње кроз НА ТО или раз ли
чи те „ко а ли ци је вољ них“, фор ми
ра не ad hoc. На пад на Ирак 2003. 
го ди не био је, на кон агре си је на 
СРЈ 1999. го ди не, сли ко вит при
мер ова квог при сту па. 

Не за до во љан аме рич ким 
ста вом, Ко фи Анан, ге не рал ни 
се кре тар УН, 2003. го ди не за ду
жу је Гру пу му дра ца,2 на че лу са 
Анан дом Па ња ра чу ном, бив шим 

2 Не ке од по зна тих по ли тич ких лич но
сти ко је су уче ство ва ле у ра ду Гру пе, 
по ред При ма ко ва, је су: Брент Ско у
крофт, САД (са вет ник за на ци о нал ну 
без бед ност Џор џа Бу ша ста ри јег), Са
тиш Нам би јар, Ин ди ја (бив ши ко ман
дант УН ПРО ФОРа), Са да ко Ога та, 
Ја пан (бив ша ви со ка ко ме сар ка УН за 
из бе гли це), Ро бер Ба ден тер, Фран цу ска 
(бив ши ми ни стар прав де Фран цу ске). 
За ви ше ин фор ма ци ја о ра ду гру пе, по
се ти ти: http://www.un.org/se cu re world 
(прим. М. Л.).

пре ми је ром Тај лан да, да из ра ди 
пред ло ге за по бољ ша ње ефи ка
сно сти УН. Из ве штај Гру пе је са
чи њен 2004. го ди не и са др жао је 
низ на ла за о на чел ним пи та њи ма 
као што је про блем на ци о нал ног 
су ве ре ни те та, као и прак тич них 
пред ло га о прав ци ма де ло ва ња и 
евен ту ал ној ин сти ту ци о нал ној 
ре фор ми УН, а пре све га Са ве та 
без бед но сти. Упр кос по хва ла ма 
ко је је Ко фи Анан из нео на ра чун 
из ве шта ја Гру пе, ње го ви на ла зи 
су би ли од ба че ни, или, у нај бо љем 
слу ча ју, иг но ри са ни од стра не 
САДа.

Те ме љи док три не аме рич ког 
уни ла те ра ли зма, пре ма При ма
ко ву, у су штин ском су не скла ду са 
ствар но шћу, од но сно, по сто је ћом 
сло же но шћу све та. У том сми слу, 
ка да је реч о по хо ду на Ирак, чи
ње не су гре шке ко је су са мој Аме
ри ци до не ле мно го не во ља. Од су
ство ве ро до стој ног по во да за на
пад, и по себ но од су ство одр жи ве 
из ла зне стра те ги је, узро ко ва ло је 
крах аме рич ког ле ги ти ми те та, ва
ку ум вла сти у Ира ку и на ру шва ње 
ре ги о нал не рав но те же сна га, пре 
све га у ко рист Ира на и Си ри је. 
По но во су иг но ри са ни гла со ви 
ре а ли ситичког кри ла аме рич ког 
спољ но по ли тич ког ми шље ња. По
се бан про блем оста је ста тус ирач
ког Кур ди ста на, чи јем ре ша ва њу 
ви ше до при но си спо ра зум ути
цај них по ро ди ца Бар за ни и Та ла
ба ни не го аме рич ке кал ку ла ци је 
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ко је укљу чу ју и ва жног НА ТО са
ве зни ка, Тур ску.

Про ме на ад ми ни стра ци је у 
Ва шинг то ну ак ту е ли зу је пи та ње 
од ре ђи ва ња ро ка за ко нач но по
вла че ње аме рич ких тру па из Ира
ка. Пре ма При ма ко ву, „бу дућ ност 
Ира ка мо же се гра ди ти са мо на 
три осно ве: 1. окон ча ње стра не 
ин тер вен ци је и пу но пре но ше ње 
вла сти у ру ке са мих Ира ча на; 2. 
мо дел упра вља ња зе мљом, ко ји би 
ува жио ин те ре се Ара па и Кур да, 
су ни та и ши и та; 3. ка те го рич но 
од у ста ја ње ирач ких сна га су прот
ста вље них оку па ци ји од би ло ка
кве по др шке те ро ри стич ким ор
га ни за ци ја ма и гру па ма“ (стр. 51).

У Ав га ни ста ну, ко га При ма ков 
на зи ва „за бо ра вље ним“, си ту а ци ја 
ни је мно го бо ља и глав ни ци ље ви 
та ко ђе ни су оства ре ни. Ал Ка и да 
ни је уни ште на, ства ра ње но ве ав
га ни стан ске вој ске се од ви ја из у
зет но спо ро, а про из вод ња нар ко
ти ка се на гло по ве ћа ла. Ло кал не 
про тив реч но сти и рас це пи по ет
нич ким, пле мен ским, со ци јал ним 
и по ли тич ким ли ни ја ма ни ма ло 
не олак ша ва ју по сао аме рич ким 
тру па ма. Нај оп ти ми стич ни ји тре
нут ни пла но ви за по вла че ње из 
Ира ка и Ав га ни ста на од но се се на 
2014. го ди ну, иако је са свим из ве
сно да ће од ре ђе ни број тру па би
ти за др жан још ду же. За кљу чу ју ћи 
о ре зул та ти ма прак тич не при ме
не док три не уни ла те ра ли зма ко ју 
су раз ви ли аме рич ки нео кон зер
ва тив ци, При ма ков на во ди ре чи 

аме рич ког про фе со ра Сти ве на 
Вол та: „Не а де кват ност нео кон
зер ва ти зма као основ ног прин ци
па по ли ти ке не тре ба до ка зи ва ти: 
спро ве ден је екс пе ри мент и ње го
ви ре зул та ти су очи глед ни. Кад би 
док тор ре дов но по ста вљао по гре
шне дијаг но зе, као што су нео кон
зер ва тив ци по гре шно ту ма чи ли 
до га ђа је гло бал не по ли ти ке, он да 
би ње го ве услу ге ко ри сти ли са мо 
па ци јен ти ко ји хо ће да умру“ (стр. 
53).

При ма ков кон ста ту је да су у 
нај но ви јем пе ри о ду ци ви ли за циј
ске по де ле за ме ни ле ра ни ју по
де лу све та на иде о ло шкој осно ви, 
али да то не до во ди ну жно до за
кључ ка о по сто ја њу су ко ба ра зних 
ци ви ли за ци ја свет ских раз ме ра. 
Хан тинг тон и Фу ку ја ма су, као 
пред став ни ци раз ли чи тих ста но
ви шта у де ба ти о при ро ди пост
хлад но ра тов ског по рет ка („су
коб ци ви ли за ци ја“ про тив „кра ја 
исто ри је“), сва ки на свој на чин, 
до при не ли раз ви ја њу не тр пљи
во сти из ме ђу За па да и остат ка 
све та, а по себ но ислам ске ци ви
ли за ци је. Оба ауто ра су, ме ђу тим, 
на кра ју би ли про тив ни ци на па да 
на Ирак. Ци ви ли за циј ска по де ла 
ка кву је пред ста вио Хан тинг тон, 
за При ма ко ва је не при хва тљи ва 
због окол но сти ко је сна жно по
ве зу ју ци ви ли за ци је и пре се ца ју 
њи хо ве гра ни це ка ко у ма те ри
јал ној, та ко и у кул тур ној сфе ри. 
Ме ђу ци ви ли за ци ја ма је за то нео
п ход но одр жа ва ти стал ни ди ја лог 
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ко ји би имао ути ца ја и на прак
тич нопо ли тич ка ре ше ња.

У цен трал ним по гла вљи ма сту
ди је, При ма ков по све ћу је па жњу 
уну тра шњим по ли тич ким и еко
ном ским при ли ка ма у Ру си ји, пру
жа ју ћи по др шку „тан де му“ Ме две
дев – Пу тин и ис ка зу ју ћи опре зни 
оп ти ми зам у по гле ду раз во ја Ру
си је. Пр ви ко рак у по врат ку Ру си
је на пут ста бил ног раз во ја би ла 
је ре ви зи ја „псе у до ли бе рал них“ 
ре фор ми, спро во ђе них до 1997. 
го ди не. За у зда ва ње моћ них оли
гар ха (пре свих, Бо ри са Бе ре зов
ског) та ко ђе је би ло ну жан пред
у слов по кре та ња ру ске при вре де 
на тр жи шним осно ва ма, али и 
уз ну жно со ци јал но усме ре ње. 
„Оли гар си“, ка же При ма ков, „то 
ни су са мо круп ни пред у зет ни ци 
ко ји су за са мо не ко ли ко го ди на 
за ра ди ли огром но бо гат ство и 
то не на ко мер ци јал ни на чин, већ 
по мо ћу лич них ве за с вла шћу, или 
са по ро ди цом оно га, ко ји се на ла
зио на вр ху (ми сли се на Јељ ци на 
и ње го ву ћер ку, Та тја ну Ју ма ше
ву; прим. М. Л.). Оли гар си ма су у 
Ру си ји по че ли да се на зи ва ју они 
ко ји су се, не за до вољ ни сво јим 
по ло жа јем у еко но ми ји прак тич
но укљу чи ва ли у по сло ве др жа ве, 
би ра ли сво је љу де на кључ не по зи
ци је и вр ши ли озби љан ути цај на 
за ко но дав не и нор ма тив не про це
се“ (стр. 66). Упр кос стра хо ви ма 
да оштре ме ре при ме ње не про тив 
оли гар хиј ских струк ту ра озна
ча ва ју мо гу ћи увод у ауто ри та ри
зам, ве ћи на оли гар ха је окре ну ла 

ле ђа Хо дор ков ском и при хва ти ла 
де ло ва ње уну тар пра ви ла и про
пи са.

Област у ко јој Ру си ја, упр кос 
свим ре зул та ти ма, и да ље за о ста
је за за пад ним др жа ва ма, али и 
Ки ном, је сте област ино ва тив не 
еко но ми је и раз вој них ис тра жи
ва ња. Нео п ход не су, та ко ђе, ад
ми ни стра тив не ре фор ме ка ко 
би се уна пре ди ло уче шће др жа
ве у ре ал ној еко но ми ји, по себ но 
кроз про гра ме др жав нопри ват ног 
парт нер ства. Спро во ђе ње ан ти
мо но пол ских ме ра и сма ње ње ад
ми ни стра тив них при ти са ка до
при не ло би нео п ход ном раз во ју 
ма лог пред у зет ни штва.

При ма ков се не сла же са Бже
жин ским, ко ји Евро пу ви ди као 
жр тву ру ске га сне по ли ти ке. Ру
ска енер гет ска по ли ти ка кре и ра 
се и спро во ди у спе ци фич ним 
оклно сти ма (осва ја ње на ла зи шта 
у ис точ ном Си би ру, ди вер зи фи
ка ци ја из во за у прав цу ис точ не и 
ју жне Ази је, са рад ња са стра ним 
парт не ри ма, при ла го ђа ва ње тр
жи шним усло ви ма по сло ва ња 
уз по ве ћа ње др жав ног уче шћа). 
Исто вре ме но, Ру си ја не од у ста је, 
а за то и не ма раз ло га, од упо тре
бе енер гет ске по ли ти ке у спољ но
по ли тич ке, а не са мо еко ном ске 
свр хе. Кон стант на по др шка САД 
и по вре ме на по др шка ЕУ „ал тер
на тив ним“ про јек ти ма наф то во да 
и га со во да (га со вод „На бу ко“ – га
со вод Ју жни ток и наф то вод Кон
стан цаТрст – наф то вод Бур гас 
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– Алек сан дро по лис)3 чи не енер
гет ску по ли ти ку стал ним ин стру
мен том ге о по ли тич ког над ме та
ња у Евро а зи ји. На кон осни ва ња 
Шан гај ске ор га ни за ци је за са рад
њу (Ру си ја, Ки на, Ка зах стан, Кир
ги стан, Та џи ки стан и Уз бе ки стан, 
уз Иран, Ин ди ју и Па ки стан као 
по сма тра че), по зи ци ја се про ме
ни ла у ко рист Ру си је. По ли ти ка 
Ру си је оста је отво ре ност пре ма 
стра те шкој са рад њи са стра ним 
ком па ни ја ма уз мо гућ ност са рад
ње са САДом у обла сти ма од за
јед нич ког ин те ре са, на јед на ким и 
ра ци о нал ним осно ва ма.

По се бан је про блем, сма тра 
При ма ков, што аме рич ка ру ко
во де ћа ели та (а ми сли се на тад
шњу ад ми ни стра ци ју Џор џа Бу
ша мла ђег) „не ви ди и не осе ћа 
раз ли ку из ме ђу по себ ног ме ста у 
мул ти по лар ном си сте му ко је да
нас с пра вом при па да САД и не
по сто је ћег уни по лар ног свет ског 
по рет ка“. При ма ков се у вре ме пи
са ња књи ге, 2009. го ди не, пи тао 
да ли ће по ли ти ка Ба ра ка Оба ме 
ус пе ти да од сту пи од тог кур са. 
Да нас, ка да те че већ тре ћа го ди
на Оба ми не вла да ви не, још увек 
се, из гле да, не мо же да ти по у здан 
од го вор. 

3 Про је кат наф то во да Бур гасА лек сан
дро по лис, ко ји је укљу чи вао Ру си ју, Бу
гар ску и Грч ку и ко ји је тре ба ло да до во
ди ру ску наф ту до Евро пе за о би ла зе ћи 
Бос фор, 2010. го ди не је озбиљ но до ве
ден у пи та ње, на ја вом Бу гар ске да ће се 
по ву ћи из про јек та, на вод но из еко ло
шких раз ло га (прим. М. Л.).

Тран са тлант ски од но си су 
јед на од нај о сте љи ви јих обла сти 
са вре ме не гло бал не по ли ти ке. 
Не у спех у Ира ку при ну дио је Ва
шинг тон да се вра ти по ли ти ци ко
ор ди на ци је деј ста ва са европ ским 
са ве зни ци ма. Ово је, ме ђу тим, 
оте жа но на го ве шта ји ма раз во ја 
ауто номн(иј)е европ ске без бед
но сне ар хи тек ту ре, сла бље њем 
тзв. „фран когер ман ске осо ви не“ 
и же ља кључ них зе ма ља ЕУ за очу
ва њем и раз виј њем до брих од но
са са Ру си јом. Та ко не што је би ло 
са свим очи глед но при ли ком са
ми та НА ТОа у Бу ку ре шту 2008. 
го ди не, ка да су Ни ко ла Сар ко зи 
и Ан ге ла Мер кел уста ли про тив 
Бу шо ве иде је о при је му Укра ји не 
и Гру зи је у НА ТО. Ка да је реч о 
Евро пи, При ма ков сма тра да она 
не ће пре ћи на ан ти а ме рич ке по
зи ци је, али се пи та ко ли ко ће Ва
шинг то ну од го ва ра ти не спор на 
тен ден ци ја ја ча ња европ ске са мо
стал но сти.

Пла но ве о раз ме шта њу аме
рич ких си сте ма про ти вра кет не 
од бра не у цен трал ној Евро пи, 
као и о ши ре њу НА ТОа ка ис
то ку, Ру си ја опа жа као прет ње 
соп стве ној без бед но сти.4 Свр ху 
ра ни јих пла но ва о по ста вља њу 
ПРО си сте ма у Пољ ској и Че шкој, 
При ма ков ви ди у при бли жа ва њу 

4 По гле да ти нор ма тив на и стра те шка до
ку мен та о без бед но сти Ру ске Фе де ра
ци је на ин тер нет стра ни ци ру ског Са
ве та за на ци о нал ну без бед ност: http://
www.scrf.gov.ru/do cu ments/1/ (прим. 
М. Л.).
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стра те шког на о ру жа ња ру ским 
гра ни ца ма, што би, има ју ћи у ви ду 
мо гућ ност ру ског од го во ра у ви ду 
по ста вља ња си сте ма „Ис кан дер“ 
у Ка ли њин град ској обла сти, иза
зва ло по ја ча ну по тре бу Евро пе за 
аме рич ком за шти том. Слич на си
ту а ци ја је и са ши ре њем НА ТОа. 
„Мо же се ре ћи да су САД раз ре
ди ле НА ТО но вим чла но ви ма ра
ди очу ва ња те ор га ни за ци је под 
сво јим ру ко вод ством, сла бе ћи 
тен ден ци ју ње не ‘евро пе и за ци је’ 
и олак ша ва ју ћи ње но ко ри шће ње 
ван гра ни ца Евро пе“ (стр. 109). 
Пре ма При ма ко ву, про цес ши ре
ња НА ТОа је са аме рич ке стра не 
осми шљен та ко „да не кон тро ли
ше Ру си ју, за шта не ма ни ка кве 
по тре бе, већ да је сла би, да Ру си ју 
учи ни по пу стљи ви јом кад је реч о 
ње ним на ци о нал ним ин те ре си
ма“ (стр. 110). САД и НА ТО су, за 
са да, од у ста ли од пла но ва о раз
ме шта њу ПРО у Че шкој у Пољ
ској, као и од при је ма Укра ји не и 
Гру зи је у НА ТО. Ме ђу тим, по до
зре ње у Ру си ји иза зи ва од су ство 
са зна ња о бу ду ћим пла но ви ма у 
по гле ду ових пи та ња.

 Зна чај но свој ство са вре ме них 
ме ђу на род них од но са је сте учвр
шћи ва ње по зи ци ја тзв. „Стра те
шког тро у гла“ – Ру си је, Ки не и 
Ин ди је, на го ве ште ног још 1998. 
го ди не. Од но си ових си ла, упр
кос по сто ја њу из ве сних про бле ма 
и ла тент них тен зи ја, умно го ме су 
по бољ ша ни то ком по след ње де
це ни је. Оста је, ме ђу тим, ве ли ки 
број пи та ња у ју жној, цен трал ној 

и ис точ ној Ази ји, чи је ре ша ва ње 
зах те ва кон струк ти ван ан га жман 
не са мо азиј ских др жа ва и Ру си је, 
већ, пре све га, са рад њу сва ке од 
њих, а Ру си је по себ но, са спољ ним 
парт не ри ма, пре свих са Сје ди ње
ним Др жа ва ма. Про цес збли жа
ва ња Ки не и Ру си је већ је то ли ко 
уз на пре до вао, да се чи ни да Аме
ри ка, упр кос свом про ти вље њу, 
ма ло шта мо же да учи ни на том 
по љу. Ру си ја се не од ри че ни за
шти те сво јих ин те ре са на про сто
ру За јед ни це не за ви сних др жа ва, 
где САД та ко ђе ула же на по ре у ја
ча ње соп стве них по зи ци ја. Сво је 
ин те ре се на овом под руч ју има ју 
и Тур ска и ЕУ. Ин стру мен ти по
мо ћу ко јих Ру си ја, по след њих го
ди на на ро чи то успе шно, шти ти 
соп стве не ин те ре се у не по сред
ном окру же њу, је су ОДКБ (Ор га
ни за ци ја уго во ра о ко лек тив ној 
без бед но сти),5 као и Евро а зиј ска 
еко ном ска за јед ни ца.6

 Раз ма тра ју ћи уло гу САДа у 
ру скогру зиј ском су ко бу у ав гу
сту 2008. го ди не, При ма ков на во
ди три мо гу ћа сце на ри ја, од но сно 
вер зи је до га ђа ја. Пре ма пр вом 
сце на ри ју, пред сед ник Гру зи је, 
Са ка шви ли, де ло вао је са мо стал
но и без одо бре ња САД. При су
ство аме рич ких са вет ни ка у Тби
ли си ју пре по чет ка ак ци је до во ди 

5 Вој ни са вез Ру си је, Бе ло ру си је, Ка зах
ста на, Кир ги ста на, Та џи ки ста на, Уз бе
ки ста на и Јер ме ни је; ви де ти ин тер нет 
пре зен та ци ју на http://www.odkb.gov.ru 
(прим. М. Л.).

6 Ви де ти: www.evra zes.com (прим. М Л.).
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у пи та ње та кву мо гућ ност. Пре ма 
дру гом, Аме ри ка је зна ла за ак ци
ју, али се на да ла у њен успех, што 
би се мо ра ло те ме љи ти на по гре
шној про це ни бор бе не спрем но
сти гру зиј ских ору жа них сна га. 
Тре ћи сце на рио пред ви ђа охра
бре ња ко ја су Са ка шви ли ју би ла 
упу ћи ва на из ути цај ног де ла аме
рич ке ад ми ни стра ци је, уз оче
ки ва ње ру ске ре ак ци је. Та да би 
ру ски од го вор био упо тре бљен за 
ква ре ње гло бал не сли ке о Ру си ји 
и по ве ћа ње из бор них шан си та да
шњег ре пу бли кан ског кан ди да та 
на из бо ри ма за пред сед нка САД, 
Џо на Ме кеј на. 

При ма ков се, на рав но, освр
ће и на ко сов ско пи та ње. Ње го ва 
опа жа ња су на ли ни ји зва нич не 
ру ске и срп ске по ли ти ке. Ме ђу
тим, дра го це но је ње го во про ми
шља ње свр хе ко ју су за пад ни по
ли ти ча ри на ме ни ли не за ви сно
сти Ко со ва. „Пр во – да јав но сти, 
по себ но у Евро пи, до ка жу да ни је 
за луд био за по чет ‘ци клус’ бом
бар до ва ња Ју го сла ви је не санк ци
о ни сан од стра не УН: у Бе о гра ду 
су, на вод но, уме сто Ми ло ше ви ћа 
на власт до шле де мо кра те, Цр
на Го ра је до би ла са мо стал ност, 
а са да и Ко со во... Дру го – САД у 
то ме по себ но по др жа ва Не мач ка, 
ко ја је пре за си ће на еми гран ти ма
Ал бан ци ма, ка ко би се ство ри ли 
усло ви за њи хов по вра так на Ко
со во, а мо жда и у Ал ба ни ју, чи ја је 
гра ни ца ка Ко со ву отво ре на. Тре
ће – да се пре од ла ска пред сед ни
ка Бу ша у исто ри ју, про на ђе ре ше

ње ма кар јед ног је ди ног кон флик
та. И то – за раз ли ку од си ту а ци је 
у слу ча ју оку па ци је Ира ка – још 
уз по др шку европ ских са ве зни ка 
у НА ТОу“ (стр. 115).

По след ње по гла вље ба ви се 
нај ве ћим иза зо ви ма са вре ме не 
гло бал не по ли ти ке и но си на слов 
„Вред но сти ко је не би тре ба ло из
гу би ти“. Аме ри ка се, ка же При ма
ков, на ла зи пред из бо ром из ме ђу 
стра те шких вред но сти ме ђу на
род не за јед ни це и ру скоаме рич ке 
са рад ње са јед не, и ин си сти ра ња 
на кон јунк тур ним раз ми ри ца ма, 
са дру ге стра не. Обла сти у ко ји
ма је са рад ња нај не оп ход ни ја је су 
су прот ста вља ње ши ре њу ну кле
ар ног на о ру жа ња, огра ни че ње и 
сма ње ње не ну кле ар ног (по себ но 
стра те шког) оруж ја, те бли ско и
сточ ни (изра ел скопа ле стин ски) 
су коб. На овим по љи ма Аме ри ка 
је, пре ма При ма ко ву, јед но стра
ним чи ње њем – или не чи ње њем 
– до во ди ла у пи та ње оства ри ва
ње за јед нич ких и оп штих ци ље ва. 
На при ме ру изра ел скопа ле стин
ског су ко ба нео п ход ност са рад ње 
са Ру си јом (у окви ру „квар те та“) 
је нај о чи глед ни ја, има ју ћи у ви ду 
да је Ру си ја је ди ни по сред ник ко
ји одр жа ва до бре од но се са свим 
ре ле ват ним ак те ри ма, у ко је спа
да ју ка ко др жа ве по пут Изра е ла, 
Ира на и Си ри је, та ко и стран ке и 
по кре ти по пут Фа та ха, Ха ма са и 
Хе збо ла ха. И ма да сма ње ње ути
ца ја нео кон зер ва ти ва ца на аме
рич ку по ли ти ку на го ве шта ва уви
ђа ње ну жно сти ру скоаме рич ке 
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са рад ње, ад ми ни стра ци ја Ба ра ка 
Оба ме и да ље, у прет по след њој 
го ди ни свог (пр вог?) ман да та ни
је ја сно де фи ни са ла курс у по гле ду 
од но са са Ру си јом.

Ру скоаме рич ке од но се При
ма ков, с пра вом, ви ди као јед ну од 
оса дуж ко јих ће се раз ви ја ти бу ду
ћи свет ски си стем. У том сми слу, 
ње го вој ана ли зи не рет ко из ми чу 
јед на ко зна чај ни ру скоки не ски 
(ве ро ват но за то што их оп те ре
ћу је ма ње отво ре них пи та ња) и 
ки не скоаме рич ки од но си, што је 
јед на од за мер ки ко је би се мо гле 
упу ти ти сту ди ји „Свет без Ру си
је“. Ипак, ру ско аме рич ки од но си 
и да ље су нај зна чај ни ји у пи та њи
ма „твр де“ без бед но сти у Евро
пи и Евро а зи ји, па је ра зу мљи ва 
При ма ко вље ва тврд ња да ће, „ако 
аме рич кору ски од но си скли зну 
пре ма но вом Хлад ном ра ту, сви ... 
би ти гу бит ни ци“ (стр. 147). Још у 
сво јој чу ве ној књи зи, „Го ди не у ви
со кој по ли ти ци“ (ИГАМ, Бе о град, 
2002), При ма ков је из ра зио уве ре
ње да „Ру си ја мо же и тре ба да те жи 
рав но прав ним и парт нер ским од
но си ма са сви ма, да тра жи и на ла
зи по ља по ду дар них ин те ре са, да 
‘пре о ра ва’ та ква по ља за јед но са 
дру ги ма. А та мо где се ин те ре си не 
по кла па ју, а то се, ка ко по твр ђу је 
жи вот, не мо же ис кљу чи ти, тре ба 
да те жи на ла же њу та квих ре ше ња 
ко ја ће, с јед не стра не, обез бе ђи
ва ти ви тал не ин те ре се Ру си је, а с 
дру ге не ће до во ди ти до кли за ња 
пре ма кон фрон та ци ји. Очи глед
но је у то ме ди ја клек ти ка спољ

не по ли ти ке Ру ске Фе де ра ци је у 
пост хлад но ра тов ском пе ри о ду“ 
(стр. 210). У сту ди ји „Свет без Ру
си је“, пи са ној го то во де це ни ју ка
сни је, При ма ков оста је на истим 
по зи ци ја ма: „Све што је Ру си ји 
по треб но, је су од но си са за па дом 
за сно ва ни на по што ва њу и рав но
прав но сти“ (стр. 147). Ру си ја же ли 
да у на ста ју ћем по рет ку за у зме ме
сто ве ли ке си ле, ко је јој при па да. 
Оста је пи та ње да ли ће аме рич ка 
ад ми ни стра ци ја, по сто је ћа или 
не ка на ред на, до ве сти сво ју по ли
ти ку у склад са ре ал но шћу мул ти
по лар ног све та.

Јев ге ниј Мак си мо вич При ма
ков је чо век ко ји је од лу чу ју ће ути
цао на кре и ра ње и спро во ђе ње 
ру ске по ли ти ке (по себ но, спољ не 
по ли ти ке) у про те клим де це ни
ја ма. Шта ви ше, „ако би се по след
њих че тр де се так го ди на ру ске 
по ли тич ке исто ри је ис при ча ло 
са мо јед ним жи во том, би о гра фи ја 
Јев ге ни ја При ма ко ва би без сум
ње нај вер ни је осли ка ла успо не и 
па до ве ру ске др жа ве и ру ског дру
штва“.7 Уто ли ко је ва жни је по све
ти ти по себ ну па жњу ње го вом опа
жа њу и про ми шља њу са вре ме не 
свет ске по ли ти ке и ру ског ме ста 
у њој. Сту ди ја „Свет без Ру си је“ је 
у том сми слу ви ше не го ко ри стан 
из вор за чи та о це ко ји тра га ју за ду
бљим раз у ме ва њем ру ске спољ не 
по ли ти ке на по чет ку XXI ве ка.

7 Ви де ти: Ми љан Фи ли мо но вић: „Го ди не 
ве ли ког ути ца ја“, Ру си ја да нас, год. I, бр. 4.





УПУТСТВО	ЗА	АУТОРЕ

На	левој	 страни	у	 заглављу	се	налази	име,	 средње	слово	и	презиме	
аутора,	 звање	 аутора,	 назив	 установе,	 факултета	 и	 седиште.	 	 Наслов	
рада	 куцати	 на	 средини	 великим	 словима.	 Сви	 текстови	 на	 српском	
језику	треба	да	су	куцани	ћирилицом.	У	тексту	су	италиком	(курзивом)	
истакнуте	речи	на	страном	језику.	Обим	рада	не	сме	бити	већи	од	1	до	1,5	
ауторског	табака,	(односно	16	до	25	страна,	36300	до	56725	карактера	са	
размаком).						

После	ових	података	следи	Сажетак	који	треба	да	садржи	од	100	до	
250	речи.	Иза	сажетка	иду	Кључне речи	чији	број	не	може	бити	већи	од	10,	
док	њихова	употреба	у	тексту	треба	да	буде	што	већа.	У	сажетку	треба	
да	стоји	предмет	анализе,	циљ	рада,	коришћени	методолошки	приступи,	
резултати,	 закључак	 или	 одређене	 препоруке.	 На	 крају	 текста	 треба	
написати	Резиме	чија	дужина	може	бити	до	1/10	дужине	чланка.	Аутор	
би	 у	 Резимеу	 у	 структуираном	 облику	 требало	 да	 истакне	 најважније	
резултате	и	закључке	истраживања	до	којих	је	дошао	у	свом	раду	знатно	
шире	него	у	сажетку.	Сажетак, кључне речи и резиме	треба	превести	и	
на	енглески	језик,	ако	је	рад	на	енглеском,	сажетак	и	кључне	речи	треба	
превести	на	српски	језик.

Текст	треба	писати	у	фонту	Times	New	Roman,	величина	слова	12,	са	
увученим	пасусима	и	проредом	1,5	–	ћирилично	писмо.	

Поднаслов	куцати	у	фонту	Times	New	Roman,	величина	слова	14.
Фусноте	 у	форми	напомена	 се	 дају	на	 дну	 стране	 у	 којој	 се	 налази	

коментарисани	 део	 текста	 или	 навођене	 литературе.	 Фусноте	 су	 истог	
фонта	као	основни	текст	и	треба	их	куцати	са	командом	Insert	–	Refer
ence	–	Footnote,	а	не	намештањем	разних	оквира,	јер	једино	на	тај	начин	
можемо	гарантовати,	да	ће	се	и	у	прелому	фусноте	појавити	на	добром	
месту.	Приликом	навођења	фуснота	руководити	се	следећим	упутствима:

	 када	се	ради	о	монографији	фуснота	мора	садржати:	име	и	презиме	
аутора,	 наслов	 рада	 у	 италику,	 издавач,	 место,	 година	 издања	 и	
број	стране	(на	пример:	Зоран	Аврамовић,	Родомрсци,	Институт	за	
политичке	студије,	Београд,	2009,	стр.	15);

	 када	 се	 ради о чланку,	 име	 и	 презиме	 аутора,	 назив	 чланка	 под	
наводницима,	назив	часописа	у	италику,	издавач,	место	издавања,	
број,	 година	 излажења	 и	 број	 страница	 (на	 пример:	 Миша	
Стојадиновић,	 „Од	 теорије	 социјалних	 конфликата	 до	 њихових	
решења“,	 Политичка ревија, Институт	 за	 политичке	 студије,	
Београд,	бр.	04/2009,	стр.	67);

	 када	 се	 ради	 о	 зборнику радова:	 	 име	 и	 презиме	 аутора,	 назив	
рада	под	наводницима,	назив	зборника	италиком,	онда	у	загради	
написати	 приређивача	 зборника,	 издавач,	 место	 издања,	 година	
издања,	 број	 стране	 (на	 пример:	 Дејана	 Вукчевић,	 ,,Србија	 и	



придруживање	 Европској	 унији‘‘,	 У:	 Србија – политички и 
институционални изазови	 (приредили:	 Момчило	 Суботић,	
Живојин	Ђурић),	Институт	 за	 политичке	 студије,	 Београд,	 2008,	
стр.	239);

- извори са Интернета,	који	не	смеју	прећи	више	од	10%	коришћене	
литературе,	 треба	 да	 садрже	 пуну	 интернет	 адресу	 (на	 пример:	
http://sh.wikipedia.org/wiki/Revolucija).		

- архивска грађа,	 мора	 да	 садржи	 наслов	 (одређује	 се	 тако	 да	
одговори	 на	 питања:	 ко?	 коме?	 шта?)	 и	 где	 се	 налази	 (креће	 се	
од	 навођења	 највеће	 целине,	 а	 завршава	 са	 навођењем	 најмање	
целине)	(на	пример:	Извештај	Министарства	иностраних	дела	од	
19.	априла	1888.	о	постављењу	конзула.	Архив	Србије,	МИД,	КТ,	
ф	2,	р93/1894.

	 Иза	 сваког	 рада	 треба	 да	 иде	 литература	 поређана	 по	 азбучном	
реду,	са	следећим	елементима:	

- књиге:	 презиме	 и	 име	 аутора,	 наслов	 књиге	 италиком,	 издавач,	
место	 издања,	 година	 (на	 пример:	 Суботић,	 Момчило:	 Српско 
питање данас,	Институт	за	политичке	студије,	Београд,	2008);

- зборници:	 презиме	 и	 име	 аутора,	 назив	 рада	 под	 наводницима,	
назив	 зборника	 италиком,	 онда	 у	 загради	 написати	 приређивача	
зборника,	 издавач,	 место	 издања,	 година	 издања	 (на	 пример:	
Марковић,	 Драган,	 ,,Демократизација	 власти	 и	 управљања	 у	
Србији‘‘,	 У:	 Србија – политички и институционални изазови 
(приредили:	 Момчило	 Суботић,	 Живојин	 Ђурић),	 Институт	 за	
политичке	студије,	Београд,	2008);

- чланак:	 презиме	 и	 име	 аутора,	 назив	 рада	 под	 наводницима,	
назив	 зборника	 италиком,	 онда	 у	 загради	 написати	 приређивача	
зборника,	 издавач,	 место	 издања,	 година	 издања	 (Кнежевић,	
Милош,	 	 ,,Варка	европске	хармоније‘‘,	Српска политичка мисао, 
Институт	за	политичке	студије,	Београд,	бр.	4/2008);

- литература са Интернета,	 која	 не	 сме	 прећи	 више	 од	 10%	
коришћене	литературе,	треба	да	садржи	пуну	интернет	адресу	(на	
пример:	http://sh.wikipedia.ofg/wiki/Revolucija).

- архивска грађа,	 мора	 да	 садржи	 наслов	 (одређује	 се	 тако	 да	
одговори	 на	 питања:	 ко?	 коме?	 шта?)	 и	 где	 се	 налази	 (креће	 се	
од	 навођења	 највеће	 целине,	 а	 завршава	 са	 навођењем	 најмање	
целине)	(на	пример:	Извештај	Министарства	иностраних	дела	од	
19.	априла	1888.	о	постављењу	конзула.	Архив	Србије,	МИД,	КТ,	
ф	2,	р93/1894.

Текстове	 слати	 у	 електронском	 облику	 на	 следећу	 еmail	 адресу	 
ipsbgd@eunet.rs
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