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МОЋ У ОСТВАРИВАЊУ КОЛОНИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ*

Sibi imperare maximum imperium est.
 (Собом владати највећа је власт)
Латинска пословица

Сажетак
Овај рад је по ку шај да се ука же на опа сност ко ло ни јал не по-

ли ти ке по на ци о нал ну без бед ност ма лих др жа ва ко је ни су у ста њу 
да са чу ва ју соп стве ни су ве ре ни тет и на ци о нал ну без бед ност на по-
чет ку XXI ве ка. Сам кoлонијализам је по јам ко ји де фи ни ше прак су 
у ко јој по је ди не др жа ве ши ре свој су ве ре ни тет из ван ма тич не те-
ри то ри је кроз осни ва ње ко ло ни ја, од но сно за ви сних под руч ја чи је 
се ста нов ни штво ста вља под не по сред ну власт. На кон за вр шет ка 
хлад ног ра та и на ру ша ва ња рав но те же мо ћи осам де се тих го ди на 
XX ве ка не ке запaдне си ле су ди пло мат ским сред стви ма под из-
го во ром гло ба ли за ци је ин тен зи ви ра ли спро во ђе ње ко ло ни јал не 
по ли ти ке. Где то ни је мо гло уз по моћ ди пло ма ти је при ме њи ва ли 
су нај гру бље на сил не ме то де, укљу чу ју ћи и агре си ју  про тив оних 
др жа ва ко је ни су има ли ни ка кве шан се за од бра ну. На по чет ку XXI 
ве ка гло ба ли за ци ја је сво јим упор ним и не прин ци пи јел но на сил-
ном по ли ти ком по ка за ла да она пред ста вља са вре ме ни при вред ни 
ко ло ни ја ли зам, или  ста ро роп ство у но вим окви ри ма.
Кључ не ре чи: ко ло ни ја, ко ло ни ја ли зам, ме тро по ла, ко ло ни јал на по ли ти-

ка, без бед ност 
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Са вре ме ни ко ло ни ја ли зам и на по чет ку XXI ве ка ис по ља ва  
ре ци ди ве и вр ло упор но на гри за су ве ре ни тет мно гих ма лих др жа-
ва. Он да нас по ка зу је сво ја два раз ли чи та али по ве за на сти ла. Пр-
ви ње гов стил об ли ко ва ле су исто риј ски на ста ле ад ми ни стра тив не 
уста но ве За пад не Евро пе (и, у крат ком пе ри о ду, Ја па на) у Ази ји, 
Афри ци и у обе Аме ри ке. Тај фе но мен по ти че из XVI ве ка а углав-
ном је не стао сре ди ном ХХ ве ка. У сво јој дру гој ин кар на ци ји ко ло-
ни ја ли зам је до нео вред но сти, ста во ве и сте ре о ти пе ко ји се ве зу ју 
за ко ло ни јал не вла да ви не од ко јих ће се свет спо ро опо ра вља ти, ако 
се уоп ште опо ра ви.1) Ка да су ко ло ни јал на цар ства до сти гла свој вр-
ху нац – у пр вим де це ни ја ма ХХ ве ка – ве ћи на на уч ни ка је сма тра ла 
да је ко ло ни ја ли зам имао свој по чет ни и сред њи пе ри од раз во ја, и 
да је, ло гич но, до жи вео крај. Ко ло ни је су пред ста вља ле са мо но ви 
об лик цар ства ко ји су сми сли ли и раз ви ја ли Евро пља ни од XVI 
ве ка на да ље. До 1900. го ди не го то во сва ко дру штво из ван Евро пе 
по ста ло је или је већ би ло ко ло ни ја не ке европ ске др жа ве. На уч-
ни ци су рас пра вља ли о раз ли ка ма из ме ђу хо ланд ске енер гич но сти 
и пор ту гал ске ле тар гич но сти, фран цу ске аси ми ла ци је и бри тан ске 
ин ди рект не упра ве, али су то би ли са мо на ци о нал ни об ли ци у ко ји-
ма се ис по љи ла оп шта при ро да европ ског ко ло ни ја ли зма. Ус по ста-
вљен је си лом и прет њом, ка да су гу вер не ри од го вор ни европ ским 
др жа ва ма пре у зе ли и по че ли да вр ше власт. Чи ни ло се да је бе да 
ве ћи не ко ло ни зо ва них на ро да и њи хо вих при вре да би ла по сле ди ца 
штет ног ути ца ја ко ло ни јал не по ли ти ке и ње ног про гра ма. А ка да 
су ко ло ни јал не др жа ве осе ти ле си гур ност, по че ле су све ви ше да 
за ди ру у жи вот сво јих по да ни ка, па је не за до вољ ство љу ди на го ве-
шта ва ло крај те ко ло ни јал не епо хе.2) 

КО ЛО НИ ЈА ЛИ ЗАМ НА ПО ЧЕТ КУ XXI ВЕ КА

По јам ко ло ни ја ли зам (на стао од лат. co lo nia, на се о би на, на се-
ље, енгл. co lo ni a lism) пред ста вља: под јарм љи ва ње од ре ђе не зе мље 
(ко ло ни је) од стра не не ке др жа ве (ме тро по ле) у ци љу пу не еко-
ном ске екс пло а та ци је, али и при па ја ње соп стве ним те ри то ри јал-
ним по се ди ма; од нос из ме ђу ме тро по ле и ко ло ни је ко ји се огле да 
у на ме та њу ко ло ни ји нео гра ни че не вла сти ме тро по ле и еко ном ској 
екс пло а та ци ји при род них бо гат ста ва ко ло ни је; по ли ти ка ко ло ни-

1) До налд Де нон, Ко ло ни ја ли зам, Ен ци кло пе ди ја дру штве них на у ка, При ре ди ли: Адам 
Ку пер и Џе си ка Ку пер, Том I, „Слу жбе ни гла сник”, Бе о град, 2009, стр. 630. 

2) Tho mas, N, Co lo ni a lism`s Cul tu re, New York, 1994, стр. 51. 
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јал них си ла ко ја се огле да у на сто ја њу да се стек ну но ве ко ло ни је 
и за др же ста ре; док три на ко ја оправ да ва ко ло ни јал на осва ја ња и 
ко ло ни јал не од но се.3) Да кле, тек што су ко ло ни јал ни моћ ни ци на-
го ве сти ли  по вра так са пе ри фе ри је у ме тро по лу, и нај ма ња сит ни ца 
оно га што се зна ло о ко ло ни ја ли зму до ве де на је у пи та ње. Пра во 
на ци ја на су ве ре ни тет усло ви ло је по тре бу да се де фи ни ше по јам 
на ци је. У том сми слу дис хар мо нич не тен ден ци је пот хра њу ју пост-
мо дер ни стич ке кри ти ке ака дем ског по зи ти ви зма.  Не ки на уч ни ци 
у но ви јим ра до ви ма уме сто да се ба ве по ли тич ким и еко ном ским 
по ја ва ма, на гла ше но ис ти чу кул тур ни са др жај и спо соб ност ко ло-
ни јал них кул ту ра да пре жи ве крај фор мал не ко ло ни јал не вла да ви-
не.  

Ко ло ни ја ли зам ни је, уоста лом, пред ста вљао ано ма ли ју, ни ти 
је био огра ни чен вре ме ном и про сто ром. Не ки те о ре ти ча ри сма-
тра ју да га у сво јој при ро ди но си за пад но про све ти тељ ство, па на-
во де, на при мер, Џо на Ло ка (John Loc ke), ко ји је сма трао да је „Бог 
ство рио свет за све љу де, али ка ко им га је да ри вао за рад ко ри сти 
и нај ве ћих жи вот них угод но сти ко је из ње га мо гу из ву ћи, сто га 
му је на ум си гур но био да га у ру ке пре да вред ни ма и ра ци о нал-
ни ма“. У ори ги нал ном де лу Едвар да Са и да (Ed ward Wa die Said) 
Ори јен та ли зам (Ori en ta lism) и у књи зи Кул ту ра и им пе ри ја ли зам 
(Cul tu re and Im pe ri a lism), као и у мно гим ра до ви ма гру пе ауто ра 
ко ји су про те ра ни из ју жне Ази је, оку пље них на про јек ту под на-
зи вом Мар ги нал не сту ди је (Sub bal tern Stu di es), на во ди се да ко ло-
ни ја ли зам ни је ве зан за не ку до вр ше ну епо ху и да не озна ча ва не ки 
од ре ђе ни скуп уста но ва. Де ко ло ни ја ли за ци ја сто га зах те ва не што 
ви ше од при ме не тех нич ких ре ше ња за ма те ри јал не про бле ме. Ко-
ло ни јал на апо ло ге ти ка и три јум фа ли стич ке те о ри је о ан ти ко ло ни-
јал ном на ци о на ли зму, ка ко ис ти че До налд Де нон пред ста вља ју два 
ли ца исте ме да ље, оне ни су ни шта дру го до за ме на за те о ри је по-
сте пе ног, ево лу тив ног раз во ја дру штва, ко је ис кри вљу ју уме сто да 
ра све тља ва ју до га ђа је у про шло сти и са да шњо сти.4)

Епо ха раз во ја ова ко схва ће ног ко ло ни ја ли зма по кла па се с 
вре ме ном ис тра жи вач ких пу то ва ња и ге о граф ских от кри ћа, кра јем 
XV и по чет ком XVI ве ка, с тим да су та да шње ве ли ке по мор ске 
си ле осни ва ле сво је ко ло ни је5) (на се о би не сво јих по да ни ка) и тр-

3) Бо рис Кри во ка пић, Ен ци кло пе диј ски реч ник ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род них од но-
са, „Слу жбе ни гла сник”, Бе о град, 2010, стр. 421.

4) До налд Де нон, Ко ло ни ја ли зам, Ен ци кло пе ди ја дру штве них на у ка, При ре ди ли: Адам 
Ку пер и Џе си ка Ку пер, Том I, „Слу жбе ни гла сник”, Бе о град, 2009, стр. 632. 

5) Ко ло ни ја (од лат. co lo nia, на се о би на, на се ље, се о ско има ње; енгл. сolony) 1. У ан тич ком 
све ту, на зив за на се ља (обич но пре ко мор ска) гра ђа на јед не др жа ве (гра да) ван ње них 
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го вач ке ста ни це у зе мља ма ко је су от кри ли њи хо ви мо ре плов ци. 
По след ња ве ли ка по де ла ко ло ни ја из вр ше на је на Бер лин ској кон-
фе рен ци ји 1855. го ди не. Све по сле то га зна чи ло је по нов ну пре ра-
спо де лу већ по де ље ног све та.6)

Иако је ве ћи на ко ло ни ја би ла пот пу но обес пра вље на и укљу-
че на у те ри то ри јал не по се де ме тро по ле, по је ди не ме ђу њи ма (по-
себ но оне ко је су би ле ге о граф ски знат но уда ље не од ме тро по ле и 
ко ји ма су упра вља ли ра зни ви це кра ље ви, гу вер не ри и сл.) ужи ва ле 
су у ра зним пе ри о ди ма из ве сне об ли ке ауто но ми је, укљу чу ју ћи и 
ма кар еле мен тар не об ли ке ме ђу на род но прав ног су бјек ти ви те та у 
вре ме ка да је осла би ла власт ко ло ни јал не си ле, од но сно у ду жем 
или кра ћем пе ри о ду пред сти ца ње не за ви сно сти. Нај по зна ти ја ко-
ло ни ја у Евро пи је сте Ги брал тар, та ко ђе под бри тан ском вла шћу. У 
про шло сти, вој на ко ло ни ја је би ла те ри то ри ја дуж гра ни це на ко јој 
су на се ље ни вој ни ци.7) 

Иде о ло ги ја и прак са ко ло ни ја ли зма до жи вља ва ју вр ху нац 
кроз им пе ри ја ли зам. Ка ко твр ди исто ри чар Фи лип Кер тин (Phi lip 

гра ни ца, а на ро чи то за на се о би не Ста рих Гр ка, осни ва не у VI II-VI ве ку п. н. е. на си ци-
ли јан ским, ју жно и та ли јан ским, цр но мор ским и дру гим оба ла ма (Си ра ку за, Не а по лис, 
Ма си ли ја, Ви зант, Ге ла, Ким, Си ба рис, Кро тон, Та рент и др.). Не ке од ових ко ло ни ја 
то ли ко су се раз ви ле да су осни ва ле и соп стве не „ко ло ни је-кће ри” (та ко је нпр. Ге ла 
осно ва ла Акра гас, Си ба рис је осно вао По сеј до ни ју итд.). Јед на од осо бе но сти ових пр-
вих ко ло ни ја је сте то да су се оне, по пра ви лу, осни ва ле на до та да пу стим (не на ста-
ње ним) ме сти ма, тј. ни су под ра зу ме ва ле оти ма ње зе мље од ло кал них ста нов ни ка. 2. У 
но ви јој исто ри ји та ко се на зи ва не са мо у прав на те ри то ри ја, под врг ну та нео гра ни че ној 
вла сти од ре ђе не др жа ве (ме тро по ле), од ко је је нај че шће про стор но знат но уда ље на (ко-
ло ни је европ ских др жа ва у Афри ци, Аме ри ци и др.). Ње но ста нов ни штво не чи не (или 
чи не у ре ла тив но ма лом бро ју) из вор ни гра ђа ни ме тро по ле, већ при пад ни ци дру гих, 
до мо ро дач ких на ро да, при си ље них да тр пе власт ко ло ни јал не си ле ко ја за пра во вр ши 
еко ном ску екс пло а та ци ју њи хо ве зе мље, ко ри сте ћи је као из вор си ро ви на и тр жи ште 
за пла сман соп стве них про из во да. Не ка да шње ве ли ке ко ло ни јал не си ле би ле су Пор-
ту га ли ја, Шпа ни ја, Ве ли ка Бри та ни ја, Фран цу ска, Хо лан ди ја, Не мач ка, Ја пан и др. (Бо-
рис Кри во ка пић, Ен ци кло пе диј ски реч ник ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род них од но са, 
„Слу жбе ни гла сник”, Бе о град, 2010, стр. 420). 

6) Бли же гле да ју ћи, 1900. го ди не, на са мом по чет ку ХХ ве ка, од укуп но 132,8 мил. км ква-
драт них, ко ли ка је по вр ши на по зна тог све та, ко ло ни је су за у зи ма ле укуп но 79,2 мил. км 
ква драт них или чак 59,4%. Нај ве ће по се де има ла је Ве ли ка Бри та ни ја (32,7 мил. км ква-
драт них), за тим Фран цу ска (11 мил. км ква драт них), Не мач ка (2,6 мил. км ква драт них), 
Бел ги ја (2,4 мил. км ква драт них), Пор ту га ли ја (2,1 мил. км ква драт них), Хо лан ди ја (2 
мил. км ква драт них), САД (1,9 мил. км ква драт них), Ита ли ја (0,5 мил. км ква драт них), 
Шпа ни ја и Дан ска (по 0,2 мил. км ква драт них) итд. Сма тра се да је 1914. на ко ло ни је 
от па да ло чак 57,9% Зе мљи не по вр ши не и 34,3% свет ског ста нов ни штва. Та ко су пред 
по че так Пр вог свет ског ра та у Афри ци по сто ја ле са мо три су ве ре не др жа ве – Еги пат, 
Ли бе ри ја и Ети о пи ја. Још 1923. го ди не ко ло ни је Ве ли ке Бри та ни је би ле су ве ће од сво је 
ме тро по ле, по бро ју ста нов ни ка 9,2 пу та, а по по вр ши ни те ри то ри је – 176 пу та (Исто, 
стр. 420).

7) Ко ло ни јал ним раз до бљем сма тра се епо ха но во ве ков ног ко ло ни ја ли зма од от кри ћа Аме-
ри ке 1492. до кра ја Дру гог свет ског ра та 1945. го ди не. Ово је те сно по ве за но с на стан-
ком и раз во јем ка пи та ли зма (Бо рис Кри во ка пић, Ен ци кло пе диј ски реч ник ме ђу на род ног 
пра ва и ме ђу на род них од но са, „Слу жбе ни гла сник”, Бе о град, 2010, стр. 419-420). 
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Cur tin), ко ло ни ја ли зам је „вла да ви на од стра не на ро да ко ји при па-
да ју дру га чи јој кул ту ри”. Но, да би се ја сно ин тер пре ти рао мо дер-
ни ко ло ни ја ли зам, тре ба раз ја сни ти вла да ви ну и при пад ност дру-
га чи јој кул ту ри. Ко ло ни јал ни го спо да ри од у зи ма ју це лом дру штву 
мо гућ ност соп стве ног раз во ја. Тим раз во јем упра вља ју стран ци, 
во ђе ни пре све га сво јим при вред ним ин те ре си ма. Још јед на вр ло 
ва жна ка рак те ри сти ка ко ло ни ја ли зма је сте у свет ској исто ри ји рет-
ко ви ђе но од би ја ње ко ло ни јал них го спо да ра да ус по ста ве кул ту ро-
ло шку ве зу с на ро ди ма ко ји ма су го спо да ри ли.8) 

Као им пе ри ја ли зам се озна ча ва ју све ак тив но сти ко је би тре-
ба ло да по слу же за из град њу тран скон ти нен тал них им пе ри ја. Ту, 
уз ја сну на ме ру по нов ног на ме та ња соп стве них на ци о нал них ин-
те ре са, спа да и моћ за спро во ђе ње тих ин те ре са у ме ђу на род ном 
си сте му. При то ме, им пе ри ја ли зам пре ко ко ло ни ја ли зма пре ла зи у 
свет ску по ли ти ку, у ко јој ко ло ни је вр ше циљ са ме по се би, по ста ју 
из вор мо ћи и мо гу се за ме њи ва ти у гло бал ној бор би за моћ. Осим 
то га, им пе ри јал не си ле (на при мер Бри тан ска им пе ри ја у XIX и 
XX ве ку) има ју при вред ни и по ли тич ки ути цај ко ји на ди ла зи под-
руч ја ди рект не ко ло ни је. То се по ка за ло ефи ка сни јом ме то дом вла-
да ња. Ка ко им пе ри ја ли зам са др жи и спо соб ност об у хва та ња ве ли-
ких при вред них под руч ја, са мо се Ве ли ка Бри та ни ја и САД мо гу 
сма тра ти пот пу но раз ви је ним им пе ри јал ним си ла ма. Фран цу ска, 
Не мач ка, Ру си ја и Ја пан или ни су би ли до вољ но ду го при сут ни на 
свет ској сце ни, или су би ли при вред но пре ви ше сла би за про бој на 
уда ље на тр жи шта. Да кле, ко ло ни ја ли зам је по јам ко ји де фи ни ше 
прак су у ко јој по је ди не др жа ве ши ре свој су ве ре ни тет из ван ма-
тич не те ри то ри је кроз осни ва ње ко ло ни ја, од но сно за ви сних под-
руч ја чи је се до мо ро дач ко ста нов ни штво ста вља под не по сред ну 
власт или исе ља ва. Ко ло ни ја ли зам је и на зив за иде о ло ги ју ко јом 
се оправ да ва ју та кви по ступ ци, нај че шће кроз раз не вер ске и ра сне 
док три не о су пер и ор но сти од ре ђе не ве ре, ра се или кул ту ре над ве-
ра ма, ра са ма и кул ту ра ма на ро да и под руч ја над ко ји ма се вр ши по-
ли ти ка ко ло ни ја ли зма. По јам ко ло ни ја ли зам бли ско је по ве зан, али 
не и исто ве тан с пој мом им пе ри ја ли зма. У XX ве ку сте као је пе жо-
ра тив но зна че ње, јер се по ве зу је с угње та ва њем азиј ских, африч-
ких и ла ти но а ме рич ких на ро да од стра не европ ских ко ло ни јал них 
си ла. У исто ри ји су по зна те три вр сте ко ло ни ја ли зма:

1. Кла сич ни ко ло ни ја ли зам – во ди пот пу ном (по ли тич ком 
и еко ном ском) пот чи ња ва њу на ро да и др жа ва. Да би се овај циљ 

8) До налд Де нон, Ко ло ни ја ли зам, Ен ци кло пе ди ја дру штве них на у ка, При ре ди ли: Адам 
Ку пер и Џе си ка Ку пер, Том I, „Слу жбе ни гла сник”, Бе о град, 2009, стр. 633. 
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по сти гао, че сто је при ме њи ва на и ору жа на си ла.9) На кон што сло-
бод не зе мље по ста ну ко ло ни је дру гих зе ма ља, по ста ју и бес пла тан 
из вор си ро ви на и јеф ти не рад не сна ге, а ме тро по ла до би ја но во 
тр жи ште за из воз ро бе и ка пи та ла. Про цес де ко ло ни за ци је ни је 
се раз ви јао јед на ко бр зо у свим де ло ви ма све та. Се вер на и Ју жна 
Аме ри ка осло бо ђе не су још у XVI II и XIX ве ку, а Афри ка и Ази ја 
у XX ве ку.

2. Нео ко ло ни ја ли зам – пред ста вља но ви ји об лик ко ло ни ја-
ли зма. На ста је и раз ви ја се у XX ве ку. Ње го ви глав ни но си о ци су 
ви со ко-раз ви је не зе мље. Су шти на нео ко ло ни ја ли зма је сте у то ме 
што се зе мља ма, у ма њој или ве ћој ме ри, при зна је по ли тич ка не-
за ви сност, али се у еко ном ском сми слу оне до во де у за ви сан по ло-
жај. Ме тро по ла10) ула же ка пи тал у онај сег мент про из вод ње за ко ји 
ми сли да ће нај бр же до не ти про фит. Ова ква вр ста ко ло ни ја ли зма 

9)  Ко ло ни јал не тру пе (енгл. co lo nial tro ops). У до ба ко ло ни ја ли зма: 1. у нај ши рем сми-
слу, све тру пе ко је су ко ло ни јал не си ле упу ћи ва ле у дру ге де ло ве све та ра ди ко ло ни-
јал них осва ја ња и очу ва ња свог ста ту са у ко ло ни ја ма; нај че шће су би ле са ста вље не од 
др жа вља на ме тро по ле; 2. у ужем сми слу, спе ци ја ли зо ва не је ди ни це (по себ но ода бра не, 
об у че не, опре мље не и сл.), фор ми ра не спе ци јал но за вр ше ње бор бе них за да та ка у ко-
ло ни ја ма; пр ве та кве тру пе ја ви ле су се у Фран цу ској у XVII ве ку, као че те мор на рич ке 
пе ша ди је, а за тим њи хов број ра сте, с тим да их убр зо фор ми ра ју и дру ге др жа ве; ко ри-
шће не су углав ном у Афри ци, Ази ји и Се вер ној Аме ри ци; ка сни је се у не ким слу ча је ви-
ма фор ми ра ју, ма кар де ли мич но, из са ста ва до мо ро да ца, од но сно од др жа вља на ра зних 
др жа ва (раз не ле ги је стра на ца), с тим да су офи ци ри увек др жа вља ни ме тро по ле; 3. 
у по себ ном зна че њу, на зив за вој не је ди ни це ко је су ко ло ни јал не си ле фор ми ра ле од 
ста нов ни ка ко ло ни ја, њи хо вом на сил ном мо би ли за ци јом, ра ди ко ри шће ња у ра то ви ма 
на дру гим про сто ри ма; та кве тру пе бо ри ле су се и у Пр вом и у Дру гом свет ском ра ту; 
њи хов ста ре шин ски ка дар, у пр вом ре ду офи цир ски са став, био је, по пра ви лу, ис кљу-
чи во из ме тро по ле (Бо рис Кри во ка пић, Ен ци кло пе диј ски реч ник ме ђу на род ног пра ва и 
ме ђу на род них од но са, „Слу жбе ни гла сник”, Бе о град, 2010, стр. 421).

10) Да кле, реч ме тро по ла, по ти че од грч ке ре чи me tro po lis, што зна чи град, ма ти ца, глав ни 
град; а енгл. me tro po lis зна чи град, глав ни град. По ред ових зна че ња, у ста рој Грч кој, 
ме тро по ла пред ста вља град ко ји је имао сво је ко ло ни је, град ма ти цу. У ме ђу на род ним 
од но си ма до дру ге по ло ви не XX ве ка, ме тро по ла је би ла др жа ва ко ја је има ла ко ло ни-
јал не по се де над ко ји ма оства ру је сво ју власт, а реч про вин ци ја по ти че од ла тин ске ре чи 
pro vin cia, што зна чи већ осво је на зе мља, у ен гле ском је зи ку pro vin ce. Док су на За па ду 
сна жне ди на сти је кон тро ли са ле од ре ђе ну те ри то ри ју, у Сред њој и Ју го и сточ ној Евро пи 
ди на сти је се ни су ве за ле уз тач но од ре ђе ну те ри то ри ју и по да ни ке, а ка сне и оста ли 
про це си мо дер ни за ци је (ин ду стри ја ли за ци ја, ур ба ни за ци ја, де мо кра ти за ци ја по ли ти ке, 
ин те гра ци ја на ци је). Због то га је то про стор „за ка сне лих на ци ја“ (Hel mut Ples sner) и 
„ду гог тра ја ња XIX ве ка“, у ко јем је an cien régi me ус пео да се одр жи још ду го на кон свог 
сло ма на За па ду. Тер ми ном an cien régi me ов де се озна ча ва вла да вин ски по ре дак ко ји 
има хи брид на свој ства, од но сно пред ста вља ме ша ви ну ста рог си сте ма и зна че ње мо дер-
не др жа ве. Упра во та не мо гућ ност пре о вла да ва ња ста рог и до вр ше ња про це са мо дер ни-
за ци је об ли ко ва ла је глав но зна че ње пој ма an cien régi me: an cien régi me је устро јен као 
им пе ри ја у ко јој цен тар до ми ни ра над пе ри фе ри јом; власт и вла сни штво ни су одво је ни, 
не го вре ди фор му ла: што ви ше вла сти, то ви ше вла сни штва; власт, на да ље, фор мал но 
при па да др жа вља ни ма као но си о ци ма су ве ре ни те та, но фак тич ки је у по се ду мо нар-
ха; мо нарх је ујед но и нај бо га ти ји по је ди нац; он кон тро ли ше при сва ја ње ма те ри јал них 
до ба ра и до де љу је раз не при ви ле ги је и по сто ји ди хо том на по де ла на бо га ту ма њи ну и 
си ро ма шну ве ћи ну (Ти хо мир Ци пек, Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца - an ci ent 
régi me, За греб, 1998, стр. 292-293), 
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нај че шће се ја вља из ме ђу бив ших ко ло ни ја и ме тро по ле. По ја вом 
нео ко ло ни ја ли зма на ста вља се екс пло а та ци ја при род них бо гат ста-
ва си ро ма шних зе ма ља све та.

3. Тех но ло шки ко ло ни ја ли зам – на ста је као вид за ви сно сти 
јед не др жа ве од дру ге, без об зи ра на ње ну моћ или вој ну сна гу. 
На у ка по ста је основ ни но си лац тех но ло шког на прет ка, па сто га 
све зе мље те же што ве ћем тех но ло шком на прет ку, ка ко би сво је 
про из во де мо гле да про да ју на ве ћем тр жи шту. Пра те ћа по ја ва тех-
но ло шког ко ло ни ја ли зма је ку по ва ње (вр бо ва ње) ви со ко ква ли фи-
ко ва них струч ња ка. На овај на чин фа во ри зу је се ма ли број др жа ва 
ко је су во де ће у не кој обла сти на уч ног или тех но ло шког раз во ја. 
Ко ло ни јал ном кла у зу лом ко ло ни јал не си ле су по сти за ле да се од-
ред бе од ре ђе них ме ђу на род них уго во ра не при ме њу ју на њи хо ве 
ко ло ни јал не по се де, чи ме су се би оста вља ле од ре ше не ру ке.11) 

Кра јем XIX ве ка Аустро у гар ска мо нар хи ја је по ста ви ла се-
би циљ да по ста не ве ли ка ко ло ни јал на си ла, по угле ду на већ по-
сто је ће си ле. Цен тар12) је ви де ла у Бе чу, а пе ри фе ри ју на про сто ру 
Бал ка на. Ако би су ве ре но овла да ла про сто ром Бал ка на, ње на аспи-

11) Ко ло ни јал на кла у зу ла (нлат. Сolonialis, ко ји се ти че ко ло ни ја, cla u su la, од ред ба; енгл. 
co lo nial cla u se) 1. Од ред ба ме ђу на род ног уго во ра ко јом се уре ђу је при ме на уго во ра на 
не са мо у прав не те ри то ри је (ко ло ни је), та ко што се пре ци зи ра да ли ће се на њих од но-
сни уго вор при ме ни ти и под ко јим усло ви ма. У том сми слу, под „ко ло ни ја ма“ се, по ред 
пра вих ко ло ни ја, по не кад под ра зу ме ва ју и те ри то ри је под ста ра тељ ством, од но сно ра-
зни об ли ци за ви сних др жа ва (про тек то ра ти, ва зал не др жа ве). 2. У ужем сми слу, од ред ба 
ме ђу на род ног уго во ра ко јом се на про сто ис кљу чу је при ме на тог уго во ра на све или 
са мо не ке не са мо у прав не те ри то ри је под упра вом др жа ве уго вор ни це. (Бо рис Кри во-
ка пић, Ен ци кло пе диј ски реч ник ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род них од но са, „Слу жбе-
ни гла сник”, Бе о град, 2010, стр. 421; An kerl, Guy, Co e xi sting Con tem po rary Ci vi li za ti ons, 
INU Press, Ge ne va, 2000. p. 341).

12) У раз ма тра њу од но са цен тра и пе ри фе ри је ва жно је ана ли зи ра ти и нео марк си стич ку 
те о ри ју свет ског по рет ка Има ну е ла Ва лер штај на (Im ma nuel Wal ler ste in), у ко јој се кон-
цепт цен тар/пе ри фе ри ја ана ли зи ра у ве о ма раз ра ђе ној фор ми. Ва лер штај но ва те о ри ја 
по ка за ла се по пу лар ном, пре све га, у обла сти еко ном ске исто ри о гра фи је, а ин спи ри са ла 
је, из ме ђу оста лих, и не мач ког исто ри ча ра Хан са Хајн ри ха Нол теа (Hans He in rich Nol te) 
и ње гов ис тра жи вач ки тим да по мо ћу ње ис тра жу ју уну тра шње пе ри фе ри је у Евро пи 
и њи хов од нос пре ма цен тру на раз ли чи тим ни во и ма, не са мо на свет ском или ме ђу на-
род ном, не го и на ре ги о нал ном, или у окви ру јед не др жа ве. Ова кав при ступ мо гао би се 
при ме ни ти и на Хаб збур шку мо нар хи ју, у ко јој се ве о ма ла ко от кри ва ви ше цен та ра (по-
ред Бе ча и Бу дим пе ште, и Праг, на при мер, игра зна чај ну уло гу) и раз ли чи те уну тра шње 
пе ри фе ри је, за ви сно од то га из ко је пер спек ти ве и у ко јем се прав цу ана ли зи ра. По зна ти 
бал ка но лог Га бри је ла Шу берт (Ga bri el la Schu bert) у свом тек сту „Има ги нар не ге о гра-
фи је пе ри фе ри је” ис ти че да је Бал кан рас трг нут на по при шту европ ских па ра диг ми и 
раз ма тра пе ри фер ну по зи ци ју ко ја је Бал ка ну до де ље на на ког ни тив ној ма пи За пад не 
Евро пе. За раз ли ку од по зи тив ни је вред но ва ног ре ги о на Сред ње Евро пе, Бал ка ну се, од 
по чет ка XX ве ка, у за пад но е вроп ском (јав ном, на уч ном, но ви нар ском...) дис кур су при-
пи су је цео спи сак не га тив них осо би на, чи не ћи га там ном стра ном европ ске са мо све сти, 
сме тли штем не га тив них ка рак те ри сти ка, на су прот ко јих се из гра ди ла по зи тив на сли ка 
о европ ским Евро пеј ци ма и ци ви ли зо ва ном За па ду (Га бри је ла Шу берт, „Има ги нар на 
ге о гра фи ја „Бал ка на” из су прот них пер спек ти ва и њи хо ве ма ни фе ста ци је у књи жев ним 
де ли ма“, Збор ник ра до ва Сли ка дру гог у бал кан ским и сред њо е вроп ским књи жев но сти-
ма, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град, 2006, стр. 17-21).
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ра ци ја би ла би да ље на сту па ње пре ма ис то ку. Бо сна и Хер це го ви на 
би ла је аутен ти чан при мер про вин ци је са свим ње ним ка рак те ри-
сти ка ма пот чи ње но сти ме тро по ли, због че га је и на сту пи ла ма сов-
на са мо ор га ни за ци ја гра ђа на Бо сне и Хер це го ви не и при пре ма за 
бор бу за по сто ја ње и оп ста нак. Ве ли ке ко ло ни јал не си ле ни су се 
од ре кле ко ло ни јал не по ли ти ке, ни по сле за вр шет ка Дру гог свет-
ског ра та. На кон на ру ша ва ња рав но те же мо ћи осам де се тих го ди на 
XX ве ка не ке запaдне си ле су ди пло мат ским сред стви ма под из го-
во ром гло ба ли за ци је на ста ви ли са спро во ђе њем ко ло ни јал не по-
ли ти ке. Где то ни је мо гло уз по моћ ди пло ма ти је  при ме њи ва ли су 
нај гру бље ме то де, укљу чу ју ћи и агре си ју  про тив оних др жа ва ко је 
ни су има ли ни ка кве шан се за од бра ну. Да кле, на по чет ку XXI ве ка 
„гло ба ли за ци ја“ пред ста вља са вре ме ни при вред ни ко ло ни ја ли зам, 
или ста ро роп ство у но вим окви ри ма. Ова ми сао се мо же по твр-
ди ти мно гим при ме ри ма. Нпр. Аустро у гар ска мо нар хи ја је на по-
чет ку XX ве ка спро ве ла еко ном ску бло ка ду Ср би је као од го вор на 
ње ну не по слу шност, јер ни је ку пи ла то по ве у „Шко ди ним“ фа бри-
ка ма. Тра жи ла је од Ср би је за се бе кла у зу лу нај ве ћих  по вла шће ња 
и то без уза јам но сти, а на по чет ку XXI ве ка ЕУ од Ср би је тра жи да 
ку пу је ци га ре те од хр ват ских про из во ђа ча по ни жим це на ма, та ко-
ђе без уза јам но сти,  без об зи ра што Ср би ја има сво је фа бри ке ци-
га ре та и што би тим по ступ ком мо жда за тво ри ла соп стве не фа бри-
ке а ве ли ки број рад ни ка остао без по сла. Је дан од нај по зна ти јих 
ана ли ти ча ра про це са гло ба ли за ци је у ње ној при вред ној ди мен зи ји 
сва ка ко је  еко но ми ста – но бе ло вац  Jo seph E. Sti glitz. Он сма тра 
да је гло ба ли за ци ја из ра зи то кон тра верз на по ја ва. С јед не стра не, 
она је сма њи ла осе ћај изо ло ва но сти у ве ћи ни зе ма ља у раз во ју, а 
с дру ге стра не, за мно ге љу де, гло ба ли за ци ја се мо же опи са ти као 
пот пу на ка та стро фа.13) Швај цар ски со ци о лог Зи глер (Jean Zi e gler) 
твр ди да се ствар ност су прот ста вља свим пре ми са ма на ко ји ма по-
чи ва иде о ло ги ја гло ба ли за ци је, као што су: гло ба ли за ци ја ко ри сти 
сви ма, за пра во две ста нај ве ћих свет ских ком па ни ја кон тро ли ше 
23% свет ске тр го ви не, а из ме ђу 1992-2002. го ди не, до хо дак по ста-
нов ни ку пао је у 81 зе мљи; гло ба ли за ци ја нов ча них тр жи шта ује-
ди њу је пла не ту. У су шти ни гло ба ли за ци ја ни је гло ба ли зо ва ла свет, 
она га је још ви ше по де ли ла. Мир у све ту за га ран то ван је  свет ском 
тр го ви ном, уме сто да сти ша рат не стра сти љу ди, при ва ти за ци ја др-
жав них по сло ва и ли бе ра ли за ци ја тр го ви не још их иза зи ва ју и под-
сти чу на но ве зло чи не. За илу стра ци ју ове тврд ње Zi e gler на во ди 
по да так да су 2002. го ди не на зе мљи ха ра ла 23 ме ђу на род на ра та.14)

13) Jo seph E. Sti glitz, Гло ба ли за ци ја и двој бе ко је иза зи ва, Ал го ри там, За греб, 2004, стр. 174

14) Jean Zi e gler, Но ви го спо да ри сви је та и они ко ји им се про ти ве, Из во ри, За греб, 2003, 
стр. 60-68
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ЗЛО У ПО ТРЕ БА МО ЋИ У СПРО ВОЂЕЊУ 
КО ЛО НИ ЈАЛ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

У са вре ме ну на у ку о по ли ти ци по јам мо ћи пр ви је увео То-
мас Хобс (Ho bes) у де лу „О гра ђа ни ну“ (De ci ve), ис ти чу ћи моћ др-
жа ве као нај ве ћу моћ, јер је она збир по је ди нач них мо ћи нај ве ћег 
бро ја љу ди.15) Дал (Dahl) нпр., сма тра да моћ пред ста вља „спо соб-
ност да се на те ра дру ги су бјект да учи ни оно што ина че не би ура-
дио.“16) Сли чан при ступ при од ре ђе њу зна че ња тер ми на моћ има и 
Ке нет Волц твр де ћи: „...мо ћан је онај ко ути че на дру гог ви ше не го 
онај на ње га“.17) Да кле, бор ба за моћ се сма тра бор бом за из гра ђи-
ва ње спо соб но сти ути ца ја и сам ути цај на дру ге су бјек те у ме ђу-
на род ним од но си ма, ра ди оства ри ва ња сво јих ин те ре са и ци ље ва. 
Упра во ко ло ни јал ну по ли ти ку су спро во ди ле моћ не др жа ве, зло-
у по тре бља ва ју ћи моћ кроз при ме ну вој не си ле. Макс Ве бер сма-
тра да: „Моћ пред ста вља из гле де да се у окви ру јед ног дру штве ног 
од но са спро ве де соп стве на во ља18) упр кос от по ру, без об зи ра на 
то на че му се за сни ва ју ти из гле ди“. Они ко ји има ју ве ћу моћ за-
ко ни то те же вла да ви ни над они ма ко ји има ју ма њу моћ. „Моћ је 
спо соб ност по је дин ца, гру пе или др жа ве да на мет не сво ју во љу 
дру го ме, осла ња ју ћи се при том на ефи ка сност сред ста ва си ле у 
слу ча ју не по ко ра ва ња“.19) Број на зна че ња ре чи „моћ“ ко ја се мо гу 
на ћи у ен ци кло пе диј ском реч ни ку Срп ске ака де ми је на у ка и умет-
но сти, мо гу се све сти на сле де ће: де ло твор на сна га го спо да ре ња, 
од лу чи ва ња о не че му, или дар за оба вља ње ка кве ин те лек ту ал не 
или слич не рад ње.20) Моћ се сма тра и нај па ра док сал ни јом по ја вом 
са вре ме ног све та, јер је без ње ско ро не за ми слив чо ве ков оп ста нак, 
а са не до вољ ном кон тро лом мо ћи оп ста нак људ ског ро да по ста је 
ве о ма не из ве стан, ње на су шти на се огле да у ис по ља ва њу  по ли тич-
ке, еко ном ске, вој не и дру штве не мо ћи.21)

15) Та дић, Љ., На у ка о по ли ти ци, Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод, Бе о град, 1996, стр. 
79.

16) Ro bert А. Dahl, Mo dern Po li ti cal Ana lisys, пре ма Си мић, Д., По ре дак све та, За вод за уџ-
бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1999. го ди не, стр. 224.

17) Ken neth, W., The ory of In ter na ti o nal Po li tics, Re a ding, MA: Adi son-We sley, 1979.

18) О пој му во ље ви ди ши ре у Пе да го шкој ен ци кло пе ди ји 2 (у ре дак ци ји Пот ко ња ка Н. и 
Ши мле ше П.), За во да за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 1989. 

19)  Ве бер, М., При вре да и дру штво, Про све та, Бе о град 1976. го ди не, стр. 57. и 58.

20)  Ви шњић, Д., На уч на из гра ђе ност те о ри је стра те ги је (док тор ска ди сер та ци ја), Вој на 
ака де ми ја, Бе о град, 2003., стр. 21.

21)  Ра до слав Га ћи но вић, „При ме на си ле у ме ђу на род ним од но си ма“, Срп ска по ли тич ка 
ми сао, бр. 3-4/2007, стр. 10.
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По ли тич ка моћ огле да се у спо соб но сти ства ра ња по вољ-
них усло ва, у гло бал ним и ре ги о нал ним окви ри ма, за ефи ка сно 
ре а ли зо ва ње свих др жав них функ ци ја, ра ди до сти за ња и очу ва-
ња на ци о нал них и др жав них ин те ре са, вред но сти и по тре ба. По-
ли тич ка моћ под ра зу ме ва рас по ла га ње и мо гућ ност при ме не си ле 
у про це су очу ва ња или до сти за ња дру штве не мо ћи. Спо соб ност 
при ме не си ле са став ни је део ве шти не вла да ња и на ме та ња во ље 
дру гим су бјек ти ма ко ји се су прот ста вља ју оства ри ва њу на ци о нал-
них и др жав них ин те ре са и ци ље ва. То не зна чи да се по ли тич ка 
моћ по кла па са по ли тич ком вла шћу. По ли тич ка моћ је ско ро увек у 
по се ду дру штве них гру па, дру штве них сло је ва, по ли тич ких су бје-
ка та, ин сти ту ци ја др жа ве, ре ги о нал них и ме ђу на род них по ли тич-
ких ин сти ту ци ја. Нај зна чај ни ја по ли тич ка моћ скон цен три са на је 
у др жа ви и у раз ли чи тим ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и ин сти-
ту ци ја ма, ко је ис по ља ва ју пре су дан ути цај на ско ро сва дру штве на 
кре та ња на гло бал ном пла ну.22) 

Еко ном ска моћ је осно ва по ли тич ке мо ћи и услов ис по ља-
ва ња си ле уоп ште, а по себ но вој не си ле. По ли тич ка моћ слу жи за 
из град њу и ства ра ње што по вољ ни јих усло ва за очу ва ње и уве ћа ње 
еко ном ске мо ћи. Вој на моћ је из раз спо соб но сти из вр ша ва ња за-
да та ка, ко ји про ис ти чу из устав не уло ге вој ске или ко је де фи ни ше 
ру ко вод ство др жа ве. Она је усло вље на дру штве ном и еко ном ском 
мо ћи. Кван ти фи ко ва ње вој не мо ћи остао је и да нас про блем нај-
са вре ме ни јих те о ри ја рат не ве шти не у све ту, јер се кон ти ну и ра но 
ме ња ју па ра ме три вој не мо ћи, у скла ду са про ме на ма фи зи о но ми је 
ра та и ору жа них су ко ба. Про блем кван ти фи ко ва ња вој не мо ћи че-
сто се по ста вља као услов по у зда не и ва ља не про це не, а са мим тим 
и по бе де у ору жа ној бор би. Вој на моћ се да нас нај че шће из во ди из 
укуп не тзв. „твр де мо ћи“, при че му се без раз ло га за бо ра вља зна-
ча јан ути цај „ме ке мо ћи“ на ток и ис ход ору жа них су ко ба, и укуп-
ну спо соб ност за шти те на ци о нал них ин те ре са од ору жа них об ли ка 
угро жа ва ња. То се пр вен стве но од но си на кре а тив ност ко манд ног 
ка дра и уве жба ност ко ман ди и је ди ни ца.23)

Дру штве на моћ – моћ (по је дин ца, ску пи не) да ути че на дру-
штво у це ли ни или по је ди не ње го ве де ло ве и чла но ве, тј. да иза-
зи ва она кво њи хо во по на ша ње ка кво се же ли. Осно ве, па ти ме и 
вр сте дру штве не мо ћи су вр ло ра зно вр сне. То мо гу би ти лич не 
осо би не по је ди на ца (сна га, па мет, ле по та, сна ла жљи вост, по ре кло, 
углед, хра брост) или осо би не гру пе (број ност, чвр сти на, сна га и 

22) Исто, стр. 10-11.

23) Сти шо вић М., При ме на си ле у ме ђу на род ним од но си ма, ШНО, Бе о град, 1996, стр. 12. 
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сл.) бо гат ство, дру штве ни углед или функ ци ја, власт (др жав на или 
дру га). По себ но је зна чај на дру штве на моћ ко ја по ти че од рас по-
ла га ња и упо тре бе сред ста ва при ну де. У ра зним дру штве ним усло-
ви ма раз ли ку је се и ве ли чи на дру штве не мо ћи, што та ко ђе за ви-
си од обла сти и вр сте дру штве них од но са у ко ји ма се дру штве на 
моћ по ка зу је. Упо тре ба дру штве не мо ћи мо же би ти ор га ни зо ва на 
или сти хиј ска, про пи са на или сло бод на итд. Дру штве на моћ је ва-
жан дру штве ни чи ни лац, јер од ње у ве ли кој ме ри за ви си уре ђе ње 
дру штва, ње го во кре та ње, по ло жај и суд би на љу ди. Но си о ци дру-
штве не мо ћи су че сто скло ни да сво ју моћ зло у по тре бе. Про ме на 
у од но си ма дру штве не мо ћи и ње но ја ча ње или сла бље ње, узрок 
су дру штве ним про ме на ма као што су, обр ну то дру штве не про ме-
не узрок ме ња ња од но са дру штве не мо ћи.24)  Ко ло ни јал ну по ли-
ти ку спро во де моћ не др жа ве уз при ме ну си ле. Да би се ис по љи ла 
од ре ђе на си ла, нео п ход но је да по сто ји и од ре ђе на моћ за ту на-
ме ру. Си ла је јед но од основ них и кон стант них обе леж ја др жа ве, 
ме ђу на род них од но са, ин те гра ци о них и дез ин те гра ци о них про це-
са у све ту. Си ла се ко ри сти за ре а ли за ци ју др жав них ин те ре са и 
ци ље ва. По себ не и по је ди нач не вред но сти или ин те ре си по сти жу 
се од го ва ра ју ћом вр стом си ле и мо ћи (ди пло мат ском, по ли тич ком, 
еко ном ском, вој ном, де мо граф ском, кон фе си о нал ном, ин фор ма ци-
о ном и сл.). Им пли ка ци је успе шног или не у спе шног ис по ља ва ња 
јед не вр сте си ле мо гу раз ли чи то де ло ва ти на при ме ну и ис по ља ва-
ње дру гих вр ста си ле. На при мер, успе шно ис по ља ва ње по ли тич ке 
мо ћи и си ле до во ди до ре ша ва ња без бед но сних иза зо ва и прет њи 
без при ме не ору жа не си ле и обрат но. Да кле, си ла је про дукт мо ћи, 
тј. си лу при ме њу је са мо онај ко по се ду је моћ. Ка да је у пи та њу 
при ме на вој не си ле, њу успе шно при ме њу ју са мо моћ не др жа ве. 
Да кле, су штин ска раз ли ка из ме ђу си ле и мо ћи је у то ме што је 
моћ ши ри по јам од си ле, а си ла је про дукт мо ћи. Си ла је удар на 
„пе сни ца“ мо ћи. Си ла25) је да кле, сред ство за оства ри ва ње мо ћи, 
што зна чи да је си ла и основ но сред ство за оства ри ва ње ко ло ни-
јал не по ли ти ке. 

24) Р. Лу кић, Со ци о ло шки лек си кон, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1982, стр. 95-96.

25) Тер мин си ла има ви ше знaчења: у нај ши рем, не спе ци фич ном, зна че њу она озна ча ва 
исто што и моћ (вој на, еко ном ска, по ли тич ка, дру штве на моћ); у ужем, спе ци фич ном 
сми слу, она зна чи по себ ну вр сту мо ћи и то ону ко ја је упе ре на про тив во ље оно га пре ма 
ко ме је усме ре на;  у нај у жем зна че њу ко је се по себ но упо тре бља ва у дру штве ним на у ка-
ма, си ла озна ча ва фи зич ку си лу, тј. мо гућ ност сред ста ва фи зич ке при ну де, од но сно ње-
ну упо тре бу и  по не кад се из раз си ла из јед на ча ва са на си љем ко је пред ста вља упо тре бу 
си ле ра ди одр жа ва ња и при си ља ва ња на не што што се не же ли. (Ра до слав Га ћи но вић, 
„При ме на си ле у ме ђу на род ним од но си ма“, Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 3-4/2007, стр. 
13), 
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Ка да се си ла схва ти као об лик при ме не фи зич ке си ле она, 
не сум њи во, има ве ли ку ва жност за дру штво, би ло да се упо тре-
бља ва за ус по ста вља ње или од бра ну уну тра шњих дру штве них од-
но са или да се ко ри сти у за шти ти од агре си је. У пр вом об ли ку из-
раз си ла се нај че шће упо тре бља ва као еле мент дру штве них од но са 
или по ли ти ке. Као еле мент дру штве них од но са, си ла се ко ри сти у 
дру штве ним бор ба ма, и то у слу ча је ви ма ка да је ре ша ва ње ан та-
го ни стич ких ин те ре са из ме ђу ра зних дру штве них гру па не мо гу ће 
ре ши ти дру гим – мир ним сред стви ма, зна чи, ка да се си ла упо тре-
бља ва као крај ње сред ство ре ша ва ња дру штве них су прот но сти. У 
по ли ти ци, си ла та ко ђе игра ве о ма ва жну уло гу, на ро чи то у упра-
вља њу др жа вом,  као ор га ни за ци јом ко ја има мо но пол да при ну дом 
ре гу ли ше про тив реч но сти да тог дру штва, при че му у тој при ну ди 
си ла има зна чај но ме сто. Тaкође, екс пан зи о ни стич ка по ли ти ка ве-
ли ких си ла на по чет ку XXI ве ка, тј. ко ло ни јал на по ли ти ка се не би 
мо гла спро ве сти без упо тре бе си ле.

УГРО ЖА ВА ЊЕ НА ЦИ О НАЛ НЕ БЕЗ БЕД НО СТИ 
СПРО ВО ЂЕ ЊЕМ КО ЛО НИ ЈАЛ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

Основ ни об лик ис по ља ва ња опа сно сти је угро жа ва ње по сто-
је ће сло бо де. Угро жа ва ње мо же би ти  де струк тив но де ло ва ње не-
ке при род не или дру штве не си ле  на не ку по ја ву, не на мер но или 
на мер но, циљ но и свр сис ход но – да кле са на ме ром да се иза зо ву 
од ре ђе не по сле ди це по при ро ду или по дру штво од но сно по чо ве-
ка. Угро жа ва ње без бед но сти26) уз при ме ну ко ло ни јал не по ли ти ке 
или пак гло ба ли за ци је пред ста вља  све сно – на мер но, циљ но или  
ор га ни зо ва но ко ри шће ње си ле за уни ште ње, оне мо гу ћа ва ње, при-
ну ду, итд. Дру гих љу ди, гру па, ор га ни за ци ја, итд. или за њи хо ву, по 
њих не ку не по вољ ну про ме ну или про ме ну не ког ста ња су прот ну 
њи хо вој во љи.27) Људ ска дру штва су уоп ште, ка рак те ри стич на по 
стал ној опа сно сти од, по чо ве ка и дру штво, или њи хо вих де ло ва 
не по вољ ног де ло ва ња и по сле ди ца де ло ва ња ра зних си ла, по себ но 
ко ло ни јал них. Угро же ност је об лик кон кре ти зо ва не опа сно сти по 
од ре ђе не де ло ве и су бјек те дру штва од, у осно ви пред ви ди вих, си-

26) Без бед ност је ста ње ко је људ ској по пу ла ци ји га ран ту је кон ти ну и тет сло бод ног функ-
ци о ни са ња из ко јег се раз ви ја ју про це си из град ње ствар ног осе ћа ја сло бо де, прав де 
и здра ве жи вот не сре ди не где се сло бод но жи ви, ра ди и раз ви ја ју соп стве не ин те лек-
ту ал не спо соб но сти (Ра до слав Га ћи но вић, Без бед но сна функ ци ја др жа ве, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 14).

27) Љу бо мир Ста јић, Ра до слав Га ћи но вић, Увод  у сту ди је без бед но сти, Дра слар, Бе о град, 
2007, стр. 78.
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ла од ко јих са мо ве ли ке и сред ње др жа ве  мо гу пред у зи ма ти ак тив-
не и па сив не ме ре обез бе ђи ва ња и пре вен ти ве, ак ту ел не за шти те, 
као и ме ре пра те ће (пост)за шти те. У људ ском дру штву, ко је је по 
сво јој при род ној осно ви кон ку рент ско, до ми нант но је угро жа ва ње 
(као де лат ност) и угро же ност (као си ту а ци ја) чи је је по ре кло у 
дру штву и где је ак тив ност јед не ску пи не су бје ка та усме ре но с од-
ре ђе ним раз ло гом (ци љем) про тив дру ге ску пи не љу ди, а у сми слу 
пред ме та овог ра да, ма ле др жа ве су угро же не од ко ло ни јал не – гло-
бал не по ли ти ке ве ли ких си ла.28) У ци љу спре ча ва ња угро жа ва ња 
дру штва фор ми ра ју се си сте ми за шти те од угро жа ва ња, од но сно 
формирaју се си сте ми без бед но сти. Сви са вре ме ни си сте ми без-
бед но сти, без об зи ра на ко ји на чин и са ко јим ци љем су ор га ни зо-
ва ни, пред ста вља ју об лик ор га ни зо ва ња  дру штва у за шти ти сво јих 
ви тал них ин те ре са и вред но сти. Њи хо во ор га ни зо ва ње по ла зи од 
два основ на пи та ња: од ко га и од че га тре ба шти ти ти дру штво и на 
ко ји на чин тре ба усме ра ва ти су бјек те си сте ма без бед но сти да би се 
оства рио основ ни циљ по сто ја ња дру штва. Ме ђу тим, и по ред свих 
ак тив но сти ма лих др жа ва у ци љу из град ње си сте ма на ци о нал не 
без бед но сти, оне без моћ них са ве зни ка или по се до ва ња ну кле ар-
ног оруж ја сва ка ко по ста ју плен ко ло ни јал них си ла, по себ но ако 
по се ду ју при род на бо гат ства.29) 

По ла зе ћи од раз ли чи тих на уч них, те о риј ских-ме то до ло шких 
и прак тич них ста но ви шта мо гу се де фи ни са ти, клaсификовати и 
об ја сни ти раз ли чи ти из во ри и об ли ци ан ти дру штве ног де ло ва ња. 
По ја ве угро жа ва ња вред но сти дру штва при сут не су још од ње го-
вог на стан ка. Сва дру штва кроз исто ри ју би ла су ма ње-ви ше из ло-
же на угро жа ва њу у раз ли чи том об ли ку и оби му. У по чет ку је био 
угро жен њи хов оп ста нак, а за тим и њи хов по ли тич ки, еко ном ски 
и кул тур ни раз вој. У те о ри ји дру штве них на у ка не по сто ји са гла-
сност о зна че њу пој ма угро жа ва ње, јер се овај по јам рaзличито 
упо тре бља ва. Нај че шће се за овај по јам ко ри сте раз ли чи ти тер ми-
ни, али се исто та ко под тим тер ми ни ма под ра зу ме ва ју и раз ли чи те 
су шти не. Основ ни је зич ки из раз „Угро жа ва ње без бед но сти“ има 
зна че ње ста ва ко ји у ло гич ком сми слу не пред ста вља ис каз јер не 
из ра жа ва вред но сни суд (по ја ву угро жа ва ња без бед но сти ни ти не-
ги ра ни ти по твр ђу је већ са мо прет по ста вља мо гућ ност до га ђа ња). 
Ка ко се овај по чет ни став ко ји из ра жа ва сум њу ка сни је по твр дио 

28) Ра до слав Га ћи но вић, „Дру штве ни из во ри угро жа ва ња ка па ци те та без бед но сти др жа ве“, 
Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 1/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је Бе о град, 2012, стр. 
132.

29) Љу бо мир Ста јић, Ра до слав Га ћи но вић, Увод  у сту ди је без бед но сти, Дра слар, Бе о град, 
2007, стр. 97.
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по је ди нач ним ис ка зи ма нео п ход но је раз ја сни ти обим и са др жај 
по чет ног ста ва, тј. да се ко ри сте аде кват ни јед но знач ни ис ка зи 
угро жа ва ња без бед но сти.30)

Ако се на ве де на син таг ма раш чла ни на нај ва жни је пој мо ве и 
из њих се из ве де де фи ни циј ски  ни во при хва тљи вог ло гич ког ста-
ва, он да се мо же ис та ћи да реч угро жа ва ње пред ста вља не свр ше ни 
гла гол ко ји у свом свр ше ном об ли ку гла си угро зи ти31) и као та кав 
се спо ми ње у Реч ни ку Срп ског је зи ка и има тро ја ко зна че ње и то 
за пре ти ти ко ме опа сно шћу, згро зи ти и упла ши ти се, тј. „за пре ти ти 
не ко ме опа сно шћу“.

Без бед ност као оп шти по јам у од но су на су шти ну и ствар но 
ста ње пој ма мо же се де фи ни са ти као ста ње, ор га ни за ци ја и функ-
ци ја32). То зна чи, да син таг ма „угро жа ва ње без бед но сти“ има ло-
гич ко – лек сич ко зна че ње у ис ка зу као за пре ти ти не ко ме опа сно-
шћу, тј. до ве сти га у ста ње ег зи стен ци јал не не си гур но сти, тј. 
до ве сти у не си гур ност не што што он има и што је сте као а што 
пред ста вља вред но и за шти ће но до бро. Угро жа ва ње без бед но сти 
мо же би ти у тех нич ко-фи зич ком сми слу (без бед ност на ра ду, без-
бед ност у са о бра ћа ју итд.) али и у ду хов ном, мо рал ном, кул тур ном 
и сва ком дру гом сми слу. Угро жа ва ње без бед но сти јед не др жа ве об-
у хва та до во ђе ње у опа сност ста ње др жа ве као по ли тич ке ин сти ту-
ци је (уста но ве) свим ви до ви ма штет них по ја ва, де лат но сти и ути-
ца ја спо ља и из ну тра. Спо ља се до во ди у опа сност: не за ви сност; 
су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет, а из ну тра се до во ди у 
опа сност устав ни по ре дак. Сва дру штва кроз исто ри ју би ла су из-
ло же на угро жа ва њу у раз ли чи том об ли ку и оби му. У по чет ку је 
био угро жен њи хов оп ста нак, а за тим и њи хов дру штве но-еко ном-
ски и кул тур ни раз вој. Иако  не по сто ји са гла сност о де фи ни са њу 
пој ма угро жа ва ње, ве о ма је ва жно са ин тер ди сци пли нар ног аспек-
та из у ча ва ти тај по јам, ка ко би се са на уч ног аспек та по ну ди ла оп-
ште при хва тљи ва де фи ни ци ја пој ма „угро жа ва ње“.33) Упра во због 
раз ли чи тог при сту па пој му „угро жа ва ње“‘ бит но је ана ли зи ра ти  
не ке ка рак те ри стич не де фи ни ци је овог пој ма. По сто ји и ми шље ње 
да је угро жа ва ње про цес ко ји на ста је услед су прот них ин те ре са 
ко ји се не мо гу оства ри ти исто вре ме но, ни ти се мо же по сти ћи ком-

30)  Ра до слав Га ћи но вић, Угро жа ва ње ка па ци те та без бед но сти др жа ве, Фи лип Ви шњић, 
Бе о град, 2013, стр. 34. 

31)  Реч ник  Срп ског-Хр ват ског  је зи ка, Издaвачки за вод ЈА ЗУ, дeо XIX, 
За греб 1967-1971, стр. 35.

32)  Вој ни лек си кон, ВИЗ Бе о град, 1981., стр. 56.

33)  Ра до слав Га ћи но вић, Угро жа ва ње ка па ци те та без бед но сти др жа ве, Фи лип Ви шњић, 
Бе о град, 2013, стр. 29. 
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про мис о ста во ви ма о укла ња њу узро ка су ко ба, при че му но си о ци 
раз ли чи тих ин те ре са мо гу би ти су бјек ти уну тар са ме др жа ве или 
не ке дру ге др жа ве. По сма тра но са ста но ви шта из у ча ва ња пред ме-
та овог ра да, а узи ма ју ћи у об зир све при хва тљи ве чи ње ни це из 
ове обла сти, под пој мом угро жа ва ња под ра зу ме ва ју се дру штве не 
по ја ве или по на ша ње на ста ло де ло ва њем чо ве ка (по је ди нач но или 
груп но) при ро де или тех нич ких си сте ма у ду жем пе ри о ду ко је су 
зна чај ног оби ма, при че му на ста ју или мо гу на ста ти, штет не по-
сле ди це по ин те гри тет чо ве ка, ње го ву сло бо ду и имо ви ну, као и по 
ин те гри тет и су ве ре ни тет др жа ве и ње них ин сти ту ци ја.

Да кле, угро жа ва ње је сва ка вр ста дру штве не, при род не и 
тех нич ке опа сно сти ко јом се угро жа ва ју ин те гри тет, сло бо да, имо-
ви на или здра вље љу ди, као и те ри то ри јал ни ин те гри тет и су ве-
ре ни тет и устав ни по ре дак и пра во др жа ве, на ро да, на ци ја или 
дру штве них гру па и по је ди на ца. Угро жа ва њу без бед но сти нај ин-
тен зив ни је су из ло же не ма ле др жа ве од стра не ве ли ких си ла, кроз 
при ме ну ко ло ни јал не по ли ти ке ко ја се на по чет ку XXI ве ка на зи ва 
гло ба ли за ци ја.
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Ra do slav Ga ci no vic

PO WER IN THE IM PLE MENTATION 
OF CO LO NIAL PO LICY

Re su me
Con tem po rary co lo ni a lism is ma ni fe sting the re cur ren ces at the 

be gin ning of the XXI cen tury, con si stently cor ro ding the so ve re ignty of 
many small sta tes. It shows its two dif fe rent, al be it re la ted styles. The 
first style has been hi sto ri cally sha ped by the ad mi ni stra ti ve in sti tu ti ons 
of the We stern Euro pe (and Ja pan in the short pe riod) in Asia, Afri ca 
and both Ame ri cas. That phe no me non ori gi na tes from the XVI cen tury 
and it has mostly di sap pe a red in the mid dle of the XX cen tury. In its 
ot her in car na tion, co lo ni a lism bro ught va lu es, at ti tu des and ste re otypes 
which are re la ted to co lo nial ru lings from which the world will re co ver 
slowly, if it re co vers at all. Co lo ni a lism is al so the na me for ide o logy 
which is used to ju stify such acts, most of ten thro ugh va ri o us re li gi o us 
and ra cial doc tri nes of su per i o rity of cer tain re li gion, ra ce of cul tu re 
over re li gi ons, ra ces and cul tu res of pe o ple and are as over which the 
po li tics of co lo ni a lism is be ing per for med. The no tion of co lo ni a lism is 
clo sely re la ted, but not the sa me, as the no tion of im pe ri a lism. It ga i ned 
pe jo ra ti ve me a ning in the XX cen tury, be ca u se it is re la ted with the op-
pres sion of Asian, Afri can and La tin Ame ri can pe o ples by the Euro pean 
co lo nial po wers. The re are three known types of co lo ni a lism in hi story: 
clas si cal co lo ni a lism – it le ads to com ple te (po li ti cal and eco no mic) 
sub dual of pe o ples and sta tes; neo-co lo ni a lism – who se es sen ce is that 
co un tri es, mo re or less, ha ve re cog ni sed po li ti cal in de pen den ce, but in 
the eco no mic sen se they are be ing bro ught in the de pen dent sta tus; tec-
hno lo gi cal co lo ni a lism – it emer ges as a form of de pen den ce of one 
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sta te from the ot her, re gar dless of its po wer or mi li tary strength. En dan-
ge ring of se cu rity with the usa ge of co lo nial po li tics or glo ba li sa tion 
re pre sents con sci o us – de li be ra te, tar ge ted or or ga ni sed usa ge of po wer 
to de stroy, di sa ble, co er ce, etc. of ot her pe o ple, gro ups, or ga ni sa ti ons, 
etc. or for the chan ge un fa vo ra ble for them or the chan ge of a cer tain 
con di tion aga inst the ir will. In ge ne ral, hu man so ci e ti es are mar ked by 
the con stant dan ger of un fa vo ra ble ope ra tion and the con se qu en ce of 
ope ra tion of va ri o us for ces, par ti cu larly co lo nial, to man and so ci ety. 
En dan ger ment is a form of con cre ti sed dan ger to cer tain parts and su-
bjects of so ci ety of the for ces which can es sen ti ally be pre dic ted, of 
which only big and me di um-si zed co un tri es can ta ke ac ti ve and pas si ve 
me a su res of pro vi sion and pre ven tion, cur rent pro tec tion and the me-
a su res of ad di ti o nal (post) pro tec tion. In the hu man so ci ety which is 
by its very na tu re ba si cally a com pe ti ti ve one, the en dan ge ring (as an 
ac ti vity) and en dan ger ment (as a si tu a tion), ori gi na ting from wit hin the 
so ci ety, are do mi na ting as an ac ti vity of one gro up of su bjects di rec ted 
with cer tain ca u se (goal) aga inst anot her gro up of pe o ple. The re fo re, 
small sta tes are en dan ge red by the co lo nial – glo bal po li tics of big sta-
tes. With the aim of pre ven ting the en dan ger ment of so ci ety, systems 
of pro tec tion from en dan ger ment, i.e. systems of se cu rity are be ing for-
med. Ho we ver, apart from all ac ti vi ti es of small sta tes with the aim of 
bu il ding a system of na ti o nal se cu rity, they be co me the prey of co lo nial 
sta tes, espe ci ally if they ha ve na tu ral we alth in the ir pos ses sion, if they 
don’t ha ve po wer ful al li es or nuc le ar we a pons.  
Key words: co lony, co lo ni a lism, me tro po lis, co lo nial po li tics, se cu rity
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