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УВОД: ЗНАЧАЈ ИДЕОЛОГИЈЕ  
У САВРЕМЕНОЈ ПОЛИТИКОЛОГИЈИ*1

Књи га ко ју пре да јем чи та о ци ма об у хва та мо ја ис тра жи ва
ња ра ђе на у по след њих пет до шест го ди на . На кон за вр шет ка 
основ них ис тра жи ва ња про бле ма по ли тич ке фи ло зо фи је и по
ли тич ке те о ри је, ко ја се углав ном од но се на нор ма тив на пи та
ња по ве за на са уре ђе њем по ли тич ког, еко ном ског итд . си сте ма 
у јед ној др жа ви, по тре ба да раз у мем шта се ствар но де ша ва у 
на шој зе мљи од ве ла ме је ка прак тич ни јим пи та њи ма ко ја по
кри ва ју не ке кла сич не по ли ти ко ло шке обла сти . Ре ал ност је на 
при мер по ка за ла да огро ман, а мо жда и пре су дан ути цај на про
це се у Ср би ји вр ше ве ли ке си ле, а све ви ше и ве ли ке аген ци је, 
кор по ра ци је, ме ђу на род на тај на дру штва и дру ги не др жав ни 
су бјек ти, ко ји има ју сво је ин те ре се и ло ги ку де ло ва ња . Ако је то 
тач но, он да по ста је нео п ход но ис тра жи ти ме ђу соб не од но се и 
по зи ци је ве ли ких си ла, раз у ме ти њи хо ве ин те ре се, сна гу, про
јек ци је бу ду ћих кре та ња и на кон то га ви де ти где је ту про стор 
у ко ме ми мо же мо да се кре ће мо и ма кар до не кле ути че мо на 
соп стве ну суд би ну .

Сто га сам нај пре мо рао да се окре нем из у ча ва њу кла си чне 
ге о по ли ти ке ко ја и да нас да је основ ни оквир за раз у ме ва ње ме
ђу на род них од но са . Ов де не ма спе ци фич но ге о по ли тич ких тек
сто ва, али је та ди мен зи ја све вре ме при сут на при раз у ме ва њу и 
об ја шња ва њу са вре ме них ме ђу на род них од но са ко ји су у фо ку су 
у дру гом де лу књи ге . Ге о по ли ти ка је у ме ђу вре ме ну од про ка
же не, на вод но на ци стич ке на у ке, по ста ла ле ги тим но по ље изу
ча ва ња, не из бе жно ка ко на ка те дра ма за ме ђу на род не од но се 
и за ге о гра фи ју, та ко и у вој ним и оба ве штај ним шко ла ма и у 
свим оним прак тич ним ин сти ту ци ја ма ко је из у ча ва ју при ро ду 
пре ла ма ња ме ђу на род них од но са на до ма ћу по ли ти ку . 

У по след њих два де се так го ди на не ки љу ди су до при не ли да 
се и код нас она ета бли ра као при зна та на у ка . На кон не ка да
шњих пи о нир ских ра до ва Ми ло ша Кне же ви ћа, ге не ра ла Ра ди
но ви ћа и Зо ра на Пе тро ви ћа Пи ро ћан ца, нај ви ше је на том по
љу ура дио Ми ло мир Сте пић, а ве о ма зна чај но је што је ве лико 

*1 Ова књига је настала као резултат рада на пројекту 179014 који подржава 
Министарство просвете и науке Републике Србије .
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интере со ва ње и раз у ме ва ње за ту ди мен зи ју ме ђу на род них од
но са по ка зао и Дра ган Си мић, омо гу ћу ју ћи да се на Фа кул те ту 
по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду од бра ни зна ча јан број ма ги стар
ских и док тор ских ра до ва ко ји екс пли цит но или де ли мич но 
укљу чу ју и ге о по ли тич ка из у ча ва ња . Ту се пре све га из дво ји ла 
из ван ред на сту ди ја Не бој ше Ву ко ви ћа о Спајк ма ну и ње го вим 
на ста вља чи ма ко ја је 2007 . об ја вље на под на зи вом Ло ги ка им
пе ри је . 

Пи ро ћа нац је у ме ђу вре ме ну об ја вио и свој зна чај ни Реч ник 
ге о по ли ти ке и ве о ма ко ри сну три ло ги ју о ге о по ли ти ци во де, 
хра не и енер ги је, ко ја ће де фи ни са ти гло бал на кре та ња у на
до ла зе ћем ве ку . По ме ни мо да је не ка да шњи шеф Вој не оба ве
штај не слу жбе и ка сни ји на чел ник ге не рал шта ба Бран ко Кр га 
од не дав но на Ака де ми ји за ди пло ма ти ју и без бед ност по кре нуо 
пред мет Осно ви ге о по ли ти ке ко ји се из у ча ва на ре дов ним сту
ди ја ма . 

Са да се да кле код нас већ уве ли ко из у ча ва ју не са мо гло бал
на ге о по ли тич ка кре та ња већ и ге о по ли ти ке од ре ђе них ре ги о на 
па и по је ди нач них зе ма ља . То ме сва ка ко по ма же и чи ње ни ца 
да су пре ве де не не ке зна чај не кла сич не сту ди је по пут Ма кин
де ро вих, или но ве син те зе по пут Ду ги но ве . Од 2000 . та ко ђе из
ла зи спе ци ја ли зо ва ни ма га зин ко ји се зо ве Ге о по ли ти ка . Не ка 
бу де за бе ле же но и да је на че лу Ми ни стар ства про све те и на у ке 
док тор Жар ко Об ра до вић ко ји је аутор уџ бе ни ка Ге о по ли ти ка 
Ср би је . 

Са ма на у ка о ме ђу на род ним од но си ма та ко ђе је до жи ве ла 
ве ли ки на пре дак код нас у по след ње две де це ни је . Фор ми ра ло 
се или раз ви ло не ко ли ко цен та ра ко је тре ба по ме ну ти . Ин сти
тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду на ста вио је да одр жа
ва кон ти ну и тет из у ча ва ња са вре ме них ме ђу на род них од но са, 
до во де ћи на сце ну јед ну но ву ге не ра ци ју струч ња ка ко ји, чи ни 
се, да нас мно го бо ље по зна ју ге не рал ну те о ри ју ме ђу на род них 
од но са не го ра ни је ге не ра ци је ко је су ви ше би ле фо ку си ра не на 
сту ди је по је ди нач них зе ма ља и ре ги о на . Осим ни за зна чај них 
мо но гра фи ја и збор ни ка, ИМПП пре све га од ли ку је из да ва ње 
не ко ли ко ва жних и до брих ча со пи са ко ји чи не нај ва жни ји цен
тар пе ри о ди ке за из у ча ва ње ме ђу на род них од но са . Док Ме ђу на
род на по ли ти ка на ста вља да се ви ше фо ку си ра на по је ди нач не 
слу ча је ве, Ме ђу на род ни про бле ми се ви ше ба ве те о риј ским и 
об у хват ни јим сту ди ја ма . Већ пет го ди на имам за до вољ ство да 
бу дем у уре ђи вач ком од бо ру ко ји по ма же Бра ни Мар ко ви ћу у 
кре и ра њу вр ло ква ли тет ног и ин фор ма тив ног ча со пи са . 

Дру ги зна ча јан цен тар је Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је . 
Осим мо но гра фи ја ње го вих са рад ни ка, по сто ји ве о ма вред на и бо
га та про дук ци ја ра до ва ко ји се об ја вљу ју у њи хо вим часописима . 
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Ту бих из ове пер спек ти ве по себ но из дво јио ча со пис На ци о нал
ни ин те рес ко ји уре ђу је Ми лош Кне же вић . У ње му до ми ни ра 
пер спек ти ва ме ђу на род них од но са и ге о по ли ти ке, и ту се оку
пља зна чај на еки па са рад ни ка . Ва жно је и то што су по је ди ни 
бро је ви те мат ски па је нпр . де таљ но ис тра же на при ро да од но са 
Ру си је и Ср би је . 

Тре ћи и ре као бих ду го роч но нај ва жни ји цен тар је Ка те дра 
за ме ђу на род не од но се на ФПНу . Та мо ра ди низ до брих про фе
со ра, али бих ов де из дво јио пе да го шки рад Дра га на Си ми ћа . Он 
је ина че у ме ђу вре ме ну об ја вио и не ко ли ко вред них соп стве них 
сту ди ја, а са са рад ни ци ма је пре вео и не ко ли ко фун да мен тал
них књи га аме рич ких ауто ра (Мир шај ме ра и На ја пре све га) . Но 
ипак је чи ни се нај ва жни ји ње гов пе да го шки рад ко ји се огле да 
у то ме што ско ро 80% бу ду ћих ка дро ва у срп ској на у ци о ме ђу
на род ним од но си ма сво је те зе бра ни код ње га . По ме ни мо са мо 
Не бој шу Ву ко ви ћа, Алек сан дра Га ји ћа, Ми ља на Фи ли мо но ви ћа, 
Жа кли ну Но ви чић, Дра га на Жи во ји но ви ћа итд .

Ин сти тут на ко ме ра дим је дао свој до при нос спе ци ја ли за
ци јом и усме ра ва њем на при ро ду европ ских ин те гра ци ја, као и 
на од нос ЕУ и Ср би је . Не слу чај но, не ко ли ко про фе со ра ФПНа 
ко ји да ју свој до при нос из у ча ва њу ме ђу на род них од но са пре ко 
фо ку са на европ ске ин те гра ци је, до шло је упра во са Ин сти ту та 
за европ ске сту ди је . 

Ко нач но, од огром не по мо ћи за раз у ме ва ње при ро де ме
ђу на род них од но са је сте и рад на ших исто ри ча ра . У по след ње 
две де це ни је они су ура ди ли ве ли ки по сао ис тра жи ва њем од
ре ђе них пе ри о да срп ске, ју го сло вен ске, бал кан ске и европ ске 
исто ри је . И по ред по мод но сти та ко зва не дру штве не исто ри је, 
кла сич на ин сти ту ци о нал на и по ли тич ка исто ри ја и да ље за у
зи ма до ми нант но ме сто . Мно го на ших исто ри ча ра се да нас ба ви 
исто ри јом ме ђу на род них од но са . Ов де бих као по себ но ва жан 
из дво јио до при нос Дра га на Бо ге ти ћа . Он је ура дио огро ман по
сао ис тра жу ју ћи исто ри ју ју го сло вен ске по сле рат не ди пло ма ти
је, де мон стри ра ју ћи при ро ду и ло ги ку Ти то вог ба лан си ра ња и 
раз ја шња ва ју ћи окол но сти у ко ји ма је де фи ни са на ју го сло вен
ска спољ на по ли ти ка пе де се тих и ше зде се тих го ди на .

Пр ви део књи ге об ра ђу је још јед но ва жно под руч је на ше 
по ли ти ко ло ги је ко је је до жи ве ло зна ча јан успон у по след њих 
де се так го ди на . Реч је о пар тиј ском жи во ту, од но сно пар тиј ском 
си сте му Ср би је . На овом по љу нај ду же је при су тан Вла ди мир Го
а ти . Он у кон ти ну и те ту пра ти пи та ња пар тиј ске по ли ти ке ви ше 
од три де це ни је, да би по себ но ин тен зи ви рао сво ју про дук ци ју 
на кон уво ђе ња ви ше стра нач ког си сте ма 1990 . Ко ле га Го а ти нас 
је на ви као да на сва ке две до три го ди не на пра ви но ви пре глед 
кључ них пи та ња ко ја су обе ле жи ла раз вој пар тиј ског жи во та у 
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да том пе ри о ду, на до ве зу ју ћи та ис тра жи ва ња на ра ни је уви де .1 
То ком де ве де се тих осим ње га пи о нир ске ра до ве је углав ном дао 
круг со ци о ло га оку пљен око Ин сти ту та дру штве них на у ка: Пан
тић, Сла ву је вић, При би ће вић . На кон 2000 . број ис тра жи ва ча 
пар тиј ског жи во та се по ве ћа ва и, чи ни се, зна чај но уозби ља ва . 
По себ но су ва жни док тор ски ра до ви Зо ра на Сто јиљ ко ви ћа и 
Сла ви ше Ор ло ви ћа пре то че ни у вред не и че сто ци ти ра не мо
но гра фи је . 

По ла зе ћи од ра ни јег ис ку ства струч ња ка са ИДНа, под 
окри љем фон да ци је Фри дрих Еберт, по сле 2000 . је от по че ло 
кон ти ну и ра но на уч но пра ће ње раз ли чи тих аспе ка та раз во ја 
пар тиј ског жи во та у Ср би ји . Ду го је тај про је кат во дио Зо ран 
Лу то вац, да би га ка сни је пре у зео Сла ви ша Ор ло вић . За хва љу
ју ћи то ме да нас ба шти ни мо ви ше од де сет од лич них збор ни
ка ра до ва2 и мо но гра фи ја ко је су нај бо љи из вор за раз у ме ва ње 
и пра ће ње пар ти ја у Ср би ји . Ту се оку пио и је дан мла ђи круг 
пар то ло га ко ји по чи ње да об ја вљу је и са мо стал не ра до ве . На 
при мер, не дав но је у из да њу ИПСа об ја вље на пре глед на сту
ди ја Ди ја не Ву ко ма но вић о иде о ло ги ја ма и пар тиј ском жи во ту 
у Ср би ји и Цр ној Го ри . 

За раз ли ку од ко ле га ко ји се ба ве ме ђу на род ним од но си
ма, пар то ло зи ни су ни шта ура ди ли на пре во ђе њу кла си ка из 
обла сти ко јом се ба ве и то је чи ни се нај ве ћи не до ста так до ма
ће пар то ло ги је . Ко ри сте се пре во ди Ми хел са, Сар то ри ја и Фон 
Бај меа ко ји су об ја вље ни у Хр ват ској, док код нас ни шта вред но 
од кла си ка или са вре ме них ауто ра ни је пре ве де но, укљу чу ју ћи 
ни че сто ци ти ра не тек сто ве по пут Кир хај ме ро вог ра да о catch 
all пар ти ја ма . Чи ни се да би тре ба ло на пра ви ти је дан основ ни 
из бор та квих тек сто ва, пре ве сти га на срп ски је зик и ти ме га 
при бли жи ти сту ден ти ма и дру гим за ин те ре со ва ним ак те ри ма . 
Дру ги ва жан, а не у ра ђен по сао је сте пра вље ње исто ри је де ло ва
ња до ма ћих пар ти ја, пре све га у по гле ду об ја вљи ва ња њи хо вих 
до ку ме на та . Не по сто је ни пу бли ка ци је ни ин тер нет стра ни це на 
ко ји ма би сту дент мо гао да на ђе нпр . све ста ту те или про грам ске 
до ку мен те на ших пар ти ја од 1990 . на ова мо . 

*

Као што зна те, на ве де не обла сти (пар тиј ски жи вот и ме ђу
на род ни од но си) ни су при мар на под руч ја мо јих ис тра жи ва ња . 

1 У шали неке колеге кажу да већ три деценије пише исту књигу, додајући 
нови материјал .

2 Два огледа из ове књиге настала су изворно за потребе објављивања у по
менутим зборницима ФЕСа и ИДНа .
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Сто га сам у свим на ве де ним ра до ви ма во дио ра чу на да сле дим 
траг ко ле га ко ји су ту „до ма ћи ни”, да се по тру дим да опре зно 
из но сим не ка дру га чи ја свха та ња и по ку шам да дам не што што 
би чи ни ло мој соп стве ни до при нос до ма ћој на у ци о пар ти ја ма 
и ме ђу на род ним од но си ма . Оно што се ту пре све га из дво ји ло 
је сте пи та ње иде о ло ги је, од но сно уло ге и по ло жа ја иде о ло ги ја, 
све то на зо ра и си сте ма вред но сти у обе обла сти .3 

При ли ком де ба та о са вре ме ним по ли тич ким пар ти ја ма по
сто ји ве ли ки спор о зна ча ју иде о ло ги је за ак ту ел не пар ти је . До 
па рок си зма до ве де на тен ден ци ја ми ни ми зи ра ња иде о ло ги је 
уоч љи ва је у Ди вер жео в ој те зи да је пар ти ја са мо ор га ни за ци ја, 
од но сно да су иде о ло ги је у са вре ме ним пар тиј ским си сте ми ма 
из гу би ле свој не ка да шњи сми сао . Иста тен ден ци ја до ми ни ра 
и у те зи о тран сфор ми са  њу свих пар ти ја у catch all пар ти је ко
је се на вод но ви ше не обра ћа ју по је ди ним кла са ма или по себ
ним струк ту ра ма би ра ча, већ сви ма од ре да . Чи ни се да Ср би
ја у про те клој де це ни ји раз во јем пар тиј ског жи во та по твр ђу је 
осно ва ност ових те за . Ме ђу тим, ре зул та ти су ма ло је ре ћи ка
та стро фал ни и у по гле ду раз во ја пар тиј ског жи во та, и у по гле
ду раз во ја и по ло жа ја зе мље ко ју та кве ис кљу чи во лу кра тив но 
ори јен ти са не пар ти је во де . У Ср би ји пар ти је по ста ју аген ци је за 
за по шља ва ње и(ли) ору ђа за бо га ће ње пар тиј ске ели те . По кој
ни Ла сло Се кељ је још 2001 . до бро де фи ни сао та кво по на ша ње 
пар ти ја сво јим су дом „Др жа ва као плен” .

На у ка о пар ти ја ма с јед не стра не тре ба да ре ги стру је ову 
тен ден ци ју, да је об ја сни и пред ста ви, али та ко ђе и да ука же 
на ње не по губ не по сле ди це и да по ну ди дру га чи је мо де ле ор
га ни зо ва ња по ли тич ког жи во та . У мо јим огле ди ма упра во та 
пер спек ти ва до ми ни ра . Тру дим се да по ка жем за што је иде о ло
ги ја су штин ска за јед ну пар ти ју и за што би тек пар тиј ски жи
вот по ста вљен на раз ли чи тим си сте ми ма вред но сти имао не ког 
сми сла и мо гао да до не се ква ли тет над ме та ња . Ра зу мљи во, у 
фо ку су су пре све га стран ке на де сном спек тру ко ме сам аутор 
при па да, ин си сти ра ју ћи на по тре би да не ка од њих пре ра сте у 
озбиљ ну одр жи ву стран ку ко ја би до не ла и ре а ли зо ва ла ква ли
те тан де сни про грам .4

3 Значајно је свакако и то што огромна већина аутора у овим областима 
отво рено брани вредности левице, те је свакако и за њих занимљиво како 
међународним односима и партологији прилази неко ко себе види као по
литичког конзервативца . 

4 Ту је додуше и есеј о ЛДПу, о бившим ултрадесничарима који су због лу
кративних мотива прешли на ултралеве позиције . Овај и њему претходећи 
оглед о деловању СНСа у Војводини, карактеришу се и нешто другачијом, 
скоро експерименталном методологијом рада која не ставља фокус на 
објављене изворе и документа већ на стварна дешавања унутар странке и 
њене теренске активности .
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Пи та ње иде о ло ги је се та ко ђе по ка зу је ва жним и у ме ђу
на род ним од но си ма . Од но си из ме ђу др жа ва ни су са мо де фи
ни са ни око мо ћи и ин те ре са . Про бле ми ре ли ги ја, вред но сти, 
жи вот них ци ље ва, кул ту ра и ци ви ли за ци ја та ко ђе има ју сво је 
ме сто, ко је по ста је све зна чај ни је због при ти са ка све у јед на ча ва
ју ће по тро шач ке бренд кул ту ре . Чи та лац ће ре ги стро ва ти ка ко у 
Аме ри ци и да ље по сто је огром ни уну тра шњи спо ро ви о прав ци
ма и ме то да ма раз во ја њи хо ве спољ не по ли ти ке, ка ко се Ру си ја 
све ви ше окре ће от кри ва њу и упо тре би ме ке мо ћи, да кле бор
би за овла да ва ње јав ним про сто ром пре ко ни за про па ганд них 
ин стру ме на та где се спо ро ви во де око вред но сти и иден ти те та, 
за тим ће мо ћи да пра ти бор бу јед не сред ње е вроп ске зе мље као 
што је Ма ђар ска за ба зич но еко ном ско пре жи вља ва ње, али и 
за учвр шћи ва ње јед ног тра ди ци о нал ног си сте ма вред но сти без 
ко га не ма ни еко ном ске об но ве . Ко нач но, на кра ју се укљу чу је мо 
у ве ли ку де ба ту ко ја за ла зи не са мо у до мен ме ђу на род них од
но са, већ иде ка са мим фи ло зоф ским ко ре ни ма ове ди сци пли
не, о на вод ном кра ју су ве ре ни те та, по тре би ства ра ња свет ске 
вла сти и ана ли за ма функ ци о на ли стич ке те о ри је упра вља ња 
гло бал ним про сто ром . Ту се нај бо ље уоча ва у ко јој ме ри се сва 
ова пи та ња сво де на су штин ске спо ро ве о по жељ ним си сте ми
ма вред но сти, ко ји по пра ви лу те же да се об ли ку ју у ма ње или 
ви ше ко хе рент не иде о ло ги је .5

Пи та ње иде о ло ги ја и вред но сти оста је да кле не из бе жно и 
у ства ри фун ди ра ју ће за обе ове ди сци пли не . На дам се да ова 
књи га успе ва да од бра ни ту те зу и да по ну ди не ке ма те ри ја ле и 
уви де ко ји ће ко ле га ма и ши рој на уч ној за јед ни ци би ти за ни
мљи ви .

Као и увек, за хвал ност за све што је у њој до бро ду гу јем ко
ле га ма, при ја те љи ма и пре све га по ро ди ци .

На Пе тров дан 2012 .

5 У том смислу ова књига, иако жанровски другачија, наставља се на претхо
дну Слика, звук и моћ, (2009) која се такође бавила проблемима сукоба око 
система вредности у јавној сфери и такозваним културним ратовима .
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СА ВРЕ МЕ НА ДЕ СНИ ЦА –  
СТА ЊЕ, ЊЕ ГО ВИ УЗРО ЦИ И ИЗА ЗО ВИ

Још пе де се тих го ди на про шлог ве ка, те о ре ти ча ри су уочи ли 
зна чај ну из ме ну по ли тич ког обра сца на За па ду . На кон су зби
ја ња фа ши стич ких пар ти ја и хлад но ра тов ски мо ти ви са ног за
пре ча ва ња ко му ни стич ких сна га у за пад ним др жа ва ма, уоче но 
је кон со ли до ва ње пар тиј скоиде о ло шког мејнстри ма и зна чај но 
су штин ско при бли жа ва ње ви зи ја не ка да шње ле ви це и де сни це . 
Два нај зна чај ни ја те о риј ска уви да ко ја су ода тле про и за шла сво
ди ла су се 1) на те зу да све кључ не пар ти је на пу шта ју по ли ти ку 
обра ћа ња ис кљу чи во сво јој кла си и по ста ју та ко зва не catch all 
пар ти је у на сто ја њу да при ђу што ши рем кру гу по тен ци јал них 
гла са ча, и 2) да услед тог но вог ци ља нео спор но мо ра ју да при ла
го ђа ва ју сво је про гра ме оп штем иде о ло шковред но сном ми љеу 
и ста во ви ма мејнстрим јав ног мње ња, што ди рект но во ди те зи 
о кра ју иде о ло ги ја у кла сич ном сми слу . Крај њи ре зул тат овог 
уви да тре ба ло је да бу де ре ла ти ви зо ва ње кла сич не по де ле на 
ле ви цу и де сни цу .

Упр кос та квим иде ја ма, иде о ло шки све то на зо ри су и да ље 
оп ста ја ли до жи вља ва ју ћи ра зу мљи ву тран сфор ма ци ју и ре де
фи ни ци ју сво јих при о ри те та, ци ље ва и та ча ка раз ли ке у од но су 
на су прот ста вље не иде о ло шке си сте ме . 

Но ви под сти цај за раз ма тра ње на ра ци је о кра ју иде о ло ги је 
до би ли смо по сле 1990, на кон окон ча ња хлад ног ра та у ат мо
сфе ри ко ју је нај бо ље опи са ла естрад на Фу ку ја ми на књи га о 
на вод ном кра ју исто ри је . Три јум фал не ле воли бе рал не де ве де
се те до не ле су но ву до ми на ци ју по ли тич ке ко рект но сти и чвр
сту аген ду со ци јал нопо ли тич ких пи та ња у фор ми при о ри те та 
ко ји ма го то во ни ко ни је смео да се су прот ста ви: гло ба ли за ци ја, 
не са мо као про цес већ као за да так и уни вер зал ни од го вор на 
сва пи та ња, са ко јом је на на из глед чу дан на чин па ра лел но ишао 
про цес ја ча ња ре ги о нал них6 иден ти те та ве штач ки про мо ви са
них у ква зи др жав не про јек те; про мо ци ја на вод но уни вер зал них 
људ ских пра ва, и по це ну вој них ин тер вен ци ја, за тим увр ну
тих (qu e er) иден ти те та, а пре све га хо мо сек су а ли зма; та ко ђе и 

6 Мисли се на регионе као делове постојећих држава, а не као нове облике 
наднационалне сарадње типа ЕУ .

ideologija partije i medjunarodni odnosi.indd   15 12/5/2012   7:11:38 PM



16 Миша Ђурковић: Идеологија, партије и међународни односи

промо ци ја мул ти кул ту ра ли зма ко јим су ра за ра на тра ди ци о нал
на дру штва и су ве ре на ор га ни за ци ја др жа ва, и ко нач но за че ци 
еко ло шког то та ли та ри зма . 

За хва љу ју ћи обо го тво ре њу ци вил ног дру штва и НВОа извр
шен је до дат ни при ти сак на сма ње ње ути ца ја и зна ча ја тра ди ци
о нал них по ли ти чих пар ти ја чи ме де мо кра ти ја не са мо да ни је 
по ја ча на, већ упра во су прот но: фи нан сиј ска по за ди на ве ћи не 
ути цај них НВОа по ка за ла је да иза њих не сто је ин те ре си ни ти 
глас гра ђа на, већ оно га ко је „пла тио гај да ша”, што се углав ном 
сво ди ло на не ко ли ко нај ва жни јих „фи лан троп ских” ор га ни за
ци ја по пут Со рос фон да, чи ме су ове ор га ни за ци је и ели та ко ја 
је у њи ма ан га жо ва на пре тво ре не у иде о ло шке би че ве за очу ва
ње чи сто те и пра во вер но сти, слич но не ка да шњим иде о ло шким 
ко ми си ја ма у ко му ни стич ком си сте му . 

Ре зул тат: по ли ти ка је углав ном про те ра на из по ли тич ког и 
пар тиј ског мејнстри ма . О ствар ним по ли тич ким про бле ми ма, 
иза зо ви ма и по тен ци јал ним ре ше њи ма за су штин ска пи та ња у 
Евро пи и Аме ри ци то ком по след ње две де це ни је углав ном сте 
мо ра ли да тра га те на ин те лек ту ал ном про сто ру „екс трем не де
сни це” .

Овај тер мин ста вљам под на вод ни ке упра во због ње го ве 
да на шње нео д ре ђе но сти и при ти са ка то та ли тар не ле ви чар ске 
по ли тич ке ко рект но сти ко ји су учи ни ли да под исту ка пу тре ба 
да спад ну и нео на ци стич ке пан кер ске ор га ни за ци је у Не мач кој 
и Рон Пол, и тзв . па ле о кон зер ва тив ци у САД, за тим скин хед си 
из бред форд ских пред гра ђа ко ји се ту ку са па ки стан ском ими
гра ци јом и ин те лек ту ал на ме та по ли ти ка тзв . Но ве европ ске де
сни це; на ви јач ке гру пе, нпр . Ла ци ја ли ко ји рим ским по здра вом 
по здра вља ју сво је игра че и Ду ги но во ожи вља ва ње евро а зиј ске 
ге о по ли тич ке па ра диг ме итд . Да кле, ме диј ска и ака дем ска при
си ла учи ни ла је да се у про стор екс трем не де сни це утр па ју не 
са мо при ста ли це ауто ри тар них, то та ли тар них и дру гих ан ти
пар ла мен тар них иде ја, већ и тра ди ци о на ли стич ки ори јен ти са
ни кри ти ча ри по сто је ћег си сте ма, или за го вор ни ци ја че ан ти
ими гра ци о не по ли ти ке .

Ис под сјај не три јум фа ли стич ке по вр ши не, европ ске зе мље 
су ме ђу тим на ста ви ле да го ми ла ју струк тур не и ду го роч не про
бле ме: ни ске сто пе ра ста, ма ли број ство ре них рад них ме ста са 
ви со ком струк ту рал ном не за по сле но шћу (пре све га мла дих), 
ста ре ње ста нов ни штва, ни зак де мо граф ски при ра штај ко ји се 
на до ме шћу је по ја ча ном ими гра ци јом, раст за ду же но сти, те пад 
ком пе ти тив но сти у гло бал ним раз ме ра ма услед пре ви со ких 
над ни ца и тех но ло шког за о ста ја ња . 

И он да је као оки дач до шла ве ли ка фи нан сиј ска, а за тим и 
еко ном ска кри за 2008 . го ди не . Она је на све тло да на из бацила 
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све ове еко ном ске, дру штве не, кул ту рал не, си стем ске и пре све
га вред но сне про бле ме .7 Ко ли ко год се ели та бо ри ла да за др
жи по сто је ће ста ње и до си па њем бен зи на по ку ша ва ла да уга си 
ва тру, од ла жу ћи за пра во су о ча ва ње са отво ре ним пи та њи ма, 
про бле ми ко ји би би ли из ба че ни кроз про зор вра ћа ли су се кроз 
вра та . Упр кос кон тро ли са ним ме ди ји ма, не за до вољ ство би ра ча 
по ста ја ло је очи глед но што се нај бо ље ис по љи ло на ре зул та
ти ма из бо ра у по след ње три го ди не . Ле ви ца свих про фи ла је 
углав ном по чи шће на, а − пот пу но ло гич но − но ве сна ге (пре 
све га екс трем но де сне про ве ни јен ци је) по че ле су да вра ћа ју 
ствар ну по ли ти ку у јав ни го вор, пар ла мент и из вр шну власт . 
Овај тренд је уоч љив у ве ли ком бро ју европ ских др жа ва, па су 
вла да ју ће мејнстрим де сне пар ти је углав ном по че ле да пре у зи
ма ју дис курс, об ја шње ња про бле ма па и ре ше ња од сво јих до 
ју че про ка за них ко ле га . Као што ће мо ви де ти, да нас се де ша ва ју 
не ве ро ват не и до ју че не за ми сли ве ства ри: до дат но се опо ре зу ју 
бан ке и оси гу ра ва ју ћа дру штва, до но се се ме ре за ра ди кал но 
за у ста вља ње при ли ва ими гра ци је, не ке Шен ген зе мље вра ћа ју 
гра нич не слу жбе за кон тро лу кре та ња ста нов ни штва, др же се 
ре фе рен ду ми за за бра ну из град ње џа ми ја, ре а фир ми ше се по
ро дич но за ко но дав ство . . .

У овом члан ку ћу нај пре по ку ша ти да раз ја сним исто ри ју 
ова квог раз во ја де сни це на За па ду, за тим да ука жем на ди на
ми ку овог сло же ног од но са мејнстрим и екс трем не де сни це и 
на кра ју да дам пре глед ста ња са вре ме не де сни це у по је ди ним 
за пад ним зе мља ма, на ро чи то у пе ри о ду на кон по чет ка кри зе, 
уоча ва ју ћи не ке за јед нич ке трен до ве .

*

Сва ка на ра ци ја о де сни ци да нас мо ра у се бе да ин те гри ше 
свест о два ве ка ег зи стен ци је и раз во ја овог пој ма то ком ко јих је 
сам фе но мен до жи вео сна жне тран сфор ма ци је у за ви сно сти од 
епо хе, гло бал ног кон тек ста и по себ них при ли ка др жа ва у ко ји ма 
се ус по ста вљао . У сва ком слу ча ју, сми са о ни го вор о де сни ци по 
пра ви лу мо ра да укљу чи два сег мен та: 

1) вред но сти, ка рак те ри сти чан скуп, од но сно си стем вред но сти 
ко ји од ре ђу је де сни дис курс и одва ја га од ле вог, и 

2) кон текст у ко ме се од ре ђе ни по је дин ци, гру пе, дру штве не и 
по ли тич ке гру па ци је те пар ти је бо ре за про мо ци ју, од бра ну 
и при ме ну на ве де ног си сте ма вред но сти .

7 Код нас је Александар Гајић написао књигу под насловом Духовне основе 
светске кризе . Види Гајић, 2011 .
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Ме то до ло шки по ку ша ји да се де сни ца си ту и ра ис кљу чи во 
кон тек сту ал но, у за ви сно сти од по сто је ће по ли тич ке по ну де на 
днев нопо ли тич ком спек тру, во де ни зу про бле ма и по гре шних 
за кљу ча ка . Та кав је при мер да на шња Ср би ја у ко јој су нео троц
ки сти, до ми нант ни у ме ди ји ма и јав ном дис кур су, ус пе ли да на
мет ну на ци о на ли зам као не ка кву од ред ни цу на вод не де сни це 
ко ја та ко раз два ја тзв . „на ци о на ли сте” од њих као но си ла ца и 
за ступ ни ка „мо дер ни за ци је” . Су штин ски про блем са овом ме
то до ло шком гре шком на ме та ном у про па ганд не свр хе је сте то 
што уме сто ствар них спо ро ва из ме ђу де сни це и ле ви це до би ја мо 
ква зи спо ро ве ис кљу чи во уну тар ле вог спек тра . Та ко бра ни лац 
срп ског ко му ни зма До бри ца Ћо сић по ста је на вод ни „де сни чар”, 
а ова тен ден ци ја се за тим (не слу чај но) пре но си и на сле де ће ге
не ра ци је, па глав ни пред став ник „де сни це” у јав ном дис кур су 
по ста је обо жа ва тељ Ха бер ма са, со ци јал де мо кра та по убе ђе њу 
Ђор ђе Ву ка ди но вић, а нај ве ћа по ли тич ка на да „срп ске де сни це” 
ње гов фи нан сиј ски и по ли тич ки про тек тор Вук Је ре мић . 

Исту вр сту ап сур да по сма трач до би ја кад ба ци по глед на то 
ка ко се кон сти ту и ше на вод на ин те лек ту ал на „де сна” опо зи ци ја, 
оку пље на око не дељ ни ка Пе чат .8 Овај не дељ ник је сим би о за 
ал тер гло ба ли стич ког све то на зо ра гло ду ра и осни ва ча Ми ло
ра да Ву че ли ћа (екс пли цит ног обо жа ва о ца Че Ге ва ре) и пар тиј
ског бил те на иде о ло шки не де фи ни са не Де мо крат ске стран ке 
Ср би је .9 Пе чат је да нас га ли ма ти јас иде ја и све то на зо ра у ко ме 
до ми ни ра кри ти ка „нео ли бе ра ли зма” и „све га по сто је ћег” .

У оба на ве де на слу ча ја на те о риј ском ни воу сви про бле ми 
се вр ло ла ко мо гу ели ми ни са ти про стом при ме ном основ ног 
кри те ри ју ма: те стом вред но сти ко је се у том про сто ру за сту па ју . 

О то ме ко је су де сне вред но сти де таљ но сам пи сао на јед ном 
дру гом ме сту .10 Ов де ћу под се ти ти на не ко ли ко њих ко је су чи
ни се да нас по себ но угро же не и ко ји ма сто га тре ба по све ти ти 
на ро чи ту па жњу: по ро ди ца као мо рал на, обра зов на и еко ном
ска осно ва дру штва; нео дво ји вост сло бо де од по рет ка; зна чај 
ду жно сти, од го вор но сти и со ли дар но сти; фун да мен тал на по
зи ци ја тра ди ци о нал ног мо ра ла и ње го ве нео т кло њи ве ре ли ги
о зне осно ве; ста бил не фи нан си је и не ин фла тор но фи нан си ра ње 

8 Печат је име новине коју је између два рата у Београду издавао Мирослав 
Крлежа . 

9 Постоје и часни изузеци као што су врло прецизни и систематски грађени 
прилози Владимира Димитријевића, или колумне Данијела Цвјетићанина . 
Но то су изузеци који су повезани са чињеницом да је цензура у Србији до
стигла толике размере да овакви људи просто више немају где да објаве 
свој публицистички прилог .

10 Ђурковић, 2007 .
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раз во ја и бу џет ских оба ве за; те под сти ца ње тр жи шне утак ми це 
и сло бод ног пред у зет ни штва .

По ре ђе ње овог спи ска са не ким од основ них ка нон ских спи са 
оче ва де сне иде о ло ги је (као што је нпр . Бер ко ва књи га Раз ми
шља ња о Фран цу ској ре во лу ци ји11) по ка за ло би да то ком два 
ве ка ни је би ло пре ве ли ких про ме на . Оно што се фун да мен тал но 
про ме ни ло у ме ђу вре ме ну, и то по себ но у два де се том ве ку, је сте 
оп шти дру штве ни и по ли тич ки кон текст . Де сна ми сао је то ком 
два ве ка раз во ја углав ном би ла нео дво ји во по ве за на са од бра
ном хри шћан ске тра ди ци је на За па ду .12 Док су ле ве, ли бе рал не 
а за тим и со ци ја ли стич ке сна ге те жи ле стал ној по сте пе ној се
ку ла ри за ци ји јав ног про сто ра ин сти ту ци ја и по ли ти ке, де сни
ца се бо ри ла да те тен ден ци је сла би, су зби ја и да у што ве ћој 
ме ри чу ва те о ри ју и прак су хри шћан ства као осно ву укуп ног 
дру штве ног жи во та . 

Клат но се го то во кон ти ну и ра но по ме ра ло ка спек тру ле
ви це, што је у прин ци пу зна чи ло из ме ну чи та вог дру штве ног 
и вред но сног кон тек ста у ко ме се опе ри ше . У по след њих по ла 
ве ка по ме ну ти про цес је оти шао та ко да ле ко да да нас не са мо 
да сла бе хри сти ја ни за ци ја дру штва и др жа ве, већ па ра док сал
но ра сте се ку ла ри за ци ја и уну тар са мих хри шћан ских цр ка ва . 
Украт ко ре че но, све до ци смо пра ве дик та ту ре то та ли тар ног, 
уни форм ног ле ви чар ског јав ног мње ња над свим дру штве ним 
про це си ма, укљу чу ју ћи и укуп ни кон текст у ко ме су цр кве, њи
хо ви гла ва ри, све ште ни ци, по кре ти итд . при ну ђе ни да де лу ју и 
да де фи ни шу сво је ци ље ве, а по себ но ме то де де ло ва ња . Сва ка 
хри шћан ска цр ква, вер ска за јед ни ца и де лат ник ко ји са тих по
зи ци ја на сту па у јав ном дис кур су да нас мо ра да во ди ра чу на о 
ме ри: ле ви то та ли та ри зам је на мет нуо та кву при си лу да сва ко 
из ра жа ва ње де сних ста во ва ко је пре ви ше од сту па од при хва ће
них ка но на јав не ре чи на ко је су љу ди на вик ну ти, ри зи ку је да 
бу де ди рект но кон тра про дук тив но јер на и ла зи на страх од не по
зна тог и про ка за ног код пу бли ке ко ја за хри шћан ски ло гос ни је 
при пре мље на . Шта ви ше, огром на ве ћи на по да та ка, по у ка, те за 
и нор ми ко је про сеч ни гра ђа нин да нас сре ће пре ко ме ди ја, на 
по слу, у пре во зу учи га не ким са свим дру га чи јим вред но сти ма .

Ка ко се до тог ста ња до шло? Зва нич на исто ри ја пра ти ми
ни мум два ве ка кон ти ну и ра ног успо на та ла са се ку ла ри за ци је, 
ла и ци за ци је и де хри сти ја ни за ци је европ ских дру шта ва . Ин те
лек ту ал на и исто ри ја ели та иде и ко рак да ље на ла зе ћи тра го ве 

11 Берк, 2001 .
12 Постоје, разумљиво, значајни изузеци као што су секуларни конзерва ти ви

зам или конзервативизам који се позива на претхришћанске паганске тра
ди ци је какав се може наћи у немачкој конзервативној револуцији, руском 
евро азиј ству или Новој европској десници .
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овог дру штве ног и по ли тич ког про це са у осам на е сто ве ков ној 
ин те лек ту ал ној ре во лу ци ји ко јом је пре све га фран цу ско про
све ти тељ ство при пре ма ло ели те, ари сто кра ти ју и за чет ке јав ног 
мње ња за „осло бо ђе ње” од на сла га тра ди ци је, исто ри је, ин сти
ту ци о нал не из град ње по је ди на ца и на рав но хри шћан ства . Исто
ри ја иде ја би по ка за ла раз ли чи те фа зе у овом про це су ко је нпр . 
об у хва та ју и уво ђе ње де и зма то ком се дам на е стог и осам на е стог 
ве ка . Чи ње ни ца да је де и зам пот пу но ис кљу чио чу до, мо гућ ност 
ди рект ног де ло ва ња Бо га на свет ске про це се и свео га на уло гу 
ча сов ни ча ра ко ји је у јед ном тре нут ку на пра вио са вр ше ни ме
ха ни зам, пу стио га у рад и на кон то га се трај но по ву као из ње га, 
ли ша ва ју ћи се мо гућ но сти да би ло ка да по но во ути че на ње гов 
рад, пред ста вља ве ро ват но нај зна чај ни ји ми са о ни пре врат у мо
дер ном до бу . До вољ но је ре ћи да је са ма иде ја мо ли тве као ди
рект ног ди ја ло га из ме ђу чо ве ка и Бо га ти ме трај но ели ми са на .

Са ме иде је по ста ју ре во лу ци о нар не не сво јом по ја вом већ 
ства ра њем усло ва да се про па ги ра ју, ши ре, уво де у зва нич не 
ме ха ни зме обра зо ва ња и устро ја ва ња љу ди, и да ства ра ју ма се 
ко је ће на осно ву њих де ло ва ти . Сто га је у овој ана ли зи по треб на 
и кон спи ро ло шка ком по нен та, ко ја го во ри о то ме да је у вре ме 
Фран цу ске ре во лу ци је у тој зе мљи де ло ва ло око 2000 сло бодно
зи дар ских ло жа ко је су очи глед но би ле нај ва жни ја мре жа за 
ши ре ње „но вих” иде ја и за ор га ни зо ва ње прак тич ног за ве ре нич
ког де ло ва ња на тим осно ва ма . По пра ви лу нам ова ди сци пли на 
(ви ше не го мејнстрим еко но ми ја) раз ја шња ва уло гу бан ка ра и 
ве ли ких нео п ход них фи нан си је ра ко ји су кре ди ти ма и до на ци
ја ма по ма га ли по кре те у ко ји ма су ви де ли свој ин те рес13

Сви ови сег мен ти зна ња за јед но нам раз ја шња ва ју ка ко су 
ство ре не тен ден ци је ко је се стал но ус пи њу и ши ре то ком по
след ња два ве ка, не пре ста но ме ња ју ћи дру штве ни кон текст . 
Ове тен ден ци је су у свом ко нач ном зби ру то ком два де се тог ве ка 
ство ри ле огром ну пре власт ле вих ре жи ма и иде о ло ги ја раз ли
чи тих об ли ка и вр ста . Гру бо ре че но, је дан крак ове по ро ди це 
чи ни ко му ни стич ка иде ја ко ја је упр кос свом за пад ном по ре клу 
сво ју прак тич ну кул ми на ци ју до жи ве ла као ис точ ни си стем ре
ал со ци ја ли стич ких дру шта ва . Од 1917 . и бољ ше вич ке ре во лу
ци је до да на шњих да на одр жа ва ју се дру штве ни и по ли тич ки 
си сте ми ауто ри тар ног или то та ли тар ног ти па ко ји у име ства
ра ња бес кла сног дру штва ко ри сте си лу као осно ву вла да ви не и 

13 Постоји још једна недовољно истражена, али свакако важна димензија . 
Велики интерес за финансирање таквих покрета и дестабилизацију зва
ничне француске политике имао је пруски владар Фридрих Велики, познат 
иначе као покровитељ Волтера и других просветљених, илуминираних 
јавних делатника . 
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про мови шу си стем вред но сти чи је по ре кло на ла зе у ра до ви ма 
Кар ла Марк са и дру гих осни ва ча „на уч ног со ци ја ли зма” .

Дру ги крак исте по ро ди це чи не сви за пад ни про из во ди про
све ти тељ ске иде о ло ги је: ле ви ли бе ра ли зам, евро ко му ни зам, 
со ци јал де мо кра ти ја, те о ло ги ја осло бо ђе ња, нео троц ки зам итд . 
За раз ли ку од пр вог кра ка, ове де лат ни ке од ли ку је функ ци о
ни са ње и рад у окви ру ли бе рал но де мо крат ских си сте ма пар ла
мен тар не де мо кра ти је у ко ји ма по сто ји сло бо да из ра жа ва ња и 
мо гућ ност јав не бор бе за соп стве не по ли тич ке иде а ле и ци ље ве, 
чак и кад су они упе ре ни про тив са мих осно ва си сте ма .

Оно што их ме ђу тим све по ве зу је је сте пер ма нент но су зби ја
ње де сног си сте ма вред но сти и углав ном из ри чи то не при ја тељ
ство пре ма ње му . Оп сед ну тост хлад но ра тов ском ми то ло ги јом 
пре ма ко јој се на вод но де сни За пад су прот ста вљао ко му ни стич
ком Ис то ку, и да нас оне мо гу ћа ва да се на аде ква тан на чин за
хва ти и об ја сни ка ко су са ме за пад не зе мље у то до ба до жи ве ле 
ра ди ка лан за о крет у прав цу про мо ци је и до ми на ци је ле вог си
сте ма вред но сти . Тек јед ним де лом ова те за се од но си на ства
ра ње та ко зва не др жа ве бла го ста ња и пер ма нент но по ве ћа ње 
др жав не кон тро ле над укуп ним еко ном ским жи во том у овим 
зе мља ма .14 Мно го ва жни је је све оно што спа да у кре и ра ње укуп
ног све то на зо ра и си сте ма вред но сти ко ји об ли ку је јав ну кли му, 
пер цеп ци је, же ље, по тре бе и осе ћа ња гра ђа на .

Поч ни мо од јед ног илу стра тив ног при ме ра . Го ди не 1953 . на 
пред лог ре пу бли кан ског пред сед ни ка Двај та Ај зен ха у е ра на ме
сто пред сед ни ка Вр хов ног су да САДа иза бран је не ка да шњи 
гу вер нер Ка ли фор ни је Ерл Во рен . Во рен је нај у ти цај ни ји чо век 
ко ји се на том ме сту на шао у два де се том ве ку и ко ји је то ком 
свог ше сна е сто го ди шњег пред се да ва ња овом ин сти ту ци јом са 
не ко ли ко пре су да унео пра ву ли бе рал ну ре во лу ци ју у прав ни, 
дру штве ни и по ли тич ки си стем Аме ри ке . Ме ђу нај по зна ти је 
сва ка ко спа да ју пре су де ко ји ма је уки ну та јав на мо ли тва, ра
сна се гре га ци ја у јав ном пре во зу, из ме ње на про це ду ра трет ма на 
оп ту же них итд .15 Во рен је сво јим до ла ском фор ми рао ли бе ралну 

14 За све оне који и даље говоре о некаквом (нео)либерализму као владајућој 
економској парадигми од седамдесетих година, можда би лековито дело
вало да упореде проценат БДПа који су владе контролисале почетком 
двадесетог века са оним чиме управљају данас . Од некадашњих десетак 
посто стигло се до чак и преко 50% у многим европским земљама . Дакле, 
држава неоспорно контролише и прерасподељује све већи део друштвеног 
производа, а након почетка кризе државе су у Европи постале de facto и 
највећи власници банкарског система након што су упумпавањем новца 
ради санирања ових банака добиле и већинске пакете акција .

15 Једну од кључних карактеристика позног двадесетог века чини диктатура 
судија које својим судским активизмом далеко превазилазе прихватљиве 
норме тумачења и de facto мењају уставне системе, кршећи вољу грађана 
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ве ћи ну у овом те лу ко ја је та квом оста ла све до 1986 . го ди не . Пи
та ње ко је ра ци о нал на осо ба по ста вља је сте ка ко је мо гу ће да је 
ле ву ре во лу ци ју ина гу ри сао и спро во дио су ди ја при пад ник де сне 
стран ке ко га је но ми но вао де сни пред сед ник? Да кле шта се то 
де ша ва ло у за пад ном све ту то ком по след њих сто ти нак го ди на?

Ов де до ла зи мо до кључ ног два де се то ве ков ног обр та ко ји је 
код не ких ауто ра већ по стао кла сич но ме сто, а о че му код нас 
на жа лост још ни је пи са но . Украт ко, по треб но је об ја сни ти по ре
кло и са др жај те зе о „ду гом мар шу кроз ин сти ту ци је” .

*

Ка да га је 1926 . го ди не ухап си ла Му со ли ни је ва по ли ци ја и 
ста ви ла у за твор, Ан то нио Грам ши је до био до ста вре ме на да 
то ком сле де ће де це ни је, све до сво је смр ти, про ми шља чи тав 
низ пи та ња из исто ри је, еко но ми је, фи ло зо фи је и по ли тич ке 
те о ри је . Ови по зна ти За твор ски спи си16 спа да ју ме ђу нај ва жни ја 
и нај о ри ги нал ни ја раз ми шља ња у два де се то ве ков ној по ли тич
кој те о ри ји и оства ри ли су огро ман ути цај на раз ли чи те шко ле 
ми шље ња . У три де се так све за ка на пре ко 3 .000 стра на Грам
ши је оста вио не пре су шни тре зор ана ли за, уви да и ми сли ко је 
се ба ве ве о ма раз ли чи тим те ма ма . Ме ђу тим, пи та ње ко је га је 
као ко му ни сту и пра во вер ног марк си сту нај ви ше оп се да ло је сте 
за што је цео тај про је кат про пао у прет ход них де се так го ди на, 
од но сно за што у ње го вој род ној Ита ли ји као ни у би ло ко јој дру
гој европ ској зе мљи осим Ру си је, ко му ни стич ка ре во лу ци ја ни је 
оства ре на .

Грам ши јев од го вор на ово пи та ње пре суд но ће од ре ди ти ево
лу ци ју за пад ног све та у два де се том ве ку . Он је, на и ме, за кљу чио 
да је су шти на про бле ма у то ме што је бо га то и ин спи ра тив но се ме 
марк си зма и иде је о уни вер зал ној еман ци па ци ји па ло на не плод
ну зе мљу . У че сто па ра фра зи ра ном уви ду, Грам ши твр ди да је 
чи та ва за пад на кул ту ра на то пље на са две хи ља де го ди на хри
шћан ства те да је укуп на дру штве на, вред но сна и идеј на атмос
фе ра ду бо ко су штин ски ан ти марк си стич ка и антикомунистичка . 

и не поштујући ни минимум демократских узуса у погледу воље већине 
и ставова јавног мњења . Подсeтимо се да је и Европска заједница своју 
највећу револуцију доживела током шездесетих година, које се иначе воде 
као године евросклерозе услед кризе празне столице, захваљујући двема 
пресудама Европског суда правде којима је дефинисана надређеност ко
мунитарног права националном, као и омогућена директна примена кому
нитарног права у националним правним системима . О овом невероватном 
судском активизму говори књига Роберта Борка Coercing virtue из 2003 . 
као и зборник који је две године касније уредио . Види Bork, 2003 . и Bork, 
2005 .

16 Antonio Gramsci, Quaderni dal carcere, Einaudi editore, 2007 .
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Европ ском чо ве ку од го је ном у хри шћан ском ду ху (чак и кад то
га ни је све стан) ко му ни стич ке иде је су стра не и не при хва тљи
ве . Овај увид спа да у ње го ву ши ру ана ли зу ме то да вла да ви не 
бур жо а зи је из ко је је на стао по зна ти и ве о ма ути цај ни кон цепт 
кул тур не хе ге мо ни је . Рад ни ци су, твр ди Грам ши, под стал ним 
ути ца јем си сте ма вред но сти ко је бур жо а зи ја на ме ће и сто га при
хва та ју и ин тер и о ри зу ју ње не вред но сти по пут ре ли ги је, на ци
о на ли зма или кон зу ме ри зма, чи ме ди рект но угро жа ва ју сво је 
кла сне а ти ме и уни вер зал не ху ма ни стич ке ин те ре се .

Из овог уви да сле дио је и на лог за де ла ње . Да би до со ци јал
не и по ли тич ке ре во лу ци је мо гло да до ђе и да би ма се при хва ти
ле и сле ди ле марк си стич ку ви зи ју из ме не све та, нео п ход но је да 
се идеј на и ду хов на ат мос фе ра про ме не . Да кле тре ба ду го трај но 
и план ски ра ди ти на ис ти ски ва њу хри шћан ских и бур жо а ских 
све то на зо ра из свих по ља људ ске де лат но сти и на „осло ба ђа њу” 
умо ва за при јем марк си стич ких схва та ња . Ду гим мар ши ра њем 
и ра дом на из ме ни ин сти ту ци ја из ну тра тре ба по сти ћи да се 
оне учи не про марк си стич ким, а та ко ће се чи та ва дру штве на 
ат мос фе ра уме сто хри шћан ским обо ји ти мар ки стич ким бо ја ма, 
па ће та ко љу ди де ла ти и раз ми шља ти као ле ви ча ри и кад то не 
уви ђа ју . Тер ми ни ко је је он увео, а на ро чи то кул тур на хе ге мо ни
ја,17 чи не нпр . осно ву за чи та ву ди сци пли ну кул тур не кри ти ке 
у за пад ном ака дем ском све ту да нас .

Овај Грам ши јев увид по сво јим ре зул та ти ма спа да ме ђу нај
суд бо но сни је ис ка зе у про те клом ве ку . Ако се па жљи во пра ти 
про па ганд но де ло ва ње струк ту ра Ко мин тер не у европ ским зе
мља ма из ме ђу два ра та, уви де ће се да је упра во то био пра вац 
ши ре ња со вјет ске ме ке мо ћи . Нај ва жни је име ко је ту тре ба по
ме ну ти је сте Ви ли Мин цен берг, чу ве ни цр ве ни ми ли о нер, чо век 
ко ји је ство рио огром ну мре жу ме ди ја, фон да ци ја, син ди ка та, 
не вла ди них ор га ни за ци ја, рад нич ких дру шта ва, жен ских и 
омла дин ских ор га ни за ци ја, из да вач ких ку ћа итд . пре ко ко јих 
се у јав ној сфе ри по сте пе но ши ри ла марк си стич ка про па ган
да и по глед на свет .18 Сам Грам ши је огро ман зна чај при да вао 

17 Овај појам је најважнији у Затворским списима . О њему Грамши пише 
на различитим местима будући да сматра како је борба за хегемонију 
у културном, образовном, јавном и симболичком простору основа за 
разумевање функционисања савременог света . Види нпр . Gramsci, 2007, 
стр . 40−42, 60, 401, 436, 473, 476, 477, 691…

18 Овај претеча Џорџа Сороса завршио је живот под неразјашњеним околно
стима 1940 . године у Француској и за дуго времена је потонуо у заборав . У 
последњој деценији постао је предмет интересовања академске јавности па 
се појавило и неколико опсежних монографија које се баве истраживањем 
његовог организационопропагандног рада . Види нпр . Sean Mc Meekin, The 
Red Millionaire, Yale University Press, New Haven & London, 2003 .
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ин сти ту ци ја ма по пу лар не и ма сов не кул ту ре као што су филм, 
по зо ри ште, му зи ка итд .

Од лич ну илу стра ци ју про бле ма ти ке ши ре ња ко му ни стич ке 
кул тур не по ли ти ке у европ ским др жа ва ма на ћи ће мо у Ју го сла
ви ји . Ва ља се под се ти ти про бле ма ко ји је у на шој јав но сти отво
рио Ми лош Цр њан ски још 1932 . са тек стом у Вре ме ну, „Ми по
ста је мо ко ло ни ја стра не књи ге”, ука зу ју ћи на штет ну из да вач ку 
по ли ти ку пре све га цр ве ног Но ли та, ко јом на ши из да ва чи услед 
сум њи вих по бу да про па ги ра ју и ши ре ло шу стра ну књи жев ност 
„со ци јал ног ти па” . Ову те ма ти ку су и сам Цр њан ски, али и мно ги 
ње го ви са рад ни ци, об ра ђи ва ли у 36 бро је ва ча со пи са Иде је .19 

Ви со ку свест о зна ча ју та квих тен ден ци ја имао је и др жав ни 
врх . Кнез Па вле и Ми лан Сто ја ди но вић пре у зе ли су од уби је ног 
кра ља ја ку ан ти ко му ни стич ку по ли ти ку ко ја је код њих мно
го ви ше прак тич но усме ре на . Они су све до 1940 . од би ја ли да 
ус по ста ве зва нич не од но се са Мо сквом по ла зе ћи од чи ње ни це 
да Ко мин тер на екс пли цит но ра ди на раз би ја њу зе мље, и да би 
евен ту ал но со вјет ско по слан ство би ло цен тар отров не ко му ни
стич ке про па ган де ко ја је иона ко би ла из у зет но ја ка, по себ но 
ме ђу сту ден ти ма и омла ди ном .20 

Сле де ћи зна ча јан по крет у овом прав цу на пра ви ла је ора
ни за ци ја ко ја ће са Мин цен бер го вим на ред бо дав ци ма по сле 
Дру гог свет ског ра та во ди ти нај те же бор бе у Хлад ном ра ту – 
аме ри чка Цен трал на оба ве штај на аген ци ја, ЦИА, ко ли ко год 
то па ра док сал но зву ча ло . Не по сред но по сле ра та они су се су
о чи ли са чи ње ни цом да је Евро па осе ћа ла огром не сим па ти је 
пре ма Со вјет ском са ве зу као си ли ко ја је нај ви ше до при не ла 
сло му фа ши зма, а ти ме је по рас тао углед и са мог ко му ни стич ког 
си сте ма и иде о ло ги је . Све се то на ка ле ми ло на пло до тво ран рад 
Мин цен бер га и дру гих са рад ни ка Цр ве ног ор ке стра, па су чак 
и не ке од нај ве ћих европ ских др жа ва по пут Ита ли је и Фран цу
ске би ле су о че не са огром ном сна гом ко му ни стич ких пар ти ја, 
го то во спрем них да пре у зму власт . 

Стра те ги ја ко ју је ЦИА ду го роч но ода бра ла са сто ја ла се у 
под сти ца њу, ја ча њу и про па ги ра њу та ко зва не не ко му ни стич ке 
ле ви це дру га чи јег ти па, у ин те лек ту ал ним, ака дем ским и по ли
тич ким кру го ви ма . Иде ја је би ла да се ра ди кал ни ја ко му ни сти
чка ва ри јан та су зби ја ја ча њем уме ре ни је со ци јал де мо кратске 

19 Види Црњански, 1989 .
20 У Ћановим белешкама може се наћи сведочење о томе како Стојадиновић 

обја шњава то што разлоге за удаљавање Југославије од Француске треба 
тра жити и у идеолошкој димензији, посебно након победе Народног фрон
та који се доживљава као протокомунистички . Ову државу је Сто ја ди но вић 
назначио као извор из кога се комунистичка пропаганда шири у Ју го сла
ви ји . Види Тајни архиви грофа Ћана, стр . 111 .
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вер зи је марк си зма . Овом ви ше де це ниј ском опе ра ци јом ЦИА 
је сте оства ри ла ва жан стра те шки по ли тич ки циљ спре ча ва ња 
ко му ни ста да до ђу на власт, али је са дру ге стра не по мо гла упра
во тен ден ци ја ма ко је је Грам ши пред ви ђао и пред ла гао: да љој 
де хри сти ја ни за ци ји јав ног, ме диј ског и ака дем ског про сто ра у 
за пад но е вроп ским зе мља ма .

У са мој Аме ри ци та ко ђе су ше зде се тих го ди на от по че ле ра
ди кал не про ме не . То су ина че пре лом не го ди не за ус по ста вља
ње но вих дис кур са и прак си у за пад ном јав ном мње њу, го ди не 
ка да се про мо ви шу сек су ал не сло бо де, кон тра цеп тив на пи лу
ла и абор тус, те го ди не ма сов ног ши ре ња дро га и нар ко ма ни је . 
То су го ди не кад по чи ње об ја вљи ва ње и про да ја ерот ских па и 
пор но граф ских ча со пи са ко ји убр зо, по пут Плеј бо ја, по ста ју део 
мејнстри ма и чак од раз про гре сив но сти и до брог уку са, ка да се 
на ве ли ке сло је ве ста нов ни штва ши ри кул ту ра дро ге, ка да се 
пре ко ра зних по кре та за гра ђан ска пра ва и пре су да ма су до ва у 
пот пу но сти ме ња си стем вред но сти и нор ма тив ни оквир де ло
ва ња укуп не за јед ни це . Иако је огром на ве ћи на ста нов ни штва 
у Аме ри ци би ла про тив из ме не дру штве ног си сте ма про пи са ног 
уста вом, на сле ђем и прак сом, до бро ор га ни зо ва на и фи нан сиј
ски сна жна ле ви чар ска ели та је успе ва ла да про мо ви ше сво је 
иде је и да их пре та че у пра во . Оста ла је чу ве на из ја ва кра ља 
бит нич ке по е зи је Але на Гин збер га у ко јој је са же та иде ја о ду гом 
мар шу . Пре ма све до че њу ње го вог не ка да шњег при ја те ља Нор
ма на Под хо ре ца у књи зи Бив ши при ја те љи,21 Гин зберг је јед ном 
љу ти то ре као „We’ll get you thro ugh your kids!” . Иде ја је би ла да је 
ма ње ва жно то што су при пад ни ци кон зер ва тив ног мејнстри ма 
про тив ње го вих иде ја и ви зи ја . Ва жни је је што ће де ца та квих 
ро ди те ља су тра си гур но би ти на су прот ној стра ни за хва љу ју ћи 
по пу лар ној кул ту ри, рок му зи ци и хе до ни стич кој иде о ло ги ји .

Осим по пу лар не кул ту ре, у то до ба су се зна чај но ме ња ли и 
узу си у ака дем ској сре ди ни . Већ де це ни ја ма уна зад ле ви ца је 
сво ја ја ка упо ри шта има ла на уни вер зи те ти ма де лу ју ћи та ко на 
бу ду ћу ели ту . Од ше зде се тих ово по чи ње да по при ма за стра шу
ју ће раз ме ре та ко да су аме рич ки уни вер зи те ти да нас ме сто ско
ро то та ли тар не вла да ви не раз ли чи тих об ли ка ле ве иде о ло ги је 
на ко ји ма се пре да је она чуд на сме ша Марк са, Фрој да, ле ви чар
ски про чи та ног Ни чеа и фи ло зо фа но ве фран цу ске ле ви це ко ја 
се ра ни је па ко ва ла под од ред ни цу пост мо дер ни зам да би да нас 
би ла раз гра на та у низ по пу лар них дис кур са као што су фе ми
ни зам, пост ко ло ни јал не сту ди је, квир те о ри је итд . Ка ко је Ро џер 
Скру тон при ме тио, још ше зде се тих го ди на је у би блиоте ка ма 

21 Podhoretz, 2000 .
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пре сти жних уни вер зи те та би ло пу но Марк са, Фрој да, Мар ку зеа, 
Адор на или Фу коа, али ниг де Бер ка .22 

*

Ка да ре кон стру и ше мо пут си сте мат ског на пре до ва ња ле
ви чар ства у два де се том ве ку, не по бит но до ла зи мо до пи та ња 
шта се де си ло са ње го вим нај ве ћим про тив ни ком у прет ход ном 
ве ку . Пи та мо се, да кле, ка ко су се хри шћан ске цр кве, а по себ но 
Ри мо ка то лич ка као по ли тич ки нај спо соб ни ја и нај ор га ни зо ва
ни ја од свих њих, по ву кле из бор бе за овла да ва ње си сте ми ма 
про мо ви са ња и де фи ни са ња ску па вред но сти ко ји по је дин ци 
сле де у јав ном про сто ру, обра зо ва њу и сва ко днев ном оп ште њу . 
Ако су пра во слав не цр кве нај ве ћи део по ме ну тог сто ле ћа про ве
ле под дик та том ко му ни стич ких ре жи ма, Ри мо ка то лич ка цр ква 
је као хи је рар хиј ски уре ђе на и фи нан сиј ски сна жна ин сти ту ци ја 
има ла не за ви сну по зи ци ју ко ја је мо гла да јој омо гу ћи сна жно 
про мо ви са ње тра ди ци о на ли стич ких вред но сти . То се ме ђу тим 
ни је де си ло .

Пр ву по ло ви ну ве ка ку ри ја је про ве ла у ла ви ра њи ма из ме ђу 
два прав ца де ло ва ња . С јед не стра не, на сле ђе но не при ја тељ ство 
са ра зним из дан ци ма илу ми ни ра них кру го ва, укљу чу ју ћи и све 
ја чу ко му ни стич ку ор га ни за ци ју, во ди ло их је ка при бли жа ва њу 
ауто ри тар ним па и то та ли тар ним ре жи ми ма за ко је су ве ро ва ли 
да им де кре ти ма мо гу по вра ти ти по вла шће но ме сто у дру штву 
и омо гу ћи ти ши ре ње на под руч ја дру гих кон гре га ци ја . Овај 
спој из ра чу на пун ве ли ких ме ђу соб них сум њи че ња и не по ве
ре ња кад су у пи та њу од но си Ва ти ка на и Му со ли ни је вог Ри ма, 
а по себ но Хи тле ро вог Бер ли на скло ног нео па га ни зму и окул
ти зму, сле дио је тра ди ци ју Пи ја Де ве тог и До но со Кор те са ко ји 
су тра жи ли об но ву ауто ри тар не вла сти као је ди не мо гућ но сти 
по бе де над не при ја те љи ма хри шћан ске тра ди ци је . Де ло ва ње 
Ри мо ка то лич ке цр кве из ме ђу два ра та и то ком Дру гог свет ског 
ра та у нај ма њу ру ку је крај ње кон тро верз но . Страх од ко му ни
зма је мо гао да се схва ти, као и на да да су ауто ри тар ни си сте ми 
по след ња бра на за очу ва ње тра ди ци о на ли зма, али по на ша ње 
и прак са де ло ва ња ове ин сти ту ци је у Хр ват ској нпр . за вре ме 
ге но ци да над Ср би ма, за тим пре ма пи та њу је вреј ског хо ло ка
у ста, или на оку пи ра ним со вјет ским под руч ји ма, где су се под 
за шти том не мач ке вој ске (нај че шће без ње ног зна ња) ба ви ли 
по кр шта ва њем, све до чи о спрем но сти де ло ва ку ри је да на све 
на чи не ре а ли зу је соп стве не ци ље ве .

22 Scruton, 2003 .
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С дру ге стра не, на кон ен ци кли ке Re rum No va rum из 1893, у 
цр кви је све ја че по чео да се раз ви ја онај пра вац ко ји ће тра си
ра ти на род не а за тим и де мо хри шћан ске стран ке . За раз ли ку 
од на сил не од бра не тра ди ци о на ли зма, овај пра вац за го ва рао 
је ду бин ско, ду го трај но де ло ва ње у но вим усло ви ма у дру штву 
ко је је ин си сти ра ло на па стир ској, про па ганд ној и со ци јал ној 
де лат но сти цр кве ко ја се у де мо крат ским по ли тич ким окви ри
ма бо ри за што ве ћи ути цај, спас и усме ра ва ње вер ни ка . У првој 
по ло ви ни ве ка ова тен ден ци ја ће сти ца јем окол но сти би ти мар
ги на ли зо ва на, али је по сле Дру гог свет ског ра та то по стао зва
нич ни про грам де ло ва ња цр кве . 

Док је у пр вој по ло ви ни ве ка де лат ност Ва ти ка на ве ли ким 
де лом би ла од ре ђе на чи ње ни цом да су парт не ри би ли Му со ли ни 
и Хи тлер, а са ве зни ци Фран ко, Па ве лић итд, у дру гој по ло ви
ни ве ка нај ва жни ји са ве зни ци по ста ле су за пад не де мо крат ске 
зе мље, по себ но САД, СР Не мач ка и Ита ли ја . То се не сум њи во 
од ра зи ло на пра вац у ко ме ће ево лу и ра ти по ли ти ка и дог ма ти ка . 
Ов де је ве о ма ва жно схва ти ти да по ли ти ка тих зе ма ља ни је − ка
ко се то бар код нас обич но сма тра − би ла обе ле же на ри гид ним 
ан ти ко му ни змом ко ји би у јав ном жи во ту, обра зо ва њу и кул ту
ри про мо ви сао хри шћан ске вред но сти . Упра во обр ну то, чи тав 
јав ни дис курс у нај ва жни јим за пад ним зе мља ма обе ле жен је 
по сле ра та су прот ном тен ден ци јом, по сте пе ним овла да ва њем 
со ци јал де мо кра ти је и дру гих об ли ка ме ког ле ви чар ства (не ко
му ни стич ке ле ви це ко ју су Аме ри кан ци по себ но про мо ви са ли 
у Евро пи) . 

У та квом окру же њу, Ва ти кан је по сле смр ти па пе Пи ја Два
на е стог иза брао да ма ње бу де си ла ко ја вр ши ко рек ци ју и спре
ча ва по пу шта ње коч ни ца, а све ви ше да бу де ак тер ко ји се при
ла го ђа ва ду ху вре ме на . Кључ ни по јам ко ји је обе ле жио за о крет 
од ше зде се тих го ди на је сте упра во ag gi or na men to, од но сно при
ла го ђа ва ње днев ном тре нут ку, ко ји је увео па па Јо ван Два де сет 
Тре ћи . Но шен по тре бом ин сти ту ци о на ли за ци је овог при ла го ђа
ва ња, Рон ка ли је 1962 . са звао Дру ги ва ти кан ски кон цил са на ме
ром да се пре те ре су пи та ња дог ма ти ке, уну тра шњег устрој ства 
цр кве, од но си са дру гим вер ским за јед ни ца ма и ста во ви пре ма 
нај ва жни јим со ци јал ним и вред но сним те ма ма . 

Иако је Јо ван Два де сет Тре ћи у ме ђу вре ме ну пре ми нуо, Кон
цил је на ста вио рад то ком сле де ће три го ди не и окон чао га под 
упра вом Па вла Ше стог . Од лу ке Дру гог ва ти кан ског кон ци ла и 
прак са ку ри је на кон ње га по ста ли су пред мет ве ли ких спо ро ва 
и кон тро вер зи уну тар са ме ри мо ка то лич ке цр кве . Кључ ни пред
мет спо ра је пи та ње до ко је ме ре и у ком прав цу је ag gi or na men to 
спро во ђен . Мо жда нај бо ља илу стра ци ја тен ден ци ја на кон ци лу 
је сте чи ње ни ца да је са мо за хва љу ју ћи од лу ци па пе на кра ју 
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из бег ну то при хва та ње абор ту са .23 У фо кус де ло ва ња цр кве су у 
ме ђу вре ме ну ушли вр ло прак тич ни по сло ви по ве за ни пре све га 
са ши ре њем фи нан сиј ске сна ге . Не слу чај но, овај пра вац раз во ја 
обе ле жи ла је по ја ва и све ве ћи ути цај ре да Opus Dei . Ва ти кан 
је ода брао пут по ве ћа ња сво је еко ном ске и по ли тич ке мо ћи уз 
исто вре ме но по сте пе но прилагођавaње дог ма ти ке еку ме ни зму 
и ли бе рал ним тен ден ци ја ма . На том пу ту по но во је по чео да 
ула зи у крај ње кон тро верз не по ли тич ке и вред но сне аран жма не .

Док су ли бе рал ни те о ло зи (по пут Хан са Кин га) и јав но мње
ње на ста ви ли да вр ше при ти сак на Ва ти кан да бу де још хра бри ји 
на пу ту при ла го ђа ва ња, уну тар са ме ри мо ка то лич ке цр кве ра
сло је не за довљство тра ди ци о на ли стич ких стру ја ко је су још се
дам де стих из но си ле те зу да ова ин сти ту ци ја гу би сво ју су шти ну 
за рад фор ме и мо ћи . Па ле та ових кри ти ка ши ри ла се од оних ко
ји су уну тар са ме цр кве јав но из ра жа ва ли не за до вољ ство, пре ко 
ува же них ви со ких све ште ни ка (нпр . фран цу ски би скуп Ле фе вр) 
до екс трем них по кре та као што је се де ва кан ти зам чи ји при пад
ни ци твр де да је по сле кон ци ла ри мо ка то лич ка цр ква пре ста ла 
да бу де пра ва цр ква и да је сто га ме сто па пе упра жње но јер они 
ко ји су иза бра ни на кон кон ци ла ни су пра ве па пе .

У сва ком слу ча ју, Ва ти кан је у сле де ћих по ла ве ка на ста вио 
да се при ла го ђа ва вре ме ну и сво јим са ве зни ци ма као и оп штој 
дру штве ној ат мос фе ри, мно го во де ћи ра чу на о очу ва њу свог до
брог ими џа у са вре ме ном све ту у ко ме вла да ле ви дис курс . 

Ово кре та ње об ја шња ва се на раз ли чи те на чи не, ни зом узро
ка од ко јих смо не ке већ по ме ну ли: при ла го ђа ва ње са ве зни ци ма, 
ну жност де ло ва ња у де мо крат ском окру же њу где мо ра те да се 
при ла го ди те на ро ду она квом ка кав је да би сте га упр кос све
му др жа ли уз се бе и при во ди ли све тим тај на ма хри шћан ства, 
при ла го ђа ва ње на прет ку на у ке и от кри ћи ма, при хва та ње чак 
и је зи ка по пу лар не кул ту ре (рок му зи ке, фил ма нпр) да би се 
мла ди ма мо гло го во ри ти је зи ком ко ји они раз у ме ју итд . 

По сто је ме ђу тим и за ни мљи ва ту ма че ња ко ја ове про ме не 
по сма тра ју из јед не дру га чи је пер спек ти ве, оне ко ја два де се ти 
век ту ма чи кроз ди ја лек ти ку и из ме ње ну пер спек ти ву од но са 
Ва ти ка на и тај них дру шта ва, а по себ но сло бод ног зи дар ства и 
илу ми на та . О тој те ма ти ци ра зу мљи во не ма мно го пи са них из
во ра, до ка за и пи са них све до чан ста ва, али као рад на хи по те за 
ова пер спек ти ва мо же да по мог не да се мно ге исто риј ске бе ли не 
у два де се том ве ку по пу не .

23 Крајње је илустративно тумачење професорке Смиље Аврамов која све
срдно подржава модернизацију Павла VI и изражава жаљење због побе де 
конзервативних ставова, сматрајући да процес „хуманизације” и либе ра
лизације цркве није отишао довољно далеко . Види Аврамов, 2000, стр . 50 .
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Чи тав де вет на е сти век обе ле жен је ра ди кал ном бор бом Ва
ти ка на про тив ма со не ри је . Нај по зна ти ји до ку мент у ко ме је са
же та осу да по ја ве, де лат но сти и ути ца ја ра зних тај них дру шта ва 
је сте ен ци кли ка па пе Ла ва Три на е стог из 1884, Hu ma num ge nus . 
Но она је на ста вак тра ди ци је пап ских до ку мен та од ко јих је пр ви 
In emi nen ti об ја вљен још 1738 . Сле ди ли су за тим кон сти ту ци ја 
Pro vi das 1751, за тим кон сти ту ци ја Ec cle si am a Je su Chri sto 1821, 
па кон сти ту ци ја Quo gra vi o ra 1825, за тим и ен ци кли ке Tra di ti 
1829, Mi ra ri 1832 и Qui plu ri bus 1846, те обра ћа ње Mul ti ci pli ces 
in ter 1865 .24 За цр кву је ова тај но ви та ор га ни за ци ја у чи јој осно
ви су ви де ли ком би на ци ју на ту ра ли зма и лу ци фе ри јан ства, 
пред ста вља ла нај ва жни јег ду хов ног и по ли тич ког про тив ни
ка . Фра ма со не ри ја је у свим сво јим об ли ци ма оте ло тво ра ва ла 
сим бо ле и прин ци пе ди рект но су прот ста вље не ку ри ји . Осим 
то га, ме то до ло ги ја ор га ни зо ва ња ко ја је ба зи ра на на тај но сти, 
не тран спа рент ној хи је рар хи ји ци ље ва и од но са ме ђу члан ством, 
као и на ам би ци ји кон тро ли са ња то ко ва мо ћи у дру штву и др
жа ви, по ста вља ла је та кве ор га ни за ци је у по зи ци ју нај ве ћих по
ли тич ких не при ја те ља цр кве . 

У су шти ни, цр ква је иза свих по јав них об ли ка иде о ло ги ја 
и по ли тич ких ор га ни за ци ја ко је су под ри ва ле њен по ло жај и 
на сто ја ле да овла да ју дру штвом про но се ћи мо дер не де и стич ке 
и ате и стич ке си сте ме вред но сти, ви де ла пр сте јед не исте ор
га ни за ци је – илу ми нат скома сон ске . Њу је пре по зна ва ла и у 
Фран цу ској ре во лу ци ји, у ра ду Ен ци кло пе ди ста, и у ре во лу ци о
нар ним ак ти ма Кар бо на ра, у но вој ита ли јан ској др жа ви ко ја јој 
је од у зе ла Рим, у свим об ли ци ма мо дер ног ин ди ви ду а ли стич
ког ли бе ра ли зма, у ре во лу ци о нар ним об ли ци ма на ци о на ли зма 
прве по ло ви не ве ка, ко нач но у све раз ви је ни јем со ци ја ли стич
ком и ко му ни стич ком по кре ту ко ји је ши рио ате и зам ме ђу ма се 
и осва јао ду ше и ср ца рад ни ка . 

Ре флек си је овог уче ња и ових ви ђе ња жи ве су и да нас у 
не ким об ли ци ма де ло ва ња ри мо ка то лич ке цр кве . Кар ди нал 
Ра цин гер је 1983 . об но вио осу ду ма со не ри је у пи сму ко је је на
сто ја ло да раз ја сни из ве сне ди ле ме на кон об ја вљи ва ња но вог 
Ка нон ског пра ва цр кве . Ра цин гер је об ја снио да је ве ру ју ће ли це 
ко је при сту пи ма со ни ма у те шком гре ху и да не мо же да при ми 
све ту при чест .25 

24 У уводном делу енциклике, у петом параграфу, Лав Тринаести набраја све 
ове документе јасно апострофирајући скоро двовековну традицију борбе 
Ватикана са слободнозидарским организацијама . Види http://www .vatican .
va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_lxiii_enc_18840420_
humanumgenus_en .html, 15/07/2012 .

25 У претходној деценији ова врста рата између два принципа, односно између 
Ватикана и масонерије добила је облик масовног напада на терену попу
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Пи та ње је, ме ђу тим, за што је Ра цин гер као шеф Кон гре га
ци је за ве ру (а не сам па па) мо рао да на овај на чин раз ја шња ва 
јед но од кључ них пи та ња за устро је ње цр кве и по на ша ње вер
ни ка . Ње го ва тврд ња ка ко је осу да ма со не ри је ис па ла из са мог 
Ка но на (за раз ли ку од 1917 . ка да је у Па че ли је вом ка но ну она 
екс пли цит но и ја сно осу ђе на) из чи сто уред нич ких раз ло га, ни је 
пре ви ше убе дљи ва . Та ко ђе, ка да је 2002 . об ја вље но по след ње 
из да ње Ка то лич ке ен ци кло пе ди је, од ред бе о ма со не ри ји у ње
му ви ше ни је би ло . По сто ји да кле мно го ин ди ци ја, све до че ња, 
раз ми шља ња (и ло ги ке ко ја то по твр ђу је) да се став Ва ти ка на 
пре ма ма со не ри ји до ста про ме нио у од но су на вре ме кад је обја
вље на Hu ma nus Ge nus .

Чи ни се да се мо гу уочи ти две тен ден ци је ко је су у овом прав
цу во ди ле . Јед на је ја ча ње сна ге ма со не ри је као гло бал не по ли
тич ке, еко ном ске, фи нан сиј ске па и „ду хов не” си ле . Два де се ти 
век је обе ле жен сна жним ула ском на свет ску сце ну Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва, јед не из вор но и ду бо ко ма сон ске тво ре ви
не, о че му го во ре ње ни основ ни сим бо ли, из глед нов ца, на чин 
устрој ства цен трал них ин сти ту ци ја и исто риј ска до ку мен та ци ја 
ко ја огро ман део ели те ве зу је за члан ство у сло бод но зи дар ским 
ор га ни за ци ја ма . По себ но по сле Дру гог свет ског ра та, ка да Евро
па de fac to по ста је про тек то рат та кве Аме ри ке, Ва ти кан је био 
при ну ђен да са но вом си лом тра жи и на ла зи mo dus vi ven di . То 
је у исто вре ме зна чи ло да се и ри мо ка то лич ка дог ма у но вим 
окол но сти ма хлад ног ра та од ре ди пре ма свом не ка да шњем нај
ва жни јем не при ја те љу . 

По ме ну та го ди на, 1983, обич но се на во ди као пре лом на јер 
је то вре ме ка да су Ва ти кан и САД на пра ви ле по ли тич ки спо ра
зум о са рад њи у бор би про тив со вјет ске им пе ри је . На пра вљен је 
пакт ко ји је укљу чи вао низ до та да не за ми сли вих ства ри: нпр . 
вла да САДа је при зна ла Ва ти кан иако је то су прот но ње ном 

ларне културе . Повод су била дела популарног писца Дена Брауна, нарочи
то Да Винчијев код, продат у стотинама милиона примерака . Овај роман, 
који је доживео и холивудску филмску екранизацију, узбуркао је стра
сти причом о наводној апокрифности Јеванђеља, представљајући једину 
„праву” историју Христове лозе, очуване под окриљем традиције тем пла
ра, која се након тринаестог века тајно наставила под окриљем ма со не
рије . Римокатоличка црква представљена је као зли прогонилац тем плар
скомасонске традиције (којој разумљиво припадају сви најузвишенији 
ликови науке, уметности итд . као што је био Леонардо Да Винчи) пре
ко својих озлоглашених редова, а нарочито преко реда Opus Dei, како би 
сачувала своју догму од праве истине, итд . Браун је аутор и низа дру гих 
дела са сличном тематиком да би у последњој књизи Изгубљени сим бол 
(2009) најексплицитније представио своју дубоко филомасонску сли ку 
света . У сваком случају, фама око његових дела нанела је код мили она 
необавештених и простодушних људи огромну штету угледу римо ка то
ли чке цркве и хришћанства уопште .
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уста ву . Мно ги су спрем ни да твр де ка ко је Ва ти кан та да на пра
вио не ку вр сту пак та са ђа во лом, од но сно да је у по за ди ни овог 
спо ра зу ма за пра во не ка вр ста спо ра зу ма Ва ти ка на и гло бал не 
ма сон ске ор га ни за ци је . Ство рен је је дан не при ро дан брак из ра
чу на у ци љу ру ше ња со вјет ског цар ства, а он је еви дент но укљу
чи вао кон це си је са обе стра не . Нпр . ри мо ка то ли ци од та да по
ста ју све ути цај ни ји у аме рич ком по ли тич ком и јав ном жи во ту . 
То ком не ко ли ко де це ни ја су се на че лу Цен трал не оба ве штај не 
аген ци је по пра ви лу на ла зи ли упра во ри мо ка то ли ци, нај че шће 
Мал те шки ви те зо ви . Тре ба на да ље по гле да ти са став Вр хов ног 
су да САДа у ко ме се ди тро је Је вре ја, чак ше сто ро Ри мо ка то ли
ка и ни је дан (!) при пад ник раз ли чи тих про те стант ских цр ка ва 
чи ји су при пад ни ци ина че нај број ни ји у овој др жа ви .26

С дру ге стра не Ва ти кан је, као што смо ви де ли, исте те 1983 . 
по чео да сма њу је свој јав ни оди јум пре ма ма со не ри ји и да и у јав
ном жи во ту из бе га ва отво ре не су ко бе са ње ним при пад ни ци ма . 
Шта ви ше, мно ги ће ре ћи да је Ва ти кан де це ни ја ма ра ни је већ 
кре нуо тим пу тем по ку ша ва ју ћи да се са но вим мо дер ни стич
ким, ла ич ким ре до ви ма по пут Opus Dei и са ши ре њем бан кар ске 
мре же при ла го ди си сте му вред но сти ко ји су умно го ме ин спи
ри са ли та кви кру го ви . Еку мен ска на ра ци ја и прак са ко ја Ва ти
кан ка рак те ри ше од вре ме на Јо ва на Два де сет Тре ћег сва ка ко је 
нај зна чај ни ји иде о ло шки мост из ме ђу ку ри је и свих оних тај них 
ор га ни за ци ја ко је про па ги ра ју њу ejџ, јед на кост свих ве ро и спо
ве сти, од но сно ду хов них стру ја ња итд .

То нас во ди дру гој зна чај ној тен ден ци ји ко ју је по треб но пра
ти ти мо жда и ве ко ви ма уна зад . Исто ри ја мо дер них по кре та, су
ко ба и ре во лу ци ја по ка зу је да је фрон тал ни на пад ма ње успе шна 
так ти ка бор бе, од но сно да он има сми сла тек на кон па жљи ве 
при пре ме ко ја се во ди пу тем ин фил тра ци је . Мно ги сма тра ју да 
у слу ча ју до бро ура ђе не ин фил тра ци је (код троц ки ста се тај ме
тод на зи ва ен три зам) фрон тал ни су коб ни је ни по тре бан, јер се 
су шти на ор га ни за ци је или ин сти ту ци је мо же у тој ме ри изнутра 
про ме ни ти, да она на кра ју за вр ши на пот пу но су прот ним по
зи ци ја ма од по чет них и слу жи са свим дру га чи јим ци ље ви ма од 
оних због ко јих је на пра вље на . За ор га ни за ци је ко је су из вор
но и по сво јој де фи ни ци ји тај не, ин фил тра ци ја по ста је да ле ко 
лак ша . Сто га је пот пу но ло гич но прет по ста ви ти да су ма со ни 

26 Постоји читав низ сличних индикатора . Нпр . Англиканска црква која је 
тра диционално била један од највећих противника Ватикана, показује 
изра зито приближавање и чак се воде преговори о њеној реинтеграцији 
под окриље папства . Крајње занимљиво је и да је Тони Блер, човек који 
својом личношћу, поступцима и ставовима утеловљује кључне тенденције 
владара света, при крају свог политичког мандата прешао у римокатоли
цизам .
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(илу ми на ти) ко ји и ина че функ ци о ни шу на прин ци пу пра вље
ња па ра лел не не тран спа рент не струк ту ре мо ћи и ре гру та ци је 
љу ди ко ји се на ла зе на по треб ним ме сти ма, мо ра ли да про ба ју 
да ус по ста ве сво ју ор га ни за ци ју и уну тар те ла свог нај ве ћег про
тив ни ка . По сто ји до ста при ча и спе ку ла ци ја о мо гућ но сти да су 
мaсони ин фил три ра ни и у нај ви ше вр хо ве ку ри је .27 

У књи зи На та ли је На роч ниц ка је Ру си ја и Ру си у свет ској 
исто ри ји по сто ји за ни мљи ва при ча о др жав ном се кре та ру у 
вре ме Ла ва Три на е стог, кар ди на лу Рам по ли . Слу чај кар ди на ла 
Рам по ле је и до да нас не раз ја шњен у исто ри о гра фи ји . Чи ње
ни це го во ре да је овај ве о ма ути цај ни кар ди нал на кон смр ти 
Ла ва Три на е стог 1903 . био ви ђен за ње го вог на след ни ка (мо
дер но ре че но, био је нај па па бил ни ји) . Кад је ме ђу тим кон кла ва 
от по че ла, пољ ски кар ди нал уло жио је ве то ко ји је ста вио цар 
Аустро у гар ске Фра ња Јо сиф . Ово пра во ву че сво је по ре кло још 
из сред њег ве ка и ни је ко ри шће но ве ко ви ма . Цар Фра ња је пра во 
на ве то имао као на след ник ти ту ле ко ја сле ди тра ди ци ју Све тог 
рим сконе мач ког цар ства . Упр кос ве ли ком не го до ва њу ве ћи не 
кар ди на ла, ве то је мо рао да се ис по шту је па је уме сто Рам по ле 
иза бран дру ги кан ди дат . 

Уоби ча је не ин тер пре та ци је иду за тим да раз ло ге за ве то 
тра же у на вод ним на сто ја њи ма Рам по ле да из ми ри фран цу ску 
ри мо ка то лич ку цр кву са др жа вом и да де лу је на по љу ме ђу на
род них од но са у прав цу ко ји је су про тан ин те ре си ма К und К 
мо нар хи је . На осно ву из ве сних ин ди ци ја ко је је на шла из у ча
ва ју ћи до ку мен та, На роч ниц ка ја твр ди да је раз лог ве та ве ро
ват но у са зна њу беч ког дво ра да Рам по ла при па да ма сон ским 
кру го ви ма ин фил три ра ним у Ва ти кан .28

Дру ги зна ча јан мо ме нат ко ји тре ба уочи ти је слу чај бив шег 
је зу ит ског све ште ни ка Јо зе фа Ре тин ге ра . Овај све ште ник ри мо
ка то лич ке цр кве и при пад ник ре да Мал те шких ви те зо ва, био 
је у исто вре ме у бли ским ве за ма са оба ве штај ним струк ту ра ма 
Ве ли ке Бри та ни је и САД, као и је дан од осни ва ча Бил дер берг 
гру пе, чи је се члан ство углав ном пре кла па са при пад ни ци ма 
дру гих тај них и не тран спа рент них ор га ни за ци ја као што је 
нпр . ма со не ри ја . По мно гим све до чан стви ма, Ре тин гер је био 

27 О овој тематици разумљиво не постоји много писаних радова . Код нас је на 
ту тему објављена нажалост само књига покојног Ратибора Ђурђевића, која 
доноси неке занимљиве детаље и упућује на одређену литературу, али пати 
од свих стандардних недостатака од којих пате све његове књиге, па чак 
и преводи: изразити антисемитизам (пошто свуд види Јевреје), чисто пу
бли цистички приступ, недостатак адекватних извора итд . Види Ђурђевић, 
1997 .

28 Види Нарочницка, 2008 . стр . 186 .
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ви сокои ни ци ра ни при пад ник нај ви ших ре до ва ма со не ри је и то, 
по све му су де ћи, уз зна ње и до пу ште ње ку ри је .29

Иако по ли тич ка ко рект ност за бра њу је да се то на во ди, Ре
тин гер је је дан од ствар них оче ва осни ва ча Европ ске еко ном ске 
за јед ни це, од но сно про јек та европ ских ин те гра ци ја, чи је би име 
нео спор но мо ра ло да се на во ди уз Мо неа, Шу ма на, Аде на у е ра 
или Де Га спа ри ја . Он је био кључ на лич ност ко ја је по ве за ла 
све по ли тич ке, ду хов не и тај не струк ту ре ко је су ре а ли зо ва ле 
пр ве ко ра ке у ин те гра ци ја ма: Ва ти кан, бри тан ску и аме рич ку 
оба ве штај ну слу жбу, ма со не ри ју, европ ске кра љев ске по ро ди це, 
Бил дер берг гру па ци ју итд .

Сле де ћа за ни мљи ва тач ка су де ша ва ња око и да ље сум њи ве 
смр ти па пе Јо ва на Па вла Пр вог . Још 1976 . у јав ност је, ни ма ло 
слу чај но, про цу рео спи сак са име ни ма на вод них ма со на ко ји 
су ви со ко по зи ци о ни ра ни у Ва ти ка ну . Без об зи ра на то да ли 
је у пи та њу био аутен тич ни ма те ри јал или епи зо да у ме ђу соб
ном об ра чу ну не ких не тран спа рент них бо ра ца за моћ, ово је био 
тек увод у низ кон тра верз них де ша ва ња ко ја су кул ми ни ра ла 
са от ми цом пре ми је ра Ал да Мо ра, сум њи вом смр ћу па пе, ни
зу фи нан сиј ских скан да ла ве за них за Ва ти кан ску бан ку, смр ћу 
Кал ви ја и слу чај ним раз от кри ва њем чу ве не ма сон ске ло же П2 
(Pro pa gan da Due) на чи јем се че лу на ла зио Ли чо Ђе ли .30 У сва
ком слу ча ју, на че ло цр кве је опет на чу дан на чин до шао кар
ди нал Вој ти ла отва ра ју ћи, као што смо то ви де ли, 1983 . но ву 
стра ни цу у од но су ове тра ди ци о нал не цр кве и не ких дру гих 
гло бал но зна чај них цен та ра мо ћи .

Ако се при хва ти хи по те за о то ме да је Ва ти кан ушао у брак 
из ра чу на са ра зним не тран спа рент ним си ла ма, чи ни се да две 
де це ни је по сле ре а ли за ци је за јед нич ког ци ља, рас ту ра ња со
вјет ске им пе ри је, стра на ко ја има ма ње раз ло га за за до вољ ство 
је сте упра во Ва ти кан . Укуп на ду хов ноеко ном ска си ту а ци ја 
на под руч ју Евро пе и се вер не Аме ри ке је ја ко ло ша: на свим 
по љи ма до ми ни ра ју си сте ми вред но сти и узу си ко је про па
гира ју поме ну ти Бра ун и дру ги кри ти ча ри тра ди ци о на ли зма, 
хри шћан ства, не ма те ри јал но сти итд . На овим под руч ји ма, а 
на ро чи то у ста рој Евро пи, на ста вља се пад ре ли ги о зно сти и 
сма њу је се ути цај хри шћан ства у јав ном про сто ру, обра зо ва њу, 

29 Један од најбољих познавалаца историје Билдерберг клуба Данијел Есту
лин инсистира на томе да је Ретингер апсолутно најважнија фигура за
служна за оснивање овог ултраелитистичког клуба . Види његов интервју 
на http://michaeljournal .org/bilder .htm

30 О овим дешавањима постоји море занимљиве литературе, а чак се и по
след њи део Кополине трилогије Кум бавио овом тематиком прихватајући 
раши рену представу о вези између политике, мафије и Ватикана која се 
реа лизује преко масонских кругова,
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обра зовним ин сти ту ци ја ма . Чак и у тра ди ци о нал но ри мо ка то
лич ким зе мља ма као што су нпр . Шпа ни ја и Ита ли ја ши ри се 
мо да хо мо сек су а ли зма, геј бра ко ва и без дет но сти про у зро ку ју ћи 
ве о ма ло ше де мо граф ске, а ти ме и по ли тич ке па и без бед но сне 
трен до ве . Чи ни се да је ве ли ко ин те ре со ва ње ко је Ва ти кан по ка
зу је за ис точ ну Евро пу, Афри ку, Ју жну Аме ри ку па чак и Ази ју, 
што су све под руч ја на ко ји ма се по ве ћа ва број хри шћа на, про
у зро ко ва но ти ме што је хри шћан ство ско ро про те ра но из сво је 
дво ми ле ни јум ске цен трал не по стој би не, Евро пе . 

*

У сва ком слу ча ју, еви дент на је до ми на ци ја ле ви чар ског, ан
ти хри шћан ског си сте ма вред но сти у по пу лар ној кул ту ри, обра
зо ва њу, на уни вер зи те ти ма, у елит ној кул ту ри, умет но сти ма, 
за пра во у чи та вом јав ном про сто ру . Пе ри од осам де се тих де лу је 
из да на шње пер спек ти ве као је дан крат ки де ли мич ни ин тер
рег нум у ма ње ви ше не пре ки ну тој по лу ве ков ној ла ви ни истих 
тен ден ци ја се ку ла ри за ци је, и ши ре ња ле вих иде ја . Осам де се
те (Та чер, Ре ган, Кол,) ни су би ле са мо по ку шај де кон струк ци је 
кеј нзи јан ске еко но ми је, већ пре све га мо рал не об но ве, об но ве 
си сте ма вред но сти . Та да шњи го вор о кон зер ва тив ној ре во лу ци
ји по ти цао је од из ра же них на сто ја ња ових ли де ра да пре све га 
про ме не по глед на свет код љу ди, да про бу де ди ци пли ну, од го
вор ност и тра ди ци о нал ни си стем вред но сти за хва љу ју ћи ко ме је 
За пад вла дао све том ве ко ви ма . Ко ли ко је овај по ку шај био успе
шан, го во ри чи ње ни ца што се да нас о том пе ри о ду го во ри ис
кљу чи во као о до бу еко ном ске и фи нан сиј ске де ре гу ла ци је, док 
се дис курс мо рал не и кон зер ва тив не об но ве пот пу но из гу био .

Де ве де се те су и та де ли мич на на сто ја ња пре ки ну ле, и до
не ле но ви та лас пер ми си ви зма, клин то нов ско про мо ви са ње 
раз ли чи тих сек су ал них прак си, но ви при ти сак на по ро дич но 
за ко но дав ство, про мо ци ју хо мо сек су а ли зма, и ра сип ни штво као 
основ ну вред ност . Раст де фи ци та ко ји је за по чео још се дам де
се тих, у тој де це ни ји је (за хва љу ју ћи по ли ти ци ско ро нул тих 
ка ма та) до жи вео не слу ће не раз ме ре у вре ме ка да су ма сов на 
по тро шња и нео гра ни че но за ду жи ва ње по ста ли мал те не оба
ве за аме рич ког чо ве ка . 

У јав ном дис кур су клат но је то ли ко по ме ре но на стра ну ле
ви чар ског си сте ма вред но сти да је ре ци мо и са ма су шти на Ре пу
бли кан ске стран ке у САДу про ме ње на . Су шти на је да је де сни ца 
да нас сву да при ну ђе на да се кре ће уну тар окви ра по ли тич ке 
ко рект но сти ко ји су ле ви ча ри по ста ви ли и да на сва ком ко ра
ку па зи да не пре ђе гра ни це „дру штве но при хва тљи вих нор ми 
по на ша ња и дис кур са” ко је ле ви ца по ста вља спро во де ћи сво ја 
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нај ек стрем ни ја ре ше ња под фир мом про гре са .31 Не ма бо ље илу
стра ци је за ову те зу од чи ње ни це да су то ри јев ци и шпан ска На
род на пар ти ја усво ји ли еко ло ги ју као је дан од сво јих основ них 
про грам ских по сту ла та .

У тој де це ни ји све оп штег про гре са и осло ба ђа ња, мејнстрим 
де сни ца је бе ле жи ла зна ча јан пад по пу лар но сти и пре ко но ћи 
гу би ла по зи ци је ко је су до не дав но из гле да ле из у зет но чвр стим . 
Нај ра ди кал ни ји при мер је сва ка ко уру ша ва ње и не ста нак ита
ли јан ске Хри шћан ске де мо кра ти је, по сле ско ро по ла ве ка вла
да ви не .32 

Отуд успон не де мо крат ске, ауто ри тар не де сни це раз ли чи
тог ти па у на ред ној де це ни ји до ла зи као пот пу но ло гич на по
сле ди ца .33 На кон 2000 . екс трем на де сни ца бе ле жи по сте пе ни 
али кон ти ну и ра ни раст . Још по чет ком де це ни је два до га ђа ја су 
озбиљ но за тре сла по ли тич ки мејнстрим у Евро пи . Од ли чан ре
зул тат Хај де ро ве Сло бо дар ске пар ти је (ко ја је из ме ђу оста лог 
вр ло скло на ве ли ча њу на ци зма) и ула зак у ко а ли ци о ну вла ду 
са На род ном пар ти јом иза звао је оштру осу ду европ ског јав ног 
мње ња . Ме ха ни зам по ли тич ких санк ци ја ко ји је ЕУ усво ји ла ко
ју го ди ну ра ни је из ме ном осни ва чих уго во ра у Ни ци, омо гу ћио 
је пр ви слу чај у исто ри ји европ ских ин те гра ци ја у ко ме је Уни ја 
ко лек тив но при бе гла санк ци ја ма про тив јед не др жа ве чла ни це . 
Европ ски са вет је у фор ми по себ ног са ве та до нео та кву од лу ку, 
на кон че га је Уни ја при сту пи ла ме ра ма де ли мич не изо ла ци је 
Аустри је . На кон не ко ли ко ме се ци, На род на пар ти ја је про це
ни ла да је ште та пре ви ше ве ли ка, ко а ли ци ја је рас пу ште на а 
Аустри ја се вра ти ла у во де по ли тич ке ко рект но сти .34 

31 Недавном одлуком Првог општинског суда у Београду којом је политичар 
Драган Марковић Палма осуђен због дискриминације по основу сексуалног 
опредељења, постављен је опасан преседан којим се de facto хришћански 
поглед на свет протерује из јавне сфере . Палма је осуђен због јавне изјаве да 
је хомосексуализам болест, што је став који дели већина традиционалних 
верских заједница укључујући и апостолско хришћанство . Дакле, свако 
ко у јавности изнесе своје хришћанско убеђење да је хомосексуализам по
ре мећај, болест коју треба лечити и сузбијати прихватљивим методама, 
ри зи кује да буде осуђен због деликта мишљења и говора . Види „Палма 
осу ђен због гејева”, Курир, 02 .11 .2011 .

32 Види Duncan, 2006 .
33 Детаљна анализа трансформације савремене деснице је посебна тема којој 

овде не можемо да посветимо довољно места . Она би укључивала питања 
стварања идеолошке основе, тражења нових извора финансирања, проме
ну социјалне базе бирача, анализу успешности прилагођавања новим тех
никама приласка бирачима, идентификацију бирача, маркетинг и вођење 
изборне кампање итд . Овде ћемо обрадити само питање успона екстремне 
деснице и динамике односа умерене и екстремне деснице као по мом суду 
најважнијем моменту који тренутно одређује европски десни спектар .

34 Десет година касније основни аргумент којим су народњаци брани
ли коалицију показао се доста валидним . Они су тврдили да ће велика 
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Ако је слу чај Аустри је, ма ле зе мље са кон тро верз ном про
шло шћу, про шао ре ла тив но без бол но, као пра ви ша мар до жи
вљен је успех Жан Ма ри Ле пе на на пред сед нич ким из бо ри ма 
2001 . у Фран цу ској . Чи ње ни ца да је у јед ној од нај ве ћих и нај
зна чај ни јих европ ских др жа ва кан ди дат екс трем не де сни це по
ра зио кан ди да та ле ве мејнстрим пар ти је и до шао на ко рак од 
пред сед нич ке функ ци је, до жи вље на је као гло бал ни скан дал . 
За јед нич ком ак ци јом ле вог и де сног мејнстри ма обез бе ђе на је 
си гур на по бе да Жа ка Ши ра ка на из бо ри ма, али је го рак укус 
остао . Фран цу ска је, уме сто да схва ти по ру ке та квог из бо ра као 
знак упо зо ре ња, при бе гла осу ди и остра ки зму Фрон та као и 
оних ко ји су га по др жа ли .

Ова два ин ци ден та, иако нај мар кант ни ји, ни су би ли изо ло
ва ни слу ча је ви већ са мо вр хо ви јед ног про це са ко ји је све ви ше 
пул си рао у ни жим се ди мен ти ма европ ске по ли ти ке: у Ита ли ји 
је Му со ли ни је ва ћер ка по ста ла чла ни ца Европ ског пар ла мен та 
док је Фи ни је ва али јан са де ли мич ном пре о ри јен та ци јом по ста
ла чла ни ца вла сти у ко јој је Ли га за се вер по ка зи ва ла чи тав низ 
кон тро верз них тен ден ци ја; у Не мач кој је због ри гид ног за ко
но дав ства спре че но да се ове тен ден ци је пре то че у по ли тич ку 
ак ци ју, али је на по љу ал тер на тив не поп кул ту ре и ал тер на тив
ног ин те лек ту ал ног жи во та нео на ци стич ки по крет оства рио 
зна ча јан про бој – по себ но су ис точ ни кра је ви пред ња чи ли што 
је до ве ло и до ни за тра гич них на па да на ими гран те; ан ти и ми
грант ска под ло га по ста ла је нај зна чај ни ји под стрек за раст ових 
сна га и у се вер ним зе мља ма као што су Дан ска или Фин ска, при 
че му је као пра ви шок сти гао успон екс тре ми ста у Хо лан ди ји;35 
но ву сна гу по кре ту до не ле су ис точ не сна ге бу ду ћи да се у но вим 
чла ни ца ма Уни је по ма ља ло на сле ђе ве о ма раз ви је них ауто ри
тар них ре жи ма ко ји су де ло ва ли из ме ђу два ра та . 

Ина че раз ви је но не за до вољ ство европ ским по ли тич ким 
мејнстри мом до дат но су по ја ча ла де ша ва ња око фи нан сиј ске 
и еко ном ске кри зе из 2008 . Пре ко но ћи се уру шио па жљи во и 
ду го трај но ба лан си ран еко ном ски, со ци јал ни и прав ни си стем 
ко ји се гра дио ско ро ше зде сет го ди на . Бар пет ве ли ких зе ма ља, 
ста рих чла ни ца, до шло је на иви цу бан кро та, бан ке су ма сов но 

коалиција са социјалдемократама ставити екстремисте у лагодну позицију 
критике и перманентног раста . И заиста, две екстремно десне партије у 
Аустрији данас контролишу скоро трећину бирачког тела .

35 У значајној студији о узроцима раста екстремне деснице у западној 
Е вропи, Иварсфлатен наводи три основна модела привлачења бирача: 
незадовољство економским променама, незадовољство елитизмом и 
корупцијом виших врхова и незадовољство либералном имиграционом по
литиком . Показује се да је овај последњи мотив најважнији и да се једино 
он среће у свим случајевима када је екстремна десница добро пролазила 
на изборима . Ivarsflaten, 2008 . 
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по др жа вље не та ко што су гу би ци са ни ра ни из бу џе та, нов цем 
обич ног све та ко ји је мо гао да се утро ши на дру штве не по тре бе . 
У исто вре ме су др жа ве ма сов но кре ну ле да кр ше уго вор не од
ред бе из Пак та ста бил но сти, као и да ма сов но суб вен ци о ни шу 
нај ва жни је гра не сво је при вре де, по себ но ауто мо бил ску . Да љи 
раст не за по сле но сти и пад над ни ца по ја ча ли су већ по сто је ће 
узро ке не за до вољ ства па су екс трем ној де сни ци по че ли да се 
окре ћу не са мо раз о ча ра ни гла са чи де сног цен тра, већ и не ка
да шњи со ци ја ли сти . 

Ис точ на Евро па је до жи ве ла ка та стро фа лан пад при вре де и 
се ри ју но вих ма сов них за ду же ња др жа ва . Оту да се по ја ва Јо би ка 
у Ма ђар ској и Ата ке у Бу гар ској, пар ти ја са пре ко 10% по др шке, 
у да том окру же њу го то во мо гла и оче ки ва ти . Бри тан ска на ци о
нал на пар ти ја до би ла је ме сто у пар ла мен ту .

На овом ме сту ва ља уочи ти зна чај ве о ма сло же не ди ја лек ти
ке од но са ауто ри тар не и мејнстрим де сни це у са вре ме ној Евро
пи . Очи глед но је да су из ја ве Мер ке ло ве и Ка ме ро на о кра ју 
мул ти кул ту ра ли зма ис ко рак из мејнстри ма ка те ма ма ко је су 
ду го ег зи сти ра ле са мо на крај њој де сни ци . Она је на и ме је ди на 
има ла сме ло сти да ука же на ствар не про бле ме (де мо гра фи ја, 
ве за из ме ђу си сте ма вред но сти и де мо граф ског па да, про бле ми 
ко је до но си ими гра ци ја, гу бље ње хри шћан ске осно ве Евро пе, 
из ме на иден ти те та ових др жа ва, про бле ми за еко но ми ју, ста
бил ност и уну тра шњу без бед ност, опа сност од те ро ри зма, по раст 
кри ми на ла итд .) 

При ти сак ре ал них дру штве них про бле ма очи глед но у овом 
тре нут ку на го ни пред став ни ке де сног мејнстри ма да на чи не 
от клон пре ма би ра чи ма ко ји су по че ли да раз ми шља ју о екс
трем ној де сни ци као по тен ци јал ној оп ци ји за гла са ње . Упр кос 
опи са ној ско ро то та ли тар ној вла да ви ни ле вог ме диј ског и ин
те лек ту ал ног окру же ња, мејнстрим де сни ца мо ра да поч не да се 
ба ви ре ша ва њем ствар них про бле ма или ма кар њи хо вим ја сним 
од ре ђи ва њем као при о ри те та . Ина че ће се би ра чи ла ко пре се
ли ти у екс трем но де сни камп .

Нај и лу стра тив ни ји је при мер Ма ђар ске . Јо би ко ви на сту пи 
су за и ста ра ди кал но по ме ри ли дру штве ни дис курс и ни во при
хва тљи вог вра ћа ју ћи клат но од про сто ра екс трем не ле ви це ка 
цен тру . Та кво ње го во де ло ва ње омо гу ћи ло је Ор ба но вом Фи де су 
да про стор де сног цен тра зна чај но по ме ри ка де ло ви ма спек тра 
ко ји би им пре са мо не ко ли ко го ди на би ли не за ми сли ви .36 По
сма тра но из спо ља шње пер спек ти ве „европ ског мејнстри ма”, 
ни је ни чу до што мно ги власт Фи де са опи су ју као ауто ри тар ну, 

36 Треба се подсетити како је у то доба пре избијања кризе третирана власт 
браће Качињски и њихове традиционалистичке Партије права и правде .
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опа сну, па чак и фа ши стич ку . Да кле у си ту а ци ји где Јо би ко во 
оштро и про во ка тив но отва ра ње пи та ња шо ки ра јав ност, Фи
де со ва ре а ли за ци ја де лу је као вр ло уме ре на ре фор ма ко ја је за 
са да очи глед но ве о ма успе шна и ко ју Ма ђа ри ско ро пле би сци
тар но по др жа ва ју . По сто је ин ди ци је да Не мач ка вр ло па жљи во 
по сма тра ре зул та те Фи де со ве вла да ви не (нпр . ме ре као што су 
до дат но опо ре зи ва ње ба на ка и оси гу ра ва ју ћих дру шта ва), са 
иде јом да и са ма при бег не слич ним ре ше њи ма .

Еви дент но, ова ди на ми ка од но са из ме ђу екс трем не и уме
ре не де сни це и пре ли ва ње те ма па чак и ре ше ња из јед ног у 
дру ги та бор, по ка зу је се са да као нај за ни мљи ви ји мо ме нат у 
раз во ју европ ске де сни це . Са вре ме ни де сни цен тар при лич но 
је рас тр зан овом по дво је но шћу из ме ђу на сле ђе ног ле вог окру
же ња по ли ти ке ко рект но сти, и зах те ва не за до вољ них би ра ча 
ко ји се услед ре ал них про бле ма окре ћу ме то да ма и иде ја ма ко је 
пре по зна ју у на сле ђу ауто ри тар не и екс трем не де сни це . Је дан 
ва ли дан пре глед де ша ва ња у европ ским зе мља ма, за ко ји ов де 
не ма мо про сто ра, то би ја сно по ка зао .37 Нај зна чај ни је пи та ње 

37 Као не колико теза које назначују једну такву анализу простора наведимо 
следеће: у САДу се уочава културни рат између незадовољног обичног 
света окупљеног око покрета Чајанке и огромне доминације левице у ме
ди ји ма и на универзитетима . Неоконси, некадашњи троцкисти, преузели 
су ско ро сасвим Републиканску странку, док су традиционални конзерва
тив ци или палеоконзервативци, како их поспрдно називају, протерани 
на алтер на тив не медије . Покрет Чајанке је настао као снажна реакција 
на такву тран сфор ма цију странке . Евидентан је недостатак адекватних 
лиде ра, али је још увек јака теренска база верујућих људи . 

Када се анализира Немачка, уочава се да су после Шредерове ере ЦДУ 
и ЦСУ доминантни у већ два мандата . Највеће успехе имали су у успешном 
очувању свог модела социјалнотржишне привреде заснованог на ре ал
ној квалитетној производњи . У време када сви улазе у рецесију Немачка 
наставља да има солидне стопе раста . С друге стране, на последњим избо
ри ма вођена је јака традиционалистичка хришћанска кампања, а онда су 
фор ми ра ли владу у којој је министар иностраних послова и главни коали
ци они парт нер декларисани хомосексуалац . (Идентичну ситуацију има
ли су и Торијевци у Британији) . ЦДУ је прихватила чак и измену брачног 
за ко но дав ства у правцу легализације истополног партнерства . Евидент
но је ме ђу тим да прича о мултикултурализму и идентитету улази у фокус, 
пре све га кад је у питању будућност имиграционе политике .

Британија је после дуготрајне лабуристичке ере недавно вратила кон
зер вативце на власт . Међутим захваљујући неочекиваном успеху Либерал
них де мократа принуђени су да воде коалициону владу са партнером ко ји 
има пот пу но различит систем вредности . Влада је највеће резултате до са
да по сти гла на по љу заштите приватности, али такође спроводи одређене 
мере у правцу заштите породице и нарочито деце, ограничавања мо гућ
ности банкарских превара и општег резања трошкова . Но многи су из не на
ђе ни Камероновим прихватањем инцијативе за легализацију геј бракова .

Француска десница је чини се изгубила онај баланс између деголистич
ког наслеђа и реалности одређења према англоамеричкој доминацији . 
Саркози се доживљавао као амерички производ који је окупирао 
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сто га јесте у ком ће прав цу ићи ова ди на ми ка . Да ли она мо же да 
вра ти клат но ка де сни ци и да омо гу ћи де сном цен тру да по сте
пе но, али ра ди кал но про ме ни пра вац гло бал ног кре та ња европ
ских дру шта ва ко ја ће без та кве про ме не би ти осу ђе на или на 
по сте пе но али си гур но уми ра ње, или на та кву тран сфор ма ци ју 
ко ја ће кон стант ним при ли вом рад не сна ге из дру гих кул ту ра 
уни шти ти још увек ор ган ску при ро ду европ ских дру шта ва ко
је ка рак те ри шу уко ре ње ност, ло јал ност, зна чај при пад но сти и 
ве за ност за сво је окру же ње . Су штин ски, ово пи та ње се сво ди на 
ди ле му да ли је мо гу ће очу ва ти или об но ви ти хри шћан ску осно
ву европ ске ци ви ли за ци је, или ће мо пра ти ти тран сфор ма ци ју 
про сто ра Евро пе у још јед ну ва ви лон ску ку лу .38 

На ни воу прак се про блем се тран сфор ми ше у ди ле му: да ли 
ће обич ни љу ди бар у не кој до вољ ној ме ри по вра ти ти кон тролу 

д еголистичку партију као нека врста Тони Блера за нови период . Резул
тат је слаб отпор тра диционалних деголиста (окупљених око Доминика 
де Вилпена), али и нови снажан успон Националног фронта који је пре
узела Лепе но ва ћерка .

У овом контексту важно је поменути и Русију . Путинова ера, као нови 
облик ауторитаризма донела је заустављање пропасти изазване Јељ ци но
вом анархијом . Уочљив је нови талас интересовања за конзервативизам 
(фон дација Јединствене Русије зове се Центар за социјални конзервативи
зам, Дугин је окупио значајну интелектуалну екипу око свог Центра за кон
зервативне студије, Михалков је објавио свој Манифест просвећеног кон
зер вативизма итд) . Но јавни простор је обележен доминацијом хип хопа у 
популарној култури који међу омладином шири један потпуно другачији 
систем вредности од оног који Русији данас треба . И даље се виде огромни 
друштвени проблеми, као што је раширен промискуитет праћен највећом 
стопом абортуса у Европи, алкохолизам, тек заустављени демографски 
пад, што све тражи радикалне измене .

На крају треба уочити значајне покушаје неких средњих и мањих држа
ва . У другом делу књиге писао сам о храбром и контроверзном покушају 
Орбановог Фидеса да заустави пропадање сопствене земље, као и о успеху 
пољске Партије права и правде која је 2009 . у парламенту усвојила веома 
конзервативан кривични закон, усмерен ка заштити породице, малолет
ника, приватности и ка ригидном кажњавању инцеста, педофилије и упо
требе тоталитарних симбола, укључујући и комунистичке . Пољска је у до
ба ратификације Лисабонског уговора заједно са Ирском успела да избори 
opt out варијанту у погледу права на абортус тако да је он у овим земљама 
и даље забрањен . Пољску треба поменути и у контексту покушаја који је 
учинила ова партија (заједно са британским торијевцима и чешким кон
зервативцима) напуштајући Европску народну партију и оживљaвајући 
фрак цију у Европском парламенту која би требало да реафирмише кла си
чан конзервативни програм са јачом дозом евроскептицизма . Водећа инте
лек ту ал на фигура на овом фронту данас је несумњиво чешки председник 
Вац лав Клаус .

38 Чињеница је да се ово питање постављало и тридесетих година у окружењу 
које доста подсећа на данашње . Знамо и какви су одговори тада дати на 
и зазов о коме говоримо и можемо само да се надамо да је то искуство 
до вољ но да се избегну тадашње грешке, а да се ипак нађе пут који ће 
заустави ти очигледно одумирање енергија Европе .
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над по ли ти ком, пар ти ја ма и то ко ви ма нов ца, или ће све то укљу
чу ју ћи и ме ди је, фи нан си је, обра зо ва ње и по пу лар ну кул ту ру 
слу жи ти ин те ре си ма оних де се так при вред них су бје ка та ко ји 
да нас др же све .39

39 http://www.b92.net/biz/vesti/svet.php?yyyy=2012&mm=04&dd=26&nav_id=604218 . 
У питању је схема која показује како свега десетак компанија контролише 
највећи број кључних светских брендова . По правилу су ту укључене и нај
веће светске банке и медијски концерни .
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ПРО БЛЕ МИ ИН СТИ ТУ ЦИ О НА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ 
ПАР ТИЈ СКОГ СИ СТЕ МА У СР БИ ЈИ

Пар тиј ски си стем, нео спор но је, пред ста вља је дан од кључ
них те ме ља и еле ме на та укуп ног по ли тич ког си сте ма са вре ме
них по ли тич ких за јед ни ца . Иако у по ли тич кој те о ри ји по сто је 
ве о ма озбиљ ни ми сли о ци ко ји ин си сти ра ју да је пар тиј ност, 
бу ду ћи при род на чо ве ку, ста ра ко ли ко и све сни људ ски род, 
и иако се за че ци пар ти ја и пар тиј ских бор би мо гу ла ко на ћи 
и пре по зна ти ка ко у ан тич кој Грч кој, та ко и у Ри му, а за тим у 
средњeвековним европ ским гра до ви ма, ипак се о по ли тич ким 
пар ти ја ма као са мо све сним и пре ци зно уоч љи вим су бјек ти ма 
по ли ти ке мо же го во ри ти тек то ком по след ња два ве ка .

Пр ве пра ве по ли тич ке пар ти је у мо дер ном сми слу на ста ју 
око 1840 . го ди не у Ве ли кој Бри та ни ји . На кон два кључ на ре
форм ска ак та за ко ја се по не кад с пра вом го во ри да су пред
ста вља ла пра ву дру штве ну ре во лу ци ју, да кле но вог За ко на о 
из бо ру по сла ни ка из 1832 . ко јим су гла сач ка пра ва про ши ре на 
на сред њи слој, и изменe За ко на о си ро ма шни ма из 1834, но ва 
ди на ми ка ини ци ра ла је ре ла тив но ја сно гру пи са ње из бор ног 
те ла и ели те у два та бо ра . Нај пре се из ре до ва ста рих то ри је ва
ца по ла ко фор ми ра ла Кон зер ва тив на стран ка, да би се за тим од 
јед ног де ла ви гов ске стран ке за јед но са пред став ни ци ма бур
жо а зи је и ир ским по сла ни ци ма фор ми ра ла Ли бе рал на пар ти ја . 

Ове две пар ти је су то ком не ко ли ко де це ни ја за пра во ство ри
ле пр ви пра ви пар тиј ски си стем у мо дер ној исто ри ји, са ве ли ким 
де лом еле ме на та ко ји су и до дан да нас нео п ход ни да би се о 
си сте му мо гло го во ри ти: из бор но за ко но дав ство, јав но мње ње, 
ме ди ји, из бор не кам па ње, члан ство, сим па ти зе ри, син ди ка ти, 
удру же ња гра ђа на, пар тиј ске ели те, фрак ци је, уну тар стра нач ко 
ло би ра ње, ин те ре сно по ве зи ва ње, пар тиј ска иден ти фи ка ци ја 
итд . Ен гле ски мо дел по ли тич ког си сте ма не са мо да је пр ви та
кав при мер у мо дер ној исто ри ји, већ је за пра во и тип ски обра
зац за раз у ме ва ње пар тиј ског си сте ма го то во сва ке ли бе рал не 
де мо кра ти је .

Овај мо дел је то ком по след ња два ве ка до жи вео раз не вр
сте те о риј ског али и прак тич ног оспо ра ва ња . Би ли смо све до
ци по сто ја ња ра зних об ли ка дик та ту ра, ауто ри тар них си сте ма, 
на род них де мо кра ти ја, џа ма хи ри ја, кор по ра тив них др жа ва и 
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дру гих уре ђе ња ко ји ма је за јед нич ко би ло не при хва та ње плу
рал ног пар тиј ског си сте ма . Не ки ре жи ми су ин си сти ра ли на су
ви шно сти сва ког об ли ка пар тиј ског удру жи ва ња, док су че шће 
ко ри шће ни мо де ли јед но пар тиј ског си сте ма у ко ме је по сто ја ла 
са мо вла да ју ћа пар ти ја . Упра во ова чи ње ни ца да су чак и ре жи
ми ко ји су ба шти ни ли иде о ло ги је ко лек ти ви зма, ор га ни ци зма 
или уто пиј ског ква зи а нар хи зма мо ра ли да по сег ну за ор га ни
зо ва њем стран ке, ја сно де мон стри ра да су у мо дер ним ма сов
ним, сло же ним и хе те ро ге ним дру штви ма по ли тич ке пар ти је 
не из бе жне као но си о ци и ме ха ни зми дру штве не ор га ни за ци је 
и функ ци о ни са ња .

Еле мент на ко ме су про па ли та кви си сте ми упра во је био 
не при хва та ње чи ње ни це ну жне плу рал но сти ма сов них дру
шта ва . Са вре ме на дру штва су ве о ма сло же на и ди на мич на, 
бу ду ћи да их са чи ња ва ве ли ки број по је ди на ца, удру же ња, те 
ин те ре сних, ге о граф ских, кул тур них гру па ци ја што се ис ка зу је 
у на по ред ном по сто ја њу ве ћег бро ја оса дру штве них рас це па у 
ис тој за јед ни ци . По ка за ло се да је сва ки по ку шај да се ова хе те
ро ге ност иг но ри ше и на сил но су спре же за бра ном фор ми ра ња 
ал тер на тив них ор га ни за ци ја, во дио у не ки об лик то та ли та ри
зма или ауто ри та ри зма, што је по пра ви лу ума њи ва ло и еко ном
ско бо гат ство дру штва и све дру ге мо гућ но сти за ње гов раз вој . 
Три јумф ли бе рал не де мо кра ти је на кра ју два де се тог ве ка, на кон 
свих екс пе ри ме на та, по ка зао је да је то ипак нај бо љи по знат мо
дел за ре ал ну ор га ни за ци ју људ ских дру шта ва, упра во због то га 
што ну ди пра ви ла игре у на че лу јед на ка за све и оста вља по је
дин ци ма сло бо ду да се при род но, у скла ду са сво јим пре фе рен
ца ма, ин те ре си ма и же ља ма удру жу ју око од ре ђе них про гра ма и 
ви зи ја, фор ми ра ју ћи на тај на чин раз ли чи те по ли тич ке стран ке . 
Да кле, ви ше пар тиј ска ли бе рал на де мо кра ти ја је сте мо дел ко ји 
је да нас у за пад ном све ту уни вер зал но при хва ћен као нај а де
кват ни ји ба зич ни мо дел по ли тич ке ор га ни за ци је гра ђа на . То 
је на рав но и основ ни раз лог за што у овој ана ли зи по ла зи мо од 
ње га као нор ма тив ног мо де ла .40

У та квим, ма сов ним, сло же ним и ди на мич ним дру штви
ма по ли тич ке пар ти је да кле има ју не за мен љи ву уло гу . Ра зни 
ауто ри су на раз ли чи те на чи не по ку ша ва ли да де фи ни шу и 
тач но по бро је функ ци је ко је пар ти је има ју у ли бе рал ној де мо
кра ти ји . Клин ге ман је нпр . до бро ухва тио основ ну нит твр де ћи 
да су пар ти је чи ни лац ра ци о нал ног и ефи ка сног уоб ли ча ва ња 

40 Наравно, други значајан разлог јесте формални критеријум за прибли
жавање Србије ЕУ, односно Копенхашки критеријуми који између осталог 
подразумевају изградњу одрживе плуралне демократије .
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политичког про це са .41 Оне су на не ки на чин по ста ле глав ни 
облик по сре до ва ња из ме ђу дру штва и др жа ве . Пре ко њих де
ло ви дру штва успе ва ју да ар ти ку ли шу и де фи ни шу сво је иде је 
и ин те ре се, као и да се из бо ре да их на по ли тич ком тр жи шту 
на мет ну це ло куп ној за јед ни ци . Исто вре ме но, оне не мо ра ју би ти 
са мо од раз по тре ба дру штва, већ исто вре ме но и њи хов кре а тор . 
Би ло ка ко, оне су да нас жи жне тач ке око ко јих се од ви ја нај ве ћи 
део по ли тич ких ак тив но сти и пре ко ко јих се пре ла ма ре ци проч
ни ме ђу соб ни ути цај др жа ве и дру штва . Сто јиљ ко вић са жи ма 
уло гу пар ти ја у сле де ћих пет кључ них ма ни фест них функ ци ја: 
„Из ра жа ва ње ин те ре са и уоб ли ча ва ње јав ног мње ња; но ми на
ци ја и из бор но си ла ца по ли тич ких и јав них функ ци ја; кон тро ла 
и усме ра ва ње ра да др жав них ор га на; по ли тич ка мо би ли за ци ја 
и пар ти ци па ци ја, као и функ ци ја по ли тич ког обра зо ва ња и со
ци ја ли за ци је” .42

По ла зе ћи од ова кве кон цеп ци је стра на ка у ли бе рал ној де мо
кра ти ји, по ста је нам лак ше да раз у ме мо по јам пар тиј ског си сте
ма . По ка зу ју ћи за што у јед но стра нач кој др жа ви не мо же мо да 
го во ри мо о пар тиј ском си сте му, Сар то ри овај по јам об ја шња ва 
на сле де чи на чин: „Стран ке ства ра ју су став (си стем) са мо ка да 
су оне ди је ло ви (у мно жи ни), а стра нач ки је су став упра во су
став ин тер ак ци ја ко је про из ла зе из ме ђу стра нач ког на тје ца ња . 
Су став о ко је му го во ри мо по чи ва, да кле, на од но су ме ђу стран
ка ма, на то ме што је сва ка стран ка функ ци ја (у ма те ма тич ком 
сми слу) дру гих стра на ка и што ре а ги ра, ком пе ти тив но или на 
дру ги на чин, на дру ге стран ке” .43 Да кле по ли тич ке пар ти је је су 
но се ћи де ло ви пар тиј ског си сте ма, али ни су је ди ни . Као што је 
за си стем ва жна њи хо ва ме ђу соб на ин тер ак ци ја, исто та ко су 
ва жни и њи хо ви од но си са јав ним мње њем, ме ди ји ма, оста лим 
дру штве ним гру па ма, из бор ном ба зом, еко ном ским ло би ји ма и 
круп ним кор по ра ци ја ма, дру гим др жав ним функ ци ја ма, оста
лим еле мен ти ма по ли тич ког и без бед но сног си сте ма и мно гим 
дру гим ма ње или ви ше ре ле вант ним су бјек ти ма по ли ти ке . Тек 
чи тав тај бо га ти спек тар од но са у сво јој це ло ви то сти ја сно нам 
да је пред ста ву о то ме шта је пар тиј ски си стем јед не ли бе рал но
де мо крат ске др жа ве .

С дру ге стра не, да би ли бе рал но де мо крат ска дру штва мо гла 
да функ ци о ни шу и да се раз ви ја ју, и да би њи хо ви гра ђа ни мо гли 
да оства ру ју ви сок сте пен сло бо де, нео п хо дан је зна тан сте пен 
по ли тич ке ста бил но сти . Ово је ина че лек ци ја ко ју пост ко му
ни стич ка дру штва нај те же са вла да ју . Сло бо де не ма без ја сног, 

41 Клингеман, 1996 . 
42 Стојиљковић, 2006, стр . 33 .
43 Сартори, 2002, стр . 49 .
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ста бил ног и пред ви дљи вог прав нопо ли тич ког окви ра . За то се 
на при мер у ли бе рал ним демократијaма из бо ри углав ном одр
жа ва ју на че ти ри го ди не . Дво ве ков на прак са је по ка за ла да је 
упра во то пе ри од ко ји је до вољ но дуг да јед на ад ми ни стра ци ја 
овла да сво јим за да ци ма и да спро ве де је дан ци клус ме ра ко је 
у том раз до бљу мо гу да ти ре зул та те и по ка за ти спо соб ност и 
ква ли тет вла де . Исто вре ме но, ну жност по нов ног по ја вљи ва ња 
пред би ра чи ма не до зво ља ва им да пре ви ше око шта ју и омо гу
ћа ва би рач ком те лу да им евен ту ал но де мо крат ски оду зме власт . 

По ла зе ћи од ове по тре бе за ста бил но шћу, у те о ри ји о по ли
тич ким пар ти ја ма као је дан од кључ них пој мо ва уста ли ла се 
иде ја ин сти ту ци о на ли за ци је . Та ко се го во ри о ин сти ту ци о на
ли за ци ји пар ти ја и о ин сти ту ци о на ли за ци ји пар тиј ског си
сте ма . Ов де не ма про сто ра за де таљ ну рас пра ву о раз ли чи тим 
иде ја ма и кри те ри ју ми ма за де фи ни са ње ин сти ту ци о на ли за
ци је . Дво ји ца на ших ауто ра (Го а ти и Сто јиљ ко вић) у сво јим те о
риј ским рас пра ва ма пре но се кључ не де ло ве те ви ше де це ниј ске 
рас пра ве у ко јој су уче ство ва ли ми сли о ци по пут Хан тинг то на, 
Селз ни ка, Па не бјан ка или Ро у за и Ма ки ја ко ји су нпр . по ну ди
ли чу ве ни кри те ри јум о нај ма ње че ти ри уза стоп на уче шћа на 
на ци о нал ним из бо ри ма .44 Ов де ће мо пре у зе ти че ти ри кри те
ри ју ма ко ја је по ну дио Скот Мејн во ринг сле де ћи Хан тинг то на, 
а на осно ву ко јих и Го а ти про су ђу је ин сти ту ци о на ли зо ва ност 
пар тиј ског си сте ма Ср би је . Мејн во рин го ви кри те ри ју ми су: „1 . 
ста бил ност ко ја се огле да у то ме што не ма бит них од сту па ња у 
из бор ним ре зул та ти ма пар ти ја; 2 уко ре ње ност пар ти ја у дру
штво; сте пен уко ре ње но сти је у по зи тив ној ко ре ла ци ји са ин
сти ту ци о на ли за ци јом; 3 . у ин сти ту ци о на ли зо ва ним пар тиј ским 
си сте ми ма при пад ни ци по ли тич ке ели те и гра ђа ни сма тра ју 
пар ти је ле ги тим ним; и нај зад, 4 . у ин сти ту ци о нал ним пар тиј
ским си сте ми ма пар тиј ске ор га ни за ци је су ва жни је од пар тиј
ских ли де ра и њи хо вих ко те ри ја” .45

На осно ву сва че ти ри кри те ри ју ма Го а ти с пра вом за кљу
чу је да пар тиј ски си стем Ср би је ни је ин сти ту ци о на ли зо ван .46 
Ин сти ту ци о на ли за ци ја пар тиј ског си сте ма за и ста пред ста вља 

44 Види Гоати, 2004, стр . 186, Стојиљковић 2006, стр .130 . 
45 Mainwaring 1998, стр . 69–70, према Гоати, 2004, стр . 187 .
46 Исто, стр . 190 . Иако је закључак неоспоран, самој анализи би се могло 

доста приговорити . Овај аутор превише инсистира на наводној тради цио
налној ауторитарној природи домаћег становништва тврдећи да је овде 
антипартизам искључиво повезан са тежњом за рестаурацијом ауто ри
тар не или тоталитарне прошлости . Као и мноштво других аналитичара, 
и Гоати игнорише очевидну чињеницу да је нарастајући пад легитимите
та пар тија и изборна апстиненција резултат све горег квалитета понуде 
на по ли тич ком тржишту, односно петрификације једне политичке касте 
огрезле у коруп цију која је све даља и даља од бирача . Висока излазност у 
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је дан од нај ва жни јих за да та ка сва ке зе мље ко ја из ла зи из ауто
ри тар ног си сте ма . Њен зна чај је огро ман, што се ла ко ви ди у 
ди рект ним од ра зи ма ре зул та та из бо ра на кре та ње ак ци ја на 
бер за ма нпр . Ста би лан и ин сти ту ци о на ли зо ван пар тиј ски си
стем не мо ра би ти до во љан, али је сва ка ко нео п хо дан раз лог 
за си гур ност гра ђа на и еко ном ских су бје ка та у јед ној др жа ви . 
Мно ге ства ри у ве зи са раз во јем су ди рект но по ве за не са том вр
стом ста бил но сти . По ме ни мо са мо фак тор стра них ди рект них 
ин ве сти ци ја ко је у пост ко му ни стич ким зе мља ма пред ста вља ју 
глав ни под сти цај раз во ју при вре де, за по шља ва њу и по ве ћа њу 
из во за . Као што је то ви ше ве ков на прак са по ка за ла, са мо аван
ту ри сти ула жу у по ли тич ки не ста бил не зе мље . Нај ве ћем бро ју 
ин ве сти то ра ви ше зна чи по ли тич ка и прав на си гур ност не го 
ве ћи али ри зич ни ји про фит .

Због све га ре че ног, пред мет об ра де овог тек ста је су упра во 
основ ни про бле ми ин сти ту ци о на ли за ци је пар тиј ског си сте ма 
у Ср би ји . Без на ме ре да де таљ но ула зим у све про бле ме овог 
про це са (то би зах те ва ло по себ ну књи гу), по ку ша ћу да на на
ред ним стра на ма по ну дим јед ну то по гра фи ју на ста ју ћег си сте ма 
и да ло ци рам и крат ко ана ли зи рам не ке од нај ва жни јих ди ле
ма, про бле ма и пре пре ка ко је оме та ју пу ну ин сти ту ци о на ли за
ци ју пар тиј ског си сте ма у на шој зе мљи . Фо кус је на раз до бљу 
2000–2006, са ну жним ре фе рен ца ма на ра ни ји пе ри од, та мо 
где то бу де нео п ход но .

1 . Ми ло ше ви ће во на сле ђе 
и про блем укруп ња ва ња пар тиј ске сце не

Спе ци фич ност Ср би је у од но су на оста ле пост ко му ни сти чке 
зе мље је сте та ко зва на одоц не ла тран зи ци ја . Де це ни ја на кон па
да бер лин ског зи да у ве ћи ни бив ших ко му ни стич ких зе ма ља 
про те кла је у ус по ста вља њу по ли тич ке ста бил но сти и по сте пе
ној ре фор ми зе мље у скла ду са Ко пен ха шким кри те ри ју ми ма 
ко је је ЕУ 1993 . го ди не де фи ни са ла као усло ве ко је тре ба ис пу ни
ти за члан ство у овој ор га ни за ци ји . У Ср би ји је, ме ђу тим, чи тав 
тај пе ри од обе ле жен јед ним не фор мал ним ван ред ним ста њем . 
Зе мљом је у сен ци ра то ва и рас па да СФРЈ на ста вио да вла да 
ауто ри тар ни ко му ни стич ки ре жим Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, на 
све мо гу ће на чи не чу ва ју ћи мо но по ле и све сно под ри ва ју ћи све 
ин сти ту ци је . Ср би ја де ве де се тих је школ ски при мер си му ли
ра не де мо кра ти је, од но сно си сте ма у ко ме и по ред фор мал них 

ранијем периоду и посебно 2000 . показује у довољној мери свест грађана 
о значају партија и избора, тако да Гоатијеви аргументи не стоје .
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пред у сло ва за по сто ја ње ли бе рал не де мо кра ти је има мо са мо 
из бор ну де мо кра ти ју, а de fac to дик та ту ру . 

Јед на од глав них жр та ва та квог прин ци па вла да ви не био 
је пар тиј ски си стем . Чу ва ју ћи мо но пол вла сти, Ми ло ше ви ћев 
ре жим је на све мо гу ће на чи не оне мо гу ћа вао фор ми ра ње и ста
би ли зо ва ње ин сти ту ци о на ли зо ва ног пар тиј ског си сте ма на лик 
они ма ко ји по сто је у за пад ним де мо кра ти ја ма . И док се у дру гим 
зе мља ма на кон по чет ног ен ту зи ја зма и ве ли ког бро ја фор ми
ра них стра на ка тај на гон сми ри вао, а из ха о са из дво ји ла тек 
не ко ли ци на озбиљ них по ли тич ких су бје ка та ко ји су по ста ја ли 
ре ле вант не пар ти је, у Ср би ји је про цес ишао у обр ну том сме ру 
та ко да смо на кра ју де це ни је до би ли је дан из ра зи ти хи пер пар
ти зам, по себ но на опо зи ци о ној сце ни .

По сто ји не ко ли ко кључ них раз ло га ко ји об ја шња ва ју по сто
ја ње та ко рас цеп ка ног пар тиј ског си сте ма . Ов де ћу их крат ко 
су ми ра ти, а за де таљ ни је об ја шње ње упу ћу јем чи та о ца на је дан 
дру ги свој чла нак:47

1 . Tоме је нај пре фун да мен тал но ку мо ва ла Ми ло ше ви ће ва тај
на по ли ци ја ко ја је свим сред стви ма кон тро ли са ла и пар ци
ја ли зо ва ла не ка да шњи опо зи ци о ни про стор, во ђе на основ
ним ци љем спре ча ва ња на стан ка јед не ста бил не, број не и 
до бро ор га ни зо ва не по ли тич ке си ле ко ја би мо гла да пред
ста вља по ли тич ки иза зов ре жи му .

2 . Дру ги фак тор је из ра зи ти его и стич ни ин диви ду а ли зам до
ма ћих ин те лек ту а ла ца из чи јих ре до ва су ре гру то ва ни ли де
ри пар ти ја, чи ја не у те ме ље на су је та, ла жна иде ја о ве ли чи ни 
ко ју на ду ва ва ју ме ди ји, не спрем ност за тим ски рад, ди сци
пли ну, из вр ша ва ње за да та ка, за про би ја ње кроз хи је рар хи
ју и за из град њу и по што ва ње ин сти ту ци ја, по де фи ни ци ји 
сва ког те ра ју да осну је сво ју пар ти ју .

3 . Не ста би лан, лош и ма ни пу ла тив ним иде ја ма во ђен из бор ни 
си стем, сти му ли сао је усит ња ва ње а не укруп њи ва ње по ли
тич ке сце не . То ком де ве де се тих из бор ни си стем је ме њан 
три пу та, сва ки пут у скла ду са Ми ло ше ви ће вом ак ту ел ном 
сна гом .

4 . Са свим не де мо крат ска при ро да уну тра шње ор га ни за ци је 
пар ти ја . Пар ти је су из ра зи то ли дер ске, без сна жне ели те .

5 . И ко нач но, не до вр ше на и од по ли тич ких ак те ра не пре по зна
та со ци јал на стра ти фи ка ци ја дру штва, ко јој опет од го ва ра 
не мо гућ ност гра ђа на да у од ре ђе ној гру па ци ји ви ди трај ног 

47 Види Djurkovic, 2005, Political parties in Serbia: Source of Political Instabili ty . 
Нешто другачије објашњење истог феномена види у Гоати, 2004, стр . 31 .
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пред став ни ка сво јих ин те ре са и по ли тич ких иде ја, во ди да
ље ка лу та њу ве ли ке ве ћи не пар ти ја .

О при ро ди си сте ма ка кав је по сто јао до 2000 . нај бо ље го во
ри чи ње ни ца да је Ми ло ше ви ћа ру ши ла ко а ли ци ја са ста вље на 
од чак осам на ест по ли тич ких пар ти ја . Пе ти ок то бар 2000 . је за 
пар тиј ску сце ну Ср би је за и ста пред ста вљао кључ ну во до дел
ни цу за то што о фор ми ра њу и по чет ку ин сти ту ци о на ли за ци је 
пар тиј ског си те ма у Ср би ји по ста је мо гу ће го во ри ти тек од тог 
да ту ма . Та да се на и ме де сио по ли тич ки зе мљо трес ко ји је до вео 
до тле да две глав не пар ти је ре жи ма, СПС и СРС, у све га не ко ли ко 
ме се ци из гу бе ви ше од две тре ћи не свог до та да шњег би рач ког 
те ла . Пр ви пра ви за и ста сло бод ни из бо ри у сва ком по гле ду одр
жа ни су ме ђу тим тек 28 . де цем бра 2003 . У пе ри о ду од 2000 . до 
та да рас пао се по крет ДОС и из ње га се про фи ли са ло не ко ли ко 
ре ле вант них стра на ка, а СРС се вра тио на сво ју ре ал ну сна гу .

Да кле, Ми ло ше ви ћев ре жим је на пар тиј ској сце ни као нај
го ре за ве шта ње оста вио пот пу но рас цеп кан по ли тич ки спек
тар . Стра нач ки си стем до 2000 . го ди не мо же се ре ла тив но ла ко 
опи са ти као de fac to не ком пе ти тив ни си стем са хе ге мо ниј ском 
стран ком (СПС) . Али за по сма тра ни ше сто го ди шњи пе ри од то 
је вр ло те шко ура ди ти . Пе ри од 2000–2003 . све до де цем бар ских 
из бо ра нај ви ше ли чи на јед но про ду же но ре во лу ци о нар но ста
ње, обе ле же но ве ли ким ло мо ви ма, афе ра ма, уби стви ма, што 
је ре зул ти ра ло фак тич ким ван ред ним ста њем то ком про ле ћа 
2003 . го ди не . Ср би јом је вла дао ре во лу ци о нар ни по крет ДОС 
чи је су се раз не фрак ци је су ко бља ва ле, а то ком тог пе ри о да из
дво ји ле су се ДС као стран ка вла сти и ДСС, а 2003 . и Г17+ као 
ва жне опо зи ци о не стран ке . Уз ове три по ли тич ке ор га ни за ци
је, на по ме ну тим из бо ри ма цен зус су пре шле још СРС, ко ја се 
у пот пу но сти ста би ли зо ва ла и осво ји ла нај ве ћи број гла со ва, 
за тим СПС, за хва љу ју ћи Ми ло ше ви ће вој по др шци оства ре ној 
у по след њи час, и ко а ли ци ја СПО–НС .

Да кле, ва жно је ис та ћи да ствар ни, ре ла тив но нор ма лан по
ли тич ки жи вот у Ср би ји за пра во по чи ње тек од 2003 . и да се 
тек по чев од та да мо же пра ти ти про цес ин сти ту ци о на ли за ци
је . Реч је о крат ком пе ри о ду и за то је те шко при ме њи ва ти кла
сич не ка те го ри је из те о ри је о пар ти ја ма, па је про бле ма тич на 
и упо тре ба тер ми на ре ле вант них и ин сти ту ци о на ли зо ва них 
пар ти ја . На и ме, у Ср би ји да нас по сто ји пре ко 330 ре ги стро ва
них по ли тич ких пар ти ја, од ко јих је пре ма про це на ма Го а ти
ја актив но око 50 . Иако је због ра зних по ре мећ них окол но сти 
тач но да ути цај од ре ђе них пар ти ја мо же би ти да ле ко ве ћи од 
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њи хо ве број но сти, пар ла мен тар не сна ге или уко ре ње но сти,48 
у Ср би ји је нај си гур ни је др жа ти се пар ла мен тар не за сту пље
но сти као основ ног кри те ри ју ма ре ле вант но сти . У ста бил ним 
др жа ва ма ре ле вант ност се обич но по кла па са ин сти ту ци о на
ли зо ва но шћу . У Ср би ји због све га на ве де ног то још ни је слу чај . 
На при мер, до 2003 . ста тус ре ле вант не пар ти је има ла је Стран ка 
срп ског је дин ства ко ја да нас de fac to не по сто ји, а на кон из бо ра 
тај ста тус је сте кла но ва стран ка Г17 . Ме ђу тим, тек ће сле де ћи 
из бо ри да ти пр ве ин ди ка то ре тен ден ци ја ин сти ту ци о на ли за ци
је од но сно ду го трај ни је ре ле вант но сти .49 На осно ву по след њих 
ис тра жи ва ња, СРС, ДС и ДСС је су је ди не пар ти је са ста бил ном 
по др шком ко ја им га ран ту је одр жа ње ста ту са ре ле вант но сти . 
Ис под њих су Г17, СПС, НС и СПО ко је се кре ћу од 3 до 6 % и ко је 
се за пра во бо ре да и на сле де ћим из бо ри ма за др же ста тус пар
ла мен тар них стра на ка . Очи глед но је по треб но да у ре ла тив но 
сми ре ној ат мос фе ри про тек ну бар још два из бор на тур ну са ка ко 
би се пар тиј ска сце на раш чи сти ла и ка ко би се ја сно одво ји ле 
ре ле вант не и ин сти ту ци о на ли зо ва не пар ти је .

По сто је, ме ђу тим, и да ље спо ро ви око то га у ком прав цу тре
ба да иде пар тиј ски си стем Ср би је . На јед ној стра ни су ауто ри 
по пут Ми ла на Јо ва но ви ћа50 и пи сца овог члан ка ко ји се до след
но за ла жу за све нор ма тив не и по ли тич ке ме ре (укљу чу ју ћи 
одр жа ва ње па чак и по ди за ње из бор ног цен зу са) ко је би во ди ле 
укруп ња ва њу и на тај на чин ста би ли зо ва њу пар тиј ског си сте
ма, као ну жног (ма да не и до вољ ног) усло ва за ве ћу озбиљ ност 
и од го вор ност по ли тич ких су бје ка та . До са да шње ис ку ство је 

48 Наведимо пример ЈУЛа као најфрапантнији, али и ГССа који је на 
опозиционој сцени годинама играо огромну идеолошку улогу иако је с 
правом називан комбипартијом .

49 О нестабилној и још увек недефинисаној сцени говори случај нове партије 
Покрет снага Србије Богољуба Карића која је формирана након његовог 
одличног резултата на председничким изборима 2004 . Током читаве 2005 . 
године ова партија је по свим истраживањима била на трећем месту по 
популарности, одмах иза СРСа и ДСа, дакле испред свих партија вла
сти . Рејтинг јој се кретао од 10 до 18 процената, што би је свакако учинило 
релевантном, а због чудне нормативне регулативе Карић је током јесени 
исте године успео да добије своје посланике и да чак оформи посланички 
клуб За европску Србију . Када је ионако танка владајућа већина дошла до 
ивице, режим је почетком 2006 . брутално кренуо на Карића одузимајући 
му телевизију и Мобтел као главне изворе политичке снаге . Сам Карић 
је због оптужница и претњи хапшењем напустио земљу и већ скоро пола 
године је ван ње . Према последњим истраживањима ЦЕСИДа и Медијум 
галупа из септембра 2006, ПСС је сведен на 1–1,5% подршке . (Узгред, чи
тава операција је као и много тога у Србији остала нетранспарентна и чуд
на . Карић је најпре продао свој не зна се колики део у Мобтелу, а онда је 
слободно напустио земљу . Има доста елемената за новинске шпекулације 
о дилу Карића са влашћу) .

50 Види Јовановић, 2005, стр . 187 .
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по ка за ло да ма ле пар ти је ко је сти ца јем окол но сти до ђу до ве ли
ког ко ла ча вла сти пред ста вља ју ве ли ки фак тор нео збиљ но сти и 
не ста бил но сти по ли тич ке сце не . Све сне сво је сла бо сти и чи ње
ни це да ве ро ват но ни ка да ви ше не ће би ти у та квој по зи ци ји, оне 
се тру де да из ву ку што је мо гу ће ви ше ко ри сти за сво је чла но ве, 
та ко да је не за ми сли во да спро во де би ло ка кву кон струк тив ну 
ду го роч ну по ли ти ку .

С дру ге стра не, ме ђу тим, сто је пре све га ауто ри оку пље ни 
око ЦЕ СИДа, по пут Срећ ка Ми хај ло ви ћа или Мар ка Бла го је ви
ћа, ко је не во де раз ло зи ефи ка сно сти и ста бил но сти, већ нор ма
тив ни зах тев за што ре ал ни јим и што ши рим пред ста вља њем 
би рач ког те ла . Они се до след но за ла жу за сма ње ње цен зу са на 
2% или 3%, што би омо гу ћи ло ула зак у пар ла мент ве ћег бро
ја ма њих стра на ка . Прет по ста вљам да су ови ауто ри во ђе ни и 
зах те ви ма тре нут не по ли тич ке си ту а ци је, од но сно на ме ром да 
се што ви ше оја ча та ко зва ни де мо крат ски блок, од но сно да се 
ула ском ви ше ма њих стра на ка сма њи ра си па ње та ко зва них де
мо крат ских гла со ва и оја ча фронт про тив СРСа . То би ме ђу тим 
до ве ло до ха о са ко ји смо има ли за вре ме ДОСа, и ко га ни је у 
пот пу но сти ли шен ни са да шњи пар ла мент, иако има ма њи број 
ак те ра . Уме сто да се на ста ви про цес укруп њи ва ња ко ји би во дио 
ка де фи ни са њу ком пе ти тив ног си сте ма уме ре ног плу ра ли зма,51 
ово би са мо вра ти ло клат но ка си сте му по ла ри зо ва ног плу ра
ли зма од но сно ка да љој не ста бил но сти .

2 . Нор ма тив на ре гу ла ти ва

Прет ход но раз ма тра ње нас је по ла ко уве ло у сле де ћи сег
мент, ана ли зу из ме на нор ма тив не ре гу ла ти ве ко ја се од но си на 
пар тиј ски си стем, оства ре ну то ком про те клог пе ри о да . Мо ра се 
ре ћи да на овом по љу ни је мно го ура ђе но . До нет је је дан је ди ни 
за кон ко ји се од но си ди рект но на по ли тич ке пар ти је . То је За кон 
о фи нан си ра њу по ли тич ких стра на ка, до нет у ју лу 2003 . го ди не . 
Тре ба по ме ну ти још не ко ли ко за ко на ко ји су ин ди рект но ва жни 
за функ ци о ни са ње и де фи ни са ње пар тиј ског си сте ма . 

Нај пре је кра јем 2000 . го ди не до нет но ви За кон о из бо ру 
на род них по сла ни ка, а по чет ком 2004 . он је из ме њен . Овај по
след њи За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о из бо ру на род них 
по сла ни ка до нео је зна чај не но ви не у три сег мен та . Њи ме је на
пра вљен зна ча јан ко рак у то ме да се при пад ни ци ма срп ске ди
ја спо ре омо гу ћи ак тив но би рач ко пра во . Де таљ но се ре гу ли ше 
по сту пак пра вље ња по себ не еви ден ци је би ра ча у ино странству 

51 Види Стојиљковић, 2006, стр . 122, 123 .
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и на чин оства ри ва ња би рач ког пра ва ове ка те го ри је гра ђа на . 
Дру га зна чај на но ви на уво ди се чла ном 8 ко ји у ста ри за кон 
уно си но ви члан 40а, а по све ћен је под сти ца њу уче шћа же на у 
по ли тич ком жи во ту . Пр ви став овог чла на про пи су је оба ве зу 
сва ке из бор не ли сте да има ми ни мум 30% при пад ни ка ма ње за
сту пље ног по ла . Ова од ред ба је оба ве зу ју ћа бу ду ћи да се ста вом 
три истог За ко на про пи су је да ће Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја 
од би ти про гла ше ње из бор не ли сте ко ја не по сту пи у скла ду са 
овим За ко ном . Ко нач но, тре ћа и вр ло зна чај на но ви на од но си се 
на ре гу ли са ње по себ ног из бор ног пра ва стра на ка и ко а ли ци ја 
на ци о нал них ма њи на . Чла ном 13 до пу ња ва се члан 81 За ко
на што овим по ли тич ким ор га ни за ци ја ма омо гу ћа ва да до би ју 
пред став ни штво у пар ла мен ту и у слу ча ју да осво је ма ње од 5% 
гла со ва . Да кле, уво ди се по зи тив на дис кри ми на ци ја стра на ка 
ма њи на . Ти ме је ис пра вљен про пуст прет ход ног За ко на ко ји је 
до вео до тле да у са да шњем пар ла мен ту Ср би је (осим дво ји це по
сла ни ка Ли сте за Сан џак ко ји су иза бра ни на ли сти ДСа) не ма 
пред став ни ка пар ти ја на ци о нал них ма њи на . 

Тек де ли мич но, за пар тиј ски си стем су зна чај ни За кон о ло
кал ним из бо ри ма усво јен 2002 . го ди не и За кон о спре ча ва њу 
су ко ба ин те ре са при вр ше њу јав них функ ци ја из 2004 . го ди не . 
Ове чи ње ни це го во ре о то ме да ре гу ли са њу под руч ја стра нач ког 
де ло ва ња у про те клих шест го ди на ни је да та аде кват на па жња . 
Ка да се зна да је пар тиј ски си стем је дан од фун да ме на та сва ког 
по ли тич ког си сте ма, по ста вља се озбиљ но пи та ње за што је та ко 
ма ло ура ђе но . Ар гу мент ко ји твр ди да се ни је сти гло због дру гих 
при о ри те та (де фи ни са ње и по ста вља ње при вред ног си сте ма и 
ма кро е ко ном ске ста бил но сти) ипак не пи је во ду због то га што је 
про те кло пре ви ше вре ме на . Чи ни ми се да је исти ни бли жа те за 
да не по сто ја ње аде кват не ре гу ла ти ве од го ва ра са мим ак те ри ма, 
да кле по ли тич ким пар ти ја ма, ко је се мно го лак ше кре ћу у не
у ре ђе ном про сто ру . Да ма ло ан ти ци пи ра мо те зе ко је ће се про
фи ли са ти на кра ју тек ста, чи ни се да се до ма ћа по ли тич ка ка
ста све ви ше сје ди њу је око трај не из град ње кли јен те ли стич ког 
си сте ма од но са у ко ме дис кре ци о на по ли тич ка моћ ар би трар но 
ко ри сти сво ју по зи ци ју за оства ри ва ње по ли тич ке рен те, уме сто 
да се из гра ђу је си стем за сно ван на вла да ви ни пра ва, по сто је ћој 
ре гу ла ти ви и ње ном без у слов ном по што ва њу .

Чи ње ни ца је да, на при мер, још увек не по сто ји онај основ ни 
за кон, За кон о по ли тич ким стран ка ма . Про пис ко ји ре гу ли ше 
ову област је За кон о по ли тич ким ор га ни за ци ја ма из 1990, по
след њи пут ме њан 1994 . Не са мо да се у ње му го во ри о СФРЈ, већ 
он на при мер са др жи у чла ну 5 од ред бу да по ли тич ку орга ни
за ци ју мо же осно ва ти нај ма ње 100 пу но лет них гра ђа на . Овај 
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про пис је је дан од раз ло га за што Ср би ја има то ли ки број по ли
тич ких стра на ка .

Нај ви ше се из чи та ве ове обла сти рас пра вља ло о За ко ну о 
из бо ру на род них по сла ни ка . По ред већ по ми ња не рас пра ве о 
из бор ном цен зу су, дру го кључ но пи та ње би ло је ко је вла сник 
ман да та . Овај про блем до нео је ве ли ки и да ље не ре ше ни спор 
из ме ђу за ко но дав не и устав носуд ске вла сти . На и ме, члан 88 
За ко на у ста ву 1 од ре ђу је да по сла ни ку пре ста је ман дат „ако му 
пре ста не члан ство у по ли тич кој стран ци или ко а ли ци ји на чи
јој из бор ној ли сти је иза бран за по сла ни ка” . Ово ре ше ње ишло 
је у прав цу чвр стог ве зи ва ња по сла ни ка за ње го ву по ли тич ку 
ор га ни за ци ју . Ин ди рект но оно за и ста во ди ка ја ча њу пар ти ја, 
уну тра шње ди сци пли не и хи је рар хи за ци је, али сла би де мо крат
ски узус ве зе из ме ђу по сла ни ка и би ра ча . По се бан про блем је 
из био због при ро де ДОСа као de fac to по кре та чи ји је ста тус као 
прав ног ли ца био про бле ма ти чан већ то ком 2001, ка да је по чео 
ње гов рас пад . То је до ве ло до пот пу но би зар них си ту а ци ја као 
што је од у зи ма ње ман да та стран ци но си о ца ли сте! 

По ку ша ва ју ћи да ре ши овај про блем, Устав ни суд је 27 . ма ја 
2003 . про гла сио овај став не у став ним и обра зло же њем од лу ке 
на мет нуо нор му пре ма ко јој су но си о ци ман да та по сла ни ци, а не 
ли сте . Ово у на че лу де мо крат ско ре ше ње до не ло је, ме ђу тим, но
ву ко ли чи ну ха о са због кон тек ста ср би јан ске по ли ти ке . У зе мљи 
без мо ра ла, без фор ми ра ног јав ног мње ња и без ја сних по ли тич
ких иде а ла, ова од лу ка је до ве ла до то га да скуп шти на по ста не 
стал но отво ре на пи ја ца .52 То ком 2005 . стал но се спе ку ли са ло 
ко ли ко ће по сла ни ка про ме ни ти стран ку или клуб, а је дан део 
њих је то за и ста и ра дио . Од ле та 2003, бар два де се так по сла
ни ка про ме ни ло је стран ку или клуб што је иза зва ло ка та стро
фал не по сле ди це по сми сао, углед и ефи ка сност пар ла мен та: 
углед по сла ни ка и пар ла мен та је стра шно опао у јав но сти, због 
тран сфе ра по сла ни ка вла де се осла ња ју на тан ку и не си гур ну 
ве ћи ну та ко да нај ве ћи део вре ме на и енер ги је тро ше да би уоп
ште оста ле на вла сти, по што је ве ћи на у пар ла мен ту не си гур на 
од ла же се по че так за се да ња скуп шти не и сма њу је се број рад них 
да на, као и вре ме на за рас пра ву, а из истих раз ло га све ве ћи и 
ве ћи број за ко на се до но си по хит ном по ступ ку . . . 

52 На основу ове одлуке сваки посланик је могао да напусти клуб или странку 
на чијој је листи изабран . То је довело до апсурдне ситуације да у парла
мент уђу странке које нису успеле да пређу цензус на изборима (као СПО 
2003) или чак нису ни постојале када су се избори одржавали (Г17 исте 
године или ПСС 2005)! Иза ових политичких трансфера најчешће је стајао 
новац . У време Карићеве офанзиве новине су спекулисале да је цена ман
дата негде око 200 .000 евра .
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Би ло ка ко, по ка за ло се да Ср би ја ни је спрем на за ово ре ше ње 
ма ка ко се оно де мо крат ским чи ни ло . У јав но сти се већ по ди гла 
бу ра про тив ње га, а по сла ни ци су са мо вољ но пре ста ли да га се 
при др жа ва ју .53 Иза спо ра ле жи јед на од основ них ди ле ма у из
град њи пар тиј ског си сте ма у Ср би ји: да ли се де мо кра ти ја ства ра 
по Шум пе те ро вом мо де лу ком пе ти тив них ели та, или та ко што 
се ја ча ју де мо крат ски по тен ци ја ли у окви ру са мих стра на ка и 
од но са из ме ђу стра на ка и гра ђан ског дру штва, би ра ча . 

3 . Уко ре ње ност стра на ка 
и пар тиј ска иден ти фи ка ци ја би ра ча

Прет по став ка ин сти ту ци о на ли зо ва ног пар тиј ског си сте ма 
је су ин сти ту ци о на ли зо ва не пар ти је, а њих не ма без сна жне по
ли тич ке или со ци јал не уко ре ње но сти, од но сно без до вољ не и 
ста бил не иден ти фи ка ци је од ре ђе ног ску па би ра ча са истом по
ли тич ком пар ти јом . Пред мет овог одељ ка је сте крат ка ана ли за 
од но са по сто је ћих по ли тич ких пар ти ја (од но сно укуп не по ли
тич ке ка сте) са би рач ком ба зом, од но сно гра ђа ни ма Ср би је .54

У те о ри ји о пар ти ја ма је по зна то да се од ше зде се тих го ди на 
про шлог ве ка по сте пе но на пу шта кла сич на ма три ца о со ци јал
ној уко ре ње но сти стра на ка . Због про ме не со ци јал не стра ти фи
ка ци је за пад них дру шта ва, ста ра ма три ца по ко јој су рад ни ци 
углав ном гла са ли за со ци ја ли стич ке пар ти је, сред ња кла са и 
бур жо а зи ја за ли бе ра ле, а круп ни ка пи та ли сти и ари сто кра ти ја 
за кон зер ва тив це, мо ра ла је да бу де на пу ште на . Ове кла сич не 
пар ти је ко је су за и ста до ла зи ле из од ре ђе ног со ци јал ног за ле ђа 
мо ра ле су да тран сфор ми шу сво је основ не сло га не и про гра ме 
ка ко би мо гле да се бо ље по зи ци о ни ра ју на по ли тич ком тр жи
шту и отво ре пре ма при пад ни ци ма дру гих сло је ва, на ро чи то 
пре ма све ши рој сред њој кла си и ин те лек ту ал но и ма те ри јал но 
уз на пре до ва лим рад ни ци ма . Од та да ве ћи на пар ти ја по чи ње да 
се тран сфор ми ше у та ко зва не catchall par ti es, од но сно стран ке 
ко је се обра ћа ју што ши рем би рач ком те лу .55 

53 Карактеристична је изјава председника Административног одбора скуп
штине Томислава Николића, који је приликом одузимања мандата посла
ницима Г17 који су били искључени из странке експлицитно рекао да за 
њега то решење не важи и да ће се придржавати Закона о избору посла
ника .

54 У овом одељку користим се радовима Зорана Славујевића који се код 
нас најдуже и најозбиљније бави овом тематиком . Треба погледати и 
истраживања ЦЕСИДа .

55 О овом феномену погледати класичан текст Ота Кирхајмера „The Catchall 
Party“ . Kircheimer, 1990, стр . 5061 .
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По ли тич ки жи вот Ср би је у по след њих шест го ди на обе ле
жи ло је то што су го то во све стран ке функ ци о ни са ле по овом 
прин ци пу, да кле све су се обра ћа ле ком плет ном би рач ком те лу 
и по ку ша ва ле да при ву ку све сло је ве ста нов ни штва . Ме ђу тим, 
гре шка би би ла по ми сли ти да су се по то ме при бли жи ле сво јим 
за пад ним узо ри ма . За пад не catchall пар ти је се од ових на ших 
раз ли ку ју по то ме што су им обич но пре те тран сфор ма ци је 
прет хо ди ле де це ни је ја сног со ци јал ног и иде о ло шког уте ме ље
ња . Срп ске пар ти је то ра зу мљи во не ма ју, већ су се у раз ма тра ном 
пе ри о ду по на ша ле и де ло ва ле као да се на ла зе у со ци јал ном 
лим бу, не ка квом не де фи ни са ном и флу ид ном про сто ру . 

Не ста бил не вла де ко је ода ју ути сак да ће сва ког тре нут ка би
ти обо ре не, про у зро ку ју огром ну ко ли чи ну (пре све га со ци јал не) 
де ма го ги је у сва ко днев ним на сту пи ма ли де ра и дру гих функ ци
о не ра . Ше сто го ди шње ис ку ство је по ка за ло да ме ђу пар ти ја ма 
го то во и не ма раз ли ке у по на ша њу, так ти ци и на сту пи ма: све 
оне игра ју на кар ту со ци јал не де ма го ги је и на вод не за шти те си
ро ма шних ка ко би до шле на власт, а он да под при ти ском ММФа 
на ста вља ју да уз страх и окле ва ње ипак ву ку ре форм ске по те зе 
ко ји иду у прав цу при ва ти за ци је и по сте пе ног уво ђе ња тр жи
шне ло ги ке по сло ва ња . Та ко је нпр . ДСС био вр ло ра ди ка лан 
кри ти чар ре форм ских по те за Ђин ђи ће ве вла де,56 на ја вљи вао је 
ре ви зи ју не пра вед не при ва ти за ци је ка да до ђе на власт итд, да 
би на кон до ла ска на власт Ко шту ни чи на вла да на кон по чет них 
окле ва ња ипак на ста ви ла да спро во ди зах те ве ММФа, да до но
си тр жи шне за ко не, да спро во ди при ва ти за ци ју и да от пу шта 
рад ни ке уз от прем ни ну . 

У исто вре ме, је дан зна ча јан део са да опо зи ци о ног ДСа, 
укљу чу ју ћи и са мог ли де ра, пред сед ни ка ре пу бли ке Та ди ћа, 
пре у зео је де ма го шку ре то ри ку, го во ре ћи о то ме да ре фор ме тре
ба да се на ста ве, али да не бо ле .57 У исто вре ме Дра ган Ђи лас ко ји 
се че сто по ми ње као мо гу ћи ман да тар сле де ће вла де, у увод ни ку 
у По ли ти ци се „за у зео” за пен зи о не ре, бра не ћи их од пре по ру ка 
ММФа да се ре за ње бу џет ске по тро шње вр ши пре све га пре ко 
сма ње ња пен зи ја ко је гу та ју око тре ћи ну бу џе та .58 

56 На пример гласали су против тржишно интонираног Закона о раду из 2001 . 
Види Време бр . 571, „Сам против свих” . 

57 Тадићев говор на конференцији ЦЛДСа одржаној 08 .10 .2005 . у Сава 
центру, који је одскакао од опште атмосфере заговорника наставка 
темељите либерализације, међу које је спадао и А . Влаховић из његове 
странке!

58 Види Д . Ђилас, „Рачун транзиције пензионерима”, Политика, 22 .09 .2005 . 
Србија је врло стара земља у којој пензионери чине врло значајан део 
популације, а тиме и бирачког тела . Тако се све странке надмећу за њихову 
наклоност .
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Уоча ва се да кле да по себ но ове две но се ће стран ке (ДС и ДСС) 
по ку ша ва ју да се на по гре шан на чин над ме ћу са СРСом ко ме 
не ма прем ца у со ци јал ној де ма го ги ји59 и ко ји је за хва љу ју ћи то
ме нај ја ча стран ка у Ср би ји са око 35% по др шке . Ова пар ти ја је 
за пра во је ди на ко ја је са по чет ком тран зи ци је ја сно пре по зна ла 
сво је би рач ко те ло (та ко зва не гу бит ни ке тран зи ци је, со ци јал но 
нај у гро же ни је сло је ве) и сто га је ди на за ко ју се мо же ре ћи да 
има ја ку со ци јал ну уко ре ње ност и ја ку пар тиј ску иден ти фи ка
ци ју сво јих чла но ва . Уз из ве сне огра де мо же се при хва ти ти као 
тен ден ци ја за кљу чак ко ји о СРСу из но си Сла ву је вић: „Кра јем 
2005 . го ди не СРС је на гла ше ни је уте ме љен у му шки део би рач
ке по пу ла ци је, нај ма ње обра зо ван, рад нич ки, пен зи о нер ски и 
не за по слен део би рач ке по пу ла ци је, а пре ма ре зул та ти ма ра
ни јих ис тра жи ва ња нат про сеч но је био атрак ти ван и за нај си
ро ма шни ју гру пу би ра ча, ко ју су чи ни ле две тре ћи не ње го вих 
при ста ли ца” .60

Сла ву је ви ће ви ре зул та ти ко ји се од но се на со ци јал ну уко
ре ње ност ДСа вр ло ја сно го во ре ко ли ко су по гре шни њи хо ви 
по ку ша ји да из и гра ва ју со ци ја ли стич ку стран ку и да се при
бли жа ва ју си ро ма шном ста нов ни штву . Овај ис тра жи вач уоча ва 
да се ДС про фи ли сао као ур ба на стран ка нај о бра зо ва ни јих и 
нај ди на мич ни јих гру па би ра ча и да по ку ша ји ле вог по зи ци о
ни ра ња не од го ва ра ју ни са мо по зи ци о ни ра њу при ста ли ца ДСа, 
ни њи хо вим ста вов ским пре ди спо зи ци ја ма . 

Нај ве ће про ме не у по гле ду свог со ци јал ног де фи ни са ња и 
струк ту ре сво јих при ста ли ца до жи вео је у по сма тра ном пе ри оду 

59 Још је важнија позиција странке Г17+ која је настала као експертска група 
либералних економиста која је имала доминантан утицај у економско
финансијском сектору у великом делу периода после Милошевића, и која је 
била миљеник међународних економских институција све до избацивања 
из власти у лето 2003 . Током изборне кампање и на почетку владавине, 
они су се нагло окренули демагогији, говорећи о економском патриотизму 
(протекционизму), о развојном буџету, социјалној бризи за грађане и 
сељаке итд . ММФ их је натерао да изврше ребаланс тек донетог буџета и 
да битно смање планирани дефицит . Тек су снажни притисци ММФа и 
Светске банке, који су користили чињеницу да је за отпис дуга од седам
сто милиона долара код Париског клуба неопходна сагласност ММФа, 
натерали ову странку да крајње нерадо смањи демагогију и да се врати 
реформским потезима, али не и дискурсу .

60 Славујевић, 2006, стр . 194 . Уз ове тврдње као и уз сва истраживања групе 
истраживача која објављује у зборницима фондације Фридрих Еберт мора 
се ставити одређена ограда, будући да су сви они присталице политичке 
левице, односно пре свега ДСа те их то вероватно свесно или несвесно 
мотивише да о ДСу граде лепшу слику но што јесте, као и о, пре свега, 
СРСу ружнију но што стварно јесте . Познато је да се доста младог света 
политички радикализовало услед снажних националних и социјалних 
фрустрација, а то су углавном потенцијални бирачи СРСа . Њих у 
истраживањима никада нема .
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ДСС . За хва љу ју ћи успе ху и по пу лар но сти свог ли де ра, на кон 5 . 
ок то бра ова стран ка је до жи ве ла по др шку од пре ко 50% што 
ни ко ни ка да у Ср би ји ни је имао . Али исто та ко бр зо по чео је 
про цес ње ног опа да ња, да би на из бо ри ма 2003 . осво ји ла све га 
17% гла со ва . То ком 2005 . чи ни се да се уста ли ла на 10–13% и да је 
то ре ал на осно ва за бу ду ће функ ци о ни са ње ове гру па ци је . Овај 
про цес је пра ти ло и ње но де ин те лек ту а ли зо ва ње, де ур ба ни зо
ва ње и ста ре ње при ста ли ца .61 По не ким ауто ри ма, ова пар ти ја 
је за ме ни ла СПС у сми слу атрак тив но сти за све гру пе би ра ча, а 
по Сто јиљ ко ви ћу ДСС нај бо ље од сли ка ва про сек са да шње Ср
би је . Она је по ста ла „кон гло ме рат пар ти ја” што ја сно го во ри о 
пот пу ном не до стат ку би ло ка кве про фи ли са но сти и со ци јал не 
уте ме ље но сти .62 

Да кле сем СРСа и де ли мич но ДСа, оста ле пар ти је ни не ма
ју свест о по тре би со ци јал ног уко ре њи ва ња, што им се де бе ло 
оби ја о гла ву . Упра во у то ме (уз још не ке фак то ре о ко ји ма ћу 
го во ри ти ка сни је) тре ба тра жи ти узро ке све ве ће ап сти нен ци је 
би ра ча .63 За го то во све оста ле пар ти је те шко је од го во ри ти ко ме 
се обра ћа ју и ко га пред ста вља ју .

Ово се на рав но од ра жа ва на ши ри ну и ин тен зи тет пар тиј
ске иден ти фи ка ци је . Већ од 2002 . по ис тра жи ва њи ма ЦЕ СИДа 
зна чај но опа да ши ри на пар тиј ске иден ти фи ка ци је . Иако је ин
тен зи тет са тим опа да њем ра зу мљи во по рас тао, ста бил ност 
иден ти фи ка ци је је и да ље да ле ко од по ка за те ља у ста бил ним 
де мо кра ти ја ма . Ко ли чи на ме ђу пар тиј ског тран сфе ра је и да ље 
ви со ка што до дат но по твр ђу је те зе о не ста бил ном и не ин сти ту
ци о на ли зо ва ном пар тиј ском си сте му . Уз ово ће мо по ме ну ти још 
је дан про блем, а то је пи та ње из бор не мо ти ва ци је и мо ти ва ци је 
за члан ство у стран ка ма . Са ви со ким ни во ом ко руп ци је и разу
ме ва њем по ли ти ке као нај бо љег на чи на за ре ша ва ње лич них, 
прак тич них и ег зи стен ци јал них про бле ма, ра зу мљи во је за што 
и да ље ве ли ки број гра ђа на ме ња пар ти је у за ви сно сти од то га ко 
до ђе на власт . У вре ме ка да је зва нич на не за по сле ност око 30%, 
го то во је не мо гу ће до ћи до по сла без по др шке не ке од вла да ју
ћих пар ти ја, што по себ но ва жи за ма ње сре ди не . Ова тен ден
ци ја за јед но са тен ден ци јом по вла че ња ствар них при ста ли ца 

61 Види Славујевић, исто, стр . 197 . За праћење развоја овог аспекта партијског 
система види и Славујевић, 2002, и Мојсиловић, 2005 .

62 Стојиљковић, 2006, стр . 231 . Остале партије самим податком да су око 
цензуса не заслужују озбиљну анализу своје укорењености . Најдра сти
чни ји пример за то колико је опасно правити странку без јасне социјалне 
и инте ре сне структуре јесте Г17 која је за свега неколико месеци током 
2004 . од 11,8% пала на свега 2–3% подршке .

63 По истраживањима из септембра 2006, број потенцијалних изборних 
апстинената достигао је чак 60% што је неприродно за земљу са толиким 
проблемима као што је Србија .
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(што иде уз гу бље ње свих про грам ских и иде о ло шких раз ли ка 
из ме ђу по је ди них пар ти ја) ну ди ве о ма су мор ну сли ку о укуп ној 
по ли тич кој сце ни у Ср би ји .

4 . Уну тар пар тиј ски од но си

Као што је по зна то, у те о ри ји и прак си пар тиј ских си сте ма 
по сто ји као мо жда нај ва жни ја ди ле ма пи та ње да ли се де мо
кра ти ја у јед ном дру штву ја ча та ко што се по сва ку це ну ја ча 
пар ти ци па тив на grassro o ted де мо кра ти ја, ко ја би рач кој ба зи и 
чла но ви ма пар ти ја да је ве ће мо гућ но сти за кон тро лу пар тиј ских 
ли де ра или се, упра во обр ну то, она из гра ђу је по ели ти стич ко
ком пе ти тив ном мо де лу у ко ме се пот пу но не за ви сне и обез бе
ђе не пар тиј ске ели те над ме ћу из ме ђу се бе за власт у др жа ви . 
Нео спор но је да је ова дру га ви зи ја да ле ко ја ча и за сту пље ни ја 
за то што ви ше од го ва ра ствар но сти и по тре ба ма ма сов них и ди
на мич них дру шта ва . Ње ни глав ни пред став ни ци су Шум пе
тер, Сар то ри, Лип сет или Ра смун сен ко ји је кон ци зно де фи ни сао 
про блем: „Па ра док сал но, де мо кра ти ја зах те ва не де мо крат ске 
пар ти је . . . ” .64 

Ово ста но ви ште је ну жно при хва ти ти и кад је Ср би ја у пи
та њу . За то се као основ ни за да так на ме ће по тре ба сво ђе ња пар
тиј ског мо за и ка на ма ли број озбиљ них игра ча ко ји ће мо ћи да 
се над ме ћу на осно ву озбиљ них про гра ма и да ство ре ста бил ну, 
ви ше го ди шњу вла ду те од го вор ну опо зи ци ју . Услов но ре че но, 
за рад по тре бе ста би ли за ци је пар тиј ског си сте ма, уну тра шња 
де мо кра ти за ци ја од ла зи у дру ги план . Ме ђу тим, упра во због 
спе ци фич не си ту а ци је ср би јан ског по ли тич ког си сте ма, са ти ме 
се мо ра би ти ве о ма па жљив . Нај ве ћи про блем са при хва та њем 
овог мо де ла је сте ка ко кон тро ли са ти пар тиј ска ру ко вод ства, и 
ка ко обез бе ди ти да она пре у зи ма ју од го вор ност и по по тре би 
од сту пе са вла сти .

У по след њих три де се так го ди на те о ре ти ча ри су с пра вом 
све ве ћи зна чај по че ли да при да ју са мој ор га ни за ци ји пар ти је . 
Пре ма по зна тој Ди вер же вој фор му ла ци ји, мо дер не пар ти је се 
да ле ко ма ње ка рак те ри шу сво јим про гра мом, иде о ло ги јом или 
кла сом при ста ли ца, а мно го ви ше сво јом спе ци фич ном струк
ту ром и сна гом ор га ни за ци је . За раз у ме ва ње уну тра шње струк
ту ре пар ти је нео п ход но је зна ти ге не а ло ги ју ње ног на стан ка . 
По сто је два прав ца на стан ка пар ти ја: од цен тра ка пе ри фе ри ји 
или од пе ри фе ри је ка цен тру . У овом дру гом слу ча ју реч је о 
по ве зи ва њу раз ли чи тих ор га ни за ци ја, или на ста ја њу пар ти је 

64 Према Гоати, 2004, стр . 105 .
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од јед не или ви ше срод них дру штве них ор га ни за ци ја ко је ка
рак те ри ше сна жна дру штве на уко ре ње ност . У Ср би ји су све ре
ле вант не пар ти је на жа лост на ста ле из јед ног цен тра65 што и до 
да нас од ре ђу је њи хо ву при ро ду и ка рак тер .

Уз де ли ми чан из у зе так ДСа, све ре ле вант не пар ти је у Ср би
ји су из ра зи то цен тра ли стич ке . Пар тиј ска сце на мо жда ви ше од 
би ло ког дру гог сег мен та илу стру је кључ не про бле ме ове зе мље, 
пре све га по ве за не са огром ном цен тра ли за ци јом и кла сич ном 
со ци ја ли стич ком пре тен зи јом сва ког моћ ни ка да све др жи у сво
јим ру ка ма, уме сто да де ле ги ра по сло ве и да гра ди тим у ко ји ће 
има ти по ве ре ња . Сте пен уну тра шње цен тра ли за ци је и нео гра
ни че не мо ћи ко ју ли дер ужи ва уз ма ли број сво јих оли гар ха, да
ле ко пре ва зи ла зи чу ве ни Ми хел сов гво зде ни за кон оли гар хи је . 

Да би се за стран ку мо гло ре ћи да је ин сти ту ци о на ли зо ва на, 
као је дан од кри те ри ју ма на во ди се ње но ре ле вант но оп ста ја ње 
и на кон од ла ска, по вла че ња или сме не осни ва ча . У на шој зе мљи 
тај кри те ри јум ис пу ња ва са мо ДС . Ова стран ка је је ди на ко ја 
је за пет на ест го ди на до са да про ме ни ла чак три ли де ра . Ме
ђутим, и ов де тре ба на по ме ну ти да је вла да ви на по кој ног Зо ра на 
Ђин ђи ћа та ко ђе би ла из ра зи то ауто крат ска и да га је у да љем 
нео гра ни че ном ужи ва њу вла сти спре чио атен тат . Но стран ка је 
на кон ње го ве смр ти ус пе ла нај пре да са чу ва ста тус ре ле вант не 
пар ла мен тар не стран ке, да се кон со ли ду је и вр ло бр зо вра ти на 
ме сто јед не од две нај зна чај ни је по ли тич ке гру па ци је у зе мљи . 

Ни јед на од оста лих стра на ка не ис пу ња ва тај кри те ри јум . 
На че лу СРСа је фор мал но и да ље осни вач Во ји слав Ше шељ . 
Иако је стран ка на ста ви ла да љи успон и на кон ње го вог од ла ска 
у Хаг, ипак ве ли ки део по др шке ду гу је Ше ше ље вом по ло жа ју, 
а ње гов ста тус је ап со лут но не у пи тан . Г17 је то ком 2006 . са мо 
раш чи стио ку ли се, па је на кон об ра чу на ко ји то за пра во ни су 
ни би ли, осни вач и ствар ни вла дар стран ке Мла ђан Дин кић 
на про сто и фор мал но пре у зео пред сед нич ко ме сто у сеп тем бру . 
ДСС је не за ми слив без Ко шту ни це, као и СПО без Дра шко ви ћа 
или НС без Или ћа . Ову тен ден ци ју од лич но илу стру је му че ње 
СПСа да пре жи ви на кон Ми ло ше ви ће вог од ла ска у Хаг и по
себ но на кон ње го ве смр ти . Не ка да хе ге мо на стран ка да нас је 

65 Гоати (исто, стр . 107) изузима Г17 тврдећи да је ова странка у тренутку 
настанка имала јаку организациону мрежу на терену, као развијена НВО . 
Мислим да је овај став погрешан зато што је Г17 од свог настанка прављен 
са претензијом да једног дана постане странка, и то је прављен и све време 
контролисан из једног центра . Да је Гоатијева перцепција тачна, те шко би 
могло да се деси да ова странка спадне на свега 23% подршке, а посебно је 
пракса обрачуна оснивача Динкића са свим јачим личностима у странци 
током 2006 . показала до које мере се Г17 не разликује од осталих са свим 
централистичких странака .
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на иви ци цен зу са, док се исто вре ме но пред кон грес за ка зан за 
крај го ди не по пр ви пут отва ра уну тар стра нач ко над ме та ње за 
ме сто пред сед ни ка .

Го то во све стран ке у Ср би ји ни су чак ни то ли ко оли гар хиј ске 
ко ли ко су из ра зи то ли дер ске . Во ђа стран ке, ко ји је по пра ви лу и 
осни вач, је сте ал фа и оме га стран ке чи ја је власт не у пит на чак и 
кад су ре зул та ти ло ши . Ту и ле жи нај ве ћи про блем . Моћ ли де ра, 
као што је по зна то, не мо ра ну жно да до ла зи са мо од ве ли ких 
ста ту тар них мо ћи, већ је че шће ве за на за кон тро лу ре сур са, лич
не ве зе са глав ним фи нан си је ри ма стран ке, уво ђе ње соп стве них 
ро ђа ка, при ја те ља, парт не ра у (не)фор мал но ру ко вод ство стран
ке итд . Као што при ме ћу је Го а ти: „Ве ћи на пар тиј ских чел ни ка 
на сто ји, то ком оба вља ња кључ не пар тиј ске функ ци је, да утвр ди 
и про ши ри сво ја ста ту тар на овла шће ња и да та ко пред у пре ди 
’уну тра шње удар це’, док је ма њи број ис кљу чи во за о ку пљен по
ли тич ком екс пан зи јом пар ти је и је два обра ћа па жњу на ста ту
тар не пре ро га ти ве” .66 

Овај аутор је у од лич ној ана ли зи по ка зао не ве ро ват на, ско ро 
дик та тор ска ста ту тар на овла шће ња ко је има ју ли де ри на ших 
стра на ка . Док је код СРСа то био слу чај од са мог осни ва ња бу
ду ћи да је то по при ро ди цен тра ли стич ка, стро го хи је рар хиј ски 
устро је на ор га ни за ци ја ко ју че сто по ре де са вој ском, још је за
ни мљи ви ји екс по нен ци јал ни и кон ти ну и ра ни раст овла шће ња 
ли де ра у та ко зва ним де мо крат ским пар ти ја ма . То је по себ но 
за ни мљи во код ДСа и код ДССа, стра на ка ко је у свом на зи
ву но се атри бут де мо крат ских . По чла ну 26 ак ту ел ног Ста ту та 
ДССа , кан ди да те за пот пред сед ни ка стран ке пред ла же пред
сед ник, од но сно кан ди дат за пред сед ни ка . (Исто ре ше ње је на 
по след њем кон гре су усво јио Г17, а на ла зи се и у ак ту ел ном Ста
ту ту ДСа усво је ном у ја ну а ру 2006) . На тај на чин оне мо гу ће но 
је сло бод но де мо крат ско над ме та ње уну тар стран ке, од но сно 
сло бод но кан ди до ва ње чла но ва . Из бор пот пред сед ни ка се на 
тај на чин свео на лич ни из бор са рад ни ка ко је оку пља „ме на џер” 
стран ке, од но сно на ње го во пра вље ње ти ма .

Но, до са да шња уну тар стра нач ка прак са по ка зу је да ста тут 
чак ни је ни нео п хо дан . Нај ек стрем ни ји при мер је ли дер СПОа, 
Дра шко вић ко ји је 1997 . го ди не де кре том ис кљу чио из стран ке 
свог пот пред сед ни ка Ве ли ми ра Или ћа .

Из прак се за пад них пар ти ја по зна то је да по сла нич ки клу
бо ви има ју вр ло спе ци фич но и из ра же но ме сто у пар тиј ском 
жи во ту и да не рет ко по сто је озбиљ ни су ко би из ме ђу пар тиј
ске цен тра ле и клу бо ва, од но сно клу бо ва и Вла де . По себ но су 
у Ен гле ској че сти слу ча је ви да је дан део по сла нич ког клуба 

66 Гоати, 2004, стр . 130 .
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вла да јуће стран ке уста не про тив од ре ђе не по ли ти ке сво јих 
пар тиј ских дру го ва . У Ср би ји је то и да ље не за ми сли во, јер су 
по сла нич ки клу бо ви све де ни на про сте гла сач ке ма ши не ко је 
по ди жу ћи ру ке на про сто ве ри фи ку ју све што стра нач ке цен тра
ле до го во ре . Слу чај на вод не по бу не по сла нич ког клу ба СПОа 
по чет ком 2004, ка да је на вод но над гла сао ли де ра стран ке по во
дом од лу чи ва ња о ула ску у вла ду, ни је до бар при мер за не ка квог 
ве сни ка де мо кра ти за ци је и ја ча ња клу бо ва . Не са мо да по сто је 
осно ва не сум ње да је у пи та њу би ла из ре жи ра на пред ста ва, већ 
се ве ли ки део клу ба по ста ром ср би јан ском оби ча ју бр зо одво јио 
фо ми ра ју ћи но ву стран ку СДПО .

Глав ни про блем са не по сто ја њем би ло ка квог ствар ног об
ли ка уну тра шње кон тро ле је сте не мо гућ ност да ли дер од го ва ра 
за ло ше ре зул та те стран ке . Опет је СПО нај ек стрем ни ји и нај
и лу стра тив ни ји при мер . Иако је из гу био де се ти не пар ла мен
тар них и пред сед нич ких из бо ра и иако је са не ка да шњих ско ро 
800 .000 гла со ва спао на ма ње од 200 .000, ли дер ове стран ке 
и да ље вла да без кон ку рен ци је . То ком сво је вла да ви не про ме
нио је бар че ти ри–пет ком плет них гар ни ту ра сво јих са рад ни
ка, али ни у јед ном тре нут ку ни је по ми слио да се сам по ву че, а 
ни је би ло ни ка кве мо гућ но сти да га члан ство сме ни . Стран ке 
и да ље ви ше ли че на при ват на пред у зе ћа по је ди них љу ди, не го 
на струк ту ри са не по ли тич ке ор га ни за ци је са ја ком ели том и 
сме њи вим ли де ром .

Иако ДС по ку ша ва да при хва та њем ра зних об ли ка мо дер
них ре ше ња (као што је под сти ца ње род не рав но прав но сти и 
те ри то ри јал не де цен тра ли за ци је) по ну ди не ки при вид о ја ча њу 
уну тра шње пар ти ци па тив не де мо кра ти за ци је, по глед на овла
шће ња пред сед ни ка по ка зу је да је и да ље реч о цен тра ли зо ва
ној струк ту ри . Шта ви ше, Сто јиљ ко вић ука зу је на то да су их 
од ре ђе на ре ше ња то ком 2004 . учи ни ла још ма ње де мо крат ском 
струк ту ром .67 Иако се овај аутор на дао да се по ла ко отва ра ју 
мо гућ но сти за ствар ну уну тар пар тиј ску ди на ми ку, кри ти ку и 
уну тар пар тиј ско ор га ни зо ва ње, прак са из по след ње две го ди не 
је по ка за ла да тен ден ци је не иду у том прав цу . И да ље ни јед на 
пар ти ја у Ср би ји не до зво ља ва по сто ја ње фрак ци ја, озбиљ ну 
уну тар пар тиј ску крит ку и рас пра ву око би ло ко је те ме . Шта
ви ше, сва три по ку ша ја су ко ба ми шље ња ре зул ти ра ла су по 
ста ром оби ча ју ис кљу чи ва њем ма њин ске гру пе из стран ке: из 
ДСа је ис кљу че на не фор мал на фрак ци ја Че до ми ра Јо ва но ви ћа 
ко ји је за тим фор ми рао но ву пар ти ју, из ДССа је на кон су ко
ба са до ми нант ном стру јом у стран ци и од би ја ња ли де ра да га 
кан ди ду је за ме сто пот пред сед ни ка оти шао ина че код чла но ва 

67 Стојиљковић, 2005, стр . 28 .
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вео ма попу ларан би зни смен Зо ран Дра ку лић, а из Г17 је оти шао 
пред сед ник Ми ро љуб Ла бус као и ње му бли ски по сла ни ци . Све 
ово по твр ђу је да су стран ке у Ср би ји да ле ко ис под ми ни мал ног 
ни воа уну тра шње де мо кра ти је, те да не по сто је ствар ни ме ха
ни зми кон тро ле и од го вор но сти ли де ра и ели те . То је још је
дан од ва жних фак то ра ко ји стран ке уда ља ва од би рач ке ба зе и 
обич них гра ђа на, сма њу ју ћи им сте пен ле ги ти ми те та, чи ме се 
до дат но оте жа ва про цес ин сти ту ци о на ли за ци је си сте ма .

По себ но по гла вље би тре ба ло по све ти ти ло шем по ло жа ју 
основ них ор га ни за ци о них је ди ни ца, и од но су цен тра ла пре ма 
мре жној ин фра струк ту ри стран ке . Дру го ва жно пи та ње ко је 
опет све до чи о не по сто ја њу ми ни му ма пар тиј ске ор га ни за ци је 
је сте го то во пот пу но од су ство ин те лек ту ал них и ор га ни за ци о
них струк ту ра као што су фон да ци је, пар тиј ски тинктен ко ви, 
ка дров ске шко ле, си сте ми ре гру то ва ња и обра зо ва ња мла дих 
ка дро ва, стра нач ки ча со пи си, но ви не, бил те ни . . .

5 . Ди на ми ка ме ђу стра нач ких од но са

Бу ду ћи да тер мин пар тиј ски си стем пре све га под ра зу ме
ва од но се из ме ђу ре ле вант них по ли тич ких стра на ка, ге не рал
на оце на о ње го вој при ро ди у да том пе ри о ду ве ли ким де лом 
се осла ња на онај ве ли ки ха ос ко ји су стран ке то ком ових шест 
го ди на пра ви ле . На рав но, мо ра се има ти у ви ду да се 2000 . го
ди не у пот пу но сти рас пао је дан ауто ри тар ни и хи је рар хиј ски 
си стем по свим ни во и ма, та ко да се за и ста отво рио про стор за 
плу ра ли зам у ње го вим ра ди кал ним об ли ци ма . Али сли ка ко ју 
смо до би ли да ле ко пре ва зи ла зи све што су гра ђа ни мо гли да 
оче ку ју, та ко да се мо же при хва ти ти Сто јиљ ко ви ће ва ге не рал на 
оце на: „Пар тиј ску сце ну и по ли тич ки жи вот Ср би је и по сле ра
ди кал них про ме на кра јем 2000 . го ди не од ли ку ју ви сок сте пен 
не ста бил но сти и кон фликт но сти од но са ка ко из ме ђу, та ко и у 
окви ру по ли тич ких стра на ка и ко а ли ци ја . Скла па ње и раз вр
га ва ње ко а ли ци о них аран жма на, на из ме нич не ме ђу стра нач ке 
фу зи је и по нов на раз два ја ња, уну тар стра нач ке по де ле и пу че ви, 
пре о ти ма ње и ку по ви на по сла ни ка и по сла нич ких ман да та пра
ће ни су отва ра њем и под гре ва њем по ли тич коко руп ци о на шких 
афе ра и про па ганд ним ра том по ру ка ма пре ко ’на ших и њи хо вих’ 
ме ди ја и љу ди у њи ма .” .68

Сав овај ха ос на пар тиј ској и по ли тич кој сце ни ди рек тан је 
про из вод ка ко не до стат ка еле мен тар не по ли тич ке кул ту ре и 
мо ра ла, та ко и чи ње ни це на сле ђе ног по ла ри зо ва ног, од но сно 

68 Стојиљковић, 2006, стр 279 .
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хи пер плу ра ли зма . Пр ву вла ду Зо ра на Ђин ђи ћа обе ле жио је 
про цес рас па да по кре та ДОС ко ји је сру шио прет ход ни ре жим . 
Већ у ле то 2001 . ка да је ДСС иза шао из вла сти отво рио се оштар 
фронт из ме ђу вла де на чи јем је че лу био ДС и ове дру ге гру па ци
је пред сед ни ка са ве зне др жа ве . Да би очу вао мак си мал ну власт 
у др жа ви и еле мен тар ну ве ћи ну у пар ла мен ту, то ком сле де ће 
две го ди не Ђин ђић је при бе га вао нај ра зли чи ти јим ег зи би ци
ја ма, ди ло ви ма и ме ше та ре њи ма у скуп шти ни: по це па на је по
сла нич ка гру па НСа, по це пан је СПС па је и је дан део ње го вих 
по сла ни ка на че лу са Ив ко ви ћем слу жио као ре зер вни из вор 
гла со ва и по др шке вла ди, а као ко ла те рал на ште та овог су ко ба 
стра да ле су ин сти ту ци је бу ду ћи да је исти ак тер оне мо гу ћио 
та да нај по пу лар ни јег по ли ти ча ра, Ко шту ни цу, да по ста не пред
сед ник Ср би је .

На кон крат ко трај не аван ту ре са Жив ко ви ћем на че лу, ка
да је вла да па ла услед от ка зи ва ња по др шке Ор ли ће вог СДПа, 
ко ји се из крај ње сум њи вих мо ти ва при кло нио Г17 (да кле опет 
јед на не прин ци пи јел на ко а ли ци ја пар ти ја пот пу но су прот не 
ори јен та ци је), на кон из бо ра је иза бра на ма њин ска вла да на че
лу са ДССом . Опет је ова чи ње ни ца о ма њин ској по др шци у 
пар ла мен ту и тан кој ве ћи ни ко ја се одр жа ва уз по моћ СПСа 
обе ле жи ла при ро ду пар ла мен тар ног жи во та и ме ђу стра нач ких 
од но са . По но во је пре ми јер (слич но свом прет ход ни ку) при бе
га вао нај ра зли чи ти јим и вр ло кон тро верз ним по те зи ма ка ко 
би се не си гур на ве ћи на очу ва ла и про ду жио век вла ди: це па ње 
по сла нич ког клу ба СПО–НС ко ји је Дра шко ви ћа оста вио са све
га не ко ли ци ном по сла ни ка, про бле ма тич на за ме на по сла ни ка 
Дра ги ше Ђо ко ви ћа ко ји је пре шао у ДС, про тив за ко ни те из ме
не не ко ли ци не по сла ни ка Г17, ди рект но га же ње за ко на у сеп
тем бру 2005 . ка да су два по сла ни ка Ли сте за Сан џак на ста ви ла 
да оба вља ју по сла нич ки ман дат иако су га фор мал но из гу би ли 
име но ва њем за слу жбе ни ке вла де . . . 

Ис тра жи вач ових слу ча је ва је у озбиљ ној ди ле ми да ли се 
ова де ша ва ња уоп ште мо гу оква ли фи ко ва ти као ди на ми ка ме
ђу стра нач ког жи во та . Ако се на по ме ну те слу ча је ве до да ју број
не афе ре у ве зи са стал ном бор бом за пре ра спо де лу и кон тро лу 
др жав них ре сур са, као и за ме ста у управ ним од бо ри ма јав них 
пред у зе ћа, за тим крај ње ра сип нич ко по на ша ње по сла ни ка ко ји 
су оти ма ли огром не днев ни це, ла жно при ка зи ва ли да стал но 
пу ту ју а за пра во бо ра ви ли у Бе о гра ду итд, он да је пра вил ни је 
го во ри ти о оп штем га ли ма ти ја су, пи ја ци или рин гу за скла па ње 
и раз вр га ва ње ра зних са ве за ко ји се по пра ви лу ни ка да не во де 
око си сте ма вред но сти, про гра ма, иде о ло ги ја, за кон ских ре ше
ња, при ро де др жав ног уре ђе ња итд . већ са мо око го ле вла сти, 
ма те ри јал них ре сур са, по ло жа ја и си не ку ра . 
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То је основ ни раз лог за што у овом члан ку не по сто ји по се
бан оде љак по све ћен ли ни ја ма рас це па на пар тиј ској сце ни . Ако 
се то ком пр ве две–три го ди не и мо гло са не ким уте ме ље њем 
го во ри ти о су ко бу из ме ђу ДСа и ДССа и као де ли мич но про
грам ском и иде о ло шком су ко бу из ме ђу с јед не стра не во лун та
ри стич ке ле ви чар скоре фор ми стич ке вла да ју ће по ли ти ке ко ја 
се за ла га ла за ва нин сти ту ци о нал не ре фор ме по сва ку це ну и с 
дру ге стра не кон зер ва тив не ви зи је ДССа за сно ва не на гра ђе њу 
ин сти ту ци ја, осла ња њу на тра ди ци ју и за ла га њу за вла да ви ну 
пра ва и мо рал, у по след ње две–три го ди не та кав при лаз је го то
во пот пу но из гу био сми сао . Бор ба око вла сти и ре сур са пот пу но 
је по ти сну ла би ло ка кве иде о ло шке су ко бе и да нас de fac to не ма 
мно го раз ли ке из ме ђу основ них ак те ра у по гле ду ге не рал ног 
схва та ња по ли ти ке, од но са по ли ти ке и еко но ми је, схва та ња зна
ча ја вред но сти, ви зи је еко ном ског раз во ја Ср би је итд . 

Но ми нал но, и да ље се пре ко ме ди ја одр жа ва пер цеп ци ја тро
стра не по де ле по ли тич ког си сте ма о ко јој го во ре Сла ву је вић и 
Сто јиљ ко вић69 . Код оба ауто ра ис ти че се сна жна по ла ри за ци ја 
из ме ђу гра ђан ске по пу ла ци је оку пље не око ДСа с јед не стра не, 
и на ци о на ли стич ке по пу ла ци је оку пље не око СРСа с дру ге . У 
сре ди ни је та ко зва но на ци о нал де мо крат ско би рач ко те ло у ко ме 
је ДСС нај сна жни ји, али су ту и при ста ли це Г17, СПОа, НСа итд . 
Ово су но ми нал не и пот пу но ап стракт не по де ле: ДС нпр . у по
след њих не ко ли ко го ди на не ма ни ка кву иде о ло ги ју, не ма ја сне 
ста во ве о ве ћи ни пи та ња, а по по тре би уме вр ло твр до да за и
гра на на ци о на ли стич ку кар ту, иако је ње но вој во ђан ско кри ло 
по ста ло глав ни но си лац ауто но ма шке по ли ти ке; СРС се на во ди 
као стран ка де сни це а има нај ја чи ле ви чар ски про грам и то ком 
по ме ну тог пе ри о да мно го се ви ше ба ви ла со ци јал ном де ма го
ги јом не го на ци о нал ним пи та њем; ко нач но ДСС је то ком сво је 
вла да ви не де за ву и сао ве ћи део вред но сти и на че ла за хва љу ју ћи 
ко ји ма је до шао на власт па та ко ни ко од ње го вих чла но ва ду го 
већ и не го во ри о вла да ви ни пра ва (а и ка ко би на кон све га што 
се де ша ва ло у пар ла мен ту) као што на кон про па сти по ли ти ке 
пре ма Цр ној Го ри сла бо кад по те жу на ци о нал но пи та ње, још 
ма ње по ку ша ва ју ћи да де фи ни шу шта оно зна чи .70

69 Види Стојиљковић, 2006, стр . 185 и даље, Славујевић, 2003, Славујевић, 
2006, стр . 206 .

70 Можда најбоља илустрација чињенице да вредности и идеологије данас 
не играју никакву улогу на партијској сцени јесте комплетан однос према 
новом Уставу и према појединим решењима у њему . Свака странка се за
лаже за његово брзо доношење кад је у опозицији, и одлаже га када дође 
на власт, само због тога што доношење Устава подразумева нове изборе . 
Друго, све три најрелевантније странке више пута су мењале свој став по 
питању начина избора председника, у зависности од политичке снаге ли
дера своје и осталих странака . Дакле, став није заснован на нпр . потреби 
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Ко нач но, ту је и про блем та ко зва них ан ти си стем ских стра
на ка . На ши ана ли ти ча ри че сто ка рак те ри шу СРС као на вод но 
ан ти си стем ску стран ку јер је на вод но у гло ба лу про тив осно ва 
да на шњег нор ма тив ног си сте ма у Ср би ји . Ово је вр ло про бле
ма тич на по став ка ко ја се за сни ва на чи ње ни ци да је СРС и да ље 
не при хва тљив за ме ђу на род ну за јед ни цу, а не на не ка квом за
ла га њу СРСа да сру ши да на шњи по ли тич ки си стем у Ср би ји . 
Шта ви ше, због по зи ци је је ди не стран ке ко ја у по след њих шест 
го ди на ни је пар ти ци пи ра ла у вла сти, док су оста ле стран ке то 
ра ди ле че сто бру тал но кр ше ћи за ко не, СРС се de fac to од свих 
стра на ка нај ви ше за ла га ла за по што ва ње Уста ва, за ко на, нор ми, 
ин сти ту ци ја и це ло куп ног по ли тич ког си сте ма . Дру го је пи та ње 
увер љи во сти њи хо вог за ла га ња за те вред но сти, али се сва ка
ко на осно ву од но са пре ма ва же ћем устав ноправ ном си сте му 
не мо же ла ко ре ћи да је СРС ан ти си стем ска стран ка . По њи ма 
је нпр . упра во ДС та ква стран ка бу ду ћи да не по шту је Устав и 
за ко не ове зе мље, а сво ја за ла га ња ви ше фор ми ра у скла ду са 
зах те ви ма спољ них ве то игра ча и до ма ћих тај ку на, не го би ра ча . 

Је дан од су штин ских про бле ма сва ка ко је сте ова екс трем на 
уда ље ност ДСа и СРСа као две нај ја че стран ке у Ср би ји, ко ја 
се ви ше ба зи ра на лич ној не тр пе љи во сти и пре тен зи ји на власт 
(чи тај: ре сур се) не го на не ким ствар ним иде о ло шким раз ли ка
ма . Си ту а ци ја у ко јој је не за ми сли ва њи хо ва ко а ли ци ја чак ни на 
ло кал ном ни воу, или са рад ња око нај о снов ни јих пи та ња, вр ло 
је опа сна за др жа ву . Сми ри ва ње стра сти и из град ња кон сен зу
са око основ них по ли тич ких пи та ња је сте ду го роч но гле да но 
кључ ни за да так у Ср би ји .

6 . Фи нан си ра ње по ли тич ких стра на ка

На кра ју тре ба ре ћи не ко ли ко ре чи о још јед ној ракра ни 
срп ског по ли тич ког си сте ма, про бле ма тич ним то ко ви ма нов ца . 
Пре ко овог про бле ма вр ло сли ко ви то се пре ла ма чи та ва сли ка 
др жа ве Ср би је .

У скла ду са пре по ру ка ма Ко ми те та ми ни ста ра Са ве та Евро
пе, Ср би ја је у ју лу 2003 . до би ла но ви За кон о фи нан си ра њу 
по ли тич ких стра на ка ко ји је сту пио на сна гу 1 . ја ну а ра на ред
не го ди не . Ако се из у зму стан дард не при мед бе ко је се у те о
ри ји упу ћу ју ре ше њи ма ко ја под сти чу др жав но фи нан си рање 

да Србија има овакав или онакав систем, већ искључиво на процени да ли 
ће наш кандидат X бити најјачи па да се залажемо за председнички си
стем, или ће њихов кандидат Y бити јачи па да се онда залажемо за чист 
парламентарни систем који омогућује већу контролу . 
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странака,71 бу ду ћи да то по ста је прак са у свим ли бе рал ним де
мо кра ти ја ма, За кон се мо же оце ни ти као углав ном до бар јер 
сва ка ко на сто ји да уве де ред у јед но од нај про бле ма тич ни јих 
под руч ја по ли тич ког де ло ва ња и про жи ма ња по ли ти ке и круп
ног ка пи та ла . Ње гов основ ни ра цио је сте ан ти ко руп тив но де
ло ва ње, тран спа рент ност и сма њи ва ње за ви сно сти по ли тич ких 
су бје ка та од тај ку на и дру гих кон тро верз них фи нан си је ра, за
тим ста би ли зо ва ње по ли тич ких пар ти ја и ства ра ње ста бил них 
усло ва за њи хов рад .

Сам за кон ре гу ли ше фи нан си ра ње ре дов ног ра да стра на ка, 
фи нан си ра ње тро шко ва из бор не кам па ње, ме ха ни зме и сред
ства оба вља ња кон тро ле њи хо вог фи нан сиј ског по сло ва ња, 
као и нов ча не ка зне ко ји ма се стран ке ка жња ва ју уко ли ко се не 
при др жа ва ју од ред би За ко на . Нај про бле ма тич ни ји део За ко на 
је су упра во од ред бе кон тро ле . Кључ ну уло гу у кон тро ли са њу и 
по кре та њу евен ту ал них ини ци ја ти ва за ка жња ва ње има скуп
штин ски Од бор за фи нан си је . На тај на чин је кон тро ла за ко
ни то сти по сло ва ња стра на ка у пот пу но сти оста вље на са мим 
тим стран ка ма, од но сно њи хо вим пред став ни ци ма у Од бо ру .72 
По се бан про блем је став 1 чла на 18 ко ји de fac to оста вља пред
сед ни ку Од бо ра ар би трар ну од лу ку о то ме ка да ће и да ли ће да 
под не се при ја ву над ле жним ор га ни ма . На рав но, он је по За ко ну 
ду жан да то и учи ни, али су ис ку ство и прак са по ка за ли да се то 
не де ша ва . На ше по ли тич ке пар ти је ће око ма ло че га по сти ћи 
та кав ни во кон сен зу са као око ме ђу соб не за шти те од за ко на и 
тран спа рент но сти . Иако је би ло пу но осно ва них при мед би на 
фи нан сиј ско де ло ва ње стра на ка, то ком дво и по го ди шње прак се 
пред сед ник Од бо ра ра зу мљи во ни је по кре нуо ни јед ну озбиљ ну 
ини ци ја ти ву за пре и спи ти ва ње де ло ва ња и ка жња ва ње пре кр
ши ла ца .

То и је сте нај ве ћи про блем у Ср би ји: та ко зва на по ли тич ка 
во ља за при ме ну за ко на је мно го ва жни ји чи ни лац од за ко на . 
Број ни су при ме ри да се за ко ни или по је ди не ва жне од ред бе из 
ја сних и оба ве зу ју ћих за ко на не при ме њу ју са мо за то што не 
по сто ји по ли тич ка во ља . Члан 6 За ко на о фи нан си ра њу по ли
тич ких стра на ка нпр . ја сно про пи су је да је, из ме ђу оста лог, за
бра ње но при ма ње ма те ри јал не и фи нан сиј ске по мо ћи „од јав них 
уста но ва и јав них пред у зе ћа, уста но ва и пред у зе ћа с уче шћем 
др жав ног ка пи та ла . . .” . Ово га се ни ко не при др жа ва и то је јав на 

71 Као што је познато, то су бирократизација, етатизација партија, њихова 
централизација, одвајање политичке класе од бирача и друштва итд . Види 
Милосављевић, 2005, стр . 105, 

72 Накнадним интервенцијама у тексту Закона током процеса изгласавања, 
ова надлежност је на недефинисан начин подељена између Одбора и Ре
публичке изборне комисије, што је још више закомпликовало ситуацију .
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тај на у Ср би ји . Ка ко Ми ло са вље вић при ме ћу је, прак са оби лу је 
при ме ри ма ин ди рект ног јав ног фи нан си ра ња ра да стра на ка: 
„Нај че шћи је слу чај да ва ња у за куп про сто ри ја у јав ном вла
сни штву по ли тич ким стран ка ма под усло ви ма ко ји од сту па ју 
од тр жи шних . . . По ред овог при ме ра чест је слу чај да је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве по кри ва ју раз не ра чу не по ли тич ких стра
на ка . . .” .73 Ту је и по ми ња ни слу чај зло у по тре бе управ них од бо ра, 
кад пар тиј ски функ ци о нер део та квог свог при хо да упла ћу је у 
пар тиј ску ка су . 

Исти став за бра њу је и при ло ге ано ним них да ро да ва ца, као 
и од при ват них пред у зе ћа ко ја оба вља ју јав не услу ге по осно ву 
уго во ра са др жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма . Јав ност је 
би ла за па ње на ка да се у из ве шта ји ма стра на ка ме ђу фи нан си
је ри ма ни су на шли по је ди ни тај ку ни ко ји се нај че шће по ве зу ју 
са нај ве ћим до ма ћим пар ти ја ма и за ко је се осно ва но сум ња да 
су њи хо ви нај зна чај ни ји фи нан си је ри, по ред др жа ве74 . Ово је 
ме ђу тим би ло са свим ло гич но јер је реч о вла сни ци ма фир ми 
ко је нај ве ће про фи те уби ра ју упра во у де лат но сти ма ко је су ди
рект но по ве за не са јав ним фи нан си ја ма и по сло ви ма, од но сно 
са др жа вом (бан кар ство, елек тро е нер ги ја, ас фал ти ра ње, гас и 
наф та, кон сал тинг) .

Због све га ре че ног, ја сно је за што је фи нан си ра ње стра на ка и 
да ље јед на од нај не тран спа рент ни јих обла сти по сло ва ња, и за
што ор га ни за ци ја Тран спа рент ност Ср би ја има стал не при мед бе 
на функ ци о ни са ње овог си сте ма и на не при ме њи ва ње по ме ну
тог За ко на, а Са вет за бор бу про тив ко руп ци је ин си сти ра да је 
не тран спа рент ност фи нан си ра ња стра на ка је дан од основ них 
узро ка ко руп ци је у Ср би ји .75 О од но су јав но сти пре ма овом про
бле му нај бо ље го во ри на слов из Гла са јав но сти (24 .04 .2006), 
„Пар тиј ска ко за чу ва ку пус” . Све ви ше се чу ју гла со ви ко ји тра же 
из ме не За ко на ко је би пре све га по бољ ша ле ме ха ни зме кон тро
ле уво де ћи не за ви сно кон трол но те ло, за тим уве ле и кри вич не 
а не са мо нов ча не ка зне за пре кр ша је и уве ле оба ве зу стра на ка 
да пе ри о дич но при ја вљу ју ста ње сво је имо ви не . На осно ву са
да шњег За ко на, оне су ду жне да то ура де са мо јед ном чи ме се 
из бе га ва пра ће ње про ме не те имо ви не .

Са да шње ста ње пар тиј ског си сте ма је ап со лут но не за до во
ља ва ју ће . И по ред од ре ђе них по зи тив них тен ден ци ја као што 
је укруп њи ва ње, при ме ћу је се низ не при хва тљи вих кре та ња ко
ја ду го роч но мо гу упро па сти ти си стем и за це мен ти ра ти га као 

73 Исто, стр . 102 .
74 Види Блиц, 20 .04 .2006 .
75 Види нпр . интервју председнице савета у Пресу 30 .07 . и у Гласу јавности 

16 .09 .2006 . За извештаје и ставове организације Транспарентност Србија 
видети њихов сајт www .transparentnost .org .rs
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извор ко руп ци је, ода љен од дру штва и би ра ча, не тран спа рен тан 
и не де мо крат ски . Обич ни гра ђа ни да нас све ви ше пер ци пи ра ју 
стран ке као дру штве не па ра зи те ко ји ства ра ју но ве про бле ме 
уме сто да ре ша ва ју по сто је ће . Из у зет но ни зак сте пен по ве ре ња 
ко је гра ђа ни има ју у ин сти ту ци је и стран ке, као и стал но по ве
ћа ње бро ја по тен ци јал них из бор них ап сти не на та озби љан су 
знак за по ди за ње уз бу не .
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НА РОД ЊА ШТВО 
У ПО ЛИ ТИЧ КИМ СТРАН КА МА СР БИ ЈЕ

Нор ма тив но гле да но, по ли тич ке пар ти је као је дан од фун
да мен тал них и не за мен љи вих де ло ва си сте ма ли бе рал не де
мо кра ти је мо ра ле би да има ју бар два кључ на еле мен та ко ји ма 
се ква ли фи ку ју за тај ста тус: у пи та њу су ор га ни за ци ја и иде
о ло ги ја . Ор га ни за ци ја је оно што пар ти ји да је сна гу, чвр сти ну, 
уко ре ње ност у би рач кој и дру штве ној ба зи, мо гућ ност за те рен
ски рад, мо би ли за ци ју, кам па ње, из бор не успе хе итд . Ко ли ко 
је за пар ти је ор га ни за ци ја зна чај на, нај бо ље го во ре пре те ри
ва ња Ди вер же о вог ти па: овај чу ве ни „пар то лог” је на пи сао да 
је пар ти ја јед на ко ор га ни за ци ја .76 Ни је сто га чуд но што је за 
но во фор ми ра не пар ти је обич но нај ва жни ји за да так да на пра ве, 
учвр сте и про ши ре пар тиј ску ин фра струк ту ру, од но сно да ство
ре до бру пар тиј ску ор га ни за ци ју . Слу чај Ср би је ко јом се ов де 
ба ви мо, мо жда је је дан од нај бо љих при ме ра ко ји по ка зу ју да је 
ова Ди вер же о ва те за пре те ра на . Ско ро две де це ни је об но вље ног 
пар тиј ског плу ра ли зма код нас сво је вр сним ар гу мен том ex ne
ga ti vo по ка зу ју ко ли ко је пар тиј ска иде о ло ги ја фун да мен тал на: 
мо ја те за је да је упра во њен не до ста так у Ср би ји је дан од нај ва
жни јих раз ло га ко јим се мо же об ја сни ти из ра зи та не ста бил ност 
пар тиј ског си сте ма и пар ти ја . 

Ако је ор га ни за ци ја те ло јед не пар ти је, иде о ло ги ја би мо
ра ла да бу де њен дух, са свим сво јим емо тив ним, вред но сним 
и пре све га ког ни тив ним ком по нен та ма . Тај дух би мо рао да 
бу де до вољ но сна жан и атрак ти ван да мо же да но си сло же но 
и гло ма зно те ло пар тиј ског ор га ни зма . Иде о ло ги ја као си стем 
вред но сти (че сто и ин те ре са) пред ста вља ве зив но тки во ко јим 
се след бе ни ци и сим па ти зе ри јед не пар ти је уве зу ју .77 Иако је 
још од пе де се тих го ди на под ути ца јем Да ни је ла Бе ла за по че то 

76 Види Duverger, 1976 . Такође Гоати, 2004, стр . 106 .
77 О генералном значају идеологије за политичке групације и партије види 

Стојиљковић, 2006, стр . 21 и Сартори, 2002, стр . 24 . Још крајем осамде
сетих када је уочено да све више партија иде у catchall правцу, озбиљни 
аналитичари попут Питера Маира упозоравали су на чињеницу да се и 
ту мора наћи мера јер бирачи иначе постају потпуно „промискуитетни”, 
шетајући без икаквог критеријума од партије до партије . Управо идеологија 
и препознатљива суштина дају бар једном делу бирача чврсто упориште 
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с при ча ма о кра ју иде о ло ги је, ка ко је то Лај пхарт при ме тио још 
1981, пар тиј ске иде о ло ги је не са мо да ни су из гу би ле на зна ча ју, 
не го су упра во у тим де це ни ја ма до жи ве ле но ви та лас ре ви та
ли за ци је и уве ћа ног зна ча ја .78 

Ис ку ство Ср би је до бро по ка зу је да ни нај ја ча ор га ни за ци ја 
не мо же пар ти ји да обез бе ди ду го трај ни оп ста нак и про ду же ну 
по зи ци ју ре ле вант но сти без од го ва ра ју ћег си сте ма вред но сти 
ко ји ће при ста ли це др жа ти на оку пу и ка да су на вла сти и ка да 
су у опо зи ци ји .79 Украт ко, као очи глед на се на ме ће чи ње ни ца 
да је иде о ло ги ја то ком по ме ну тог раз до бља нај ви ше за не ма ре ни 
део пар тиј ског си сте ма и пар тиј ског жи во та: пар ти је о њој го то
во уоп ште не во де ра чу на, не по сто ји озбиљ на иде о ло шка еду
ка ци ја ка дро ва, не по сто је из да вач ки и ис тра жи вач ки цен три 
по ве за ни с пар ти ја ма, пар ти је ко је су по ве за не с ме ђу на род ним 
удру же њи ма пар ти ја (као што су Со ци ја ли стич ка ин тер на ци о
на ла или Европ ска на род на пар ти ја) то го то во да и не по ка зу ју 
у на сту пи ма сво јих функ ци о не ра . . .

По сто ји, чи ни се, не ко ли ко раз ло га ко ји ма се то мо же об
ја сни ти . Пр ви по ве зу је Ср би ју с дру гим тран зи ци о ним зе мља
ма: пре кид кон ти ну и те та пар тиј ског плу ра ли зма . У пе ри о ду 
1945–1990 . по сто јао је јед но пар тиј ски си стем ко ји је за бра њи
вао сва ку опо зи ци ју и про па ги ра ње дру га чи јег си сте ма вред
но сти осим марк си стич ког . Шта ви ше, и са ма иде ја иде о ло ги је 
је про ка же на: уме сто да се схва ти као ле ги ти ман по глед на свет 
или си стем вред но сти, она је до би ла марк си стич ку од ред ни цу 
„ис кри вље не све сти”, од но сно не че га што је по се би по гре шно, 
ло ше, ис ква ре но . Са мо је марк си зам (у та да ва же ћој фор ми) 
имао ста тус не у пит не исти не, а све што је од ње га од у да ра ло 
про гла ша ва но је „иде о ло ги јом”, од но сно ис кри вље ном све шћу 
ко ју тре ба ис пра ви ти . Ова вр ста по гле да на свет пре жи ве ла је 
на жа лост и пад ко му ни зма, те је и да ље ве о ма ути цај на у на
шим ин те лек ту ал ним кру го ви ма ко ји у су шти ни не при хва та ју 
плу ра ли зам ми шље ња .

Дру ги раз лог Ср би ју одва ја од оста лих тран зи ци о них зе ма
ља . Реч је о спе ци фич но сти ма срп ског дру штва про шле де це
ни је . За раз ли ку од огром не ве ћи не ових зе ма ља, Ср би ја ни је 
на пра ви ла дис кон ти ну и тет вла сти и на след ни ци ко му ни ста 
су оста ли на вла сти све до 2000 . То ме тре ба до да ти и ра то ве и 

и традиционалну партијску идентификацију коју многи доживљавају као 
питање сопственог идентитета, части и дуготрајно посматраног интереса .

78 Види Lijphart, 1990 . Исто се може рећи и за обнову идеологија и идео ло
шких спорења у бившим комунистичким земљама .

79 Случајеви СПСа и СПОа, некада две највеће и најутицајније партије а 
данас маргиналних фактора, то најбоље потврђују . Иста судбина прети и 
неким данас веома моћним организацијама .
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рас пад Ју го сла ви је, што је зе мљу др жа ло у не кој вр сти не пре
ста ног ван ред ног ста ња, а фун да мен тал на пи та ња др жав ног и 
на ци о нал ног де фи ни са ња стал но су пре кри ва ла вред но сне и 
иде о ло шке про бле ме око ко јих се пар ти је обич но спо ре у уре
ђе ним зе мља ма .

Тре ћи раз лог је по сле ди ца прет ход ног: изо ла ци ја зе мље, а 
ти ме и ње них пар ти ја из ре ги о нал них, европ ских и гло бал них 
пар тиј ских то ко ва и ор га ни за ци ја . На ше пар ти је су озбиљ но по
че ле да се по ве зу ју са сво јим ме ђу на род ним парт не ри ма тек на
кон 2000 . чи ме су из гу би ле чи та ву де це ни ју, а с њом и мо гућ ност 
ја сни јег про фи ли са ња и по мо ћи стра на ца у обу ци и еду ка ци ји .

Ко нач но, у пи та њу је ве ли ка вред но сна дез о ри јен та ци ја ин те
лек ту ал не али и по слов не и по ли тич ке ели те, од но сно не до вољ
но по зна ва ње са вре ме них аде кват них пар тиј ских и иде о ло шких 
си сте ма,80 али и ве о ма ни зак сте пен лич ног мо ра ла и ствар ног 
па три о ти зма . Ис по ста ви ло се да је ого ље ни лич ни ин те рес (ма те
ри јал ни или го ле мо ћи) нај че шће је ди ни во дич пар тиј ских ели
та ко је су за глав не ин спи ра то ре и са ве то дав це уме сто иде о ло га 
до би ле тај ку не и дру ге вр сте кор по ра тив них игра ча .

Чи ни се да се овај де се то го ди шњи пе ри од по ла ко об ли ку је 
као вре ме у ком ће се окон ча ти сви про це си за по че ти у прет ход
ној де це ни ји (де фи ни са ње гра ни ца др жа ве, укљу чу ју ћи и ста
тус Ко сме та, устав но прав но за о кру жи ва ње, за вр ше так суд ских 
про це са по ве за них с ра то ви ма, окон ча ње при ва ти за ци је, кла сно 
ра сло ја ва ње) . Тек на кон то га мо же се оче ки ва ти ствар но окре та
ње уну тра шњим по ли тич ким про бле ми ма и по ја ва раз ли чи тих 
про гра ма за њи хо во ре ша ва ње . Тек та да би иде о ло ги је мо гле 
да поч ну да игра ју ре ал ну уло гу у жи во ти ма пар ти ја и гра ђа на . 
Чи ни се да се у овом тре нут ку ти бу ду ћи про це си тек на зи ру .

Све што је прет ход но ре че но не зна чи да у про те кле две де це
ни је ни је би ло ни ка квих по ку ша ја да се уну тар стра на ка ма кар 
де кла ра тив но про мо ви ше не ка вр ста иде о ло ги ја или про грам
ских на че ла . Пред мет мо је об ра де би ће по ку ша ји да се не ке од 
стра на ка у Ср би ји про фи ли шу као де сне или на род њач ке стран
ке . Кон зер ва тив на иде о ло ги ја у свим сво јим раз ли чи тим ва ри
јан та ма нај ма ње је по зна та код нас . За то нај пре тре ба украт ко 
пред ста ви ти на род ња штво као ње ну ва ри ја ци ју ко ја је раз ви
је на на европ ском кон ти нен ту, за тим тре ба по тра жи ти пре те че 
у мо дер ној исто ри ји Ср би је и на кра ју ана ли зи ра ти те о ри ју и 
прак су нај зна чај ни јих на род њач ких пар ти ја у да на шњој Ср би ји .

80 На пример, о конзервативизму се готово ништа не зна . Али, ситуација 
ни је мно го бо ља чак ни на левици за коју би се макар овде очекивало да 
има не ке идео лошке основе . Ми нпр . немамо добру и свеобухватну књигу 
о Марк со вој по ли тичкој филозофији . Едуард Бернштајн и Ото Бауер су 
ско ро не по  знати ау тори у нашој култури .
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*

На род ња штво је по ли тич ка тра ди ци ја ко ја пред ста вља део 
ши ре по ли тич ке иде о ло ги је кон зер ва ти ви зма . Кон зер ва ти ви зам 
као иде о ло ги ја де сни це об у хва та ве ћи број спе ци фич них тра ди
ци ја . Код нас је де ли мич но по зна та она ин те лек ту ал на ли ни ја 
ко ја об у хва та ми сли о це ауто ри тар ног кон зер ва ти ви зма (Де Ме
стр, Бо нал, Кор тес, Шмит), по ла ко по чи ње мо да упо зна је мо и 
ан гло а ме рич ку тра ди ци ју и ње на два об ли ка (па тер на ли стич ки 
и ли бер та ри јан ски), а о спе ци фич ној кон ти нен тал ној тра ди ци ји 
на род ња штва се на жа лост зна нај ма ње .81 На род ња штво је уско 
ис пре пле та но (ма да не и иден тич но) с де мо хри шћан ским по кре
том и они за јед но чи не ви ше од сто ти ну го ди на ста ру вер зи ју 
уме ре ног европ ског кон зер ва ти ви зма .

Са ма иде ја на ста је у по след њој че твр ти ни де вет на е стог ве ка 
услед крај ње спе ци фич ног по ло жа ја цр кве и кон сте ла ци је по ли
тич ких сна га . У то до ба су у европ ским зе мља ма на вла сти углав
ном оне по ли тич ке оп ци је ко је про мо ви шу тр жи шну еко но ми ју 
и мо дер ни за ци ју, што је во ди ло ка ја ком кла сном и дру штве ном 
ра сло ја ва њу и ствар ној де гра да ци ји жи во та ве ли ког бро ја си
ро ма шног ста нов ни штва . Овај вла да ју ћи си стем на па дан је са 
две стра не: све ја чи со ци ја ли стич ки и ко му ни стич ки по кре ти 
за ла га ли су се за на сил ну про ме ну си сте ма и пре ко чи та вог ни за 
ин сти ту ци ја осва ја ли су рад нич ке ма се и при вла чи ли их у сво је 
ре до ве . С дру ге стра не, цр ква (пре све га ри мо ка то лич ка) и њој 
при вр же ни ин те лек ту ал ни кру го ви огра ни чи ли су се на ге не
рал ну осу ду свих но вих ин те лек ту ал них и дру штве них тен ден
ци ја (укљу чу ју ћи и сâм ка пи та ли зам), не ну де ћи ма си би ло ка
кав про грам за сна ла же ње и адап та ци ју на но ве усло ве . Оби чан 
свет је у из ме ње ним усло ви ма зах те вао чи тав низ кон крет них 
упут ста ва за ор га ни зо ва ње, про ми шља ње но вих тен ден ци ја и 
ре ша ва ње кон крет них жи вот них пи та ња .

Иако су још ра ни је ми сли о ци по пут Ла ме неа зах те ва ли но
ви, аде кват ни ји про грам за за шти ту ре ли ги је у усло ви ма мо дер
ни за ци је и за адап та ци ју хри шћа на на усло ве ли бе рал но де мо
крат ских дру шта ва, ствар ни обрт де ша ва се тек у по след ње две 
де це ни је ве ка . У Не мач кој се по ја ви ла из у зет но ва жна лич ност 
Вил хел ма фон Ке те ле ра ко ји је кон ци пи рао пр ви на род њач ки 
про грам и на ње го вим осно ва ма фор ми рао из у зет но ва жну Пар
ти ју цен тра . Он је схва тио да је со ци јал но пи та ње пре све га еко
ном ско, али и мо рал но . Су прот но до та да шњој ри мо ка то лич кој 
тра ди ци ји, при хва ћен је ка пи та ли зам као ре ал ност, а с њим и 

81 За основни увод у ову проблематику види Ђурковић, 2007, стр . 7381 као 
и Fogarty, 1957 . 
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чи тав низ мо дер них ин сти ту ци ја као што су уста ви, из бо ри итд . 
Но ви про грам тре ба ло је да на хри шћан ским осно ва ма при ву че 
ато ми зо ва не рад ни ке и се ља ке у но ве хри сти ја ни зо ва не за јед
ни це и да се уз по моћ цр кве за ла же за њи хо ву ху ма ни за ци ју и 
ства ра ње усло ва до стој них за бож ју де цу .

Фон Ке те лер је из вр шио ве ли ки ути цај на па пу Ла ва Три
на е стог ко ји је 1891 . об ја вио ен ци кли ку Re rum no va rum ко јом 
је цр ква зва нич но при хва ти ла и ка пи та ли зам и де мо кра ти ју и 
тех но ло ги ју и уста ве и чи та ву мо дер ну ци ви ли за ци ју . Ме ђу тим, 
исто вре ме но је ис та кла сна жну по тре бу за при вла че ње ма са под 
окри ља хри шћан ских ин сти ту ци ја на свим ни во и ма . За раз ли
ку од со ци ја ли стич ких ор га ни за ци ја, ове су ра зу мљи во би ле 
ду бо ко уко ре ње не у хри шћан ству и ње го вим тра ди ци о нал ним 
вред но сти ма и на ста вља ле су тра ди ци ју сред њо ве ков них гил
ди, за дру га и дру гих по сред нич ких дру штве них ин сти ту ци ја . 
Та ко је за по че ло ор га ни зо ва ње хри шћан ских син ди ка та, спорт
ских и пе вач ких дру шта ва, за дру га и пред у зе ћа, омла дин ских 
ор га ни за ци ја, об да ни шта, шко ла, фа кул те та ко је је пра ти ло 
де фи ни са ње од го ва ра ју ћег си сте ма вред но сти за сва ку од тих 
ин сти ту ци ја . На род њач ке и де мо хри шћан ске пар ти је на ста ја ле 
су као део или врх чи та вог јед ног си сте ма дру штве не ор га ни за
ци је ко јим су љу ди чу ва ни од ато ми за ци је у окви ру хри шћан ске 
тра ди ци је со ли дар но сти .

Ове пар ти је су на ста ја ле и про би ја ле се у пр вој по ло ви ни ве
ка по сте пе но ја ча ју ћи свој углед и ути цај, али су би ле на уда ру 
ра сту ћих фа ши стич ких и ек тре ми стич ких по кре та . Осим ка то
лич ке Пар ти је цен тра у Не мач кој, тре ба по ме ну ти и ита ли јан
ску На род ну пар ти ју До ме ни ка Стур ца .82 Пра ву екс пан зи ју ће, 
ме ђу тим, ова тра ди ци ја до жи ве ти по сле Дру гог свет ског ра та . 
Де мо хри шћа ни и на род ња ци су de fac to об но ви ли Евро пу по сле 
ра та, и упра вља ли су то ком ве ћег де ла пе ри о да хлад ног ра та 
др жа ва ма и на ро ди ма За пад не Евро пе . Они су за у ста ви ли про
дор ко му ни зма и са чу ва ли за пад од ње га, бра не ћи ис трај но и 
па мет но хри шћан ску тра ди ци ју и вред но сти . Они су ство ри ли 
и Европ ску за јед ни цу, од но сно уни ју, и омо гу ћи ли ње но ши ре
ње на ис ток .83 

Од 1977 . по сто ји ЕПП (Euro pean Pe o ple’s Party), од но сно 
Европ ска на род њач ка пар ти ја, ко ја об у хва та на род њач ке и де
мо хри шћан ске пар ти је (да кле оне уме ре но де сне) из зе ма ља 
чла ни ца Уни је . Она се по сте пе но ши ри ла и тран сфор ми са ла 

82 Одличан преглед развоја народњачких покрета у међуратној Европи може 
се видети у зборнику Кајзера и Вохнаута из 2004 . године .

83 За добро разумевање класичних принципа на којима почива демохри
шћан ска и народњачка традиција, види Основни програм усвојен на Деве
том конгресу ЕПП у Атини, новембра 1992 .
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та ко да су ње ни при дру же ни чла но ви (бар у Европ ском пар ла
мен ту) по ста ли чак и бри тан ски кон зер ва тив ци, иако се ан гло
кон зер ва ти ви зам до ста раз ли ку је од хри шћан ске со ли дар но сти 
на род ња ка .84 Вре ме ном су при мље не и пар ти је ко је су се (по пут 
шпан ске Par ti do po pu lar) раз ви ја ле из не ка да шњих екс тре ми
стич ких фор ма ци ја . На рав но, и са ме де мо хри шћан ске пар ти
је су по сле кра ја хлад ног ра та мо ра ле де ли мич но да се по ме ре 
од по зи ци ја др жа ве бла го ста ња и да на пра ве ис ко рак у прав цу 
тр жи шне ли бе ра ли за ци је аме рич ког ти па . То, на при мер, до
бро илу стру је де ша ва ње у Ита ли ји где се De moc ra zia cri sti a na 
рас па ла да би ње но ме сто за у зе ла ви ше тр жи шно ори јен ти са на 
For za Ita lia, док су ли де ри не ка да шњих де мо хри шћа на по ста ли 
но си о ци но ве ле ви це . Ја ча њу овог еле мен та у ЕПП до при не ле су 
но ве де сне пар ти је из зе ма ља у тран зи ци ји ко ји ма је ли бер та ри
јан ски при ступ био до ста бли жи од иде ја о со ци јал ном ста ра њу .

Да нас је ЕПП по је ди нач но нај ја ча гру па ци ја у Европ ском 
пар ла мен ту и ње не чла ни це су на вла сти у ве ћи ни од 27 зе мља 
ЕУ . Ту спа да ју пре све га не мач ка ЦДУ (Хри шћан скоде мо крат
ска уни ја), за тим шпан ска На род на пар ти ја, ита ли јан ска For za 
Ita lia, аустриј ска На род на пар ти ја, фран цу ска Уни ја за на род ни 
по крет, де мо хри шћан ске пар ти је Дан ске, Хо лан ди је, Фин ске, 
Швед ске, али и пар ти је пра во слав них чла ни ца по пут Но ве де
мо кра ти је из Грч ке или Са ве за де мо крат ских сна га из Бу гар ске .

*

На род ња штво у Ср би ји део је јед не сло же не и још увек не до
вољ но ис тра же не тра ди ци је срп ског кон зер ва ти ви зма .85 Слу чај 
кон зер ва ти ви зма у Ср би ји с кра ја де вет на е стог ве ка за ни мљив 
је за то што се (слич но де ша ва њи ма у Аме ри ци сре ди ном истог 
сто ле ћа) нај же шће су ко бља ва ју две кон зер ва тив не тра ди ци је . У 
САДу су у пр вој по ло ви ни ве ка на ста ле две тра ди ци је ко је су се 
на кра ју и су ко би ле у гра ђан ском ра ту: се вер ни, др жа во твор ни, 
фе де ра ли стич ки, про тек ци о ни стич ки, ин ду стриј ски кон зер ва
ти ви зам (Ха мил тон) и ју жни, аграр ни, кон фе де ра ли стич ки, ро
бо вла снич ки, la is sezfa i re кон зер ва ти ви зам (Кал хун) . У Ср би ји 
су кра јем ве ка је дан про тив дру гог ра то ва ли ели ти стич ки, ин
те лек ту ал ни, ре фор ми стич ки, тр жи шно ори јен ти са ни и дво ру 
бли ски кон зер ва ти ви зам На пред њач ке стран ке и по пу ли сти
чки, ан ти ре форм ски, про тек ци о ни стич ки, аграр ни, у по чет ку 

84 О односу енглеске традиције конзервативизма и континенталне хриш ћан
ске демократије, види Willetts, 2003, Conservatism and Christian Demo
cracy.

85 Види Ђурковић, 2007 . стр . 83 .
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чак и пун со ци ја ли стич ких елеме на та, по крет Ра ди кал не стран
ке . Ова стран ка је пр ва ко ја је код Ср ба иза шла из уског кру га 
ели те и ко ја је „ушла у на род” гра де ћи сво ју сна гу на по др шци 
ши ро ких ма са . По себ но у ка сни јем пе ри о ду, ка да је про ме ни ла 
сво ју кла сну и дру штве ну осно ву, Ра ди кал на стран ка је би ла 
пр ва услов но ре че но на род њач ка стран ка код нас .

Због огра ни че ног про сто ра овог члан ка, пре ска че мо ско ро 
чи тав век да би смо у дру гој по ло ви ни осам де се тих пра ти ли ожи
вља ва ње по ли тич ког плу ра ли зма и исто вре ме но по нов но бу ђе
ње ма са на на шим про сто ри ма . Пр ви ма со ван по крет Ср ба ван 
офи ци јел ног ко му ни стич ког си сте ма де сио се 1983 . на са хра ни 
Алек сан дра Ран ко ви ћа, не ка да шњег ви со ког функ ци о не ра ко
ји је по сле Бри он ског пле ну ма укло њен из вла сти .86 Сле де ћи 
ко рак би ле су спон та не де мон стра ци је Ср ба са Ко сме та ко ји су 
про те сто ва ли због свог очај ног по ло жа ја 1986 . и 1987 . Ову по
ја ву је Ми ло ше ви ћев ре жим пре у зео и ин стру мен та ли зо вао за 
број не ми тин ге ши ром Ср би је, по зна те као „до га ђа ње на ро да” 
или „ан ти би ро крат ска ре во лу ци ја” ко ја се де ша ва ла у сле де
ће две го ди не и ко ја је кул ми ни ра ла про сла вом шест ве ко ва од 
Ко сов ске бит ке на Га зи ме ста ну и ве ли ким ми тин гом на Ушћу .

Јед ном про бу ђе на енер ги ја и не за до вољ ство код љу ди ви ше 
ни су мо гли да се об у зда ју и ве о ма бр зо и ла ко су се окре ну ли 
про тив оног ко их је у јед ном тре нут ку по кре нуо и ин стру мен та
ли зо вао . Де мо кра ти ја је у Ср би ји ожи ве ла на је дан си лан, енер
ги чан, али пот пу но нео р га ни зо ван на чин у ко ме се огром на сна
га без сми сла и ре ал ног ци ља ва ља ла ули ца ма да би огром ни 
ен ту зи ја зам и оду ше вље ње бр зо пре сах ну ли . Но, ми тин зи ко је 
је Дра шко ви ћев СПО ор га ни зо вао 1990 . и, по себ но, 9 . март 1991 . 
и Ви дов дан ски са бор опо зи ци је ле та 1992 . по ка за ли су да се ан
ти ко му ни стич ки, од но сно де сни и на род ни по кре ти фор ми ра ју 
и бу де у Ср би ји .

Де ве де се тих су све пар ти је ко ке ти ра ле с не ком вр стом по пу
ли зма или на род њач ких еле ме на та . Чак је и да нас те шко да ти 
пре ци зно иде о ло шко од ре ђе ње пар ти ја, а де ве де се тих је то би ло 

86 Римокатоличка црква је међутим тада увелико спроводила свој заверени
чки осмишљени програм прославе Тринаест стољећа кршћанства у Хрва
та који је трајао од 1975 . до 1984 . Према каснијим сведочењима Живка 
Кустића, свештеника који је све то осмислио и водио као уредник Гласа 
концила, у основи је био јасан политички циљ да се након краха Хрват
ског прољећа Хрвати под окриљем цркве хомогенизују, подстакну против 
Југославије и науче да посећују масовне манифестације и митинге . Кустић 
је инсистирао да су они тако припремили народ и простор за све оно што 
ће ХДЗ коју године касније урадити . Један од бољих индикатора успеш
ности је да је на првом скупу било око 20 .000 људи, да би се на завршној 
манифестацији 1984 . окупило око 400 .000 . Види Худелист, 2008 .
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го то во не мо гу ће .87 Тре ба се, на при мер, се ти ти да је Де мо крат ска 
стран ка има ла ве о ма за ни мљи ве фа зе у свом раз во ју, укљу чу
ју ћи и фа зу „на род ног ка пи та ли зма” ка да је Ђин ђић ини ци рао 
за у ста вља ње от по че те при ва ти за ци је тра же ћи да ре жим по де ли 
дру штве ни ка пи тал на ро ду .88

Не што сми ре ни ја си ту а ци ја на кон 2000 . и отва ра ње пре ма 
ме ђу на род ним то ко ви ма по мо гли су и пар ти ја ма да поч ну се бе 
иде о ло шки да де фи ни шу и да се по ве зу ју са срод ним стран ка ма 
у дру гим зе мља ма . У та квој по де ли, ДСС и Г17 су се опре де ли
ле за Европ ску на род ну пар ти ју чи ји су при дру же ни чла но ви у 
ме ђу вре ме ну по ста ли . Ова дру га пар ти ја, ме ђу тим, и по свом 
про гра му и по прак си те шко да спа да ме ђу на род не стран ке . 
СПО, не ка да нај зна чај ни ја опо зи ци о на гру па ци ја, у ме ђу вре ме
ну је из гу би ла ста тус ре ле вант не стран ке . СРС је јед на крај ње 
сло же на ор га ни за ци ја ко ја ужи ва нај ве ћу по је ди нач ну по др шку 
на ро да, али ју је те шко ста ви ти у оно што да нас спа да у на род
њач ке стран ке . Због све га ре че ног, у по след њих не ко ли ко го ди на 
као ре ле вант не и зна чај не стран ке на род њач ке про ве ни јен ци је 
у Ср би ји на ме ћу се ДСС и Но ва Ср би ја . Ово су и са ме до ка за ле 
фор ми ра ју ћи за из бо ре 2007 . ко а ли ци ју ко ју су на зва ли на род
њач ком . У остат ку тек ста да ће мо кра так пре глед де лат но сти и 
оце ну ра да ове две стран ке во де ћи се њи хо вим про грам ским 
на че ли ма, али још ви ше ствар ном по ли тич ком прак сом .

*

Де мо крат ска стран ка Ср би је је на ста ла у ле то 1992 . го ди не . 
По вод је био не при ста ја ње вр ха ДСа да уђе у ко а ли ци ју ДЕ ПОС, 
а су штин ски се ра ди ло о одва ја њу де ла стран ке ко ји је сма трао 
да се тре ба за ла га ти за агре сив ни ју на ци о нал ну по ли ти ку . За 
про те клих пет на ест го ди на, ова стран ка је про шла кроз не ко
ли ко фа за . Реч је о из ра зи то ли дер ској стран ци чи ја је суд би на 
уско по ве за на са ње ним нео спор ним пред сед ни ком Во ји сла вом 
Ко шту ни цом . Сто га стран ка ни је има ла ве ли ких уну тра шњих 
ло мо ва . Је ди ни слу чај от це пље ња јед ног де ла чла но ва де сио 

87 То је добро уочио Прибићевић: „Такође, треба рећи да је у већини случајева 
врло тешко дефинисати политичке профиле опозиционих странака пошто 
оне у своје програме и политику често укључују врло различите елементе 
– „мало једног, мало другог” . Тако се, на пример, врло често дешавало да 
лидери СПОа, ДСа и ДССа једне недеље говоре о потреби спровођења 
брже приватизације, а већ следеће да се приликом преласка на тржи шну 
економију мора водити рачуна пре свега о социјалном моменту” . Види 
Прибићевић, 1997, стр . 41 .

88 Види Мијатовић, 1998, стр . 268 . О експлицитним изјавама Зорана Ђинђића 
које су дефиинисале нови скоро социјалистички програм бриге за „малог 
човека” види Прибићевић, 1997, стр . 41 .
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се 1997 . ка да је Вла дан Ба тић са још не ко ли ко бив ших чла но ва 
ДССа осно вао Де мо хри шћан ску стран ку Ср би је . 

Раз ма тра ње исто ри је ДССа по де ли ће мо у три фа зе . Пр ва је 
фа за опо зи ци је и тра је од осни ва ња до 2000 . го ди не . Дру га је 
фа за фру стри ра не по лу вла сти и тра је од оба ра ња Ми ло ше ви ћа 
до из бо ра 2003 . го ди не и по след ња је фа за вла сти ко ја тра је и 
да ље и то ком ко је Ко шту ни ца ре а ли зу је већ дру ги ман дат пред
сед ни ка Вла де Ср би је .* 

Осни вач ка скуп шти на Де мо крат ске стран ке Ср би је одр жа
на је 26 . ју ла 1992 . го ди не у Бе о гра ду, на кон окон ча ња Ви дов
дан ског са бо ра . ДСС је на стао одва ја њем оног де ла ДСа ко ји 
је же лео да уче ству је у ДЕ ПОСу као об је ди ње ној ср би јан ској 
опо зи ци ји . Од са мог по чет ка ДСС је пер ци пи ран као из ра зи то 
ин те лек ту а ли стич ка стран ка и као стран ка љу ди ко ји на ро чи
то др же до на че ла .89 Та ква по зи ци ја љу ди ко ји из бе га ва ју сва
ку мо гућ ност пр ља ња до не ла им је, с јед не стра не, ве ли ко по
што ва ње јед ног де ла ста нов ни штва (по себ но оног ур ба ног), док 
им је, с дру ге стра не, до не ла не га тив не по е не код ве ли ке ма се 
опо зи ци о на ра ко ја је тра жи ла ак ци ју по сва ку це ну . ДСС је то
ком де ве де се тих сте као имиџ са лон ске стран ке с не ко ли ци ном 
из ван ред них по сла ни ка, пре све га ува же них ин те лек ту а ла ца, 
до брих по зна ва ла ца по ли тич ке те о ри је, али без ика кве стра
нач ке ин фра струк ту ре и без ика квог мар ке тин га .

У сва ком слу ча ју, ДСС је у овом пе ри о ду ода брао је дан пут 
бес ком про ми сног за сту па ња на че ла и ви ше се ба вио осми
шља ва њем про гра ма не го по ку ша ји ма да осво ји не ку власт и 
да та сво ја на че ла ре а ли зу је . Као што је по зна то, за ба вље ње 

* Након објављивања овог чланка ДСС је имао још једну фазу, фазу дело ва
ња из опозиције . Након 2008 . остао је без партнера из Нове Србије, у фо кус 
су дошле теме одбране Косова и војне и политичке неутралности Србије, 
направљен је споразум о сарадњи са Јединственом Русијом, а након погор
шаних односа са некадашњим европским партнерима и најава да ће бити 
избачени, ДСС је сам иступио из ЕППа . Посебно су погоршани односи са 
Американцима, али се са Британцима и даље доста с олидно одвијају . На 
изборима 2012 . освојили су седам посто гласова и били су једина парла
ментарна партија која се ни у једној комбинацији није видела у власти . 
Странка је под апсолутном контролом председника Коштунице и неко
лико његових сарадника који су били у кабинету док је он био премијер . 
Кабинет је de facto преузео странку .

89 О томе посебно сведочи Оснивачка декларација ДССа под називом Наши 
разлози . Прва реченица гласи: „Без начела нема демократије” . А затим се 
каже: „Политичка уверења су за нас изнад свега . И изнад вођа, и изнад ин
тереса, и изнад дневне политике . . . Још једном се потврђује стара истина: 
они који су спремни на уступке, а своју корист претпостављају поли ти чким 
уверењима, угрожавају интересе нације и друштва” . Ове речи делују не
вероватно занимљиво након искуства четворогодишње владавине ДССа, 
који је прагматизам и преживљавање на власти далеко претпоставио пу
ким начелима .
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по литиком по тре бан је но вац, а ДСС је од свих опо зи ци о них 
стра на ка нај ма ње же лео да ко ке ти ра са зна чај ним за пад ним 
из во ри ма фи нан си ра ња опо зи ци је, као и са по лу ре жим ским 
би зни сме ни ма . Чи стог нов ца ни је би ло па је стран ка та ко би ла 
осу ђе на да углав ном ве ге ти ра и да се ре зер ви са но чу ва бла та у 
ком су се ва ља ли по ли тич ки су бјек ти у Ср би ји тог до ба . У том 
пе ри о ду, стран ка је ви ше ли чи ла на не у спе шну кон зер ва тив ну 
стран ку не го на на род њач ку стран ку ко ја по де фи ни ци ји пра ви 
про грам за ма се .

Што се ти че са ме уну тар стра нач ке ор га ни за ци је, стран ка је 
ве о ма бр зо пре шла пут од иде а ли стич ких по че та ка до ре а ли
стич ке по ли ти ке сна жне уну тра шње ди сци пли не и ја ке по зи ци
је ли де ра . Пр ви ста тут из 1992 . за и ста све до чи о до бу не ви но сти 
срп ске опо зи ци је ко ја је ма шта ла да све прин ци пе пар ла мен тар
не де мо кра ти је ко је ни је мо гла да ре а ли зу је у Ср би ји ре а ли зу је у 
са мој се би . Из да на шње пер спек ти ве пот пу но не ствар но де лу је 
нпр . члан 7 пр вог ста ту та стран ке у ком се де фи ни ше „пра во по
је дин ца и ма њи не на соп стве но ми шље ње” . У пре во ду, реч је о 
мо гућ но сти да се ор га ни зу ју ин сти ту ци о на ли зо ва ни ма њин ски 
клу бо ви или фрак ци је . Или нпр . чла но ви 31 и 34 ко ји пред сед
ни ку да ју ве о ма огра ни че на овла шће ња и де таљ но се ба ве про
це ду ром за ње гов опо зив . Но, већ на сле де ћој скуп шти ни ви ди 
се из у зе тан по мак у прав цу пра вље ња ста ту та јед не стрикт но 
хи је рар хиј ски уре ђе не ор га ни за ци је и од та да овла шће ња пред
сед ни ка по ла ко, али кон стант но ра сту . 

Про грам ска ори јен та ци ја стран ке је та ко ђе ево лу и ра ла на 
за ни мљив на чин . У пр вом про гра му из 1992 . до ми ни ра ју на че ла 
ко ја се сво де на по тре бу за рас ки дом с ко му ни змом и за уво ђе ње 
уме ре но тр жи шне пар ла мен тар не де мо кра ти је . О вре ме ну у ком 
се жи ве ло го во ри екс пли цит но обра зла га ње зна ча ја опо зи ци је 
и очи глед на по тре ба да се она ле ги ти ми ше . Од са мог по чет ка, 
ДСС је нај о длуч ни је на срп ској по ли тич кој сце ни де фи ни сао 
нео дво ји вост на ци о нал ног и де мо крат ског пи та ња . Де мо кра ти ја 
се де фи ни ше и као циљ и као сред ство у ин те ре су срп ске на ци је 
и ње не сва ко вр сне об но ве . Про гра мом про ве ја ва из ра зи ти анти
ко му ни зам и ан ти ју го сло вен ство (тра же се ре ви зи ја и уки да
ње свих од лу ка АВ НОЈа из 1943, као и ре ха би ли та ци ја жр та ва 
ко му ни зма, об на вља ње др жав ног кон ти ну и те та Ср би је и Цр не 
Го ре од пре 1918 . итд) . Оста так про гра ма по све ћен је афир ма ци ји 
основ них људ ских пра ва и пред ста вља њу сек тор ских по ли ти ка .

Про грам из 1994 . је мо жда нај зна чај ни ји за де ло ва ње ДССа 
из тог пе ри о да . Он је да ле ко обим ни ји, раз ра ђе ни ји, али и од
луч ни ји не го прет ход ни . По себ но су за ни мљи ва ње го ва пр ва 
два одељ ка ко ја се ба ве по ли тич ким на че ли ма и на ци о нал ном 
по ли ти ком . У пр вом одељ ку се по ја вљу ју три но ва еле мен та . ДСС 
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се та да за ла гао да ко му ни стич ки функ ци о не ри бу ду лу стри ра ни 
и да им се то ком јед ног пе ри о да за бра ни оба вља ње др жав них 
функ ци ја .90 За тим ДСС уво ди сво ју иде ју о уну тра шњој ор га ни
за ци ји др жа ве као др жа ве ре ги ја . У пр вом про гра му из 1992 . 
го во ри ло се о обла сти ма, ов де се уво де ре ги је, да би у ка сни
јим про гра ми ма са зре ла иде ја о ре ги о ни ма ко ја је ин спи ри са
на пред ло зи ма Ми о дра га Јо ви чи ћа . Ре ги о нал на ор га ни за ци ја 
Ср би је би ла је за штит ни знак ДССа и за ни мљи во је ка ко је она 
ево лу и ра ла . У ра ним фа за ма се не по ми ње број ре ги о на и ин ди
ка тив но је да ДСС не по ми ње ауто ном ни ста тус Вој во ди не ни ти 
Ко сме та .91 ДСС је за пра во у по чет ку имао иде ју о пре у ре ђе њу 
Ср би је као др жа ве ве ли ког бро ја ре ги о на та ко да се и Вој во ди
на и Ко смет та ко ђе по де ле на не ко ли ко та квих је ди ни ца . Као 
што је при ме тио Јо ван Ком шић, по сле 2000 . ова иде ја по но во 
ево лу и ра та ко да се ре ги о ни по сма тра ју као круп ни је це ли не . 
Про  блем Вој во ди не и Ко сме та ДСС по ку ша ва да ре ши та ко што 
ће ове две це ли не би ти два ре ги о на, а пред ви ђа се да се осим 
њих фор ми ра бар још че ти ри ре ги о на или ауто ном не обла сти 
у цен трал ној Ср би ји .92 Тре ћи мо ме нат вре дан по ме на је ра ди
кал  но за ла га ње за што је мо гу ће хит ни ју ре сти ту ци ју при ват не 
имо ви не не пра вед но од у зе те од 1941 . на о ва мо (за че ти ри го ди не 
на вла сти ДСС ни шта ни је ура дио у том по гле ду) .

Оде љак о на ци о нал ној по ли ти ци до но си мо жда нај твр ђе 
фор му ла ци је о по тре би ства ра ња је дин стве не срп ске др жа ве 
на свим ет нич ким про сто ри ма где Ср би жи ве .93 ДСС екс пли
ци т но ин си сти ра на пра ву на са мо о о пре де ље ње за срп ски на
род на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је . Тра жи се пу но пра во на 
са мо о пре де ље ње за Ре пу бли ку Срп ску Кра ји ну и де фи ни ше се 
пра во на сво ју др жа ву за Ср бе из БИХ . Ову пра вед ну бор бу ДСС 
у пот пу но сти по др жа ва . Ка же се: „ДСС те жи пу ном кул тур ном, 
еко ном ском и ду хов ном је дин ству срп ског на ро да ко ји ће, ка да 
се стек ну ме ђу на род ни усло ви, до ве сти и до др жав ног је дин ства 
свих срп ских зе ма ља” . Го во ри се о др жав ној за јед ни ци срп ског 
на ро да . За Ср бе ко ји оста ну ван гра ни ца ове за јед ни це тра же 
се сва мо гу ћа ма њин ска пра ва и пу на за шти та иден ти те та . За
ни мљи ва је и фор му ла ци ја из одељ ка о спољ ној по ли ти ци у ко
јој се ин си сти ра на прин ци пу да бал кан ске про бле ме ре ша ва ју 

90 После 2000 . ДСС се озбиљно сукобио са остатком ДОСа управо око лу
стра ције којој се противио . Међутим, проблем је изгледа био у томе што 
су оживеле титоистичке снаге захтевале да се лустрирају победници Осме 
сед нице, а да се они сами аболирају .

91 Види Комшић, 2002, стр . 64 .
92 Уз ово је након 2000 . ишла и идеја о дводомном парламенту у коме би други 

дом био дом региона . Види Предлог устава ДССа из 2002 .
93 Види Програм Демократске странке Србије из 1994 .
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бал кан ски на ро ди . Ово је на кон 2000 . не ста ло из про гра ма и 
за ме ње но је да ле ко ре а ли стич ни јим иде ја ма о са рад њи бал кан
ских зе ма ља у ме ђу на род ним фо ру ми ма и про це си ма ди ја ло га .

Услед до ми на ци је на ци о нал ног и др жав ног пи та ња де ве де
се тих, по ме ну ти де ло ви про гра ма су има ли да ле ко зна чај ни ји 
по ло жај не го сек тор ске по ли ти ке . Ти оста ли де ло ви про гра ма 
ни су се пре ви ше ме ња ли, осим што су се до пу ња ва ли и раз ра ђи
ва ли . Про грам је де ли мич но про ме њен још 1996 . и то се ви ди у 
одељ ку о на ци о нал ној по ли ти ци . По што је у ме ђу вре ме ну па ла 
Срп ска кра ји на и срп ски на род до жи вео стра шан ег зо дус из тих 
кра је ва, уме сто ра ни је фор му ла ци је о пра ву на са мо о пре де ље ње 
Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не, по ја вљу ју се два но ва па ра гра фа: у 
пр вом се су прот ста вља су жа ва њу ет нич ког про сто ра срп ског на
ро да и тра жи се по вра так Ср ба у на ве де не кра је ве и ауто но ми ја 
по ме ђу на род ним стан дар ди ма; осим то га, до да је се екс пли ци
тан зах тев да се Ср би ма на те ри то ри ји Хр ват ске га ран ту ју сва 
пра ва на је зик, обра зо ва ње, упо тре бу ћи ри ли це итд .

На сле де ћој скуп шти ни, 27 . ју на 1998, Про грам ни је ме
њан, већ је до не та ве о ма за ни мљи ва Про грам ска де кла ра ци ја 
у ко јој су са же та и на ве о ма пре ци зан на чин из ло же на на че ла 
на ци о нал не по ли ти ке ДССа, али је и ја сно де фи ни сан од нос 
пре ма свим дру гим ак те ри ма на ср би јан ској по ли тич кој сце ни . 
Ре фе ри ра се и на већ уве ли ко за хук та ли су коб на Ко сме ту, и 
на но ву се па ра ти стич ку по ли ти ку ру ко вод ства Цр не Го ре, ве о
ма се оштро оце њу је та да шње ру ко вод ство Ре пу бли ке Срп ске, 
не га тив но се од ре ђу је пре ма ја ло вим ми тин зи ма и про те сти
ма опо зи ци је, Срп ски по крет об но ве се ди рект но про зи ва као 
ква зи о по зи ци о на стран ка, кри ти ку ју се но ве оп штин ске вла сти 
ко а ли ци је За јед но због ло шег на чи на вла да ви не, кри ти ку је се 
Де мо крат ска стран ка због ини ци ја ти ва за не про грам ско оку
пља ње по ли тич ких гру па и по је ди на ца и ко нач но, ин ди рект но 
се при зна је соп стве ни мар ги на ли зо ва ни по ло жај, али се за то 
окри вљу је ре жим .94

У свом прак тич ном де ло ва њу ДСС је то ком 1994 . и 1995 . био 
из ра зи то кри ти чан пре ма Ми ло ше ви ће вој но вој ми ров ној по
ли ти ци: би ли су про тив ВенсОве но вог пла на и про тив бло ка де 
ко ју је Ми ло ше вић увео про тив Ре пу бли ке Срп ске, оштро су га 
кри ти ко ва ли на кон Бље ска и Олу је . . . То ком 1996 . на са ве зним 
из бо ри ма су би ли део ко а ли ци је За јед но, али ни су узе ли уче
шће у улич ним про те сти ма . Ко шту ни ца је био ве о ма ре зер ви сан 
пре ма за пад ном уче шћу и по др шци овим де мон стра ци ја ма . Је
дан зна ча јан део чла но ва (па и ру ко во ди ла ца) био је раз о ча ран 
та квим ста вом и на пу стио је стран ку, би ло пре ла зе ћи у ре до ве 

94 Види Програмска декларација ДССа, 1998 .
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дру гих, би ло ства ра ју ћи соп стве ну (ДХСС) . На ред не го ди не ДСС 
је за јед но са ДСом во дио кам па њу ак тив ног бој ко та ре пу блич
ких и пред сед нич ких из бо ра због из у зет но по гор ша них усло ва 
за уче шће . У пе ри о ду 1998–1999 . ка да је пи та ње Ко со ва до ми ни
ра ло по ли ти ком, ДСС је за у зео чврст став од бра не на ци о нал них 
ин те ре са и (по себ но то ком бом бар до ва ња) огла ша вао се са оп
ште њи ма ко ја су од свих опо зи ци о них стран ка би ла нај твр ђа 
пре ма агре си ји и по на ша њу за пад них зе ма ља . Но, и по ред то га 
очу ван је прин ци пи јел ни став и у са ве зном пар ла мен ту ДСС ни
је гла сао за при сту па ње За јед ни ци Ру си је и Бе ло ру си је оста ју ћи 
при вр жен иде ји о при кљу че њу Ср би је ЕУ .

Дру га фа за де ло ва ња ДССа по чи ње 2000 . с при пре ма ма за 
сеп тем бар ске из бо ре и на ро чи то по сле 5 . ок то бра . За по тре бе 
оба ра ња Ми ло ше ви ће вог ре жи ма на пра вљен је брак из ра чу
на ко ји је од са мог стар та био обе ле жен не по ве ре њем . Оста так 
ДОСа пред во ђен Ђин ђи ћем имао је сред ства, енер ги ју и ор га
ни за ци ју, а ДСС је имао Ко шту ни цу као је ди ног још не по тро ше
ног ли де ра у Ср би ји с ве ли ким угле дом у на ро ду . Чим је обо рен 
прет ход ни ре жим, по че ла је бор ба за власт из ме ђу ове две стру
је . У тој бор би, ДСС (од но сно Ко шту ни чин ка би нет пред сед ни ка 
СРЈ као по себ но те ло углав ном ван стра нач ких љу ди оку пље них 
око ње га) био је сла би ја стра на и из гу био је то ком пр ве две го
ди не ско ро све по ли тич ке бит ке . Већ у ле то 2001 . ДСС је на пу
стио вла ду, а 2002 . Ко шту ни ца (иако убе дљи во нај по пу лар ни ји 
по ли ти чар у Ср би ји) ни је ни из два по ку ша ја ус пео да по ста не 
пред сед ник Ср би је за то што ДОС ни је хтео да про ме ни из бор ни 
за кон . Ко шту ни ца се у том пе ри о ду углав ном ба вио пи та њи ма 
пре ком по зи ци је СРЈ и као ре зул тат тог ан га жма на пот пи сан је 
Бе о град ски спо ра зум и фор ми ра на Др жав на за јед ни ца Ср би је и 
Цр не Го ре . О овој фа зи стал ног оче ки ва ња вла сти и ње ног из ми
ца ња нај бо ље све до чи Де кла ра ци ја Де мо крат ске стран ке Ср би је 
до не та 8 . ју ла 2002 . Си ту а ци ја у Ср би ји сли ка се нај цр њим мо
гу ћим бо ја ма као мал те не још го ра од оне ко ја је по сто ја ла пре 
оба ра ња Ми ло ше ви ћа: исти ме ха ни зми вла да ња, по ја чан сте пен 
кри ми на ли за ци је и ко руп ци је, све те жа еко ном ска и со ци јал на 
си ту а ци ја, обе сми шљен пар ла мен та ри зам, уру ше но суд ство, 
мак си мал на кон тро ла при вре де и ме ди ја од стра не вла сти, кри
ти ка за по ста вља ња устав них про ме на итд .95

На кон што је чи та ву 2003 . про вео у опо зи ци ји и на кон што 
је ру ко во ди о ци ма стран ке то ком ван ред ног ста ња чак пре ће но 
хап ше њем, ДСС је по сле из бо ра у де цем бру по чео да пре у зи ма 
власт у Ср би ји . Фор ми ра на је вла да у ко јој је био глав ни парт нер 
и то ком сле де ће три го ди не ДСС је фак тич ки во дио др жа ву, осим 

95 Види Декларација Демократске странке Србије, 2002 .
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фи нан сиј ског и мо не тар ног си сте ма ко ји је пре дат Дин ки ћу и 
Г17 . Кра јем 2006, ка да је Г17 по но во обо рио вла ду сво јим из ла
ском, ДСС је био при ну ђен да ко нач но по ве де и ре а ли зу је про цес 
усва ја ња но вог Уста ва ко ји је из гла сан бу квал но пре ко но ћи на 
крај ње про бле ма ти чан на чин . На кон дво днев ног ре фе рен ду ма 
кра јем ок то бра по че ле су при пре ме за из бо ре ко ји су одр жа ни у 
ја ну а ру 2007 . Ви ше ме сеч ни пре го во ри до ве ли су до но ве вла де 
у ко јој је ДСС ма њи парт нер, али је Ко шту ни ца остао пре ми јер, 
а пот пред сед ник стран ке Јо чић ми ни стар по ли ци је .

У овом пе ри о ду про грам је ме њан са мо 2001 . и те про ме не 
го во ре о тран сфор ма ци ји стран ке ка но вим вре ме ни ма . За ла га
ње за је дин ство срп ског на ро да из гу би ло је др жав но по ли тич ку 
ком по нен ту, а од бра на пра ва Ср ба ван Ср би је све ла се на од
бра ну њи хо вих ду хов них, кул тур них и про свет них пра ва . При
сут но је за ла га ње за спе ци јал не ве зе са Ре пу бли ком Срп ском, 
за функ ци о нал ну за јед ни цу са Цр ном Го ром и за пот пу ну при
ме ну Ре зо лу ци је 1244 на Ко сме ту . Мно го ве ћи зна чај до би ја ју 
европ ске и ре ги о нал не ин те гра ци је, ма да се и да ље не по ми
њу евро а тлант ске ин те гра ци је . Све ве ћи зна чај до би ја раз ра да 
сек тор ских по ли ти ка, као што су ру дар ство и енер ге ти ка, ур
ба ни зам, шу мар ство итд . Све су зна чај ни ја и пи та ња про све те, 
а услед по сте пе ног при бли жа ва ња ЕППу, ДСС по чи ње се бе да 
де фи ни ше и као на род њач ку пар ти ју с по себ ним на гла ском на 
зна чај цр кве и хри шћан ства за иден ти тет . 

Упа дљи ва је, ме ђу тим, ствар на не за ин те ре со ва ност стран ке 
за пи та ња фи нан сиј ске и мо не тар не по ли ти ке, што је за јед
ну стран ку та кве про ве ни јен ци је у Евро пи не за ми сли во . ДСС 
је ве ро ват но био је ди на стран ка до ми нант на у вла ди ко ја ни је 
кон тро ли са ла Ми ни стар ство фи нан си ја . До до ла ска на власт су 
се че сто за ла га ли за ли бе ра ли за ци ју при вре де, али на кон то га 
је и у те о ри ји и у прак си над вла дао дис курс ко ји се ба зи ра на 
иде ја ма со ли дар но сти, со ци јал не прав де и бри ге о љу ди ма . То се 
де ша ва у до ба ка да европ ске на род не и де мо хри шћан ске пар ти је 
исто вре ме но све ви ше пра ве по ма ке у прав цу ли бе ра ли за ци је и 
за ла га ња за тр жи шну при вре ду .

Осим чи ње ни це да је Ко шту ни ца по стао нај зна чај ни ја по ли
тич ка лич ност у зе мљи, и ста ту тар не про ме не ишле су у прав цу 
све ве ћег ја ча ња ње го ве по зи ци је и све ма њег зна ча ја оста лих 
ор га на, укљу чу ју ћи и пот пред сед ни ке . Од по чет на три до шло 
се до пет, а Пред лог ста ту та пред скуп шти ну 2007 . пред ви ђа 
чак и до 9 пот пред сед ни ка . То прак тич но зна чи да се уру ша ва 
сва ка иде ја о пар тиј ској ели ти и да, осим пред сед ни ка, у стран
ци не мо же да по сто ји ни јед на ја ча лич ност . Из вр шни од бор 
је та ко ђе све ден на опе ра тив но те ло без ика квог по ли тич ког 
ути ца ја . Кључ но је уочи ти да ДСС за пра во ни је по стао озбиљ на 
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стран ка од на ци о нал ног зна ча ја с раз ви је ном ин фра струк ту ром 
и ели том, што чи ни кључ ни па ра докс: то би тре ба ло да бу де 
на род њач ка стран ка, ко ја исто вре ме но не по ку ша ва ствар но да 
уђе у на род и да раз ви је ин фра струк ту ру и све аспек те сво је ор
га ни за ци је . То се ви де ло и по ре зул та ти ма по след њих из бо ра: 
за јед но са шу ма диј ским парт не ри ма осво ји ли су 16,5% гла со ва, 
што зна чи да је са ма стран ка до би ла не где око 10% што је чак 
12% ни же од ДСа и 18% ни же од ра ди ка ла .

Стран ка се да нас у сва ком по гле ду на ла зи на пре крет ни ци . 
На кон по ку ша ја по пу ли стич ке кам па ње за из бо ре 2007 . и пра
вље ња на род њач ке ко а ли ци је, ДСС по ка зу је за о крет у по гле ду 
спољ не по ли ти ке . На пра вљен је спо ра зум са Је дин стве ном Ру си
јом и исто вре ме но је у на црт но вог про гра ма уба че но про ти вље
ње при сту па њу НА ТО са ве зу, али уз при вр же ност европ ским ин
те гра ци ја ма . Ге не рал но, ДСС од 2000 . на о ва мо бе ле жи стал ни 
пад по пу лар но сти . Ако се тај тренд на ста ви, што је ве ро ват но на 
осно ву са да шњих по ка за те ља, Ср би ја ће оста ти и без тог за мет ка 
на род ња штва и кон зер ва ти ви зма . У овом тре нут ку те шко је ви
де ти ка ко би од ње мо гла да на ста не озбиљ на де сна на род њач ка 
стран ка од на ци о нал ног зна ча ја .

*

Но ва Ср би ја је пар ти ја ко ја је на ста ла ка да је 1998 . Вук Дра
шко вић де кре том из стран ке ис кљу чио свог пот пред сед ни ка 
из Чач ка Ве ли ми ра Или ћа . Илић је на кон то га фор ми рао сво ју 
стран ку . Но ва Ср би ја је ка рак те ри стич на јер је је ди на зна чај на 
стран ка чи ји ли дер не жи ви у Бе о гра ду . Она је и на ста ла и функ
ци о ни ше као ре ле вант на ре ги о нал на стран ка чи је је се ди ште у 
Чач ку, да кле у Шу ма ди ји .

Но ва Ср би ја је стран ка чи ја је суд би на у пот пу но сти по ве
за на с ли де ром Или ћем . У пи та њу је ве о ма кон тро верз на осо ба 
ко ја је у јав но сти нај ви ше по зна та по че стим ин ци ден ти ма с но
ви на ри ма и не ис то ми шље ни ци ма и по скло но сти ка ко ри шће
њу псов ки и увре да . Илић ни кад ни је крио да се бе не ви ди као 
кон вен ци о нал ног по ли ти ча ра и да псов ке спа да ју у оно што он 
је сте, на род ни чо век, но то му је про из ве ло оди јум у јав но сти не 
са мо код про тив ни ка, већ и код до ста при пад ни ка сред ње кла се 
ко ји на про сто не же ле не при стој ност у јав ном про сто ру .

Илић је, с дру ге стра не, ве о ма па мет но не го вао пред ста ву о 
се би као озбиљ ном рад ни ку, не сум њи вом па три о ти ко ји сма тра 
да је нај ва жни је да се окре не мо еко ном ском раз во ју и ра ду . Та
кав при ступ му је (по себ но у цен трал ној Ср би ји) до нео стал ни 
раст стран ке од 2000 . на о ва мо и не пре ста но по ве ћа ње ло кал них 
од бо ра и члан ства . Са сво јим парт не ри ма, ко је че сто на зивају и 
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ло кал ним па ша ма (Ко стић у Ни шу, Мар ко вић у Ја го ди ни, Сте ва
но вић у Кра гу јев цу, па чак и Угља нин у Но вом Па за ру) на пра вио 
је из у зет но ја ку мре жу та ко да ова струк ту ра др жи ло кал ну власт 
у ве ли ком бро ју оп шти на, од Ла за рев ца до Сје ни це и Ни ша на 
ис то ку . Успо ну је сва ка ко до при не ла и кон тро ла над Ми ни стар
ством за ка пи тал не ин ве сти ци је и мо гућ ност ар би трар не упо
тре бе сред ста ва за из град њу ин фра струк ту ре, а по себ но пу те ва .

Про грам ски, Но ва Ср би ја је за и ста пра ва хри шћан ска, на
род на стран ка . НС је мо нар хи стич ка стран ка ко ја „за сту па ин
те ре се и оче ки ва ња на ро да као це ли не” .96 За ла же се за европ ске 
на род њач ке вред но сти и, за ни мљи во, екс пли цит но је про тив 
абор ту са (не до дир љи вост пра ва на жи вот од за че ћа) . НС из ра зи
то пот цр та ва зна чај на ци о нал не по ли ти ке и ја ча ња на ци о нал не 
све сти укуп ног срп ског на ро да: зна ча јан део про гра ма ко ји за
и ста и у прак си оства ру ју је сте са рад ња са Ср би ма ван Ср би је и 
ди ја спо ром (по се бан сег мент про гра ма по све ћен је ди ја спо ри) .97 
Ва жан део про гра ма је и ин си сти ра ње на де цен тра ли за ци ји, на 
пу ној са мо стал но сти (укљу чу ју ћи и еко ном ску) ло кал не са мо
у пра ве (по њи ма би чак 75% при ку пље них сред ста ва тре ба ло 
да оста је оп шти ни) . НС ин си сти ра на ре ви та ли за ци ји се ла као 
на чи на да Ср би са чу ва ју те ри то ри је на ко ји ма жи ве . 

По себ но су за ни мљи ви тре ћи и пе ти оде љак про гра ма . У 
одељ ку о европ ској бу дућ но сти Ср би је, НС се за ла же да Евро па 
из тр го вач ког дру штва пре ра сте у по ли тич ко дру штво, од но
сно за ла же се за Са ве зну Евро пу . У пе том одељ ку ко ји се ба ви 
при вре дом и фи нан си ра њем пот пу но се пре у зи ма ју на че ла про
гра ма европ ских на род них пар ти ја, те се НС за ла же за „со ци јал
нотр жи шну еко но ми ју ко ја нај бо ље спа ја пред но сти при ват ног 
ка пи та ла и пред у зет ни штва с на че ли ма со ли дар но сти и пра
вич но сти” . Шта ви ше, „др жа ва мо ра спре чи ти мо но пол ско де ло
ва ње у свим сег мен ти ма тр жи шта, у при вре ди, фи нан си ја ма и 
на тр жи шту рад не сна ге” . Ово је је дин стве ни при мер код нас да 
је не ко за и ста пре у зео су шти ну еко ном ског про гра ма европ ских 
де мо хри шћан ских пар ти ја .

НС има два нај ве ћа про бле ма: пр ви су број не афе ре ко је су 
по ве зи ва не с вла да њем стран ке (на бав ка по лов них ло ко мо ти ва 
из Швед ске, не тран спа рент на кон це си ја за ауто пут Хор гош – 
По же га, не ја сни кри те ри ју ми за из град њу пу те ва итд); дру ги је 

96 Види Политичка и програмска начела Нове Србије донета 26 .11 .2005 .
97 НС је потписао споразуме о сарадњи са Демократским народним савезом 

из Републике Српске и са Српском народном странком из Црне Горе . Уз 
то треба истаћи традиционално изванредне личне везе између Илића и 
премијера РС Милорада Додика . НС је одиграо велику улогу приликом 
измене Закона о држављанству у септембру 2007 . којим је свим Србима 
ван Србије признато право на држављанство .
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не до ста так ја ке пар тиј ске ели те, пре све га ин те лек ту ал не . Ме ђу
тим, чи ни се да је у по след ње вре ме Илић по чео се би да при вла
чи не ка по зна ти ја име на и да та ко на до ме шћу је тај не до ста так . У 
сва ком слу ча ју, Но ва Ср би ја је у овом тре нут ку јед на ре ле вант на 
по ли тич ка гру па ци ја ко ја по сте пе но ра сте, ко ја пар ти ци пи ра у 
вла сти кроз парт нер ство са ДССом, али све ви ше во ди ра чу на 
о из град њи соп стве ног иден ти те та .*

„Пар то ло зи” у Ср би ји че сто го во ре о још не че му што пре по
зна ју као по се бан сег мент на сце ни: у пи та њу је та ко зва ни на ци
о нал де мо крат ски блок . Та гру па ци ја љу ди ко ја на ги ње ка оно ме 
што у Евро пи ба шти ни на род њач ка тра ди ци ја још ни је до би ла 
де фи ни са ну пар ти ју за ко ју би се трај но ве за ла и у ко јој би пре
по зна ла си стем и ор га ни за ци ју пре ко ко је мо же да за сту па сво је 
ин те ре се . СПО, за тим ДСС и НС су за ни мљи ви до са да шњи по
ку ша ји, али чи ни се да пра ва на род њач ка или кон зер ва тив на 
стран ка у Ср би ји тек тре ба да бу де ство ре на: пи та ње је са мо да 
ли ће то би ти од не ке од по сто је ћих гру па ци ја или ће мо ра ти да 
на ста не но ва . За та кву пар ти ју про стор очи глед но по сто ји . Но, 
осим пар ти ја по треб на је и чи та ва пи ра ми да слич но ори јен ти
са них ор га ни за ци ја као што су за дру ге, син ди ка ти, стру ков на 
удру же ња, удру же ња по сло да ва ца, ко мо ре, ме ди ји, ча со пи си, 
омла дин ски по кре ти, за ду жби не, фон да ци је, ле га ти итд . 

* Након одласка у опозицију 2008 . заустављен је овај раст . Штавише, Илић 
је остао без многих локалних партнера, а неки од најважнијих кадрова 
попут Јоцића или Шаранчића су завршили у затвору због оптужби за 
малверзације . Политички, НС се одвојио од ДССа и потпуно привезао за 
новоформирани СНС . Након избора 2012 . са њима се враћају на власт и 
Илић ће поново бити министар .
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ПРО ГРАМ СКИ ИДЕН ТИ ТЕ ТИ 
ДЕ СНИХ ПАР ТИ ЈА У СР БИ ЈИ 

КРА ЈЕМ ПР ВЕ ДЕ ЦЕ НИ ЈЕ ОВОГ ВЕ КА

Та ко зва но пи та ње де сни це у Ср би ји по ста ло је у по след њих 
не ко ли ко го ди на је дан од нај за ни мљи ви јих и стра те шки нај ин
три гант ни јих мо ме на та у срп ској по ли ти ци . Основ ни пред мет 
тек ста чи ни ће сто га по ку шај да се из не се пре глед раз во ја овог 
пи та ња у по след њих не ко ли ко го ди на, уз на гла сак на по ло жај и 
иден ти тет де сних по ли тич ких стра на ка . При то ме тре ба има ти 
на уму да овај текст на ста је као ло ги чан след не ко ли ко мо јих 
прет ход них ра до ва ко ји су се ба ви ли про бле ма ти ком де сни це и 
де сних пар ти ја у Ср би ји .98 Да кле он на ста вља от при ли ке та мо 
где су прет ход ни ра до ви ста ли, фо ку си ра ју ћи се на по след ње 
три го ди не .

У од но су на прет ход ни пе ри од по ја ви ло се не ко ли ко зна
чај них но вих мо ме на та . Нај пре, до шло је до из ве сне ле ги ти ми
за ци је тер ми на де сни ца и де сно у јав ном про сто ру у Ср би ји . У 
ра ни јем пе ри о ду јав ни дис курс био је до те ме ре обе ле жен ле
ви чар ском иде о ло шком пер цеп ци јом на осно ву ко је је све што 
је де сно би ло из јед на ча ва но са нај о мра же ни јим и емо тив но нај
од бој ни јим фе но ме ни ма као што су на ци о на ли зам, фа ши зам и 
ра си зам, па су чак и по ли тич ке пар ти је де сне про ви ни јен ци је 
од би ја ле да се на тај на чин пред ста ве и ле ги ти ми шу у јав но сти . 
Од је се ни 2008, тај став се про ме нио . По пр ви пут у том пе ри
о ду је не ко ли ко по ли тич ких су бје ка та по че ло се бе да пред ста
вља као де сни цу: нпр . Г17 је (нај ви ше кроз уста пот пред сед ни це 
Су за не Гру бје шић) по чео да ис ти че сво је члан ство у Европ ској 
на род ној пар ти ји, а СПО је по чео да ра ди на про гра му Европ ске 
де сни це . Не што ка сни је је и но во фор ми ра на Срп ска на пред на 

98 У питању су Political parties in Serbia: Source of political instability, London, 
2006 . www .da .mod .uk/colleges/arag/documentlistings/balkan/06(45)AW .pdf . 
затим књига Конзервативизам и конзервативне странке, Слу жбени гла
сник, Београд, 2007 . и чланак „Народњаштво у политичким странкама 
Србије“, у Зоран Лутовац, (ур .), Идеологија и политичке странке у Србији, 
ИДН, ФПН и ФЕС, Београд, 2007 . Аутор текста овде често мора да се по
зива и на своја лична искуства будући да није био само истраживач ове 
тематике већ и активни учесник .
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стран ка (пре све га пре ко за ме ни ка пред сед ни ка Ву чи ћа) по че ла 
се бе да по зи ци о ни ра на том иде о ло шком по љу .99 

Зна чај но је по ме ну ти да је овој из ме ни прет хо ди ла из ве сна 
ме диј ска кам па ња ко ју је то ком прет ход ног ле та во ди ла јед на 
ин те лек ту ал но ори јен ти са на не вла ди на ор га ни за ци ја, Цен тар 
за кон зер ва тив не сту ди је . Они су ор га ни зо ва ли пре вод књи ге 
Но е ла О’Са ли ве на Кон зер ва ти ви зам100 и про мо ви шу ћи је за
јед но са Ђур ко ви ће вом књи гом Кон зер ва ти ви зам и кон зер ва
тив не стран ке за пра во су се бо ри ли за јав ну ле ги ти ми за ци ју 
са мих пој мо ва де сни ца и кон зер ва ти ви зам . С об зи ром да је ова 
гру па уско са ра ђи ва ла са чи та вом мре жом де сних не вла ди них 
ор га ни за ци ја и про мо ви са ла је дан но ви фронт у јав ној сфе ри, 
би ло је чак и спе ку ла ци ја да је у пи та њу при пре ма за осни ва ње 
но ве стран ке на де сни ци . Но у сва ком слу ча ју њи хов ре зул тат 
је сте раз би ја ње стра ха од де сни це у јав но сти, на ме та ње пи та ња 
де сни це и по тре бе да и Ср би ја до би је сво ју ре ле вант ну де сну 
пар ти ју као услов да се уста ли као ста бил на пар ла мен тар на де
мо кра ти ја . Иако су ле ви ме ди ји по пут Б92 на ста ви ли да тер мин 
де сни ча ри ко ри сте у пе жо ра тив ном сми слу, са мо као од ред ни цу 
за по кре те и ор га ни за ци је са екс трем не де сни це, чи ње ни ца да 
је на ста ла из ве сна тр ка за по пу ња ва ње упра жње ног про сто ра 
го во ри да је про цес ле ги ти ми за ци је са мог про сто ра и пој ма ко ји 
га озна ча ва углав ном окон чан .

Ве ли ки ин те рес за раз у ме ва ње и по кри ва ње овог про сто
ра по ка за ли су и стра ни фак то ри ко ји су у овом пе ри о ду све 
отво ре ни је по че ли да игра ју ди рект ну уло гу у уну тра шњем по
ли тич ком жи во ту Ср би је . Ни је тај на да су на кон 2000 . ам ба
са де не ких ве ли ких за пад них зе ма ља игра ле зна чај ну уло гу у 
кре и ра њу срп ске уну тра шње и еко ном ске по ли ти ке, па чак и 
при ли ком са ста вља ња вла да или де фи ни са ња не ких су штин
ских по ли ти ка .101 Са да су то све ма ње при кри ва ле, а све отво
ре ни је по че ле да се из ја шња ва ју око бу ду ћих гра ни ца, ста ту са 
Ко сме та, Вој во ди не, чак и Ра шке обла сти и дру гих по ли ти ка . 
Вр ху нац је, на рав но, екс пли цит но јав но оце њи ва ње од ре ђе них 
по те за вла сти (или да ва ње оце на ра да Вла де на кон две го ди не, 
што су ура ди ли ам ба са дор ка САДа и ам ба са дор Бри та ни је) и 
јав ни при ти сци на врх вла сти по во дом ре зо лу ци је о Ко сме ту у 
УН с је се ни 2010 . 

99 Ово су само најуочљивији примери, а било их је још . Све то је представљало 
јасну промену у односу на претходни период чисте негације десничарства .

100 Објављена у сарадњи са издавачком кућом Укронија, 2008 .
101 О томе доста сведоче и материјали Викиликса о Србији у којима се види 

како заиста изгледају односи људи из врха власти и америчке амбасаде, 
односно какав тон и тематика преовлађују у њиховим разговорима .
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Ра зу мљи во је што су ови све зна чај ни ји цен три мо ћи у Ср
би ји по че ли да по ка зу ју ве ли ки ин те рес нај пре за раз у ме ва ње 
ове те ма ти ке, а за тим и за по жељ но об ли ко ва ње и по пу ња ва ње 
де сног про сто ра . Ам ба са да САДа у Бе о гра ду с је се ни 2008 . чак 
је до би ла но вог слу жбе ни ка чи ји је је дан од основ них за да та ка 
био да се ба ви овим про бле мом . 

По сто ји не ко ли ко основ них раз ло га због ко јих су ови цен три 
мо ћи упра во та да по че ли ин тен зив но да се ба ве де сном те ма ти
ком . Ако је до про ле ћа 2008 . оп ста ја ла пер цеп ци ја да тај про стор 
у не кој бу ду ћој пер спек ти ви тре ба да по кри је ДСС, од но сно тзв . 
на род њач ка ко а ли ци ја оку пље на око ње, та на да је на пу ште на . 
Је дан раз лог за то је по гор ша ње од но са вр ха стран ке са САДом 
на кон па ље ња аме рич ке ам ба са де, по сле про гла ше ња не за ви
сно сти Ко сме та . Дру ги је еви ден тан не до ста так на ме ре ДССа 
да се раз ви је и офор ми као уте ме ље на стран ка са раз ви је ном 
ин фра струк ту ром, ко ја би јед ног да на мо гла и да се вра ти на 
власт у уло зи до ми нант ног парт не ра . Сам Г17 та ко ђе ни је мо гао 
да по кри је тај про стор . 

Дру го, на упра жње но ме сто по че ле су да пре тен ду ју аутен
тич не сна ге из ба зе, ко је су по ка зи ва ле у нај ма њу ру ку до ста 
скеп ти ци зма пре ма по ли ти ци за пад них зе ма ља у Ср би ји, што се 
ови ма из ра зу мљи вих раз ло га ни је до па да ло . Овај скеп ти ци зам 
пре ма За па ду, све ви ше хра њен по ли ти ком за пад них зе ма ља 
пре ма Ко сме ту, ло шом еко ном ском си ту а ци јом, све ве ћом за ду
же но шћу и по је ди на ца и др жа ве, те со ци јал ном фру стра ци јом, 
спа јао се са те ма ма као што су па три о ти зам, од бра на по ро ди це, 
по др шка ма лом и сред њем сек то ру у еко но ми ји, бор ба про тив 
тај ку на и за пад них кор по ра ци ја, итд . што се све за јед но уоб ли
ча ва ло у про грам но ве де сни це, док се ја сно по ма љао и дру штве
ни слој ко ји ту по ли ти ку мо же да из не се . Овај при ти сак јав но сти 
за ства ра ње и за сту па ње јед ног де сног про гра ма на на чин ко ји 
ни јед на пар ти ја у Ср би ји не ра ди, осе ћа ле су и са ме по сто је ће 
пар ти је, али и стра ни фак то ри .

Ко нач но, док је је ди на ре ле вант на опо зи ци ја вла да ју ћој ко
а ли ци ји би ла Срп ска ра ди кал на стран ка, са ими џом ко ји јој је 
од ре ђи ва ла по ли ти ка Во ји сла ва Ше ше ља ко ме се су ди ло у Ха гу, 
ма не вар ски про стор стра на ца био је огра ни чен с об зи ром на 
чи ње ни цу да су сна ге на вла сти увек мо гле да ис ко ри сте ра ди
ка ле као стра ши ло ко јим би тра жи ле по др шку за сво је оп ста ја ње 
на вла сти .102 Стран ци су схва ти ли да им је је дан од при о ри те та 
фор ми ра ње по ли тич ки ко рект не, али и из ра зи то про е вроп ске 
стран ке на де сном про сто ру ко јом би мо гли да вр ше при ти сак на 

102 Овај механизам су у последње две деценије без резерве користиле све вла
сти у Србији, од Милошевића до Тадића .
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вла да ју ћу ко а ли ци ју оку пље ну око Де мо крат ске стран ке . Ма ње 
кон спи ро ло шки ори јен ти сан аутор мо гао би да твр ди да је са 
окон ча њем при че око Ко сме та и код стра на ца ја ча ла по тре ба 
да се од ве ли ких ста ту сних и др жав них пи та ња срп ска по ли ти
ка уве де у то ко ве ко ји ли че на оне у уре ђе ним др жа ва ма . За то 
је нео п ход но по сто ја ње дру гог по ла на спек тру, да кле и за њих 
при хва тљи ве де сни це .

Из це лог овог про це са бор бе око за у зи ма ња де сног про сто ра 
ко ји и да ље тра је, про из и шла је за са да Срп ска на пред на стран
ка, као и Уни ја ре ги о на Ср би је . У сле де ћем одељ ку да ћу кра так 
при каз раз во ја про грам ских и по ли тич ких иден ти те та нај ва
жни јих де сних стра на ка у Ср би ји у по след ње три го ди не .

*

Ако је су ди ти по ис тра жи ва њи ма јав ног мње ња, Де мо крат
ска стран ка Ср би је до че ку је сле де ће из бо ре не где на гра ни ци 
цен зу са . Њен пад по пу лар но сти је кон стан тан у по след њих де сет 
го ди на . Ме ђу тим, све до пе ри о да ко јим се ба ви мо ДСС је оп ста јао 
као нај о збиљ ни ји кан ди дат за во де ћу стран ку де сни це, пар ти ју 
спо соб ну да на том де лу спек тра бу де про тив те жа ДСу, ко ји се 
про фи ли сао као во де ћа стран ка ле ви це . На из бо ри ма 2006 . у 
ко а ли ци ји са НСом осво ји ли су око 16% да би већ 2008 . па ли на 
11,6% . Од ла зак у опо зи ци ју, упр кос еко ном ској кри зи и ве ли ким 
про бле ми ма са ко ји ма се др жа ва су сре ће, ни је им до нео по бољ
ша ње ста ту са . Сви ин ди ка то ри го во ре да не по сто је ре ал не прет
по став ке да би ДСС мо гао да се вра ти на ни во стран ке ко ја би 
по но во мо гла да офор ми власт . Она оп ста је у гру па ци ји стра на ка 
ко је се кре ћу из ме ђу 4 и 8 од сто .103 Ме сто на ко ме су мно ги ви
де ли ДСС да нас по ку ша ва да по пу ни Срп ска на пред на стран ка .

Сти че се ути сак да и са ма стран ка, од но сно њен врх, не по
ка зу је же љу за не ким ве ћим ути ца јем и сна гом, што про тив ре чи 
са мој иде ји и ра циу по ли тич ке и пар ла мен тар не бор бе . Ме ђу
тим, пре глед пар тиј ске ин фра струк ту ре на те ре ну ода је упра во 
ути сак да је пар тиј ска ели та за до вољ ни ја уко ли ко има сла бе а 
по слу шне, не го ја ке а са мо свој не и ам би ци о зне од бо ре . Нај бо љи 
ин ди ка тор је чи ње ни ца да ви ше не ма ју ни јед ног гра до на чел ни
ка у ве ћим ме сти ма,104 а да су на свим ло кал ним из бо ри ма би
ли око цен зу са . До бри по зна ва о ци пар тиј ског жи во та на те ре ну 

103 Чини се да је овај положај и будућност странке најбоље описао Војислав 
Шешељ у разговору са Томиславом Николићем, чији се транскрипт појавио 
у медијима током процеса њиховог политичког растанка . Он је за Кошту
ницу рекао: „Знаш, његових је реално увек било седам посто” . Види Прес, 
17 .09 .2008

104 Последња два су у општинама Чајетина и Босилеграду .
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твр де да ре ци мо у ис точ ној Ср би ји стран ка да нас го то во и да не 
по сто ји . Слич на си ту а ци ја је и у Вој во ди ни итд . 

Врх стран ке је огра ни чио сво ју де лат ност на ин те лек ту ал не 
кру го ве у Бе о гра ду и умно го ме се вра тио на тра ди ци ју по ли ти ке 
три би на, пе ти ци ја и са оп ште ња ка ква се во ди ла у ди си дент ским 
кру го ви ма у Бе о гра ду кра јем осам де се тих, од но сно ка ко су је они 
во ди ли пре 2000 . У сва ком слу ча ју, упа дљи во је да су пот пу но 
ди гли ру ке од те рен ског ра да и да им не па да на па мет озбиљ ни ји 
рад на ја ча њу пар тиј ске ин фра струк ту ре . Све то на уштрб афир
ма ци је по ли тич ког и еко ном ског са ве та стран ке ко ји су у пе ри о
ду на кон од ла ска са вла сти би ли нај ак тив ни ји ор га ни стран ке .

Ова квом иден ти те ту стран ке зна чај но су до при не ле и из ме не 
ста ту та, као и ре кон фи гу ра ци ја вр ха стран ке . Тен ден ци је ко је су 
ви дљи ве од 2000 . на о ва мо, а ко је су са мом пред сед ни ку стран
ке да ва ле све ви ше овла шће ња, кул ми ни ра ле су на по след њој 
скуп шти ни ка да је он до био ско ро дик та тор ска овла шће ња, док 
је по ве ћа њем бро ја, опа да њем ин ге рен ци ја и про ме ном на чи на 
из бо ра, по зи ци ја пот пред сед ни ка стран ке зна чај но уни же на . 
Пот пред сед ни ци су по ста ли део ме на џер ског ти ма ко ји би ра сам 
пред сед ник . Та ко ђе, зна чај но је де гра ди ра на и по зи ци ја ло кал
них од бо ра и од у зе та сва њи хо ва ауто ном ност и са мо стал ност . 
Нпр . у јед ном пе ри о ду је био рас пу штен и бе о град ски од бор, а 
сам пред сед ник стран ке био је не ка вр ста по ве ре ни ка ко ји тре ба 
да кон сти ту и ше но ви од бор!?

У су шти ни, на кон од ла ска са вла сти стран ку је ма њеви ше 
пре у зео ка би нет ко ји је окру жи вао Ко шту ни цу у вла ди . Нај ва
жни ји опе ра ти вац и de fac to дру ги чо век стран ке је Алек сан дар 
Ни ки то вић (не ка да шњи шеф ка би не та у вла ди), а нај ва жни ји 
пот пред сед ник за ду жен за иде о ло ги ју и до ку мен та је Сло бо дан 
Са мар џић . Ин ди ка тив но је да су њих дво ји ца, као и но ви пот
пред сед ник стран ке Ми лош Јо ва но вић, у стран ку ушли тек пре 
не ко ли ко го ди на док су ка дро ви од ауто ри те та са ду гим ста жом 
у пар ти ји скрај ну ти и по чи шће ни .

Што се ти че про грам ских до ку ме на та, стран ка је по след ње 
из ме не основ ног про гра ма из вр ши ла на скуп шти ни одр жа ној 
2007 . го ди не . Та да је још увек би ла у вла сти па је ра зу мљи во да 
не ма не ких ра ди кал них за о кре та . Углав ном се ра ди ло о раз ра
ди прет ход них оде ља ка истог до ку мен та . За ни мљи во је ре ци
мо за ла га ње за си стем вред но сти уте ме љен на хри шћан ским 
вред но сти ма,105 што се мо же по ве за ти са њи хо вом са рад њом са 
Европ ском на род ном пар ти јом . Нај ва жни је про ме не по ве за не су 
са спољ нопо ли тич ком и без бед но сном ори јен та ци јом . Уоч љи во 

105 Програм се налази на сајту странке, http://www .dss .org .rs/pages/program .
php
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је ис ти ца ње за ла га ња за мул ти по лар но усме ра ва ње Ср би је, од
но сно по тре бе да се Ср би ја осим ка Европ ској уни ји усме ри и ка 
Ру си ји, Ки ни, Ин ди ји и дру гим не е вроп ским парт не ри ма . У том 
кон тек сту ис ти че се по ја ча на са рад ња са Је дин стве ном Ру си јом 
са ко јом ће ДСС и пот пи са ти спо ра зум о са рад њи .

У истом кон тек сту тре ба са гле да ва ти и екс пли цит но за ла га
ње за вој ну не у трал ност Ср би је и зах тев да се за евен ту ал ну ин
те гра ци ју др жа ве у вој не бло ко ве мо ра рас пи са ти ре фе рен дум . 
Овај мо ме нат ће са од ла ском у опо зи ци ју по ста ја ти све ва жни ји у 
јав ним и пар ла мен тар ним на сту пи ма чел ни ка стран ке али, као 
што ће мо ви де ти, иза ових про грам ских зах те ва ни је на сту пи
ла кон крет на ак ци ја . Шта ви ше, упра во за вре ме док је ДСС био 
на вла сти, Ср би ја и Цр на Го ра при сту пи ле су СО ФА спо ра зу му 
ко ји је омо гу ћио кре та ње НА ТО сна га пре ко на ше те ри то ри је .

На кон од ла ска са вла сти стран ка је као нај зна чај ни ју ак тив
ност има ла чи тав низ про мо ци ја по Ср би ји на ко ји ма је пред ста
вља на књи га пред сед ни ка стран ке Од бра на Ко со ва .106 Реч је о 
збир ци са оп ште ња ко је је у вла ди са ста вљао ка би нет за Ко шту
ни цу док је био на вла сти . Ти ме је за пра во су прот ста вља ње по
ли ти ци но ве вла сти око Ко сме та ис ти ца но као при о ри тет у јав
ним на сту пи ма стран ке . Овај из ра зи ти не га ти ви зам, ди рект но 
су про тан еле мен тар ним на че ли ма по ли тич ког пред ста вља ња, 
де ло ва ња и мар ке тин га, по чео је од лу чу ју ће да бо ји по ли ти ку 
стран ке . То се ви ди и у са мом про гра му из 2007 . ка да се при
ли ком за ла га ња за др жа во твор ност, па три о ти зам и тра ди ци ју 
ко ри сте фор му ла ци је ти па „за раз ли ку од оних ко ји ми сле” итд . 
На кон пре ла ска у опо зи ци ју овај став не га ци је све га што власт 
ра ди без кон крет них ал тер на ти ва по стао је ал фа и оме га де ло
ва ња стран ке . Сле де ћи при мер ја ко до бро илу стру је ге не рал но 
усме ре ње и по ли ти ку стран ке .

На јед ном се ми на ру о кон зер ва тив ним иде ја ма на ко ме сам 
био пре да вач, по ла зни ци су до би ли за да так да на пра ве про
грам за по тен ци јал не пар ла мен тар не из бо ре . Омла дин ци ДССа 
су иза шли са про гра мом да су про тив не за ви сно сти Ко сме та, 
про тив Ста ту та о ауто но ми ји Вој во ди не и про тив при кљу че ња 
НА ТО пак ту . Ово је са мо ре флек то ва ло по зи ци ју чи та ве стран
ке ко ја мно го ви ше раз ми шља о то ме про тив че га је, а не за шта 
је сте и ка ко то да оства ри .

Стран ка је, с дру ге стра не, на ста ви ла да про из во ди про грам
ске до ку мен те као те жи ште свог ра да . Тре ба по ме ну ти де кла
ра ци ју Евро па има ал тер на ти ву107 ко ја је би ла до бар од го вор 

106 Војислав Коштуница, Одбрана Косова, Филип Вишњић, Београд, 2008
107 http://www .ekonomskisavetdss .com/sr/govorianalizekomentari/analize

tema/46620100924123454
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на си ту а ци ју очи глед ног умо ра од про ши ре ња у ЕУ и све ве ће 
кри зе у са мој Ср би ји у ко јој љу ди по чи њу да тра же ал тер на ти ву 
без ре зер вном за кли ња њу у ЕУ као је ди ном пу ту за Ср би ју . Овај 
до ку мент је, нео бич но за ДСС, пи сан ре а ли стич ним ар гу мен ти
ма ба зи ра ним на еко но ми ји, и очи глед но је на стао као про из вод 
Еко ном ског са ве та стран ке . Из по ли тич ког вр ха про ис те као је 
још је дан оп шти, не ма што вит, пом пе зан и не а трак ти ван до ку
мент об ја вљен у фе бру а ру 2010, под на сло вом Наш пут – на че ла 
за бу дућ ност Ср би је .108 Ов де се у прин ци пу са жи ма ју оп шта ме
ста ко ја без ика квих кон крет них или но вих ме ра го во ре о ле пим 
же ља ма за раз вој Ср би је . Два на ест та ча ка углав ном са жи ма ју 
про грам ска на че ла из 2007, при че му се по себ но ин си сти ра на 
од бра ни Уста ва Ср би је из 2006 . као бра ни дез ин те гра ци ји др
жа ве и на вој ној не у трал но сти .109 

ДСС је под фир мом сво је фон да ци је Сло бо дан Јо ва но вић 
2009 . чак ор га ни зо вао и јав но об ја вио пе ти ци ју ве ли ког бро ја 
ин те лек ту а ла ца и јав них лич но сти у ко јој се тра жи ре фе рен
дум на ко ме би се гра ђа ни из ја сни ли о ула ску у НА ТО са вез, и 
по но во се ис ти че за ла га ње да Ср би ја оста не ван ње га, као вој но 
не у трал на зе мља . Ова пе ти ци ја је за из ве сно вре ме по кре ну ла 
јав ну де ба ту о том пи та њу, али стран ка ни је опе ра ци о на ли зо
ва ла ово у кон крет ну по ли тич ку ак ци ју . Да кле ни је по кре ну то 
са ку пља ње гла со ва гра ђа на за рас пи си ва ње ре фе рен ду ма, ни ти 
је та ква ме ра зах те ва на од скуп шти не .

С дру ге стра не, Еко ном ски са вет ДССа је ди ни је по ка зи вао 
зна ке жи во та и ам би ци ју да се ак тив но бо ри за ме сто у јав ном 
про сто ру и да ну ди не ка ква ре ше ња . Са вет, на чи јем че лу је би
зни смен Не над По по вић, функ ци о ни ше као по себ но те ло у окви
ру стран ке . Чак има и по себ не про сто ри је и мо же се твр ди ти да 
га је По по вић ор га ни зо вао као јед но од сво јих пред у зе ћа .

Са вет је ди ни ис пред ДССа по ку ша ва да се ба ви еко ном ском 
про бле ма ти ком, да ту ма чи и кри ти ку је вла ди не еко ном ске ме
ре, на цр те бу џе та, укуп ну еко ном ску си ту а ци ју итд . Ве ли ки 
про блем за њих у јав но сти је чи ње ни ца да еко ном ску по ли ти ку 
зе мље во де пре ма истом мо де лу исти љу ди ко ји су је во ди ли и 
у пе ри о ду кад су они би ли на вла сти, да кле Мла ђан Дин кић и 
Г17+ . Сто га вр ло не кре ди бил но де лу ју на сту пи у ко ји ма се под
се ћа на то ка ко је до пре две го ди не про сеч на пла та би ла ве ћа за 
ско ро 100 евра – та да је има ло шта да се про да и да се упум па у 
пла те; сад је то га све ма ње .

108 http://www .dss .org .rs/view_file .php?file_id=248
109 Исто .
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Нај о збиљ ни ји про је кат По по ви ће вог са ве та је сте по ку шај да 
се за 21 град у Ср би ји на пра ве ло кал ни еко ном ски про гра ми .110 
У пи та њу је је дан од рет ких па мет них мар ке тин шких по те за 
ДССа . По по вић је осми слио и ре а ли зо вао ове про гра ме и по чео 
да их про мо ви ше у по ме ну тим гра до ви ма, на сто је ћи да по ка
же ка ко ДСС мо же да по ну ди одр жи ву ре ле вант ну ал тер на ти ву 
раз во ја ло кал них сре ди на . Но, кад се уђе у су шти ну то га што 
се ну ди по ја вљу ју се про бле ми . Узми мо на при мер про грам за 
град Кру ше вац, не ка да је дан од нај ја чих ин ду стриј ских цен
та ра у Ср би ји ко ји је зна чај но еко ном ски осла био у по след њих 
де сет го ди на услед ло ших при ва ти за ци ја . Про грам не по ми ње 
мо гућ ност пре и спи ти ва ња ло ших при ва ти за ци ја, ни ти раз ма
тра мо гућ ност ка ко да се за мр ла ин ду стри ја у овом гра ду ожи ви . 
Ве ћи део до ку мен та је пре глед са да шњег ста ња . Кад се до ђе до 
ал тер на ти ва на и ла зи мо на по на вља ње вла да ју ће иде је да тре ба 
при вла чи ти ин ве сти ци је и сре ђи ва ти ин фра струк ту ру, а за тим и 
на тврд ње да су пер спек ти ве у до би ја њу енер ги је из об но вљи вих 
из во ра и у раз во ју ту ри зма!?

Нај зна чај ни ја но вост ко ју овај про грам ну ди је сте за ла га ње 
за при ва ти за ци ју ло кал них јав них и ко му нал них пред у зе ћа . 
Твр ди се да ће то ра ци о на ли зо ва ти ло кал не бу џе те и сма њи ти 
број за по сле них у та квим пред у зе ћи ма . De fac to ће то зна чи ти 
са мо по ве ћа ње бро ја не за по сле них у оп шти на ма, јер је очи глед
но да се но ва ме ста у при вре ди не ства ра ју . Но ова кве ме ре ка кве 
нам ММФ и Свет ска бан ка и ина че при пре ма ју сва ка ко не ће по
мо ћи ДССу да до би је из бо ре .

По сто ји још је дан за ни мљив до ку мент ко ји је иза шао из ове 
стран ке . То је про из вод Са ве та за кул ту ру стран ке ко ји је у мар ту 
об ја вио до ку мент под на зи вом Про грам ска на че ла за спро во ђе
ње кул тур не по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је .111 На рав но, пред ла
же се про гре сив но по ве ћа ње бу џе та за кул ту ру, али се не ка же 
ода кле би тај но вац тре ба ло да до ђе у вре ме кад ра пид но ра сте 
спољ ни и јав ни дуг зе мље . У осам на ест та ча ка има за ни мљи
вих пред ло га, али и оних збу њу ју ћих као што је опо ре зи ва ње 
ки ча, шун да и не у ку са (тач ка 4) или „за у ста вља ње го сто ва ња 
тур бо фол ка и оста лог му зич ког ђу бре та у ди ја спо ри” . Ина че, за 
ве ћи ну ових ства ри увек се по ста вља пи та ње – а за што ни сте то 
ре а ли зо ва ли кад сте би ли на вла сти?

Ова ко ве ли ки про стор по све ћен је ана ли зи њи хо ве про
грам ске по ли ти ке за то што она код ДССа (за раз ли ку од дру
гих стра на ка) игра ве ли ку уло гу – отуд их че сто и до жи вља ва ју 

110 Видети на страници http://www .ekonomskisavetdss .com/sr/lokalniprogrami
razvoja

111 http://www .dss .org .rs/newsitem .php?id=9165
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као де бат ни клуб, а не прак тич ну по ли тич ку ор га ни за ци ју . Код 
дру гих ће мо се мно го ви ше ба ви ти прак сом . О прак си ДССа го
во ри ли смо ра ни је . На кра ју тре ба до да ти да у пе ри о ду ка да су 
ра ди ка ли на кон це па ња обез гла вље ни, јав ност до жи вља ва ДСС 
као стран ку ко ја је прин ци пи јел но нај ви ше су прот ста вље на ре
жи му, али не ра ди ни шта да то опе ра ци о на ли зу је . Зна чај но је 
да они ни шта ни су про ме ни ли у ка дров ском са ста ву вр ха, као 
и да ни јед ном реч ју не при зна ју да су то ком вла сти пра ви ли 
би ло ка кве гре шке . Се бе пред ста вља ју као не ког ко се на вод но 
твр до гла во др жи прин ци па и твр ди ка ко је увек у пра ву са мо 
га дру ги (тј . би ра чи) не раз у ме ју, али га то баш и не по га ђа . У 
су шти ни, нај ве ћи про блем у ве зи са ДССом је дис про пор ци ја 
из ме ђу про грам ских на че ла и прак се док су би ли на вла сти, као 
и не до ста так ак ци је за бор бу про тив са да шњег ре жи ма или за 
ба вље ње ствар ним про бле ми ма ко ји су у жи жи као што су про
да ја Те ле ко ма, геј па ра да итд .

*

Ако се ДСС не из ја шња ва о овим ства ри ма јер у на че лу бе жи 
од жи вот них ства ри и др жи се углав ном ап стракт них ве ли ких 
те ма, СНС исту ствар ра ди из раз ли чи тих по бу да . По ја ва Срп ске 
на пред не стран ке ни је са мо нај зна чај ни ја про ме на у пар тиј ском 
си сте му Ср би је у по след њих не ко ли ко го ди на, већ је и из ван ре
дан ин ди ка тор прав ца у ко ме се раз ви ја ју пар ти је и пар тиј ски 
жи вот у овој зе мљи .

При чу о на пред ња ци ма за по че ће мо крат ким при ка зом 
зва нич них до ку ме на та . О про грам ским на че ли ма стран ка се 
из ја шња ва ла на три ме ста . Нај пре је јав но сти по ну ђе но де сет 
та ча ка о бу дућ но сти Ср би је, ко је се под на зи вом Ви зи ја на пред
не Ср би је мо гу на ћи на сај ту стран ке у одељ ку О на ма .112 Ових 
де сет та ча ка об у хва та ју: очу ва ње те ри то ри јал ног ин те гри те та 
Ср би је (од бра на Ко сме та, спре ча ва ње да љег одва ја ња Вој во ди
не), по моћ Ср би ма ван Ср би је, вла да ви на пра ва, за шти та на ци
о нал них ма њи на, европ ска пер спек ти ва али и мул ти по лар ност 
у спољ ној по ли ти ци, вој на не у трал ност, бор ба про тив ко руп
ци је и кри ми на ла, еко ном ско бла го ста ње, со ци јал на прав да и 
рав но ме ран ре ги о нал ни раз вој и де цен тра ли за ци ја . Ве ћи ну од 
ових де сет та ча ка пот пи са ле би и стран ке при пад ни це вла да ју ће 
ве ћи не . Оно по че му се раз ли ку ју је сте екс пли цит но за ла га ње 
за вој ну не у трал ност и тра же ње пре и спи ти ва ња не за ко ни тих 

112 http://www .srpskanaprednastranka .org/ 
%D1%81%D1%80/20100605001055 .html
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при ватиза ци ја . Оста ло је збир стан дард них оп штих ме ста са
вре ме не срп ске по ли ти ке . 

Истих де сет та ча ка, у скра ће ној вер зи ји, мо гу се на ћи и на 
по чет ку Ста ту та као је ди ног зва нич ног ор га ни за ци о ног до ку
мен та ко ји стран ка има . Нај ек спли цит ни ји и нај кон крет ни ји 
по ку шај да СНС по ну ди не ке кон ту ре про гра ма, је сте ко а ли ци
о ни спо ра зум пот пи сан 16 .11 .2010 . са Но вом Ср би јом, По кре том 
сна га Ср би је и По кре том со ци ја ли ста .113 Нај у па дљи ви ја но вост 
овог спо ра зу ма је сте да је као пр ва тач ка на ве де но екс пли цит
но за ла га ње за пу но прав но члан ство Ср би је у Европ ској уни ји 
(Ср би ја у Евро пи) . Тач ке 2, 3 и 4 у не што раз ра ђе ни јем ви ду 
по на вља ју за ла га ња из де сет та ча ка (це ло ви та и де цен тра ли
зо ва на Ср би ја, вла да ви на пра ва и рав но прав ност свих гра ђа на, 
ја ка еко но ми ја као услов за мо дер ну и ја ку Ср би ју) . Исто ва жи 
за тач ке 7 и 8 (бор ба про тив ко руп ци је и кри ми на ла и со ци јал на 
прав да) . Тач ке 5 и 6 по ку ша ва ју да ло ци ра ју раз вој не еко ном ске 
по тен ци ја ле др жа ве у енер ге ти ци и по љо при вре ди . Оно што не 
ка жу је сте да све та кве ви зи је под ра зу ме ва ју ве ли ка ула га ња 
ко ја би др жа ва мо гла да обез бе ди са мо кре ди ти ма, да кле но
вим за ду жи ва њем . Ин те ре сант но, иако је спољ ни дуг до сти гао 
ве о ма ви со ке раз ме ре, а Ср би ја се при бли жа ва гра ни ци ви со ко 
за ду же не зе мље, во де ћа опо зи ци о на стран ка – ка ко СНС се бе 
пред ста вља – о тим основ ним про бле ми ма (за ду жи ва њу) му
дро ћу ти и, шта ви ше, овим на ја вљу је да би на ста ви ла са та квом 
по ли ти ком до дат ног за ду жи ва ња . Тач ке 9 и 10 се од но се на по
тре бе ства ра ња стра те ги је за мла де и раз вој кул ту ре, на у ке и 
обра зо ва ња као за ло га за бу дућ ност . У њи ма та ко ђе не ма ни чег 
што би ову стран ку одва ја ло од оста лих .

Да кле, у ових не ко ли ко по ку ша ја да ва ња про грам ске ори
јен та ци је, по тен ци јал ни гла сач не ће до би ти ни шта но во, а та ко
ђе ни на ја ву кон крет них ме ра ко ји ма би пар ти ја ис пу ни ла овај 
спи сак ле пих же ља ка кав има ју и дру ге пар ти је . 

Уоч љи во је ме ђу тим да за раз ли ку од дру гих пар ти ја, на
пред ња ци две и по го ди не на кон по чет ка де ло ва ња не ма ју зва
нич ни про грам .* Да кле стран ка ко ја твр ди да је нај ве ћа опо зи
ци о на стран ка ко ја пре тен ду је да на кон сле де ћих из бо ра до ђе 
на власт, не ма про грам ко ји би по ну ди ла сво јим би ра чи ма . Да 
ни је у пи та њу гре шка или не мар већ стра те шка од лу ка, имао 
сам при ли ке да чу јем од не ких чла но ва ко је лич но по зна јем . 
Они су твр ди ли да су на нај ви шим фо ру ми ма стран ке од лу чи
ли да на мер но не пи шу ни ка кав про грам пре сле де ћих из бо ра . 

113 http://www .srpskanaprednastranka .org/images/pdf/Sporazum .pdf
* Програм СНСа под називом Бела књига објављен је тек у новембру 2011, 

шест месеци пред изборе .
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Су шти на је да би их сва ко екс пли цит но из ја шња ва ње о мно гим 
шка кљи вим пи та њи ма ко ја де ле Ср би ју, до ве ло у су коб или са 
пред став ни ци ма ве ли ких за пад них си ла ко је мо ра ју да за до во ље 
да би за др жа ли но во сте че ни ле ги ти ми тет, или са соп стве ним 
гла са чи ма ко ји тре ба сво јим гла со ви ма да их до ве ду на власт .114 
Да би смо ово бо ље об ја сни ли, мо ра мо из ло жи ти ге не зу на стан
ка СНСа . 

На кон од ла ска Во ји сла ва Ше ше ља у Хаг 2003 . го ди не, Ни
ко лић и Ву чић су по че ли да при ла го ђа ва ју по на ша ње стран ке 
и јав ни дис курс зах те ви ма вре ме на и оп штој кли ми у ко јој је 
до ми ни ра ло пи та ње европ ских ин те гра ци ја . То ме ђу тим ни је 
би ло до вољ но да упр кос ве ли кој по др шци би ра ча по ста ну део 
вла сти . Ка ко се го во ри ло, њи хов ко а ли ци о ни по тен ци јал био је 
ве о ма ни зак јер ни ко ни је хтео са њи ма у ко а ли ци ју . Шта ви ше, 
че сто су их на зи ва ли ан ти си стем ском стран ком иако су до би ја
ли и по тре ћи ну гла со ва би ра ча . На про сто, због чи ње ни це да је 
Ше шељ и да ље фор мал но био на че лу стран ке и да је про грам 
Ве ли ке Ср би је оста јао осно ва њи хо вог де ло ва ња, стра ни фак
тор их је тре ти рао као па ри је срп ске по ли тич ке сце не са ко ји ма 
ни ко ме ни је би ло до зво ље но да оства ру је зва нич не кон так те и 
ко му ни ка ци ју .

На кон пред сед нич ких и пар ла мен тар них из бо ра 2008, ка да 
су опет упр кос ве ли кој по др шци из гу би ли оба пу та, по че ли су 
су ко би у СРСу . Ни ко лић је отво ре но кре нуо про тив вођ ства и 
по ли ти ке Ше ше ља и по ку шао је да са сво јом гру пом при ста ли ца 
пре у зме ли дер ство . На кон по ра за на ор га ни ма стран ке, од лу
чи ли су да ис ту пе из стран ке и да осну ју но ву ко ју су на зва ли 
Срп ска на пред на стран ка . Осим Ни ко ли ћа, је згро су чи ни ли 
Јор го ван ка Та ба ко вић, ге не рал Де лић, а на кон не ко ли ко ме се ци 
окле ва ња и нео д луч но сти при кљу чио се и Алек сан дар Ву чић . 
Стран ка је од стар та до би ла ве ли ки про стор у ме ди ји ма ко ји су 
би ли под кон тро лом вла сти, а од не куд су сти гла и зна чај на ма
те ри јал на сред ства .

Све је то до при не ло спе ку ла ци ја ма (о ко ји ма су у оп ту жба
ма нај ви ше го во ри ли њи хо ви бив ши са бор ци) да су опе ра ци ју 
На пред ња ци ду го при пре ма ли не ки кру го ви вла сти (ко ји су да
ли ме диј ски про стор), до ма ћи тај ку ни (ко ји су опе ра ци ју фи
нан си ра ли) и стран ци ко ји су це лу ак ци ју по др жа ли и уна пред 
обе ћа ли по др шку и ле ги ти ми тет при чи ако се ли де ри одво је од 
Ше ше ља . У сва ком слу ча ју, ин ди ка тив но је би ло да је по след ња 
кам па ња ра ди ка ла во ђе на под име ном „На пред Ср би јо”, као да 

114 Добра потврда за то је афера која се појавила у децембру 2010 . када су Ни
ко лић и Делић у неколико дана јавно изнели опречне ставове о хапшењу 
и изручењу Ратка Младића .
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се за и ста ра ди ло о при пре ми би рач ког те ла за но ву На пред ну 
стран ку . 

Нај ве ћа про ме на у на сту пу но ве стран ке је сте од у ста ја ње од 
при че о ве ли кој Ср би ји и при хва та ње при о ри те та европ ских ин
те гра ци ја као де ла оп штег по ли тич ког кон сен зу са . То је на гра ђе
но јав ном по др шком европ ских зва нич ни ка, а по че ла су да им се 
отва ра ју и вра та ко ја су ра ни је би ла увек за тво ре на . На пред ња ци 
су та ко до шли у по зи ци ју да им с јед не стра не би рач ко те ло и 
да ље чи не не ка да шњи гла са чи ра ди ка ла ко ји оче ку ју твр ђу на
ци о нал ну при чу и оштри је то но ве пре ма За па ду, а с дру ге стра не 
да зна ју ка ко их сва ки по тез ко јим ири ти ра ју стран це ода ља ва од 
вла сти . Сто га су свој опо зи ци о ни рад огра ни чи ли на ап стракт ну 
кри ти ку вла сти због бе де, ко руп ци је, кри ми на ла итд, упа дљи во 
из бе га ва ју ћи да се јав но из ја шња ва ју о кон тро верз ним те ма ма 
као што су са рад ња са Ха шким три бу на лом, геј па ра да, при кљу
че ње НА ТО са ве зу, ста тус Ко сме та итд . За ни мљи во је нпр . да су 
се на кон при ти ска јав но сти но ми нал но при дру жи ли бло ку ко ји 
се про ти ви про да ји Те ле ко ма, али су он да у пар ла мен ту од би ли 
да по др же та кву ини ци ја ти ву СРСа и ДССа .115

Ком пле тан ста тус СНСа је и да ље спо ран и не ја сан . По свим 
пи та њи ма њи хов став је ам би ва лен тан . Ја сно је да же ле да до ђу 
на власт, али ни ко не мо же да прет по ста ви ка ко би се у њој по на
ша ли и ка кву би по ли ти ку спро во ди ли . И код стра них фак то ра 
ко ји су по др жа ли њи хо во ства ра ње да би се раз би ли ра ди ка ли и 
да би се ство ри ла опо зи ци ја од ко је би ДС мо гао да стра ху је као 
ал тер на ти ве, и да ље по сто ји од ре ђе на до за не по ве ре ња пре ма 
њи хо вим на ме ра ма .

На ал тер на тив ној ме диј ској сце ни тра ју ве ли ке рас пра ве о 
то ме да ли се они мо гу сма тра ти пра вом опо зи ци јом . Осим из
ра зи те бла го на кло но сти ре жим ских ме ди ја, и не ких кон тро вер
з них по те за (као што је сла ње тран скрип та раз го во ра са вр хом 
ДССа стра ним ам ба са до ри ма), че сто се по те же кру ци јал ни ар
гу мент да стран ка ни је уче ство ва ла на из бо ри ма, а да ско ро две 
и по го ди не ње ни по сла ни ци се де у пар ла мен ту и има ју свој по
сла нич ки клуб за хва љу ју ћи по др шци по сла ни ка вла сти у адми
ни стра тив ном од бо ру .

До дат на ениг ма су њи хо ви из во ри фи нан си ра ња . СНС има 
ве о ма скуп и бо гат јав ни на ступ, ор га ни зу је ми тин ге ко ји по
пут оног у бе о град ској Аре ни до ста ко шта ју, а као на вод не фи
нан си је ре стран ке на во де чла но ве Ни ко ли ће ве по ро ди це . Че
сто су оп ту жи ва ни да су бли ски по је ди ним тај ку ни ма, па чак 
и да их фи нан си ра ју Су бо тић и Ђу ка но вић . Си гур но је да су у 

115 Види Александар Павић, „Тачка на напредњаке”, http://www .vidovdan .org/
component/content/article/37politika/506820101209192427
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ко а ли ци ји са Бо го љу бом Ка ри ћем и да од ње га као чо ве ка са 
по тер ни це до би ја ју од ре ђе на фи нан сиј ска сред ства . Због све
га ре че ног, про грам је ту очи глед но по след ња ствар о ко јој се 
раз ми шља, а при о ри тет је ства ра ње стра те ги је ко јом ће се ова 
гру па ци ја на кон де сет го ди на до ко па ти вла сти, би ло са мо стал но 
или у ко а ли ци ји са Де мо крат ском стран ком . Отуд они да ле ко 
пре ва зи ла зе уоби ча је ни на ступ catchall пар ти је и пре тва ра ју 
се у чист ин стру мент осва ја ња вла сти, ко ји об у хва та и њи хо ве 
фру стри ра не гла са че жељ не да по сле де сет го ди на до ђу до при
ви ле ги ја вла сти, и Ка ри ћа жељ ног за шти те од за тво ра, и мо
нар хи сту Или ћа ко ји хо ће по но во да ба ра та бу џе том за пу те ве, 
и ко му ни сту Ву ли на итд .

*

Срп ски по крет об но ве је стран ка ко ја је би ла не са мо нај ве ћа 
опо зи ци о на стран ка де ве де се тих већ је би ла и пр ва стран ка ко ја 
је на кон об на вља ња плу ра ли зма на сту пи ла са отво ре но де сних 
по зи ци ја . У про те клој де це ни ји ова пар ти ја се све ла на ни во 
стра на ка ко је су ис под цен зу са и ко је у пар ла мент мо гу да уђу 
са мо као де ло ви ко а ли ци ја . На из бо ри ма 2006 . иза шли су са ми 
и до би ли ре ал них 3% гла со ва оста ју ћи ван пар ла мен та . Сто га су 
на сле де ћим из бо ри ма 2008 . уз ве ли ку по моћ стра на ца на шли 
ме сто у ко а ли ци ји оку пље ној око Де мо крат ске стран ке, об но ви
ли пар ла мен тар ни ста тус и до би ли ме сто ми ни стра за ди ја спо ру .

СПО да кле те шко да за вре ђу је ста тус ре ле вант не стран ке, 
али је за наш рад ва жан из не ко ли ко раз ло га . Они су је ди на пар
ти ја уз ЛДП и Г17 чи ји се ста во ви ни ка да не на ла зе у ко ли зи ји са 
оним што је оквир на за пад на по ли ти ка пре ма Ср би ји . De fac to 
по др жа ва ју и не за ви сност Ко сме та и мак си мал ну ауто но ми ју 
Вој во ди не и рас про да ју стра те шких јав них пред у зе ћа и ре ги о на
ли за ци ју и при сту па ње НА ТО пак ту итд . А све то пред ста вља ју 
као про грам де сни це .

СПО је ме ђу пр ви ма од ре а го вао на но во отва ра ње при че о 
де сни ци и већ с је се ни 2008 . иза шао са на цр том про гра ма европ
ске де сни це . Од та да се они на ла зе у цен тру иде је при сут не у 
не ким стра ним ам ба са да ма да се оку пи јед на ко а ли ци ја про е
вроп ских гру па ци ја ко ја би укљу чи ла ма ње стран ке, не ке по је
дин це и не вла ди не ор га ни за ци је, чи ме би се на пра ви ло је згро 
бу ду ће де сни це у Ср би ји . До са да од то га ни је ура ђе но ни шта . У 
по чет ној ва ри јан ти је згро је тре ба ло да чи не Г17 и СПО . У ме ђу
вре ме ну је Дин кић уме сто „де сне” узео при чу о ре ги о ни ма а не
дав но је ожи вље на иде ја да се и СПО при кљу чи тој но вој Уни ји .
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До та да са ма стран ка на ста вља да раз ви ја и про мо ви ше се
бе као Је згро европ ске де сни це,116 ка ко гла си но ви про грам ски 
до ку мент об на ро до ван на са бо ру стран ке одр жа ном у де цем бру 
2010 . Овај илу стро ва ни до ку мент об ја вљен на осам стра на са
сто ји се од не ко ли ко тек сто ва . По чи ње до зом са мо кри ти ке јер 
се при зна је ка ко је пар ти ја фор ми ра на као пар ти ја екс трем не 
де сни це али се, ка ко ка жу, бр зо при зва ла па ме ти и при хва ти ла 
европ ске вред но сти . Те мељ про гра ма је Ср би ја у Евро пи и ода
тле се из во де сви оста ли по сту ла ти . Ово је ва жно за раз у ме ва ње 
чи ње ни це да у Ср би ји и да ље до ми ни ра спор о ге о по ли ти ци и 
спољ но по ли тич ком усме ре њу др жа ве, уме сто да по сто ји бор
ба иде о ло ги ја, вред но сти и на њи ма оформ ље них про гра ма за 
уну тра шњу по ли ти ку . 

Чи тав про грам је во ђен том иде јом да би ра чу тре ба пред ста
ви ти Евро пу, од но сно при кљу че ње ЕУ као ре ше ње за све . Отуд 
чи тав низ бај ко ви тих тврд њи ко је не са мо да не ма ју те ме ља у 
ре ал но сти већ у усло ви ма дра ма тич не еко ном ске кри зе ко ја по
тре са та ко зва не ПИГС др жа ве и ис точ но е вроп ске но ве чла ни це 
ЕУ, зву че би зар но: нпр . ка ко у Евро пи ви ше не по сто је ка те го ри је 
ве ћин ских и ма њин ских на ро да у др жа ва ма, ка ко су ис точ но е
вроп ске др жа ве пре по ро ђе не а Бу гар ска и Ру му ни ја при сти жу 
европ ске стан дар де ко ра ци ма од се дам ми ља, за тим тврд ња ка ко 
ће европ ске суб вен ци је да спа су срп ско се ло, ка ко у ЕУ бо га те 
др жа ве по ма жу си ро ма шни ма итд . 

Ту се на ла зи све оно што зах те ва ак ту ел на по ли тич ка ко
рект ност, од но сно оно што она тре нут но дик ти ра: еко ло ги ја, 
су о ча ва ње са про шло шћу, ра ди кал на ре ги о на ли за ци ја и де цен
тра ли за ци ја Ср би је (цен тра ли за ци ја се оп ту жу је за сва зла све та 
укљу чу ју ћи и кри ми нал и ко руп ци ју) . По сто ји и по се бан про
грам ски до ку мент, Про грам ска де кла ра ци ја о де цен тра ли за ци
ји вла сти у Ср би ји,117 до нет у де цем бру 2007 . го ди не . На рав но, 
илу зор но је пи та ти за што за три го ди не у вла сти ни су ни шта 
ура ди ли на спро во ђе њу те де кла ра ци је . Нпр . у њој се тра жи да 
се и у ма лим оп шти на ма отва ра ју оде ље ња су до ва, док су по
сла ни ци СПОа гла са ли за по след њу ре фор му пра во су ђа ко ја 
је уки ну ла по сто је ћа оде ље ња, сма њи ла број оп шти на ко је их 
има ју и цен тра ли зо ва ла пра во суд ну прак су у ре ги о нал ним цен
три ма . Исто та ко на ста вља ју да при ча ју о по тре би ре сти ту ци је, 
а да ни шта кон крет но не пред у зи ма ју . Не што су ипак ура ди
ли у ве зи са дру гом ста ром оп се си јом, отва ра њем по ли циј ских 
до си јеа . У де цем бру 2010 . су под не ли За кон скуп шти ни ко ји је 

116 http://www .spo .org .rs/file/jezgrodesnesrbije_web .pdf
117 http://www .spo .rs/file/decent .htm
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од би јен гла со ви ма њи хо вих ко а ли ци о них парт не ра, но то ни на 
ко ји на чин ни је по ква ри ло њи хо ве од но се .

Не ка да кључ ни сег мент про гра ма, мо нар хи ја, све ден је на 
је дан про то ко лар ни па сус . Као нај ве ћи про блем у Је згру ви ди се 
„срп ска ан ти е вроп ска па ра де сни ца” пре ма ко јој СПО очи глед но 
хо ће да из гра ди свој про грам европ ске де сни це . Ту се до ла зи до 
нај ве ћег про бле ма ко ји овај „НА ТОчет нич ки” про грам има за 
на ступ у да на шњој Ср би ји . На по след њој стра ни по ми ње се чет
нич ки по крет за ко ји се ка же да је „су ро во по ра жен и уни штен” . 
Не по ми ње се, ме ђу тим, ка ко се то де си ло и ко је од го во ран за 
уни ште ње овог по кре та јер се ти ме де ле ги ти ми ше све за шта 
се СПО за ла же, а пре све га при ча о без у слов ној ко о пе ра ци ји са 
За па дом и НА ТО пак том . На и ме, услов је да се за бо ра ви да су 
упра во глав не зе мље у пак ту, а пре све га Ен гле ска, од го вор не 
за то што се де си ло по кре ту јер су на кон кон фе рен ци је у Те хе
ра ну до не ле од лу ку да по ма жу са мо ко му ни стич ки по крет, а 
1944 . су на те ра ле кра ља Пе тра Ка ра ђор ђе ви ћа да упу ти по зна ту 
на ред бу при пад ни ци ма ЈВуО да се при кљу чу ју Ти то вој вој сци 
као је ди ној ле ги тим ној у Ју го сла ви ји . Упра во при мер мо нар хи
стич ког и ан гло фил ског чет нич ког по кре та ко ји је био ло ја лан 
пре ма Бри та ни ји и због то га про пао, нај ви ше угро жа ва за ла га
ње СПОа да Ср би ја увек и по сва ку це ну тре ба да иде са сво јим 
„за пад ним са ве зни ци ма” .

Ор га ни за ци о но, СПО је и да ље не ка вр ста при ват не фир ме 
Ву ка и Да ни це Дра шко вић . Упр кос ло шим ре зул та ти ма стран ке, 
ни ко не мо же да угро зи ме сто пред сед ни ка или да про ба да по
ве де стран ку ван окви ра ко је Дра шко ви ћи дик ти ра ју . Да кле не
ма но ве ауто ном не ели те, већ се у врх ко оп ти ра ју ис кљу чи во по
слу шни и њи ма ло јал ни ка дро ви . СПО да кле не по ка зу је ре ал не 
мо гућ но сти да по но во по ста не ре ле вант на стран ка у Ср би ји, а 
про грам Је згра де сне Ср би је (упр кос бом ба стич ном на сло ву о 
европ ској де сни ци) са свим се укла па у оп шти тренд ве ге ти ра ња 
стран ке на ма ње од 3% по др шке . Чи ње ни ца да су у ко а ли ци ји са 
ДСом и СПСом (о чи јим чел ни ци ма и не ким ак тив ним функ
ци о не ри ма Дра шко ви ћи и да ље го во ре као о зло чин ци ма), а да 
су у Вој во ди ни нај бли жи Ли ги со ци јал де мо кра та, го во ри да им 
је при ча о иде о ло ги ји у су шти ни не бит на, а да до ми ни ра ју ин
те ре сом мо ти ви са на праг ма ти ка и ге о по ли тич ко усме ре ње . А то 
на рав но не ма ве зе са пи та њем де сни це или ле ви це .

*

Г17+, од но сно њи хов по след њи про је кат Уни ја ре ги о на Ср
би је, на ла зи се ов де за то што је члан Европ ске на род не пар
ти је, да кле по ро ди це де сних, кон зер ва тив них и на род њач ких 
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стра нака, и за то што пред ста вља нај по жељ ни ји вид де сни це 
ка кву би стран ци ов де же ле ли да ви де . Су штин ски, у пи та њу је 
стран ка ко ја је нај бли жа оно ме што су да нас у Евро пи ли бе ра ли . 
Да кле они су мно го бли жи ли бе рал ним не го кон зер ва тив ним 
стран ка ма, а у Ср би ји су про грам ски нај бли жи ЛДПу са ко јим 
пре тен ду ју на исте гла са че, мла до ур ба но ул траре форм ско гла
сач ко те ло . Су штин ска раз ли ка у од но су на европ ске кон зер ва
тив не стран ке је сте од нос пре ма пи та њи ма ре ли ги је и ути ца ја 
цр кве у јав ном жи во ту . За раз ли ку од европ ских на род ња ка ко ји 
сво ју по ли ти ку гра де на хри шћан ским вред но сти ма и од бра ни 
ор ган ских со ци јал них ве за (по ро ди ца, па ро хи ја, на ци ја итд), 
Г17 за го ва ра ра ди кал ни ин ди ви ду а ли зам и не ма ни ка кав од нос 
пре ма хри шћан ским вред но сти ма . Украт ко, си гу ран сам да ве
ли ка ве ћи на би ра ча ове стран ке сво ју де цу ша ље на гра ђан ско 
вас пи та ње, а не на ве ро на у ку .

Уоста лом, тре ба по гле да ти про грам стран ке . За ни мљи во је, 
ина че, да се на сај ту стран ке као зва нич ни про грам на ла зи до ку
мент ура ђен још 2004 . го ди не .118 У ње му се на при мер го во ри о 
по тре би да Ср би ја бу де са мо стал на др жа ва . По што је то Ср би ја 
си лом при ли ка по ста ла још 2006, зву чи по ма ло би зар но да се 
ова ажур на и пред у зет на стран ка ни је по тру ди ла да ма кар у том 
де лу „ап деј ту је” про грам . Та чи ње ни ца, слич но већ по ми ња ном 
од но су на пред ња ка пре ма пи та њу про гра ма, за пра во го во ри о 
сми слу ба вље ња по ли ти ком у Ср би ји . Ви ни сте ту да би сте оства
ри ли сво је иде је већ да би сте осва ја ли власт и за вр ша ва ли по
сло ве за се бе и дру ге . Ко га још бри га за про грам?

По сто је ћи про грам ни јед ном реч ју не по ми ње ни цр кву, 
ни ре ли ги ју, ни хри шћан ство . До ду ше, по сто ји кра ћи оде љак 
у ко ме се го во ри о дру гој ди стинк тив ној од ли ци на род њач ких 
и де мо хри шћан ских пар ти ја, о со ци јал нотр жи шној при вре ди . 
Ме ђу тим не до ста ју мо рал норе ли ги о зне осно ве из ко јих пар
ти је те про ве ни јен ци је ина че из во де сво је еко ном ске про гра
ме, као што не до ста је и ис ти ца ње зна ча ја прав не бор бе про тив 
мо но по ла . Сто га је еко ном ски про грам ове пар ти је (ко ји ина че 
до ми ни ра у до ку мен ту и у ње ном ра ду) мно го бли жи ак ту ел ној 
иде о ло ги ји ва шинг тон ског кон сен зу са,119 од но сно оном па ке ту 
ко ји су гло бал не фи нан сиј ске ин сти ту ци је из во зи ле у све зе мље 
у тран зи ци ји у по след њих три де се так го ди на . Отуд Г17 (иако 
има ве о ма ма лу по др шку би ра ча) de fac to већ де сет го ди на во
ди мо не тар ну, еко ном ску а че сто и фи скал ну по ли ти ку ове зе
мље . Нај ре ле вант ни ја прет по став ка ко ја то об ја шња ва је сте да 

118 http://www .g17plus .rs/v2/images/stories/dokumenti/programg17plus .pdf
119 Види Јован Б . Душанић, Washington Consensus, Нова Европа, Београд, 

2007 .
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стран ци, ко ји нај ви ше по ве ре ња има ју упра во у њих, зах те ва ју 
од сва ке вла сти да им пре пу сти во ђе ње тих стра те шких сек то ра 
и ми ни стар ста ва . Дру ги су тај ну њи хо ве ду го веч но сти тра жи ли 
у од лич ним ве за ма са не ким тај ку ни ма, а пре све га са Ми шко
ви ћем и Во ји ном Ла за ре ви ћем, док зва нич на вер зи ја гла си да су 
они из ван ред ни пре го ва ра чи ко ји увек уме ју да ис ко ри сте свој 
по ло жај је зич ка на ва ги!?*

Г17 је у јав но сти ви ше пу та по ре ђен са ЈУЛом из пе ри о да де
ве де се тих . За ко га год да сте гла са ли у про те клих де сет го ди на, 
опет би кључ не еко ном ске по сло ве пре у зе ла ова гру па ци ја, за 
ко ју не ки твр де да је нај бо ља аген ци ја за за по шља ва ње у Ср би ји . 
Дру ги опет твр де да је њи хо ва уло га ве ли ка због огром ног ко а ли
ци о ног по тен ци ја ла, због чи ње ни це да је нпр . Ко шту ни ци би ло 
лак ше да се ба ви по ли тич ким пи та њи ма, а да њи ма пре пу сти 
во ђе ње еко но ми је, итд .

У сва ком слу ча ју, нај ва жни ји за да так ове по ли тич ке пар ти је 
већ го ди на ма је сте бор ба да се пре ба ци цен зус, уђе у пар ла мент 
и оси гу ра ју за те че не по зи ци је . Го ди не 2006 . су уз нај ду жу кам
па њу ус пе ли да пре ђу цен зус, а 2008 . су иза шли на ли сти са 
Де мо крат ском стран ком ка да су до би ли чак че твр ти ну ме ста са 
за јед нич ке кво те . Због по гор ша них од но са са овим парт не ром, 
чи ни се да су при ну ђе ни да по но во тра же мо дус ка ко да са ми уђу 
у пар ла мент . Већ смо по ми ња ли ком би на ци је ко је су их ви де ле 
у не кој вр сти ко а ли ци је са СПОом, као је згро но ве европ ске 
де сни це . Ме ђу тим опре де ли ли су се за дру гу оп ци ју ко ја де лу је 
до ста ис пла ти во .

Не баш по пу лар ни бренд Г17 на пу ту је да бу де за ме њен Уни
јом ре ги о на Ср би је . Па мет но је уоче но да бе о гра ди за ци ја иза зи
ва све ве ћи от пор код љу ди у си ро ма шним оп шти на ма . Та ко ђе, 
уоче но је да због па да кре ди би ли те та бе о град ских по ли тич ких 
пар ти ја све ма сов ни је по чи њу да се по ја вљу ју ја ке гру пе гра ђа
на на ло ка лу од ко јих су не ке, као у Пи ро ту, чак и осва ја ле оп
штин ску власт . На осно ву то га, еки па око Дин ки ћа по кре ну ла 
је при чу о ре ги о на ли за ци ји Ср би је ко ја тре ба да им бу де адут 
за сле де ће из бо ре .

На кон при прем не фа зе опи па ва ња, са ре а ли за ци јом се кре
ну ло 2009 . ка да је нај пре до нет За кон о ре ги о нал ном раз во ју . 
Нај ве ћа ениг ма у ве зи са њим је сте ка ко су и за што ко а ли ци о
ни парт не ри до пу сти ли да тај за кон про ђе . На при мер, њи ме се 
омо гу ћу је ди рект но ме ша ње у ин ге рен ци је ми ни стар ста ва ко
ја су под њи хо вом кон тро лом . Овим за ко ном ко ји је до живљен 

* Након избора 2012, УРС је са свега 14 посланика (тек 10 у власништву Г17) 
добио и Министарство финансија и Министарство економије, као и низ 
других важних економских ресора .
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као пред ло жак за из град њу но ве Дин ки ће ве пар ти је по ста вља 
се ком плет на па ра лел на по ли тич ка струк ту ра на ни воу це ле 
зе мље ко ја тре ба да во ди про цес ре ги о на ли за ци је, а пре ко ње
га се тој струк ту ри омо гу ћу је кон тро ла по за ма шних сред ста ва 
укљу чу ју ћи сред ства из ИПА фон до ва ко ја сти жу од ЕУ . Дин
ки ћу је дат сна жан и бо гат ме ха ни зам ко јим он за пра во у вре
ме ни ма кри зе при вла чи под сво је ску те ло кал не ли де ре ко ји ма 
су по треб не фи нан си је . А Дин кић до би ја гла со ве и ло кал ну ин
фра струк ту ру ко ја стран ци не до ста је . Ту су се у ме ђу вре ме ну 
укљу чи ли и не ки дру ги ак те ри, по пут На род не пар ти је Ма је Гој
ко вић ко ја је у све га две го ди не од из ла ска из СРСа нај пре би ла 
у на род њач кој ко а ли ци ји, за тим јед но вре ме до би ја ла по моћ 
ДСа, да би на кра ју за вр ши ла код Дин ки ћа . Очи глед но ни је реч 
о вред но сноиде о ло шким про ме на ма, већ о тра же њу парт не ра 
ко ји мо же да обез бе ди но вац и ме ди је .

Нај ве ћи про блем до са да је чи ње ни ца да но ви парт не ри очи
глед но не ма ју пре ви ше по ве ре ња у Дин ки ћа и Г17 . На и ме, ни су 
при ста ли да фор ми ра ју би ло шта ви ше од пред из бор не ко а ли
ци је . Дин кић и еки па су по ста ли си но ним за огром на не ис пу
ње на обе ћа ња и праг ма ти ку екви ли бри ра ња ко ја не ма гра ни ца . 
Отуд ће ма ло ко при чу о ре ги о на ли за ци ји и де цен тра ли за ци ји 
од њих до жи ве ти дру га чи је не го као но ви пред из бор ни мар ке
тин шки трик . Од мах сле ди пи та ње: ако ви већ де сет го ди на во
ди те еко но ми ју ове зе мље, ко га тре ба кри ви ти што су се раз ли ке 
из ме ђу нај ра зви је ни јих и нај си ро ма шни јих сре ди на у Ср би ји 
по ве ћа ле на 7:1? Да кле они са да на сту па ју као ле ка ри ко ји тре ба 
да ле че оно што су за пра во са ми на пра ви ли .*

*

У овом крат ком тек сту мо же мо са мо да по ме не мо да у пар ла
мен ту се ди и је дан по сла ник Де мо хри шћан ске стран ке Ср би је 
и да је во де ћа стран ка ма ђар ске ма њи не, Са вез вој во ђан ских 
Ма ђа ра, вр ло бли ска у Ма ђар ској вла да ју ћем де сном Фи де су и 
да њи хов про грам (осим за шти те пра ва соп стве не ет нич ке за
јед ни це) има и зна чај не еле мен те европ ске де сни це . 

У за кључ ку тре ба ис та ћи не ко ли ко мо ме на та .

* Уз најскупљу кампању на изборима 2012, УРС је ипак пребацио цензус 
освојивши 5,4% гласова . Из сукоба са ДСом изашао је као победник јер су 
на крају странци и тајкуни ДС отерали у опозицију, а Динкићу обезбедили 
сва суштинска места за управљање привредом и токовима новца у Србији . 
Тиме је успехом окончан читав пројекат ребрендирања Динкића под новом 
фирмом, који је започет доношењем Закона о регионалном развоју још пре 
три године .
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Пр во, по ја ва СНСа је нај бо љи ин ди ка тор прав ца у ком се 
раз ви ја пар тиј ски жи вот код нас . То је стран ка ко ја на мер но не 
де фи ни ше свој про грам и свој јав ни на ступ пре ци зно усме ра ва 
да бу де крај ње ам би ва лен тан . Ни око че га се не из ја шња ва . Циљ: 
кри ти ко ва ти власт и че ка ти да се они уру ше па да ви до ђе те и 
ра ди те исто .

Дру го, и да ље до ми ни ра ју пи та ња др жав ног спољ но по ли
тич ког усме ре ња, др жав ног ста ту са, НА ТО, од но са са ЕУ и Ру си
јом итд, а по пи та њу уну тра шње по ли ти ке, еко но ми је итд . не ма 
ни ка кве озбиљ не раз ли ке .120 Де сни ца не ну ди ско ро ни ка кав 
соп стве ни про грам . De fac to се при хва та по сто је ћи еко ном ски 
оквир за ду жи ва ња зе мље . Осим то га, сви они су би ли део вла
сти . Да кле ал тер на ти ве овом си сте му не до ла зе из опо зи ци о них 
пар ти ја већ од не за ви сних по је ди на ца, НВО итд .

Тре ће, упра во за то се већ ду же вре ме спе ку ли ше са иде јом 
да тре ба пра ви ти но ву стран ку де сни це у ко јој би та кве иде је и 
по је дин ци мо гли да на ђу про стор за за сту па ње про гра ма ко ји 
би истин ски гра дио вред но сни си стем ба зи ран на по ро ди ци, 
под сти цао до ма ћи ма ли и сред њи сек тор итд . Очи глед но је да то 
ни је мо гу ће ура ди ти кроз по сто је ће стран ке ко је су и да ље при
ват на пред у зе ћа сво јих ли де ра и ма ло број не ели те . По сто ји оп
шти кон сен зус да ни је мо гу ће сме ни ти Дра шко ви ћа у СПОу или 
Ко шту ни цу у ДССу, па сто га но ве ге не ра ци је ко је до ла зе – ако 
же ле не што да про ме не – мо ра ју да тра же но ве пу те ве . Тре нут но 
се на ал тер на тив ним ме ди ји ма и про сто ру во ди ве ли ка де ба та о 
то ме да ли је про ме на мо гу ћа кроз ова кав пар ла мен тар ни си стем 
у ко ме вла да ју ћа ка ста кон тро ли ше но вац, ме ди је, ме ха ни зме 
ре пре си је итд, или бор ба мо ра да се во ди ван пар ла мен тар ним 
ме то да ма .

При ли ком свих ових оце на по треб но је, ме ђу тим, во ди ти ра
чу на и о гло бал ном окви ру . Ве ћи на зе ма ља у Евро пи је да нас 
пре за ду же на и пред бан кро том, без об зи ра да ли су их во ди ле 
ле ве или де сне пар ти је . Све су ре ђе зе мље где иде о ло шке раз ли
ке ствар но ути чу на во ђе ње по ли ти ке, и где до ма ћа по ли тич ка 
ка ста има сна ге и хра бро сти да сво ју зе мљу од бра ни од по ср та ња 
у ду жнич ко роп ство, де мо граф ску про паст и вред но сно ра су
ло . Али при ме ри зе ма ља као што је Пољ ска по ка зу ју да је ипак 
мо гу ће дру га чи је . До бар при мер је из ме на кри вич ног за ко на 
у тој зе мљи ко ја на су прот тен ден ци ја ма по ли тич ке ко рект но
сти до но си ве о ма ре стрик ти ван кон зер ва тив ни кри вич ни за кон 
усме рен ка су зби ја њу де ви јант ног по на ша ња ко је се де фи ни ше 
из ве о ма тра ди ци о на ли стич ке пер спек ти ве .

120 Изјава Николића да је Тадићев програм добар, само се не примењује .
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Из у ча ва ње пар тиј ског жи во та у Ср би ји до жи ве ло је зна ча
јан на пре дак у по след њој де це ни ји . Њи ме је по чео да се ба ви 
ве ћи број ис тра жи ва ча, из у ча ва ју се ра зни аспек ти де ло ва ња 
стра на ка, об ја вљен је низ ве о ма ко ри сних збор ни ка и не ко ли
ко вред них струч них мо но гра фи ја . С дру ге стра не, по сто је не ки 
про бле ми ко ји се ре флек ту ју на ква ли тет и објек тив ност на ше 
пар то ло ги је . На при мер, ве ћи на ауто ра је по ли тич ки бли ска 
ДСу или ЛДПу, да кле две ма фрак ци ја ма јед не ле ве пер цеп ци је 
све та . Осим то га, чи ни се да је при сут на и цен зу ра по ли тич ке ко
рект но сти ко ја ис тра жи ва че (са мо)огра ни ча ва у по гле ду по да та
ка ко је из но се и на чи на на ко ји се пар тиј ски жи вот пред ста вља . 
Про блем фи нан си ра ња страна ка по ста вља се углав ном из нор
ма тив не пер спек ти ве, док се су штин ска пи та ња овог сег мен та 
до ма ће пар то ло ги је, од нос стра на ка и тај ку на као и стра нач ко 
че ру па ње јав них пред у зе ћа уоп ште не ис тра жу ју си сте мат ски . 

На ред на два есе ја по ку ша ва ју да из у ча ва њу про бле ма ти
ке пар тиј ског жи во та при ђу упра во из те пер спек ти ве . Аутор 
је на сто јао да пре ко раз ли чи тих, по ма ло не у о би ча је них ме то
да ис тра жи ва ња и ка на ла ин фор ми са ња ство ри ствар ну сли ку 
де ло ва ња ових пар ти ја . Сто га тек сто ви из гле да ју дру га чи је не го 
прет ход ни огле ди, али и ну де од ре ђе ни не ти пи чан ма те ри јал 
ко ји мо же би ти ко ри стан за раз у ме ва ње ствар ног функ ци о ни
са ња срп ских пар ти ја . Есеј ко ји сле ди об ра ђу је функ ци о ни са ње 
јед не ве ли ке пар ти је на спе ци фич ној те ри то ри ји Ауто ном не по
кра ји не Вој во ди не, а за њим иде есеј ко ји пред ста вља струк ту ру 
и прин ци пе ра да Ли бе рал но де мо крат ске пар ти је .

При су ство СНСа у Вој во ди ни 
и пар тиј ска струк ту ра

Да на 31 .01 .2011 . аген ци ја за ис тра жи ва ње јав ног мње ња Скан 
(ди рек тор Мил ка Пу зи га ћа) са оп шти ла је ре зул та те истра жи
ва ња ко је је ра ђе но у прет ход ном пе ри о ду . На осно ву тих по
да та ка, у Вој во ди ни Де мо крат ска стран ка има 27% по др шке, 
Срп ска на пред на стран ка 18% и Срп ска ра ди кал на стран ка 6% . 
Све оста ле пар ти је су ис под 5%, а ве ли ки је број нео пре де ље них 
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(на под руч ју чи та ве Ср би је да нас би на из бо ре иза шло ма ње од 
тре ћи не би ра ча) . 

Ово ис тра жи ва ње је сте ре ал но и по ка зу је по де лу јав ног 
мње ња на два со ци јал на бло ка . Би ра чи ДСа су углав ном бо ље 
сто је ћи, ви ша и сред ња кла са, као и они ко ји су за по сле ни у јав
ној упра ви, бу џет ским фир ма ма или при ват ним фир ма ма ко је 
по слу ју са др жа вом (ов де Пај ти ћем) . Је ди на ре ле ле вант на опо
зи ци ја су би ра чи бив ше је дин стве не ра ди кал не стран ке ко ји су 
да нас по де ље ни у два со ци јал но слич на, али по ли тич ки оштро 
су прот ста вље на бло ка .

Ин фор ма ци је са те ре на го во ре да је струк ту ра члан ства СНСа 
по ква ли те ту го ра од ра ди ка ла . У ра ди ка ли ма ипак има љу ди 
ко ји ма је не ка (на ци о нал на) иде ја ва жна, док су чла но ви СНСа 
углав ном опи са ни као љу ди без ика кве иде о ло ги је и си сте ма 
вред но сти, спрем ни на све да оства ре моћ и фи нан сиј ску ко рист . 
По пра ви лу су то ма ње обра зо ва ни и че сто не за по сле ни љу ди . 

СНС има огро ман при лив члан ства за то што га сви опа жа ју 
као нај про фи та бил ни ју оп ци ју у овом тре нут ку . По сто ји ра ши
ре но уве ре ње да они вр ло бр зо по ста ју део вла сти и на на ци о нал
ном, а че сто и на ло кал ном ни воу и сто га се члан ство у њи ма до
жи ља ва као нај бр жи на чин да се до ђе до за по сле ња и до уно сних 
по сло ва ко је да нас кон тро ли шу при пад ни ци ДСа, Г17 и СПСа .

Осно ву те струк ту ре у по чет ку су чи ни ли бив ши ра ди ка ли, 
али све ви ше до ла зе и бив ши при пад ни ци дру гих оп ци ја . Че сто 
су то љу ди ко ји су про ме ни ли до са да ве ћи број стра на ка (ДСС, 
СРС, СПО) и ко ји по ли ти ку до жи вља ва ју ис кљу чи во као про
фи та би лан по сао .

Члан ство је да кле са ста вље но из три гру пе, а до ми ни ра ју 
бив ши ра ди ка ли ко ји су кре ну ли за Ни ко ли ћем . Углав ном је у 
пи та њу со ци јал но ве о ма ни зак слој, али са огром ним пар тиј
ским и ор га ни за ци о ним ис ку ством ра да на те ре ну . Сто га је реч 
о ве о ма ја кој ор га ни за ци ји . Про сто зна ју по ли тич ки по сао због 
ве ли ког ис ку ства . Дру га гру па су та ко зва ни пре бе зи из дру гих 
стра на ка, ко је ов де до во ди же ља да до ђу по но во на власт . Углав
ном су то бив ши чла но ви ДССа, СПСа, СПОа, па чак и ДСа . 
Тре ћа гру па су пот пу но но ви љу ди ко ји су пр ви пут по ли тич ки 
ан га жо ва ни . Та квих не ма мно го, али од њих и не ма не ке ве ли ке 
ко ри сти јер о ор га ни за ци о ном по слу не зна ју ни шта .

Број чла но ва сли чан је бро ју чла но ва ДСа . У Но вом Са ду 
бли зу 7 .000, на осни ва њу 4 .000 . Но не ма ју ме диј ски пре по зна
тљи вих љу ди . То ма Ни ко лић је у пот пу но сти кон тро лор ра да 
стран ке у Вој во ди ни . Он пре ко Вла ди ми ра Га ли ћа др жи све, али 
му је чак и Ми ро вић ло ја лан .

Нпр, је дан од нај ва жни јих љу ди у Срем ској Ми тро ви ци је 
бив ши ди рек тор бол ни це, ко ји је био ка дар ДССа и бли зак 
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при ја тељ не ка да шњег ми ни стра здра вља Обре на Јок си мо ви
ћа . СНСу је при шао да би на кон сле де ћих из бо ра по но во био 
ди рек тор бол ни це .

У сва ком слу ча ју, они су да нас нај ја ча опо зи ци о на струк ту
ра у Вој во ди ни са нај ја чом пар тиј ском ин фра струк ту ром по сле 
ДСа . Про це не су да су и у по гле ду члан ства на 2/3 бро ја чла но ва 
Де мо крат ске стран ке ко ја је ап со лут на стран ка вла сти . Да кле по 
број но сти има ју ве ли ки по тен ци јал . Ква ли тет је ме ђу тим да ле ко 
од кван ти те та . Сву да са те ре на се чу је да не ма ју углед них љу ди 
ко ји има ју не ку те жи ну у ло кал ној сре ди ни . 

Ак тив но сти стран ке у Вој во ди ни

Иако су осно ва ни пре две и по го ди не, на пред ња ци су тек 
не дав но по че ли да фор ми ра ју сво је ме сне и ло кал не од бо ре . Тек 
у по след њих не ко ли ко ме се ци по че ле су да се одр жа ва ју њи хо ве 
из бор не скуп шти не за ло кал не од бо ре, чи ме ми сле да оја ча ју 
струк ту ру и да их по ла ко при пре ма ју за из бо ре . Ме ђу тим, чим је 
по че ло фор мал но струк ту ри ра ње, по че ли су и про бле ми . Углав
ном се чу је да до ла зи до ве ли ких су ко ба уну тар ло кал них од бо ра 
око пре вла сти . Нпр . у Ср бо бра ну се ло кал на еки па ра ди ка ла ко
ја их је офор ми ла по де ли ла на два кри ла, а оно ко је је у ма њи ни 
ис ту пи ло је из стран ке и при дру жи ло се На род ној пар ти ји Ма је 
Гој ко вић . У Срем ској Ми тро ви ци су се офор ми ле две фрак ци је 
ко је су кра јем 2010 . одр жа ле две па ра лел не из бор не скуп шти не 
и иза бра ле два ру ко вод ства стран ке . Цен тра ла је од лу чи ла да 
до да љег не ре ша ва тај су коб јер им тре ба ју би ра чи и до зво ли ли 
су им да по сто је па ра лел но .

Узрок су ко ба је то што су из бо ри ипак још увек да ле ко па се 
члан ство на те ре ну углав ном ба ви уну тра шњим су ко би ма ка ко 
би се за у зе ле што бо ље по зи ци је за евен ту ал ну су тра шњу власт . 
Отуд мно го ин фор ма ци ја го во ри да су че сти су ко би, да им до
ста љу ди до ла зи, али да че сто гу бе и ве ли ке гру пе чла но ва ко ји 
пре ла зе у дру ге стран ке . Струк ту ра члан ства је и да ље ве о ма 
флу ид на . Осим то га, не за по сле ност је ве ли ка а по ло жај стра
нач ког функ ци о не ра ипак обез бе ђу је не ки но вац ко ји углав ном 
сти же из цен тра ле, као и кон тро лу и мо гућ ност ма ни пу ла ци
је оста лим фи нан си ја ма на ме ње ним из др жа ва њу стран ке . До 
са да су одр жа ни пре вре ме ни ло кал ни из бо ри у две оп шти не . 
У Оџа ци ма су про шли ло ши је не го што су оче ки ва ли, до би ли 
су 23% гла со ва, што је за 10% ни же од ДС ко а ли ци је . У Вр ба су 
су про шли још го ре и до би ли су све га 13,6% . Је дан од раз ло га 
је ве ли ка не по пу лар ност и на вод на ко рум пи ра ност та мо шњег 
глав ног чо ве ка Иго ра Бе чи ћа .
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Ва жни ји ло кал ни ор га ни 
и број члан ства у овој по кра ји ни

У прин ци пу, СНС у це лој Вој во ди ни има ре ла тив но ја ке и 
број не ло кал не од бо ре . Нај ве ћи од бо ри су у нај ве ћим гра до ви ма . 
Сва ка ко је нај ва жни ји од бор у Но вом Са ду и он бро ји но ми нал
но око 7 .000 чла но ва, иако још ни је фор мал но кон сти ту и сан . 

СНС фор мал но не ма по кра јин ски од бор . Стран ка де лу је пре
ко окру жних од бо ра, али са по ве ре ни ци ма . У Срем ској Ми тро
ви ци има ју око 2 .400 чла но ва (ДС има око 3 .600) . Оквир но им 
од бо ри бро је око 2 .000 до 2 .500 љу ди у ве ћим гра до ви ма .

Што се ти че бро ја члан ства на те ри то ри ји чи та ве Вој во ди
не, то је те шко утвр ди ти . Вр ло су бли зу ДСу по сна зи ло кал не 
ин фра струк ту ре . Про це не су да има ју од 70% до 100% оно га што 
има ју де мо кра те . Дру ги ве ли ки про блем је раз ли ка из ме ђу но
ми нал ног и ак тив ног члан ства . Но ми нал но они мо гу да ба ра та ју 
и са 35 .000 до 40 .000 . Ствар но ак тив них те шко да има ју ви ше 
од 20 .000 . Са да би ра ју ме сне и оп штин ске од бо ре .

Ва жни ло кал ни по ли ти ча ри СНСа 
у Вој во ди ни

Вој во ди на је до ста ва жна у укуп ној струк ту ри СНСа . Од 21 
по сла ни ка у ре пу блич ком пар ла мен ту, чак 9 њих је из Вој во ди не 
: 1 . Јор го ван ка Та ба ко вић (Но ви Сад), 2 . Ву че та То шко вић (Но ви 
Сад), 3 . Гој ко Ра дић (Су бо ти ца), 4 . Пре драг Ми ја то вић (Вр шац), 
5 . Зо ран Ма шић (Ру мен ка), 6 . Са ша Мак си мо вић (Но ви Бе чеј), 
7 . Ото Ки шмар тон (Ки кин да), 8 . Је ле на Бу ди ми ро вић (Срем ска 
Ми тро ви ца), 9 . Игор Бе чић (Вр бас) .

У Скуп шти ни Вој во ди не по сла нич ка гру па На пред Ср би јо 
бро ји пет чла но ва: 1 . Пред сед ник по сла нич ке гру пе Бо ре Ку тић 
(Ср бо бран), 2 . Ми лен ко Мак си мо вић (Вр шац), 3 . Са ша То до ро вић 
(Сом бор), 4 . Ла ди слав То мић (Ки кин да) и 5 . Игор Ми ро вић (Но ви 
Сад) . Ови љу ди чи не осно ву њи хо ве по ли тич ке ели те у Вој во ди ни .

Ли дер пар тиј ске ор га ни за ци је у Вој во ди ни је адво кат Вла
ди мир Га лић из Но вог Са да . Он је ка дар ко ји је до шао из ДССа . 
Био је ди рек тор Аген ци је за при ва ти за ци ју Ср би је 2006, пред
сед ник Управ ног од бо ра Вој во ђан ске бан ке, пред сед ник УО 
Срби ја га са и пред сед ник Град ског од бо ра ДССа за Но ви Сад . 
Га лић је ина че кум Де ја на Ми хај ло ва, нај ва жни јег чо ве ка ДССа 
за фи нан си је .
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Га лић је вр ло бли зак са Алек сан дром Ву чи ћем и да нас је 
чо век од нај ве ћег по ве ре ња вр ха стран ке . Он обез бе ђу је, кон
тро ли ше и ди стри бу и ра но вац за стран ку у Вој во ди ни . 

Ње гов нај ве ћи ри вал је Игор Ми ро вић . Он је био во де ћи 
опе ра ти вац ра ди ка ла и ди рек тор Ди рек ци је за гра ђе вин ско зе
мљи ште док је СРС био на вла сти у Но вом Са ду; ти ме је на пра
вио озбиљ ну по слов ну мре жу, а та ко ђе и сам за ра дио но вац и 
не крет ни не . Из ме ђу оста лог, био је у че стим су ко би ма са Ма јом 
Гој ко вић око кон тро ле нов ца . Оста ла је по зна та афе ра бе ха тон 
око по пло ча ва ња цен тра Но вог Са да . По сао је до де љен фир ми 
AIC Pro ject in ter na ti o nal на чи јем је че лу Дар ко Чо вић, Ми ро ви
ћев кум . У исто вре ме Чо вић је Ми ро ви ћу про дао два ста на . Чу је 
се да је Чо вић и да нас је дан од глав них фи нан си је ра СНСа, по
себ но пре ко Ми ро ви ћа . Ми ро вић је члан пред сед ни штва стран
ке, али је све ви ше не за до во љан јер је имао ве ће ам би ци је . Га лић 
га уве ли ко ис ти ску је из вр ха и сву да по Вој во ди ни и Но вом Са ду 
по ста вља се би бли ске љу де, та ко што ша ље јед ну гру пу Ро ма 
ко ју пла ћа да гла са за ње га . Ми ро вић има нај ви ше по ли тич ког 
иску ства али Га лић, по не ким про це на ма, има не ко ли ко ми ли
о на евра и мо же да фи нан си ра сво је по ли тич ке ам би ци је .

Ба та Ми ло ван чев, сме ње ни ди рек тор Ин сти ту та у Срем
ској Ка ме ни ци ко ји има ам би ци ју да се на то ме сто вра ти пре ко 
СНСа .

Све ти слав Кр стић, бив ши со ци ја ли ста, за по слен у Ср би ја га
су . У ло шим је од но си ма са Ба ја то ви ћем и хо ће да бу де ди рек тор 
па се на да да ће му СНС то омо гу ћи ти .

По сла ник Ву че та То шко вић је бли зак Ми ро ви ћу .
У Но вом Са ду је зна ча јан и док тор Зо ран Ми ло ше вић, бив

ши град ски се кре тар за спорт . Пре да је на ДИФу и еко ном ски 
је не за ви сан . Он и Јор го ван ка Та ба ко вић кон тро ли шу из бо ре 
и то ле ри шу Га ли ће ве не ле гал не ме то де јер не во ле Ми ро ви ћа .

Нај ва жни ји чо век у Ба на ту је Го ран Кне же вић, бив ши гра
до на чел ник Зре ња ни на, не ка да шњи пред сед ник ДСа за Вој
во ди ну, ко ји је про вео у за тво ру го ди ну да на, а и да ље се во ди 
про цес про тив ње га . Он је стра дао у су ко бу са Пај ти ћем и Мо де
стом Ду ли ћем . Узрок је би ло по ли тич ко оспо ра ва ње Пај ти ћа и 
угро жа ва ње Ду ли ће вих по сло ва у Зре ња ни ну . У ње го вом се фу је 
на ђе на по за ма шна сво та нов ца за ко ју је твр дио да пред ста вља 
цр не фон до ве стран ке до би је не из НИСа . У пи та њу је ве о ма 
спо со бан чо век ко ји са сво јом ло кал ном еки пом по ла ко ис ти ску
је бив ше ра ди ка ле ко ји су осно ва ли СНС у Зре ња ни ну . С дру ге 
стра не, чу ју се гла со ви да је не за до во ља ан сво јим ста ту сом у 
СНСу и да је оче ки вао ви ше . Он мо же да пред ста вља пре пре ку 
евен ту ал ној бу ду ћој же ље ној ко а ли ци ји СНСа и ДСа па му је 
по ли тич ка суд би на при лич но не из ве сна . 
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Зна ча јан чо век у Ср бо бра ну је Бо ре Ку тић, ко ји је био не у спе
шни кан ди дат ра ди ка ла за гра до на чел ни ка . Да нас је пред сед
ник по сла нич ког клу ба у Скуп шти ни Вој во ди не . Он је из бе гли ца 
из Сла во ни је, ве о ма кон тро верз не би о гра фи је . Од шко ле има 
три раз ре да сред ње и не ке кур се ве . За по слен је на но во сад ском 
гро бљу Ли сје, где га је за по слио ди рек тор гро бља Ми ло рад Бу ха, 
по сла ник СРСа у Скуп шти ни Ср би је, и пред сед ник тзв . Вла де 
Кра ји не у ег зи лу .

У Су бо ти ци је глав ни чо век ко га има ју Гој ко Ра дић, по сла
ник у скуп шти ни Ср би је, пот пред сед ник стран ке . На вод но је 
прав ник, из бе гли ца из Бо сне и Хер це го ви не, кум Јо ви це Мак
си мо вића, ду го го ди шњег окру жног јав ног ту жи о ца . Ра ди ћа су 
оп ту жи ва ли да је био у по слов ним од но си ма са Јо же фом Ка сом 
и да је та ко сте као ве ли ку ку ћу на Па ли ћу до бив ши ви ше не го 
по во љан кре дит . Би је га глас да је вр ло склон ко руп ци ји .

У Ки кин ди је нај зна чај ни је име Бра ни слав Бла жић . Он је био 
ду го го ди шњи ра ди кал ски гра до на чел ник . Ме ђу тим, он пла ни
ра ан га жман у вр ху и све ви ше вре ме на про во ди у Бе о гра ду, та ко 
да ло кал ни од бор во ди Ла ди слав То мић .

Игор Бе чић, по сла ник из Вр ба са . Лош ре зул тат у Вр ба су (све
га 13%) . 

Ме ђу ин те лек ту ал ци ма из два ја се јед но је ди но име: про фе
сор исто ри је Де јан Ми ка ви ца, бив ши члан ДССа . Он и Ми ро вић 
су по ред Јор го ван ке је ди ни ко ји су ин те ре сант ни за ме ди је, а он 
је је ди ни ко ји мо же не што да ка же о струч ни јим те ма ма, по еб но 
иден ти тет ског ти па . По ку ша ва да се при бли жи пред сед ни ку 
стран ке Ни ко ли ћу пре ко ко ле ге Ра до ша Љу ши ћа .

Сте ван Гу ду рић из Бе о чи на, не ка да у СПСу . Члан је глав
ног од бо ра .

Ми ро вић и Бе чић се шти те од за тво ра . Би ло је ин ди ци ја да 
ће ДС да по кре не ис тра ге про тив њих због по на ша ња док су би ли 
на вла сти као ра ди ка ли .

Оста ло су ано ни му си, чак и у та ко зна чај ним сре ди на ма као 
што су Срем ска Ми тро ви ца, Ру ма, Вр шац или Сом бор .

Фи нан сиј ска осно ва де ло ва ња СНСа 
у Вој во ди ни 

Фи нан си ра ње је нај ве ћи про блем СНСа за то што је реч о ре
ла тив но ве ли кој струк ту ри ко ја ни је у вла сти и не ма при ступ бу
џет ским па ра ма ко је су да нас глав ни из вор фи нан си рања страна
ка у Ср би ји . Они су у чи та вој Вој во ди ни опо зи ци ја . Највећи 
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део нов ца за фи нан си ра ње обез бе ђу је цен тра ла ко ја углав ном 
до ста вља тај но вац ло кал ним од бо ри ма . 

Нпр . у Зре ња ни ну је од бор до ста ве ли ки, и до ста су за сту
пље ни на ло кал ним ме ди ји ма ко је пла ћа ју, али из во ри твр де да 
ло кал на еки па не ма сво је фи нан си је јер Кне же вић ви ше ни је у 
вла сти . Да кле но вац сти же из Бе о гра да . 

С об зи ром да струк ту ру члан ства чи не ма хом не за по сле ни 
и си ро ма шни љу ди, ја сно је да ло кал ни из во ри фи нан си ра ња 
не ма ју мно го зна ча ја . По се бан слу чај је Но ви Сад у ко ме Га лић 
има сво је из во ре на ста ле још из вре ме на док је био у ДССу . Ми
ро ви ћев глав ни из вор је по ми ња ни Дар ко Чо вић ко ји се ба ви 
ра зним по сло ви ма (гра ђе ви нар ство, спорт ски те ре ни у окви ру 
ко јих и Ми ро вић има сво ју пе ри о ни цу) итд . Ми ро вић и Га лић 
чак ди жу и кре ди те код ко мер ци јал них ба на ка за те по сло ве .

За ни мљи во је да, пре ма не ким из во ри ма, Ву чић има за јед
нич ке по сло ве са Еле зо ви ћем, пред сед ни ком ДСа за Вој во ди ну 
и да и из тих па ра фи нан си ра стран ку .

Ве ће при ват не фир ме у Вој во ди ни не сме ју да фи нан си ра ју 
СНС да се не за ме ре ДСу и да не из гу бе при ступ ра зним по кра
јин ским фон до ви ма за раз вој итд .

Пре ко 80% нов ца да кле сти же из цен тра ле . И ове две кам
па ње за ло кал не из бо ре во ди ли су љу ди из Бе о гра да . 

На ло ка лу по сто је са мо не ке ма ње фир ме ко је су им бли ске . 
При мер су из бо ри у оп шти ни Жа баљ за по пу ну вој во ђан ског 
пар ла мен та . Кан ди дат СНСа је сам се бе фи нан си рао . То је бив
ши ра ди кал ко ји се обо га тио фир мом за ас фал ти ра ње ули ца . 

Од но си СНСа и дру гих пар ти ја

На ни воу по кра ји не нај го ри од но си су ра зу мљи во са ра ди
ка ли ма . Рат тра је и да ље, са мо не што сма ње ним ин тен зи те том . 
СРС их на зи ва из дај ни ци ма и ло по ви ма и не по сто ји ни ка ква 
мо гућ ност за би ло ка кву са рад њу чак и та мо где би има ли за јед
нич ки ин те рес . Ше шељ је ста вио за бра ну на та кве иде је .

Мо жда је још го ри од нос са На род ном пар ти јом Ма је Гој ко
вић . То су та ко ђе бив ши ра ди ка ли и че сто су то от пад ни ци од 
на пред ња ка па су лич ни ани мо зи те ти на ло ка лу ве о ма ва жни . 
Гој ко ви ће ва има очај не од но се са Ву чи ћем и Ни ко ли ћем још од 
вре ме на ра ди ка ла па се то пре но си и на са да шње стран ке .

Од но си са ДССом та ко ђе су ве о ма ло ши . Че сти су пре бе зи из 
јед не у дру гу стран ку и ме ђу соб не оп ту жбе ко је се пре но се с вр ха 
стра на ка . Ло кал ни од бор ДССа у Но вом Са ду го во ри све нај го ре 
о Га ли ћу као свом бив шем чла ну . У Су бо ти ци је не давно неколико 
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ва жних чла но ва СНСа (опо зи ци ја) пре шло у ДСС (ко ји је на вла
сти) оп ту жу ју ћи Ра ди ћа за не мо рал и не прин ци пи јел ност .

Је ди ни са ко ји ма СНС има иди лич не од но се у Вој во ди ни је 
СВМ . На то ме је мно го ра ди ла и ма ђар ска др жа ва, али и СНС 
ко ји је по ку ша вао да се при бли жи Ма ђа ри ма још док су би ли у 
ра ди ка ли ма . По сле из ла ска из СРСа они су се на гла ше но окре
ну ли ма њи на ма и ин си сти ра ју на то ме да они мо гу да бу ду још 
бо љи и до след ни ји парт нер ма њи на не го што је то ДС са ко јим 
су ма њи не до са да би ле у ко а ли ци ји . С дру ге стра не, на кон три
јум фа на из бо ри ма за ма њин ски са вет, СВМ је по стао је ди на 
ре ле вант на сна га ко ја го во ри ис пред ма ђар ске за јед ни це па је 
уто ли ко при влач ни ји за са рад њу . С об зи ром да су од но си СВМа 
и ДСа већ ду го ло ши, очи глед но је го то во ко а ли ци о но де ло ва ње 
СВМа и СНСа .* То се по себ но ви ди у Су бо ти ци где су за јед но у 
опо зи ци ји вла сти ко ју чи не ДС и дру ги .

Ге не рал но гле да но, на пред ња ци су при лич но изо ло ва ни . Са 
Ли гом и ЛДПом по сто ји ди рект на мр жња . Они за њих и да ље 
твр де да су исти ра ди ка ли као и пре . Ви де их као озбиљ ну кон
ку рен ци ју за парт не ра ДСу у вла сти и тру де се да их де за ву и шу 
код стра на ца .

Са Г17 не ма ни ка квих од но са . Не ма су ко ба, али не ма ни са
рад ње .

Са СПСом исто ни ка кви од но си . СПС у Вој во ди ни у пот пу
но сти за ви си од ДСа . У Оџа ци ма су СПС и СНС има ли же сто ка 
ме ђу соб на оп ту жи ва ња .

Ме то ди бор бе за гла со ве 

СНС се од ли ку је спо соб но шћу да при ку пи ар ми ју ло јал них 
ак ти ви ста за сва ку кам па њу . Сву да има ју ме сне од бо ре где тон 
да ју ја ки бив ши ра ди ка ли ко ји су увек би ли од лич но ор га ни за
ци о но по ве за ни .

Ку по ви на гла со ва је по ста ла и њи хов ме тод ра да . У Оџа ци ма 
су де ли ли те ле ви зо ре, џа ко ве с кром пи ром, уље, бра шно итд . Чак 
је би ло спе ку ла ци ја да су ДС и они ди рект но ку по ва ли гла со ве .

Од ли ку је их стал но, агре сив но ме диј ско по ја вљи ва ње и ши
ре ње ба зе по да та ка о сво јим би ра чи ма и си гур ним гла со ви ма . 
Ту су оп ште ак ци је при ку пља ња пот пи са за из ме ну уста ва, за 

* Након потписивања споразума о сарадњи СНСа и Штрахеове Слобо
дарске партије Аустрије, дошло је до одаљавања и Фидеса и СВМа од 
њих . У међувремену су се нешто поправили односи са Пајтићем, па се 
СВМ потпуно повезао са ДСом, одбијајући позив Вучића да учествују у 
новој републичкој власти . Овакву лојалност ДС је наградио прављењем 
коалиције са СВМом у Суботици, до чега је овима посебно стало .
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рас пи си ва ње пре вре ме них пар ла мен тар них из бо ра, про тив про
да је Те ле ко ма итд, ко је ло кал ни од бо ри ко ри сте за ме диј ско и 
при су ство у јав ном про сто ру уоп ште . По ста вља ју штан до ве у 
цен тру гра да, по ред пи ја ца, тр го ви на и сл, и ко ри сте аме рич ке 
си сте ме иден ти фи ка ци је би ра ча та ко што оне ко ји се пот пи су
ју упи су ју у сво ју ба зу, да би на кон то га ишли на њи хо ва вра та, 
ну ди ли при ступ ни це и ра чу на ли на њих као на си гур не гла со ве .

У Ки кин ди су у апри лу 2010 . при ку пи ли пре ко 100 .000 гла
со ва за рас пи си ва ње ван ред них ло кал них из бо ра .

Ко ри сте Ка ри ће ве ме то де да пла ћа ју љу де за уче шће на ми
тин зи ма . Пла ни ра ју се уско ро ми тин зи СНСа у Зре ња ни ну, Ста
рој Па зо ви итд .

У Сом бо ру су пра ви ли ак ци ју при ку пља ња књи га за ло кал
ну би бли о те ку . Са ку пи ли су сто ти нак књи га, али су на пра ви ли 
до га ђај ко ји је ме диј ски про пра ћен . Стал но има ју не ке та кве ло
кал не ак ци је ко ји ма др же тен зи ју, мо би ли шу члан ство, и ди жу 
по пу лар ност си му ли ра ју ћи да су спо соб ни да не што ра де и да 
во де бри гу о за јед ни ци .

Зан мљи ва је и пе ти ци ја у Ади про тив спо ме ни ка Ја но шу 
Да мја ни чу ко ју су та ко ђе ко ри сти ли за си гур не гла со ве и уко
ре њи ва ње у срп ском би рач ком те лу .

Из град ња по зи ци ја у Вој во ди ни

Основ но је да не ма ју ка па ци тет да сво је по зи ци је на про сто
ру Вој во ди не из гра де са ми . Све др жи цен тра ла, а у Вој во ди ни 
су до ста изо ло ва ни . Су штин ски, сви они се на да ју ко а ли ци ји са 
ДСом и да Ни ко лић бу де пре ми јер . 

Пај тић је ме ђу тим про тив то га (при па да де лу ДСа ко ји је 
про тив евен ту ал не бу ду ће ко а ли ци је са СНСом), јер би га то 
осла би ло и мо рао би да де ли власт са СНСом и у Вој во ди ни . 

Не ма ју не ких сво јих ло кал них и ре ги о нал них ме ди ја . Те ле
ви зи ја Ру бин у Ки кин ди им је нај бли жа, и то је је ди на та ква . 
У Зре ња ни ну пла ћа ју до бро тер ми не на не ко ли ко ло кал них 
те ле ви зи ја . Срем ска те ле ви зи ја их ре дов но пра ти . Оста ли их 
со лид но по кри ва ју . У ме ди је иду са мо Ми ро вић и Јор го ван ка 
Та ба ко вић, али опет се нај ви ше тра же Ни ко лић и Ву чић .

Обе кам па ње за ло кал не из бо ре во ди ли су љу ди из Бе о гра
да, а не ло кал ни од бо ри . До ђе еки па из Бе о гра да, за ку пи со бу у 
хо те лу, до не се ве ћи део нов ца и он да во ди кам па њу . Ка жу да је 
Ву чић из ван ре дан у тим по сло ви ма, од лич но ин фор ми сан и да 
има до бар те рен ски тим .
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ЛИ БЕ РАЛ НО ДЕ МО КРАТ СКА ПАР ТИ ЈА

Струк ту ра пар ти је

Ли бе рал но де мо крат ска пар ти ја на ста ла је као при ват но 
пред у зе ће пред сед ни ка Че до ми ра Јо ва но ви ћа и гру пе љу ди око 
ње га од ко јих су нај ва жни ји Бе ба По по вић и Стан ко Ца не Су бо
тић (ко ји се не по ја вљу ју у стран ци и де лу ју иза сце не) . На ста ла 
је као фрак ци ја у Де мо крат ској стран ци на кон што су Бо рис Та
дић и ње му бли ска гру па ци ја пре у зе ли стран ку и на из бо ри ма 
по бе ди ли Зо ра на Жив ко ви ћа и Че до ми ра Јо ва но ви ћа . Нај пре су 
де ло ва ли као фрак ци ја ДСа, а на кон из ве сног вре ме на из ба че
ни су из ње да би фор ми ра ли ЛДП и у исто вре ме ин те гри са ли 
остат ке не ка да шњег Гра ђан ског са ве за Ср би је (то је ЛДП де ве
де се тих, пар ти јаор ган не вла ди ног сек то ра и стра них ам ба са да 
у Ср би ји) .

У Ср би ји се ЛДП пер ци пи ра као екс по зи ту ра стра них оба
ве штај них струк ту ра и за пад них ам ба са да, као ми кро фон кроз 
ко ји го во ре стран ци ша љу ћи по ру ке о прав цу у ком би по њи ма 
Ср би ја тре ба ло да се кре ће . Они су ор ган та ко зва не дру ге Ср би је 
(ан ти на ци о на ли стич ке) . Иако су у европ ским окви ри ма чла но ви 
Асо ци ја ци је ли бе ра ла и ра ди ка ла, у Ср би ји за у зи ма ју про стор 
крај ње ле ви це, пред ста вља ју не ку вр сту нео троц ки стич ке стран
ке .121 Че сто им се ле пи и при дев ан ти срп ске стран ке .

Ве о ма су атрак тив ни за ур ба ну омла ди ну ко ја је њи хо ва 
основ на циљ на гру па . Су шти на де ло ва ња ЛДПа у Ср би ји ни је 
у осва ја њу вла сти већ у пер ма нент ном при ти ску на јав но мње ње 
(по себ но на об ли ко ва ње по ли тич ких схва та ња мла дих ге не ра
ци ја) ка ко би по ме ра ли ни во оно га што је при хва тљи во за про
сеч ног гла са ча . То је не ка вр ста ле до лом ца ко ји стал но по ме ра 
клат но у ле во (у прав цу по ли тич ке ко рект но сти ко ју је про пи сао 
за пад) да би се за шест ме се ци ДС на истим тим по зи ци ја ма 
при ка зао као мејнстрим .

121 Полазећи од економског програма који је радио Владимир Глигоров, Илија 
Вујачић инсистира на њиховом „класично либералном” идентитету кад је 
у питању економија, али такође прихвата да су у другим секторима много 
ближи левим и социјалистичким начелима . Види Вујачић, 2007, стр . 168 .
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Основ ни иде о ло шки и по ли тич ки оквир чи не пред став ни ци 
не ка да шњих ли бе рал них фрак ци ја у срп ском Са ве зу ко му ни ста 
(ико на пар ти је и глав ни иде о лог је Ла тин ка Пе ро вић, не ка да
шњи се кре тар ЦК Ср би је ко ју је Ти то сме нио по чет ком се дам
де се тих) .

ЛДП је из ван ред но ор га ни зо ва на струк ту ра ко ја мно го да је 
на имиџ, про па ганд не по ру ке, ди зајн, ко ри шће ње ин тер не та итд .

Од лич но ор га ни зо ван пар тиј ски сајт пре ци зно пред ста вља 
ком плет ну струк ту ру пар ти је . Ве о ма је за ни мљи во да не ма
ју по се бан Из вр шни од бор већ да је глав ни опе ра тив ни ор ган 
Пред сед ни штво у ко ме се, осим пред сед ни ка Јо ва но ви ћа и ње
го вог за ме ни ка Не на да Ми ли ћа, на ла зи че тво ро пот пред сед ни
ка (Иван Ан дрић, На та ша Ми ћић, Ран ђе ло вић и Ми јић) и још 
пет на е сто ро љу ди . И то по ка зу је да Јо ва но вић и ње го ви љу ди 
све кон тро ли шу и др же у сво јим ру ка ма .

Они не ма ју кла сич не пред сед ни ке оп штин ских од бо ра не го 
има ју ме на џе ре ко ји ди рект но од го ва ра ју пред сед ни ку . То та ко
ђе све до чи о цен тра ли зо ва но сти стран ке .

Нај ва жни ло кал ни од бо ри су им сле де ћи: у ис точ ној Ср би
ји су ја ки у Не го ти ну (од бор во ди Рад ми ла Ге ров, бив ши члан 
ДССа), и у Ужи цу (во де их На та ша Ми ћић и њен муж) . У Вој
во ди ни их је до ста осла био пре ла зак Ма ра ша у Г17 . Нај ја чи су 
сва ка ко у Бе о гра ду, где су пре из бо ра би ли бли зу 10%  .* У сва
ком слу ча ју, у де сет цен трал них оп шти на у Бе о гра ду ве ро ват но 
цен зус про ла зе без про бле ма . По себ но за то што су већ че ти ри 
го ди не на вла сти и што др же до ста зна чај не сек то ре (ур ба ни зам 
и здрав ство) .

Осим пред сед ни штва, у струк ту ри је по себ но зна ча јан По
ли тич ки са вет за то што он одр жа ва кон такт са свим ва жним 
фак то ри ма (стран ци ма, НВО сек то ром, по ма же у ло би ра њу, 
пред ста вља стран ку у ино стран ству итд) . Чла но ви по ли тич
ког са ве та су (осим пар тиј ских ка дро ва) и: пи сац Фи лип Да вид; 
исто ри чар ка Ла тин ка Пе ро вић, иде о лог та ко зва не дру ге Ср би је; 
пре во ди лац Мир ко Га спа ри, ду го го ди шњи слу жбе ник аме ри чке 
ам ба са де у Бе о гра ду; адво кат Рај ко Да ни ло вић, не ка да шњи ви
со ки ко му ни стич ки функ ци о нер а са да адво кат по ро ди це Ђин
ђић; Со ња Би сер ко и Се шка Ста ној ло вић, ли де ри Хел син шког 
од бо ра у Ср би ји ко ји се пер ци пи ра као во де ћа ан ти срп ска не
вла ди на ор га ни за ци ја; пи сац Ви до сав Сте ва но вић, не ка да ве о
ма бли зак Ива ну Стам бо ли ћу, про тив ни ку и прет ход ни ку Сло
бо да на Ми ло ше ви ћа; аси стент прав ног фа кул те та Све ти сла ва 

* На изборима 2012 . добили су мање од 5% гласова и остали испод цензу
са, великим делом због акције белих листића која је пре свега утицала на 
њихово бирачко тело .
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Була јић ко ја је 2005 . би ла не у спе шни Та ди ћев кан ди дат за ме сто 
у Устав ном су ду Ср би је; и Вељ ко Ђу ро вић, рат ни до пи сник мно
гих за пад них (углав ном бри тан ских) те ле ви зи ја (уз гред, ЛДП 
се по ра зним осно ва ма углав ном по ве зу је са бри тан ским струк
ту ра ма, а по сто је спе ку ла ци је да су нај ва жни је ве зе ишле пре ко 
Вла ди ми ра Бе бе По по ви ћа) .

Мно ги по зна ти умет ни ци, ро ке ри, глум ци (углав ном не
срп ског по ре кла) по др жа ва ју ЛДП, ње го ви су чла но ви или се 
по ја вљу ју у Јо ва но ви ће вим спо то ви ма . За ни мљи во је, ина че, 
да је ЛДП је ди на не ре ги о нал на пар ти ја у Ср би ји ко ја сав свој 
про па ганд ни ма те ри јал да је на ла ти ни ци, пот пу но иг но ри шу
ћи ћи ри ли цу . 

По ли тич ки по гле ди ли де ра 

Је ди на осо ба чи ји су по ли тич ки по гле ди ва жни је сте Че до
мир Јо ва но вић . Он у сво јим јав ним на сту пи ма од ре ђу је и де
фи ни ше по ли тич ки дис курс и смер ни це, ко је оста ли ли де ри и 
члан ство мо ра ју да сле де . Не по сто ји од сту па ње од тих ста во ва . 
Ко год у јав ним на сту пи ма поч не да ис по ља ва раз ли чи тост вр ло 
бр зо би ва ми но ри зо ван и на кра ју из ба чен из пар ти је . Ни јед на 
дру га пар ти ја у Ср би ји (осим ДССа) не по ка зу је то ли ку мо но
лит ност ста во ва као ЛДП .

Јо ва но ви ће ви ста во ви су ја сно из ло же ни у про гра му стран ке 
и он их без мно го од сту па ња не пре ста но по на вља у скуп шти ни, 
јав ним на сту пи ма, ме диј ским ду е ли ма итд . Осно ва тог дис кур са 
је сте те за о не за вр ше ној мо дер ни за ци ји у Ср би ји ко ју спре ча ва ју 
на ци о на ли стич ке, ре тро град не и ан ти е вроп ске сна ге . Дру га ва
жна те за је сте су о ча ва ње са соп стве ним на ци о на ли змом и срп
ским зло чи ни ма . Тек кад се то ура ди на свим ни во и ма, Ср би ја 
ће на вод но би ти спрем на да се из ми ри са су се ди ма и да кроз 
ре ги о нал ну по ли ти ку за слу жи при кљу че ње Европ ској уни ји . 

Пре ма овој ин тер пре та ци ји, Ср би ја и срп ски на ци о на ли зам 
су кри ви за све ра то ве де ве де се тих го ди на и због то га се ка сни 
са евро пе и за ци јом и ула ском у ЕУ .

Из ове пре ми се сле де све оста ле по лит ке . Нпр . око Ко со ва 
ЛДП сле ди за пад ну ви зи ју пре ма ко јој је Ко со во би ло срп ска ко
ло ни ја, и са да се на ла зи у про це су де ко ло ни за ци је . Сто га ЛДП 
тра жи пу но при зна ње не за ви сног Ко со ва и ње го вих ин сти ту ци ја 
као и при хва та ње Ах ти са ри је вог пла на ко ји би Ср бе на Ко со ву 
охра брио да се окре ну При шти ни и при хва те ре ал ност да мо ра ју 
да жи ве у но вој не за ви сној др жа ви као ма њи на .
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Европ ска уни ја је не са мо циљ, не го и сим бол укуп не мо
дер ни за ци је срп ског дру штва ко је тре ба да се од рек не сва ког 
тра ди ци о на ли зма и про шло сти .

Без бед но сно и ге о по ли тич ки Ср би ја се ви ди као део НА ТО 
струк ту ре са ко јом мо ра ју да се де ле и вред но сти и за јед нич ка 
суд би на . Ср би ја тре ба да бе жи од де спот ског ис то ка и да бу де 
на де мо крат ском за па ду .

Све оста ле про грам ске по ли ти ке сле де те окви ре − ну жно 
је пу но отва ра ње срп ске при вре де за стра ну ро бу, до дат на ли
бе ра ли за ци ја, раз вој се мо же оче ки ва ти са мо уз по моћ стра них 
ин ве сти то ра . Про све та и кул тур на по ли ти ка тре ба да сле де мо
дел раш чи шћа ва ња са па три јар хал ним на сле ђем и при хва та ња 
мо дер них тен ден ци ја на свим по љи ма; у по ро дич ном за ко но
дав ству, про па ги ра се за бра на те ле сног ка жња ва ња де це, ле га
ли за ци ја геј бра ко ва итд . ЛДП је нај ра ди кал ни ји бра ни лац геј 
пра ва и про мо тер геј па ра де у Ср би ји . 

Го то во сви во де ћи ме ди ји у Ср би ји су вр ло бли ски њи хо вим 
ста во ви ма, а Б92 им је глав но иде о ло шко ору ђе . Тре ба за па зи ти 
да по сто ји и ра ди кал но ин те лек ту ал но и ме диј ско кри ло ко је 
ни је фор мал но у стран ци већ де лу је пре ко сај то ва Пе шча ник 
и Елек трон ске но ви не Пе тра Лу ко ви ћа . Они још ра ди кал ни је 
про мо ви шу иде је ЛДПа, али осу ђу ју ње го во пли ва ње у ин сти
ту ци ја ма, ком про ми се као и дик та тор ско по на ша ње са мог Јо
ва но ви ћа . 

До ста је ва жно уочи ти да је сам Јо ва но вић, не ка да шњи во ђа 
сту дент ског про те ста 1996−1997, све до 1998 . при па дао екс трем
но на ци о на ли стич ким кру го ви ма ко ји ма су при па да ли ње го ви 
про фе со ри са Фа кул те та драм ских умет но сти у Бе о гра ду, да га 
је кр стио ми тро по лит Ам фи ло хи је, да је но сио три мин ђу ше за 
три оку пи ра не срп ске зе мље итд . Мно ги од да на шњих зна чај них 
функ ци о не ра или ин те лек ту а ла ца у ЛДПу су у то вре ме та ко ђе 
при па да ли истим кру го ви ма, а да нас су на пот пу но су прот ним 
по зи ци ја ма . 

Што се фи нан сиј ских ве за ти че, нај ва жни ја еко ном ска осно
ва стран ке ве за на је за би зни сме не Бе бу По по ви ћа и Ца не та Су
бо ти ћа, дво ји цу не ка да шњих бли ских при ја те ља и са рад ни ка 
Зо ра на Ђин ђи ћа . На кон Јо ва но ви ће вог из ла ска из вла де 2004 . и 
то ком сле де ћих не ко ли ко го ди на они су га бу квал но из др жа ва
ли, а и да нас се углав ном фи нан сиј ски бри ну о ње му и пар ти ји, 
по ма жу му у по сло ви ма и ге не рал но ула жу у ње га .* Јо ва но вић 

* Почетком 2012, контроверзни двонедељник Таблоид је први и једини до 
сада објавио да је дошло до значајног удаљавања између Јовановића и ове 
двојице бизнисмена блиских Милу Ђукановићу . То може да има озбиљне 
последице по ЛДП, о чему ће више речи бити на крају огледа .
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во ди ве о ма скуп жи вот и тро ши стра хо ви то мно го нов ца на се бе, 
сво ју по ро ди цу, про вод итд .

Кад је пар ти ја по че ла да се по зи ци о ни ра у јав но сти и да 
тра жи но вац за пр ве из бо ре на ко ји ма је уче ство ва ла, за пад не 
ам ба са де су на ло жи ле не ко ли ци ни во де ћих тај ку на да га фи
нан си ра ју . Ми лан Бе ко је био кључ ни фи нан си јер за пр ве из бо
ре 2006 . Ка да је Ми шко вић од био да дâ но вац за ЛДП, про тив 
ње га је по ве де на нај пр ља ви ја кам па ња ко ју је до та да до жи вео . 
Аме ри кан ци су га ста ви ли на цр ну ли сту и ни је го ди на ма мо
гао да до би је ви зу . Фи нан си ра ње ЛДПа је на кра ју био је дан 
од глав них усло ва из па ке та ко ји је мо рао да ре а ли зу је ка ко би 
ре гу ли сао сво је од но се са ам ба са дом САДа .

За хва љу ју ћи ула ску у власт у Бе о гра ду, од 2008 . је ЛДП до
био мо гућ ност да ко ри сти и зло у по тре бља ва бу џет ске па ре и 
по зи ци је као и ДС и оста ле стран ке вла сти . Кон тро ли шу два 
ве о ма зна чај на ре со ра, ур ба ни зам и здрав ство, и уче ству ју у 
јав ним на бав ка ма, фи нан си ра ју сво је не вла ди не ор га ни за ци је, 
сим па ти зе ре из обла сти кул ту ре итд .

Сам Јо ва но вић је у ме ђу вре ме ну раз вио би знис у не ко ли ко 
обла сти; у пи та њу су пре све га мар ке тинг, ПР кон сал тинг и од
ско ро по љо при вре да . То су фир ме Фи де лин ка (Агро по сло ви) за 
по љо при вре ду, за кон стал тинг и ПР Ba sic Con sul ting и Рад на 
гру па (у овој обла сти се др жи Бе бе По по ви ћа ко ји је и да ље је
дан од нај ва жни јих тр го ва ца се кун да ма и огла сним про сто ром 
у ме ди ји ма) . Фир ме се углав ном во де на ње го ву су пру гу Је ле ну, 
а ре ги стро ва не су као ен гле ске off sho re ком па ни је . 

Ту је и кон тро верз ни пот пред сед ник стран ке и пред сед ник 
По ли тич ког са ве та Ду шан Ми јић, не ка да шњи кон тро верз ни 
вла сник На ше бор бе ко ју је уни штио 1998 . Он је агро ном по во
ка ци ји и но вац је пра вио у обла сти ма тр го ви не жи та ри ца ма и 
ме сом . И да нас има сво је тр го вач ке фир ме, па не што нов ца да је 
за стран ку .

Тре нут но нај ја ча ло би фир ма у Ср би ји, ICP com mu ni ca ti ons, 
је сте фир ма ко ју во де Бе ба По по вић и Го ран Ве сић и та ко ђе је 
бли ска ЛДПу .

Тре ба ре ћи да је Јо ва но ви ћев таст Ми јат Са вић је дан од нај
бо љих пе ди ја та ра у Ср би ји . Има при ват ну кли ни ку Bel me dic . За 
ње га је та ко ђе ва жно да је по чет ком про шле де це ни је за вре ме 
вла да ви не Ђин ђи ћа био ди рек тор Фон да за здрав стве но оси гу
ра ње Ср би је .

Пот пред сед ни ца Ми ћић има од ре ђе ни део вла сни штва у 
фир ми Ужи це пу те ви и део то га та ко ђе иде за стран ку (као и 
од свих по сло ва ко ји се до би ја ју пре ко по ли ти ке) .

О фи нан сиј ској суд би ни ЛДПа мно го ра чу на во де и стра не 
ам ба са де ко је фи нан сиј ски по др жа ва ју НВО и про јек те љу ди из 
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стран ке а по по тре би вр ше при ти сак и на ре пу блич ку власт да 
им до де љу је од ре ђе не по сло ве .

Од но си са дру гим пар ти ја ма 

Од нос Јо ва но ви ћа и ЛДПа са ДСом је ве о ма сло жен . Он је 
из ДСа из ба чен јер је из гу био на уну тра шњим из бо ри ма и за то 
што се ДС по зи ци о ни рао бли же цен тру . Ме ђу тим, уну тар ДСа 
оста ло је мно го Јо ва но ви ће вих при ста ли ца ко је су та мо оста ле 
са мо због праг ма ти зма и опор ту ни зма . Ка ко се по след њих го
ди на ДС кре ће све ви ше ле во, то ви ше ја ча број оних ко ји de fac to 
де ле ста во ве ЛДПа, што је по ја ча но чи ње ни цом да су у Бе о гра ду 
за јед но на вла сти већ три и по го ди не . Ме ђу тим, Шу та но вац ко ји 
је на че лу тог ле вог кри ла ДСа лич но мр зи Јо ва но ви ћа . Јо ва
но вић ге не рал но има нај го ре од но се са сви ма они ма ко ји су га 
2005 . из ба ци ли из стран ке . Ова иде о ло шка бли скост мо же да 
бу де мост за бу ду ћу са рад њу, али мо же да бу де и пре пре ка због 
пре тен зи ја на исто гла сач ко те ло . (По сто ји опис овог ти па ак ти
ви ста: ср це је у ЛДПу, али је нов ча ник ипак у ДСу) .

Са ЛСВом од но си ни су баш нај бо љи . Би ли су ра ни је у ко а
ли ци ји, али их је Ча нак оста вио и оти шао код ДСа . За ДС Ли га 
по кри ва про стор у Вој во ди ни на ко ји ЛДП пре тен ду је . Са Пај
ти ћем су та ко ђе ло ши од но си јер је он био је дан од глав них про
тив ни ка Јо ва но ви ћа у ДСу .

Ве о ма су чуд ни од но си ЛДПа са ДССом . Но ми нал но, ра ди 
се о нај го рем мо гу ћем не при ја тељ ству . И Ко шту ни ца и Јо ва но
вић су за при пад ни ке оне дру ге стран ке оте ло тво ре ње ђа во ла . 
Су штин ски, ме ђу тим, упра во због то га они за ви се јед ни од дру
гих и ме ђу соб но се одр жа ва ју . Док је ДСС био на вла сти упа дљи
во је по ку ша вао да на па да њем и ме диј ским кам па ња ма по ди же 
ЛДП на ра чун ДСа .

Пре ма УРСу по сто ји огро ман ани мо зи тет . Би ло је по ку ша ја 
стра на ца да их спа ку ју за јед но кад је Дин кић иза шао из вла де 
у про ле ће 2011, али због лич не мр жње то ни је ус пе ло . Осим то
га, пре тен ду ју на исто би рач ко те ло у Вој во ди ни, Бе о гра ду и 
мно гим дру гим ме сти ма . Јо ва но вић је ви ше пу та по но вио, а и 
да ље твр ди, да је Дин кић ста јао иза ме диј ског лин ча ко ји је во
дио уби ству Ђин ђи ћа 2003 . Они има ју иден тич не и спе ци фич не 
ста во ве пре ма чи та вом ни зу пи та ња: су штин ски се то сво ди на 
без ре зер вно за ла га ње за Евро пу и НА ТО, а про тив Ру са . Дин кић 
је пре ко Ми ни стар ства кул ту ре ре пу бли ке и гра да по ку ша вао 
да пре у зме ве ли ки број ка дро ва у кул ту ри и умет ни ка ко ји су 
иде о ло шки ве за ни за ЛДП .
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Са СПСом не по сто је ни ка кви од но си осим по слов них . У су
шти ни се тру де да јед ни дру ге и не по ми њу . Ко а ли ци ја у Бе о гра
ду по тен ци јал но је срам на и за јед не и за дру ге, па се то ре ша ва 
ти ме што ту чи ње ни цу пре ћут ку ју и сва ко од њих твр ди да је у 
ко а ли ци ји са ДСом ко ја је до ве ла оног дру гог и од го ва ра за ње га .

Ви ше је не го за ни мљи во да ЛДП не на па да СНС ни ти они 
њих . Не ки сма тра ју да је узрок то ме и по сто ја ње за јед нич ког 
фи нан си је ра (Ми ло Ђу ка но вић) .

Ве зе са не вла ди ним ор га ни за ци ја ма

Ово је су штин ска по за ди на це ле при че . ЛДП је по ли тич ки 
ор ган про за пад них НВО у Ср би ји . Ово је ина че јед но од основ
них пи та ња пре ко ко га се раз у ме су шти на ЛДПа . По чет ком 
де ве де се тих, ка да је кре нуо рас пад Ју го сла ви је и рат ни су ко би, 
За пад је у Ср би ји по кре нуо и ство рио ве о ма ја ку мре жу по ли
тич ких не вла ди них ор га ни за ци ја, пре све га пре ко Со рос фон
да ци је али и пре ко дру гих из во ра . Оне су нај пре кре ну ле као 
ан ти рат не да би за тим пре шле на пи та ња људ ских и ма њин ских 
пра ва, а он да се пре ли ле и на дру ге сек то ре . Фор ми рао се пра ви 
фронт ко ји је био ве о ма јак у по гле ду ка дро ва, ин те лек ту ал ног 
ка па ци те та, ме диј ске за сту пље но сти и ре сур са, али без ика кве 
по др шке у јав ном мње њу, јер их је чак и опо зи ци о но би рач ко 
те ло пер ци пи ра ло као ан ти срп ске сна ге . 

Од са мог по чет ка по сто ја ла је иде ја да овај сек тор до би је сво ју 
по ли тич ку оп ци ју . Пр ви по ку шај је био УЈ ДИ Не бој ше По по ва . 
Од оста та ка те ор га ни за ци је фор ми рао се Гра ђан ски са вез Ср
би је на чи јем је че лу би ла Ве сна Пе шић, а мно го ка сни је Го ран 
Сви ла но вић . Ова пар ти ја, ме ђу тим, ни је мо гла са ма ни да при ђе 
цен зу су па је у пар ла мент ушла ка да су их Вук Дра шко вић и СПО 
ста ви ли на сво ју ли сту . Ме ђу тим, ка да је 1996 . фор ми ра на ко а ли
ци ја За јед но и по себ но на кон што су по че ли про те сти, ГСС је до
био огром ну уло гу: има ли су нај бо ље прав ни ке, нај бо ље кон так те 
са стран ци ма и стра ним ме ди ји ма, и нај ви ше ис ку ства у раз у ме
ва њу функ ци о ни са ња др жав не упра ве, бу ду ћи да су то углав ном 
бив ши функ ци о не ри СК . Кад су ме ђу тим про те сти за вр ше ни, 
вра ти ли су се на сво ју ми нор ну по ли тич ку уло гу да би се уско ро 
по це па ли, па је Жар ко Ко раћ са Ми љен ком Де ре том, Ивом Ви
ско ви ћем и дру ги ма фор ми рао Со ци јал де мо крат ску уни ју.

По сле 2000 . ве ћи део ва жних чла но ва ГССа је ушао у ДС 
же љан ствар не вла сти и по ло жа ја, а Сви ла но вић је од 2004 . оти
шао у ме ђу на род не ор га ни за ци је . Оно што је оста ло јед но вре ме 
је во ди ла На та ша Ми ћић да би се за тим уто пи ли у ЛДП ка да је 
2005 . фор ми ран .
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ЛДП је до са да нај у спе шни ји по ду хват истог не вла ди ног сек
то ра ко ји по сто ји већ два де сет го ди на . Он је по но во по ли тич ки 
оку пио тај про стор, пре у зео њи хо ву иде о ло ги ју, си стем вред но
сти и ка дро ве и ус пео да пре ђе цен зус . Уз ЛДП су све нај ва жни је 
по ли тич ке не вла ди не ор га ни за ци је у Ср би ји: чак и оне ко је су 
ме ђу соб но у ло шим од но си ма, пре све га због па ра и до би ја ња 
про је ка та, по пут Фон да за ху ма ни тар но пра во На та ше Кан дић 
и Гра ђан ских ини ци ја ти ва Ми љен ка Де ре те ко ји ће за јед но по
др жа ти све што ЛДП ра ди . Нај ва жни је је да је ту и Хел син шки 
од бор Со ње Би сер ко, као и ка дро ви не ка да шњег Ју ко ма по кој не 
Би ља не Ко ва че вић Ву чо, и Бе о град ски цен тар за људ ска пра ва, 
Цен тар за кул тур ну де кон та ми на ци ју . . .

Ова еки па је углав ном оку пље на у По ли тич ком са ве ту . Она 
да је иде о ло шке смер ни це и слу жи као тран сми си ја из ме ђу 
стра них ам ба са до ра и цен та ра мо ћи и вр ха пар ти је . Ка рак те
ри стич но је нпр . по гле да ти ко је све и ко јим ре дом пот пи сао но ву 
ин ци ја ти ву ЛДПа Пре о крет .Ту су на че лу ли сте пред став ни ци 
свих во де ћих про за пад них не вла ди них ор га ни за ци ја, сем Бе о
град ског фон да за по ли тич ку из у зет ност јер је Лих то ва бли ска 
Та ди ћу и вр ху ДСа .

Стил и ме то ди пред сед ни ка стран ке 

Че до мир Јо ва но вић је ве о ма та лен то ван по ли ти чар са до ста 
ис ку ства и зна ња (фор мал но је у по ли ти ци већ пет на ест го ди
на, од ка да је во дио сту дент ски про тест, а не фор мал но још од 
по чет ка сту ди ја) . Из ра зи ти је ауто кра та и углав ном све по сло ве 
во ди без емо ци ја, пот пу но про ра чу на то . ЛДП је при ват на фир
ма ње га и ње го вих при ја те ља и ко то не при хва та не ма шта да 
тра жи у стран ци . Он је чо век без ствар них по ли тич ких уве ре ња, 
бес кру пу ло зан, и по ли ти ка му је на чин да до бро жи ви и да за
ра ђу је . Као што је пре пет на ест го ди на сма трао да је лу кра тив но 
ко ри сти ти дис курс срп ског на ци о на ли зма, та ко му је да нас ути
ли тар но да про по ве да са свим су прот но ви ђе ње све та .

Он зна да је ње го ва уло га да бу де ле до ло мац и да у јав но сти 
про мо ви ше за пад не по гле де на свет . Ме ђу тим, све стан је да се 
но вац да нас на ла зи са мо у бу џет ским по сло ви ма и чи ни се да 
се при пре ма да по ла ко ула зи у ин сти ту ци је вла сти (нпр . ско ро 
се су срео са До бри цом Ћо си ћем) .

Уну тар стран ке ње го ве по зи ци је су пот пу но не до дир љи ве . 
Он је чо век ко ји до но си но вац и ве ћи ну оно га што је пар ти ји по
треб но, и све др жи под ди рект ном кон тро лом за јед но са сво јим 
нај бли жим кру гом са рад ни ка . 

Тај круг са чи ња ва ју сле де ћи љу ди:
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Не над Ми лић, за ме ник пред сед ни ка, de fac to дру ги нај ва
жни ји чо век стран ке . Опе ра ти вац, не ка да шњи ви со ки функ ци
о нер по ли ци је . Он оба вља све без бед но сне и опе ра тив не по сло
ве др же ћи кон так те са та квим кру го ви ма . Ми лић је чо век ко ји 
де лу је из сен ке и је ди но пре ма ње му Јо ва но вић не ма са свим 
до ми нан тан по ло жај . Шта ви ше . Ње го ва бив ша су пру га је Је
ле на Ми лић ко ја во ди Цен тар за евро а тлант ске ин те гра ци је и 
пред ста вља јед ног од глав них проНА ТО ло би ста у Ср би ји;

Иван Ан дрић, по сла ник . Не ка да шњи члан Гра ђан ског са
ве за . Чо век ко ји че сто пред ста вља стран ку у ме ди ји ма и у ТВ 
ду е ли ма;

На та ша Ми ћић, не ка да шња пред сед ни ца Скуп шти не Ср би
је . Осо ба не пре те ра не ин те ли ген ци је и спо соб но сти, али ду бо ко 
ло јал на Јо ва но ви ћу; 

Зо ран Осто јић, но ви нар . Не ка да шњи во ди тељ и уред ник Сту
ди ја Б, вр ло бли зак Ву ку Дра шко ви ћу . Око 2000 . је био ме диј ски 
са вет ник Ве ли ми ра Или ћа из Но ве Ср би је . Је дан од осни ва ча и 
вла сни ка ТВ мре же, ути цај не про дук циј ске ку ће . Је дан од нај ин
те ли гент ни јих љу ди у стран ци у ко га Јо ва но вић не ма пре те ра но 
по ве ре ња;

Не над Про кић, дра ма тург, хи сте ри чан, вр ло кон флик тан . 
Не ка да шњи ди рек тор јед ног од бе о град ских по зо ри шта . По знат 
по из ја ви да ће Ср би ја би ти мо дер на и европ ска па чак и ако у 
њој не бу ду жи ве ли Ср би . Про шле го ди не јав но из ба чен из Ре
гу лар не ве ли ке ло же Ср би је .

Ту је и Бо јан Ђу рић, мла дић ко ји се све ви ше ус пи ње на ле
стви ци у стран ци . 

На кра ју тре ба по ме ну ти и Жар ка Ко ра ћа ко ји је пред сед ник 
Со ци јал де мо крат ске уни је и ко ји има ста тус сли чан пред сед ни
ци ма во де ћих не вла ди них ор га ни за ци ја, чла но ва По ли тич ког 
са ве та, осим што је и по сла ник .

Уну тра шње је дин ство пар ти је 

ЛДП је рет ко је дин стве на, цен тра ли зо ва на и мо но лит на 
пар ти ја чак и кад је Ср би ја у пи та њу . Не по сто ји мо гућ ност да 
не ко од чла но ва оспо ри ту чи ње ни цу и оста не у пар ти ји . За пет 
го ди на по сто ја ња Јо ва но вић је ели ми ни сао ви ше од по ло ви не 
во де ћих чла но ва ко ји су оти шли не за до вољ ни ње го вим ап со
лу ти змом, не тран спа рент ним то ко ви ма нов ца, чи ње ни цом да 
се не зна из вор Јо ва но ви ће вог ул тра лук су зног жи во та (нпр . на 
про сла ву ро ђен да на сво је су пру ге он по тро ши ви ше де се ти на 
хи ља да евра, што укљу чу је при ват ни кон церт пе ва ча Не на Бе
ла на ко ји за ту по тре бу до ђе из Ри је ке са це лим бен дом) . 
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Пр ви су се по бу ни ли Го ран Пе тро вић, бив ши на чел ник БИА 
и глу мац Бра ни слав Ле чић . Они су уз Јо ва но ви ћа би ли још док је 
био у ДСу и за јед но са њим су фор ми ра ли ЛДП . Оста ли су све га 
око го ди ну да на . Чим су по че ли јав но да го во ре о не за до вољ ству, 
Јо ва но вић их је мар ги на ли зо вао и из ба цио из пар ти је . Усле дио 
је за тим од ла зак исто ри ча ра Ни ко ле Са мар џи ћа: ње го ве ам би
ци је ни су би ле за до во ље не, а стран ци је пре ба ци вао пре ви ше 
по ли тич ких ком про ми са .

За ни мљив је и слу чај драм ског пи сца Би ља не Ср бља но вић 
ко ја је 2008 . би ла кан ди дат за гра до на чел ни ка Бе о гра да ис пред 
ЛДПа . Она је јав но по че ла да го во ри о не тран спа рент ним то ко
ви ма нов ца и да се жа ли што ни је по ста ла ни град ски од бор ник . 
Јо ва но вић ни је са њом по ле ми сао не го је са мо мар ги на ли зо
вао . На кон не ког вре ме на она је пре ста ла да на па да стран ку и 
углав ном по др жа ва ње ну по ли ти ку . За јед но са Са мар џи ћем и 
слич ни ма ак тив на је на сај ту Пе шча ник, где се оку пља ју још 
ра ди кал ни ји ЛДПов ци од оних ко ји су ак тив ни у стран ци . 

Ва жан је и слу чај бив шег по сла ни ка Ма ра ша из Но вог Са да . 
Он је та ко ђе уми слио да је по стао ве о ма ва жан члан стран ке и 
по чео је да тра жи не што дру га чи ју по ли ти ку, по себ но у Вој во ди
ни . На кра ју је био при ну ђен да оде из стран ке и пре шао је у Г17 .

По след њи у ни зу је слу чај Ве сне Пе шић ко ја је јав но по че
ла да на па да по ли ти ку стран ке . Јо ва но вић је то од мах оштро 
пре се као и сме нио је са ме ста пред сед ни це по ли тич ког са ве та, 
оп ту жу ју ћи је за ли це мер ство . Он да је она ис ту пи ла из по сла
нич ког клу ба и са да на сту па као не за ви сни по сла ник, кри ти
ку ју ћи стран ку чи ји је и да ље фор мал ни члан .

Да кле, у стран ци не по сто ји мо гућ ност ства ра ња фрак ци ја . 
Јо ва но вић то од мах се че и ели ми ни ше сва ку по тен ци јал ну прет
њу, зна ју ћи да ће ве ћи на не за до вољ них ин те лек ту а ла ца опет на 
из бо ри ма мо ра ти да по др же ње га и ЛДП .

По ли тич ки са вет има ина че ве ћу те жи ну од свих у пар ти ји 
и да је смер ни це ко је ди рект но до би ја од стра них ам ба са да . То је 
је ди на сна га чи ја је моћ ма кар при бли жна мо ћи ше фа стран ке .

Ста во ви ЛДПа о не ким по ли тич ким пи та њи ма

Из све га ре че ног ја сно је да не по сто је фрак ци је ни ти су ко би 
уну тар ове стран ке . Сто га не ма ни не спо ра зу ма и ра зи ла же ња 
око про грам ских на че ла . Ако се и по ја ве на ни жем ни воу, она су 
пот пу но мар ги нал на и не ва жна за рад стран ке . Про грам је оно 
што сам Јо ва но вић од ре ди у до го во ру са во де ћим чла но ви ма 
По ли тич ког са ве та .
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− Европ ске ин те гра ци је и Ко со во: су штин ски, код њих је ја
сно да Ср би ја мо ра да би ра из ме ђу та два и да је из бор ја сан . 
Европ ска пер спек ти ва не ма ал тер на ти ву . Шта ви ше, мо рал но 
је да се Ср би ји Ко со во оду зме . Они су про тив по де ле, и по др
жа ва ју це ло ви то Ко со во на ком Ср би тре ба да се ин те гри шу у 
но ву др жа ву . De fac to, они за го ва ра ју и про па ги ра ју Ах ти са ри
јев план за Ср бе на Ко со ву . Због чи ње ни це да иду из бо ри ма ло 
су па жљи ви ји у сво јим из ја ва ма и по ку ша ва ју да не ири ти ра ју 
јав но мње ње пре ви ше, али су шти на при сту па оста је; про тив су 
бло ка да и по ку ша ва ју да це лу ту при чу де ле ги ти ми зи ју .

− Ре ги о нал на уло га Ср би је: срп ски на ци о на ли зам је нај ве
ћи узрок свих про бле ма у ре ги о ну, а по себ но у по след ње две 
де це ни је ка да је иза звао све ра то ве због по ли ти ке ства ра ња Ве
ли ке Ср би је . Због то га Ср би ја мо ра нај пре да се су о чи са сво јом 
„зло чи нач ком про шло шћу”, да се вра ти у окви ре аран жма на 
Уста ва из 1974 . и да по ла ко поч не да во ди ра чу на о сво јој еко
но ми ји и мо дер ни за ци ји (исти про грам је има ла Ла тин ка Пе
ро вић по чет ком се дам де се тих кад је би ла пар тиј ски се кре тар 
ЦК Ср би је) . Ср би ја мо ра да раз ви ја све об ли ке до бро су сед ских 
од но са са сво јом око ли ном, а Ср би ван Ср би је у су шти ни ни су 
њен про блем . Сво ју суд би ну мо ра ју да ре ша ва ју уну тар сво јих 
но вих др жа ва . ЛДП чак и Та ди ћа кри ти ку је због при че о Ср би ји 
као ре ги о нал ном ли де ру и због не до вољ но ко о пе ра тив не по ли
ти ке до бро су сед ства .

− Ве зе са су сед ним зе мља ма: за ла га ње за пу ну са рад њу и све 
по хва ле за ор га ни за ци је као што су ЦЕФ ТА, НА ТО и на кра ју ЕУ 
као же ље ни циљ за све зе мље Бал ка на .

− Хр ват ска: по здра вља ју ин тен зи ви ра ње од но са из ме ђу Та
ди ћа и Јо си по ви ћа, али као нај ве ћи про блем ви де ме ђу соб не 
ту жбе пред Ме ђу на род ним три бу на лом и тра же њи хо во по вла
че ње . По др жа ва ју што ско ри ји ула зак Хр ват ске у ЕУ . 

− Цр на Го ра: ЛДП има тра ди ци о нал но из ван ред не ве зе са 
вр хом ЦГ и сто га за све про бле ме у од но си ма две зе мље оп ту
жу је срп ски на ци о на ли зам и по пу ли зам срп ских ли де ра ко ји 
се ме ша ју у уну тра шње ства ри ове су ве ре не зе мље . Пре ко Су бо
ти ћа и Бе бе По по ви ћа по сто ји ди рект на ве за са Ђу ка но ви ћем, 
по слов на и по ли тич ка . Сви ЛДП ин те лек ту ал ци су нај ра ди је 
ви ђа ни го сти на цр но гор ским зва нич ним ме ди ји ма . ЛДП се та
ко за ла же за сва пра ва Цр но го ра ца из Лов ћен ца укљу чу ју ћи и 
њи хо во пра во на тзв . Цр но гор ску пра во слав ну цр кву у Ср би ји . 

− БиХ: на ра ди кал ном кри лу њи хо вих сим па ти зе ра До дик је 
јед на од нај че шћих ме та . Та мо се о Ре пу бли ци Срп ској го во ри уз 
спрд њу и за ла же се за ње но уки да ње и пу ну ин те гра ци ју Ср ба 
у др жа ву Бо сну и Хер це го ви ну . У зва нич ном про гра му ЛДПа, 
ме ђу тим, фор му ла ци је су да ле ко уме ре ни је . При зна је се пра во 
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Ср ба из Ре пу бли ке Срп ске на по себ не од но се са Ср би јом и Бе о
гра дом, али се срп ски по ли ти ча ри упо зо ра ва ју да те ве зе мо ра ју 
да иду пре ко Са ра је ва, јер је БиХ ме ђу на род но при зна та др жа ва . 

− Ма ђар ска, Ру му ни ја, Бу гар ска: о њи ма се ма ло го во ри ван 
оп штег кон тек ста европ ских и евро а тлант ских ин те гра ци ја . Ове 
зе мље се пре све га пер ци пи ра ју као чла но ви тих ин сти ту ци ја 
ко ји ма ми те жи мо и пре ма њи ма се тра жи пу но по што ва ње и 
мак си мал но при бли жа ва ње . За ла жу се за мак си мал но по што
ва ње њи хо вих ма њин ских и кул тур них пра ва . Ме ђу тим, у фо
ку су су им пре све га зе мље ко је по ти чу из бив ше Ју го сла ви је (у 
скла ду са иде јом не ких бри тан ских кру го ва о об но ви ју гос фе ре) .

− Ве зе са Ру си јом и НА ТО: уз УРС, ЛДП је нај ја сни је ге о
по ли тич ки де фи ни са на пар ти ја у Ср би ји . У про гра му до ду ше 
по сто ји но ми нал на отво ре ност за ин ве сти ци је и са рад њу са Ру
си јом . Фак тич ки, ЛДП је нај ра ди кал ни ји кри ти чар свих об ли ка 
са рад ње са Ру си јом и за го вор ник ула ска у НА ТО . Нпр . чи та ва 
њи хо ва енер гет ска по ли ти ка сво ди се на уки да ње енер гет ског 
спо ра зу ма са Ру си јом и под ри ва ње по зи ци је НИСа . Стал но по
на вља ју да Ср би ја има нај ску пљи бен зин и тра же да се уки ну 
за штит не ме ре за НИС . 

Што се ти че НА ТОа, они за јед но са СПО је ди ни тра же без
у слов ни ула зак Ср би је у НА ТО (чак и УРС но ми нал но по др жа ва 
ва же ћу не у трал ност) . Из но се све вр сте ар гу ме на та (по ли тич ке, 
еко ном ске, ци ви ли за циј ске, без бед но сне, ар гу мент о нео др жи
во сти не у трал но сти итд,) а уз њих су ве за не и проНА ТО не вла
ди не ор га ни за ци је .

− На ци о нал не ма њи не у Ср би ји: ЛДП је de fac to ви ше за
ин те ре со ван за пра ва ма њи на не го за пра ва ве ћин ског на ро да . 
За ла жу се за мак си мал но по што ва ње пра ва ма њи на, за њи хо во 
пра во да се шко лу ју на соп стве ном је зи ку, да раз ви ја ју сво ју кул
ту ру и иден ти тет, да бу ду рав но прав но за сту пље ни у др жав ној 
упра ви и ин сти ту ци ја ма итд . Ме ђу тим, за са да ни су ус пе ли да 
оства ре не ку ва жни ју са рад њу са пред став ни ци ма ма њи на ко
ји су углав ном по ве за ни са ДСом јер су у вла сти . Нај ва жни ји је 
по ку шај са рад ње са Зу кор ли ћем ко ји ни је баш нај бо ље про шао . 
Има ју не ке ма ње ва жне парт не ре ме ђу њи ма, као и не ке при пад
ни ке ма њи на ко ји су чла но ви ЛДПа . Ре ци мо је дан по сла ник је 
му сли ман из Сје ни це .

− Вој во ди на: за ла жу се за мак си мал ну ауто но ми ју, вра ћа
ње имо ви не и то да се Вој во ди ни омо гу ћи да ис ко ри сти сво је 
раз вој не по тен ци ја ле, пре све га у по љо при вре ди . По др жа ли су 
до но ше ње Ста ту та и пре но ше ње над ле жно сти . Али та ко ђе ин си
сти ра ју да са ма Вој во ди на мо ра да се де цен тра ли зу је, да не сме 
да бу де ма ла цен тра ли зо ва на др жа ва већ да сва ка оп шти на у њој 
тре ба да до би је сво је озбиљ не ин ге рен ци је и имо ви ну . 
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Око отва ра ња пред став ни штва у Бри се лу ни су се по себ но 
огла ша ва ли, али то спа да у пра ва за ко ја се они за ла жу − што 
ве ћа ауто но ми ја, де цен тра ли за ци ја и са мо стал но пред ста вља ње 
су бје ка та где год је то мо гу ће .

Из бо ри 2012 . и бу дућ ност ЛДПа

Нај ве ћи обрт у ве зи са по зи ци јом ЛДПа де сио се 2012 . ода
ља ва њем од Су бо ти ћа и По по ви ћа, а ти ме и Ми ла Ђу ка но ви ћа . 
Фор ми ра ње ко а ли ци је Пре о крет са СПОом и ра зним не вла
ди ним су бјек ти ма за ми шље но је ве о ма ам би ци о зно, а чи та ва 
кам па ња би ла је при ла го ђе на при пре ми Јо ва но ви ћа за ула зак 
у власт (нпр . спот у ко ме се Јо ва но вић сли ка иза срп ске за ста ве) . 
Ме ђу тим, ЛДП је до жи вео ве ли ки удар од сво јих не ка да шњих 
ра ди кал них при ста ли ца: струк ту ре оку пље не око Ве сне Пе шић, 
пор та ла Пе шча ник и Лу ко ви ће вих Елек трон ских но ви на, ко је 
су ди рект на ло би стич ка фир ма Стан ка Су бо ти ћа и Ми ла Ђу
ка но ви ћа, не са мо да су за ле гле за про мо ви са ње Ни ко ли ћа као 
кан ди да та Срп ске на пред не стран ке у дру гом кру гу пред сед
нич ких из бо ра, већ су све вре ме кам па ње во ди ле ан ти и збор ну 
кам па њу тзв . бе лих ли сти ћа . Овај по крет је ди рект но до при нео 
па да њу ЛДПа ис под цен зу са у Бе о гра ду и за ко ји про це нат је 
обо рио укуп ни ре зул тат ко а ли ци је Пре о крет . По бе да Ни ко ли ћа 
као Ђу ка но ви ће вог фа во ри та ди рект но је за у ста ви ла већ до го во
ре ни ула зак ЛДПа у ре пу блич ку власт и оте ра ла ову пар ти ју у 
опо зи ци ју . По сле ди ца то га је ве о ма ло ша фи нан сиј ска си ту а ци ја 
у ко јој се стран ка да нас на ла зи . 

Су штин ско пи та ње за ЛДП је сте да ли стран ци и да ље има ју 
по тре бу за та квом струк ту ром, или ће по др жа ти ал тер на тив ни 
про је кат ко ји су Ђу ка но вић, По по вић и Су бо тић већ по кре ну ли, 
да се на кри лу раз о ча ра них ЛДПова ца фор ми ра но ва пар ти ја за 
исте свр хе . Из ве сни Не бој ша Ми лен ко вић је већ по кре нуо Ли
бе рал ни по крет иза ко га еви дент но сто је цр но гор ске струк ту ре .
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НО ВИ АМЕ РИЧ КИ УНИ ЛА ТЕ РА ЛИ ЗАМ

У вре ме кад по чи ње тр ка за ме сто сле де ћег пред сед ни ка Сје
ди ње них Аме рич ких Др жа ва, чи тав свет је ра зу мљи во ве о ма 
за ин те ре со ван за то ка кву ће спољ ну по ли ти ку бу ду ћа ад ми ни
стра ци ја во ди ти . Раз ло зи за ову бри гу су ви ше стру ки . Не са мо 
да су Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве хи пер си ла122 чи ја је вој на су
пер и ор ност у од но су на оста ле по тен ци јал не кон ку рен те не за
бе ле же на у исто ри ји, већ су то ком по след ња два пред сед нич ка 
ман да та Џор џа Бу ша мла ђег по оп штим оце на ма ту сво ју су пер
и ор ност ис по ља ва ле на низ на чи на ко ји су озбиљ но за бри ну ли 
оста так све та у по гле ду бу ду ћих пра ва ца упо тре бе те си ле . Шта
ви ше, кључ ни по јам ко ји је у те о ри ји ме ђу на род них од но са али 
и у ши рим кру го ви ма гло бал не јав но сти фи гу ри рао као од ред
ни ца де ло ва ња Бу шо ве ад ми ни стра ци је је сте уни ла те ра ли зам . 
Овај чла нак ће сто га по ку ша ти да дā ана ли зу но вог аме рич ког 
уни ла те ра ли зма, ње го ву ге не зу и на чи не ле ги ти ма ци је, као и 
да по ку ша да од го во ри на је дан низ зна чај них пи та ња као што 
су: да ли је овај уни ла те ра ли зам за и ста пре се дан у аме рич кој 
исто ри ји, да ли је европ ско за ла га ње за ње го во огра ни ча ва ње 
за и ста до след но и прин ци пи јел но, ка кве су ње го ве по сле ди це 
по ме ђу на род не од но се и ко нач но, ка кви су окви ри спољ не по
ли ти ке САД ко је он оста вља, те мо же ли се оче ки ва ти да бу ду ћа 
ад ми ни стра ци ја од сту пи од њих .

*

По јам ко ји је нај ви ше обе ле жио ди ску си је око спољ не по
ли ти ке ад ми ни стра ци је Бу ша ју ни о ра је сте уни ла те ра ли зам . 
Раз ло зи за то на ла зе се пре све га у не за до вољ ству Евро пља на 
(ве ћи не на ци о нал них ад ми ни стра ци ја, евро би ро кра та и европ
ског јав ног мње ња) ге не рал ном, а из над све га спољ ном по ли ти
ком САДа у по след њих осам го ди на . Бу ду ћи да САД и Евро па 
и да ље до ми ни ра ју гло бал ним ме ди ји ма и гло бал ним јав ним 
про сто ром, ово не сла га ње, као и ре флек си је ова квог европ
ског ста ва на де ба те уну тар са ме Аме ри ке, иза зва ли су то ли ке 

122 Израз Ибера Ведрина, некадашњег министра иностраних послова Фран
цуске .
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распра ве и лан си ра ли тер мин уни ла те ра ли зам на та ко ви со ко 
ме сто . Упра во ова ме диј ска па жња и не за до вољ ство кључ ног 
аме рич ког парт не ра об ја шња ва ју чи ње ни цу да је уни ла те ра ли
зам тек у по след њих не ко ли ко го ди на до био то ли ки зна чај иако 
се да ле ко ве ћи оста так све та чи та ву де це ни ју пре то га жа лио 
на исти фе но мен: на аме рич ко аро гант но де мон стри ра ње си ле, 
пре не бре га ва ње и, шта ви ше, план ско на ру ша ва ње ме ђу на род
ног по рет ка и прин ци па јед на ко сти љу ди и на ро да, као и на са
мо вољ но ин тер ве ни са ње ши ром зе мљи не ку гле . Као што ће мо 
при ме ти ти, по сто је два ни воа на ко ји ма се го во ри о аме рич ком 
уни ла те ра ли зму: је дан је ни во оп ште те о ри је и прак се, а дру ги 
је ни во европ ског раз у ме ва ња ко је сма тра да су оне ак ци је ко је 
чи тав оста так све та с пра вом ту ма чи и до жи вља ва као уни ла
те рал не, за пра во мул ти ла те рал не ако Аме ри ка де лу је у ко ор
ди на ци ји са ор га ни ма ЕУ и кључ ним зе мља ма „ста ре Евро пе” .123

Европ ске зе мље су од по чет ка би ле ве о ма не за до вољ не но
вом ре пу бли кан ском ад ми ни стра ци јом . Пре ма ста рим пред
ра су да ма ко је де фи ни шу од но се САДа и ЕУ, де мо кра те су по 
сво јој иде о ло ги ји и ле воли бе рал ним схва та њи ма да ле ко бли
же европ ском еко ном ском, иде о ло шком и кул тур ном мо де лу . 
Ре пу бли кан ци су у Евро пи сим бол за низ ве о ма не по пу лар них 
ста во ва као што су сло бо да упо тре бе оруж ја, смрт на ка зна, 
бор ба про тив абор ту са, пре фе ри ра ње кре а ци о ни зма, су прот
ста вља ње еко ло шким по кре ти ма, ми ли та ри зам, хри шћан ски 
фун да мен та ли зам и ра ди кал ни тр жи шни фун да мен та ли зам . 
На кон до ба углав ном од лич не са рад ње са Клин то но вом ад ми
ни стра ци јом ко ја је свој вр ху нац има ла у бом бар до ва њу СРЈ и ре
де фи ни са њу НА ТОа, но ва ад ми ни стра ци ја је већ сво јим пр вим 
по те зи ма (као што су од би ја ње ра ти фи ка ци је Кјо то про то ко ла 
и су прот ста вља ње Рим ском три бу на лу) иза зва ла по до зре ње и 
оштре гла со ве про те ста у Евро пи . Све је то пре ки ну то уда ри ма 
од 11 .09 .2001 . ка да је Евро па из ра зи ла ду бо ку со ли дар ност са 
САДом и да ла по др шку аме рич кој оку па ци ји Ав га ни ста на ко ја 
је уско ро усле ди ла . 

Јаз се, ме ђу тим, по но во отво рио сле де ће го ди не ка да је по
ста ло очи глед но да Аме ри кан ци тра же по вод за на пад и на Ирак 
за шта су се уве ли ко при пре ма ли . На кон што су по ку ша ји да се 
до би је но ва ре зо лу ци ја у УН про па ли, САД је обра зо вао та ко зва
ну Ко а ли ци ју вољ них и уз по др шку Ве ли ке Бри та ни је у мар ту 
2003 . го ди не на пао Ирак . Овај чин се за пра во на ла зи у цен тру 
свих аме рич ко–европ ских спо ре ња око уни ла те ра ли зма, па се 

123 Овде наравно користим већ уобичајену поделу на земље које су биле чла
нице ЕУ пре великог проширења, односно Биг бенга од 01 .01 .2004, и екс
ко мунистичке земље које су то постале након наведеног датума .
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упра во на кон на па да на Ирак и ње го ве оку па ци је отво ри ла ве
ли ка де ба та о аме рич ком уни ла те ра ли зму .

Шта уни ла те ра ли зам за пра во зна чи? Ву ја кли јин реч ник из 
1980 . до ста го во ри о вре ме ну ка да је на пи сан . Тер мин уни ла те
ра лан пре во ди се као јед но стран (од но во ла тин ског uni la te ra
lis, ла тин ски la tus, la te ris зна чи стра на), али је об ја шњен пре ко 
при ме ра јед но стра ног кон трак та, уго во ра, „по ко ме углав ном 
са мо јед на стра на при ма на се бе оба ве зу” .124 Веб сте ров реч ник 
мно го са вре ме ни је од ре ђу је по јам уни ла те ра ли зам ту ма че ћи 
га не као јед но стра но пре у зи ма ње оба ве за, већ као „по ли ти ку 
пред у зи ма ња уни ла те рал них чи но ва (нпр . у ме ђу на род ним од
но си ма) без об зи ра на по сто ја ње спо ља шње по др шке, та ко ђе: 
за го ва ра ње та кве по ли ти ке” .125

Уни ла те ра ли зам мо же под ра зу ме ва ти јед но стра но де ло ва ње 
би ло ког ак те ра у од ре ђе ној сфе ри, али је нај че шће реч о јед
но стра ном де ло ва њу не ке др жа ве у ме ђу на род ним од но си ма . 
Чи та ва ди ску си ја ко јом се ов де ба ви мо од но си се на по ли тич
ке и без бед но сне аспек те де ло ва ња . По сто ји, ме ђу тим, и да ље 
огром но под руч је ме ђу на род них еко ном ских од но са где др жа ве 
не пре ста но во де бор бу ко ри сте ћи се уни ла те рал ним сред стви
ма без об зи ра на оба ве зе пре у зе те у Свет ској тр го вин ској ор га
ни за ци ји и дру гим ме ђу на род ним еко ном ским ин сти ту ци ја ма . 
Јед но стра но по ди за ње ца рин ских сто па и уво ђе ње та ко зва них 
ван ца рин ских ме ра за шти те спа да ју у нај зна чај ни је ма ни фе ста
ци је еко ном ског уни ла те ра ли зма . Иако ов де не ма мо про сто ра 
за ба вље ње овом вр стом про бле ма ти ке, тре ба са мо на по ме ну ти 
да је и у тој обла сти Бу шо ва ад ми ни стра ци ја ис по љи ла зна чај ну 
до зу уни ла те рал ног по на ша ња, као и да су САД и ЕУ има ле чи
тав низ еко ном ских и тр го вин ских спо ро ва те вр сте .126 

Но ви аме рич ки уни ла те ра ли зам очи глед но је по ве зан са чи
ње ни цом о уни по лар ном све ту . Ви ше ауто ра је већ при ме ти ло 
да је сте пен над мо ћи ко ји САД има у од но су на све оста ле гло
бал не су бјек те не за бе ле жен у исто ри ји . Ова др жа ва је по чет ком 
осам де се тих иза шла из Хлад ног ра та као ап со лут ни по бед ник, а 

124 Види Милан Вујаклија, Речник страних речи и израза, Просвета, Београд, 
1980, стр . 945 .

125 Види www .merriamwebster .com/dictionary/unilateralism, 20/06/2008
126 Види Fritz Breuss, „WTO Dispute Setltlement: four EUUS Mini Trade Wars – 

A rejoinder”, у Journal of Industry, Competition and Trade, vol . 4, no . 4, De
cember 2004 . Аутор у чланку анализира четири спора међу које спадају и 
већ чувени ратови око челика и банана . Европа такође одбија увоз аме
ричке хране генетски модификованог порекла . Осим тога, и ЕУ и САД су 
заједно са Јапаном предмет константних жалби мањих и неразвијених 
земаља због огромних субвенција које дају својим пољопривредним 
произвођачима, као и због високих царинских стопа за пољопривредне 
производе којима такође штите своју производњу .
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ње на моћ је у ра зним обла сти ма за до би ла за стра шу ју ће раз ме ре . 
Је ди но аде кват но по ре ђе ње из исто ри је је сте по ло жај и сна га 
Рим ског цар ства на свом вр хун цу . Оп ште ме сто је да је до та да
шњи би по лар ни свет по стао уни по ла ран са Аме ри ком као гло
бал ним хе ге мо ном . Ова чи ње ни ца је под ста кла Чар лса Кра ут
ха ме ра да још 1990 . на пи ше ан то ло гиј ски чла нак „Уни по лар ни 
мо ме нат”, об ја шња ва ју ћи но во на ста лу чи ње ни цу огром не до ми
на ци је САДа у свим обла сти ма .127 По ла зе ћи од ове де скрип тив
не чи ње ни це, као и од при ро де уну тра шњег уре ђе ња САДа, овај 
и ње му срод ни ауто ри до шли су и до нор ма тив ног за кључ ка да 
је за чи та во чо ве чан ство та кав по ло жај САДа по же љан . Аме ри
ка по њи хо вом схва та њу тре ба да бу де вр хун ски, ул ти ма тив ни 
ба лан сер ко ји де фи ни ше пра ви ла гло бал них по сло ва, на ме ће 
си стем вред но сти и ин тер ве ни ше где год мо же да би про мо ви
са ла де мо кра ти ју, људ ска пра ва и сло бод ну тр го ви ну . За кљу чак 
ове шко ле ми шље ња је да по ме ну ти уни по лар ни тре ну так тре ба 
пре тво ри ти у уни по лар ну еру бу ду ћи да је то на вод но у ин те ре су 
и са мог САДа и чи та вог ци ви ли зо ва ног чо ве чан ства .

Но ви аме рич ки уни ла те ра ли зам је за ни мљи ва ме ша ви на 
кла сич ног ре а ли зма (у сми слу да по ла зи од чи ње ни це мо ћи) 
и јед не вр сте вил со ни јан ског ли бе рал ног иде а ли зма (про мо
ви са ње де мо кра ти је и људ ских пра ва)128 . На тај на чин он се као 
иде о ло ги ја по след ње ре пу бли кан ске ад ми ни стра ци је зна чај
но раз ли ку је од ра ни јих про ре пу бли кан ских шко ла ми шље
ња о ме ђу на род ним од но си ма . Не слу чај но, је дан од оштри јих 
кри ти ча ра овог уни ла те ра ли зма је Ке нет Волц, нај зна чај ни ји 
пред став ник нео ре а ли стич ке шко ле . С дру ге стра не, но ви уни
ла те ра ли зам је ди рект но су прот ста вљен тра ди ци о нал ном ре пу
бли кан ском изо ла ци о ни зму . Кра ут ха мер чак опи су је изо ла ци о
ни зам као ста ру шко лу уни ла те ра ли зма ко ја ин си сти ра на то ме 
да Аме ри ка тре ба да се што је мо гу ће ви ше по ву че из свет ских 
по сло ва и да во ди ра чу на пре све га о свом уну тра шњем уре ђе њу, 
уче ству ју ћи у гло бал ним по сло ви ма са мо оно ли ко ко ли ко јој је 
то у нај бли жем ин те ре су .129 

Шта ви ше, он је сам у тек сту из 1990 . прет по ста вљао да ће се 
на кон по бе де у Хлад ном ра ту Аме ри ка (слич но два де се тим го
ди на ма про шлог ве ка) вра ти ти на изо ла ци о ни стич ке по зи ци је . 

127 Види Charles Krauthammer, „Unipolar Moment”, у Foreign Affairs, vol . 70/1, 
1990 . Године 2002 . објавио је наставак тог текста назван „Unipolar Moment 
revisited”, National Interest, Winter 2002/2003 .

128 Френсис Фукујама га описује као мишићави вилсонизам без вере у међу на
родне институције . Francis Fukuyama, „Neoconservative Moment”, у National 
Interest, Winter, 2004 .

129 Charles Krauthammer, Democratic Realism, American Enterprise Institute, 
2004 .
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Су прот но изо ла ци о ни сти ма, но ви уни ла те ра ли сти се за ла жу за 
што ин тен зив ни је при су ство Аме ри ке у чи та вом све ту, пре вен
тив но де ло ва ње, нео гра ни че но ин тер ве ни са ње где год се то про
це ни ути ли тар ним и за ге не рал но ја ча ње аме рич ког ути ца ја на 
сва ком пе дљу пла не те . Они ми сле да изо ла ци о ни сти не схва та ју 
ка ко се про ме ни ла при ро да све та, а пре све га при ро да опа сно сти 
по аме рич ку без бед ност . Те ро ри зам, оруж је за ма сов но ра за ра
ње (We a pons of Mass De struc tion, скра ће но WMD), укљу чу ју ћи 
и атом ске бо је ве гла ве ко је се мо гу лан си ра ти ин тер кон ти нен
тал ним про јек ти ли ма, чи не изо ла ци о ни зам ана хро ним и нео
пре зним . САД ће све јед но би ти угро жен због за ви сти, еко ном ске 
сна ге, ра ди кал ног ислам ског фун да мен та ли зма и сл, та ко да му 
као је ди ни на чин од бра не оста је пре вен тив но де ло ва ње, над гле
да ње чи та вог све та и не у тра ли са ње по тен ци јал них прет њи пре 
не го што по тен ци јал ни не при ја те љи уоп ште до ђу у си ту а ци ју да 
угро зе аме рич ке ин те ре се и аме рич ку те ри то ри ју .130 

Но ови ми сли о ци мно го ви ше па жње по све ћу ју дру гој ри вал
ској шко ли ми шље ња, ли бе рал ном ин сти ту ци о на ли зму ко ји је 
сво јим на вод ним мул ти ла те ра ли змом обе ле жио де ве де се те и 
зна чај но под рио од брам бе ну моћ и вој ну сна гу САДа . Раз ли ка 
из ме ђу њих и ових прет ход ни ка је то што уни ла те ра ли сти ве ру ју 
у моћ, а ови дру ги на вод но у па пир, уго во ре, мул ти ла те рал не 
аран жма не, гло бал не ин сти ту ци је ко је са мо спу та ва ју САД и 
слич не лан це ко ји ма Ли ли пу тан ци ве зу ју и огра ни ча ва ју Гу
ли ве ра . Кључ на оп ту жба упу ће на ли бе ра ли ма је да су на вод но 
због соп стве не ве ре у ли бе рал ни ин тер на ци о на ли зам са мо о гра
ни чи ли аме рич ку моћ и омо гу ћи ли дру гим свет ским ак те ри ма 
да угро зе аме рич ке ин те ре се .

Ова ква сли ка ко јом су но ви уни ла те ра ли сти по ку ша ли да 
се бе фун да мен тал но одво је од те о ре ти ча ра прет ход не ад ми ни
стра ци је не од го ва ра у пот пу но сти ре ал но сти . Клин то но ва ад
ми ни стра ци ја је упра во ус пе ла да уни по лар ни тре ну так про ду
жи на уни по лар ну еру . Иако је пре по ло ви ла из дат ке за од бра ну 
(са 6% на 3% бу џе та), ко ли чи на аме рич ке вој не над мо ћи у од но су 
на оста так све та ни ма ло ни је опа ла . Шта ви ше, до ба Клин то но ве 
вла да ви не обе ле же но је ни зом уни ла те рал них вој них ин тер
вен ци ја за ко је Са вет без бед но сти ни је из дао одо бре ње: Бо сна и 
Хер це го ви на 1995, Ирак и Су дан 1998 . и ко нач но СР Ју го сла ви ја 
1999 . Као што ће мо ви де ти, не ма су штин ске раз ли ке у по ли ти ци 
ове две ад ми ни стра ци је  раз ли ке су у на чи ни ма оправ да ва
ња, у чи ње ни ци да је Клин тон увек то по ку ша вао да пред ста ви 
као на ло ге уни вер зал не прав де, да се тру дио да у све укљу чи и 

130 О овом кључном аргументу нових унилатералиста и о бројним опасностима 
које су са таквом теоријом повезане биће више речи касније .
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Евро пља не или ма кар да си му ли ра њи хо во уче шће и по др шку, 
а по себ но да из бе га ва ири тант ни реч ник аро гант не си ле ко ји је 
обе ле жио пр ви ман дат мла ђег Бу ша .131 Ка ко је Кра ут ха мер при
ме тио, де мо кра те су свој ни шта ма њи уни ла те ра ли зам обла чи ле 
у мул ти ла те рал ну оде ћу . Клин тон је до ду ше имао и олак ша ва ју
ћу окол ност у ви ду пре те жно ре пу бли кан ског Кон гре са за ко ји је 
знао да ће спре чи ти ра ти фи ка ци ју сва ког ме ђу на род ног уго во ра 
ко ји би под рио са мо стал ну моћ де ло ва ња Аме ри ке .132

Те за о не по сто ја њу су штин ске раз ли ке из ме ђу по ли ти ка ове 
две ад ми ни стра ци је, од но сно о то ме да је реч о ра зли ци у сте пе
ну а не о ра зли ци у на ме ра ма и ци ље ви ма, до дат но се по твр ђу
је ако се по тра же за јед нич ки из во ри и прет ход ни ци у аме рич
кој исто ри ји . Ви ше ауто ра је с пра вом оспо ра ва ло те зу да но ви 
аме рич ки уни ла те ра ли зам ни је пре се дан у аме рич кој исто ри ји, 
прак си и те о ри ји ме ђу на род них од но са . У од лич ном члан ку „The 
Deal”, Адам Квин са лон дон ског ЛСЕа је раз вио и до ка зао те зу 
да Бу шо ва схва та ња не тре ба са гле да ва ти као ра ди кал но нов 
фе но мен већ као ло гич ки из да нак аме рич ке тра ди ци је спољ не 
по ли ти ке . Са же та те за ка ко је из не та у ап страк ту ка же: „ . . .твр ди
мо да Бу шо ва Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти ко ја зах те ва 
’рав но те жу мо ћи усме ре ну ка под сти ца њу сло бо де’, за пра во од
ба цу је рав но те жу мо ћи као схва та ње аде кват но за ме ђу на род ни 
по ре дак . Уме сто то га она пред ви ђа са рад њу свих ве ли ких си ла 
под аме рич ким вођ ством, ка ко би се про мо ви сао за јед нич ки 
скуп основ них ци ље ва за ко је се прет по ста вља да су за сно ва ни у 
уни вер зал ним вред но сти ма . Та кво од ба ци ва ње рав но те же мо ћи 
пред ста вља ко хе рент ну ево лу ци ју од ду ге аме рич ке тра ди ци је 
ми шље ња о спољ ној по ли ти ци . Уз ди жу ћи се из свог основ ног 
тра ди ци о нал ног по ло жа ја одво је но сти од европ ског ме ђу на род
ног си сте ма, Сје ди ње не Др жа ве су би ле под ути ца јем Те о дор Ру
звел то вог за го ва ра ња вој не мо ћи у ин те ре су до бра и мо жда још 
ви ше под ути ца јем Ву дро Вил со но вог иде о ло шког убе ђе ња да се 
аме рич ко ме ша ње у свет мо ра усло ви ти ре фор мом ме ђу на род
ног си сте ма, али и уну тра шњих уре ђе ња дру гих др жа ва пре ма 
аме рич ким вред но сти ма и прак си . Убе ђе ње да је овај вил со нов
ски ’дил’ још увек ва ли дан, спо је но са ру звел тов ском ве ром да 

131 Конеса и Лепик су добро приметили да је кључна разлика између Буша и 
њ егових претходника у начину на који он третира своје главне саве зни ке . 
Види Pierre Conesa и Olivier Lepick, „Threats to Disarmament and Inter na ti
o nal Security”, Le Monde Diplomatique, July, 2002 .

132 О томе како Американци користе ово двојство извршне и законодавне вла
сти као значајан инструмент своје спољне политике, види Едислав Ма не
то  вић, „Бжежинског у помоћ”, Политика, 18 .07 .2008 .
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се иде а ли зам пот по мог не сна гом, обез бе ђу је иде о ло шки те мељ 
стра те шке пер спек ти ве ове ад ми ни стра ци је .”133

Иде ја рав но те же мо ћи ко ја под сти че сло бо ду, из ло же на у 
Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти из 2002,134 са жи ма су шти
ну но вог уни ла те ра ли зма . Рав но те жа мо ћи је на че ло ко је тре
ба да ва жи за сва ки ре ги он по је ди нач но . Да кле сва ки ло кал ни 
хе ге мон, или др жа ва ко ја то пре тен ду је да бу де, мо ра да бу де 
су зби јан ка ко би се ство ри ла рав но те жа на том под руч ју, што 
зна чи да ни ко не мо же да угро жа ва дру гог . Из над чи та вог гло
бал ног по рет ка са чи ње ног од ни за та квих урав но те же них ре ги о
на тре ба ло би да леб ди САД . Да кле САД, а не Ује ди ње не на ци је, 
тре ба са мо стал но да од лу чи где је та рав но те жа по ре ме ће на и 
да је сво јим са мо стал ним де ло ва њем вас по ста вља . Иде о ло шка 
осно ва за та кво де ло ва ње је сте ве ра у уни вер зал ност аме рич ких 
ба зич них вред но сти (људ ска пра ва, де мо кра ти ја, тр жи ште) ко је 
се мо ра ју про мо ви са ти и на ме та ти где год је то мо гу ће . САД да
кле та ко ђе има пра во да ин тер ве ни ше (где и кад са мо стал но од
лу чи) ка ко би про мо ви сао ове вред но сти . Та ко је нпр . је дан део 
не окон зер ва ти ва ца (ко ји су ина че глав ни те о рет ски обра зла га чи 
ове по ли ти ке) ве о ма скеп ти чан пре ма Бу шо вој ад ми ни стра ци ји 
за то што се ни је озбиљ но ра ди ло на про ме ни ре жи ма у Ки ни .135 
Они за пра во са мо из во де крај ње кон се квен це овог нор ма тив ног 
про гра ма . Чи ње ни ца је, ме ђу тим, да Бу шов уни ла те ра ли зам 
је сте дру га чи ји по на чи ни ма пре зен та ци је и аро ган ци ји, али 
ни у ком слу ча ју ни је не што што се из не на да по ја ви ло или што 
би се раз ли ко ва ло од по ли ти ке прет ход них ад ми ни стра ци ја, 
укљу чу ју ћи и Клин то но ву .

*

У ве о ма за ни мљи вој ана ли зи „Гло ба ли зам, те ро ри зам и про
ли фе ра ци ја” про фе со ра Френ ка Хар ви ја, уви ђа се да је ре ак ци ја 
САДа на уве ћа ни осе ћај не си гур но сти по сле 11 .09 . услед гло ба
ли за ци је те ро ри зма и про ли фе ра ци је WMD тех но ло ги је „све ве ће 
ула га ње на по ра, нов ца, вре ме на и енер ги је у вас по ста вља ње не
за ви сне, ауто ном не, ка се би усме ре не, су ве ре не и унилатералне 

133 Adam Quinn, „The Deal”, ISA Conference, San Diego, March 2006 . Квин дета
љно и врло прегледно излаже начела спољне политике ова два америчка 
пред  седника и показује суштинске елементе које је преузела Бушова адми
ни  страција . 

134 Види The National Security Strategy of the United States of America, www .
whitehouse .gov/nss .html, 14/07/2008 .

135 Види Irwin Stelzer, „Neoconservatives and their Critics: Introduction”, у Irwin 
Stelzer, (ed .), The Neocon Reader, Grove Press, New York, 2004, p . 14, и William 
Kristol и Robert Kagan, „National Interest and Global Responsibility”, у Irwin 
Stelzer, (ed .), The Neocon Reader, Grove Press, New York, 2004, стр . 71 .
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кон тро ле над аме рич ком без бед но шћу и еко ном ским по сло ви
ма” .136 У истом члан ку на во ди се и им пре сив на ли ста ма ни фе ста
ци ја аме рич ког уни ла те ра ли зам на кон 11 .09 . Ов де ће мо на ве сти 
нај зна чај ни је од њих:
– од ба ци ва ње ду го роч них мул ти ла те рал них стра те ги ја и 

савезништ aва у ко рист крат ко роч них ко а ли ци ја усме ре них 
ка су зби ја њу не по сред них опа сно сти по без бед ност;

– по ве ћа ње ула га ња у БМД, од но сно од бра ну од ба ли стич ких 
про јек ти ла;

– по вла че ње из АБМ137 спо ра зу ма (и дру гих мул ти ла те рал них 
спо ра зу ма ко ји се од но се на кон тро лу на о ру жа ња; 

– од би ја ње да се ра ти фи ку је ЦТБТ (све у куп на за бра на те сти
ра ња ну кле ар них про јек ти ла);

– ре ин тер пре та ци ја Же нев ске кон вен ци је у по гле ду трет ма на 
чла но ве Ал Ка и де и Та ли ба на за тво ре них у Гван та на му;

– од ба ци ва ње ве о ма зна чај них мул ти ла те рал них уго во ра као 
што су Кјо то про то кол, Ме ђу на род ни кри вич ни суд и Спо
ра зум о за бра ни упо тре бе на га зних ми на (Кон вен ци ја из 
Ота ве);

– ин ва зи ја на Ирак, свр га ва ње Са да ма Ху се и на и ње го ва ег зе
ку ци ја;

– нај ве ће по ве ћа ње бу џе та за од бра ну још од ко реј ског ра та;
– ге не рал но, оп ште по ве ћа ње бу џе та за све ви до ве без бед но

сних опе ра ци ја, де ло ва ња тај них слу жби и ис тра жи ва ња 
усме ре на у том прав цу .

Дру ги ауто ри упо зо ра ва ју и на:
– од би ја ње да се упла ти но вац Ује ди ње ним на ци ја ма уко ли ко 

УН не ис пу не зах те ве аме рич ке ад ми ни стра ци је;
– ин си сти ра ње 2002 . на Ге не рал ној скуп шти ни УНа да се САД 

из у зме из свих аран жма на ко ји ма би се за бра ни ла при ме на 
смрт не ка зне на ли ца мла ђа од 18 го ди на;

– од би ја ње да се ра ти фи ку ју број не ме ђу на род не кон вен ци је о 
људ ским пра ви ма као што су Кон вен ци ја о пра ви ма де те та 
и Кон вен ци ја о ели ми ни са њу дис кри ми на ци је же на;

– са мо у по след њих де се так го ди на, уни ла те рал но на ме та ње 
еко ном ских санк ци ја за 35 зе ма ља ко је об у хва та ју 40% свет
ске по пу ла ци је .138

136 Frank P . Harvey, Globalims,Terrorism and Proliferation, август, 2002 . http://
www .dfaitmaeci .gc .ca/arms/isrop/research/harvey_2002/menuen .asp, 
27/06/2008 .

137 AntiBallistic Missile Treaty, споразум потписан између САДа и СССРа 
26 .05 .1972 о редукцији антибалистичких система . Сједињене Државе су 
се једнострано повукле из споразума у децембру 2001 .

138 Ralph G . Carter, „Leadership at Risk: The Perils of Unilateralism”, Political Sci
ence and Politics, vol . 36/1, January 2003 .
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Ово ме тре ба до да ти и по след њи, за нас по себ но зна ча јан вид 
та квог по на ша ња, по др шку не за ви сно сти Ко сме та и ње го во при
зна ва ње упр кос не у спе ху да се за то обез бе ди по др шка у Са ве ту 
без бед но сти и у Ге не рал ној скуп шти ни УНа .

Ка ко се об ја шња ва и оправ да ва овај но ви уни ла те ра ли зам? 
По пра ви лу се ова по ли ти ка по ве зу је са јед ном зна чај ном и екс
трем но ути цај ном гру пом те о ре ти ча ра, пу бли ци ста и по ли ти
ча ра ко ји се сви за јед но на зи ва ју нео кон зер ва тив ци ма . Ме ђу 
нај зна чај ни је фи гу ре ко је су при пре ма ле, за го ва ра ле и об ја шња
ва ле ову по ли ти ку спа да ју Нор ман Под хо рец, Ви ли јам Кри стол, 
Ро берт Кеј ган и Чарлс Кра ут ха мер . Иако и ме ђу њи ма по сто
је раз ли ке око од ре ђе них схва та ња и прин ци па, слич но сти су 
мно го ве ће, а оно што их де фи ни тив но ује ди њу је је сте по др шка 
уни ла те ра ли зму . Ар гу мен ти и те зе ко ји сле де углав ном по ти чу 
од ових ми сли ла ца .

Да би смо раз у ме ли на че ла ове по ли тич ке по зи ци је, мо ра
мо да се вра ти мо на из во ре мо дер не по ли тич ке ми сли, у вре ме 
ка да на ста ју и за че ци мо дер них др жа ва . Овај пре лом нај бо ље 
се опа жа у пре ла ску од си сте ма То ме Аквин ског, у ко ме су сви 
ен ти те ти и су бјек ти (укљу чу ју ћи и по је дин ца) би ли па жљи во 
укло пље ни у је дан хар мо нич ни ко смос, ка те о риј ским кон струк
ци ја ма Ма ки ја ве ли ја, То ма са Хоб са и Спи но зе . Ма ки ја ве ли је 
за чет ник мо дер ног схва та ња по ли ти ке не са мо због ре а ли зма и 
одва ја ња мо ра ла од по ли ти ке, већ и за то што се код ње га по ли
тич ка за јед ни ца већ тре ти ра као са мо стал но те ло у од но су на 
оста так по ли тич ког уре ђе ња Евро пе . Хоб сов кор пу ску лар ни си
стем ко ји по ли ти ку ого ље но ба зи ра на са мо стал ном по је дин цу 
је већ ра ди кал но одва ја ње од сред ње ве ков ног ор ган ског ви ђе ња 
гло бал не по ли ти ке . По је ди нац је код Хоб са у пр во бит ном ста
њу сам и пре пу штен се би, без ика квих спо ља шњих ве за . Нај
ва жни ја од ли ка је сте на гон ка са мо о др жа њу .139 Овај по јам ко ји 
и у Спи но зи ном си сте му игра фун да мен тал ну уло гу за пра во у 
пот пу но сти де тер ми ни ше мо дер но схва та ње по ли ти ке . Су бје кат 
ни је ви ше при род но уро њен у ме та фи зич ки или ре ли ги о зни 
си стем у окви ру ко га по ку ша ва да схва ти од но се и да про на ђе 
сво је ме сто, већ кре ће ис кљу чи во од се бе са мог, а све од но се 
из гра ђу је на ме ха ни ци стич кој и праг ма тич ној осно ви у ци љу 
пре жи вља ва ња и одр жа ња свог би ћа .

Ако овај кон цепт пре не се мо са по је дин ца на др жа ву, он да 
до би ја мо сли ку ко ја ва жи још од Гро ци ју са до Ке не та Вол ца: 
у осно ви је анар хич ни си стем, при род но ста ње у ко ме се по
ли тич ке за јед ни це (др жа ве) ја вља ју као по је дин ци код Хоб са, 

139 Као најважнију ствар која човека наводи да тежи миру Хобс наводи страх 
од смрти . Види Томас Хобс, Левијатан, Култура, Београд, 1961, стр . 111 .
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поку ша ва ју ћи пре све га да на све на чи не из бо ре са мо о др жа ње . 
Ме ђу на род ни си стем је тра ди ци о нал но и опи си ван као ва ку ум 
у ко ме се др жа ве као основ не је ди ни це кре ћу, су да ра ју, спа ја ју, 
ра ста ју итд .

Упра во ова кон цеп ци ја са мо о др жа ња је сте осно ва од ко је 
по ла зе и нео кон си, али уз зна чај ни до да так уво ђе ња вред но сне 
ди мен зи је по ли ти ке као до дат ног ин стру мен та сво је стра те ги је 
са мо о др жа ња . Основ ни ар гу мент ове шко ле твр ди да аме рич ка 
спољ на по ли ти ка без ре зер вно мо ра би ти у функ ци ји ин те ре са и 
са мо о др жа ња Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, као и да то тре ба 
отво ре но ре ћи . Од ба цу је се Клин то но ва по ли ти ка енер гич ног, 
убе ђи вач ког (аssertive) мул ти ла те ра ли зма и за го ва ра се не при
кри ве ни уни ла те ра ли зам . Као што смо већ по ме ну ли, твр ди се 
да у све ту по сто је од мет нич ке (roguе) др жа ве ко је су спо соб не 
да про из ве ду WMD као и ба ли стич ке про јек ти ле спо соб не да 
ну кле ар не гла ве упу те ка САДу или при ја тељ ским др жа ва ма . 
За ове др жа ве се та ко ђе прет по ста вља да по ма жу ме ђу на род ни 
те ро ри зам . На ци о нал ни ин те рес САДа је сте да се пре вен тив
но спре чи по ја ва та квих зе ма ља као и мо гућ ност да оне за и ста 
про из ве ду оруж је спо соб но да угро зи Аме ри ку . 

Док три на пре вен тив ног де ло ва ња је ве о ма ши ро ка и об у
хва та чи тав низ раз ли чи тих ме ра: од санк ци ја, пре се ца ња фи
нан сиј ских то ко ва, по ма га ња опо зи ци је и уце на до ди рект них 
ак ци ја у ци љу сме њи ва ња не при ја тељ ских ли де ра, што укљу чу је 
и уни ла те рал не вој не ин тер вен ци је . У ту свр ху се че сто по ми ње 
слу чај Мин хен ског спо ра зу ма као до каз да сва ко по пу шта ње 
во ди ка сни јим ве ћим жр тва ма и про бле ми ма . По пра ви лу се 
сви не по доб ни ли де ри по ре де са Хи тле ром, а ра ди кал ни Ислам 
се пред ста вља као вр ста са вре ме ног на ци зма .140 На рав но, за ни
мљи ва чи ње ни ца на ко ју по је ди ни кри ти ча ри ука зу ју је сте да је 
Хи тлер спре мао агре си ју на окол не зе мље и на ме ра вао да осво
ји свет, за раз ли ку од ислам ских зе ма ља ко је то не ра де већ су 
шта ви ше под оку па ци јом аме рич ких сна га . Ту се по пра ви лу 
при бе га ва ту ма че њи ма пре ма ко ји ма је са ма док три на Исла
ма та ко струк ту ри ра на да је џи хад на вод но за по вест за сва ког 
Му сли ма на те да ова кве зе мље си гур но има ју у пла ну и бу ду ћа 
осва ја ња .

Нео кон си сма тра ју да је исто вре ме но у аме рич ком ин те ре су, 
али и у ин те ре су ме ђу на род них су бје ка та као и ста нов ни ка на
зна че них зе ма ља да се из вр ши на сил на де мо кра ти за ци ја ра ди
кал но ислам ских др жа ва на бли ском и сред њем ис то ку . Нај ва
жни ји ар гу мент је, на рав но, аме рич ки ин те рес, а то је постоја ње 

140 Norman Podhoretz, „World War IV: How it Started, What it means and Why We 
have to Win”, у Commentary, September 2004 . 
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што ве ћег бро ја де мо крат ских зе ма ља ко је би ти ме би ле при ја
тељ ске пре ма САДу . Кра ут ха мер твр ди да је ши ре ње де мо кра
ти је у аме рич ком на ци о нал ном ин те ре су јер се ти ме ства ра ве ћи 
број при ја тељ ских зе ма ља . Те зе мље не би угро жа ва ле ни аме
рич ке при ја те ље по пут Изра е ла, а би ле би отво ре не за гло бал ну 
тр го ви ну и раз ме ну . Уз то иде и вред но сно за го ва ра ње са ме иде је 
де мо кра ти је и људ ских пра ва као уни вер зал них вред но сти ко је 
су до бре за на ро де тих др жа ва .

Аме ри ка је да нас је ди на си ла ко ја мо же да обез бе ђу је по бе
ду де мо кра ти је и сто га је у гло бал ном ин те ре су да она то чи не, 
да ства ра бо љи свет . Ов де се ин те рес за са мо о др жа њем спа ја са 
јед ном вр стом ре ал по ли тич ке пер спек ти ве (ми смо нај ја чи и 
мо ра мо да ко ри сти мо пред ност те сна ге), као и са на сле ђе ним 
ми си о нар ским сен ти мен том ко ји Аме ри кан це ка рак те ри ше још 
од осни ва ња САДа . Аме рич ки ли де ри су још од Оче ва осни ва ча 
има ли спе ци фич ну свест о то ме да они пра ве др жа ву нео п те ре
ће ну европ ским на сле ђем и исто ри јом, при пре мље ну за ве ли ка 
де ла у бу дућ но сти . За слу ге у два свет ска ра та и у па ци фи ка ци ји 
и де мо кра ти за ци ји Ја па на и Не мач ке до дат но су оја ча ле овај 
сен ти мент, по себ но кад је си ла ко јом рас по ла жу по ста ла да ле ко 
ве ћа од вој не сна ге би ло ког мо гу ћег про тив ни ка . Да кле, иде
о ло шка осно ва ко јом се до дат но оправ да ва соп стве на по себ на 
по зи ци ја је сте не ка вр ста ми си о нар ства кат кад ба зи ра на на хри
шћан ским мо ти ви ма (кр ста штво ко је се че сто сре ће у го во ри ма 
Бу ша), а кат кад на про све ти тељ ским мо ти ви ма ши ре ња уни вер
зал них вред но сти . Кеј ган ка же да је за Аме ри ку си ла сред ство 
уна пре ђе ња прин ци па ли бе рал не ци ви ли за ци је и ли бе рал ног 
свет ског по рет ка .141

Ова огром на сна га и (са мо)уве ре ност да Аме ри ка за то што 
је де мо крат ска зе мља на вод но не мо же да до ђе у си ту а ци ју да 
зло у по тре би сво ју си лу и свој спе ци фи чан по ло жај, во де ди рект
но ка тврд њи да огра ни ча ва ње сло бод ног де ло ва ња САДа ни је 
ни у аме рич ком ни у гло бал ном ин те ре су . Мул ти ла те ра ли зам 
се нај пре схва та као не по у здан (по Кра ут ха ме ру, он је флу и дан 
и не пред ви дљив) . Али он је и опа сан за то што огра ни ча ва де
ло ва ње бе не во лент ног хе ге мо на ко ји је по зван да бра ни до бро 
и су зби ја зло . Кеј ган упо зо ра ва да Аме ри кан ци се бе ви де као 
ше ри фа ко ји уво ди мир и прав ду у све ту у ко ме вла да бе за ко ње, 
где се раз бој ни ци мо ра ју за стра ши ти или уни шти ти .142 Мул ти
ла те рал не ин сти ту ци је чи не де ло ва ње спо ри јим, а не кад мо гу и 
да га спре че и да ти ме омо гу ће раз вој зла; што је још го ре, мо гу 

141 Роберт Кејган, О рају и моћи, Чаробна књига, Београд, стр . 58 .
142 Роберт Кејган, О рају и моћи, op .cit ., стр . 51
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да угро зе без бед ност САДа што је на рав но не до пу сти во, по себ
но ако има те огром ну си лу .

Ова те за се по твр ђу је ука зи ва њем на при ро ду мул ти ла те
рал них без бед но сних и по ли тич ких струк ту ра . Нај ви ше су на 
уда ру Ује ди ње не на ци је . Са те шко при кри ве ном до зом ра си зма 
ука зу је се на чи ње ни цу да та мо ве ћи ну чи не не де мо крат ске зе
мље од ко јих се у не ким ма сов но кр ше људ ска пра ва . Ука зу је се 
да сто га та кве др жа ве мо гу да на пра ве ве ћи ну ко ја ће по ла зе ћи 
од на че ла су ве ре ни те та и не ме ша ња за шти ти ти не ку од мет нич
ку др жа ву и спре чи ти САД да оба ви сво ју без бед но сну ми си ју . 
УН да кле ди рект но мо же да угро зи без бед ност гра ђа на САДа . 
Кеј ган под се ћа да је др жав ни се кре тар Еј чи сон по сле Дру гог 
свет ског ра та твр дио да је по ве ља УНа не при мен љи ва, а да је 
УН вил со нов ско за стра ње ње .143

Скеп ти ци зам пре ма УНу је да кле ста ри јег по ре кла, па је 
САД за о би ла зио овај фо рум кад год је мо гао, иако дис курс пре
ма УНу ни кад ни је био то ли ко аро ган тан као у де ли ма ових 
не слу жбе них порт па ро ла Бу шо ве ад ми ни стра ци је . Но вост је, 
ме ђу тим, из ра же ни скеп ти ци зам пре ма НА ТО и Евро пља ни ма . 
Оп ште ми шље ње овог кру га је да је рат из 1999 . про тив СРЈ по ка
зао да је и сам НА ТО по стао те рет ко ји огра ни ча ва ефи ка сно де
ло ва ње САДа . Вој ни и ло ги стич ки до при нос оста лих зе ма ља је 
био ве о ма ма ли, али је мул ти ла те рал на струк ту ра од лу чи ва ња 
(нпр . око до го ва ра ња ци ље ва) знат но оте жа ла ефи ка сност и по 
њи ма спре чи ла САД да ра ни је и још им пре сив ни је три јум фу је . 

Пр ви део Кеј га но вог есе ја (слич но као и од лич на књи га Кри
сто фе ра Ко ке ра Су мрак за па да144) од лич но по ка зу ју зна чај иде је 
За па да за САД и стал ну бор бу да се одр жи без бед но сно, по ли
тич ко и вред но сно је дин ство са европ ским парт не ри ма . Но вост 
је да је по Кеј га ну За пад по стао те рет за Аме ри кан це и да им то 
парт нер ство са Евро пом ви ше не тре ба . То се по себ но ви де ло 
кад је угро же на са ма те ри то ри ја Аме ри ке . НА ТО је по стао смет
ња . Овај Кеј га нов бест се лер је на пи сан да по ка же бес ко ри сност 
не за хвал не Евро пе, ли це мер ног пост мо дер ни стич ког ра ја ко ји 
свој рај ски па ци фи стич ки ста тус ду гу је упра во аме рич ком ми
ли та ри зму ко ји га шти ти по пут ки шо бра на . Евро па је не ко ри
сна и не спрем на да по ве ћа из два ја ња за од бра ну и вој ску јер 
за хва љу ју ћи аме рич кој за шти ти мо же те фон до ве да ко ри сти за 
со ци јал ну за шти ту и по ве ћа ње ква ли те та жи во та сво јих ста нов
ни ка . Европ ско за го ва ра ње мул ти ла те ра ли зма је нео д го вор ни 
од раз њи хо ве соп стве не сла бо сти: чи ње ни ца је да сла би увек 
по ку ша ва ју да на ђу на чин да за у зда ју ја чег, а мул ти ла те рал не 

143 Исто, стр . 107 .
144 Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, Београд, 2006 .
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ин сти ту ци је упра во то ме слу же . Оне су за Кеј га на ко ноп ци ко
ји ма Ли ли пу тан ци спу та ва ју Гу ли ве ра .

На кон 2001, раз ви ја се ар гу мент, САД је мо рао да про ме ни 
стра те ги ју . Уме сто НА ТО и не за хвал них европ ских парт не ра 
окре нуо се дру гом прин ци пу: пра вље њу ad hoc ко а ли ци ја у за
ви сно сти од по тре ба и слу ча ја . Уве ден је тер мин ко а ли ци ја вољ
них . Да кле као у слу ча ју Ирач ког ра та, ви ше се не тра жи по моћ 
УНа или НА ТО, већ се ис так не циљ и он да се оку пља ко а ли ци ја 
оних ко ји су спрем ни да се укљу че у ак ци ју . То су у овом слу ча ју 
би ли Бри та ни ја, Шпа ни ја, Ита ли ја и зе мље Но ве Евро пе по пут 
Пољ ске, Ма ђар ске, Бу гар ске или Укра ји не .

Кеј ган об ја шња ва још је дан би тан мо ме нат но вог уни ла те
ра ли зма: то су ду пли стан дар ди . По зи ва се на рав но на са да већ 
чу ве не те зе Ро бер та Ку пе ра о пост мо дер ном им пе ри ја ли зму . Ку
пер, не ка да шњи гу ру и глав ни са вет ник То ни ја Бле ра за спољ ну 
по ли ти ку а да нас са вет ник Ха ви је ра Со ла не, у не ко ли ко чла на ка 
и сту ди ја ина у гу ри сао је екс пли цит ну иде ју о но вом ли бе рал ном 
им пе ри ја ли зму као нео п ход ном за уре ђи ва ње све та . Осим већ 
уоби ча је них иде ја о кра ју су ве ре ни те та и по бе ди уни вер зал них 
вред но сти ко је За пад про мо ви ше над не ци ви ли за циј ском по
ли ти ком не за пад них др жа ва, Ку пер је увео иде ју о ну жно сти 
на ви ка ва ња на дво стру ке стан дар де у свет ској по ли ти ци . За 
за пад не зе мље ва же за ко ни и нор ме, а пре ма сви ма оста ли ма 
тре ба се по на ша ти као у џун гли на осно ва ма го лог ин те ре са . Но 
и у том од но су пре ма дру ги ма по треб но је (кад нам то од го ва
ра) по зи ва ти се на ме ђу на род но пра во и уни вер зал не нор ме, а 
кад то по ста не пре пре ка на про сто их иг но ри са ти и при ме ни ти 
го лу си лу .145 Не слу чај но, мно ги ко мен та то ри су ово ви де ли као 
још го ри на ста вак кла сич не бри тан ске им пе ри јал не по ли ти ке 
де вет на е стог ве ка за сно ва не на ра си зму и го лим ин те ре си ма, 
упа ко ва не у по зи ва ње на уни вер зал не нор ме и вред но сти ци ви
ли за ци је . Ова кав Ку пе ров при ступ Кеј ган у пот пу но сти усва ја и 
чак се на кра ју есе ја за ла же за ли це мер но ма ни пу ли са ње мул
ти ла те рал ним дис кур сом .

Кеј ган нпр, слич но Кра ут ха ме ру, од би ја да по ло жај Аме ри ке 
од ре ди као по ло жај им пе ри је . Али ње гов са рад ник са ко јим је 
1997 . осно вао из у зет но ути цај ни Про је кат за но ви аме рич ки век 
(PNAC),146 уред ник Ви кли Стан дар да Ви ли јам Кри стол, спре
ман је да им пли цит не прет по став ке из ве де до кра ја . Јед ном је 

145 Види Robert Cooper, „The New Liberal Imperialism”, Guardian, 07 .04 .2002 .
146 О PNAC види њихов сајт www .pnac .info као и добар чланак на Википедији 

http://en .wikipedia .org/wiki/Project_for_the_New_American_Century
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приме тио: ако хо ће им пе ри ју ето им је . Да, Аме ри ка је им пе ри ја 
и има пра во да се у скла ду са тим и по на ша .147 

И Кри стол и Кеј ган, ме ђу тим, ин си сти ра ју на то ме да је ова
ква над моћ Аме ри ке до бра за свет и да у сва ком слу ча ју сви 
на по ри Аме ри ке мо ра ју би ти усме ре ни ка одр жа ва њу та кве 
вр сте пре мо ћи . Кеј ган при зна је да огром на ула га ња у тех но ло
шку мо дер ни за ци ју аме рич ке вој ске и по ве ћа ње вој ног бу џе та 
су штин ски раз лог има ју у стра ху од очи глед ног еко ном ског и 
вој ног успо на Ки не .148 

*

Иако ни је оправ да но по ли ти ку Бу шо ве ад ми ни стра ци је у 
пот пу но сти сво ди ти на нео кон зер ва тив не осно ве, пр ви ман дат 
ове ад ми ни стра ци је је де фи ни тив но обе ле жен спро во ђе њем ве
ли ког де ла њи хо вих на че ла, па чак и ко ри шће њем по ли тич ког 
дис кур са ко ји је про из ве ден у де ли ма ових ауто ра .149 По ме ну та 
Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти из 2002 . се с пу но раз ло га 
ту ма чи као кључ ни прак тич ни до каз о то ме да је ад ми ни стра
ци ја пре у зе ла нео кон зер ва тив не мо ти ве и ме то де, док је на пад 
на Ирак, ње го во обра зло же ње и укуп но де ло ва ње Аме ри ке у то 
до ба син те за све га за шта су се нео кон си за ла га ли .150

Ра зу мљи во је да су и по ли ти ка и но ви уни ла те ра ли стич ки 
дис курс иза зва ли раз ли чи те вр сте стра ха, за пре па шће ња, и 
слич них не ла год них ре ак ци ја ши ром све та, као и у са мој Аме
ри ци . Оста так све та по пут Ки не, Ру си је или Ин ди је ни је ме ђу
тим ову по ли ти ку до жи вео као не што но во . Ако сте по пут Ки не 
већ до жи ве ли да вам аме рич ки бом бар де ри раз о ре ам ба са ду (у 
Бе о гра ду 1999), или ако сте по пут Ру са све сни по сто је ћих пла но
ва за про дор у Си бир и рас пар ча ва ње Ру си је, он да ће још је дан 
на пад на су ве ре ну зе мљу би ти тек до каз да се опа сност уве ћа ва, а 
ни по што но ва вр ста по на ша ња у ме ђу на род ним од но си ма . Ов де 

147 О Вилијему Кристолу види прегледан чланак Gary Dorrien, „Benevolent 
global Hegemony”, у Logos, 3 .2, Spring 2004 .

148 Роберт Кејган, op . cit ., стр . 128 . И Буш је експлицитно рекао да је Кина 
најопаснији стратешки супарник . Види Paul Richter, „In deal with India, 
Bush has eye on China”, Los Angeles Times, 04 .03 .2006 .

149 О том утицају види Francis Fukuyama, „Neoconservative Moment”, у National 
Interest, Winter 2005 .

150 Дориен наводи речи самог Кристола који каже како су и сами неоконси били 
изненађени брзином и одлучношћу са којом је Бушова администрација 
после 11 .09 . прихватила њихове аргументе и правац деловања . Иако њихов 
програм није у потпуности реализован, Буш је у веома великој мери за
говарао њихову верзију глобалног американизма . „И сваког понедељка 
Чејни би послао курира да покупи тридесетак примерака Викли Стандар
да”, закључује Дориен . Види Garry Dorrien, „Benevolent Global Hegemony”, 
у Logos, 3 .2 ., Spring 2004 .
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тре ба ука за ти, на при мер, на ве о ма за ни мљив чла нак ки не ског 
ис тра жи ва ча Хен ри Ли уа ко ји се ба ви пи та њем ну кле ар не (не)
про ли фе ра ци је . Он ја ко до бро по ка зу је дво стру ке стан дар де 
у аме рич кој по ли ти ци пре ма пи та њи ма ши ре ња ну кле ар ног 
оруж ја, где се с јед не стра не оно на вод но спре ча ва та мо где су 
у пи та њу вла де ко је Аме ри ци ни су по во љи, док с дру ге стра не 
са ме Сје ди ње не Др жа ве од би ја ју ме ђу на род ну кон тро лу и ди
рект но под сти чу про ли фе ра ци ју код оних зе ма ља ко је се ви де 
као при ја тељ ске . Лиу се по себ но ба ви слу ча јем Ин ди је ко јој је 
САД по мо гао да раз ви је ну кле ар но на о ру жа ње као од го вор на 
ки не ско осва ја ње ну кле ар не тех но ло ги је .151

Исто ва жи и за мно ге дру ге ма ње др жа ве ко је су стал ни 
пред мет аме рич ког ин тер вен ци о ни зма . Ова но ва по ли ти ка и 
но ви дис курс су са мо утвр ди ли већ по сто је ће стра хо ве и до дат
но под ста кле мно ге на ро де и др жа ве да тра же на чи не ка ко да се 
за шти те . Но ви уни ла те рал ни дис курс и прак са би ли су но вост 
у Евро пи и јед ном де лу САДа . Сто га ће мо се ов де усред сре ди ти 
на не ке од кри ти ка ко је су се та мо по ја ви ле .

Пр ва ли ни ја ар гу мен та ци је ишла је на ни воу ода ља ва ња 
Аме ри ке од Евро пе . Европ ски по ли тич ки ак те ри, по чев од нај ви
ших др жав них зва нич ни ка као што су не мач ки кан це лар Шре
дер152 или фран цу ски пред сед ник Ши рак, пре ко не вла ди них 
ак те ра до ме ди ја, же сто ко су осу ди ли аме рич ки на пад на Ирак 
и но ву прак су отво ре ног уни ла те ра ли зма, по себ но не го ду ју ћи 
због све сног под ри ва ња ме ђу на род них ин сти ту ци ја и гу ра ња у 
стра ну свих ин сти ту та ме ђу на род ног пра ва . Као што је по зна то, 
Фран цу зи су оне мо гу ћи ли до но ше ње но ве ре зо лу ци је о Ира ку 
ко ју су Аме ри кан ци же ле ли да ис ко ри сте као прав но по кри ће 
за оку па ци ју, а та ко ђе су од би ли и да се та кво по кри ће обез бе ди 
на кнад но . Мно ги ауто ри су по че ли да се ба ве при ро дом раз ли ка 
из ме ђу аме рич ког и европ ског схва та ња по ли ти ке . Од јед ном се 
пу но го во ри ло о ра зли ци у вред но сти ма ко ја су штин ски одва ја 
ова два си сте ма .153 Евро пља ни су се бе пред ста вља ли као ху ма
ни је, ци ви ли зо ва ни је, ми ро љу би ви је, окре ну те ме ђу на род ној 
са рад њи итд . По ја вио се и сна жан та лас ан ти а ме ри ка ни зма ко ји 

151 Види Henry Liu, „US Unilateralism, Nonproliferation and Unilateral Pro
li fe ration”, Global Reseаrch, 29 .08 .2006, www .globalresearch .ca/index .
php?context=va&aid=3089 14/07/2008 .

152 Упркос предвиђањима анкета, Шредер је 2003 . победио на изборима, 
између осталог и због изразито јаке критике америчке међународне по
литике која је наишла на снажно одобравање немачког јавног мњења .

153 Види Thomas Banchoff, Value Conflict and USEU Relations: The Case of 
Unilateralism, ACES Working Paper Series, June 2004 .
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је не ке ауто ре под ста као да озбиљ но пре и спи та ју ствар не осно ве 
су ко ба, а по себ но ње го ве по сле ди це .154

Чи тав та лас ова квих на сту па и јав них осу да аме рич ке по ли
ти ке пре ма Ира ку и ме ђу на род ном по рет ку иза звао је две вр сте 
ре ак ци ја у Аме ри ци . Са ми уни ла те ра ли сти су же сто ко уз вра ти
ли оп ту жу ју ћи Евро пља не за ли це мер је, нео д го вор ност и пер
фид ну за шти ту соп стве них еко ном ских ин те ре са . Фран цу зи и 
Ру си су оп ту же ни да шти те Са да ма за то што има ју огром не фи
нан сиј ске и по слов не аран жма не са њим . Са же так ар гу ме на та 
ко је су ови те о ре ти ча ри ко ри сти ли на ла зи се у већ по ми ња ној 
Кеј га но вој књи зи О ра ју и мо ћи .155 Он је при хва тио те зу да су 
Аме ри кан ци са Мар са а Евро пља ни са Ве не ре, али је об ја снио 
узро ке и по себ но по сле ди це та кве по ње му нео д го вор не европ ске 
по ли ти ке ко ја од би ја да тро ши на од бра ну ужи ва ју ћи у бес плат
ној аме рич кој за шти ти . Јед на од ње го вих основ них те за би ла је 
да је аме рич ки уни ла те ра ли зам за пра во у европ ском ин те ре су 
те да и са ми Евро пља ни то до бро зна ју, али да во ле да ужи ва ју 
у свом ли це мер ном ху ма ни зму .

Дру га вр ста ре ак ци је до шла је од број них кри ти ча ра уну тар 
са ме Аме ри ке . По сто ји нај пре стру ја тра ди ци о нал них аме рич
ких изо ла ци о ни ста, ко ји углав ном до ла зе из та бо ра ста рих кла
сич них кон зер ва ти ва ца . Ка ко је Нај при ме тио, ова стру ја ко ја 
је ре ци мо по сле Пр вог свет ског ра та ус пе ла да из ву че Аме ри ку 
из свет ских по сло ва, да нас ни је ути цај на у аме рич ком еста бли
шмен ту .156 Уз по др шку јед ног де ла до ма ће јав но сти, ова стру ја 
на ста вља да се бо ри за по вла че ње Аме ри ке из свет ске аре не, 
ве ру ју ћи да пре те ра но ме ша ње Аме ри ке во ди не по треб ној мр
жњи дру гих и бес по треб ном тро ше њу ре сур са и енер ги је ко ји 
би бо ље мо гли да се утро ше на ре ша ва ње до ма ћих про бле ма и 
по ди за ње ква ли те та жи во та .

Аро гант ни уни ла те ра ли зам иза звао је крити ку и кла сич них 
ре а ли ста, укљу чу ју ћи и пре сти жне те о ре ти ча ре ме ђу на род них 
од но са као што су Ке нет Волц, То мас Ше линг, Џон Мир шај мер, 
Сти вен Волт и др .157 Волц као те о ре ти чар кла сич ног струк тур ног 
ре а ли зма ина че сма тра да је ова кво ста ње ме ђу на род них од но са 

154 Sergio Fabbrini, „Layers of antiAmericanism: Americanization, American Uni
lateralism and antiAmericanism in European Perspective”, у Europen Journal 
of American Culture, Vol 23/2, 2004 .

155 Роберт Кејган, О рају и моћи, Чаробна књига, Београд, 2003 .
156 Џозеф Нај, Парадокс америчке моћи, БМГ, Београд, 2004, стр . 217 . Види 

и Charles Krauthammer, Democratic realism: American Foreign Policy for 
Unipolar World, American Enterprise Institue, 2004 .

157 Види Toru Oga, „From TakeOver to MakeOver: Realists? Rebellion against 
Iraq War” на www .allacademic .com/meta/p179600_index .html 10/07/2008 . 
У Њујорк Тајмсу се 26 .09 .2002 . у форми огласа појавило отворено писмо 
33 значајна стручњака за међународне односе (укључујући и четворицу 
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у ко ме је САД то ли ко из над оста лих не при род но и да по при
ро ди стук тур не ло ги ке мо ра да во ди ка при бли жа ва њу оста лих 
ве ли ких си ла ка ко би се ство ри ла рав но те жа мо ћи у све ту . Ова 
те за иза зва ла је по себ ну рас пра ву ко ја и дан да нас тра је ме ђу 
те о ре ти ча ри ма ме ђу на род них од но са . 

Су прот но Вол цо вим на ја ва ма ко је про ис ти чу из ло ги ке ње
го вог струк тур ног ре а ли зма, у про те клих пет на е стак го ди на 
ни су се по ја ви ле ни на зна ке удру жи ва ња дру гих си ла у ци љу 
об у зда ва ња аме рич ке мо ћи . Волц је при знао да се не што та ко 
за и ста још увек ни је до го ди ло, али је на ста вио да бра ни те зу да 
ће се то пре или ка сни је де си ти . Вол цо ви кри ти ча ри су ме ђу
тим твр ди ли да из о ста нак ба лан си ра ња под ри ва и са му те о ри ју 
струк тур ног ре а ли зма . Ви ли јем Вол форд је нај пре ци зни је и нај
де таљ ни је бра нио те зу да ова ко струк ту ри сан свет у прин ци пу 
ипак од го ва ра свим ак те ри ма . Од су ство аме рич ке пре тен зи је 
за те ри то ри јал ним осва ја њи ма (по пут рим ског или бри тан ског 
им пе ри јал ног кон тро ли са ња чи та вог све та) чи ни аме рич ку до
ми на ци ју по ње му ко ли ко то ли ко под но шљи вом . Са ве зни ци по
пут Евро пља на су сва ка ко у осно ви за до вољ ни аме рич ком хе ге
мо ни јом јер им она омо гу ћа ва за шти ту, без бед ност и нео ме тан 
еко ном ски раз вој . Дру ге си ле су на пра ви ле про ра чун пре ма ко ме 
им ова кво ста ње тре нут но од го ва ра јер мо гу да раз ви ја ју еко ном
ске, тех но ло шке и дру ге по тен ци ја ле уме сто да тро ше но вац и 
оста ле ре сур се на ве о ма ри зич но по ве ћа ње ула га ња у од бра ну . 
Су шти на је да би кла сич но удру жи ва ње у ци љу огра ни ча ва ња 
аме рич ке мо ћи до не ло низ про бле ма, укљу чу ју ћи и екс пли цит
но аме рич ко не при ја тељ ство, што ни ко ме ни је од ко ри сти .158 

Нај је де таљ но ана ли зи рао све мо гу ће иза зи ва че аме рич ке 
мо ћи и де таљ но по ка зао за што се ни од јед ног од њих још ду го 
не мо же оче ки ва ти да озбиљ но оспо ри аме рич ку до ми на ци ју .159 
Ова ана ли за до но си низ су штин ских мо ме на та као што је спе
ци фич ни од нос Ру си је и Ки не . Пре ма кла сич ном ре а ли зму, ове 
две си ле би тре ба ло да све бли же са ра ђу ју и ства ра ју озби љан 
по ли тич ки и без бед но сни са вез . Ме ђу тим, Нај до бро ука зу је да 
по ред не ких сла бих на го ве шта ја у том прав цу по сто је број не пре
пре ке за сно ва не на не по ве ре њу и по тен ци јал ном су ко бу ин те
ре са ко ји је ва жни ји не го уда ље на аме рич ка прет ња . Ки на има 
де вет пу та ви ше ста нов ни ка не го Ру си ја и на ла зи се на гра ни ци 
са не пре глед ним про стран стви ма Си би ра бо га тим ре сур си ма . 

п оменутих) са насловом „Рат у Ираку није у америчком националном ин
тересу” .

158 Суштину Волфордове позиције види у Stephen G . Brooks и William C . 
Wohlforth, „International Relations theory and the Casse against Unilateralism”, 
у Perspectives on Politcs, vol . 3/3, September 2005 .

159 Џозеф Нај, Парадокс америчке моћи, op . cit, стр . 40–70 .
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Ру си ја, ко ја бе ле жи стал ни де мо граф ски пад, с пра вом осе ћа ве
ли ки страх од све из ра же ни јег при ти ска Ки не за ко ји иле гал но 
пре ла зе гра ни цу и на се ља ва ју се у Си би ру ства ра ју ћи све ја че 
и уко ре ње ни је за јед ни це . За кљу чак је да Ру си ја за пра во не ма 
мно го мо ти ва да до при но си сна зи свог ве о ма опа сног и де мо
граф ски да ле ко моћ ни јег су се да160 ко ји се на ла зи у не ве ро ват ном 
еко ном ском успо ну .

Упр кос не сла га њи ма о те зи о ба лан си ра њу, Вол цов ар гу мент 
да аро ган ци ја и екс пли цит ни уни ла те ра ли зам ште те аме рич
ким ин те ре си ма и по ја ча ва ју под сти ца је за пра вље ње ан ти а ме
рич ке ко а ли ци је, углав ном је при хва ћен и ушао је у стан дард ни 
кор пус кри ти ке и код ли бе рал них ин сти ту ци о на ли ста као што 
је Нај . Џо зеф Нај је уз Џо на Икен бе ри ја ве ро ват но нај зна чај ни ји 
и нај ре ле вант ни ји кри ти чар но вог уни ла те ра ли зма ко ји до ла зи 
из та бо ра ли бе рал них ин сти ту ци о на ли ста . Иако је об ја вље на 
пре на па да на Ирак, књи га Па ра докс аме рич ке мо ћи са др жи 
све ре ле вант не кри тич ке ар гу мен те упе ре не про тив аро гант ног 
уни ла те ра ли зма . За њом је усле ди ла већ ле ген дар на књи га Ме ка 
моћ из 2004 . у ко јој је Нај из дво јио овај зна ча јан те о риј ски по јам, 
ина че иде а лан ин стру мент за крит ику нео кон са, и раз вио га у 
по себ но ко хе рент но де ло .161 За раз у ме ва ње ли бе рал не кри ти ке 
Нај је за и ста па ра диг ма ти чан па ће мо се ов де за до во љи ти са
же тим из ла га њем ње го вих ар гу ме на та .

На са мом по чет ку он ука зу је на чи ње ни цу да је већ то ком 
де ве де се тих Кон грес (у ко ме су до ми ни ра ли ре пу бли кан ци 
пред во ђе ни Њу том Гин гри чом) по ста вио осно ве за ова кав уни
ла те ра ли зам .162 Кон грес је од био да ра ти фи ку је чи тав низ ме ђу
на род них уго во ра ко је је Клин то но ва ад ми ни стра ци ја пот пи са
ла, а во дио је и пра ви ма ли рат са УН од би ја ју ћи да јој упла ти 
ре дов не да жби не, као чин осве те за то што САД ни су иза бра не 
у Ко ми тет за људ ска пра ва .163 

Нај при хва та да је нео кон зер ва тив ни уни ла те ра ли зам по стао 
мејнстрим аме рич ке пол ти ке, али ука зу је да су изо ла ци о ни
стич ке и нео ре а ли стич ке кри ти ке по гре шне . Он сма тра да ни су 
до бре кри ти ке ко је нео кон се на па да ју због пре те ра ног упли та
ња у свет ске по сло ве и ко је тра же ве ће ба вље ње со бом . Ње го во 

160 За Икенберијева схватања види John Ikenberry, „Is American Multilateral
ism in Decline?”, у Perspectives on Politics, vol . 1/3, стр . 533–545, као и „The 
End of the Neoconservative moment”, у Survival, vol . 46/1, Spring 2004 .

161 Joseph Nye, Soft Power, Foreign Afairs, 2004 .
162 Џозеф Нај, Парадокс америчке моћи, op .cit, стр . 11 .
163 Подсећам на чланак Едислава Манетовића који ово објашњава као мани пу

ла тивну стратегију читавог америчког естаблишмента . Види „Бжежинског 
у помоћ”, Политика, 18 .07 .2008 .
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зала га ње иде у са свим дру гом прав цу: он тра жи ве ће и дру га чи је 
ан га жо ва ње САДа као гло бал ног ли де ра у са ве зу са дру ги ма .

Нај на и ме сле ди ли ни ју струк ту рал не ана ли зе ко ју је за по
чео још кра јем се дам де се тих са стал ним са рад ни ком Ро бер том 
Ки о хеј ном . Они су раз ви ли кон цепт ме ђу за ви сно сти (in ter de
pen den ce) као ну жну до пу ну ре а ли стич кој те о ри ји мо ћи . Не слу
чај но, ве ли ки део књи ге Па ра докс аме рич ке мо ћи (али и дру гих 
ско ри јих Нај о вих де ла) по све ћен је ра зним об ли ци ма гло ба ли
за ци је и про ме на ма ко је она до но си . У цен тру ис тра жи ва ња 
су ин фор ма тич ка ре во лу ци ја, при бли жа ва ње и ин те гри са ње 
гло бал них фи нан сиј ских тр жи шта и гло бал не еко но ми је, ра
зно ра зне прак тич не при ме не но вих тех но ло ги ја и слич не но во
сти . Ове струк ту рал не про ме не во де, ме ђу тим, из ме ни при ро
де ме ђу на род них од но са и ме ђу на род них прет њи . Пре ма На ју, 
кла сич на ре а ли стич ка те о ри ја (где он јед ним де лом убра ја и 
су ве ре ни стич ке уни ла те ра ли сте) не ре ша ва но ве про бле ме за то 
што се про ме ни ла при ро да иза зо ва . На и ме, и уда ри од 2001 . су 
по ка за ли да прет ња Аме ри ци не до ла зи од кла сич них др жа ва 
већ од гло бал них те ро ри стич ких мре жа ко је де лу ју у ве ли ком 
бро ју др жа ва, чи ју по др шку не ужи ва ју . Кла сич на ин тер вен ци
ја и об ја ва ра та не мо же да по мог не у су зби ја њу те ро ри стич ких 
мре жа ко је де лу ју нпр . у европ ским зе мља ма . 

Осим гло бал ног те ро ри зма и про ли фе ра ци је WMD ко је ове 
мре же под сти чу, ме ђу нај ва жни је но ве прет ње Нај убра ја по
тен ци јал ну еко ло шку ка та кли зму, али и лак ше пре но ше ње и 
ши ре ње бо ле сти, ве ће опа сно сти од гло бал них со ци јал них не
рав но те жа итд . По ен та ње го ве кри ти ке је сте да се на ове про
бле ме мо же ре а го ва ти са мо ве ћим ан га жо ва њем у са рад њи са 
дру ги ма и бо љим упра вља њем ме ђу на род ним мул ти ла те рал
ним ин сти ту ци ја ма . Зна ча јан део ар гу мен та ци је је сте и тврд ња 
да се аро гант ним уни ла те ра ли змом те ра ју са ве зни ци од се бе .164 
У ра до ви ма на пи са ним по сле Ира ка по ка зао је да је уни ла те
ра ли зам те ра њем са ве зни ка осла био ле ги ти ми тет аме рич ке 
ак ци је, оне мо гу ћио њи хо во ан га жо ва ње у ло ги сти ци на па да, 
и спре чио да они као и УН пре у зму зна ча јан део те ре та об но ве 
Ира ка, по кре та ња ње го ве при вре де и из град ње но вог Ира ка као 
ста бил не др жа ве (na tion bu il ding) . Ова кво те ра ње са ве зни ка је 
од раз опа да ња ме ке мо ћи ко ја је пре ма На ју јед на ко ва жна као 
и твр да, вој на моћ, а упра во то нео кон си не схва та ју .

Нај са одо бра ва њем ци ти ра Ма ла би ја ко ји на сле де ћи на чин 
де фи ни ше па ра докс аме рич ке мо ћи: „Па ра докс аме рич ке мо ћи 
на кра ју овог ми ле ни ју ма је сте да је она и су ви ше ве ли ка да би 
је иза зва ла би ло ко ја дру га др жа ва, а ипак не до вољ но ве ли ка да 

164 Џозеф Нај, Парадокс америчке моћи, op . cit., стр . 13 .
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ре ши про бле ме као што су гло бал ни те ро ри зам и про из вод ња 
ну кле ар ног оруж ја . Аме ри ци је по треб на по моћ и по што ва ње 
дру гих на ро да” .165 Нај под се ћа и да ис тра жи ва ња јав ног мње ња 
по ка зу ју ка ко су про сеч ни Аме ри кан ци про тив уни ла те ра ли зма 
и да чак две тре ћи не њих по др жа ва УН и дру ге ме ђу на род не 
ин сти ту ци је .166

Овај аутор је раз вио те о ри ју о три вр сте мо ћи у ко ји ма Аме
ри кан ци има ју раз ли чи ти ни во сна ге и ути ца ја . На вр ху је вој на 
моћ у ко јој Аме ри кан ци има ју до ми на ци ју, ис под ње је еко ном
ска моћ где су Аме ри кан ци из гу би ли не ка да шњи сте пен над
мо ћи јер је Евро па на при бли жном сте пе ну раз во ја, а ши ром 
све та се по ди жу све ја чи игра чи као што су азиј ски ти гро ви, 
Ки на, Ин ди ја, Бра зил, Ру си ја итд . На дну је тре ћа али ни шта 
ма ње зна чај на моћ ко ју у Па ра док су аме рич ке мо ћи Нај од ре ђу
је као мре жу тран сна ци о нал них од но са ван др жав не кон тро ле 
ко ја укљу чу је раз не гло бал не игра че по чев од бан ка ра, пре ко 
мул ти на ци о нал них кор по ра ци ја, не вла ди них ор га ни за ци ја све 
до ха ке ра и те ро ри ста . У Ме кој мо ћи овај тре ћи чи ни лац се де
ли мич но ме ња, па се тре ћа моћ пре ци зно де фи ни ше као ме ка 
моћ .167 У оба слу ча ја по ен та је да јед на др жа ва, па ма кар би ла 
и нај моћ ни ја као што је САД, не мо же да кон тро ли ше овај до
мен од но са и мо ћи већ мо ра да ра ди са дру ги ма на упра вља њу 
гло бал ним про це си ма и да свој по ло жај ја ча из град њом по ве
ре ња код дру гих . Кључ ни при го вор уни ла те ра ли зму је сте да 
раз гра ђу је по ве ре ње дру гих и мо гућ ност при влач но сти Аме ри ке 
и аме рич ких вред но сти . Уни ла те ра ли зам и аро ган ци ја, твр ди 
Нај, ума њу ју ме ку моћ САДа .168

Уме сто то га он пре по ру чу је мул ти ла те ра ли зам под сна жним 
аме рич ким вођ ством . Он под се ћа да су Бри та ни ја у 19 . и САД у 
20 . ве ку има ли нај ви ше ко ри сти од гло ба ли за ци је и ме ђу на род
ног си сте ма јер су ус пе ли да га, уз при ста нак дру гих, об ли ку
ју пре ма сво јим вред но сти ма и зах те ви ма . Сло бод на тр го ви на, 
злат ни стан дард, ММФ, Свет ска бан ка, под се ћа Нај, све су то 
ин сти ту ци је ко је су обез бе ди ле мир и про спе ри тет за чи тав свет, 
а омо гу ћи ле су вођ ство Бри та ни је и Аме ри ке . Уни ла те ра ли сти 
то хо ће да пот ко па ју и да ти ме ума ње ме ку моћ САДа . „Уме
сто то га”, ка же Нај, „Сје ди ње не Др жа ве тре ба да ко ри сте сво ју 
тре нут ну над моћ и по мог ну у об ли ко ва њу ин сти ту ци ја од ко јих 
ће ко ри сти има ти и Аме ри кан ци и оста так све та ка ко се гло ба
ли за ци ја бу де раз ви ја ла . Аме ри кан ци ће мо ра ти да раз мо тре 

165 Mallaby, према Џозеф Нај, Парадокс америчке моћи, op. cit., стр . 70 .
166 Исто, стр . 190 .
167 Joseph Nye, Soft Power, op. cit., стр . xi
168 Џозеф Нај, Парадокс америчке моћи, op. cit., стр . 190 . Више о питању меке 

моћи може се прочитати у наредном поглављу књиге .
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мул ти ла те рал не ин сти ту ци је и упра вља ње у ши рој кон цеп ци ји 
на ших на ци о нал них ин те ре са . . .” .169

Спо ре ћи се са уни ла те ра ли сти ма, Нај твр ди да мул ти ла те ра
ли зам за и ста укљу чу је тро шко ве и огра ни че ња, али да их ко ри сти 
да ле ко над ма шу ју . Му рав чик је при ме тио да уз прав ну осно ву и 
при хва та ње од ре ђе них огра ни че ња од стра не САДа дру ги лак ше 
при хва та ју ис по ља ва ње аме рич ке нат про пор ци о нал не мо ћи .170 
Све у све му, Аме ри ци је мно го ко ри сни је да и да ље под сти че рад 
мул ти ла те рал них ин сти ту ци ја и да их сво јом сна гом, ди пло ма ти
јом, еко ном ским ути ца јем и про мо ви са њем аме рич ких вред но сти 
и по пу лар не кул ту ре усме ра ва, та ко што ће ства ра ти усло ве да се 
оства ри ва ње аме рич ких вред но сти и ин те ре са пред ста ви као да је 
у ин те ре су чи та вог све та . Ка ко Нај ка же, Аме ри ка због сво је сна ге 
тре ба да има во де ћу уло гу у обез бе ђи ва њу ме ђу на род ног јав ног 
до бра као и у про мо ви са њу ме ђу на род не прав де .

Ме ђу тим, по гре шно је за кљу чи ти да се Нај за ла же за пу ну 
из град њу мул ти ла те рал них ин сти ту ци ја и за до след но по што
ва ње њи хо вих од лу ка чак и кад ни су у аме рич ком ин те ре су . Нај 
за пра во не од ба цу је уни ла те ра ли зам у пот пу но сти и за ла же се 
да се он одр жи као нео п ход на ме ра де ло ва ња у од ре ђе ним слу
ча је ви ма . Усва ја ју ћи им пли цит но Вол цо ву ар гу мен та ци ју, Нај 
твр ди: „По сма тра но у све тлу кон сти ту ци о нал не по год бе, мул
ти ла те ра ли зам аме рич ке пре мо ћи је кључ ње не ду го веч но сти 
јер он сма њу је под сти ца је за ства ра ње али јан си про тив нас” . А 
за тим до да је: „На рав но, ни су сви мул ти ла те рал ни спо ра зу ми 
до бри или у на шем ин те ре су, а Сје ди ње не Др жа ве по вре ме но 
тре ба да ко ри сте уни ла те рал не так ти ке у од ре ђе ним си ту а ци
ја ма, ко је ћу ка сни је опи са ти” .171 

Сле ди за тим раз ма тра ње се дам те сто ва на осно ву ко јих ад
ми ни стра ци ја тре ба да од лу чи да ли да се опре де ли за мул ти ла
те рал не или уни ла те рал не так ти ке де ло ва ња . То су „1) ин те ре си 
оп стан ка, 2) ути цај на вој ску и мир, 3)вођ ство по ве ћа ва (гло
бал на) јав на до бра, 4) кон зи стент ност са на шим вред но сти ма, 
5) пи та ња од су штин ске са рад ње, 6) по моћ у по де ли те ре та и 7) 
ути ца ји на на шу ме ку моћ” .172 Нај ово по гла вље за кљу чу је пре
по ру ком да аме рич ка спољ на по ли ти ка у гло бал ној ин фор ма
тич кој ери тре ба да има пре фе рен цу ка мул ти ла те ра ли зму, али 
„по не кад ће мо мо ра ти ићи са ми” . Гре шка но вих ути ли та ри ста је 
што уни ла те ра ли зам по ку ша ва ју да уз диг ну од по вре ме не при
вре ме не так ти ке на са мо стал ну до ми нант ну стра те ги ју .

169 Исто, стр . 159 .
170 Исто, стр . 223 .
171 Исто, стр . 225 .
172 Исто, стр . 229 .
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Да кле, су шти на Нај е ве кри ти ке уни ла те ра ли зма је сте да се 
ма њеви ше ра ди о глу пом и кон тра про дук тив ном по ли тич ком 
дис кур су ко ји не по треб но ири ти ра и са ве зни ке и про тив ни ке 
и по тен ци јал но не за ин те ре со ва не . По ста ром оби ча ју, аро ган
ци ја моћ ног за пра во го во ри да он и ни је баш си гу ран у ту сво ју 
моћ кад же ли сви ма да је на би ја на нос . Му дри је је, да кле, би ти 
клин то нов ски ли це ме ран и упра вља ти мул ти ла те рал ним ин
сти ту ци ја ма оства ру ју ћи сво је ци ље ве кроз њих . Кад то не бу де 
мо гу ће и кад је нео п ход но де ло ва ти уни ла те рал но, мо ра се по
ку ша ва ти да се и тај уни ла те ра ли зам уви је у мул ти ла те рал ну 
облан ду, не сме се би ти аро ган тан и мо ра се обез бе ди ти што 
ши ра по др шка што ве ћег број са ве зни ка .

*

Број не кри ти ке, али и не у спех у „из град њи др жа ве” у Ира ку 
и Ав га ни ста ну знат но су под ри ли са мо по у зда ње но вих уни ла те
ра ли ста . Ве ћи на нео кон са је на ста ви ла да бра ни основ ни про је
кат ис ти чу ћи зна чај по стиг ну тих успе ха, као што је укла ња ње 
Са да мо ве дик та ту ре, или ре ци мо про ме ну у по на ша њу Ли би је . 
Ли би ја је при хва ти ла од го вор ност за слу чај Ло кер би и обе ште
ти ла је по ро ди це жр та ва овог те ро ри стич ког чи на . Об у ста ви ла 
је про гра ме за из ра ду WМD оруж ја и при хва ти ла стра не ин
спек то ре . Ти ме је за ра ди ла уки да ње санк ци ја и мо гућ ност да 
се вра ти у ме ђу на род не ин сти ту ци је и ме ђу на род ну за јед ни цу 
под за пад ним усло ви ма . Нео кон си ис ти чу да је то ди рект на по
сле ди ца за стра ши ва ња ко је је про из ве ла ак ци ја у Ира ку . Они 
и ина че по пра ви лу твр де да Ара пи по шту ју је ди но си лу и да се 
сто га са њи ма је ди но та ко вре ди оп хо ди ти .

Ме ђу тим, на кнад на от кри ћа да за пра во ни је би ло ни ка квог 
WМD у Ира ку до дат но су под ри ла ле ги ти ми тет чи та ве ак ци је и 
ње них за го вор ни ка . Све ви ше се го во ри ло и о ве за ма нео кон са 
са изра ел ском ад ми ни стра ци јом, па су из ре че не број не сум ње 
да су ови ауто ри за го ва ра ли ак ци је ко је су пре све га у ин те ре
су по ве ћа ња без бед но сти и за шти те Изра е ла, а не Аме ри ке .173 
Иако је дру ги ман дат по чео по ста вља њем Кон до ли зе Рајс уме
сто уме ре ног Па у е ла на ме сто др жав ног се кре та ра, вр ло бр зо 
је скло њен и се кре тар за од бра ну До налд Рам сфелд ко ји је био 
је дан од глав них про мо те ра уни ла те ра ли зма . 

Дру ги Бу шов ман дат је до нео знат но сми ре ни ји дис курс и 
по ли ти ку ко ја је ви ше би ла окре ну та ме кој мо ћи и по врат ку 

173 О овим оптужбама и о одговорима самих неоконса види Irwin Stelzer, „Neo
conservatives and their Critics: Introduction”, у Irwin Stelzer (ed .), The Neocon 
Reader, Grove Press, New York, 2004, стр . 6 .
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мулти ла те рал ним так ти ка ма као што су при бли жа ва ње европ
ским са ве зни ци ма и са рад ња са ре ги о нал ним си ла ма . Па ра
диг ма ти чан је на чин на ко ји је ре ша ван про блем Се вер не Ко
ре је ко ју је Буш сво је вре ме но свр стао у тзв . Осо ви ну зла . Уме сто 
да уни ла те рал но по сег не за си лом, Бу шо ва ад ми ни стра ци ја је 
при бе гла ком би но ва ној стра те ги ји шта па и шар га ре пе ко ја је 
кључ ну уло гу пре пу сти ла Ки ни као нај ва жни јем игра чу у ре ги
о ну . Ова так ти ка се по ка за ла успе шном и Ко ре ја је при хва ти ла 
кон тро лу и ре дук ци ју сво јих ну кле ар них про гра ма .

Ова но ва так ти ка ре зул тат је и број них но вих кри за са ко ји
ма је са ма Аме ри ка мо ра ла да се су о чи . Ура ган Ка три на на ко ји 
ад ми ни стра ци ја ни је аде кват но и на вре ме ре а го ва ла под рио је 
по ве ре ње гра ђа на САДа у ад ми ни стра ци ју . За тим је усле ди ла 
кри за са хи спа но ими гран ти ма ко ја је до ве ла до из гла са ва ња 
пред ло га за из град њу зи да на гра ни ци са Мек си ком ко јим би 
на вод но тре ба ло да се за у ста ви ми ли он ски при лив иле гал них 
ими гра на та . Већ 2006 . је по че ла ве ли ка фи нан сиј ска кри за ко ја 
је иза зва ла пад до ла ра, раст ка ма та и ка та кли зму на тр жи шту 
не крет ни на . Ми ли о ни аме рич ких по ро ди ца ви ше ни су би ле у 
ста њу да сер ви си ра ју сво је ду го ве бан ка ма и пре ко но ћи су оста
ја ле без ку ћа и ста но ва . Све ово је до ве ло до па да аме рич ке аро
ган ци је, на пу шта ња она квог екс пли цит ног уни ла те ра ли зма,174 
окре та ња са ве зни ци ма и но вим по ку ша ји ма да се соп стве ни ин
те рес оства ру је кроз ме ђу на род не ин сти ту ци је . Кри стол, Кра ут
ха мер, Кеј ган и оста ли ви ше ни су би ли она кве зве зде као то ком 
пр вог ман да та . По чет ком 2005 . чо век ко ји је још 1992 . по ста вио 
осно ве за ова кву по ли ти ку и чи та ву иде ју PNAC, Пол Вол фо виц, 
укло њен је из ад ми ни стра ци је и по ста вљен на ме сто пред сед
ни ка Свет ске бан ке, где је остао тек не што ви ше од две го ди не . 
Ти ме је Буш отво рио про стор за не што дру га чи ју по ли ти ку . Из
ме ђу оста лог, ад ми ни стра ци ја је по че ла ви ше да ула же у ме ку 
моћ (за шта их је Нај по хва лио) као и да мно го ви ше во ди ра чу
на о ими џу САДа у све ту, а по себ но у му сли ман ским зе мља ма .

Евро пља ни су то ком ко сов ске кри зе по но во по ста ли за до
вољ ни по што је аме рич ка ад ми ни стра ци ја по но во у ко орди на
ци ји са њи ма спро во ди ла оно што су за по че ли још 1999 . Су прот
но свим прин ци пи ма раз ре ше ња ју го сло вен ске кри зе, су прот но 
ме ђу на род ним пра ви ли ма ко је су они са ми по ста вља ли, су
прот но По ве љи УНа и су прот но од лу ка ма Са ве та без бед но
сти, са да су сви за јед но од лу чи ли да Ко со ву по да ре не за ви сност . 
Лицемер ни и евро цен трич ни Евро пља ни ви ше ни су го во ри ли о 
уни ла те ра ли зму и аро ган ци ји аме рич ке мо ћи .

174 Крајње индикативно је било дистанцирање Френсиса Фукујаме 2005 . који 
је почео да критикује политику коју је до тада и сам подржавао .
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За ни мљи во је по гле да ти из ја ве ко је је Џорџ Буш мла ђи да
вао то ком сво је по след ње по се те Евро пи у ју ну 2008 . Од ла зе ћи 
аме рич ки пред сед ник из ја вио је да му је жао због аро гант них 
ре чи из пр вог ман да та и због уни ла те ра ли стич ког дис кур са ко
ји је ири ти рао мно ге у Евро пи и све ту .175 Али је сва де ла бра нио 
јед на ким ин тен зи те том .

На кра ју се вра ћа мо на пи та ње од ко га смо по шли: шта се 
мо же оче ки ва ти од по ли ти ке но ве ад ми ни стра ци је? Чи ни се да 
се то ком дру гог ман да та Бу шо ва ад ми ни стра ци ја вра ти ла на 
по зи ци је бли ске глав ном то ку аме рич ке спољ не по ли ти ке во ђе
не и за вре ме ње го вог оца Бу ша ста ри јег као и Клин то на . То је 
по ли ти ка ко ја у прак си по ла зи од ак си о ма о аме рич ком вођ ству 
у све ту, али ту чи ње ни цу не по тен ци ра пре ви ше у јав ним на сту
пи ма; по ли ти ка ко ја по ку ша ва да упра вља мул ти ла те рал ним 
ин сти ту ци ја ма, да их са ма об ли ку је по ста вља ју ћи на њи хо во 
че ло сво је фа во ри те и да их ко ри сти за сво је по тре бе; по ли ти ка 
ко ја по ла зи од сво јих уни ла те рал них ци ље ва, али бар си му ли ра 
да по ку ша ва да их обла чи у мул ти ла те рал ну оде ћу . 

Слу чај про мо ви са ња не за ви сно сти Ко сме та је школ ски при
мер те по ли ти ке .176 САД је во дио чи тав про цес пре го во ра под 
окри љем УН на мет нув ши свог чо ве ка Мар ти ја Ах ти са ри ја за 
пре го ва ра ча . Про цес је био нај о бич ни ја си му ла ци ја ко ја је уна
пред про јек то ва на да до ве де до же ље ног ци ља: до про гла ше
ња пре ки да пре го во ра услед на вод не не мо гућ но сти Бе о гра да 
и При шти не да се до го во ре . Ах ти са ри је као УНов иза сла ник 
за тим пред ло жио План о над гле да ној не за ви сно сти што је од 
по чет ка би ла аме рич ка ви зи ја бу дућ но сти Ко сме та . Ја ко је бит
но да је цео про цес во дио Евро пља нин, да се одр жа вао у Бе чу и 
да су Евро пља ни осе ћа ли да Аме ри кан ци ра де за јед но са њи ма, 
па чак и да их фор мал но гу ра ју на пред . 

Кад је про цес окон чан и ка да је Ах ти са ри под нео план, Аме
ри кан ци су по ку ша ли да га про гу ра ју у Са ве ту без бед но сти пре
ко но ве ре зо лу ци је . Услед од луч ног про ти вље ња Ру си је тај план 
ни је про шао . САД је за до во љио фор му тј . нео п ход ност по ку ша ја 
мул ти ла те рал ног де ло ва ња, што је опет за до во љи ло Евро пља не 
и њи ма би тан део јав ног мње ња . На вод ни раз ло зи прав де ко ји су 
по њи ма из над ме ђу на род ног пра ва, би ли су до вољ ни Евро пља
ни ма да за јед но са САДом од мах на кон 17 . фе бру а ра при зна ју 

175 Види „George Bush: My Warlike Talk Was Mistake”, Daily Telegraph, 
11 .06 .2008 .

176 Од више него симболичког значаја је чињеница да су процес de facto осми
шљавали и спроводили актери који су својевремено били важан део Клин
тонове администрације, Николас Бернс и Данијел Фрид, или блиско по ве
за ни са тадашњим главним преговарачем Ричардом Холбруком, као што 
је Френк Визнер .
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не за ви сност Ко со ва . У ју ну ме се цу је ге не рал ни се кре тар УНа 
Бан Ки Мун под нео из ве штај у ко ме је на ма ла вра та, опет су
прот но про ти вље њу Ру си је, из дао на лог да се Ми си ја УН МИКа 
тран сфор ми ше ка ко би укљу чи ла не ле гал ну ми си ју ЕУЛЕКСа . 
Све у све му, го ла си ла се си сте мом псе у до ди пло мат ских пре ва ра 
и си му ла ци је мул ти ла те ра ли зма на ме ће као не што што на вод но 
про ла зи кроз ме ђу на род не ин сти ту ци је и има њи хов ле ги ти ми
тет и псе у до ле га ли тет .

Чи ни се да ће ово оста ти оквир за де ло ва ње и на ред не ад
ми ни стра ци је, без об зи ра на то да ли на ње ном че лу био Џон 
Мек кејн или Ба рак Оба ма . Тре ба по гле да ти спољ но по ли тич ке 
ти мо ве оба кан ди да та . Глав ни Мек кеј нов са вет ник за спољ ну 
по ли ти ку је Ро берт Кеј ган, а вре ди под се ти ти и да је кра јем де ве
де се тих упра во овај ви јет нам ски ве те ран био фа во рит нео кон са 
у тр ци за ре пу бли кан ску но ми на ци ју .177 Сто га би се мо жда од 
та кве ад ми ни стра ци је мо гао оче ки ва ти не што твр ђи и аро гант
ни ји при ступ ме ђу на род ним од но си ма, да ље по ве ћа ње из да та ка 
за од бра ну и ве ро ват но спро во ђе ње ин тер вен ци је у Ира ну . 

Ме ђу тим, ако се по гле да спољ но по ли тич ки тим Ба ра ка Оба
ме пред ста вљен у ју ну ме се цу, до ћи ће се до слич них за кљу ча ка . 
Во рен Кри сто фер, Ма длен Ол брајт, Збиг њев Бже жин ски га ран
ту ју ве о ма слич не прин ци пе де ло ва ња . Ако се пра ти на гли скок 
це на енер ге на та и чи ње ни ца да енер гет ска глад но вих ве ли ких 
ин ду стриј ских си ла као што су Ки на и Ин ди ја до при но се бес
по штед ној бор би за кон тро лу енер гет ских на ла зи шта, он да је 
си гур но да ће Аме ри кан ци на ста ви ти да фи зич ки овла да ва ју 
ка спиј ским и пер сиј ским ба се ном као нај ва жни јим ле жи шти ма 
наф те и га са у све ту . Тре ба при ме ти ти да де мо крат ски кан ди
да ти то ком пре ли ми нар них из бо ра ни су ни по ми ња ли мо гућ
ност по вла че ња вој ске из Ира ка и Ав га ни ста на . То јед но став но 
ни је оп ци ја за аме рич ки еста бли шмент, без об зи ра на то што 
огром на ве ћи на гра ђа на сма тра да би то тре ба ло да се ура ди . 
Ако аме рич ка по ли тич ка, кор по ра тив на и вој на ели та про це не 
да је на пад на Иран нео п хо дан, он да ће мо га до би ти без об зи ра 
ко но ми нал но био на вла сти . Као што сам у овом члан ку по ка
зао, ци ље ви и су шти на по ли ти ке оста ју исти без об зи ра на дис
курс ко ји ад ми ни стра ци ја и ње ни ана ли ти ча ри ко ри сте . Волц 
је за и ста у пра ву: аме рич ка си ла ће се по на ша ти нео б у зда но све 
док ње на сна га и да ље бу де то ли ко дис про пор ци о нал на у од но су 
на оста ле си ле . Но то не зна чи да је ства ра ње ве ли ких ко а ли ци ја 
про тив ње из глед но за бли ску бу дућ ност . Сви ма је за сад и да ље 

177 Види Gary Dorrien, „Benevolent Global Hegemony”, у Logos, 3 .2, Spring 2004 .
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ви ше у ин те ре су да тра же не ки mo dus vi ven di ка ко би еко ном ски 
и вој но ја ча ли .178 

178 Русија, међутим, већ улази у ситуацију када ће озбиљно морати да пре
ис пита своју досадашњу политику . Супротно обећањима и ранијим до го
ворима, Американци су НАТО довели на саме границе Русије и настављају 
да је злослутно окружују . Евентуални брзи улазак Украјине и Грузије у ову 
организацију биће страшан политички и безбедносни удар за Русију . То 
значи озбиљан територијални спор око Абхазије и Јужне Осетије и пре 
свега дефинитиван губитак Крима и севастопољске флоте . Иако је уговор 
о остајању флоте потписан до 2017, Украјина под америчким утицајем ни
зом провокација покушава да га раније раскине и да у потпуности избаци 
руске снаге са своје територије . Тако би Русија после више стотина годи
на била потиснута с Црног мора и изгубила стратешки важну могућност 
контроле овог воденог пута . У том контексту треба посматрати чињеницу 
да је нови председник Дмитри Медведев прво посетио Кину и да су у јулу 
месецу ове две земље двоструким ветом зауставиле америчкобританску 
инцијативу за санкције Зимбабвеу .
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Те о ри ја ме ђу на род них од но са и те о ри ја мо ћи ула зе у ве о ма 
за ни мљи ву фа зу свог раз во ја . На кон пе ри о да ап со лут не до ми
на ци је Сје ди ње них Др жа ва и пе ри о да уни по лар но сти, чи ни се 
да низ фак то ра во ди ка но вој по сте пе ној пре ком по зи ци ји од но са 
мо ћи у све ту . У све га не ко ли ко ме се ци уве за ло се не ко ли ко зна
чај них до га ђа ја ко ји на го ве шта ва ју ову про ме ну ба лан са мо ћи . 
Је сен 2008 . до не ла је слом фи нан сиј ског си сте ма у САДа ко ји 
мно ги по ре де са кра хом бер зе из 1929 . го ди не . У исто вре ме, 
на кон ско ро 100 го ди на, Ки на је од САДа пре у зе ла ме сто нај
ве ћег ин ду стриј ског про из во ђа ча на све ту . Да на 24 . сеп тем бра 
2008 . оства ре на је и пр ва шет ња ки не ског астро на у та у све ми
ру у тра ја њу од не ких 40 ми ну та . Ру си ја је, та ко ђе у сеп тем бру 
2008, вој но по ра зи ла Гру зи ју, аме рич ког шти ће ни ка, при ли ком 
крат ко трај ног ра та око Ју жне Осе ти је, да би бр зо на кон то га 
усле ди ло ру ско при зна ва ње не за ви сно сти овог ма лог ен ти те та, 
за јед но са Аб ха зи јом . Та ко ђе, на ста вио се про цес одва ја ња зе
ма ља Ју жне Аме ри ке од зо не ди рект ног аме рич ког ути ца ја итд .

Све ово на рав но ни је до вољ но да се ера до ми на ци је Аме ри ке 
у свет ским по сло ви ма про гла си го то вом . САД је и да ље у мно
гим обла сти ма (као што је вој ни сек тор, тех но ло ги ја и оп ште 
бо гат ство) да ле ко ис пред свих оста лих др жа ва,179 ње гов глас је 
и да ље пре су дан у ве ћи ни ме ђу на род них ин сти ту ци ја, по себ но 
оних ко је се ба ве еко но ми јом и фи нан си ја ма, ен гле ски је зик је 
зва нич ни је зик ме ђу на род не ко му ни ка ци је и ин тер не та . Чи
ни се да је услед по сте пе ног при вред ног и вој ног ја ча ња дру гих 
гло бал них игра ча, упра во под руч је ме ке мо ћи у нај ши рем сми
слу оно што Аме ри ци и да ље обез бе ђу је нат про пор ци о нал ни 
ути цај и пре стиж у све ту . У овом члан ку ћу сто га по ку ша ти да 
ана ли зи рам ка ко јед на од си ла ко је се по но во ус пи њу на свет ској 
по зор ни ци, Ру си ја, по ла ко от кри ва не тра ди ци о нал не аспек те 

179 САД и даље има војне базе у преко 80 земаља, а под директном окупацијом 
и у стадијуму протектората држи Авганистан и Ирак . У Европи су БиХ 
и Космет под заједничком контролом европских и америчких снага, али 
пресудна реч о њиховој будућности и уређењу свакако припада Американ
цима . Пентагон је у 2003 . поседовао више од 700 база у преко 130 земаља . 
Види Chalmers Johnson, America’s Empire of Bases, http://www .common
dreams .org/views04/011508 .htm
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прак ти ко ва ња мо ћи, схва та ју ћи да су они под јед на ко ва жни за 
по ло жај и бу дућ ност др жа ве, као и за еле мен тар ну без бед ност, у 
све тлу стал них прет њи не ких де ло ва аме рич ког еста бли шмен та 
ко ји ма је циљ ко ма да ње Ру си је .

Нај пре је по треб но под се ти ти се пој ма ме ке мо ћи ко ји је 
про фе сор Џо зеф Нај усто ли чио као је дан од хе у ри стич ки нај
зна чај ни јих сту бо ва са вре ме не те о ри је мо ћи, по себ но у ме ђу на
род ним од но си ма . За тим тре ба ука за ти на про цес про па да ња 
Ру си је то ком про шле де це ни је и њен не сум њи ви успон у овој 
де ка ди, да би се на кон то га пре шло на ис тра жи ва ње раз ли чи тих 
на чи на на ко ји Ру си ја по ку ша ва да по диг не свој пре стиж у све ту 
и да ши ри свој ути цај . С об зи ром да по сто је ту ма че ња ка ко су 
Аме ри кан ци сво ју по бе ду у хлад ном ра ту ба зи ра ли пре све га на 
по бе ди у идеј нопро па ганд ном ра ту,180 би ће ве о ма за ни мљи во 
по сма тра ти од нос пре ма пи та њу ме ке мо ћи у но вим гло бал ним 
кон фрон та ци ја ма ко је на и ла зе .

*

При ро да мо ћи се за и ста про ме ни ла у по след њих пе де се так 
го ди на, а по себ но на кон по след ње ин фор ма тич ке ре во лу ци је ко
ја је ра чу на ре и ин тер нет учи ни ла нео п ход ним у свим обла сти ма 
жи во та .181 О тој из ме ње ној при ро ди мо ћи до бро го во ри дру га
чи ји по ло жај ко ји про па ган да игра у да на шњем све ту у од но су 
на њен по ло жај у Дру гом свет ском ра ту . Про па ган да је да нас 
пре ва зи шла по зи ци ју огра ни че не спе ци ја ли зо ва не ди сци пли не 
ко ја се ко ри сти као по др шка рат ним деј стви ма, и пре ли ла се у 
све по ре жи во та де лу ју ћи на сва ко днев ној ба зи . Сво ју по зна ту 
књи гу Ме ка моћ Нај упра во и по чи ње ука зи ва њем на из ме ње но 
схва та ње при ро де мо ћи у са вре ме ном све ту: „Пре че ти ри сто
ле ћа, Ни ко ло Ма ки ја ве ли је са ве то вао вла да о це у Ита ли ји да је 
ва жни је да их се пла ше не го да их во ле . Али у да на шњем све ту 
нај бо ље је ако мо же и јед но и дру го . Осва ја ње ср ца и умо ва увек 
је би ло ва жно, али је од по себ ног зна ча ја у гло бал ном ин фор
ма тич ком до бу . Ин фор ма ци ја је моћ, а мо дер на ин фор ма ци о
на тех но ло ги ја ши ри ин фор ма ци је мно го ши ре не го би ло ка да 

180 Најважнија књига за разумевање поменутог процеса и даље је рад британ
ске историчарке Френсис Стонор Саундерс, Ко је платио гајдаша? Види 
Francis Stоnоr Saunders, Who paid the Piper?, Granta Books, London, 1999 . 
Види такође и Gil ScottSmith, The Politics of Apolitical Culture: The Congress 
for Cultural Freedom, the CIA and PostWar American Hegemony, Routledge, 
2001 .

181 За класично одређење моћи види Stenley I . Ben, „Power”, у The Encyclope
dia of Philosophy, vol . 6, The Macmillan Company & the Free Press, New York, 
1967, стр . 424 .

ideologija partije i medjunarodni odnosi.indd   154 12/5/2012   7:11:57 PM



Русија и откривање меке моћи 155

ра ни је у исто ри ји . Ме ђу тим, по ли тич ки ли де ри су ве о ма ма ло 
вре ме на одво ји ли да схва те ка ко се при ро да мо ћи про ме ни ла, и 
на ро чи то су се сла бо ба ви ли ти ме ка ко да укљу че ме ке аспек те 
у сво је стра те ги је за осва ја ње мо ћи” .182

Про фе сор Нај је тер мин ме ка моћ пр ви пут упо тре био у сво
јој књи зи из 1990, Bo und to Lead,183 сле де ћи иде ју Ба кра ка и Ба
ре ца о „дру гом ли цу мо ћи” . Још та да, у до ба пу не еуфо ри је због 
по бе де САДа и За па да у хлад ном ра ту, он је же лео да ука же на 
зна чај не ми ли тар них об ли ка мо ћи, ко ји ће по себ но ме сто мо ра
ти да има ју и у пе ри о ду ко ји је на и ла зио . Овај тер мин се по ја вљи
вао и у дру гим ње го вим тек сто ви ма у про те клом пе ри о ду, али 
је сво ју пу ну упо треб ну вред ност (као и вред ност фи ло зо фи је 
мо ћи ко ју је оли ча вао) про на шао у спо ро ви ма на ста лим на кон 
из би ја ња Ирач ког ра та . Шта ви ше, и сам по глед на ли те ра ту ру 
су ге ри ше да је чи та ва књи га на ста ла као ре ак ци ја на та да до
ми нат ну нео кон зер ва тив ну фи ло зо фи ју ме ђу на род них од но са . 

На кон 11 .09 . Бу шо ва ад ми ни стра ци ја је про ме ни ла и ре то
ри ку и прак су, усва ја ју ћи у свом пр вом ман да ту ско ро у пот
пу но сти иде о ло ги ју гру пе те о ре ти ча ра и пу бли ци ста по зна тих 
као нео кон зер ва тив ци . Већ го ди на ма уна зад пи сци као што су 
Чарлс Кра ут ха мер, Ви ли јам Кри стол, Ро берт Кеј ган или Нор ман 
Под хо рец за ла га ли су се за још агре сив ни ји при ступ САДа у 
ме ђу на род ним од но си ма, за пот пу ни уни ла те ра ли зам, иг но
ри са ње ме ђу на род них ин сти ту ци ја, кр ше ње ста рих са ве за и 
огра да, чак и за не ма ри ва ња НА ТОа при ли ком ди рект них вој
них ин тер вен ци ја у би ло ко јој зе мљи уко ли ко су оне у ин те ре су 
САДа и ко нач но, за го лу, аро гант ну упо тре бу си ле као на чи на 
да се чи тав свет за стра ши и на тај на чин од вра те сви евен ту ал ни 
не при ја те љи или пре тен ден ти на слич но прак ти ко ва ње мо ћи .184 
Док је на пад на Ав га ни стан из ве ден уз ман дат УНа и по др шку 
огром ног де ла чо ве чан ства, Стра те ги ја на ци о нал не без бед но
сти из 2002, а по себ но на пад на Ирак 2003 . без до зво ле Са ве та 
без бед но сти УНа и уз про ти вље ње ве ли ке ве ћи не зе ма ља ЕУ 
и све та, по ка за ли су да је Бу шов ре жим ре шио да при бег не ого
ље ној си ли ко ја и не по ку ша ва да за се бе обез бе ди би ло ка кав 
ле ги ти ми тет у ме ђу на род ној јав ној сфе ри . 

Џо зеф Нај је од мах ука зао на опа сне по сле ди це та кве ме
ђу на род не по ли ти ке и по углед Аме ри ке, али и по њен ме ђу на
род ни по ло жај, па чак и по ње ну без бед ност . Још је Клин то но ва 
ад ми ни стра ци ја уки ну ла не ка да шњу по себ ну Ин фор ма ци о ну 

182 Joseph Nye, Soft Power, Public Affairs, New York, 2004, стр . 1 .
183 Види Joseph Nye, Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, 

New York, Basic books, 1990 .
184 Детаљније у мом тексту „Нови амерички унилатерализам”, Међународни 

проблеми, 2−3/2008, ИМПП, Београд, стр . 226−257 . Такође и у овој књизи .
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аген ци ју под чи јим окри љем је ра дио Глас Аме ри ке, али је сво
јом док три ном о од луч ном или убе ђи вач ком мул ти ла те ра ли зму 
успе ва ла да очу ва не ки при вид пре сти жа и са ве зни штва са дру
ги ма чак и у вре ме агре си је на СРЈ 1999 . го ди не, ко ја је та ко ђе 
из ве де на без одо бре ња Са ве та без бед но сти УНа . Бу шов тим је 
у пот пу но сти за не ма рио област јав не ди пло ма ти је и кул тур не 
про мо ци је, осла ња ју ћи се на по сто је ће тр жи шне ефек те до ми
на ци је аме рич ких брен до ва и по себ но на го лу си лу . Упра во је 
Нај ов по јам ме ке мо ћи нај бо ље мо гао да опи ше про блем ко ји је 
на стао и пра зни ну ко ју је Бу шо ва ад ми ни стра ци ја на пра ви ла у 
аме рич кој спољ ној по ли ти ци . Украт ко, твр дио је Нај, Буш је све 
ба цио на твр ду или те шку моћ (hard po wer), док је у пот пу но сти 
за не ма рио ме ку моћ .185

Шта би пре све га би ла ме ка моћ? Још у књи зи Bo und to Lead, 
Нај је го во рио о три вр сте мо ћи: вој ној, еко ном ској и ме кој . Ова 
по след ња од ре ђу је се као „моћ да се до би је оно што се же ли за
хва љу ју ћи при влач но сти а не при ну ди или пла ћа њу . Она по ти че 
од атрак тив но сти кул ту ре, по ли тич ких иде а ла и кон крет них 
по ли ти ка од ре ђе не зе мље” . На ис тој стра ни ци Нај су прот ста вља 
од го ва ра ју ће ме то де твр де и ме ке мо ћи: док ова пр ва де ла пу тем 
при ну де, ова дру га де ла пу тем за во ђе ња . А мно ге вред но сти као 
што су де мо кра ти ја, људ ска пра ва или ин ди ви ду ал не мо гућ но
сти је су по На ју ду бо ко за во дљи ве иде је .186 Ове ре сур се аме рич
ка ад ми ни стра ци ја у но вом ми ле ни ју му пот пу но за по ста вља и 
тро ши 400 пу та ви ше на твр ду не го на ме ку моћ .

Као нај ва жни је из во ре ме ке мо ћи Нај на во ди: 1) кул ту ру, 2) 
по ли тич ке вред но сти и 3) ле ги тим ну и мо рал ну спољ ну по ли
ти ку .187 На дру гим ме сти ма ову иде ју раз ви ја па нпр . об ја шња ва 
да је под је дан реч о елит ној, а по себ но о по пу лар ној кул ту ри 
(ко ја до ду ше, мо же у не ким зе мља ма иза зва ти и обр ну те ефек
те сма ње ња при влач но сти и мо ћи САДа); ту спа да и моћ ко ју 
до но си при влач ност тех но ло ги је и брен до ва не ке зе мље . Под 
два, по ми ње се нпр . ва жност иде о ло ги је, си сте ма вред но сти ко
ји од ре ђе на зе мља ба шти ни и при ме њу је у соп стве ној зе мљи, 
за тим при влач ност ин сти ту ци ја ко је у њој функ ци о ни шу, или 
при ме ри до брих по ли ти ка као што је слу чај аме рич ког пра во
су ђа . Нај по себ но ис ти че та ко зва не ми ле на ри стич ке ци ље ве као 

185 Рацио проблема одређен је цитатом Њута Грингича: „Није кључно коли
ко ћу непријатеља да побијем, кључно је колико ћу савезника да ство
рим . Управо то је онај важан квантификатор успеха који они напросто не 
разумеју”, Nye, стр . IX . Или његовим сопственим речима: „Освојити мир 
теже је него добити рат, а мека моћ је суштинска за освајање мира“ . Стр . 
XII .

186 Nye, (2004), стр . X .
187 Исто, стр . 11 .
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што су де мо кра ти ја или људ ска пра ва . Под три је под руч је од но
са са дру ги ма, од но сно пи та ње ле ги тим но сти спољ не по ли ти ке 
од ре ђе не зе мље . Осим са мог де ло ва ња др жа ве на ме ђу на род ној 
сце ни, ов де је по себ но зна чај на мо гућ ност ко ри шће ња ре сур са 
та ко зва не јав не ди пло ма ти је, као што је нпр . мо гућ ност да што 
ве ћи број стра них сту де на та сту ди ра у да тој зе мљи и та ко усва ја 
ње не вред но сти . 

Ов де тре ба по ме ну ти још два мо мен та ко ји ће нам у дру гом 
де лу тек ста би ти за ни мљи ви . Нај твр ди да је те ро ри зам за сно
ван на бор би за ме ку моћ . Он тре ба да за стра ши про тив ни ке, 
да им уби је во љу за бор бу, али и да код сво јих по тен ци јал них 
по што ва ла ца иза зо ве ди вље ње и спрем ност да се по ђе истим 
пу тем .188 На да ље, он ука зу је на то да у са вре ме но ин фор ма ти
чко гло бал но до ба све ве ћи зна чај има ју и при ват ни из во ри ме ке 
мо ћи као што су при ват не фир ме и кор по ра ци је, уни вер зи те ти, 
фон да ци је, цр кве, спорт ски ти мо ви и дру ге не вла ди не ор га ни
за ци је . Ко нач но, да би др жа ва има ла ко ри сти од сво је ме ке мо ћи 
по треб но је во ди ти ра чу на о ду го роч ном ин ве сти ра њу, ка ко би 
се сте кли усло ви да се у ва жним си ту а ци ја ма ко рист од ме ке 
мо ћи оства ру је по прин ци пу про прат них ефе ка та .

Нај ва жни је је ипак не за бо ра ви ти Нај ов основ ни прин цип: 
ме ка моћ има сми сла са мо у уза јам ном деј ству са твр дом мо ћи . 
Нај ва жни ји по јам овог ми сли о ца за пра во је сте му дра моћ (smart 
po wer) ко ја се са сто ји од па жљи ве ко ор ди на ци је и на по ред не 
упо тре бе твр де и ме ке мо ћи .189

*

Ру си ја је ве о ма за ни мљив слу чај за ис тра жи ва ње фе но ме
на ме ке мо ћи . По сто је озбиљ на ту ма че ња пре ма ко ји ма је СССР 
из гу био хлад ни рат пре све га на еко ном ском ни воу, на ни воу 
по пу лар не кул ту ре и на пла ну све га оно га што би Нај ста вио у 
ме ку моћ . Ве о ма за ни мљи во је да је све до ше зде се тих го ди на 
пре стиж ове ве ли ке ко му ни стич ке им пе ри је био на из у зет но 
ви со ком ни воу . 

Ра зу мљи во, иде о ло ги ја и про па ган да су у ко му ни стич ком 
по кре ту игра ле огром ну уло гу . Бољ ше вич ка пар ти ја је при ли
ком Ок то бар ске ре во лу ци је и гра ђан ског ра та ко ји је усле дио 
по ста ла пра ви из у ми тељ у обла сти мо дер не по ли тич ке про па
ган де и из на ла же ња сред ста ва ко ји ма се осва ја ју ср ца и умо ви 
обич ног све та . Тре ба се под се ти ти зна ча ја ко ји је про па ги ра ње 
по де ле зе мље се ља ци ма има ло за њи хо во по ли тич ко свр ста ва

188 Исто, стр . 22 .
189 Исто, стр . 32 .
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ње уз бољ ше ви ке у вре ме ка да се ис ход ра та ло мио – основ ни 
сло ган ре во лу ци је био је мир, хлеб, зе мља . Та ко ђе, по знат је и 
учи нак ко ји је пре све га Троц ки имао у ши ре њу бољ ше вич ке 
про па ган де у огром ној зе мљи као што је Ру си ја без са вре ме них 
сред ста ва ма сов не ко му ни ка ци је .

У од лич ној књи зи Ра ђа ње про па ганд не др жа ве, Пи тер Ке нез 
је де таљ но об ра дио огро ман зна чај про па ган де за бољ ше вич ки 
успех и за утвр ђи ва ње вла сти на кон ра та . Бољ ше вич кој про па
ган ди и дру гим об ли ци ма њи хо ве ме ке мо ћи ве ли ки про стор 
по све ћен је и у зна чај ном де лу Исто ри ја про па ган де Фи ли па 
Теј ло ра .190 Оба ауто ра до но се ве о ма за ни мљи ву исто ри ју ши ро
ког ди ја па зо на сред ста ва ко ја је бољ ше вич ка ор га ни за ци ја сми
сли ла и ко ри сти ла за осва ја ње вла сти, ма сов ну мо би ли за ци ју 
се ља ка и рад ни ка и ства ра ње Со вјет ског Са ве за . Бољ ше ви ци су 
у крат ком ро ку ство ри ли и раз ви ли не ко ли ко но вих днев них но
ви на као што су Прав да и Из ве сти ја чи ји су ти ра жи до сти за ли 
за та да шње при ли ке фа сци нант них 400 .000 при ме ра ка . Да би 
пи са на реч мо гла да до пи ре до ма са, ор га ни зо ва ли су чи та ву 
обра зов ну ин ду стри ју ко ја је у крат ком ро ку опи сме ња ва ла по
ла зни ке кур се ва и шко ла . 

Ка ко је сли ка до ступ на и не пи сме ни ма, бољ ше ви ци су мак
си мал но ко ри сти ли ви зу ел не тех ни ке ко му ни ка ци је и про па
ган де . То је злат но до ба пла ка та ко ји се по ја вљу је у свим об ли
ци ма и ве ли чи на ма и пре но си све де не, јед но став не, ди рект не 
ви зу ел не по ру ке ко је је по сма трач ла ко мо гао да усво ји . Нај ва
жни ју уло гу у ши ре њу про па ган де ве ро ват но је од и грао филм . 
Мно го број ни жур на ли еми то ва ни су ши ром Ру си је за хва љу ју
ћи раз ви је ној мре жи по крет них про па ганд них во зо ва и бро до
ва ко ји су се кре та ли од ме ста до ме ста ор га ни зу ју ћи филм ске 
пред ста ве за хи ља де по се ти ла ца .191 Са ма про па ган да не би би ла 
то ли ко успе шна да са др жај по ру ка и по ну да ни је био аде ква
тан си ту а ци ји у ко јој су се на ла зи ли глад ни се ља ци бе зе мља ши 
из му че ни ра том, као и да уз ову ме ку моћ ни је ишао и бру тал
ни те рор и страх ко ји су бољ ше ви ци ши ри ли сред стви ма твр де 
мо ћи . Њи хо ва ком би на ци ја ме ке и твр де мо ћи и да нас иза зи ва 
ин те ре со ва ње код струч ња ка али и прак ти ча ра . Та ко је не дав
но РАНД кор по ра ци ја об ја ви ла ве о ма за ни мљи во ис тра жи ва ње 
Ол ге Оли кер ко је се ба ви ме то да ма ра ног со вјет ског осва ја ња 
под руч ја цен трал не Ази је, од но сно њи хо вом ком би но ва ном 

190 Види Peter Kenez, The Birth of Propaganda State, Cambridge University Press, 
1985, и Philip Taylor, Munitions of the Mind, Manchester University Press, 2003, 
стр . 198−208 .

191 Имена ових чувених покретних биоскопа била су В. И. Лењин, Црвена зве
зда итд .
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мето дом упо тре бе ме ке и твр де мо ћи у ци љу овла да ва ња да тим 
про сто ром и ин те гри са ња ње го вих по бу ње них ста нов ни ка .192 

У пе ри о ду ко ји је усле дио со вјет ска власт је мно го ин ве сти ра
ла у ши ре ње сво је ме ке мо ћи у ра зним под руч ји ма све та, по себ
но у Евро пи . Тре ћа ин тер на ци о на ла, Ко мин тер на, ко ја је ус пе ла 
да под Ста љи но ву ко ман ду ста ви све ко му ни стич ке пар ти је у 
све ту, слу жи ла је као нај ва жни ја мре жа за про па ги ра ње со вјет
ских ин те ре са, иде ја и успе ха у чи та вом све ту . Сна жном успо ну 
со вјет ске ме ке мо ћи у све ту од лу чу ју ће је до при не ло не ко ли ко 
фак то ра: 1) за и ста ве ли ки успех ко ји је зе мља оства ри ла у бр зој 
мо дер ни за ци ји и ур ба ни за ци ји; 2) по ди за ње ква ли те та жи во
та, ши ре ње пи сме но сти и здрав стве не и со ци јал не за шти те; 3) 
по ди за ње по ло жа ја же не у дру штву; 4) по др шка осло бо ди лач
ким и ан ти ко ло ни јал ним по кре ти ма ши ром све та; 5) ре ша ва ње 
на ци о нал ног пи та ња не ру ских на ро да и ет нич ких за јед ни ца; 6) 
фи нан си ра ње и по др жа ва ње на раз не дру ге на чи не ши ро ке и 
ја ке мре же рад нич ких, фе ми ни стич ких и омла дин ских ор га ни
за ци ја ши ром све та; 7) ве што при кри ва ње ма сов них зло чи на, 
гу ла га и дру гих об ли ка уни шта ва ња ра зних ет нич ких и со ци
јал них гру па соп стве ног ста нов ни штва .

И сам Нај се по себ но ба ви пи та њем ме ке мо ћи СССРа . И он 
ука зу је на Ко мин тер ни ну мре жу као на нај ва жни ју ин фра струк
ту ру ко ју је ова др жа ва ко ри сти ла за про мо ви са ње сво јих ин те
ре са . Та ко ђе по ми ње ин ве сти ра ње у ви со ку кул ту ру (Бољ шој и 
Ки ров ба лет нпр) и спорт, али ука зу је и на дру ге ин стру мен те 
сво јет ске ме ке мо ћи: „Со вјет ски Са вез је та ко ђе тро шио ми ли јар
де на про гра ме ак тив не јав не ди пло ма ти је ко ји су укљу чи ва ли 
про мо ви са ње ње го ве ви со ке кул ту ре, ра диоеми то ва ње, ши ре ње 
дез ин фор ма ци ја о За па ду, као и спон зо ри са ње ан ти ну кле ар них 
про те ста, ми ров них по кре та и омла дин ских ор га ни за ци ја” .193

Хе рој ска од бра на у Дру гом свет ском ра ту и од лу чу ју ћи до
при нос у по ра зу фа ши зма и на ци зма, као и ка сни ја по др шка 
де ко ло ни за ци ји сна жно су оја ча ли пре стиж, углед и ме ку моћ 
СССРа  . Упр кос по чет ку Хлад ног ра та и бр зој про ме ни ими џа 
СССРа у за пад ним ме ди ји ма, по пу лар ност ко му ни стич ког ли
де ра ни је пре ви ше опа да ла јер је Аме ри ка а не СССР ба ци ла две 
ну кле ар не бом бе на Ја пан . Пре сти жу др жа ве до при не ла је чак и 
сме на на че лу КП и до ла зак Хру шчо ва ко ји је до не кле отво рио 
зе мљу и за по чео са не ком вр стом ре фор ми . Вр ху нац ра ста ме ке 
мо ћи Со вје та је сте сла ње пр вог са те ли та, а по себ но пр вог чо ве ка 
у све мир . Пе де се тих и ше зде се тих го ди на СССР је у космич ким 

192 Olga Oliker, Soft Power, Hard Power and Counterinsurgency, Rand, фебруар, 
2008 .

193 Nye, Soft Power, стр . 73 .
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про гра ми ма да ле ко од ма као Аме ри ци, што се у све ту уз на ста
вак бр зог раз во ја узи ма ло као не ка вр ста по твр де да је СССР 
(од но сно ко му ни зам) тех но ло шки на пред ни ја и „про гре сив ни ја” 
стра на у су ко бу .

Ме ка моћ Со вје та по чи ње да опа да оно га тре нут ка ка да су 
про тив сво јих но вих са ве зни ка у ис точ ној Евро пи по че ли да ко
ри сте бру тал ну си лу . Су зби ја ње де ша ва ња у Бу дим пе шти 1956 . 
а по себ но у Че хо сло вач кој 1968 . на не ло је СССРу не пр о це њи ву 
ште ту у по гле ду угле да и по што ва ња ко је је ужи вао код ве ли ког 
бро ја ин те лек ту ла ца и обич них љу ди . На су прот сим па тич ним 
сло бо до љу би вим Че си ма и Сло ва ци ма ста ја ли су тен ко ви ко ји 
су у оку па ци о ном сти лу за по се да ли ули це Пра га и ого ља ва ли 
ко му ни зам као иде о ло ги ју бру тал не, агре сив не, им пе ри јал не 
си ле . По след ња аван ту ра те вр сте, ин тер вен ци ја у Ав га ни ста ну, 
би ла је је дан од по след њих ек се ра ко ји је за би јен у ков чег ко му
ни стич ког по ду хва та .

У ме ђу вре ме ну, по чет ком се дам де се тих са об ја вљи ва њем 
Сол же њи ци но вог ро ма на Ар хи пе лаг Гу лаг у свет је про др ла ду
го чу ва на исти на о ма сов ним зло чи ни ма ко је су ко му ни сти спро
во ди ли над соп стве ним на ро дом у ко ји ма су стра да ле де се ти не 
ми ли о на со вјет ских гра ђа на . Све ло ши ја еко ном ска си ту а ци ја 
и за о ста ја ње СССРа за За па дом у по гле ду но вих тех но ло ги ја и 
но ве по стин ду стриј ске еко но ми је до ве ли су до бр зог ко лап са 
чи та вог про јек та кра јем осам де се тих го ди на . Упр кос лич ној по
пу лар но сти Гор ба чо ва, углед и ме ка моћ др жа ве су кон стант но 
опа да ли за то што се др жа ва и бу квал но рас па да ла не успе ва ју ћи 
да на ђе на чин да се тран сфор ми ше .

Нај, ме ђу тим, ука зу је на још је дан зна ча јан фак тор ко ји је 
знат но осла био ме ку моћ Со вје та и пре ко лап са . Реч је о не у спе ху 
ства ра ња по пу лар не кул ту ре ко ја би аде кват но мо гла да па ри ра 
до ми на ци ји за пад не, а пре све га аме рич ке попкул ту ре . Шта
ви ше, по ње му је од су ство из во зно спо соб не по пу лар не кул ту ре 
знат но сла би ло сна гу оста лих, ина че ефи ка сних ин стру ме на та 
као што су спорт, ви со ка кул ту ра и тех но ло ги ја . „За тво ре на при
ро да со вјет ског си сте ма и ње го ви не пре ста ни на по ри да ис кљу чи 
бур жо а ске кул тур не ути ца је, зна чи ли су да је СССР пре дао бит ку 
за ма сов ну кул ту ру, ни не по ку ша ва ју ћи да уђе у над ме та ње са 
аме рич ким гло бал ним ути ца јем у фил му, те ле ви зи ји или по пу
лар ној му зи ци . ( . . .) аме рич ки фил мо ви и му зи ка упло вља ва ли 
су у Со вјет ски Са вез са зна чај ним ефек ти ма, док аутен тич ни 
со вјет ски про из во ди ни ка да ни су про на шли спољ но тр жи ште . 
Ни је би ло со ци ја ли стич ког Ел ви са” .194

194 Nye, исто, стр . 74 .
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Ру си ја је из фа зе рас па да прет ход не по ли тич ке тво ре ви не 
ушла у јед но за и ста те шко де се тле ће у ко ме се на ла зи ла у сва ко
вр сној кри зи . О ста ту су и трет ма ну Јељ ци но ве Ру си је ве ро ват но 
нај бо ље го во ри де фи ни ци ја ко ју је за Јељ ци на сво је вре ме но дао 
је дан за пад ни ди пло ма та: про сјак са ну кле ар ним оруж јем . Зе
мља се на ла зи ла у сва ко вр сном ра су лу, при вре да је до жи ве ла 
стра хо вит пад, убр за на при ва ти за ци ја ство ри ла је ул тра бо га ту 
оли гар хи ју и огром ну оси ро ма ше ну ве ћи ну, ор га ни зо ва ни кри
ми нал је био је ди на про спе ри тет на при вред на гра на, спољ на 
по ли ти ка је има ла ис кљу чи во де фан зив ни ка рак тер, а у зе мљи 
се бр зо ис то пио по чет ни ен ту зи ја зам за про ме на ма и ка пи та
ли змом .195 Ве ли ки раст ко ји је у дру гој по ло ви ни де ве де се тих 
до жи ве ла Ко му ни стич ка пар ти ја ја сно је ука зи вао на оп шти пад 
по ве ре ња гра ђа на у си стем . Укуп но ста ње зе мље је до ве ло и до 
пот пу ног уру ша ва ња би ло ка кве иде је о не кој ме кој мо ћи Ру си
је у то до ба . Ру си ја ни је нпр . ни по ку ша ва ла да по мог не сво јој 
број ној ма њи ни у Ле то ни ји и Есто ни ји ка ко би им обез бе ди
ла ма кар ми ни мум кул тур них, обра зов них и је зич ких пра ва . 
Сна жан удар свом пре сти жу и ме кој мо ћи, Ру си ја је до жи ве ла 
и сре ди ном де ве де се тих за хва љу ју ћи ра ту у Че че ни ји . За пад ни 
ме ди ји су успе шно успе ва ли да рат при ка жу као ру ско кр ше ње 
људ ских пра ва Че че на, док с дру ге стра не ру ска вој ска ни је успе
ва ла да сло ми по бу ну, да па ци фи ку је си ту а ци ју и у пот пу но сти 
вас по ста ви по ре дак др жа ве на том про сто ру .

Крај па да и по че так по ди за ња Ру си је по ве зу је се са име ном 
Вла ди ми ра Пу ти на . Иако уло га ли де ра у исто ри ји мо же би ти по
не кад из ра зи то зна чај на, у овом слу ча ју се мо ра има ти у ви ду то 
да Пу тин пред ста вља врх или из да нак јед не ја ке струк ту ре ко ја 
је би ла до вољ но моћ на да Јељ ци на на те ра да Пу ти на по ста ви за 
пред сед ни ка вла де . Слом мо сков ске бер зе 1998 . и на ја ве мо гућ
но сти да ру ски оли гар си по пут Бе ре зов ског и Хо дор ков ског про
да ју/пре да ју кон тро лу над енер гет ским сек то ром у Ру си ји не ким 
за пад ним кор по ра ци ја ма, по ка за ле су ста рим др жа во твор ним 
струк ту ра ма у Ру си ји (че сто по ве зи ва ним са не ка да шњим слу
жбе ни ци ма КГБ и вој ске) ка ко је зе мља не са мо еко ном ски не го 
и у вој нобез бед но сном сми слу до шла на иви цу кри зе ко ја уда ра 
на са ме те ме ље оп стан ка за јед ни це . Бом бар до ва ње СРЈ без до
зво ле Са ве та без бед но сти по ка за ло је да НА ТО на ста вља да се 
ши ри ка ис то ку ко ри сте ћи сва (укљу чу ју ћи и вој на) не ле гал на 
сред ства ко ја би су тра мо жда мо гао да упо тре би и про тив не ких 
де ло ва Ру си је . Све је ово би ло знак да се спа ша ва зе мља .

195 О стању економског система Јељцинове Русије погледати веома илустра
тиван чланак Стивена Холмса . Stephen Holmes, „What Russia teaches now: 
how weak states threaten freedom”, The American Prospect, July 1997 .
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Пу тин је у вр ло крат ком ро ку уз по моћ по ме ну тих струк ту
ра ус пео да ре ши про блем Че че ни је и на та ла су ве ли ке по пу
лар но сти по стао је дру ги пред сед ник Ру си је . Усле дио је пе ри од 
по сте пе ног за во ђе ња ре да у др жа ви и ус по ста вља ња еле мен тар
ног функ ци о ни са ња по рет ка . Скок це не енер ге на та и ста вља ње 
тај ку на под др жав ну кон тро лу (би ло па ци фи ка ци јом или за тва
ра њем, про те ри ва њем и од у зи ма њем имо ви не), али и чи ње ни
ца да су еко но ми ју пре у зе ли тзв . пи те ров ци, еки па ли бе рал них 
еко но ми ста чи ка шких ђа ка, до ве ли су до урав но те жа ва ња др
жав них фи нан си ја с огром ним су фи ци том ко ји се ко ри стио за 
пре вре ме но вра ћа ње спољ них ду го ва и за из вла че ње Ру си је из 
кан џи ме ђу на род не фи нан сиј ске оли гар хи је .

То ком сво ја два ман да та, Пу тин је ус по ста вио си стем тзв . су
ве ре не или упра вља не де мо кра ти је, као не ку вр сту про све ће ног 
ауто ри та ри зма ко ји ужи ва огро ман ле ги ти ми тет ме ђу гра ђа
ни ма због очи глед них ре зул та та и спрем но сти да се „ро ди на” 
за шти ти и по диг не, ка ко у очи ма сво јих гра ђа на, та ко и на ме
ђу на род ној сце ни .

*

Чи тав про цес по ди за ња Ру си је под Пу ти ном је ве о ма за ни
мљив и већ је ве ли ки број до ма ћих и стра них ауто ра са раз ли
чи тих по зи ци ја ана ли зи рао и ис тра жио мно го вр сне аспек те овог 
по ли тич ког, при вред ног и без бед но сног про це са .196 Ја ћу ов де 
по ку ша ти да ра све тлим од нос Пу ти но ве ад ми ни стра ци је пре ма 
фе но ме ну ме ке мо ћи, од но сно ка ко је овај аспект ме ђу на род не 
и уну тра шње по ли ти ке по но во от кри вен и ка ко по ла ко по ста је 
је дан од при о ри те та ру ске ме ђу на род не по ли ти ке .

По мно гим оце на ма, окре та ње ме кој мо ћи ди рек тан је про
из вод на став ка по ли ти ке За па да да оп ко ља ва Ру си ју . Упра во се 
та лас обо је них ре во лу ци ја ко ји ма су ме ња ни ре жи ми у бив шим 
со вјет ским ре пу бли ка ма сма тра ди рект ним по во дом за окре та
ње Ру си је но вом про па ганд ном, вред но сном и иде о ло шком ра ту . 
Кон текст за раз у ме ва ње овог раз во ја чи ни очи глед на чи ње ни
ца да су Аме ри кан ци и Бри тан ци – су прот но свим до го во ри ма 
и обе ћа њи ма сво је вре ме но да тим Гор ба чо ву – на ста ви ли да се 
ши ре ка ис то ку зло слут но при сти жу ћи на гра ни це са ме Ру си је . 
Ве ли ка Бри та ни ја је у овој при чи по себ но зна чај на за то што ба
шти ни већ ско ро два ве ка не пре ста них су ко ба и бор бе са Ру си јом 

196 Види нпр . Рој Медведев, Путин: повратак Русије, Новости, 2006; 
Зоран Милошевић, Путинова ера, ИПС, Београд, 2006; Винко Ђурић, 
Путинизам, ИПС, Београд, 2008 . За другачији приступ види Ана 
Политковска, Путинова Русија, Пешчаник, Београд, 2008 .
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за зо не ути ца ја, ре сур се и до ми на ци ју над стра те шки зна чај ним 
под руч ји ма . Упр кос ру ској де фан зи ви де ве де се тих, Бри тан ци 
и њи хо ви са ве зни ци Аме ри кан ци на ста ви ли су да угро жа ва ју 
ру ске ин те ре се, ис ти ску ју ћи је из екссо вјет ског ре ги о на и чак 
ди рект но пре те ћи бу ду ћом по де лом Ру си је на европ ски, азиј ски 
и си бир ски део . Три бал тич ке др жа ве су при мље не у НА ТО, а 
у њи ма се по др жа ва ми но ри за ци ја и аси ми ла ци ја ру ског ста
нов ни штва . 

Бри тан ци су по себ но нер во зни по ста ли на кон Пу ти но вог до
ла ска на власт . Не ко ли ко афе ра (као што су афе ра Ли тви њен ко 
и По лит ков ска), од би ја ње из ру чи ва ња че чен ских те ро ри ста, за
шти та Бо ри са Бе ре зов ског и не ко ли ци не че чен ских ли де ра ко је 
Ру си оп ту жу ју за те ро ри зам, сва мо гу ћа по др шка ко ју бри тан ски 
ме ди ји ука зу ју ру ској опо зи ци ји, или про те ри ва ње слу жбе ни ка 
Бри тан ског са ве та у Мо скви, ин ди ци ра ју по ја ча но при су ство 
бри тан ских оба ве штај них струк ту ра у ре ги о ну и у са мој Ру си
ји . За јед но са Бри тан ци ма на сту па ју ра зни де ло ви аме рич ких 
оба ве штај них струк ту ра, ко је де лу ју пре ко не вла ди них ор га ни
за ци ја, сту дент ских и омла дин ских ор га ни за ци ја, не за ви сних 
ме ди ја, фон да ци ја итд . 

Ова ге не рал на зло у по тре ба „ци вил ног дру штва” од но сно 
ин стру мен та ли за ци ја и ве штач ко об ли ко ва ње овог про сто ра, 
од и гра ли су кључ ну уло гу у та ла су обо је них ре во лу ци ја ко је су 
сре ди ном ове де це ни је под ан гло а ме рич ким па тро на том из во
ђе ње у бив шим ре пу бли ка ма СССРа . Реч је о гру зиј ској ру жи
ча стој ре во лу ци ји из 2003, укра јин ској на ран џа стој ре во лу ци ји 
из 2004 . и кир ги стан ској ре во лу ци ји ла ла из 2005 . У све три 
зе мље су по ре цеп ту ко ји је већ ви ђен у Ср би ји 2000 . го ди не, 
ме то дом не на сил них про те ста и упо тре бом ци вил ног дру штва, 
на кон про бле ма тич них из бо ра обо ре ни по сто је ћи ре жи ми да би 
на власт би ле до ве де не но ве, пот пу но про за пад не и по пра ви лу 
ан ти ру ски рас по ло же не ели те .197 Ели те ко је су за раз ли ку од 
прет ход них ру ко вод ста ва спрем не да сво је зе мље уве ду у НА ТО 
и да на тај на чин по мог ну пот пу но вој но „оп ко ља ва ње” Ру си је .

Ма три ца и ме то де обо је них ре во лу ци ја по ста ли су пред мет 
по мног из у ча ва ња ру ских на уч ни ка и стра те шких ана ли ти ча ра, 

197 О томе како је сама идеја ненасилног отпора и цивилног друштва претво
рена у стратешки облик рата у интересу западних сила треба погледати 
на страници www .canvasopedia .org . Матрица која је развијена у Србији, 
а касније примењивана у другим земљама и која ће бити коришћена 
кад год негде треба срушити режим који превише угрожава западне 
интересе, детаљно је образложена и разрађена у документима, књигама 
и практичним приручницима који се могу наћи на овом сајту на више 
језика . Међу њима је и персијски што већ указује на чињеницу да је Иран 
један од најважнијих следећих задатака .
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де лом и због то га што је уоче но да се слич ни про це си при пре
ма ју и спро во де и у дру гим ЗНД зе мља ма укљу чу ју ћи и са му 
Ру си ју . Ре зул тат то га је но во за ко но дав ство из 2006 . ко јим је 
огра ни че на мо гућ ност ра да НВО и за пад них фон да ци ја у Ру си
ји . Нај о збиљ ни ји ре зул тат из у ча ва ња фе но ме на обо је них ре во
лу ци ја је сте збор ник Ка ко де лу ју на ран џа сте мре же: на ран џа
сте мре же од Бе о гра да до Би шке ка,198 ко ји је уре ди ла На та ли ја 
На роч ниц ка ја, а об ја вио Ин сти тут за са рад њу и де мо кра ти ју, о 
ко ме ће ка сни је би ти ви ше ре чи .

Кон стан тин Ко са чов је 2006 . го ди не при знао да су ове ре во
лу ци је из ме ђу оста лог плод стра те шке гре шке Ру си је ко ја се по 
ње го вим ре чи ма огра ни чи ла ис кљу чи во на рад са по ли тич ким 
и еко ном ским ели та ма ових зе ма ља вр ше ћи на њих при ти сак да 
де лу ју у скла ду са ин те ре си ма и же ља ма Кре мља, док је у пот
пу но сти за не ма ри ла рад са ши ро ким сло је ви ма ста нов ни штва, 
би ра чи ма ко ји су оста ли ван ње ног ути ца ја .199 Да кле, нај ка сни је 
2004 . го ди не, на кон укра јин ске на ран џа сте ре во лу ци је, ад ми
ни стра ци ја у Мо скви је схва ти ла зна чај ме ке мо ћи и стра те шки 
по че ла да ра ди на ње ној из град њи и про мо ци ји у окол ним зе
мља ма и у све ту .200

Тре ба ме ђу тим по ме ну ти да је због ру ских спе ци фич них при
ли ка при ме на ме то да за из град њу ме ке мо ћи ко ри шће на нај пре за 
уну тра шње учвр шћи ва ње са мо по у зда ња . Пу ти но ва ад ми ни стра
ци ја мо ра ла је да на ђе раз не сим бо лич ке и вред но сне ме ха ни зме 
ко ји ма ће се мо рал но де ва сти ра ни, збу ње ни, упла ше ни и дез о ри
јен ти са ни гра ђа ни Ру си је бу ди ти, сти ца ти по ве ре ње у сво ју сна гу 
и у сна гу соп стве не др жа ве . Сто га пр во тре ба обра ти ти па жњу на 
ме ха ни зме ме ке мо ћи ко ри шће не у уну тра шњој по ли ти ци .

198 Види Наталия Нарочницкая, (ур .) Оранжевые сети от Белграда до Биш
кека, Фонд стратегической культуры, 2008, као и детаљан приказ Андреја 
Арешева „Как работают оранжевые сети?” на сајту Фонда за стратешку 
културу, www .fondsk .ru Код нас је о овом процесу и о руским контрамерама 
писао новинар Петар Поповић . Види „Кречење наранџастог”, НИН, 
29 .05 .2008, стр . 75−76 .

199 Види РИА новости, 06 .04 .2006, Colored Revolutions – A Miscalculation on 
Moscow’s Part?

200 Око овога влада сагласност међу истраживачима . На наранџасту рево лу ци
ју као на директан подстрек за окретање ка мекој моћи указују и Попеску, и 
Фиона Хил, и Питер Лавел . Хилова сматра да је први период до краја 2001 . 
Путин утрошио на учвршћивање власти и сређивање стања унутар Ру сије . 
Од тада почиње да се озбиљније бави међународним односима, али тек 
2004 . почиње то да ради на сложенији и савременији начин . Као посебно 
зна ча јан моменат она издваја Путиново обраћање пленарном скупу руских 
амба са до ра у јуну те године, повучених на консултације о новим правци
ма и ме то да ма руске спољне политике . Види Nicu Popescu, Russia’s Soft Po
wer Am bi tions, CEPS Policy Breif, No . 115, и Fiona Hill, Moscow Disovers Soft 
Power, Brookings Institution, www .brookings .edu/articles/2006/10russia_hill .
aspx
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Из ван ре дан при мер је од лу ка ру ске Ду ме од 8 . де цем бра 
2001 . го ди не да се уме сто ком по зи ци је Ми ха и ла Глин ке ко ја 
је ко ри шће на од 1991, за зва нич ну хим ну вра ти ком по зи ци ја 
Алек сан дро ва ко ја је би ла хим на Со вјет ског Са ве за . Ова кон
тро верз на од лу ка ко ју су осу ди ли ра ни ји пред сед ник Јељ цин 
и ли де ри про за пад них пар ти ја, по ка за ла се ве о ма успе шном . 
Вра ћа ње ста ре хим не озна ча ва ло је под се ћа ње на вре ме ка да је 
Ру си ја по бе ди ла у Дру гом свет ском ра ту и на хе рој ску од бра ну 
сво је до мо ви не; на вре ме ка да је то би ла јед на од две нај ве ће си
ле на све ту, ка да је би ла по што ва на, ува жа ва на, ка да је има ла 
нај ја чи ко смич ки про грам и ка да су спор ти сти у цр ве ним ма ји
ца ма осва ја ли број на од лич ја док је чи тав свет слу шао упра во 
ту хим ну . Од лу ка од истог да на да се вра ти цр ве на цар ска вој
на за ста ва и цар ски грб да ли су до вољ ну рав но те жу и, ка ко је 
Пу тин об ја снио, сиг на ли зи ра ли су и на ци о нал но по ми ре ње и 
же љу да се у бу дућ но сти ко ри сти и раз ви ја оно нај бо ље из обе 
тра ди ци је (и цар ске и со вјет ске) .201

На до ма ћем фрон ту по себ ну уло гу има раз ви ја ње кон цеп та 
та ко зва не су ве ре не де мо кра ти је . Ру ски по ли тич ки си стем нео
спор но пред ста вља од ре ђе ну вр сту ком би на ци је ауто ри та ри
зма и ве о ма отво ре не тр жи шне при вре де уз, на рав но, др жав ну 
мо но пол ску кон тро лу нај ва жни јих гра на и ре сур са, пре све га 
енер гет ског сек то ра . Да би овај си стем оба вљао сво ју функ ци ју, 
он мо ра да има не ку вр сту те о риј ског оправ да ња и ле ги ти ми за
ци је . Упра во у ту свр ху је ско ван на зив „су ве ре на де мо кра ти ја” 
ко ји Ни ко лај Пе тров ви ди као по след њу фа зу у раз во ју „кон
тро ли са не де мо кра ти је” .202 Су ве ре ност ов де из над све га озна
ча ва не ме ша ње За па да, од но сно огра ни ча ва ње мо гућ но сти за 
раз не за пад не ак те ре (укљу чу ју ћи НВО, фон да ци је и слич не 
ква зи по ли тич ке ор га ни за ци је) да се на пре су дан на чин ме ша ју 
у об ли ко ва ње во ље гра ђа на Ру си је и из бор вла сти . Под ра зу ме ва 
се да то не мо же да бу де де мо кра ти ја за пад ног ти па из гра ђе на 
на уни вер зал ном фор ма ли зо ва ном по што ва њу ин ди ви ду ал них 
пра ва, ма њин ских пра ва, сло бо де штам пе, вла да ви не пра ва и 
дру гих нор ми . Оне оста ју нор ма тив но при хва тљи ве као циљ, али 
је и до мен њи хо ве при ме не стро го над гле дан и кон тро ли сан у 
скла ду са основ ни јим на че лом др жав ног раз ло га, од но сно за
шти те ин те ре са др жа ве .

Че сто се го во ри и о спе ци фич ном ру ском тра ди ци о нал ном 
си сте му вред но сти и о не за пад ним, аутен тич ним об ли ци ма 

201 Сам Владимир Путин отворено је рекао да за њега распад Совјетског Саве
за представља „националну трагедију” .

202 Nikolai Petrov, „From Menaged Democracy to Sovereign Democracy: Putin’s 
regime evolution in 2005”, PONARS Policy Memo, 396, децембар 2005 .
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демо кра ти је . Ме ђу тим, с тим се не пре те ру је јер је мно го ва
жни је да се Ру си ја пред ста ви као де мо крат ска зе мља . Ка ко По
пе ску при ме ћу је, нај ва жни ји за да так иде је су ве ре не де мо кра ти је 
је сте да „Пу ти но вом ауто ри та ри зму обез бе ди при хва тљи ву ’де
мо крат ску оде ћу’, ка ко би је оја ча ла уну тар зе мље и за шти ти ла 
од ме ђу на род не кри ти ке” .203

Овај но ви си стем вред но сти, ко ји се услов но мо же на зва ти 
иде о ло ги јом, има ве ли ку по др шку Ру ске пра во слав не цр кве . 
Нај ва жни ји ми сли лац уну тар цр кве, ми тро по лит Ки рил нпр, 
ви ше пу та је го во рио на тра гу ових иде ја и за ла гао се за то да Ру
си ја раз ви је соп стве ну иде ју људ ских пра ва ка ко би се од бра ни ла 
од за пад них дик та тор ских на ло га . Цр ква игра ве ли ку уло гу у 
об но ви па три о ти зма и тра ди ци о нал них ру ских вред но сти . Сам 
Пу тин је од и грао зна чај ну уло гу у по ми ре њу и ује ди ње њу ра ни је 
по це па них де ло ва нај ве ће по ме сне пра во слав не цр кве на све ту .

Уну тар зе мље раз ви је на је та ко ђе већ ре спек та бил на мре
жа оруж ја ме ке мо ћи . Она об у хва та ме диј ске про јек те, бил те не, 
јав не на сту пе, за тим омла дин ске по кре те, ин тер нет сај то ве, екс
перт ске мре же, кон фе рен ци је и из да вач ке ку ће . Све ове ор га ни
за ци је су вер ти кал но и хо ри зон тал но по ве за не и ја сно се уоча ва 
скуп иде ја, вред но сти и чак ак те ра ко ји се кроз њих про вла че . 
По пе ску сма тра да је реч о огром ној ПР ма ши ни чи ји ко ре ни 
во де до кре маљ ских тех но ло га вла сти као што су Глеб Па влов
ски и Мо дест Ко ле ров .

Ко ле ров је ве о ма зна ча јан у при чи о ру ској ме кој мо ћи и за то 
што се на ла зи на че лу спе ци јал ног ди рек то ра та фор ми ра ног у 
окви ру пред сед нич ке ад ми ни стра ци је . Ова слу жба се зо ве Ди
рек то рат за ме ђу ре ги о нал не и кул тур не ве зе с дру гим зе мља ма . 
Реч је за пра во о ди рек ци ји ко ја се ис кљу чи во ба ви раз во јем ру
ске ме ке мо ћи и ути ца ја, и ко ја за пра во ко ор ди ни ра мре жу свих 
ин сти ту ци ја ко је на том та ла су на ста ју и де лу ју . 

У скла ду са оп штом пси хо зом од бра не угро же не др жа ве је сте 
и про мо ви са ње по зи тив ног ими џа тра ди ци је че ки ста . На ово 
ука зу је Вик тор Ја сман: „У исто вре ме, ру ски та ла си су пре кри
ве ни сто ти на ма фил мо ва, се ри ја, до ку мен та ра ца и но вих ре пор
та жа о то ме ка ко су се ра ни ји и са да шњи че ки сти ( . . .) бо ри ли 
про тив ’не при ја те ља Ру си је’, а у ко ји ма се при ка зу ју за ве ре за
пад них оба ве штај них слу жби . . .” . У скла ду са тра ди ци јом КГБа, 
Фе де рал на слу жба без бед но сти (ФСБ) је 2006 . уста но ви ла сво је 
на ци о нал не на гра де за ра до ве у обла сти ви зу ел них умет но сти, 
фил ма, бе ле три сти ке и но ви нар ства у ко ји ма се „са зна чај ним 

203 Popescu, исто, стр . 2 .
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умет нич ким дој мом кре и ра по зи тив на сли ка офи ци ра др жав не 
без бед но сти” .204

Дру ги и кључ ни фронт ши ре ња ме ке мо ћи је сте под руч је За
јед ни це не за ви сних др жа ва (ЗНД), од но сно ре пу бли ка бив шег 
Со вјет ског Са ве за . Ово под руч је ру ска по ли тич ка ели та сма тра 
сво јом тра ди ци о нал ном зо ном ути ца ја у ко ју су, за вре ме ње ног 
про па да ња у де ве де се тим, уле те ле дру ге, пре све га за пад не си
ле . Сто га је убе дљи во нај ве ћи део ње них ре сур са усме рен на ова 
под руч ја, као под руч ја од стра те шког и за пра во еле мен тар ног 
ин те ре са .205 Ово је са свим ра зу мљи во ако се ре ци мо уочи чи ње
ни ца да је са про ме ње ном спољ но по ли тич ком ори јен та ци јом 
Укра ји не, Ру си ја до шла у опа сност да из гу би Крим и да на кон 
ви ше сто ти на го ди на оста не без из ла за за сво ју фло ту на Цр но 
мо ре . За то је, ка ко Фи о на Хил при ме ћу је, за Ру си ју од есен ци
јал не ва жно сти да по вра ти ути цај и ону ме ку моћ ко ју је има ла 
за вре ме СССРа .206

Је дан од основ них пра ва ца де ло ва ња је сте пре но ше ње иде
је су ве ре не де мо кра ти је на окол не зе мље . Број не ин сти ту ци је 
осно ва не уз по др шку Кре мља у окол ним зе мља ма про мо ви
шу иде је о нпр . „су ве ре ној Укра ји ни”, ко јој не тре ба ју НА ТО и 
европ ске ин те гра ци је и ко ја би тре ба ло да се од бра ни од де
ло ва ња за пад них НВОа раз ви ја ју ћи исто вре ме но (по ру ском 
ре цеп ту) сво је соп стве не, па три от ске не вла ди не ор га ни за ци је . 

204 Victor Yasmann, Soft Power Foundations of Putin’s Russia, RFE, 09, www .glo
balsecurity .org . 11 . 2007 . У истом тексту Јасман указује и на установљавање 
нових националних празника као што је Дан народног јединства, 4 . но
вембар, којим је замењен комунистички 7 . новембар . 

205 Ово је од посебне важности за нас зато што треба правити јасну разлику 
између односа Русије према ЗНД земљама и према осталим православним 
земљама за које се примењују другачији методи деловања . 

206 Овде нема простора за детаљну анализу веома сложеног односа Русије 
пре ма читавом овом простору . Добар историјски преглед, као и ана
лиза различитих покушаја и облика интеграција у које је Русија током 
претходне две деценије покушавала да увуче поједине од нових држава, 
може се наћи у књизи Драгана Петровића, Русија на почетку 21. века, 
Прометеј, Нови Сад, ИПС, Београд, 2007, стр . 399–448 . Петровић подсећа 
на идеју о заједници држава са Белорусијом, затим на економски савез са 
Белорусијом, Украјином и Казахстаном, и коначно Заједницу независних 
држава . За новије трендове и предвиђања трансформације руске поли
тике према овим земљама, погледати анализу коју је урадио Андреј Суз
далцев за потребе великог пројекта којим је руководио Сергеј Караганов . 
Види Сергей Караганов (ур .), Мир вокруг России: 2017. Контуры недале
кого будущего”, Москва 2007 . www .karaganov .ru  . Суздалцев инсистира на 
чињеници да су се реалне околности промениле током деведесетих и да 
западни актери неће тек тако нестати . Русија је по њему принуђена да са 
старог мултилатералног приступа где су све ове земље третиране у пакету, 
пређе на скупље али неизбежне билатералне односе где ће у свакој држави 
појединачно морати да ради на заштити својих интереса и да са сваком 
развија директне интересне односе онолико колико је то могуће (стр . 126)
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Истовреме но се уз по моћ ди рек ци је Ко ле ро ва раз ви ја чи та ва 
мре жа про ру ских ал тер на тив них ин сти ту ци ја ци вил ног дру
штва . Нај ва жни ји је Кав ка ски ин сти тут за де мо кра ти ју ко ји има 
сво је огран ке у Аб ха зи ји, Ју жној Осе ти ји, Јер ме ни ји, Азер беј џа
ну и Гру зи ји . Под ње го вим окри љем одр жа ва ју се кон фе рен ци је, 
окру гли сто ло ви, про мо ви шу раз ли чи те кул ту рал не ак тив но сти 
и чак је по кре ну та ра дио ста ни ца у Ју жној Осе ти ји и но ви не у 
Аб ха зи ји . Тре ба по ме ну ти и фон да ци ју Сло бод на Евро па − Мол
да ви ја у Мол да ви ји . Та ко ђе уз по моћ ру ских вла сти по кре ну та 
је и ор га ни за ци ја за мо ни то ринг из бо ра (ЦИСЕМО) ко ја се по 
пра ви лу сву да спо ри са ми си јом ОЕБСа кад су у пи та њу из бо ри 
уну тар ових зе ма ља .

Ка ко функ ци о ни ше ова мре жа по ка зу је По пе ску: „ . . .из да
вач ка ку ћа Евро па, ко ју је по кре нуо Ру ски ин сти тут (www .russ .
ru, про је кат Па влов ског), уз по моћ веб сај та reg num .ru, ко ји је 
по кре нуо Ко ле ров, и ува же ни еко ном ски ча со пис Екс перт . Иста 
гру па је та ко ђе ор га ни зо ва ла се ри ју кон фе рен ци ја и се ми на ра 
под окри љем Европ ског фо ру ма (www .euro pe fo rum .in fo) . Ра ни
је по ме ну ти Кав ка ски ин сти тут за де мо кра ти ју об ја вљу је сво ја 
из да ња упра во у ку ћи Евро па” .207

Фи о на Хил се у свом члан ку де таљ но ба ви ла ре сур си ма 
пре ко ко јих Ру си ја раз ви ја сво ју моћ у зе мља ма ЗНДа . Она је 
ја ко до бро уочи ла фа зе у по сте пе ној кон со ли да ци ји Пу ти но ве 
ад ми ни стра ци је и чи ње ни цу да је за ка сни је ши ре ње ути ца ја 
нај ва жни је би ло да се са ма Ру си ја до ве де у ред . По себ но је за
ни мљи во да је већ у пр вој го ди ни свог пред сед нич ког ман да та 
Пу тин спро вео низ ра ди кал них еко ном ских ре фор ми као што 
су из ме не За ко на о пен зи ја ма и о со ци јал ном оси гу ра њу и, ве
ро ват но нај ва жни ја, спу шта ње ин ди ви ду ал не по ре ске сто пе на 
је дин стве ну сто пу од 13% (flat li ne) . Ти ме је по ста вље на осно ва 
за еко ном ско оздра вље ње др жа ве, али и за ства ра ње при влач
ног ин ве сти ци о ног и по слов ног ам би јен та . Упра во ове ме ре и 
еко ном ско ја ча ње Ру си је ко је су оне про из ве ле, по ка за ће се као 
је дан од нај ја чих аду та у план ском ши ре њу ути ца ја и ме ке мо ћи 
Ру си је по сле 2004 .

Го во ре ћи о ре сур си ма, Хи ло ва се усме ра ва на сле де ћа по ља: 
– енер ги ја и енер гет ска по ли ти ка ко ја је ин стру мент по мо ћи, 

али и при ти ска с об зи ром на то да ве ћи део ових зе ма ља за
ви си од ру ских енер ге на та; 

– чи ње ни ца да је ру ски и да ље lin gua fran ca чи та вог екссо
вјет ског про сто ра на ко јем је он и да ље да ле ко по пу лар ни ји 
и рас про стра ње ни ји чак и од ен гле ског је зи ка;

207 Popescu, исто, стр . 3 .
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– ру ска кул ту ра . Осим тра ди ци о нал ног зна ча ја ру ске књи
жев но сти и елит не му зич ке, по зо ри шне, ба лет ске и опер ске 
про дук ци је, огро ман зна чај и по пу лар ност има ју про из во ди 
са вре ме не ру ске по пу лар не кул ту ре . Ру ски фил мо ви, књи
жев ност, рок и по себ но хипхоп му зи ка нај пра ће ни ји су об
ли ци по пу лар не кул ту ре у ЗНДу;

– са те лит ске и ка блов ске те ле ви зи је на ру ском је зи ку нај гле
да ни је су на чи та вом овом про сто ру . Го ди не 2005 . је Кремљ 
по кре нуо и Rus sia To day као сво ју вер зи ју те ле ви зиј ске мре
же са гло бал ним пре тен зи ја ма (ва ри јан ту CNN) ко ја, осим 
на ру ском, еми ту је и на ен гле ском је зи ку;

– мре жа ин фор ма ци о них и кул тур них цен та ра на ме ње на по
себ но ра ду са ру ском по пу ла ци јом . За раз ли ку од Јељ ци но ве, 
Пу ти но ва ад ми ни стра ци ја све ви ше па жње по све ћу је број ној 
ру ској по пу ла ци ји у окол ним зе мља ма, раз ви ја ју ћи мре же и 
ме ха ни зме ко ји ма им по ма же да очу ва ју свој иден ти тет и да 
се из бо ре за кул тур на, про свет на па и по ли тич ка пра ва у до
ми цил ним зе мља ма . Ин сти ту ци ја двој ног др жа вљан ства се 
све ви ше про мо ви ше, па је та ко на хи ља де гра ђа на Аб ха зи је 
и Ју жне Осе ти је до би ло и ру ске па со ше по след њих го ди на;

– ру ске роб не мар ке по но во осва ја ју ово под руч је . Исто вре ме
но, ру ске фир ме у ра зним обла сти ма (као што су нпр . енер ги
ја, пре храм бе на ин ду стри ја или со ко ви) ши ре сво је по сло ва
ње и по ста ју до ми нант ни игра чи на чи та вом ЗНД про сто ру;

– ру ска при вре да ко ја бе ле жи кон стант ни раст од 6–7% чи
ни Ру си ју јед ним ве о ма атрак тив ним под руч јем и за ви шак 
рад не сна ге из окол них зе ма ља ко ја до ла зи на рад у Ру си ју и 
из др жа ва сво је по ро ди це ша љу ћи им нов ча не до зна ке . Ти ме 
се об на вља ју не са мо еко ном ске не го и кул тур не, пер со нал не 
па чак и по ли тич ке ве зе, а углед Ру си је и ве за ност по пу ла
ци је из окол них зе ма ља за њу све су ве ћи;

– Мо сква, Санкт Пе терс бург и оста ли ве ли ки гра до ви по ста ју 
пра ве ме тро по ле, гра до ви из ма ште ко ји стра хо ви то при
влач но де лу ју за ве ћи ну екссо вјет ске по пу ла ци је .

Овој ли сти мо гли би смо сва ка ко до да ти и не ке дру ге обла
сти као што је на у ка . Но по ме ну ћу по себ но два при ме ра ко ји ма 
се по сте пе но по ди жу пре стиж и атрак тив ност Ру си је и пре ко 
гра ни ца ЗНДа . У пи та њу су спорт и евро ви зиј ско так ми че ње .

Со вјет ски са вез је ме ђу на род на спорт ска так ми че ња с пра
вом сма трао стра те шким сег мен том сво је про мо ци је, баш као и 
САД и оста ле ве ли ке зе мље . Де це ни ја ма су во ђе ни пра ви ра то ви 
из ме ђу со вјет ских и аме рич ких ти мо ва, по себ но на Олим пиј
ским игра ма и свет ским пр вен стви ма . Спорт је био и под руч је 
на ко јем су се ди рект но ис по ља ва ле по ли тич ке тен зи је, па су 
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та ко САД и је дан део за пад них зе ма ља бој ко то ва ле Олим пи ја ду 
у Мо скви 1980, да би СССР и дру ге ко му ни стич ке зе мље уз вра
ти ле бој ко том на ред не Олим пи ја де у Лос Ан ђе ле су 1984 . 

Оп ште ра су ло у зе мљи осе ти ло се и у спор ту, те је то ком де
ве де се тих Ру си ја у рет ко ком спор ту успе ва ла да за др жи онај 
ква ли тет и ни во успе ха ко ји је имао СССР . То по себ но ва жи за 
ко лек тив не спор то ве, а на ро чи то за оне нај а трак тив ни је у ко
ји ма се окре ће нај ви ше нов ца . У пи та њу су, на рав но, фуд бал и 
ко шар ка . Ако се за фуд бал мо же ре ћи да се и ра ни је осе ћао пад 
у ква ли те ту ре пре зен та ци је ко ји је био усло вљен ло шом ли гом 
и не до стат ком пра вог про фе си о на ли зма, со вјет ска ко шар ка је 
све до рас па да зе мље – за јед но са ју го сло вен ском и аме рич ком 
– има ла при мат у све ту . То ком де ве де се тих, ру ски клу бо ви у 
оба спор та ни су игра ли ни ка кву зна чај ну уло гу на ме ђу на род ној 
сце ни, а ко шар ка шка ре пре зен та ци ја је чак па ла у дру гу европ
ску ли гу .

И то се ра ди кал но ме ња у овој де це ни ји . Док су у про шлој 
де це ни ји тај ку ни узи ма ли клу бо ве пре све га у свр ху пра ња нов
ца, ута је по ре за и евен ту ал но про да је игра ча, у овој су по че ли 
да ула жу озбиљ не су ме нов ца у по ди за ње ква ли те та играч ког 
ка дра, а ти ме и чи та ве ру ске ли ге . На кон игра ча из ис точ них 
зе ма ља и не а фир ми са них Ју жно а ме ри ка на ца, ру ски клу бо ви 
су по че ли да ку пу ју и ве о ма ре спек та бил на играч ка име на као 
што су нпр . Ваг нер Лав и дру ги ре пре зен та тив ци Бра зи ла, или 
чак и зна чај ни игра чи из Пор ту га ла и дру гих за пад но е вроп ских 
зе ма ља . Нај ва жни је је што су клу бо ви по че ли да ан га жу ју и пре
сти жне европ ске тре не ре као што је Дик Адво кат (Ф . К . Зе нит) 
или Гус Хи динк (ре пре зен та ци ја) .

Ре зул тат ова квог ра да и ула га ња је су већ два Ку па УЕФА ко је 
су ру ски ти мо ви осво ји ли у по след ње три го ди не: нај пре ЦСКА, 
а за тим и Зе нит . Ру ски ти мо ви по ла ко по ста ју стан дард ни уче
сни ци Ли ге шам пи о на, нај пре сти жни јег европ ског фуд бал ског 
так ми че ња . Сла би ји ре зул та ти у овом так ми че њу ре зул тат су 
чи ње ни це да ру ско пр вен ство не тра је то ком зи ме па клу бо ви 
због не до стат ка ре дов ног так ми че ња ис пад ну из фор ме . Чак се и 
ре пре зен та тив ни фуд бал по ла ко по ди же . Ру ска ре пре зен та ци ја 
по но во по ста је ре дов ни уче сник ве ли ких свет ских так ми че ња, а 
на по след њем Европ ском пр вен ству сти гла је до по лу фи на ла и 
би ла пра ви хит так ми че ња – пре то га, по след њи ве ћи успех би ло 
је фи на ле ЕПа ко је је СССР играо тач но пре два де сет го ди на .

Ка да се го во ри о ула га њу у спорт и ко ри шће њу спор та као 
ин стру мен та ме ке мо ћи, не мо гу ће је за о би ћи ак ци је ру ских, др
жа ви ло јал них тај ку на и ван гра ни ца зе мље . Ро ман Абра мо вич 
је исто вре ме но вла сник и по ме ну тог ЦСКА, али и лон дон ског 
Чел си ја . Од ка да га је он пре у зео, Чел си је осво јио две ти ту ле 
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пр ва ка Ен гле ске, играо јед но фи на ле и два по лу фи на ла Ли ге 
шам пи о на .* На утак ми ца ма ко је Чел си игра на свом ста ди о
ну ре дов но се слу ша Ка љин ка, по пу лар на ру ска пе сма на ста ла 
1860 . У тра ди ци о нал но не при ја тељ ски на стро је ној Бри та ни ји, 
ова по ја ва има ре во лу ци о нар не раз ме ре .

Не мо гу ће је та ко ђе за о би ћи успе хе ру ских те ни се ра, а по
себ но те ни сер ки . У му шкој кон ку рен ци ји Ма рат Са фин је ус пео 
да осво ји два Грен слем тур ни ра и да кра јем 2000 . то ком де вет 
не де ља бу де на пр вом ме сту АТП ли сте . Ме ђу тим, у жен ској кон
ку рен ци ји већ ско ро чи та ву де це ни ју тра је до ми на ци ја ру ских 
игра чи ца . Нај ве ћи до при нос ме ђу на род ном пре сти жу и угле ду 
Ру си је до не ла је упра во де вој ка ко ја ни је по сти гла зна чај не ре
зул та те, али је пре све га сво јом не ве ро ват ном ле по том до при не
ла по пу ла ри за ци ји те ни са, ра зних брен до ва ко је је ре кла ми ра
ла, а и зе мље из ко је до ла зи . Реч је, на рав но, о Ани Кур њи ко вој . 
Осим ње ва ља по ме ну ти и Ма ри ју Ша ра по ву, ко ја је слич ном 
ни воу по пу лар но сти и оми ље но сти ши ром све та до да ла и мно
го бо ље ре зул та те на спорт ском те ре ну: три Грен слем ти ту ле, 
још ше сна ест на дру гим тур ни ри ма, пр во ме сто на WTA ли сти 
итд . За њом сле ди пра ва ма ла вој ска ве о ма успе шних игра чи ца 
као што су Са фи на, Де мен ти је ва, Зво нар је ва, Ку зње цо ва, Ча
кве тад зе итд .

Абра мо ви че ву ку по ви ну клу ба из нај бо га ти јег ен гле ског 
кра ја и огром не успе хе и по пу лар ност Ру са у те ни су као спор ту 
ко ји тра ди ци о нал но сим бо ли зу је и обе ле жа ва жи вот нај ви ших 
сло је ва, по ве зу је још јед на тен ден ци ја у из град њи ме ке мо ћи Ру
си је: по вра так ру ске ели те на свет ску по зор ни цу бо гат ства, мон
ден ства, лук су за и оно га што се да нас укуп но на зи ва li fe style . 
Огром не ко ли чи не нов ца ко је су сте че не у по след ње две де це
ни је омо гу ћи ле су не ма лом бро ју ру ских гра ђа на да се укљу чи 
у гло бал ни џет сет и да за пра во по вра ти мно ге од по зи ци ја 
ко је је ру ска ари сто кра ти ја пре Ок то бар ске ре во лу ци је др жа ла 
у Евро пи . Мон те Кар ло, Би ја риц, Кан, по но во су оми ље не де сти
на ци је ру ских тај ку на и њи хо вих по ро ди ца . Ру си су тра ди ци о
нал но на вр ху Форб со ве ли сте нај бо га ти јих ис точ но е вро пља на 
(чак се дам Ру са је ме ђу два де сет и пет нај бо га ти јих љу ди на све
ту), и не слу чај но, на кон пе ри о да ка да је Ру си ја по ве зи ва на са 
си ро ма штвом, а по тим са кри ми на лом, да нас по ста ју сим бол за 
ве ли ко бо гат ство и лук суз .208

*208 И коначно, 2012 . Челси је успео да освоји и толико дуго чекану титулу 
шампиона Европе .

208 У исту групу феномена можемо да ставимо и све већи број престижних 
руских модела као што су Наталија Водјанова или Татјана Никифорова .
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Још ве ћи спорт ски успех оства рен је у ко шар ци где Ру си ја 
за и ста има од лич ну тра ди ци ју . Још од по чет ка де це ни је ру ски 
ти мо ви су по че ли да ула жу ве ли ки но вац у до во ђе ње ква ли тет
них игра ча, а за тим и нај ква ли тет ни јих тре не ра . ЦСКА је до вео 
чу ве ног срп ског тре не ра Ду ша на Ив ко ви ћа ко ји је осво јио до ста 
то га у пр вен ству и сти гао до два фи на ла Ли ге шам пи о на, али 
га ни је осво јио . На кон то га клуб се још ви ше по ја чао и по стао 
пра ва ле ги ја нај ква ли тет ни јих игра ча из САДа, Ру си је, Грч ке 
и Ли тва ни је, да би уз ан га жо ва ње Ето ра Ме си не ко нач но ус
пео два пу та за ре дом да осво ји ово нај пре сти жни је так ми че
ње . Ан га жо ва ње стра ног тре не ра по ка за ло се и као пра ви пут 
за ре пре зен та ци ју, ко ја је ус пе ла да на европ ском пр вен ству у 
Шпа ни ји за бе ле жи три јумф и по сле ду жег вре ме на обез бе ди 
ру ском ти му тро феј на свет ској сце ни . Сви ови ус пе си знат но су 
до при не ли по ди за њу угле да чи та ве зе мље у спорт ском све ту и 
на ро чи то по ди за њу са мо по у зда ња и осе ћа ја за до вољ ства ме ђу 
гра ђа ни ма ко ји по но во ви де да се о њи хо вој зе мљи у све ту го
во ри с по што ва њем .

Мо жда још зна чај ни ји при мер ди рект ног ула га ња др жа ве у 
пре стиж и ме ку моћ је сте ду го пла ни ра ни и ко нач но ре а ли зо ва ни 
успех ру ског пред став ни ка на Евро ви зиј ском му зич ком так ми че
њу . По след њих де се так го ди на ово не ка да до сад но и за не ма ре но 
так ми че ње до би ло је нов зна чај за хва љу ју ћи ве ћем ин те ре со ва њу 
ис точ них зе ма ља . Док је још то ком про шле де це ни је оно оп ста
ја ло на по на вља њу до сад них ана хро них кла сич них поп фор ми, 
у овој де це ни ји су – за хва љу ју ћи са мо по у зда њу ко је су ис точ не 
зе мље сте кле у сво је об ли ке поп кул ту ре – све ове др жа ве по че
ле да ша љу пред став ни ке ко ји екс пе ри мен ти шу са са вре ме ним 
схва та њи ма и пре ра да ма не ких сво јих аутен тич них му зич ких 
тра ди ци ја . Та лас по пу лар но сти world mu sic фе но ме на под ста као 
је и так ми ча ре из ис точ них зе ма ља да по ну де мо дер но упа ко ва не 
ком по зи ци је ко је ко ке ти ра ју са њи хо вом му зич ком тра ди ци јом . 
Про из во ди су нај че шће на иви ци из ме ђу аутен тич них про из во да, 
за ни мљи вих из world mu sic пер спек ти ве и оно га што се у ра зним 
зе мља ма на зи ва попфолк, тур бо фолк, чал га итд . 

Дру ги део об ја шње ња за но ву по пу лар ност Евро ви зи је је
сте чи ње ни ца да мно ге за пад но е вроп ске пот кул ту ре по чи њу да 
тре ти ра ју овај до га ђај као об лик кем па,209 од но сно као по вод за 
ис по ља ва ње и про мо ви са ње свог хе до ни стич ког или со  ци јал
ног иден ти те та . Ту се пре све га ми сли на све ве ћи зна чај ко ји 

209 Довољно је навести пример победника из 2006, финске групе Лорди која 
је пре нека врста уметничке инсталације и перформанса него класичан 
евровизијски извођач . Још само пре десетак година било би немогуће да 
неко победи са таквим наступом .
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Евро ви зиј ском над ме та њу при да ју раз не геј и квир за јед ни це 
у Евро пи . Све у све му, чи ње ни ца је да је ово так ми че ње по сле 
го ди на стаг на ци је до би ло на гле да но сти и зна ча ју . За ни мљи во 
је на ве сти и чи ње ни цу да су у по след њих осам го ди на за ре дом 
по бе ди ли пред став ни ци зе ма ља ко је то ни ка да ра ни је ни су ура
ди ле .210 Спи сак по бед ни ка у овој де це ни ји от кри ва да су упра во 
ис точ не зе мље по че ле мно го да ула жу у при пре му сво јих так ми
ча ра јер су у њи хо вом на сту пу и по себ но мо гу ћој по бе ди ви де ле 
ве ли ку шан су за ту ри стич ку, кул тур ну па и еко ном ску про мо
ци ју сво је зе мље и за раз ви ја ње не ког об ли ка сво је ме ке мо ћи .211 

Ру си ја је, та ко ђе у по след њих не ко ли ко го ди на, по че ла 
озбиљ но да ула же у при пре му сво јих так ми ча ра . Ан га жо ван је 
нај пре жен ски дуо Та ту ко ји је у то вре ме већ имао за вид ну ме
ђу на род ну ка ри је ру и не ко ли ко МТВ хи то ва . Оне ме ђу тим ни су 
оства ри ле пре те ра но ве ли ки успех, јер су – чи ни се – по зна ти је 
у за пад ном све ту не го у екссо вјет ским зе мља ма ко је су се по
ка за ле нај ва жни јим из во ром гла со ва за Ру си ју . Успех је до шао 
тек 2006 . ка да је Ди ма Би лан, ве о ма по пу ла ран пе вач у зе мља ма 
ЗНДа, у Ати ни осво јио тре ће ме сто . 

Две го ди не ка сни је, са истим пе ва чем на пра вљен је озби љан 
про је кат за ко ји је (пре ма пи са њу Бли ца) из дво је но око де сет 
ми ли о на евра .212 Ди ма, ве ли ка зве зда на пост со вјет ским про
сто ри ма, на пи сао је вр ло пре тен ци о зну пе сму на ен гле ском, за 
про дук ци ју је ан га жо ван аме рич ки про ду цент Тим ба ланд (чо
век ко ји ра ди са Џа сти ном Тим бер леј ком, Дју ран Дју ран итд), 
осми шљен је вр хун ски сцен ски на ступ аде ква тан евро ви зиј ском 
ки чу, то ком ко јег су на сце ни при сут ни и Јев ге ниј Плу шен ко, 
свет ски и европ ски шам пи он у кли за њу ко ји на рав но из во ди 
пи ру е те на ми ни ја тур ном кли за ли шту, и ње гов са рад ник, по
зна ти ви о лин ски кон церт мај стор Едвард Мер тон ко ји сви ра на 
Стра ди ва ри ју су из 16 . ве ка!

По бед нич ком на сту пу у Бе о гра ду прет хо ди ла је ви ше не дељ
на тур не ја по ве ћи ни европ ских зе ма ља то ком ко је је ова еки па 
пред ста вља на, а њи хов на ступ и пе сма по пу ла ри са ни пре ко ме
ди ја . Успех ни је из о стао . Ди ма је – опет пре све га за хва љу ју ћи 
гла со ви ма ЗНД зе ма ља – убе дљи во по бе дио ис пред укра јин ске 
так ми чар ке . Пр ве че стит ке сти гле су од прет ход ног и са да шњег 

210 Израел, Турска, Украјина, Грчка, Финска, Србија, Русија . 
211 Део приче о међусобним односима и некој врсти геополитике Евровизије 

јесте све боље организовање регионалних групација, посебно екс 
совјетског и балканског лобија . Земље из овог региона по правилу нај
ве ћи број гласова дају околним земљама . О томе погледати чланак Vic
tor A .Ginsburgh/Abdul Noury, „Cultural voting: The Eurovision Song Contest”, 
CORE Discussion Paper No. 2005/6, фебруар, 2005 .

212 Види „Русе победа коштала 10 милиона евра”, Блиц, 26 .05 .2008 .
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пред сед ни ка Ру си је Пу ти на и Ме две де ва . По ли тич кој ели ти из 
Кре мља очи глед но је би ло ве о ма ста ло до то га да се сле де ће 
евро ви зиј ско так ми че ње одр жи у Мо скви и то тач но го ди ну да
на на кон што је фи на ле фуд бал ске Ли ге шам пи о на одр жа но у 
пре  сто ни ци Ру си је . 

*

У ју ну 2005 . го ди не Пи тер Ла вел је, под стак нут ру ским от
кри ва њем ме ке мо ћи ко је је за по че ло го ди ну да на ра ни је, на
пра вио ан ке ту са пет на е стак ру ских и за пад них екс пе ра та ко ја 
се од но си ла на мо гућ но сти Ру си је да раз ви је ефек тив ну ме ку 
моћ . Не ко ли ко за кљу ча ка се мо же из ву ћи из све га оно га што су 
ови љу ди уочи ли . Нај пре, сви су се по зи тив но из ра зи ли о овом 
кре та њу као зна ку да се и ру ско по ли тич ко на сле ђе ме ња у прав
цу мо дер ни зо ва ња и ко ри шће ња са вре ме ни јих на чи на бор бе 
за оства ри ва ње на ци о нал них ин тре са . Дру го, мно ги су уочи ли 
про блем ме то да ко јим то тре ба ра ди ти . Са ве ту је се да се сва ка ко 
из бег не вра ћа ње на про со вјет ски агит проп . Пре по ру ке су ишле 
нај пре у прав цу ан га жо ва ња вр хун ских за пад них ПР ме на џе
ра и ди зај не ра ко ји би тре ба ло ад ми ни стра ци ји да по мог ну да 
на у чи ка ко да про го во ри је зи ком европ ских нор ми, та ко и да 
на аде ква тан на чин упа ку је сво ју по ру ку . За тим се ука зи ва ло 
на пи та ње кре ди би ли те та оно га ко ша ље по ру ку, од но сно на 
чи ње ни цу да ме ка моћ под ра зу ме ва атрак тив ност а не страх . И 
ко нач но, као нај ве ћи про блем уоче но је пи та ње са др жа ја ко ји 
се ша ље, од но сно ко ји је то си стем вред но сти, ин сти ту ци о нал
ни аран жман и иде о ло шки склоп ко ји Ру си ја про па ги ра и екс
пор ту је у дру ге зе мље . За пад ни склоп вред но сних ман три као 
што су де мо кра ти ја, људ ска пра ва и ци вил но дру штво сва ка ко 
је атрак тив ни ји за са вре ме не ин те лек ту ал це и ма се од ру ског 
још увек де фан зив ног по зи ва ња на су ве ре ну де мо кра ти ју и у 
нај ма њу ру ку кон тро верз но екссо вјет ско на сле ђе .

Ру ски екс пер ти су по себ но уочи ли да до дат ни про бле ми до
ла зе од кон стант но и из гле да на мен ски одр жа ва ног ма ли ци о зно 
из гра ђе ног ими џа Ру си је на за па ду . О Ру си ји се го во ри ис кљу чи
во као о ауто ри тар ној зе мљи, ин си сти ра се на при чи о ма фи ји и 
кри ми на лу, а ње ни ус пе си и по зи тив не стра не раз во ја се иг но ри
шу (као нпр . чи ње ни ца да је Ру си ја тре ћа зе мља у све ту по бро ју 
ими гра на та ко је сва ке го ди не при хва та) . То ди рект но ути че на 
од би ја ње јед ног де ла по тен ци јал них ин ве сти то ра од ула га ња у 
Ру си ју упр кос све бо љим усло ви ма за то, ви со ком сте пе ну за шти
те стра ног ка пи та ла и ви со ким про фи ти ма . Но ви та лас го то во 
уни со ног на па да на Ру си ју де сио се то ком ле та 2008 . на кон ра та 

ideologija partije i medjunarodni odnosi.indd   174 12/5/2012   7:12:00 PM



Русија и откривање меке моћи 175

у Гру зи ји и при зна ва ња Аб ха зи је и Ју жне Осе ти је, о че му ов де 
не ма мо про сто ра да го во ри мо .

Због све га ре че ног и због чи ње ни це да Ру си ја не ма ни ре сур
са ни мо гућ но сти да ши ри свој ути цај и ме ку моћ по чи та вом 
све ту, оп шта оце на је да је ње но од луч но и ефек тив но де ло ва ње 
у овој сфе ри ре зер ви са но пре све га за под руч је ЗНДа као стра
те шки нај ва жни је .213 За оста ле про сто ре, од ко јих су не ки по пут 
Бал ка на тра ди ци о нал но зна чај ни за Ру си ју из ви ше раз ло га, и 
да ље чи ни се ва жи де ло ва ње по ре цеп ту ко ји је Ко са чов опи сао 
као ме тод ко ри шћен и у свим ЗНД зе мља ма пре 2004: ди рек тан 
рад са по ли тич ким, без бед но сним и по слов ним ели та ма ко је 
мо гу да од ра де по сао и ре а ли зу ју оно што Ру си ја про це ни као 
њен стра те шки ин те рес . Ре ци мо, на про сто ру Бал ка на при мет но 
је из о ста ја ње ика квог озбиљ ни јег ула га ња у кул тур не и на уч не 
ве зе, про мо ви са ње са вре ме ног ру ског ства ра ла штва и сл . Основ
ни прав ци де ло ва ња ве за ни су за еко но ми ју, и то из над све га 
за енер гет ски сек тор као глав ну ма ги стра лу ру ског ути ца ја .214 

Не ки по ма ци на гло бал ном ни воу при ме ћу ју се са пи о нир
ским по ку ша ји ма пра вље ња мре же Ин сти ту та за де мо кра ти ју 
и са рад њу ко ји сво је кан це ла ри је има у Ва шинг то ну и Па ри зу . 
Овај Ин сти тут је не ка ком би на ци ја екс перт ског тинк тен ка и 
тзв . воч дог ор га ни за ци је ко ја над зи ре ста ње људ ских пра ва у 
за пад ним зе мља ма .215 О ге не рал ној про ме ни ори јен та ци је и о 

213 Ово је кључни правац геополитичког мишљења и деловања у Русији током 
последње две деценије . Још 1990 . у програмском чланку Како уредити 
Русију, Солжењицин је инсистирао на концентрисању и фокусирању ру
ских снага на оно што је реално достижно . Насупрот пансловенским геопо
литичким идејама, оштро је одбацио свако претерано ширење Русије и сва
ко залагање за империјално расипање снага . У том чланку Солжењицин 
управо каже да Русија нема снагу за империју, и да треба да је збаци са 
својих плећа јер империја исцрпљује и исисава снагу . Осам година касније 
експлицитно је напао панславизам и осудио залагање за бављење Слове
нима на западу и на југу . Бугарску је описао као незахвалну, а Србију као 
земљу због које се ушло у непотребан, али погубан рат . Види Милан Су
ботић, Солжењицин, анђео историје, Логос, Београд, 2007, стр . 46 и 52 . 
Солжењицин се такође залагао да се Русија фокусира на четворни савез 
са Белорусијом, Украјином и Казахстаном, што је касније и реализовано . 
На сли чан начин је и Александар Дугин недавно истакао да је подручје 
ЗНДа приоритет деловања руске администрације, а да све остало има ма
њу важност . Види „Ништа није изгубљено”, Геополитика, бр . 25 .

214 Осим магистралног гасовода Јужни ток, значајни су и покушаји да се ку
пи Нафтна индустрија Србије, већ је купљен већи део нафтне индустрије 
Републике Српске са рафинеријама у Модричи и Броду, доста се улаже у 
Грчку, а ваља поменути и огромно присуство у Црној Гори (КАП као по
ловина индустрије у овој земљи) и у Далмацији, пре свега у области не
кретнина .

215 Види НИН, „Кречење наранџастог” . Шеф Института у САД је Андраник 
Ми грањан, а у Паризу већ помињана Наталија Нарочницкаја, раније депу
тат у Думи, и председник Одбора за међународне односе .
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схва та њу по тре бе дру га чи јег де ла ња у из ме ње ним окол но сти ма 
до ста го во ри зва нич ни до ку мент ко јим се пред ста вља ју де лат
ност и ци ље ви Рус за ро беж цен тра (Ру ски цен тар за ме ђу на род
ну на уч ну и кул тур ну са рад њу), ор га ни за ци је ко ја да нас де лу је 
у окви ру Ми ни стар ства ино стра них по сло ва, а ко ја об је ди њу је 
рад си сте ма ру ских цен та ра за кул ту ру и на у ку у све ту . По сто
је пред став ни штва у 63 зе мље, и по себ но је за ни мљи во да се 
у тек сту не ко ли ко пу та ин си сти ра на са рад њи са не вла ди ним 
ор га ни за ци ја ма .216

Све је ово на рав но још увек у по чет ној фа зи, али је еви дентна 
же ља Ру са да уче и да ко ри сте но ве об ли ке бор бе за моћ, оне 
ко ји спа да ју у до мен Нај е ве ме ке мо ћи, ко јом се да кле при вла че 
ср ца и умо ви обич ног све та и ин те лек ту ал не ели те . С об зи ром 
на то да ло ги ка де ло ва ња За па да не у мит но во ди у прав цу но вих 
су ко ба, са вла да ва ње ових ве шти на ће им ите ка ко тре ба ти . И то, 
чи ни се, ве о ма бр зо .

216 http://www .ruskidom .org .yu/pages_sr/rzc .htm
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СА ВРЕ МЕ НА РУ СКА СПОЉ НА ПО ЛИ ТИ КА 
И СР БИ ЈА ПО ЧЕТ КОМ XXI ВЕ КА* 

У не фор мал ном раз го во ру са при пад ни ци ма ди пло мат ског 
ко ра у Бе о гра ду, за пад ним екс пер ти ма, но ви на ри ма и оном вој
ском раз ли чи тих су бје ка та ко ји се на раз ли чи те на чи не ба ве 
оба ве штај ним ра дом и при ку пља њем ин фор ма ци ја, као че ста 
те ма се на ме ће пи та ње де ло ва ња Ру си је на Бал ка ну и у Ср би ји . 
По пра ви лу је то јед но од оних пи та ња ко ја их нај ви ше за ни ма ју 
и ко ји ма по све ћу ју го то во јед на ко па жње ко ли ко и уну тра шњим 
де ша ва њи ма у Ср би ји . Ра зу мљи во, у та квим вр ста ма раз го во
ра ис тра жи вач по ку ша ва да до би је по врат ну ин фор ма ци ју не 
са мо пре ко струк ту ре пи та ња ко ја му се по ста вља ју, већ и та ко 
што сам тра жи да чу је ми шље ње са го вор ни ка о та квој ства ри . 
Је дан од ско ра шњих од го во ра ди пло ма те из цен трал но е вроп ске 
др жа ве вре ди па ра фра зи ра ти . На пи та ње о то ме шта ра де Ру си 
ов де, он је от при ли ке од го во рио ова ко: „То ни ко ме ни је ја сно” . 
Усле ди ло је за тим крат ко раз ја шње ње ко је је ру ску по ли ти ку у 
Ср би ји по ре ди ло са на сту пом раз ма же не и стал но не за до вољ
не де це ко ја не пре ста но оче ку ју да не што до би ју, а кад се то не 
оства ри углав ном се ду ре .217

Из по зи ци је не ког ко по ку ша ва да схва ти прав це кре та ња 
век то ра ве ли ких стра них си ла ко је су тра ди ци о нал но нај ва жни
је за раз вој при ли ка на Бал ка ну, ис тра жи вач ме ђу на род них од
но са нај ви ше про бле ма има да раз у ме прав це де ло ва ња са вре
ме не по ли ти ке Ру си је . По на ша ње за пад них си ла је при лич но 
пред ви дљи во и укла па се у јед ну ма три цу де ло ва ња ко ја је већ 
ду го на сна зи . Оно је на из глед ди вер си фи ко ва но, рас по ре ђе но 
на раз ли чи те ни вое и аспек те, од ра да са по ли тич ком ели том, 
кон тро ле од брам бе ног и без бед но сног сек то ра, при ва ти за ци о
ног осва ја ња нај ва жни јих еко ном ских и ме диј ских сек то ра до 
ду го роч ног кре и ра ња по жељ не ели те и ула га ња у све об ли ке 

* Аутор дугује захвалност за помоћ у набавци литературе колегама Небојши 
Вуковићу и Слободану Јанковићу .

217 Неколико инцидентних наступа руског амбасадора Конузина чини 
се пре треба схватити као одраз ове фрустрације него као планирано 
демонстрирање силе, односно застрашивање које би следило успешан 
модел употребе штапа од стране западних колега .

ideologija partije i medjunarodni odnosi.indd   177 12/5/2012   7:12:00 PM



178 Миша Ђурковић: Идеологија, партије и међународни односи

ме ке мо ћи . С дру ге стра не, оно је вр ло пре ци зно стра ти фи ко ва
но и усме ре но ка ду го роч ној кон тро ли нај ва жни јих сек то ра, а 
по себ но гор њег и сред њег сло ја ели те . Нај ва жни је је, ме ђу тим, 
да се цео ме диј ски про стор усме ра ва у же ље ном прав цу и ти ме 
кре и ра ат мос фе ра ко ја ре тро спек тив но де фи ни ше те ме, дис курс 
и оп шту по ли тич ку ко рект ност у јав ном про сто ру .

Ако се о де та љи ма овог мо де ла, ње го вим пе ри о дич ним 
тен ден ци ја ма, тех нич ким раз ли ка ма из ме ђу ви зи ја и ин те ре
са по је ди них зе ма ља и мо же рас пра вља ти, основ на ма три ца и 
по себ но стра те шки ци ље ви су ја сни: За пад же ли да Ср би ју па
ци фи ку је, све де на ни во мо ћи ко ји је ни жи од ал бан ског и хр
ват ског фак то ра, да је ин сти ту ци о нал но де ста би ли зу је и ре ги
о на ли зу је, уве де у НА ТО и учи ни у сва ком по гле ду без о па сном 
и не бит ном . 

Ка да се ово по ре ди са ви дљи вим де ло ва њем Ру си је, про бле
ми по чи њу већ на пр вом ко ра ку: 1 . да ли Ру си ја уоп ште же ли 
да по вра ти сво је не ка да шње по зи ци је на Бал ка ну?, и 2 . до ко је 
ме ре она то на сто ји за и ста да ура ди? Све то во ди ка основ ној 
ди ле ми са ко јом се су о ча ва мо: 3 . има ли Ру си ја сна ге, зна ња и 
рас по ло жи вих ре сур са да то спро ве де, или јој то на про сто ни је 
део крат ко роч них при о ри те та, ка ко то на при мер твр ди Алек
сан дар Ду гин?

Сле де ћи про блем је на рав но пи та ње о ко јој Ру си ји и ко јој 
Ср би ји го во ри мо . Од 1917 . до да нас чи ни се да су на ше по ли ти
ке стал но у рас ко ра ку . Кад је у Ру си ју до шао ко му ни зам, Ср би ја 
је као део вер сај ске Ју го сла ви је под Ка ра ђор ђе ви ћи ма во ди ла 
из ра зи то ан ти ко му ни стич ку по ли ти ку . Ди пло мат ски од но си 
су ус по ста вље ни тек 1940 . у пред ве чер је ра та . Од 1948 . по но
во кре ће су коб две др жа ве . Си лом при ли ка об но вље на Ср би ја 
1990 . до би ла је пост ко му ни стич ку Ми ло ше ви ће ву власт ко ја је 
ушла у су коб са За па дом у истом пер и о ду кад је Ру си ја во ди ла 
екс трем но про за пад ну по ли ти ку . Да ствар бу де још го ра, сме на 
у обр ну том прав цу де ша ва се у обе зе мље у исто вре ме: кад је 
са Пу ти ном по че ла об но ва су ве ре но сти и од луч ни је бор бе за 
на ци о нал ни ин те рес у Ру си ји, у Ср би ји се де си ла сме на вла сти 
ко ја је до ве ла екс трем но про за пад ну власт . Ова дис про пор ци ја 
тра је и да ље .

Она има и сво је ну се фек те ко ји ства ри чи не још го рим . За
хва љу ју ћи От по ру и струч ња ци ма за не на сил ни от пор, Ср би ја је 
по ста ла јед на од иде о ло шких и ор га ни за ци о них ба за ју ри шни ка 
но ве за пад не екс пан зи је, тра гич ни сим бол за из воз на ран џа стих 
и дру гих обо је них ре во лу ци ја ко ји ма за пад ме ња не по доб не ре
жи ме и ин ста ли ра но ве ге не ра ци је кли је на та . Та ко зва на дру га 
Ср би ја ов де до ста ра ди да про мо ви ше та ко зва ну дру гу, ба лот ну 
Ру си ју, одав де се ша љу ка дро ви за обу ку опозици је у Мо скви, 
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ску пља се ма те ри јал за из у ча ва ње функ ци о ни са ња Пу ти но вог 
си сте ма итд .

Ти ме се ства ра до ста ши зо фре на сли ка да Мо сква по ма же 
од бра ну Ре зо лу ци је 1244 и спре ча ва ње фор мал не не за ви сно сти 
Ко сме та, у исто вре ме ка да се ре сур си из Бе о гра да уве ли ко ко
ри сте у бор би за под ри ва ње Пу ти но вог ре жи ма!

У сва ком слу ча ју, на ме ра овог члан ка је сте да из не се пре
глед ско ри јих ак тив но сти ру ске спољ не по ли ти ке пре ма Ср би ји, 
Ср би ма и про сто ру срп ских зе ма ља, ка ко би се на осно ву то га 
про це ни ле ствар не на ме ре и мо гу ћи до ме ти ру ског ан га жо ва ња .

*

Ка да се пра ви пре глед уну тра шњих ста во ва срп ских су бје ка
та из обла сти по ли ти ке, по ли тич ке ана ли ти ке и јав ног мње ња 
уоп ште, мо гу ће је из дво ји ти две вр сте ру со фил ства . Пр ва вр ста 
је та ко зва но емо тив но, тра ди ци о нал но ру со фил ство пан сло вен
ског ти па ко је има есен ци ја ли стич ке ста во ве у по гле ду од но са 
са Ру си јом и ско ро без ре зер вну по др шку све му што са ве ли ком 
пра во слав ном се стром има ве зе . За ову вр сту ру со фил ства сва ки 
ру ски ин те рес и ви зи ја до бри су за Ср би ју, па се сто га ру ска уну
тра шња, спољ на по ли ти ка и по ли ти ка пре ма Ср би ји по сма тра ју 
из ра зи то не кри тич ки и нео бјек тив но . До дат ни про блем са овом 
вр стом ста ва је сте че ста по ја ва да се у же ље ну про јек ци ју Ру си је 
им пу ти ра соп стве на же ље на ви зи ја то га што би Ру си ја тре ба ло 
да бу де, што се пре зен ти ра уме сто ствар не сли ке Ру си је . 

Ве ли ки део ак те ра на тој сце ни за пра во у про стор са вре ме не 
Ру си је про јек ту је не ку вр сту ви зи је об но вље ног Со вјет ског Са ве
за . Мо жда нај ва жни ји при мер је из ра зи то иг но ри са ње при ро де 
Пу ти но вих еко ном ских ре фор ми . О ствар ној Пу ти но вој еко ном
ској по ли ти ци се вр ло ма ло зна и ма ло го во ри, а уме сто то га 
се афир ми ше по ли тич ка ви зи ја Пу ти на ко ји се на вод но бо ри 
са „нео ли бе ра ли змом” . Пот пу но се пре ћут ку је чи ње ни ца да су 
ње го ве при лич но успе шне ре фор ме фи нан сиј ског и еко ном ског 
сек то ра во ди ли та ко зва ни чи ка шки ђа ци, пе тро град ска еки па 
по пут пр вог пре ми је ра Ми ха и ла Ка сја но ва, ми ни стра еко но ми је 
Гер ма на Гре фа и ми ни стра фи нан си ја Алек се ја Ку дри на . Је дан 
од пр вих по те за те вла сти под Пу ти ном би ла је ан то ло гиј ска 
ул тра ли бе рал на ме ра сма ње ња по ре за на је дин стве ну по ре ску 
сто пу од 13% ко ја је уз ја ча ње др жав не ад ми ни стра ци је по мо гла 
су зби ја ње по ре ске ева зи је и до не ла знат но по ве ћа ње при хо да у 
бу џет . Дру га зна чај на ме ра про тив ко је су ко му ни сти стра хо ви то 
про те ство ва ли би ла је ли бе ра ли за ци ја тр го ви не зе мљом итд . 

Да кле, чи ње ни ца да је Пу тин успе шно спро во дио про тр жи
шне ре фо р ме пред ста вља та бу за ову вр сту на ших ру со фи ла . 
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По гле дај мо још је дан при мер . Као ба за за за сни ва ње од но са са 
Ру си јом узи ма се тра ди ци о нал но ра сна (сло вен ска) и вер ска 
(пра во слав на) по ве за ност . Из те пер спек ти ве не ви ди се за што 
Ру си ја по след њих два де сет го ди на има бо ље, кон стант ни је и 
еко ном ски ефи ка сни је од но се са Хр ват ском не го са Ср би јом . 

У исту гру пу не ра зу ме ва ња спа да ов да шња ре цеп ци ја кон
цеп ци је евро а зиј ства, ко ја има ду гу тра ди ци ју у ру ским ин те
лек ту ал ним кру го ви ма . Њу су из вор но ства ра ли и раз ви ја ли 
бе ли из гна ни ци у ди ја спо ри,218 али се по ја вљи ва ла и у ра зним 
со вјет ским про јек ти ма, да би са вре ме ну пре ра ду и ре ви та ли за
ци ју до жи ве ла код Алек сан дра Ду ги на, а свој прак тич нопро
па ганд ни вр ху нац ка да се по ја ви ла као део Пу ти но ве из бор не 
кам па ње за тре ћи ман дат у ви ду иде је о Евро а зиј ској уни ји .219 
Су штин ски еле мент ове иде је је сте опет не што што се код нас 
стал но пре ви ђа: по тра га за иден ти тет ском и ин сти ту ци о нал ном 
осно вом раз у ме ва ња и из град ње Ру си је као (им пе ри јал не) за јед
ни це ко ја мо ра да ин те гри ше на ре ла тив но рав но прав ној осно ви 
сво ју број ну му сли ман ску по пу ла ци ју као и да отво ри про стор 
за не ки об лик при дру жи ва ња са цен трал но а зиј ским др жа ва ма 
у ко ји ма су му сли ма ни ве ћи на . Да кле, при ро да евро а зиј ских 
ин те гра ци ја ни је пра во слав носло вен ска, шта ви ше: њен циљ 
је за пра во об но ва со вјет ског про сто ра и ни шта ви ше од то га .

Дру га вр ста је праг ма тич но ру со фил ство . Оно се гра ди на 
по ли тич ком ре а ли зму и по тре би да се стра хо ви ти при ти сци на 
Ср би ју ко ји до ла зе од ра зних за пад них фак то ра бар ма ло убла же 
ти ме што би се оја чао ути цај не ке ал тер на тив не гло бал не сна ге и 
на тај на чин под ста кла рав но те жа сна га и не ка вр ста над ме та ња 
из ме ђу њих . Из ове пер спек ти ве, сва ко по ја ча ва ње при су ства 
Ру си је на овим про сто ри ма, а по себ но еко ном ско, тре ба ло би 
да има бла го твор ни ути цај .220 У вре ме ка да се САД усме ра ва на 
арап ски про стор и Бли ски ис ток, и кад у пра зан про стор на мен
ски, до зи ра но пу шта ри мо ка то лич ку Не мач ку с јед не и ислам
ску Тур ску с дру ге стра не, овај по вра так пра во слав не Ру си је на 
Бал кан за Ср би ју би имао још ва жни ју ди мен зи ју .

218 Суботић, 2004 .
219 „Путин: Формирање Евроазијске уније можда 2015”, http://www .politika .

rs/rubrike/Svet/PutinFormiranjeEvroazijskeunijemozda2015 .sr .html 
, 20 .10 .2011; И . Панарин, „Србији нема будућности без тесног савеза са 
Русијом”, http://fakti .org/serbianpoint/srbijinemabuducnostibeztesnog
savezasarusijom, 16 .01 .2012; А . Дугин, „Путин има само једну шансу да 
преживи“, http://euroasiaserbia .wordpress .com/2011/10/20/ ; В . Путин, „Но
вый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается 
сегодня”, Известия, 03 .10 .2011 .

220 Овде се већ мора ставити ограда с обзиром на искуство са дешавањима око 
Црне Горе .
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Ово при жељ ки ва но, зах те ва но по ја ча ње при су ства Ру са у 
Ср би ји се, ме ђу тим, не де ша ва . До ма ћи ру со фи ли по пра ви лу 
за то углав ном оп ту жу ју из ра зи то про за пад ну по ли ти ку вла да
ју ћег ре жи ма ко ји Ср би ју на мен ски од вла чи од Ру си је и гу ра ка 
евро а тлант ским ин те гра ци ја ма .

Ру ски при го во ри по на ша њу Ср би је и срп ских вла сти су ве о
ма слич не при ро де . На ве ди мо не ке од основ них и уоби ча је них .

1 . Ср би ја је не до след на и не др жи се до го во ра . Ово је са свим 
тач но ка да се по сма тра по ли ти ка об но вље не Ср би је у по след ње 
две де це ни је . И Ми ло ше ви ће ва и ДОСова гар ни ту ра су јед на ко 
игра ле на ку по ви ну вре ме на, из бе га ва ње оба ве за и чак и екс
пли цит но пре у зе тих ду жно сти . Ме ђу тим, исти при го вор би се 
мо гао мно го лак ше упу ти ти ве ли ким си ла ма ме ђу ко је спа да и 
Ру си ја . Бом бар до ва ње Ср би је 1999 . про шло је без озбиљ ни јег 
про ти вље ња Ру си је . Си стем С300 ни је ис по ру чен пре по чет ка 
бом бар до ва ња ка ко би био упо тре бљен као сред ство од вра ћа ња, 
а ну ђен је по сле по чет ка ра та ка да би ње го ва упо тре ба има ла 
кон тра про дук тив не по сле ди це . Ру си ја је на кон ак ци је на аеро
дро му Сла ти на вр ло бр зо по ву кла свој вој ни кон тин гент са Ко
сме та, итд .221 

2 . Ср би ја Ру си ју ко ри сти са мо као прет њу За па ду да не што за 
се бе ис тр гу је а су штин ски је у за пад ној сфе ри . Ако се по сма тра 
не дав на из ја ва пот пред сед ни ка Вла де Ср би је ко ји на мо ли тве
ном до руч ку у Ва шинг то ну упра во на тај на чин при ми тив но 
„пре ти” За па ду Ру си јом,222 он да овај ру ски при го вор за и ста до
би ја на те жи ни . Ср би ја се од 5 . ок то бра за и ста и по на ша као 
зе мља ко ја је пот пу но под кон тро лом за пад них си ла . Но део 
про бле ма је чи ње ни ца што је та кав став по сле ди ца убе ђе ња да и 
Ру си ја Ср би ју че сто ко ри сти као мо не ту за тр го ви ну са За па дом, 
да не ма озбиљ не пла но ве с њом . На рав но, у исто ри ји се мо же на
ћи пу но при ме ра за оправ да ност тврд њи и јед не и дру ге стра не .

3 . Због Ср би је смо 1914 . ушли у рат у ко ме смо из гу би ли ди
на сти ју и ве ли ку Ру си ју . Тре ба ли опет због ње да ри зи ку је мо, 
а у исто вре ме наш ка пи тал та мо не мо же да уђе док до ми ни ра 
ка пи тал др жа ва ко је Ср би ји оти ма ју део те ри то ри је? Ово је вр
ло зна чај на ди мен зи ја ко ја се у Ср би ји че сто пре ви ђа . Исто риј
ско ис ку ство тра ге ди је из Пр вог свет ског ра та ве о ма је зна чај
но за раз у ме ва ње узро ка уз др жа но сти Ру си је у по гле ду до ме на 

221 Ако се прошири ван односа са Србијом, понашање Русије добија још 
контроверзније димензије . Врло је занимљиво омогућавање доношења 
Резолуције о Либији у СБ 17 .03 .2011 након чега су отпочели војни напади 
савезника на Либију и рушење Гадафијевог режима .

222 „Предизборни балон: Дачић плаши Европу Русијом”, http://www .
slobodnaevropa .org/content/predizborni_balon_dacic_plasi_evropu_
rusijom/24486632 .html, 01 .03 .2012 .
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ши ре ња сво је мо ћи . Цар ска Ру си ја је ушла у ве ли ки рат са Не
мач ком иако је, по ка за ло се, за о ста ја ла у од но су на њу на свим 
по љи ма (еко ном ском, тех но ло шком, вој ном, ор га ни за ци о ном) . 
Ово пре на пре за ње сна га осла би ло је зе мљу из ну тра и до ве ло 
до бољ ше вич ке ре во лу ци је и трај ног са ка ће ња Ру си је . Као што 
ће мо ви де ти, ово ис ку ство ути че на Ру си ју да нас да вр ло опре
зно про јек ту је сво је ци ље ве у свет ској по ли ти ци и не пре у зи ма 
оба ве зе и по ду хва те за ко је ни је си гур на да их ап со лут но кон
тро ли ше .223 Од го вор Ср би је на овај при го вор би био да Ср би ја 
упра во и ура чу на ва ту не спрем ност Ру си је да се пре ви ше ши ри 
и да ува жа ва чи ње ни цу да је то до ми нант но оста вља за па ду као 
кон тро ло ру .224

4 . У Ср би ју не мо же мо да ула же мо ка пи тал као и оста ли 
игра чи . Ова кон ста та ци ја је са свим тач на кад је у пи та њу пе ри од 
по след ње де це ни је . Ру ске фир ме су уче ство ва ле у ве о ма ма лом 
бро ју при ва ти за ци ја и на мер но су обес хра бри ва не да ов де не 
ула жу . Чи ње ни ца да је Г17 као из ра зи то ан ти ру ска стран ка то
ком чи та вог тог пе ри о да кон тро ли са ла фи нан си је и еко но ми ју, 
об ја шња ва сил не пре пре ке на ко је су по тен ци јал ни ру ски ин ве
сти то ри на и ла зи ли . Дин кић је спро во дио по ли ти ку због ко је је 
за пад и до вео ДОС на власт . Осим то га, чи та ва ме диј ска сфе ра се 
до ми нант но кре и ра на ан ти ру ским осно ва ма па је − по сма тра но 
са ста но ви шта ста во ва ели те − укуп на ат мос фе ра за ин ве сти ра
ње не по вољ на за Ру се .225 Као што ће мо ви де ти, од го вор на овај 
при го вор је јед но ста ван и сво ди се на кључ ни срп ски при го вор: 
за што сте до зво ли ли да се та ква ат мос фе ра кре и ра?

5 . За што Ср би ја не ис ко ри сти или не сме да ис ко ри сти 800 
ми ли о на до ла ра до го во ре них кре ди та за раз вој ин фра струк ту
ре? Овај кре дит је уго во рен још пре ви ше од две го ди не при ли
ком по се те ру ског пред сед ни ка Ме две де ва, али до да нас ни је у 
јав но сти по зна то за што се он не ре а ли зу је . Јед на вер зи ја твр ди 
да срп ски ак те ри не сме ју да при хва те тај кре дит и цео аран
жман ко ји би об у хва тио и ја че ан га жо ва ње ру ске гра ђе вин ске 
опе ра ти ве, ка дро ва и сл . због при ти са ка за пад них др жа ва . Дру
га твр ди да про јек ти ни ка да ни су на пра вље ни због оп ште нео
збиљ но сти у сек то ру ко јим ру ко во ди ми ни стар Мр ко њић . Кад је 

223 Види Ђурковић, 2008 .
224 Потребно је урадити једну добру анализу свих подела интересних сфера 

на Балкану између Русије и Запада још од времена Катарине Велике . Има 
хипотеза које тврде да је у свим тим поделама Србија као и данас остајала 
под западном контролом .

225 Изванредан пример је чињеница да су на Економском форуму на Ко па
онику у марту 2012 . инвеститори подељени на оне који долазе из САДа и 
ЕУ с једне и све остале с друге стране . На то је реаговао руски амбасадор 
питајући да ли су руске паре лошије од западних .
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на кон то га го сто вао Пу тин спе ку ли са ло се о то ме да је на вод но 
по ну ђен ве ли ки па кет ин ве сти ци ја раз ли чи тог ти па на ко ји до 
да нас из Бе о гра да ни је од го во ре но . У сва ком слу ча ју, пот пи си
ва ње стра те шких спо ра зу ма ко ји су мал те не би ли до го во ре ни 
за јул 2011 . ста вље но је ад ак та на ру ску ини ци ја ти ву, а ра ни је 
до го во ре на по се та пред сед ни ка Ср би је је от ка за на .

6 . Су шти на прет ход них при го во ра углав ном мо же да се све
де на по след њи: ка ко је мо гу ће да у Ср би ји не по сто ји озбиљ на, 
од го вор на и до след на струк ту ра са ко јом би смо ми мо гли да 
са ра ђу је мо? То за и ста је сте нај ва жни је пи та ње ко је у се би са жи
ма спор из ме ђу озбиљ ни јих срп ских ру со фи ла и ру ске др жав не 
по ли ти ке . Ње му ће мо се вра ти ти на кра ју . По гле дај мо са да ка
ко се Ср би ја про јек ту је у ра зним ру ским кон цеп ци ја ма спољ не 
по ли ти ке .

*

Ру ска спољ на по ли ти ка је то ком про шле де це ни је по но во 
по че ла стра те шки да се осми шља ва и ре а ли зу је . Пу ти но ва власт 
пред ста вља сна жан мо ме нат ста би ли за ци је и вас по ста вља ња 
уну тра шњег су ве ре ни те та . За раз ли ку од Јељ ци но ве де це ни
је, Ру си ја ви ше ни је обје кат де ло ва ња за пад них фак то ра већ је 
по ла ко, не си гур но али кон стант но по че ла да се вра ћа на свет
ску сце ну као ак ти ван ре ги о нал ни играч ко ји уво ди ред у свом 
дво ри шту, отва ра пу те ве са рад ње са зе мља ма Европ ске уни је 
и Ки ном и по ку ша ва да се су прот ста ви за пад ној екс пан зи ји на 
тач ка ма где се про це ни да је то мо гу ће .226 Као део тог стра те
шког по врат ка на ре ги о нал ну, кон ти нен тал ну и свет ску сце ну 
они су по но во по ка за ли ин те рес за Бал кан, про стор на ко ме су 
тра ди ци о нал но има ли ја ко упо ри ште, а са ко га су де ве де се тих 
го то во про те ра ни .

То ком по след њих не ко ли ко го ди на и ру ски ана ли ти ча ри, 
на уч ни ци и по ли ти ча ри су по че ли озбиљ ни је да ра де на стра
те шким кон цеп ци ја ма ру ске по ли ти ке у 21 . ве ку . За нас је ве о ма 
ва жно ка кво ме сто Бал кан и Ср би ја до би ја ју у тим про јек ци ја ма . 

О од но си ма Ру си је и Ср би је то ком по след њих пет на е стак 
го ди на пи сао је ве ли ки број ру ских ауто ра, нај ра зли чи ти јих по
ли тич ких и иде о ло шких оп ци ја . На ве ди мо нај зна чај ни ја име
на: Алек сеј Ар ба тов, Па вел Кан дељ, Сер геј Ро ма нен ко, Еле на 
Гу ско ва, На ђа Алек сан дро ва Ар ба то ва, Кон стан тин Ни ки фо
ров, На та ли ја На роч ниц ка ја, Алек сан дар Ду гин, Игор Па на рин, 

226 Као преломни тренутак јавља се познати Путинов минхенски говор из 
2007 . када је Русија најавила одлучније деловање у међународној сцени и 
спремност да по потреби уђе у конфронтацију .
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или по ли ти ча ри Сер геј Ба бу рин, Ди ми триј Ро го зин и Јев ге ниј 
При ма ков* . И у вре ме де ве де се тих ка да је при су ство Ру си је на 
Бал ка ну би ло ве о ма огра ни че но, тра ја ле су уну тра шње де ба те 
о (не)по жељ но сти ве ћег и бли жег ан га жо ва ња Ру си је у по гле ду 
ин те ре са Ср би је . Без об зи ра на по ла зну по зи ци ју, чи ни се да и 
да нас у игри оста ју те ме ко је је Кан дељ са же то из нео 1999 . Он 
је, ре ци мо, твр дио да Ру си ја ни је има ла по се бан ин те рес за то 
ка ко ће из гле да ти кон фи гу ра ци ја но вих гра ни ца ко је су се цр та
ле на Бал ка ну, те да јој је ва жни ја би ла ста бил ност због из во за 
енер ге на та .227 

По ли ти ка Ру си је пре ма пи та њу Ко сме та у Пу ти но вој де це ни
ји очи то је (бар но ми нал но) гра ђе на на дру гој пре ми си, оштром 
су прот ста вља њу це па њу Ср би је . По што ва ње ме ђу на род ног пра
ва и да ље ужи ва ви со ко ме сто у при о ри те ти ма ру ске спољ не 
по ли ти ке, пре све га због из глед но сти да се но вим пре се да ни ма 
отва ра мо гућ ност за бу ду ће це па ње Ру си је . Но с дру ге стра не, 
Вла ди мир Пу тин је од мах на кон за пад ног про гла ша ва ња не
за ви сно сти Ко со ва на ја вио да ће овај дво се кли мач вр ло бр зо 
уда ри ти на на чин ко ји се За па ду уоп ште не ће до па сти .228 На кон 
лет њег ра та у Гру зи ји, Ру си ја је при зна ла не за ви сност Аб ха зи је 
и Ју жне Осе ти је, две др жа ве ко је су на ста ле на те ри то ри ји ме ђу
на род но при зна те Гру зи је . Ако се овом слу ча ју до да за ни мљи ва 
и сла бо ис тра же на уло га Ру си је при ли ком одва ја ња Цр не Го
ре, пр во бит на те за о за ста ре ло сти Кан де љо вих на че ла по чи ње 
озбиљ но да се про бле ма ти зу је .

С дру ге стра не, ње го во ука зи ва ње на чи ње ни цу да Бал кан па 
ни Ср би ја ни су при о ри тет за Ру си ју и да нас је од ве ли ке ва жно
сти . Он твр ди: „Хи по те за о при о ри тет но сти Бал ка на за Ру ску 
фе де ра ци ју не мо же би ти по твр ђе на ни оби мом, ни по тен ци
ја лом ње не еко ном ске са рад ње и с дру гим зе мља ма ре ги о на, 
иако за њих ве зе са Ру си јом има ју по се бан зна чај . Бал кан до би ја 
но ви зна чај за Ру си ју у кон тек сту кон флик та око пу те ва тран зи
та наф те и га са из ка спиј ског ба се на ( . . .) Али и у том кон тек сту 
Бал кан се у ру ској стра те ги ји објек тив но на ла зи у под ре ђе ном 
ста ту су у од но су на дру ге парт не ре и су пар ни ке: за пад не зе мље, 
др жа ве пост со вјет ског про сто ра, Тур ску и Иран .”229 

Пре ми са на ко јој је Кан дељ гра дио сво ју те зу је не спо соб
ност Ру си је то ком де ве де се тих да се озбиљ но ухва ти у ко штац са 
За па дом на Бал ка ну . По тен ци ја ли Ру си је де сет го ди на ка сни је 

*227 Релевантни радови ових аутора наведени су у списку литературе на крају 
књиге .

227 Кандељ, 1999 .
228 Путин у трећем делу четвороделног серијала Путин, Русија и Запад (Putin, 

Russia and the West) емитованог на BBC 2 почетком 2012 .)
229 Кандељ, 1999, стр . 77 .
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би ли су не мер љи во ве ћи, но опет је пи та ње да ли се основ на 
по став ка про ме ни ла . У ме ђу вре ме ну су Бу гар ска и Ру му ни ја по
ста ле део и НА ТО и Европ ске уни је, док је ова дру га зе мља чак 
по ка за ла ин те рес да се у њој по ста ве де ло ви бу ду ћег аме рич ког 
ан ти ра кет ног шти та ко ји Ру си по сма тра ју као озбиљ ну прет њу 
за се бе . Да кле, Ср би ја је од Ру си је одво је на фак тич ким са ни тар
ним кор до ном што оне мо гу ћу је стра те шка са ве зни штва чак и да 
је овим стра на ма до њих ста ло . Сто га ка да Па на рин то ком Пу
ти но ве пред сед нич ке кам па ње про мо ви ше ви зи ју Евро а зиј ске 
уни је у ко јој ће Бе о град би ти је дан од че ти ри глав на гра да, ја сно 
се уви ђа ко ли ко то од у да ра од чи та ве ра ни је Пу ти но ве по ли ти ке 
ко ја је усме ре на ка стра те шком при бли жа ва њу зе мља ма Европ
ске уни је (пре све га Не мач кој),230 ви ше го ди шњем парт нер ству 
са Аме ри ком у ра ту про тив те ро ро ри зма, и ци ља ном али ипак 
се кун дар ном по бољ ша ва њу од но са са Ки ном и Тур ском .

Та да шња СР Ју го сла ви ја и Бал кан по ми њу се у пр вом стра те
шком до ку мен ту о спољ ној по ли ти ци ко ји је на стао под Пу ти ном 
у све га јед ном па су су . Ин ди ка тив но, по ми њу се у кон тек сту од
но са са Европ ском уни јом и по је ди нач ним европ ским зе мља ма . 
Ис ти че се за ла га ње Ру си је за очу ва ње те ри то ри јал ног ин те гри
те та СР Ју го сла ви је и за спре ча ва ње ње ног це па ња јер то мо же 
да до ве де до пан бал кан ског кон флик та .231 Ви ди мо, да кле, да се 
још та да про блем Ко сме та по ја вљу је као нај зна чај ни ји . Кад се 
по гле да ју не ки не зва нич ни кон цеп ти, као што је стра те ги ја ко ју 
је 2007 . го ди не пот пи сао Сер геј Ка ра га нов, ви ди се да се у тек
сту од 152 стра не Ср би ја не по ми ње ни јед ном а Бал кан по ми ње 
на два ме ста у кон тек сту без бед но сне и енер гет ске по ли ти ке .232 
Ово је за пра во по стао мејнстрим ру ске по ли ти ке пре ма Бал ка ну 
и Ср би ји . Два нај ва жни ја мо мен та око ко јих се тај од нос гра ди 
и го то во је ди ни за са да је су пи та ње Ко сме та и пи та ње енер гет
ског упли ва Ру си је у Ср би ју . У по след њем зва нич ном Кон цеп ту 
ру ске спољ не по ли ти ке ко ји је об ја вљен 2008 . под су пер ви зи јом 

230 Игнорисање ове изразите окренутости Путинове спољне политике пре
ма ЕУ је још једна од табу тема за наше емотивне русофиле . И последњи 
Путинов програмски документ о спољној политици, предизборни чланак 
из Московских новости сажима сву претходну стратегију: ЕУ се наводи 
као највећи спољнотрговински партнер и простор са којим Русија као ев
ропска земља жели да развија стратешке односе и да створи јединствен 
економски простор, јединствено тржиште на коме сви могу слободно да 
се крећу и тргују . С друге стране, указује се и на изворе негативног од
носа Брисела према Русији, али и наговештава неминовност међусобне 
сарадње између ЕУ и Русије . Инсистирајући на пуној интеграцији тржиш
та са ЕУ и на увођењу безвизног режима, Путин заправо тражи висок сте
пен интеграције Русије са ЕУ (Путин, 2012) .

231 Concept 2000 .
232 Караганов, 2007 .

ideologija partije i medjunarodni odnosi.indd   185 12/5/2012   7:12:01 PM



186 Миша Ђурковић: Идеологија, партије и међународни односи

пред сед ни ка Ме две де ва не са мо да не ма Ср би је, већ не ма ни 
екс пли цит ног ука зи ва ња на про блем Ко со ва, али је чак не стао 
и тер мин Бал кан . Ово под руч је се по ми ње у ре че ни ци ко ја се 
од но си на зе мље цен трал не, ис точ не и „ју го и сточ не Евро пе”, 
што зна чи да је и тер ми но ло шки усво је на за пад на ре то ри ка233

Рет ки су у Ру си ји зна чај ни гла со ви по пут На та ли је На роч
ниц ка је ко ји на сто је да у фо кус ста ве не ке ду бље те ме за јед ни
штва као што су при пад ност истом пра во слав ном пост ви зан
тиј ском про сто ру, за јед нич ка ду хов ност, сло вен ски афи ни тет 
или дру ги об ли ци иден ти тет ске по ли ти ке .234 Алек сан дар Ду гин 
ко ји је у сво јом ге о по ли тич ким про јек ци ја ма235 на зна чио мо гу ће 
осно ве за јед ни штва у ре ал ним ви зи ја ма нео е вро а зиј ства на тра
гу Кон стан ти на Ле он тје ва, у но ви јим ин тер вју и ма на ме ње ним 
на шој пу бли ци ја сно је и по ште но ис ти цао да Ср би ја на жа лост 
још увек ни је на ли сти при о ри те та ак ту ел не ру ске по ли ти ке .236 

Ако се то ме су прот ста ви аруг мент о ја кој за ин те ре со ва но сти 
ру ске ди пло ма ти је за то пи та ње и бло ки ра ње за пад не ре зо лу ци
је о Ко со ву у Са ве ту без бед но сти, то још увек не зна чи фак тич ко 
ан га жо ва ње у ствар ном спре ча ва њу из град ње не за ви сно сти на 
те ре ну . Не ка да шњи пре ми јер Ру си је При ма ков у јед ном ско ри
јем ра ду237 пи та ње Ко сме та раз ма тра у скло пу про бле ма ти ке 
гло бал ног су ко ба Ру си је и НА ТО . Ка да ме ђу тим до ла зи до фак
тич ког де ша ва ња на те ре ну, као је ди но мо гу ће и је ди но ре ал но 
ре ше ње ви ди по де лу у ко јој ће се Ср би хо мо ге ни зо ва ти на се ве ру 
и тај део са чу ва ти уз услов евен ту ал ног од ла ска за пад них тру па .

Иако Жил Тру де238 твр ди да Ср би ја спа да у тре ћи круг зе ма
ља пре ма ко ји ма Ру си ја због иден ти тет ске срод но сти по ка зу је 
не ку вр сту на кло но сти у обла сти ме ђу на род не ди пло ма ти је, и 
иако је пред сед ник Ме две дев 01 .07 .2008 из ја вио да Ру си ја има 
по се бан ин те рес за Ср би ју (не пре ци зи ра ју ћи о че му се ра ди), 
очи глед но је да се Ру си ја на Бал кан вра ћа вр ло спо ро, ула зе ћи 
пре све га пре ко енер гет ског сек то ра (што овај ре ги он не из два
ја од би ло ког дру гог у Евро пи ко ме Ру си про да ју енер ген те), а 
Бал кан и Ср би ја и да ље не спа да ју на ли сту при о ри те та ру ске 
спољ не по ли ти ке .239 Чи ни се да ана ли за ко ја сле ди до бро по твр
ђу је из не ту хи по те зу .

233 Concept 2008 .
234 Актуелна политика у којој се Гаспром у Србији и на Звездином стадиону 

рекламира на латиници емфатично показује релевантност тих тема за 
елиту .

235 Дугин, 2004, стр . 400 .
236 Дугин, 2010 .
237 Примаков, 2010, стр . 112−115 .
238 Troude, 2011 .
239 Ако се на пример као релевантна одредница узме значај амбасадора, чини 

се да је БиХ са Републиком Српском (где Русију заступа Александар Боцан 
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Сле де ћи ко рак на шег ис тра жи ва ња је ана ли за ре ал ног при
су ства Ру си је на раз ли чи тим ни во и ма у Ср би ји . Бу ду ћи да је 
овај рад пи о нир ски те вр сте у на шој на у ци и да се ба ви про це
сом ко ји се тре нут но од ви ја, у ње му је при ме ње на сло бод ни ја 
ме то до ло ги ја ко ја ко ри сти ме диј ске из во ре, ал тер на тив не из
во ре ин фор ми са ња, ана ли зе стра ног фак то ра и ре кон струк ци ју 
ло ги ке де ло ва ња по ку ша ва ју ћи да по ну ди што вер ни ју сли ку 
ствар ног ру ског при су ства у Ср би ји да нас . Аутор је све стан спе
ку ла тив ног ка рак те ра по ду хва та и сто га га тре ти ра као јед ну 
вр сту хи по те тич ке ана ли зе, кон стру и са ња хе у ри стич ког ору ђа 
ко је мо же би ти ко ри сно за ана ли зу ру ске спољ не по ли ти ке и, у 
скла ду са тим, пра вље ња про јек ци ја мо гу ће спољ не па и уну
тра шње по ли ти ке Ср би је .

Без бед но сни ни во, са рад нич ка мре жа .

Поч ни мо од оног сег мен та ко ји је нео спор но нај ва жни ји и 
ко ји слу жи као не ка вр ста ин фра струк тур не осно ве, ба зе, на ко
ју до ла зи сва оста ла над град ња . Реч је о си сте му оба ве штај не 
мре же ко ја об у хва та са рад ни ке, ин фор ма то ре, шпи ју не, аген
те од ути ца ја и оста ле су бјек те оба ве штај ног ра да, умре же не 
у је дан си стем ко ји се обич но ко ор ди ни ра из не ког зва нич ног 
(ам ба са да нпр .) или па ра зва нич ног (кул тур ни цен тар, или пред
став ни штво не ке ве ли ке фир ме нпр) пунк та . О тим ства ри ма у 
јав но сти не ма ин фор ма ци ја . Слу те ћи по оно ме што мо же да се 
чу је у не ким ал тер на тив ним кру го ви ма, чи ни се да су Ру си то
ком прет ход не де це ни је учи ни ли од ре ђе не на по ре у том прав цу .

Ако је за вре ме СССРа њи хо ва оба ве штај на мре жа би ла јед
на од нај бо љих и нај ра зви је ни јих на све ту, то ком де ве де се тих су 
због оп ште иде о ло шкопо ли тич ке си ту а ци је до жи ве ли ве ли ко 
по вла че ње че му је сва ка ко до при не ло и ра ди кал но сма ње ње фи
нан сиј ских сред ста ва на ме ње них за те свр хе . Ра зу мљи во, због 
ра то ва на Бал ка ну то ком ко јих је Ру си ја има ла од ре ђе ну се кун
дар ну уло гу, они су оста ли при сут ни на те ре ну, али у мно го ма
њем оби му не го ра ни је .

На кон 2000 . до шло је до по сте пе ног ожи вља ва ња ових ак
тив но сти и на Бал ка ну, па и у Ср би ји . За овај про цес ва жно је 
ре ги стро ва ти не ко ли ко фак то ра . Пр во, и на кон по вла че ња де
ве де се тих оста ла је успа ва на мре жа не ка да шњих са рад ни ка, од 

Харченко, један од најважнијих људи у њиховој дипломатској служби) у 
овом тренутку Русима значајнија од Србије .
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ко јих су не ки то ком вре ме на за у зи ма ли вр ло зна чај не по зи ци је 
у дру штву . Ти кон так ти су вр ло ла ко мо гли да се об но ве у но вим 
окол но сти ма . Дру го, осим соп стве не мре же ру ски фак тор је тра
ди ци о нал но на овим про сто ри ма имао ја ко до бре ве зе са вој ним 
кру го ви ма и са вој ном оба ве штај ном струк ту ром .240 Упр кос то ме 
што је струк ту ра КОСа оства ри ла до бре кон так те са за пад ним 
игра чи ма ко ји су ов де за го спо да ри ли, она је (за раз ли ку од ци
вил не слу жбе) оста ла нео кр ње на . Ње ни де ло ви и са рад ни ци су 
се до бро по зи ци о ни ра ли и еко ном ски и по ли тич ки . О њи хо вој 
мо ћи нај бо ље све до чи мо гућ ност про мо ци је и ре кла ме ко ју су 
оства ри ли пре ко та ко зах тев ног и успе шног про јек та као што је 
се ри ја РТСа Мој ро ђак са се ла .241

Ова струк ту ра је тра ди ци о нал но (као и чи тав вој ни апа рат) 
би ла нај бо љи парт нер ру ском упли ву на ове про сто ре . По све
му су де ћи, овај ка нал је по но во ис ко ри шћен за об но ву ру ског 
оба ве штај ног при су ства у срп ским кра је ви ма . Је дан од бо љих 
ин ди ка то ра је сте по кре та ње озбиљ не при че о из град њи ру ског 
цен тра за по моћ у слу ча је ви ма при род них ка та стро фа ко ји би 
тре ба ло да се гра ди у око ли ни Ни ша .242 

Дру га вр ста ин ди ка то ра је ула зак Ру са у енер гет ски си стем 
где је вр ху нац из град ња га со во да Ју жни ток . Ка ко и Ру си са ми 
ка жу, за овај про је кат је по треб на од ре ђе на вр ста уко ре њи ва ња, 
од но сно оба ве штај нобез бед но сног и по ли тич коме диј ског при
пре ма ња про сто ра . Са ма чи ње ни ца за ин те ре со ва но сти ру ске 
стра не за им пле мен та ци ју та квог про јек та под ра зу ме ва знат но 
ја ча ње оба ве штај не и без бед но сне струк ту ре ко ја би то тре ба ла 
да пра ти и обез бе ђу је .

Као што смо ре кли, о то ме у јав но сти не по сто ји ни шта, али 
има до вољ но по твр да да ства ри иду у том прав цу .

240 Није на одмет приметити да некадашњи савезни министар одбране гене
рал Вељко Кадијевић данас живи у Русији . Као што је познато, он је у време 
по чет ка распада Југославије путовао у Москву да захваљујући овим тради
ци о нал но добрим односима врха две војске провери ставове руског поли
ти чког и војног руководства према различитим опцијама за разрешење 
кризе .

241 Сценариста Радослав Павловић је исти посао урадио и за претходни про је
кат КОСове саморекламе и обрачуна са цивилном службом, филм Дарка 
Бајића из 1995 . Балканска правила .

242 На Викиликсу постоји депеша која преноси како је Дачић објашњавао 
америчкој амбасадорки Ворлик да му не пада на памет да Русима допу
сти да граде базу код Ниша .
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Пар тиј ска по ли ти ка

Као што не по сто ји аде ква тан рад са срп ским не вла ди ним 
ор га ни за ци ја ма, не по сто ји ни сли чан об лик са рад ње ру ских 
и срп ских пар ти ја ко ји би ма кар де ли мич но пра тио на чин на 
ко ји за пад не пар ти је и пар тиј ске фон да ци је ра де са срп ским 
по ли тич ким стран ка ма . Сле ди пре глед ве за ко ји ће илу стро
ва ти ову те зу .

− Де мо крат ска стран ка. Ово је нај ва жни ји ка нал са рад ње 
и сво ди се на ди рект ну ко му ни ка ци ју Та ди ће вог ка би не та (од
но сно ње го вих нај бли жих са рад ни ка) са вр хо ви ма ру ске др жа ве . 
Сви нај ва жни ји про бле ми и пи та ња укљу чу ју ћи и по ли тич ке, 
без бед но сне и еко ном ске, ре ша ва ју се пре ко вр ха . То је уоста лом 
је ди на ди рект на ко му ни ка ци ја ко ју не ко из ДСа има . Ра ни је је 
овај ка нал функ ци о ни сао ре ла тив но до бро и кон стант но за хва
љу ју ћи ве зи са Ге ор ги јем По тлав чен ком .243 На кон ње го вог по ста
вља ња на ме сто гу бер на то ра пе тро град ске обла сти, Бе о град је 
из гу био озби љан ди рек тан кон такт са ка би не ти ма пред сед ни ка 
и пре ми је ра Ру си је . По сто је ин ди ци је да је Вук Је ре мић имао не
ке ка на ле ко му ни ка ци је и као ми ни стар и пре ко не ких срп ских 
струк ту ра ко је има ју ве зе са ру ским парт не ри ма . По што је он 
по ли тич ки у па ду овај ка нал за сад гу би на зна ча ју .244*

− Де мо крат ска стран ка Ср би је . По сто ји фор мал ни спо ра
зум о са рад њи из ме ђу Је дин стве не Ру си је и ДССа . Су штин ски 
се то сво ди на про то ко лар на го сто ва ња на кон гре си ма стра на ка . 
Не ма фак тич ке са рад ње ни ти ме ђу соб ног по ве ре ња . По се бан 
ка нал има пот пред сед ник ДССа Не над По по вић, вла сник АБС 
Хол дин га . Он је ду го ра дио у Ру си ји где и да ље има од лич не по
слов не и по ли тич ке кон так те . Ина че, док је ДСС био на вла сти 
Ру си су се жа ли ли да ни су мо гли да уло же ни до лар ка пи та ла 
због бло ка де Дин ки ћа и Ко шту ни чи ног ка би не та . Ме ђу тим, 
то им не сме та да да нас раз ви ја ју не ки об лик са рад ње са овом 
стран ком, и то чи ни се пре све га у функ ци ји при ти са ка на ак
ту ел ну власт ко ја је за њих увек нај ва жни ји парт нер .

− Срп ска на пред на стран ка . Слич на си ту а ци ја као са ДСС
ом . По сто ји фор мал ни спо ра зум о са рад њи са Је дин стве ном Ру
си јом ко ји СНС ко ри сти као про па ган ду за би ра че у Ср би ји . То 

243 Додељен му је орден поводом државног празника Сретења 2012 .
244 Што не значи да у будућности неће бити коришћен . За Јеремића се на ја

вљ је могућност избора на место председавајућег Генералне скупштине 
УНа, што би био идеалан механизам да се он склони на неко време и онда 
касније поново врати у српску политику . 

* У мају 2012 . Јеремић је изабран за председавајућег Генералне скупштине 
УНа као de facto руски кандидат који је послужио њиховом циљу спре ча
вања литванског дипломате да заузме то место .
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је за вр ше но пре ко не ка да шњег слу жбе ни ка у ру ској ам ба са ди 
и то је основ ни ка нал ко му ни ка ци је ко ји и да ље има ју . Др жи 
га сам То ми слав Ни ко лић, при че му је нај ва жни ји опе ра тив ни 
кон такт пре ко та ста ње го вог си на Ми ла на Ба ће ви ћа . Ни они 
не ужи ва ју пре те ра но по ве ре ње код Ру са . Но др жи се отво ре ни 
ка нал ко му ни ка ци је по што ови мо гу да бу ду власт вр ло бр зо . 

− Срп ска ра ди кал на стран ка уз СПС има нај бо ље ве зе у Ру
си ји . По сто је тра ди ци о нал не ве зе са твр ђим па три от ским струк
ту ра ма у Ру си ји као што су Сер геј Ба бу рин и дру ги по сла ни ци 
у пар ла мен ту (СРС је сво је вре ме но имао спо ра зум о са рад њи са 
Ли бе рал но де мо крат ском пар ти јом Жи ри нов ског) . Та ко ђе, има
ју од лич не ве зе са Ин сти ту том за сло вен ске сту ди је при Ру ској 
ака де ми ји на у ка где су Кон стан тин Ни ки фо ров и Еле на Гу ско ва . 
Мла ди по сла ни ци Де јан Ми ро вић, Бо рис Алек сић и дру ги са ра
ђу ју са њи ма и пи шу за Фонд стра те шке кул ту ре, а та струк ту ра 
љу ди је ре дов на на кон фе рен ци ја ма ко је СРС пра ви по во дом Ше
ше ље вог за тво ре ни штва у Ха гу . Не по сто је ме ђу тим по да ци да 
СРС до би ја не ку фи нан сиј ску или ор га ни за ци о ну по моћ од Ру са .

− Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је има нај бо ље кон так те у 
Ру си ји још од Ми ло ше ви ће вог вре ме на . У Мо скви је Ми ло ше ви
ћев брат Бо ра а не где та мо су и ње го ви су пру га и син . Нај бо ље 
од но се са Ру си ма има сам Да чић и сма тра се да су и они по мо гли 
да он по ли тич ки пре жи ви и да се вра ти по сле пе тог ок то бра . 
СПС има спо ра зум о са рад њи са пар ти јом Пра вед на Ру си ја Сер
ге ја Ми ро но ва, тзв . ре зер вном Пу ти но вом пар ти јом . Го сту је се 
на кон гре си ма . Су штин ски, са рад ња по сто ји са вр хом ру ске др
жа ве и пре све га са вр хом ру ског енер гет ског сек то ра . Сма тра се 
да упра во СПС у Ср би ји га ран ту је ру ске енер гет ске ин те ре се, па 
је ра ни је ми ни стар био Шкун дрић, а са да је Мр ко њић . На че лу 
Ср би ја га са је Ду шан Ба ја то вић . То су ина че љу ди ко ји у СПСу 
има ју нај бо ље од но се са Ру си ма .

Ру си су ге не рал но за ни мљи ви до ма ћим по ли ти ча ри ма због 
пи ара (због по пу лар но сти Пу ти на и Ру си је код ве ћи не би ра ча) . 
Зна се да су Ру си не из бе жни због га са и енер ги је као и да има ју 
до ста сред ста ва ко ја би мо гли да ин ве сти ра ју . По сто ји ме ђу тим 
страх од за пад ња ка да се са Ру си ма озбиљ но игра чак и кад је 
са мо еко но ми ја у пи та њу . Још увек ни је ре а ли зо ван ула зак ру
ских ба на ка и оси гу ра ва ју ћих дру шта ва, иако су Та дић и Да чић 
то ви ше пу та обе ћа ва ли .

Нај бо љи при мер за по на ша ње срп ских по ли ти ча ра пре ма 
Ру си ма је Дра ган Мар ко вић Пал ма ко ји ре дов но го сти ру ске ам
ба са до ре у Ја го ди ни, а у Ви ки лик су на ла зи мо де пе шу у ко јој исти 
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ого ва ра Ру се код Аме ри ка на ца и твр ди да он до бро зна ка ко нам 
Ру си ни кад ни шта ни су по мо гли .245

Не вла ди не ор га ни за ци је

По сто ји не ко ли ко рас про стра ње них ми то ва о Ру си ји и Ср
би ји . Пр ви од њих твр ди да је Ср би ја ме ђу при о ри те ти ма ру ске 
спољ не по ли ти ке . Као што смо ви де ли, и са ми ру ски те о ре ти ча
ри раз ли чи те ори јен та ци је по пут Алек сан дра Ду ги на или Сер
ге ја Кар га но ва сла жу се да се Ср би ја не на ла зи на ли сти при
о ри те та ру ске спољ не по ли ти ке у пред сто је ћем пе ри о ду . Отуд 
упр кос из ра же ном тра ди ци о нал ном про ру ском рас по ло же њу 
у ве ли ком де лу јав но сти не по сто ји аде кват на мре жа не вла ди
них ор га ни за ци ја, ака дем ских ин сти ту та, ме ди ја итд, ко ја би 
про мо ви са ла про ру ске ста во ве у јав ном мње њу . Шта ви ше, нај о
збиљ ни је ис тра жи ва ње срп скору ских од но са и њи хов де та љан 
пре глед спро во ди из ра зи то проНА ТО не вла ди на ор га ни за ци ја 
ИСАК фонд .246

У Ср би ји по сто ји је дан број про ру ских НВОа . За раз ли ку од 
за пад ња ка ко ји углав ном са ми пра ве, под сти чу и раз ви ја ју сво је 
НВО пре ко ло кал них из во ђа ча, ове ор га ни за ци је су по пра ви лу 
аутен тич ни про јек ти про ру ски ори јен ти са них Ср ба . Ка рак те
ри шу их пре све га не до ста так нов ца и ге не рал но ни ски ка па
ци те ти за де ло ва ње у јав но сти, као и из ра зи то не при ја тељ ски 
став, од но сно за тво ре ност ве ћег де ла ме ди ја у Ср би ји за њи хо во 
де ла ње и ста во ве .

Срп ске Две ри су нај о збиљ ни ја ор га ни за ци ја та квог ти па . Ова 
НВО (ко ја по ку ша ва да се тран сфор ми ше у по ли тич ку пар ти ју) 
фор ми ра на је пре ви ше од де сет го ди на . Са чи ња ва ју је у осно ви 
ве о ма ре ли ги о зни љу ди за ко је се сма тра ло да има ју ве о ма бли
ске ве зе са срп ском цр квом . На ње ном че лу је све вре ме истих 
че тво ропе то ро љу ди ко ји са да има ју из ме ђу 35 и 40 го ди на . То 
су углав ном не ка да шњи сту ден ти Фи ло ло шког фа кул те та Бра ни
мир Не шић, Бо шко Об ра до вић, за тим прав ник Вла дан Гли шић 
и Ра до ван Твр ди шић .

Нај по зна ти ји об ли ци де ло ва ња су из да ва ње ве о ма ква ли тет
ног те мат ског ча со пи са и ор га ни за ци ја ве о ма по се ће них јав них 
три би на на Ма шин ском фа кул те ту у Бе о гра ду . У слу ча је ви ма 

245 Види Никола Врзић, „Викиликс, америчке депеше и српска политичка 
каљуга”, Печат, 13 .09 .2011 .

246 Погледати њихове веома занимљиве и садржајем богате мониторин
ге српскоруских односа на страници http://www .isacfund .org/ као и 
публикацију Жарко Петровић, (ур .), Односи Русије и Србије на почетку 
XXI века, ISAC Fond, Београд, 2010 .
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про те ста про тив про гла ше ња не за ви сно сти Ко со ва са још не ким 
ор га ни за ци ја ма ус пе ли су да из ве ду де се так хи ља да љу ди на 
ули цу, а у је сен 2010 . ор га ни зо ва ли су по ро дич ну шет њу ули ца
ма Бе о гра да на ко јој је би ло ви ше од 15 .000 уче сни ка . 

Сма тра се да има ју ши ро ку ор га ни за ци ју и кон так те у ви ше 
де се ти на гра до ва Ср би је . Нај ве ћи про блем су фи нан си је . Из
др жа ва ли су се од по мо ћи не ких ма њих при вред ни ка у Ср би ји, 
ра ни је од функ ци о не ра ДССа док су би ли на вла сти и од срп ске 
ди ја спо ре из бо га ти јих за пад них зе ма ља . Има ју до бре кон так те 
са раз ли чи тим фак то ри ма у Ру си ји . По зна ти ру ски на уч ни ци 
су до ла зи ли на њи хо ве три би не итд, али ода тле ни су до би ја ли 
ско ро ни ка кву фи нан сиј ску по моћ .247

Дру штво ру скосрп ског при ја тељ ства . Ово је ор га ни за
ци ја ко ја има ду гу тра ди ци ју и ко ја бе ле жи не ку вр сту раз во ја у 
по след њих го ди ну да на . Фор мал но је на че лу исто ри чар док тор 
Сла вен ко Тер зић, али је нај ва жни ја осо ба глу ми ца Ива на Жи гон 
ко ја има до ста ре дов не и ја ке кон так те са од ре ђе ним умет нич
ким и кул тур ним кру го ви ма у Ру си ји . Дру штво де лу је пре ко 
про је ка та ко је спон зо ри ше низ ор га ни за ци ја . Јед на од њих је 
Ру ска сла ва, НВО из Ру си је, а дру ги је АБС хол динг, ком па ни ја 
Не на да По по ви ћа, поп тред сед ни ка ДССа . По ра зним дру гим 
про јек ти ма де ли мич но су их по ма га ле и не ке др жав не фир ме 
као што је Те ле ком . Је дан од ва жни јих при ја те ља је Ни ки та Ми
хал ков .

Њи хо ви про јек ти су углав ном ху ма ни тар не и кул тур не при
ро де . По сто је ме ђу тим на сто ја ња да се под ка пу овог дру штва 
ста ве ра зна ло кал на дру штва ру скосрп ског при ја тељ ства, или 
да се осни ва ју њи хо ве бран ше у гра до ви ма где их не ма, као и да 
се де лат ност про ши ри и пре ма еко ном ској са рад њи две зе мље .

Ча со пис Ге о по ли ти ка . Ово је је дан од нај о збиљ ни јих ма
га зи на ко ји из ла зе у Ср би ји . Вла сник, ди рек тор и уред ник је 
но ви нар Сло бо дан Ерић, је дан од осни ва ча опо зи ци је у Ср би ји 
по чет ком де ве де се тих, ко ји је та ко ђе имао до бре од но се и са не
ким де ло ви ма СПСа . Ма га зин из ла зи ви ше од де сет го ди на, али 
се не ре дов но по ја вљи вао на ки о сци ма због не до стат ка нов ца . 
Има со ли дан ти раж од око 3 .000 при ме ра ка . Око се бе оку пља 
јед ну зна чај ну ал тер на тив ну ин те лек ту ал ну еки пу, ме ђу ко јом 
је нај зна чај ни ји др Ср ђа Триф ко вић ко ји жи ви у Чи ка гу и са рад
ник је по зна тог де сног Рок форд ин сти ту та и ма га зи на Хро ни ке . 

247 Случај Двери изванредно илуструје однос званичне Русије према оваквим 
искрено проруским структурама у Србији . И поред њиховог поштења, 
солидног потенцијала и привржености Русији, очигледно је да Руси нису 
спремни да са њима почну озбиљније да раде и да уложе одређен новац 
у њихову политичку промоцију . Ради се, дакле, искључиво са готовим 
производом који има позиције моћи .
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Осим ча со пи са, Ерић ор га ни зу је и јав не де ба те и окру гле сто ло ве 
не ко ли ко пу та го ди шње . Од пре го ди ну да на ма га зин је по чео 
ре дов но да из ла зи за хва љу ју ћи по бољ ша ним ве за ма са Ру си ма: 
као под ли стак из ла зи ме сеч ни из бор Ру си ја и Ср би ја ко ји при
пре ма и спон зо ри ше Ро сиј ска га зе та .

Бал кан ма га зин . Ово је веб пор тал по кре нут от при ли ке пре 
две го ди не . У пот пу но сти га спон зо ри шу и по др жа ва ју Ср би ја гас 
и Лу ко ил, да кле ру ска струк ту ра . Во ди га не ко ли ко углед них 
но ви на ра као што су Сла во љуб Ка ча ре вић, Је ли ца Пут ни ко вић 
и Ми лош Об ра до вић . Пор тал не ма ја сну кон цеп ци ју, има сла бу 
по се ће ност и го то во ни ка кав ути цај .

Не дељ ник Ак тер . Из ла зи не што ви ше од го ди ну да на . Ни је 
оства рио ни ве ли ки ти раж ни ти зна ча јан ути цај у јав ном мње њу . 
За ње га углав ном пи шу не по зна ти но ви на ри чи ји се тек сто ви 
не пре но се . Чи тав про је кат се по ве зу је са од ре ђе ним струк ту
ра ма ко је су по ре клом из Ре пу бли ке Срп ске . Глав ни уред ник је 
из ве сни Ти хо мир Три шић ко ји је пре то га под кон тро верз ним 
окол но сти ма пре ки нуо уре ђи ва ње Гра ђан ског ли ста из Но вог 
Са да . При ли ком по се те Вла ди ми ра Пу ти на код њих је об ја вљен 
лук су зан диск о Пу ти ну ко ји је фи нан си рао НИС .

Постоји још један број портала као што је нпр www .f akti.r s 
по зна тог новинара Ђуре Билбије, који имају повремене обли
ке сарадње са неким руским актерима . Треба поменути пор тал 
Ви дов дан, чији уредници Бранко Радун и Драгомир Ан ђел
ко вић сарађују са Фондом стратешке културе . Један од њи хо 
вих сарадника је Стевица Деђански који води Центар за ра звој 
међународне сарадње, организацију која је организовала не
ко ли ко јавних скупова усмерених против уласка у НАТО, а за 
при кљу чење руској безбедносној иницијативи ОУКБ .

Пословна елита

Осно ву ру ског по слов ног при су ства чи ни ме наџ мент и це ла 
ин фра струк ту ра из гра ђе на око пре у зе тих енер гет ских си сте
ма . Го ди не 2003 . Лу ко ил је при ва ти зо вао ком па ни ју Бе о пе трол 
са ње ном мре жом пум пи за го ри во, док је на рав но нај ва жни ји 
ру ски про дор за бе ле жен 2008 . са та ко зва ним нафт нога сним 
спо ра зу мом ка да су Ру си ку пи ли НИС и отво ри ли про стор за 
из град њу Ју жног то ка и срод них ин фра струк тур них обје ка та 
као што је скла ди ште у Ба нат ском дво ру . Ту је на рав но и за јед
нич ка ком па ни ја Ју го рос гас пре ко ко је иде ди стри бу ци ја ру ског 
га са у Ср би ју .

Са срп ске стра не пр во што тре ба по ме ну ти је сте Бра ни слав 
Гру јић, вла сник ком па ни је Фар ман ко ји је тре нут но на че лу 
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тај кун ског дру штва При вред ник . Има раз ви је не гра ђе вин ске 
по сло ве у Ру си ји, али чу је се да све ло ши је сто ји . Ти ме се ту ма
чи чи ње ни ца да је по ли тич ки при шао Дин ки ћу, да ће би ти део 
По кре та при вред ни ка ко ји ће за пра во би ти део УРСа . Не над 
По по вић, пот пред сед ник ДССа и вла сник АБС Хол дин га има 
та мо свој би знис ко ји се до бро др жи и пре ко ње га има и без бед
но сне и по ли тич ке кон так те . Ту је за тим Ни ко ла Па ви чић, по ча
сни пред сед ник Тар кет Син те ло на, нај у спе шни је срп ске фир ме 
ко ја ра ди са Ру си ма (70 ми ли о на од укуп но 560 ко ли ко је Ср би ја 
из ве зла у Ру си ју 2010) . И он је бли зак Дин ки ћу . Зна чај но име је 
та ко ђе Жар ко Зе че вић, не фор мал ни вла сник Зек стре, Ве те ри
нар ског за во да и ФК Пар ти зан, ко ји је ан га жо ван и као зна ча јан 
са вет ник у Ју го рос га су (екс по зи ту ра Га спро ма)

Хе мо фарм Шта да оства ру је ве ли ки из воз у Ру си ју, али је 
фир ма са да не мач ка . Ба бић ко ји је тај по сао ус по ста вио из ба
чен је из Хе мо фар ма, па ње го ве ве зе ви ше ни су од ва жно сти за 
срп скору ске при вред нопо ли тич ке од но се .

Су штин ски гле да но, тре ба ис та ћи да нај ве ћи срп ски би зни
сме ни (Ми шко вић, Бе ко, Ла за ре вић, Ма тић) ма ње−ви ше не ра де 
ни шта са Ру си ма са ко ји ма су углав ном у не при ја тељ ским од
но си ма . То ком це ле про шле де це ни је на ги ња ли су ка за па ду, и 
спре ча ва ли ула зак ру ског ка пи та ла у Ср би ју . Да нас кад их За пад 
при ти ска чак и не сме ју да по ку ша ју да озбиљ ни је са ра ђу ју са 
Ру си ма, јер ови не ма ју до бро ми шље ње о њи ма .

Ми шко вић вр ло ма ло из во зи у Ру си ју: укуп на вред ност је 
око 12 ми ли о на евра . По ред ме са и ме сних пре ра ђе ви на, Дел та 
Аграр у Ру си ју из во зи во ће и по вр ће, те сте ни не, као и пре храм
бе не про из во де дру гих до ма ћих про из во ђа ча . Ју хор је до био до
зво лу за из воз ме са .

Га ле ни ка као др жав но пред у зе ће из во зи до ста ле ко ва и 
пра ви сво ју фа бри ку у Ру си ји . Енер го про јект тре ба да гра ди за 
Олим пи ја ду у Со чи ју 2014 . Оста ле по слов не ве зе ни су вред не 
по ме на .

Сма тра се да је про стор за са рад њу ве ли ки пре све га у сле де
ћим обла сти ма: енер ге ти ка, по љо при вре да, из воз срп ске ро бе 
ши ро ке по тро шње (тек стил, обу ћа, хе ми ја) ко ја је не ка да би ла 
озби љан бренд у Ру си ји . Ту спа да и на о ру жа ње .

Ме ка моћ

По сто ји па ра докс кад се го во ри о Ру си ма и про бле му ме ке 
мо ћи . С јед не стра не, они су за пра во чи тав тај си стем и из ми сли
ли и раз ра ди ли из ме ђу два ра та, ства ра ју ћи ши ром Евро пе сво ју 
ши ро ку мре жу на из глед не по ли тич ких, дру штве них су бјеката, 
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пре ко ко јих су спро во ди ли кре ди бил ну про па ган ду и ути цај . 
Овај фан та сти чан си стем ко ји је по сле Дру гог свет ског ра та пре
у зе ла и да ље раз ра ди ла аме рич ка Цен трал на оба ве штај на аген
ци ја, нај ви ше се ве зу је за де лат ност тзв . цр ве ног ми ли о не ра, 
Ви ли ја Мин цен бер га, ко ји је ус по ста вио и раз вио ве ли ки број 
та квих не вла ди них ор га ни за ци ја . С дру ге стра не, за Ру се се у 
но ви је вре ме ве зу је ис кљу чи во ви зи ја бру тал не ауто ри тар не и 
ди рект не по ли ти ке мо ћи и ко руп ци је . Ка ко је при ме ће но у јед
ном дру гом ра ду,248 Ру си су ме ку моћ по но во по че ли да от кри ва ју 
тек по сле из бо ра у Укра ји ни из 2004 . ка да је њи хов кан ди дат 
збри сан од стра не аме рич ке На ран џа сте ре во лу ци је .

У истом ра ду овај аутор је ме ђу тим за кљу чио да је ово иако 
си ро во ипак де ли мич но успе шно ви ђе ње и спро во ђе ње ме ке 
мо ћи ре зер ви са но углав ном са мо за че ти ри окол не зе мље ко је 
спа да ју у истин ски при о ри тет ру ске спољ не по ли ти ке: Бе ло ру
си ја, Укра ји на, Гру зи ја и Ка зах стан . Реч је о про сто ру за ко ји 
они ре зер ви шу спе ци фич но свој ге о по ли тич ки тер мин бли жнее 
за ру бе жье (бли ско ино стран ство) . Та мо је уло же но до ста нов ца, 
сред ста ва и енер ги је у ства ра ње мре же про ру ских ме ди ја, не вла
ди них ор га ни за ци ја и дру гих су бје ка та ко ји за јед но про мо ви шу 
леп шу сли ку Ру си је и за го ва ра ју бли ску са рад њу са њом . Ово де
ло ва ње Ру си је у ме ђу вре ме ну је да ло не ке кон крет не ре зул та те, 
од ко јих је нај ва жни ји ре ша ва ње нај ве ћих енер гет ских про бле ма 
са Укра ји ном и по бе да Вик то ра Ја ну ко ви ча на пред сед нич ким 
из бо ри ма .

За оста ле зе мље углав ном је ре зер ви сан кла сич ни си стем 
ра да са по ли тич ком ели том ко ја до но си од лу ке и мо же да кон
кре ти зу је њи хо ве по тре бе . Чи ни се да ово ва жи и за Ср би ју, због 
че га у одељ ку ко ји те ма ти зу је ру ску ме ку моћ у Ср би ји не ма мно
го то га да се ка же .

Ру си су, на при мер, ве о ма не за до вољ ни што опа да ути цај ру
ског је зи ка и што се он све ма ње учи у шко ла ма и упо тре бља ва у 
јав ној сфе ри . Но иако је ам ба са дор чак и јав но про те сто вао због 
то га, не ви ди се да је не што озбиљ но пре у зе то у прав цу по пу ла
ри за ци је ру ског ка ко у про све ти, та ко и у дру гим дру штве ним 
сег мен ти ма . 

Цен тар ак тив но сти ру ске ме ке мо ћи је ба зи ран на ра ду Ру
ског до ма као ру ског кул тур ног цен тра у Бе о гра ду . Ње го ви до
ме ти у јав но сти ни су пре ви ше ве ли ки . По сто је ре дов ни про гра
ми, али де лу је као да су они ре зер ви са ни за је дан ре до ван круг 
по се ти ла ца и да не ма на по ра да се ис ко ра чи ка но вој пу бли ци, 

248 Ђурковић, 2008 .
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а по себ но не ка не ком ви ду мејнстри ма и мла ђој пу бли ци .249 
Док Аме ри кан ци ра де са омла ди ном ко ја ће су тра би ти из вор 
по ли тич ке и еко ном ске ели те, Ру си оста ју окре ну ти „ју ро ди вој” 
ал тер на ти ви, ан дер гра ун ду без ве ли ког дру штве ног ути ца ја .

У по след њих не ко ли ко го ди на чи ни се да по сто је по ку ша ји 
да се не што ура ди у јав ној и ме диј ској сфе ри у же ље ном прав цу . 
Ту спа да и по моћ ме сеч ни ку Ге о по ли ти ка, за тим фи нан си ра ње 
лук су зног ча со пи са Ру си ја да нас и још јед ног бро ја ма ње зна
чај них пу бли ка ци ја . Нај зна чај ни ји по ку ша ји ши рег де ло ва ња 
је су ин тен зи ви ра на го сто ва ња вр хун ских умет ни ка из обла сти 
умет нич ке му зи ке и ба ле та и ре дов на го сто ва ња вој ног ор ке стра 
Алек сан дров .250

*

Ако се узме ова кво не пре ви ше им пре сив но ста ње ру ског 
при су ства у Ср би ји и упо ре ди са на вод ним ме га ло ман ским про
јек ци ја ма као што су ОУКБ као пан дан НА ТО, и Евро а зиј ска 
уни ја као пан дан Европ ској уни ји, ло гич но је што срп ски праг
ма тич ни ру со фи ли уоча ва ју огро ман не ис ко ри шћен про стор за 
ру ски уплив и де ло ва ње, те по ста вља ју низ ве о ма прак тич них 
пи та ња у по гле ду ру ског мо гу ћег ан га жо ва ња ко је упор но из о
ста је . Раз мо три мо са да нај ва жни је при мед бе и пи та ња ко ја до
ла зе са срп ске стра не .

1 . За што се Га спром и Мо сков ска бан ка ре кла ми ра ју на ла
ти ни ци? Пи та ње иден ти тет ске по ли ти ке у Ср би ји јед но је од 
рет ких на ко је би Ср би ја мо гла у ве ли кој ме ри да ути че . Пра во
слав на ве ра и ћи ри лич но пи смо мо ра ли би да пред ста вља ју не 
са мо осно ву тог аутен тич ног иден ти те та, већ и осно ву иден ти
тет ске и по ли тич ке ве зе са са вре ме ном Ру си јом . Сто га је за обич
ног Ср би на пот пу но не схва тљи во за што се нај ве ће ру ске ком
па ни је у Ср би ји ре кла ми ра ју на ла ти нич ном пи сму . Штавише, 

249 Довољно је то упоредити са чињеницом да су америчке агенције донирале 
милион долара за обнову Дома омладине у Београду, дакле најзначајније 
институције за савремену културу младих у Београду и да су захваљујући 
томе обезбедили огроман утицај и на укупну културну политику ове куће 
и посредно на велики број посетилаца који чине елиту младих . Сада је у 
тој институцији смештен и Амерички кутак који стоји тик поред сале за 
предавања и спрат изнад једне од музичких сала ДОБа која сада носи име 
Американа .

250 Јасна свест о политичком потенцијалу меке моћи и о популарности Путина 
на овим просторима брутално је демонстрирана приликом његове посе
те Србији 23 .03 .011 . када је климакс било његово гостовање на стадиону 
Црвене звезде, која се том приликом састала са тимом Зенита . У фан та
стичном перформансу значаја Путинове моћи у односу на непопуларне 
српске политичаре његову снагу потрцтала је чињеница да су играли ом
ладински тимови: јасно је било због кога су људи дошли .
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ла тинич ни ло го Га спро ма на Зве зди ној Ма ра ка ни има ве о ма 
опа сне сим бо лич ке ко но та ци је .

2 . У ве зи са тим је и пи та ње за што се НИС и дру ге ве ли ке ру
ске ком па ни је по на ша ју као би ло ко ја дру га свет ска мул ти на ци о
нал на ком па ни ја ко ја огла ша ва њем по ма же вр ло про бле ма тич не 
ме ди је и са ру ског, а ка мо ли срп ског на ци о нал ног ста но ви шта . 
У си ту а ци ји кад ме ди ји све до ми нант ни је жи ве од огла ша ва
ња, од лу ка да се не ка та ко ве ли ка фир ма огла ша ва на јед ном 
или дру гом ме ди ју бу квал но мо же зна чи ти пи та ње оп стан ка за 
но ви не или те ле ви зи ју . Отуд де лу је вр ло чуд но упор но огла ша
ва ње ру ских ком па ни ја на ме ди ји ма ко ји све јед но на ста вља ју са 
ан ти ру ском по ли ти ком .

3 . За што је Ру си ја омо гу ћи ла да ру ски ка пи тал фи нан сиј
ски по мог не от це пље ње Цр не Го ре? У тре нут ку кад се ло ми ла 
бу дућ ност за јед нич ке др жа ве Ср би је и Цр не го ре и кад је се па
ра ти стич ки ре жим Ми ла Ђу ка но ви ћа имао ве ли ке про бле ме, 
фра пант ни ула зак ру ског ка пи та ла пре све га у не крет ни не на 
цр но гор ском при мор ју улио је огро ман ка пи тал у ову ма лу зе
мљу, ра ди кал но по ди гао стан дард и дао ле ги ти ма ци ју и фи нан
сиј ску осно ву за ре фе рен дум ску кам па њу се па ра ти сти ма ко ја је 
на кра ју уро ди ла пло дом .

4 . При лич но је не ја сна по зи ци ја Ру ске цр кве у по гле ду по ло
жа ја Ми тро по ли је и оста лих епар хи ја у Цр ној Го ри . Спе ку ли ше 
се да РПЦ по др жа ва њи хо во одва ја ње у са мо стал ну цр кву по 
укра јин ском мо де лу . Ова оп ци ја је за оба ве ште не већ ду го на 
сто лу, а ре ла тив но зва нич ну по твр ду до би ла је ка да је у ју лу 
2011 . ми тро по лит Ила ри он, пред став ник Ру ске пра во слав не цр
кве за спољ не по сло ве, при ли ком по се те Бе о гра ду и Под го ри ци 
за сту пао иде ју одва ја ња епар хи ја СПЦ у Цр ној Го ри у по себ ну 
ауто ном ну це ли ну под фор мал ним окри љем СПЦ .251 

5 . За што не ма сти пен ди ја за на да ре не сту ден те за вр шних 
го ди на, мла де на уч ни ке из дру штве них на у ка и срод них ди
сци пли на ко је би се си сте мат ски до де љи ва ле, као што то ра де 
за пад ни ак те ри ре гру ту ју ћи ти ме зна чај не де ло ве бу ду ће ели те 
за ис пу ња ва ње соп стве них ин те ре са? Исто пи та ње ва жи и за 
мно ге дру ге обла сти као што је нпр . си сте ма тич ни је пре во ђе ње 

251 Додуше, у јавном обраћању у Подгорици митрополит Иларион је говорио 
у другачијем духу, при чему је нагласак био на потреби јединства пра во
слав них верника у ЦГ без обзира на националну припадност и на не при
зна вању самозванаца који се представљају као ЦПЦ . Он је тада рекао да 
ни је потребно да се сваки пут кад се направи нова држава прави и помесна 
црква . Међутим, веома је индикативно да је његова посета у Београду про
шла прилично хладно, наводно управо због таквог предлога . О томе су 
пи сали Данас и Блиц .
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ру ских но ви јих књи га из обла сти књи жев но сти али и дру штве
них на у ка и фи ло зо фи је .

6 . За што не ма по ку ша ја да се ру ски на ступ ов де усме ри ка 
оно ме што је ак ту ел ни дру штве ни мејнстрим, уме сто што се го
то во по пра ви лу ве зу је за мар ги нал не гру пе чи ји је до мет ути
ца ја ве о ма огра ни чен?

7 . За што Ру си не уђу озбиљ ни је у ме диј ски про стор? Ру си су 
то ком не ко ли ко по след њих го ди на фи нан сиј ски ушли у ре ги
о нал ну те ле ви зи ју Арт и ло кал ну ста ни цу Је се њин . Обе има ју 
ве о ма ма лу гле да ност и до мет . У пи са ним ме ди ји ма ру ски ути цај 
је ми но ран, и ве зу је се за по ми ња ни ме сеч ник Ге о по ли ти ку и 
лук су зни ча со пис Ру си ја да нас . Ру ског ка пи та ла не ма у днев
ни ци ма и не дељ ни ци ма иако ту по сто ји огро ман про стор, баш 
као и у елек трон ским ме ди ји ма . Тре ба нпр . по гле да ти ко ли ко 
му ке има ју да пла си ра ју сер ви се Ру ског др жав ног ра ди ја ко ји се 
еми ту ју на срп ском је зи ку . Срп ско тр жи ште је, ме ђу тим, глад но 
дру га чи је по ну де у свим обла сти ма ме диј ског де ло ва ња, а Ру си 
си гур но има ју до вољ но сред ста ва да у то уђу . На рав но, пи та ње 
је да ли за то има ју и ин те ре са .

8 . За што Ру си ма ло опре зни је не на сту па ју кад про мо ви шу 
и сла ве 1944 . у Ср би ји? За њих је, ра зу мљи во, то го ди на слав
них по бе да над на ци стич ким сна га ма, али у Ср би ји је то го ди на 
кад је по би јен или про те ран ве ли ки део ели те, кад је у Бе о гра ду 
на кон стра хо ви тих стра да ња срп ског на ро да за дик та то ра по
ста вљен Хр ват и трај но оне мо гу ћен по вра так аутен тич не срп ске 
ди на сти је Ка ра ђор ђе вић .

Про сла ва 20 . ок то бра 2009 . са пред сед ни ком Ме две де вим и 
при пад ни ци ма СУБ НОРа, до де ла књи жев них на гра да го спо
ди ну До бри ци Ћо си ћу и сл, по ка за ла је да ру ски на ступ ов де 
су штин ски сле ди пра вац со вјет ске по ли ти ке и де лу је пре ма мо
дер ним след бе ни ци ма пар ти зан ске тра ди ци је ко ји − ру ку на 
ср це − и да ље чи не струк ту ру вла сти и мо ћи у Ср би ји, али су 
из ра зи то про за пад но ори јен ти са ни . 

*

Да за кљу чи мо, нај о збиљ ни ји при го вор гла си: за што Ру си 
не ра де ду го роч но, од но сно за што не поч ну озбиљ ни је да ула
жу у ду го роч ну ме ку моћ? Уме сто то га др же се ак ту ел не ели те 
ко јом су на вод но мак си мал но не за до вољ ни, али по ку ша ва ју да 
из те струк ту ре из ву ку што ви ше .252 Ру ски при ступ би се мо гао 

252 Дана 29 .02 .2012 . Млађан Динкић се у Москви (где је боравио на позив Ми
ни стар ства иностраних послова) састао са представницима владајуће Је
дин ствене Русије међу којима је и потпредседник Думе Александар Жуков .
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де фини са ти на сле де ћи на чин: бо ље има ти 20% ак ци ја код оног 
ко је на вла сти и ко мо же кон крет но да ре а ли зу је бар де лић на
ших ци ље ва, не го 100% код оног ко ће ве чи то би ти опо зи ци ја и 
не мо же ни шта да до не се . Као што је по зна то, Аме ри кан ци ра де 
пот пу но дру га чи је: на пра ве сво ју опо зи ци ју па је по сле до ве ду 
на власт, док исто вре ме но кон тро ли шу и но ву опо зи ци ју да би 
је ко ри сти ли као при ти сак, а по по тре би и њо ме сме ни ли ак ту
ел не шти ће ни ке, итд .

Мо гу ћи од го вор на ово пи та ње об у хва та раз у ме ва ње чи та ве 
кон цеп ци је ко ја во ди ра чу на о ре ал ним мо гућ но сти ма, сна зи, 
вре ме ну и при о ри те ти ма . У јед ном ис тра жи ва њу ра ђе ном пре 
три го ди не о прав ци ма, мо де ли ма и сред стви ма ру ске спољ не 
по ли ти ке, до шли смо до сле де ћег за кључ ка: раз вој но вих об ли
ка та ко зва не ме ке мо ћи, да кле из град ња ду го роч ног ути ца ја на 
ши ре сло је ве ели те а за тим и дру штва, код Ру са је по пра ви лу 
ре зер ви са на за че ти ри су сед не стра те шки нај ва жни је зе мље: 
Укра ји ну, Бе ло ру си ју, Ка зах стан и Гру зи ју . За све оста ле зе мље 
ва жи ста ри прин цип ди рект ног на сту па пре ма вр хо ви ма вла
сти, би зни са и без бед но сних струк ту ра . Да кле, рад са ствар ним 
до но си о ци ма од лу ка ко ји мо гу да ре а ли зу ју ру ске ци ље ве, као 
што је про да ја НИСа и из град ња Ју жног то ка . 

За раз вој ру ске ме ке мо ћи и ду го роч ни ји уплив по сто је и 
не ке објек тив не те шко ће . Пр ва је из у зет на за тво ре ност ин сти
ту ци ја и по сто је ћих ме ди ја за њих . Од 2000 . Ср би ја је у свим 
обла сти ма по сте пе но то ну ла у за пад ну ин те ре сну сфе ру . Све 
вре ме су у свим ми ни стар стви ма, нај ва жни јим су до ви ма, аген
ци ја ма и свим ва жни јим ин сти ту ци ја ма др жав не и јав не упра ве 
при сут ни та ко зва ни са вет ни ци из за пад них зе ма ља ко ји сво јим 
при су ством и ин тер вен ци ја ма не са мо да кон тро ли шу и усме ра
ва ју рад ових ин сти ту ци ја, већ по не кад de fac to пре у зму и во де ћу 
уло гу у њи ма . Ни је сто га чу до што су све ове ин сти ту ци је за тво
ре не за ру ски уплив и ве о ма ре зер ви са не у по гле ду би ло ка квих 
кон та ка та са ру ском стра ном . У јав ној сфе ри у ко јој до ми ни ра 
иде о ло ги ја ЛДПа ме ђу све по ли тич ке и јав не ак те ре се по при
ро ди ства ри улио страх од по ли тич ки не ко рект них и „не е вроп
ских” ко ра ка, а са рад ња са Ру си ма се кон стант но ка рак те ри ше 
као не е вроп ска, ира ци о нал на и не де мо крат ска .

Дру ги про блем је пи та ње на чел не опре де ље но сти Ру си је да 
ко ри сти ме ку моћ . Ако је на кон 2004 . до ста ура ђе но да се тај 
сег мент ис тра жи и раз ви је ма кар за под руч је озна че но као бли
жнее за ру бе жье, нај но ви ји до ку мент, про грам ски текст Вла ди
ми ра Пу ти на о спољ ној по ли ти ци „Ру си ја и свет ко ји се ме ња”253 
об ја вљен пред из бо ре 27 . фе бру а ра у Мо сков ским но ви на ма, 

253 Путин, 2012 .
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указује на на чел ну од бој ност пре ма упо тре би ме ке мо ћи аме
рич ког типа . У овом тек сту ја сно се на гла ша ва свест о опа сном 
ис ку ству упо тре бе нај но ви је ге не ра ци је тех но ло ги је (као што су 
дру штве не мре же) и ме ке мо ћи за под ри ва ње су ве ре них др жа ва 
и про мо ви са ње еко ном ских и по ли тич ких ин те ре са . Но с дру ге 
стра не Пу тин из ри чи то на гла ша ва да Ру си ја не ма на ме ру да у 
дру гим зе мља ма фор ми ра сво је ин те ре сне не вла ди не ор га ни
за ци је, као ни да их фи нан си ра ка ко би шти ти ла и про мо ви са ла 
сво је ци ље ве . За ла же се за отво ре но де ло ва ње ко је ће по ње му 
по ди ћи од го вор ност свих .254

Тре ћи, не ма ње ва жан про блем у не ком ви ду ре флек ту је на
сле ђе хлад но ра тов ске про бле ма ти ке . За пад на ме ка моћ гра ђе на 
је, а и да нас се раз ви ја, на вред но сти ма и мо де ли ма ко ји вр ло 
ла ко до би ја ју на кло ност мла дих и ути цај них љу ди: ла го дан жи
вот, хе до ни зам, сло бо да пу то ва ња, мод ни брен до ви, по пу лар на 
кул ту ра са ро кен ро лом као вр хун цем итд .255 Са овим скло пом 
вред но сти спа ко ва ним у уни вер за ли стич ке фор ме ко ји ма се ла
ко ра ци о на ли зу је соп стве ни ин те рес, за пад је на пра вио фан та
стич ну сме шу ко ја се вр ло ла ко ши ри пре ко си сте ма ин сти ту
ци ја за ме ку моћ . 

С дру ге стра не, чи ни се да је основ ни про блем Ру са то што и 
да ље не ма ју аде ква тан кон цепт ко ји би то ме су прот ста ви ли . Оно 
што ну де по пра ви лу при вла чи или ул тра е ли ти стич ку пу бли ку 
(по се ти о ци ба ле та нпр .) или по се ти о це чи ји је про сек го ди на 
бли зу се дам де сет .256 Да кле, је дан од мо гу ћих раз ло га за што се 

254 Путин, исто . Ако се остане при том ставу, очигледно је да се Русија одриче 
тренутно најважнијег ресурса и сегмента за промовисање интереса ко
га Американци и Британци не само да немају намере да се одрекну већ 
га фантастично свакодневно унапређују вршећи дубинску пенетрацију у 
сваки важан сегмент моћи у државама као што је Србија .

255 На ово се данас додаје читава култура и индустрија сложеног система дру
штв ених мрежа који прати нова технолошка револуција са Еплом на челу . 
Не случајно, преврати у арапским земљама називају се и Фејсбук ре во лу
цијама, а Кина је због тога забранила рад и употребу ових система на свом 
подручју .

256 У прегледу културних односа Србије и Русије, Јовановић (2010, стр . 183) 
добро увиђа да је стање у презентацији руске елитне културе сасвим за до
во ља вајуће, но да се утицај о недостатку руског културног присуства гради 
пре свега на чињеници изостанка руске масовне културе . Руски произво ди 
масовне културе (популарна и рок музика, теленовеле и сл .) сем на нивоу 
инцидената потпуно су непознати српским конзументима . Руска стра на не 
чини ништа да их овде промовише . Јовановић греши када твр ди да за то 
нема интереса . Не само успех латино сапуница већ и ско ра шња еуфорија 
за турским и од скора грчким производима истог типа по ка зу је да про
стор постоји, али нема иницијалног подстицаја који руска стра на мора да 
обезбеди . Милошевић (2009) у свом кратком прилогу сажи ма огромна 
очекивања која домаћи русофили имају од Русије и добро по ка зује огроман 
простор (пре свега у економији и култури) који малтене при зи ва Русију да 
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не ши ре ин сти ту ци је ме ке мо ћи је пи та ње шта у њих ста ви ти и 
шта њи ма про мо ви са ти: од но сно, чи ме Ру си у са вре ме ном све
ту са ова квим ме ди ји ма и си сте мом вред но сти мо гу да при ву ку 
ши ро ке сло је ве мла дих љу ди и, по себ но, бу ду ћу ели ту у Ср би ји?

у њега уђе . Основи проблем на који он и сродни аутори не одго варају јесте 
зашто Русија то упорно не чини .
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МА ЂАР СКА:  
ОР БА НОВ НЕ ТИ ПИЧ НИ ПО КУ ШАЈ 

ИЗ ЛА СКА ИЗ КРИ ЗЕ

Ма ђар ска је нај зна чај ни ја зе мља са ко јом се Ср би ја гра ни чи . 
У пи та њу је др жа ва у су сед ству са нај ве ћим дру штве ним про из
во дом ко ја је по зи ци о ни ра на у цен тру Евро пе и ко ја ба шти ни 
јед ну зна чај ну им пе ри јал ну тра ди ци ју из вре ме на двој не мо нар
хи је (1866−1918) . На чин на ко ји је та да шња ма ђар ска те ри то ри ја 
оса ка ће на (гу би так две тре ћи не те ри то ри је и јед не тре ћи не ста
нов ни штва Три ја нон ским ми ром ко ји се ме ђу ма ђар ским на ро
дом на зи ва Ве ли ком ка та стро фом), оста вио је ду бо ке по сле ди це 
на чи та ву по ли ти ку ове др жа ве у два де се том ве ку, а чи ни се да 
се ре флек си ла ко пре по зна ју не са мо у мно гим уну тра шњим 
де ба та ма, већ и у по ли ти ци јед ног де ла ма ђар ске ели те . 

Чи ње ни ца је да је и се вер на срп ска по кра ји на Вој во ди на, 
у ко јој жи ви зна ча јан број при пад ни ка ма ђар ске ма њи не, та
ко ђе део тог про сто ра пре ма ко ме Ма ђар ска има спе ци фич не 
ста во ве и по ли ти ку . Осим то га, Ма ђар ска је код нас при сут на и 
као до ста зна ча јан ин ве сти тор, а ње не ве ли ке ком па ни је уз др
жав ну по моћ по ка зу ју пре тен зи је за још ве ћи удео на срп ском 
тр жи шту .257 Овај ве ли ки зна чај Ма ђар ске за нас на жа лост ни је 
ис пра ћен од го ва ра ју ћим па ни еле мен тар ним по ли ти ко ло шким, 
еко ном ским, прав ним и кул ту ро ло шким ана ли за ма . У на уч ној 
пе ри о ди ци о ме ђу на род ним од но си ма не ма чла на ка о Ма ђар
ској .258 У днев ним и не дељ ним но ви на ма Ма ђар ска се углав ном 
по ми ње у кон тек сту ди рект них би ла те рал них су сре та на ших и 
њи хо вих ли де ра .259 Све у све му, ми о на шим нај ва жни јим су се
ди ма ве о ма ма ло зна мо .

257 Према неким спекулацијама, мађарска економија гледа на Западни Балкан 
као на тржиште на коме на основу традиционалних веза може да игра једну 
од доминантнијих улога .

258 Делимични изузетак вредан помена јесте Мегатренд ревија вол . 7, бр . 
1 (2010) која доноси чак осам чланака мађарских аутора који обрађују 
ра зличите теме углавном из области привредних кретања . Ни ту нема 
српских аутора .

259 Једини изузетак представља недељник Печат у коме се (захваљујући 
дописнику из Будимпеште Властимиру Вујићу) политичка дешавања 
у Мађарској релативно континуирано прате . Вујићеви чланци су пуни 
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Рад ко ји ов де пред ста вљам тре ба ло би бар де ли мич но да по
пу ни ту пра зни ну . Усме ри ћу се на по след њих не ко ли ко го ди на 
ка ко бих по ка зао не ке ак ту ел не трен до ве и ме ре но ве Ор ба но ве 
ад ми ни стра ци је, за ми шље не као пот пу на ре фор ма устав ног, 
по ли тич ког и еко ном ског си сте ма . За ни мљи во је да се све то 
де ша ва у вре ме док Ма ђар ска оба вља функ ци ју пред се да ва ју ћег 
Са ве та ЕУ, при че му ве ли ка ве ћи на ва жних чла ни ца са скеп сом 
гле да на по те зе Ор ба но ве вла де .

С дру ге стра не, по ку ша ћу да пред ста вим и јед ну ду бљу те о
риј ску ди мен зи ју ма ђар ске по ли ти ке за сно ва ну на њи хо вом тра
ди ци о нал ном уну тра шњем су ко бу дуж ли ни је ку руц–ла банц, 
ко ји се и да нас ла ко уоча ва у при сту пу, при о ри те ти ма и по ли
ти ка ма ма ђар ских пар ти ја . Тре ћа ди мен зи ја је сте јед но ду бље 
пи та ње ко је се не од но си са мо на Ма ђар ску: Ор ба но ва вла да је 
на сле ди ла огро ман спољ ни дуг од пре ко осам де сет ми ли јар ди 
евра и, за хва љу ју ћи дво тре ћин ској ве ћи ни у пар ла мен ту, је ди на 
у Евро пи по ку ша ва да се са мо стал но са њим раз ра чу на . Уку пан 
па кет и ре зул та ти ње го ве вла де ве о ма су за ни мљи ви и за дру ге 
зе мље ко је има ју слич не про бле ме . Сва ка ко и за нас, а по себ но 
за то што Ср би ја осим еко ном ских про бле ма има и за да так кре
и ра ња но ве по ли ти ке пре ма Ср би ма у ре ги о ну, ре ша ва ју ћи свој 
„пост три ја нон ски син дром” .

*

Две де це ни је на кон па да си сте ма ре ал ног со ци ја ли зма у Ма
ђар ској, фор мал но гле да но ова др жа ва је оства ри ла ве ћи део та да 
пла ни ра них ци ље ва . Још пре 2000 . по ста ла је пу но прав ни члан 
НА ТО струк ту ре, а 2004 . ушла је и у Европ ску уни ју . Су штин ски 
гле да но, ме ђу тим, ова др жа ва и да ље има низ отво ре них пи та ња, 
а не ко ли ко основ них ди ле ма и про бле ма оп ста ли су у јед на кој 
ме ри и по сле фор мал ног ула ска у по ме ну те иза бра не струк ту ре . 

Је дан ком плекс ма ђар ских про бле ма од но си се на еко ном ске 
пер фор ман се зе мље . Ви со ка за ду же ност по гла ви ста нов ни ка 
по сто ја ла је још у ко му ни стич ко вре ме, али бр зи про цес при ва
ти за ци је и ре струк ту ра ци је при вре де то ком ког су нај зна чај ни је 

корисних података и других материјала, али су нажалост ограничени 
идео ло шком једностраношћу аутора и самог магазина . Аутор нпр . пар
тију Фидес одређује као десничарску (што у том контексту има пе жо ра
тивно значење) или чак ултрадесничарску странку, а Орбанову по ли ти ку 
радикалне националне обнове која претендује на реформу свих сег ме на та 
живота, посматра искључиво из призме оживљеног мађарског на ци о на
ли зма . Та перспектива је значајна и за њу има основа, али није довољна . У 
сваком случају, симпатије писца су јасно на страни мађарске левице . Два
де сет и пет до сада објављених Вујићевих чланака могу се погледати на 
стра ници http://www .pecat .co .rs/author/vlastimirvujic/
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ин фра струк тур не ком па ни је, бан кар ски сек тор и дру ге ви со ко
про фи та бил не гра не ин ду стри је за вр ши ле у ру ка ма стра на ца, 
ни је до нео сма ње ње ду га већ ње гов раст . Ма ђар ска је ско ро то
ком чи та вог про це са тран зи ци је ис ти ца на као је дан од нај бо љих 
ђа ка ко ји је углав ном спро во дио све на ло ге Бри се ла и ме ђу на
род них еко ном ских ин сти ту ци ја . На тај на чин је већ сре ди ном 
де ве де се тих пре ко 80% БНПа до ла зи ло из при ват ног сек то ра . 

Струк ту ра ма ђар ске еко но ми је у ко јој су пре ко две тре ћи
не бан кар ског сек то ра др жа ле стра не бан ке, фо ми ра ла се по 
мо де лу ко ји углав ном до ми ни ра у ЕУ 10: ин фра струк тур не, 
не ка да шње мо но пол ске фир ме у обла сти те ле ко му ни ка ци ја, 
елек тро ин ду стри је и сл . пре пу ште не су стран ци ма, нај ва жни
је ве ли ке ком па ни је у обла сти пи ва, хе ми је, пре храм бе не ин ду
стри је, ауто ин ду стри је и елек тро ин ду стри је та ко ђе др же ве ли ке 
стра не ком па ни је у ве ли кој ме ри окре ну те из во зу, док су као 
гро здо ви за њих ве за не ма ле и сред ње фир ме ко је су у вла сни
штву до ма ћих пред у зет ни ка . Ма ђар ска је та квим ри го ро зним 
си сте мом фи нан сиј ске ди сци пли не, ра но до не тим За ко ном о 
сте ча ју (1991) и ра зним дру гим сти му ла тив ним ме ха ни зми ма 
ус пе ла да при ву че ви ше ди рект них стра них ин ве сти ци ја не го 
би ло ко ја дру га ЕУ 10 зе мља . Ка ко Си мон твр ди: „Са ге не рал но 
до бро ус по ста вље ним тр жи шним ин сти ту ци ја ма, ра зло жном 
ма кро е ко ном ском ста бил но шћу и сте пе ном при ва ти за ци је ко
ји је аде ква тан за пад но е вроп ском, Ма ђар ска је ве ро ват но би ла 
прва од бив ших со ци ја ли стич ких на ци ја ко ја се при бли жи
ла окон ча њу тран зи ци о ног про це са, на ро чи то по сле ула ска у 
Европ ску уни ју 2004” .260

Ме ђу тим, овај мо дел се упр кос фор мал ним при зна њи ма и 
спољ ној по др шци са ста но ви шта на ци о нал ног ин те ре са по ка зао 
до ста про бле ма тич ним . Он је пре све га на ста вио да уве ћа ва уку
пан др жав ни дуг, а за ви сност од стра них фи нан сиј ских и про
из вод них фак то ра (по себ но у до ба от по чи ња ња кри зе) до ве ла је 
до ве ли ког па да из во за, за по сле но сти и про из вод ње .

На из глед па ра док сал но мо же да де лу је то да су нај ве ћи део 
ре фор ми по слу шно спро во ди ле вла де на чи јем су се че лу на ла
зи ли со ци ја ли сти (бив ши ко му ни сти), удру же ни са ли бе ра ли ма . 
Нај ве ћи део ма ђар ске тран зи ци је обе ле жи ла је упра во вла да
ви на ових сна га, а сим бол за њи хо ву еко ном ску по ли ти ку био 
је ми ни стар фи нан си ја у тој со ци ја ли стич коли бе рал ној вла сти 
Ла још Бо крош . 

Пр ва Ор ба но ва вла да из пе ри о да 1998−2002 . пам ти се као 
кра ћи ин те рег нум у овој со ци ја ли стич кој вла да ви ни . Он је већ 

260 Види Gyorgy Simon Jr ., „Factors and Problems of Economic Growth in Hungary, 
Russia and Serbia”, Међународни проблеми, но . 2/2010, стр . 209, Београд .
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та да по ку шао да се усме ри на су штин ске про бле ме ко је је тран
зи ци ја про из ве ла код обич них љу ди (за ду же ње и пад за по сле
но сти), ста вља ју ћи фо кус сво је по ли ти ке на по љо при вре ду . 
Фи де со ва вла да по ку ша ла је да се вра ти уме ре ном про тек ци о
ни зму шти те ћи ин те ре се до бра но по љу ља не се о ске по пу ла ци је, 
до но се ћи низ ме ра за за шти ту до ма ће по љо при вре де из ло же не 
не ми ло срд ној кон ку рен ци ји ви со ко суб вен ци о ни са не европ ске 
За јед нич ке по љо при вред не по ли ти ке . 

Ра зу мљи во, ова кве ме ре за шти те на ци о нал ног ин те ре са ни
су на и шле на по др шку Бри се ла и за пад них пре сто ни ца . Због 
њих, али и због ја сне по ли ти ке иден ти те та Ор ба но ва вла да је 
све че шће по че ла да до би ја пре фикс на ци о на ли стич ке та ко да 
је по сле че ти ри го ди не За пад од и грао ве ли ку уло гу да би се на 
власт вра ти ли со ци ја ли сти ко ји су и фор мал но уве ли Ма ђар ску 
у ЕУ две го ди не ка сни је .

Раз ли ке из ме ђу ове две стру је у ма ђар ској ели ти мо жда су се 
нај ја сни је ис по љи ле по пи та њу од но са пре ма при пад ни ци ма ма
ђар ског на ро да ко ји жи ве у окол ним зе мља ма . Ор ба но ва вла да 
је 2002 . го ди не до не ла За кон о по вла шће ном по ло жа ју Ма ђа ра 
у ино стран ству . Она је пред ви де ла чи тав низ ме ра ко ји ма тре ба 
по ма га ти ма ђар ске за јед ни це у окру же њу у по гле ду очу ва ња и 
раз во ја свог иден ти те та, као и под сти ца ти њи хо ву бли жу са
рад њу са ма ти цом . Овај за кон је пред ви део и зна чај на сред ства 
за ре а ли за ци ју та квих про гра ма . У исто вре ме Ор ба но ва вла да 
по кре ну ла је и при чу о из ме ни За ко на о др жа вљан ству за ла жу
ћи се за до де лу двој ног др жа вљан ства и ма ђар ског па со ша при
пад ни ци ма ове по пу ла ци је . То ће у на ред ном пе ри о ду иза зва ти 
до ста кон тро вер зи и уну тра шњих су ко ба . Со ци ја ли стич ка вла да 
Фе рен ца Ђур ча њи ја на кра ју је 2004 . рас пи са ла ре фе рен дум о 
том пи та њу и во ди ла је до ста ја ку кам па њу про тив по зи тив ног 
ре ше ња, та ко да је на ре фе рен ду му до не та од лу ка да се не иде са 
двој ним др жа вљан ством . Не слу чај но, пр ва за кон ска ме ра ко ју 
је дру га Ор ба но ва вла да из гу ра ла у пар ла мен ту би ло је упра во 
уво ђе ње двој ног др жа вљан ства .

Иако не у пот пу но сти, ве ли ким де лом раз ли ка из ме ђу со
ци ја ли стич ке и Фи де со ве по ли ти ке про вла чи се уз дуж гра ни це 
тра ди ци о нал не уну тра шње по де ле у ма ђар ској ели ти, по зна те 
под име ни ма ку руц−ла банц . О овој по де ли код нас ни је мно го 
пи са но па је украт ко тре ба раз ја сни ти .

Као и ве ли ка ве ћи на на ро да ко ји се на ла зе у Сред њој Евро
пи, на раз ме ђу Ис то ка и За па да ма ка ко они би ли од ре ђи ва ни, 
ма ђар ска на ци ја је то ком сво је исто ри је на сле ди ла ову ди ле му 
о нај бо љем на чи ну ре а ли за ци је сво јих на ци о нал них ин те ре са, 
ко ји се уско ве зи вао са пи та њем спољ но по ли тич ке ори јен та ци је . 
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Код Ма ђа ра је ова основ на ди ле ма до би ла и ди мен зи ју вер ског 
рас це па .

Ма ђа ри су под вла шћу ото ман ске ца ре ви не про ве ли око 150 
го ди на . Ово тра у ма тич но ис ку ство оста ви ло је ду бо ког тра га на 
ет ноп си хо ло шку ори јен та ци ју на ро да ко ји у исто риј ском се ћа њу 
чу ва вре ме на ве ли ког кра љев ства кру не Све тог Сте фа на . Ме ђу
тим, праг ма тич ни ја вер зи ја на ци о нал не ори јен та ци је стал но 
је по тен ци ра ла чи ње ни цу да се ма ђар ски хри шћан ски на род 
му сли ман ске вла сти осло бо дио са мо за хва љу ју ћи сна зи хаб
сбур шке, ри мо ка то лич ке им пе ри је, те се сто га ин си сти ра ло на 
нео п ход но сти уске са рад ње и по ве за но сти суд би не са беч ким 
дво ром . С дру ге стра не, про те стан ти зам је по чет ком мо дер ног 
до ба имао сна жан за мах у ма ђар ским кра је ви ма, па је и ве ли ки 
део пле ми ћа при хва тио ре фор ма ци ју . Ово је ра зу мљи во иза зва
ло стра хо ви то не за до вољ ство и при ти сак Ва ти ка на и Бе ча . Та ко 
се у пе ри о ду 1670−1711 . во де та ко зва ни ку руц ра то ви из ме ђу ма
ђар ских по бу ње ни ка на чи јем че лу су при пад ни ци по ро ди це Ра
ко ци (нај по зна ти ји во ђа је Фе ренц II Ра ко ци) из Тран сил ва ни је . 

Сам тер мин ку руц ети мо ло шки озна ча ва по бу ње ни ка, де спе
ра до са, уста ни ка . У осно ви, сим бо лич ка ди мен зи ја овог тер ми на 
по при ми ла је де но та ци ју про те стант ског, ма ђар ског на ци о на
ли сте, по бу ње ни ка про тив беч ке ри мо ка то лич ке до ми на ци је, 
ве ли ко ма ђа ра, бор ца за на ци о нал ну са мо стал ност и по себ ну на
ци о нал ну др жа ву . Ње му су прот ста вље ни по јам ла банц по ти че 
од тер ми на за пе ри ку, јер су ло ја ли сти, Бе чу ода ни бор ци но си ли 
пе ри ке . У Ма ђар ској тра ди ци ји овај по јам се ко ри сти да озна чи 
ка то ли ка, ма ло ма ђа ра, беч ког ло ја ли сту, осо бу ко ја сма тра да је 
у ин те ре су ма ђар ске на ци је да при хва ти до ми на ци ју гер ман ског 
фак то ра као ци ви ли за циј ски на пред ни јег и да у ком про ми су са 
њим отва ра пут за кул тур ни, тех нич ки и по ли тич ки на пре дак 
ма ђар ског на ро да .261 

Дру ги ве ли ки и ве ро ват но нај зна чај ни ји пред став ник ку
руц тра ди ци је је Ла још Ко шут, во ђа устан ка из 1848 . го ди не . 
Ова по бу на се код Ма ђа ра сма тра кључ ним пе ри о дом на ци о
нал ног бу ђе ња и упр кос крат ко роч ном не у спе ху до жи вља ва као 
мо ме нат ко ји је при пре мио на год бу из 1867 . С дру ге стра не, као 

261 Ова иницијална подела остала је снажно завештање куруц ратова иако 
су се после 1711 . борци куруц покрета углавном придружили хабсбуршкој 
вој сци у борби против Турака . За разумевање ове поделе погледати Nandor 
Bardi, „Cleavages in CrossBorder Magyar Minority Politics, 19891998”, Re
gio, год . 23, бр . 1, стр . 3–36 и Samuel J . Wilson, приказ књиге Epstein, Irene 
R . Gyula Szekfű: A Study in the Political Basis of Hungarian Historiography, 
Garland Publishing, Inc ., New York and London, 1987, у Hungarian Studies, 6, 
No . 1, (1990), стр . 106 .
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нај ва жни ји за ступ ни ци ла банц прав ца ис ти чу се гроф Иштван 
Се че њи и Фе ренц Де ак . 

Гроф Се че њи, чи ја се сли ка на ла зи на нов ча ни ци од 5 .000 
фо рин ти, по знат је као ве ли ки опо нент Ла јо ша Ко шу та . Ве ро ват
но упра во ово ри вал ство нај бо ље опи су је ку руц–ла банц ди хо то
ми ју, бу ду ћи да се ма ђар ска на ци ја пр ве по ло ви не де вет на е стог 
ве ка де ли ла оку пља ју ћи се око ова два чо ве ка и по ли ти ка ко је 
су они за сту па ли . Се че њи је ве ли ки ре фор ма тор, чо век ко ји је 
соп стве ним сред стви ма осно вао Ма ђар ску ака де ми ју на у ка, али 
и ве ли ки кри ти чар ра ди кал ног ма ђар ског на ци о на ли зма и за
ступ ник те зе о ну жно сти за јед ни це са Бе чом . 

Фе ренц Де ак, чо век чи ји се лик на ла зи на нај ве ћој ма ђар
ској нов ча ни ци од 20 .000 фо рин ти, у прак тич ном по гле ду је 
нај да ље од вео по ли ти ку ком про ми са са Аустри јом . Иако је био 
ми ни стар прав де у ре во лу ци о нар ној вла ди, све вре ме се за ла гао 
за одр жа ва ње мир ног пу та ре фор ме и ре во лу ци је . Ка да су се 
ше зде се тих сте кли усло ви, био је на че лу ма ђар ске де ле га ци је 
ко ја је ис пре го ва ра ла и пот пи са ла На год бу (Ausgle ich, ма ђар ски: 
Ki egyezés) . За раз ли ку од ра ди кал них ку руц на ци о на ли ста ко ји 
су тра жи ли се па рат ну др жа ву по сва ку це ну, он је про грам ски 
сма трао да спољ ни по сло ви, од бра на и фи нан си је мо ра ју да оста
ну за јед нич ки за обе др жа ве .

Ка да се ова ди стинк ци ја у но вим усло ви ма при ме ни на ма
ђар ску по ли ти ку по чи њу да се на зи ру мо де ли ко ји со ци ја ли сте 
сме шта ју на ла банц стра ну, док Фи дес у ве ли кој ме ри ре пре зен
ту је на ста вак ку руц тра ди ци је . У овом слу ча ју ре фе рент на тач ка 
пре ма ко јој се ове две стру је од ре ђу ју ни је ви ше беч ки двор већ 
укуп на до ми нант на иде о ло шка ма три ца ко ја до ми ни ра у Бри се
лу и на ве ћем де лу по ли тич ког За па да . Отуд је и пр ва Фи де со ва 
вла да по ку ша ва ла да во ди са мо стал ни ју еко ном ску по ли ти ку, 
ви ше окре ну ту ин те ре си ма обич ног ма ђар ског чо ве ка, док су 
со ци ја ли сти ви ше на сто ја ли да за до во ље за пад не цен тре мо ћи 
и да бес по го вор но спро во де ону вр сту ре фор ми ко ја је тра же
на спо ља . У исто вре ме, Ор ба но ва вла да је и на иден ти тет ском 
пла ну на сто ја ла да во ди по ли ти ку ја чег по ве зи ва ња ма ти це са 
Ма ђа ри ма у ре ги о ну не би ли им што ви ше по мо гла да очу ва ју 
соп стве ни иден ти тет и оства ре што ви ше при ви ле ги ја и пра ва 
од до ми цил них вла сти . 

*

По нов ни до ла зак со ци ја ли ста на власт 2002 . је ве ли ким де
лом оства рен за хва љу ју ћи по мо ћи за па да ко ји је из прак тич них 
раз ло га на сто јао да упра во ла банц по ли ти ка уве де Ма ђар ску у 
Европ ску уни ју . Усле ди ла је осмо го ди шња вла да ви на социјалиста 
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у ко а ли ци ји са Али јан сом ли бе ра ла, од но сно сло бод них де мо
кра та . Ни јед на власт у да на шњој Евро пи ни је уми ра ла та ко 
ду го као ова Ђур ча њи је ва . Већ на из бо ри ма 2006 . Фи дес је до био 
ве ћи број гла со ва, али је због из бор ног си сте ма осво јио ма њи 
број ме ста у пар ла мен ту . Је дан од ва жни јих раз ло га би ло је ко
а ли ци о но де ло ва ње со ци ја ли ста и сло бод них де мо кра та пред и 
то ком дру гог кру га из бо ра . Фи дес ни је ус пео да та кву са рад њу 
оства ри са Де мо крат ским фо ру мом, па су и то ком дру гог кру га 
њи хо ви кан ди да ти на ста ви ли да се ме ђу соб но сла бе . Ђур ча њи 
је та ко обез бе дио да то бу де пр ва ре и за бра на вла да по сле 1990 .

Ме ђу тим, већ у сеп тем бру ме се цу, ма ло на кон што је но
ва−ста ра вла да фор ми ра на и иза бра на у пар ла мен ту, зе мљу је 
по тре сао скан дал ка да је у јав ност про цу рео аудио за пис Ђур ча
њи је вог го во ра са за тво ре ног са ста на ка ру ко вод ства Со ци ја ли
стич ке пар ти је одр жа ног 26 . ма ја на је зе ру Ба ла тон . У са да већ 
ле ген дар ном го во ру262 пу ном на род ских из ра за и екс пли цит них 
псов ки, ма ђар ски пре ми јер је при знао да има ју ка та стро фал не 
ре зул та те то ком прет ход не че ти ри го ди не, али и да су у ин те ре
су пред из бор не кам па ње ла га ли и кри во тво ри ли ста ти стич ке 
по дат ке . Ре као је и да не ма ју са чи ме да иза ђу пред на род, ни
јед ну успе шну ме ру ко јом би се по хва ли ли . До са да, твр дио је 
Ђур ча њи, спа сло нас је бож је про ви ђе ње, „оби ље ке ша у свет ској 
еко но ми ји и сто ти не три ко ва о ко ји ма очи глед но ни шта не зна
те” . Али то ме је до шао крај и зе мља очи глед но иде ка бан кро ту . 
За тим је из ло жио чи тав низ мо гу ћих ме ра за при ку пља ње до
дат ног нов ца од гра ђа на, ме ра ко је су у сва ком слу ча ју мо гле да 
до не су тек тре ћи ну по треб ног  нов ца . Пре ми јер је утвр дио да 
су зе мљи нео п ход ни ду бљи, не по пу лар ни ре зо ви или јој сле ди 
про паст . „До са да смо са мо ла га ли: ују тру, у под не и уве че, али 
та ко ви ше не мо же” .

Ђур ча њи је у го во ру по себ но апо стро фи рао ка та стро фал но 
ста ње у здрав ству (за сно ва но на се ту ла жи) и обра зо ва њу ко ји су 
но ми нал но јеф ти ни али пу ни ко руп ци је и су штин ски не пра вед
ни . За обра зов ни си стем је ре као да је скан да ло зан јер за пра во 
ели та у пот пу но сти кон тро ли ше елит не обра зов не ин сти ту ци је 
где шко лу је сво ју де цу бес плат но: „ . .во де ћих де сет хи ља да (љу
ди) ре про ду ку је се бе за хва љу ју ћи јав ном нов цу” .263 Кључ на је 

262 Види Ferenc Gyurczany, „Balaton Speech”, http://en .wikipedia .org/wiki/Fe
renc_Gyurcs%C3%A1ny%27s_speech_in_Balaton%C5%91sz%C3%B6d_in_
May_2006; оригинална верзија http://nol .hu/archivum/archiv417593

263 Овај Ђурчањијев говор покреће читав низ питања за савремену поли ти
ко ло гију и ван мађарског контекста: нпр . у колико је земаља статистика 
овако непоуздана и подложна политичком штимовању; какав то однос 
под ра зумева између професионалаца, бирократа, научника и политичара; 
какво је стварно економско стање у европским земљама за које се сматра 
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ре ченица ко јом он за о кру жу је из ла га ње про бле ма и ста ња: „Не 
усу ђу је мо се да до так не мо го ми лу еви дент них дру штве них ла жи 
јер се бо ји мо по ли тич ких по сле ди ца ко је би нас по го ди ле” . Усу дио 
бих се да ка жем да би ову ре че ни цу у по та ји ве ро ват но из го во рио 
нај ве ћи број европ ских пре ми је ра ко ји власт тра же на из бо ри ма .

Упр кос сна жном на ле ту улич них про те ста, Ђур ча њи је ва 
вла да је оп ста ла и у су шти ни кре ну ла у не ку вр сту ре фор ми 
ка кве је он на ја вио на кра ју по ме ну тог го во ра . Већ кра јем го
ди не кроз пар ла мент је про шло не ко ли ко ме ра ко је су ишле ка 
ре фор ми здрав стве ног и обра зов ног си сте ма: уве де не су пар ти
ци па ци је за по се те ле ка ру и зу ба ру, за тим на пла ћи ва ње бо рав ка 
у бол ни ци по да ну ле жа ња као и шко ла ри не за сту ди ра ње на 
др жав ним уни вер зи те ти ма . Ове ме ре су сту пи ле на сна гу већ 
по чет ком сле де ће го ди не .

Опо зи ци о ни Фи дес је од са ме на ја ве до но ше ња ових ме ра 
кре нуо да их оспо ра ва и да тра жи ре фе рен дум за њи хо во оба
ра ње . Ре фе рен дум ска про це ду ра по кре ну та је од мах на кон усва
ја ња по ме ну тог за ко но дав ства . На кон го ди ну и по да на до шло 
се и до са мог ре фе рен ду ма .

По ста вља се, ме ђу тим, пи та ње раз ло га ова квог су штин ски 
нео д го вор ног по на ша ња опо зи ци је ко ја ће на кон до ла ска на 
власт че ти ри го ди не ка сни је по че ти да во ди слич ну по ли ти ку . 
По што је у то вре ме по ме ну ти го вор већ био об ја вљен, Фи дес 
је имао ре ал не ин фор ма ци је о ло шем ста њу до ма ће еко но ми је . 
Од го вор но по на ша ње би за и ста под ра зу ме ва ло по моћ вла сти 
да из гу ра по треб не ре фор ме ко је би сма њи ле тен ден ци ју за ду
жи ва ња зе мље . Уме сто то га Ор бан је иза брао кла сич ну по пу
ли стич ку стра те ги ју оспо ра ва ња но вих на ме та што ну жно во ди 
по гор ша њу ста ња јав них фи нан си ја .264 Раз ло ге тре ба тра жи ти 
у ду бо кој по де ље но сти ма ђар ске по ли тич ке ели те и очи глед но 
огром ној же љи Фи де са да што пре, по сва ку це ну обо ри вла да
ју ћи ка би нет .265

да су успешни примери транзиције; да ли се и у другим земљама елита на 
овај начин саморепродукује и одржава захваљујући контроли јавних и 
државних ресурса; ако то ради по цену упропашћавања земље, да ли се ту 
онда може говорити о свесној корупцији, некој врсти издаје националног 
интереса по моделу који Јован Душанић назива компрадорским итд . Види 
Душанић, Бећарска економија, Београдска пословна школа, Београд, 2008 .

264 Треба узгред приметити да су тада социјалисти (дакле влада левице) 
ини цирали програм делимичне либерализације, док је десница бранила 
очување мера социјалног старања не водећи рачуна о трошковима које то 
захтева .

265 У време референдума појавиле су се и спекулације да су делимично при
сутни и геополитички разлози . Попут многих европских премијера, и 
Ђурчањи је почео да улази у веће пословне аранжмане са руским партне
рима, што је укључивало и продају једног дела МОЛа, државне нафтне 
компаније, као и укључивање Мађарске у пројекат изградње г асовода 
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У сва ком слу ча ју, ре фе рен дум ко ји је одр жан у мар ту 2008 . 
био је пре крет ни ца у дру гом ман да ту со ци ја ли стич ке вла де . 
Гла са чи ма су би ла по ну ђе на три пи та ња ко ји ма је Фи дес тра
жио уки да ње по ме ну тих ме ра . Упр кос ис тра жи ва њи ма јав ног 
мње ња ко ја су пред ви ђа ла не до вољ ну из ла зност на ни воу од 
око 40%, гла са ло је пре ко 53% ста нов ни ка са би рач ким пра вом . 
Ве ћи на је на рав но на пи та ња од го во ри ла по тврд но та ко да су 
ре форм ске ме ре мо ра ле да бу ду по ву че не . 

Ре фе рен дум је до жи вљен као ве ли ка Ор ба но ва по бе да, пре 
све га у по гле ду успе ха да се око ове ак ци је мо би ли ше огром на 
ве ћи на би ра ча . На кон то га крај со ци ја ли ста по стао је са мо пи
та ње вре ме на . Од мах су ре а го ва ли ли бе ра ли из ла зе ћи из вла
де, на ја вљу ју ћи да ће убу ду ће са мо да ва ти ма њин ску по др шку 
Ђур ча њи је вом ка би не ту . Фи дес је још ин тен зив ни је по чео да 
тра жи ван ред не из бо ре, а вла да је са по чет ком гло бал не еко
ном ске кри зе до би ла но ве про бле ме . 

На и ме, у свет ској еко но ми ји ни је ви ше би ло оно ли ко ке ша 
ко ји их је ра ни је спа ша вао (Ђур ча њи јев го вор), Ор ба нов ре фе
рен дум је из ма као још је дан по тен ци јал ни из вор, а по че ла је да 
ра сте и не ли квид ност при вре де и по је ди на ца са кре ди ти ма . То 
се, ра зу мљи во, пре не ло и на бан ке (по себ но аустриј ске ко је су 
нај број ни је на ма ђар ском бан кар ском тр жи шту) и у јед ном тре
нут ку Ма ђар ској је за пре тио слом фи нан сиј ског си сте ма . Ве о ма 
за ни мљи во је да је ова зе мља ме ђу пр ви ма у Евро пи ис ку си ла 
тај про блем . 

По чет ком но вем бра 2008 . озва ни чен је се дам на е сто ме сеч ни 
стендбај аран жман Ма ђар ске са ММФом у ко ме је укуп ни па
кет кре ди та по ву че ног од ММФа, Свет ске бан ке и Европ ске уни
је из но сио 25 ми ли јар ди до ла ра .266 Ци ље ви су би ли очи глед но 
спре ча ва ње сло ма фи нан сиј ског си сте ма и по моћ свим еко ном
ским фак то ри ма да по вра те еле мен тар ну ли квид ност (укљу чу
ју ћи и за ду же не гра ђа не ко ји ма је вла да омо гу ћи ла да кре ди те 
ин дек си ра не у швај цар ским фран ци ма пре ве ду на до ма ће фо
рин те) . Ти ме је укуп ни дуг до дат но уве ћан до енорм них ви си на . 

Сле де ћа го ди на до не ла је из бо ре за Европ ски пар ла мент одр
жа не у ју ну . На њи ма су со ци ја ли сти до жи ве ли пот пу ни де бакл . 

Јужни ток . Индикативно је било да су америчке политичке фондације (а 
пре свега Међународни републикански институт, ИРИ) доста помагале 
и подржавале Орбанов наступ, упркос референдумском програму који је 
потпуно супротан ономе што они промовишу . С друге стране, Орбан је у 
то доба оштро критиковао приближавање Русима и наговештавао излазак 
из Јужног тока када дође на власт .

266 „IMF Agrees $15 .7 Billion Loan to Bolster Hungary's Finances”, IMF Survey 
online, 06 .11 .2008, http://www .imf .org/external/pubs/ft/survey/so/2008/
car110608a .htm, прегледано 12 .04 .2011 .
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Фи дес је од нео огром ну по бе ду267 на ја вљу ју ћи ти ме ве ли ки три
јумф на сле де ћим пар ла мен тар ним из бо ри ма . Но вост је би ла 
ве ли ки успех екс трем но де сне пар ти је Јо бик ко ја је не што ра ни је 
фор ми ра на от це пље њем екс трем них де ло ва Фи де са . Овим из бо
ри ма је прет хо ди ла април ска сме на на ме сту пре ми је ра . Слич но 
као у Бри та ни ји, све не по пу лар ни јег Ђур ча њи ја на ме сту пр вог 
ми ни стра за ме нио је Гор дон Бај наи, још је дан из кру га по ли
ти ча ра бо га та ша . Ње го ва на ја ва да ће при о ри тет би ти на ста вак 
сма ње ња бу џет ског де фи ци та (у прет ход не три го ди не све ден 
је са 9% на 3%) и да ље сма ње ње со ци ја лих да ва ња, очи глед но је 
са по ли тич ке тач ке гле ди шта би ло са мо у би стве но . Ни је мно го 
по мо гла ње го ва тврд ња да ви ше не ма па ра за сва ђа ње . Вла сти 
глад ни Фи дес од био је да га по др жи и уме сто то га по но во је за
тра жио пре вре ме не из бо ре .

Уз гред, тре ба по ме ну ти да је у исто вре ме Ор бан оштро кри
ти ко вао при сту па ње Ма ђар ске пла но ви ма за иград њу га со во да 
Ју жни ток и по слов но при бли жа ва ње вр ха вла сти Ру си ма . Као 
што ће мо ка сни је ви де ти, и ово ће се на кон сме не вла сти из ме
ни ти, што зна чи да је и на овом по љу Ор бан бру тал но ко ри стио 
по пу ли зам и ин стру мен та ли зо вао на сле ђе ни страх од Ру си је 
ме ђу би ра чи ма, као и на За па ду .

*

Стра те ги ја Фи де са то ком ове че ти ри го ди не би ла је ба зи ра
на на со ци јал ном по пу ли зму и на ак тив ном ра за ра њу ле ги ти
ми те та вла сти пре ко нај ра зли чи ти јих сред ста ва, укљу чу ју ћи 
и об ја вљи ва ње Ђур ча њи је вог го во ра . У исто вре ме ве о ма су се 
па жљи во чу ва ли од из но ше ња соп стве ног про гра ма . Да кле, 
огра ни чи ли су се на ап стракт ну кри ти ку ре жи ма и на че ка ње 
да се он соп стве ним гре шка ма уру ши .268 

С дру ге стра не, они су вр ло па жљи во при пре ма ли ком пле
тан па кет ре фор ми ко је ће спро во ди ти на кон до ла ска на власт . 
У но вем бру 2009 . аутор овог тек ста имао је при ли ку да по се
ти Фи де су бли ску фон да ци ју Са за двег и да се у раз го во ру са 
ди рек то ром Иштва ном Штум фом упо зна са па ке том ме ра ко ји 
при пре ма ју, у шта спа да и про ме на уста ва . Штумф је ина че у 
пе ри о ду 1998−2002 . био шеф ка би не та пре ми је ра Вик то ра Ор
ба на . То ком по ме ну тог раз го во ра имао сам при ли ку да схва тим 

267 Фидес је добио 56,36% а социјалисти свега 17,37% . Јобик је добацио скоро 
до 15% . http://www .europarl .europa .eu/parliament/archive/elections2009/en/
hungary_en .html

268 Понашање Српске напредне странке у Србији је пресликани модел та квог 
деловања који је по последњим истраживањима очигледно и овде пло до
тво ран . Ово није случајно: СНС има изванредну сарадњу са Фидесом .
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ко ли ко су на ме ре овог ти ма озбиљ не . Штумф је из нео ми шље
ње да је кри за др жа ве су штин ска, да она ни је по ве за на са мо 
са ак ту ел ним гло бал ним еко ном ским тур бу лен ци ја ма, већ да 
за пра во вла да уве ре ње ка ко је чи та ва тран зи ци ја ишла у по гре
шном прав цу . Основ ни пра вац пла ни ра них ре фор ми ишао је ка 
по нов ном ус по ста вља њу Ма ђар ске као еко ном ски и по ли тич ки 
са мо о др жи ве зе мље, што она у том тре нут ку ни је би ла .

На кон европ ских из бо ра по ста ло је пот пу но ја сно да ће Фи
дес сле де ће го ди не до ћи на власт . Со ци ја ли сти су 2009 . за вр
ши ли са још го рим еко ном ским по ка за те љи ма: пад при вре де 
је био 6,3% а не за по сле ност је до сти гла 11,4% . Основ но пи та ње 
би ло је сто га ко ли ко ће сна жна по бе да Фи де са да бу де и ка ко 
ће обез бе ди ти дво тре ћин ску ве ћи ну у пар ла мен ту ко ја је нео п
ход на за про ме ну уста ва . Све до из бо ра сле де ће го ди не по сто
јао је не де фи ни сан од нос са Јо би ком . С јед не стра не, Јо бик је у 
ра ди ка ли зо ва ној вер зи ји из но сио мно ге про бле ме о ко ји ма се 
и у Фи де су раз ми шља ло, чи ме је јед ним де лом отва рао вра та за 
њих . С дру ге стра не, по сто јао је страх да ће та ко од ву ћи је дан део 
по тен ци јал них Фи де со вих би ра ча или за пла ши ти мно ге нео д
луч не ко ји би ина че би ли скло ни про ме на ма, али ко ји би мо гли 
да од у ста ну за пла ше ни Јо би ко вим ра ди ка ли змом, из ра зи тим 
на ци о на ли змом са ви ше ма ње еск пли цит ним тра го ви ма ан ти
се ми ти зма .269 

Овај од нос са Јо би ком мо же би ти ве о ма за ни мљив за ге не
рал но из у ча ва ње пар тиј ске про бле ма ти ке с об зи ром на на чин на 
ко ји пар ти је уме ре не де сни це по не кад ства ра ју тај ди ја лек тич ки 
то пло хлад но од нос са пар ти ја ма екс трем не де сни це .270 У овом 
слу ча ју, ре зул тат је по ка зао да је Фи дес из та кве стра те ги је из
ра зи то про фи ти рао, осва ја ју ћи на из бо ри ма 2010 . ви ше од две 
тре ћи не по сла нич ких ме ста . На кон то га је по ста ло ја сно да им 
по моћ Јо би ка не ће би ти по треб на, па је и њи хо ва ре то ри ка пре ма 
екс тре ми сти ма по ста ла мно го твр ђа у по ку ша ју да се дис тан ци
ра њем од њих пред ста ве као ле ги тим на кон зер ва тив на пар ти ја . 

У сва ком слу ча ју, на кон дру гог кру га из бо ра одр жа них 25 . 
апри ла Фи дес је са ско ро 53% гла со ва имао 263 ме ста у пар ла
мен  ту од укуп но 386 . Со ци ја ли сти су са 19,3% осво ји ли све га 59 

269 Јобик је одржавао блиске везе са паравојном формацијом Мађарска гарда, 
а њихов лидер Габор Вона обећао је да ће се након избора у парламенту 
појавити у униформи ове паравојне формације .

270 Постојање такве странке која се јасно позиционира на екстремном полу и 
која својом реториком помера границе прихватљивости у јавном дискурсу 
веома је важно за умерену партију јер се тиме шири простор онога што 
она може да уради, а да и даље буде прихваћена као умерена . У Србији је 
слично томе деловање ЛДПа који служи као весник политика и мера које 
умерени ДС након извесног периода реализује .
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ме ста (131 ма ње не го 2006) . Већ 29 . ма ја но ва Фи де со ва вла да 
сту пи ла је на ду жност . Ор бан је пред ста вио нај ма њи ка би нет у 
по след њих два де сет го ди на, са ста вљен од све га осам ми ни ста ра, 
на ја вљу ју ћи ти ме ре зо ве у јав ној упра ви и штед њу . 

У пре ми јер ском екс по зеу еко но ми ја је ра зу мљи во за у зе ла 
до ми нант но ме сто . Ме ђу тим и прак тич но, а и сим бо лич ки ва
жно би ло је то што је на са мом по чет ку ра да при о ри тет дат иден
ти тет ским пи та њи ма . Већ 31 . ма ја но ви пар ла мент је на пред лог 
вла де до нео од лу ку да се 6 . јун, дан пот пи си ва ња Три ја нон ског 
спо ра зу ма, про гла си Да ном на ци о нал ног је дин ства Ма ђа ра у 
зе мљи и све ту . Ова ме ра је ја сно ука за ла на пра вац по ли ти ке 
ко ји ће ићи на што бли же по ве зи ва ње ди ја спо ре и Ма ђа ра ко ји 
жи ве у окол ним зе мља ма са ма ти цом . Сто га је, ве о ма ло гич но, 
као пр ва ме ра из тог па ке та би ло до но ше ње За ко на о двој ном 
др жа вљан ству за Ма ђа ре ко ји жи ве ван Ма ђар ске . 

Са огром ном ве ћи ном у пар ла мен ту и ат мос фе ром ка ква се 
кре и ра ла у јав ном мње њу, Фи де су је ко нач но би ло ве о ма ла ко да 
ре а ли зу је овај свој ста ри план . Со ци ја ли сти су 2004 . ову иде ју 
из не ли на ре фе рен дум, аги ту ју ћи про тив . Та да се ја сно ви де ла 
ку руцла банц ли ни ја по де ле у ма ђар ском дру штву и ели ти . Со
ци ја ли сти су твр ди ли да је та ква ме ра не по треб на, ан ти е вроп
ска и да до но си про бле ме, док је Фи дес ин си сти рао да је она 
нео п ход на за за о кру жи ва ње ма ђар ског кул тур ног и ет нич ког 
про сто ра и од бра ну иден ти те та Ма ђа ра ко ји на кон Три ја но на 
жи ве у дру гим зе мља ма . За хва љу ју ћи сна зи со ци ја ли ста ре фе
рен дум ни је ус пео, па је иде ја двој ног др жа вљан ства од ба че на . 
Сто га је Ор бан три јум фал но про ву као ову ме ру кроз пар ла мент 
уво де ћи док три ну о на ци ји за јед нич ке кул ту ре .

Чи та ва ак ци ја је ди пло мат ски до ста ло ше из ве де на, без аде
кват не по ли тич ке при пре ме окол них зе ма ља . Је ди но из Ср би је 
ни су до шли гла со ви про те ста бу ду ћи да је ов де иста ме ра спро ве
де на још 2007 . го ди не . Ме ђу тим, Ру му ни ја и Укра ји на су иза шле 
са гла сним про те сти ма док је Сло вач ка по ме ну ту ме ру до жи ве ла 
као на пад на свој су ве ре ни тет и оп ста нак . Сло вач ки пар ла мент 
је од мах из гла сао кон тра ме ре ко је на го ве шта ва ју уки да ње од ре
ђе них пра ва за оне сло вач ке Ма ђа ре ко ји се од лу че на узи ма ње и 
дру гог па со ша . Ор ба но ва вла да ни је мно го во ди ла ра чу на о тим 
про те сти ма јер јој је очи глед но мно го ва жни ја би ла уну тра шња 
хо мо ге ни за ци ја ста нов ни штва у са мој Ма ђар ској . Пре све га кад 
су у пи та њу на сту па ју ће еко ном ске ме ре .271

271 Ово је такође познати и у демократијама изгледа неопходан политички 
сценарио . Влада Маргарет Тачер кренула је са озбиљним реформским за
хватима у економији и социјалној политици тек кад је у Фокландском рату 
добила ореол победника и националистичког хероја . Дакле, одређеним 
нивоом националистичког легитимитета покривају се непопуларне мере 
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Но из гле да да је као при пре ма за пред сто је ћи па кет еко ном
ских про ме на би ла укљу че на и из ме на За ко на о ин фор ми са њу . 
Ако је двој но др жа вљан ство иза зва ло кон тро вер зе у од но си ма 
са окол ним зе мља ма, из ме на За ко на о ин фор ми са њу на ву кла је 
на Ор ба но ву вла ду гнев ве ли ког де ла европ ског јав ног мње ња и 
бри сел ске би ро кра ти је . Овај За кон је, да све бу де за ни мљи ви је, 
усво јен 1 . ја ну а ра 2011, да кле истог да на ка да је Ма ђар ска пре у
зе ла пред се да ва ње Европ ском уни јом .

Овај обим ни и де таљ ни За кон са чи њен са ја сним кон зер
ва тив ним пред зна ком об ја вљен је на чак 140 стра на . За кон је 
нпр . до нео ја чу за шти ту ма ло лет них осо ба од пор но граф ских и 
хо рор про гра ма, про пи сао је ја сне ме ре за спре ча ва ње мо но по
ла у ме диј ској сфе ри, де таљ но је ре гу ли сао до зво ље но вре ме за 
ре кла ме и санк ци је за оне ко ји ту од ред бу не по шту ју . За кон је 
та ко ђе ин си сти рао на афир ма ци ји до ма ћих про гра ма уво де ћи 
сра зме ру из ме ђу до ма ћих и уве зе них про гра ма . 

У ње го ве кон тро верз ни је од ред бе спа да до де љи ва ње за дат
ка на ци о нал ној аген ци ји МТИ да спре ма ве сти и да их ди стри
бу и ра Ма ђар ској на ци о нал ној те ле ви зи ји, Ма ђар ском ра ди ју и 
те ле ви зи ји Ду нав . Ова аген ци ја би та ко ђе тре ба ло да при пре ма 
и ин тер нет ин фор ма ци је и да их ди стри бу и ра по чи та вом све ту . 

Још ве ће жал бе до ла зи ле су на овла шће ња но во фор ми ра
них аген ци ја, Ме диј ског са ве та и Аген ци је за над зор ко му ни
ка ци о ног ра да, ко је су до би ле од ре ше не ру ке за над зи ра ње ра да 
ме ди ја и за њи хо во дра кон ско ка жња ва ње уко ли ко пре су де да 
не ки од ме ди ја кр ши од ред бу о урав но те же ном из ве шта ва њу . 
Ова од ред ба ко ја по ку ша ва да ми ни ми зи ра про па ган ду у јав
ном про сто ру, са ма по се би до вољ но про бле ма тич на, до би ла је 
још екс трем ни ји вид ши ре њем овла шће ња аген ци ја и на ин тер
нет про стор . Да кле, пр ви пут су ове на вод но не за ви сне аген ци је 
до би ле мо гућ ност да над гле да ју и кон тро ли шу рад и ин тер нет 
пор та ла и бло го ва, као и да ка жња ва ју од го вор на ли ца за кр ше
ње ме диј ских од ред би у ин тер нет гла си ли ма .

Још јед на зна чај на но вост би ла је уво ђе ње оба ве зе за ма ђар
ске ме ди је да про мо ви шу и под сти чу на ци о нал не вред но сти, 
мо рал и па три о ти зам . Дру га је оба ве за от кри ва ња из во ра ин
фор ма ци је ако то за тра жи Ме диј ски са вет .

Под удар За ко на тре ба ло је да до ђу и стра ни до пи сни ци . 
Су шти ну ове ме ре раз от крио је пред сед ник пар ла мен та Ла сло 
Ке вер ка да је на ја вио да ће се пре и спи та ти стал не но ви нар ске и 
екс перт ске про пу сни це за пра ће ње ра да пар ла мен та . Ка ко је он 

које бар краткорочно иду на штету великих слојева становништва . Резул
тати локалних избора на којима је у октобру 2010 . Фидес добио чак 63% 
гласова говоре да је ова стратегија дала плодове .
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ус твр дио у из ја ви за Ин фор ра дио, ме ђу тих 700 љу ди ко ји има ју 
про пу сни це ве о ма ма ли број ствар но ра ди у ме ди ји ма . Ве ћи на 
су „ла жни струч ња ци, ло би сти или шпи ју ни” . Ор ба но ва вла да 
је да кле зна ла да ће вр ло бр зо ући у су коб са бри сел ским и гло
бал ним струк ту ра ма мо ћи и по ку ша ла је да ве ћом кон тро лом 
из ве шта ва ња стра на ца спре чи кам па ње про тив свог ра да . Сто га 
је у За кон ушла и од ред ба о мо гућ но сти ка жња ва ња стра них 
из ве шта ча уко ли ко не а де кват но из ве шта ва ју о де ша ва њи ма у 
Ма ђар ској .

Про тив ова квих ре ше ња уста ли су не са мо опо зи ци ја већ 
и мно га но ви нар ска удру же ња, као и во де ћи ме ди ји . Не ко ли
ко њих се по ја ви ло са пра зним на слов ним стра на ма, во де ћи 
днев ник Неп са бад шаг се обра тио Устав ном су ду, а за јед но су се 
жа ли ли бри сел ским ин сти ту ци ја ма . Овај по след њи по сту пак 
уро дио је пло дом . Ко ме сар за ди ги тал ну аген ду Не ли Крус упу
ти ла је ма ђар ској вла ди зах тев да се из ме ни је да на ест спор них 
та ча ка За ко на о ин фор ми са њу . На кон по чет них опи ра ња, Ор бан 
је по сле пре го во ра са Европ ском ко ми си јом при хва тио да до 18 . 
фе бру а ра пар ла мент из ме ни че ти ри тач ке . Ци ти ра мо до пи сни
ка не дељ ни ка Пе чат из Бу дим пе ште Ву ји ћа: „Пр ва је да ће се 
зах те ви за ’урав но те же но’ из ве шта ва ње при ме њи ва ти са мо код 
елек трон ских гла си ла (ра дио и те ле ви зи ја), а не и код штам па
них и ин тер нет ме ди ја . Дру га, да ће са мо услу жни ме ди ји ко ји 
оба вља ју и по слов ну де лат ност (ре кла ме, огла си) пот па да ти под 
упра ву но во фор ми ра ног Ре ви зор ско ме диј ског цен тра (РМЦ) . У 
тре ћој тач ки сва кој ин фор ма тив ној ку ћи оста вље на је мо гућ ност 
да на осно ву За ко на о ме ди ји ма у Ма ђар ској и усво је них ре зо
лу ци ја и пре по ру ка Пар ла мен тар не скуп шти не Са ве та Евро пе у 
овој обла сти са ме про це не шта је за њих отво ре но вре ђа ње ли ца 
и гру па (или не), и то одо бре или за бра не у свом ме ди ју! Че твр та 
тач ка тре ти ра ме ди је чи је су цен тра ле у ино стран ству и њи хо ве 
до пи сни ке у Ма ђар ској! Њи ма су за тен ден ци о зно и ан ти ма ђар
ско са оп шта ва ње ин фор ма ци ја у сво јим зе мља ма пред ви ђе не 
опо ме не и знат но бла же фи нан сиј ске санк ци је од пр во бит но 
пред ло же них, о че му ће од лу чи ти РЦМ” .272 

У на став ку члан ка исти аутор до но си чи тав низ ме ра ко је су 
по ње му не при хва тљи ве, и ко је за и ста је су до ста не у би ча је не за 
на ма по зна та схва та ња ме диј ских сло бо да, али су пред став ни
ци Ко ми си је и Европ ског пар ла мен та ипак од лу чи ли да мо гу да 
оста ну . Да кле Ор бан је у су шти ни ус пео да до би је зе ле но све тло 
Бри се ла за нај ве ћи део па ке та ре фор ме ме диј ског сек то ра и ти ме 
оства рио ве ли ку по ли тич ку по бе ду .

272 Властимир Вујић, „Брисел против Будимпеште”, Печат, 24 .02 .2011 .
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Још је дан вр ло не ти пи чан по тез је сте на ја ва цен тра ли за
ци је обра зов ног и здрав стве ног сек то ра . По што се на ма да нас 
сер ви ра иде о ло ги ја по ко јој је сва ка де цен тра ли за ци ја и ре ги о
на ли за ци ја са ма по се би до бра, за бо ра вља се да је нпр . у Бри та
ни ји се дам де се тих упра во ра ди кал на де цен тра ли за ци ја до ве ла 
до не ве ро ват не не е фи ка сно сти и ја ва шлу ка у јав ној упра ви .273 
У дру гој Ју го сла ви ји је исти про цес ду го роч но во дио рас па ду 
др жа ве, а крат ко роч но се дам де се тих до бр зог, ра ди кал ног за
ду жи ва ња зе мље, на кон што су по ред ре пу бли ка и по кра ји на 
и ло кал не са мо у пра ве до би ле пра во да са мо стал но од лу чу ју о 
за ду жи ва њу, узи ма њу и от пла ти кре ди та .274 Та че ро ва је спро ве
ла вр ло дра стич ну ре цен тра ли за ци ју јав не упра ве сма тра ју ћи 
да је то нео п хо дан услов за истин ску ре фор му др жа ве и јав них 
фи нан си ја . У слич ном прав цу кре нуо је и Ор бан са сво јим па
ке том ме ра у ове две обла сти .

По ред иден ти тет ског па ке та, нај ва жни ји сек тор на ко ме ће 
се ве ро ват но и од лу чи ва ти бу ду ћа по ли тич ка суд би на Ор ба но
вих ре фор ми је сте еко но ми ја . Ту је Ор бан пред у зео нај дра стич
ни је и нај хра бри је по те зе ко ји су, као што ће мо ви де ти, ве о ма 
ри зич ни и опет не ти пич ни за по на ша ње европ ских вла да ко је 
углав ном по ла ко кли зе у фи нан сиј ску не ли квид ност, узи ма ју ћи 
но ве кре ди те ка ко би са мо од ло жи ле из ве сни еко ном ски бан
крот . Фи де со ва вла да је ода бра ла дру га чи ји пут за ко ји су мно ги 
ана ли ти ча ри ре кли да је пра во игра ње са ва тром .

Но ва вла да про кла мо ва ла је иде ју да се Ма ђар ска еко ном ски 
по ста ви на соп стве не но ге и да пре све га про ба да сма њи сво је 
за ду же ње . Ве о ма бр зо на кон сту па ња на власт они су до не ли 
па кет од два де сет и де вет еко ном ских ме ра ко ји ма су ре а ли зо ва
ли про грам ка кав су и на ја вљи ва ли . На при мер, кор по ра тив ни 
по рез сма њен је са 19% на 10% за ком па ни је чи ја го ди шња до бит 
не пре ла зи 1,75 ми ли о на евра . Ти ме се за и ста по ма же по сло ва ње 
ма лих и сред њих ма ђар ских пред у зе ћа . За тим је уве де на је дин
стве на по ре ска сто па на пла те од 16%, и по ста вљен је ви син ски 
ли мит за пла те у јав ном сек то ру, др жав ним ин сти ту ци ја ма и 
Цен трал ној бан ци (7 .092 евра) .275 Из ме ђу оста лог, де ли мич но је 
сма њен и по рез на ал ко хол на пи ћа и ле га ли зо ва на је при ват на 

273 Џон Стјуарт Мил је с правом упозоравао да не постоји гора тиранија од ти
раније малих локалних властодржаца . Види Миша Ђурковић, Политичка 
мисао Џона Стјуарта Мила, Службени гласник, Београд, 2006, стр . 375 .

274 Види нпр . Дејан Јовић, Југославија држава која је одумрла, Реч, Београд, 
2003, посебно четврто поглавље „Економска криза”, стр . 205–252 .

275 Плата гувернера Мађарске народне банке до тада је била 27 .000 евра што 
је 40 пута више од мађарског просека .
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про из вод ња ра ки је (па лин ка) ко ја је но ми нал но би ла за бра ње на 
ви ше од 90 го ди на .276

То ком ле та 2010 . вла да је ушла у оштар клинч са Ме ђу на род
ним мо не тар ним фон дом да би се на кра ју пре го во ри пот пу но 
пре ки ну ли . Ор бан је од лу чио да се не ула зи у но ва за ду же ња већ 
да се, су прот но пре по ру ка ма ММФа и Бри се ла, ре ше ња по тра
же у соп стве ним из во ри ма . Основ ни про блем Ма ђар ске, ви де ли 
смо то из Ђур ча њи је вог го во ра, је сте где про на ћи но вац по тре
бан за функ ци о ни са ње си сте ма . Ор бан је овај про блем по ку шао 
да ре ши ни зом ме ра ко је су шо ки ра ле За пад, али до би ле ши ро
ку по др шку до ма ћег ста нов ни штва . По гле дај мо о че му је реч .

Да би спро вео свој еко ном ски па кет, Ор бан је кре нуо да под
ри ва ауто но ми ју Цен трал не бан ке и да је ста вља под кон тро лу 
сво је вла де . Фо рин та је до дат но де вал ви ра на, а он да се кре ну ло 
на нај ве ће фи нан сиј ске игра че ко је су оп ту жи ли да про фи ти ра ју 
у вре ме кри зе . Уве ден је на рок од три го ди не по се бан кри зни 
по рез за по сло ва ње ве ли ких фир ми (углав ном оних стра ног по
ре кла) . Ти ме се оче ку је око 1,3 ми ли јар де евра до дат них при
хо да за др жав ну ка су го ди шње . За тим је уве ден по се бан по рез 
за бан ке и оси гу ра ва ју ћа дру штва ко је је вла да јав но огла си ла 
нај ве ћим крив ци ма за ло ше еко ном ско ста ње у зе мљи . По рез за 
бан ке је про пи сан по сто пи од 0,45% њи хо вог укуп ног би лан са, 
а за оси гу ра ва ју ћа дру штва на 5,8 % од ис пла ће них пре ми ја . Од 
ових по ре за се оче ку је око 700 ми ли о на евра го ди шње .277 Су
шти ну овог по те за, као и чи та ве ре фор ме усме ре не (ка ко Фре да 
с пра вом при ме ћу је) ка по врат ку су ве ре ни те та и из вла че њу из 
кан џи ме ђу на род них бан кар ских су бје ка та из нео је сам Ор бан 
при ли ком обра зла га ња но вих по ре за: „Фи нан сиј ске ин сти ту ци је 
мо ра ју, ма кар при вре ме но, да пре у зму свој део да би фи скал
не оба ве зе би ле пра вед ни је рас по ре ђе не, то ком пе ри о да ко ји је 
нео п хо дан да се опо ра ви при вре да и ста би ли зу је фи нан сиј ска 
си ту а ци ја . По рез рас пи сан бан ка ма ну жан је, пра ве дан и ефи
ка сан и ко ри стан је за ин те ре се др жа ве и осо ба ко ји се на ла зе у 
на ро чи то те шким усло ви ма” .278

276 Тиме је заправо легализовано постојеће стање јер се процењује да постоји 
преко 40 .000 казана у којима се нелегално пече ракија . Властимир Вујић, 
„Орбан против Брисела”, Печат, 10 .09 .2010 .

277 Веома је занимљиво да је и Ангела Меркел најавила како би и Немачка 
мо гла да при мени слично решење од 2012 . Постоји доста спекулација да 
управо Немачка даје јаку политичку подршку Орбановој влади за овако 
ра ди кал не и нетипичне потезе, упркос томе што су и немачке компаније 
које по слу ју у Мађарској погођене неким од ових мера . Занимљиво је да је 
и но ви председник Мађарске, Фидесов кадар Пал Шмит, пореклом Немац .

278 Орбан према Gianluca Freda, La Rivolta di Ungheria, блог, 24 .07 .2010, http://
blogghete .blog .dada .net/archivi/201007, прегледанo 23 .04 .2011 .
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Бан ка ма је та ко ђе за бра ње но одо бра ва ње кре ди та уз ва лут
ну кла у зу лу као и по сло ва ње са та ко зва ним де ри ва ти ма . Ти ме су 
об у ста вље ни кре ди ти у еври ма и швај цар ским фран ци ма . Ор бан 
је по себ но апо стро фи рао кре ди те са ва лут ном кла у зу лом ко ји 
су по ње му нео прав да но по ра сли и гра ђа не до ве ли у мал те не 
роп ски по ло жај . Ра зу мљи во, ова кве ме ре су до не ле ши ро ку по
др шку до ма ће јав но сти, али и огром ну за бри ну тост ба на ка ко
ји ма се сма њу ју про фи ти, као и др жа ва из ко јих оне по ти чу .279 

Вла да је при хва ти ла да на ста ви по ли ти ку сма ње ња бу џет
ског де фи ци та ко ји је за 2010 . про јек то ван на 3,8% . Но вост је да 
је Ор бан су прот но оче ки ва њи ма про ме нио став о Ју жном то ку 
охра бру ју ћи ру ске ин ве сти ци је у енер ге ти ку, али је на ја вио и два 
озбиљ на тр го вин скопо слов на аран жма на са Ки ном . 

Пи та ње је да ли ће све ово би ти до вољ но за зе мљу ко ја има 
та ко ви сок спољ ни и јав ни дуг . Сто га је од са мог по чет ка вла да
ви не Ор бан по чео да раз ма тра нај кон тро верз ни ју иде ју до са
да, про је кат на ци о на ли за ци је при ват них пен зи о них фон до ва . У 
њи ма се на ла зи око 10,3 ми ли јар ди евра и вла да вр ло озбиљ но 
раз ми шља да тај но вац ста ви под сво ју кон тро лу и, у слу ча ју по
тре бе, ис ко ри сти за вра ћа ње јед ног де ла ме ђу на род них ду го ва . 
За чу до, Бри сел ни је ис по љио пре ви ше за бри ну то сти . Ор бан се 
у овом слу ча ју во ди кла сич ним др жав ним ре зо ном, при ме њу
ју ћи вр ло про бле ма тич не ме ре са ци љем спа ша ва ња др жа ве од 
фи нан сиј ског бан кро та . 

*

Као вр ху нац ве ли ког и за ма шног по сла ко ји је но ва вла да 
ура ди ла то ком пр ве го ди не до шао је и но ви Устав . Пар ла мент 
Ма ђар ске из гла сао га је 17 . апри ла а он је, на кон што га је пред
сед ник пот пи сао, и сту пио на сна гу кра јем ме се ца . Из све га ре че
ног ра зу мљи во је да је и он до нео не ка ра ди кал на и кон тро верз на 
ре ше ња, ко ја је но ва власт про ба ла да пред ста ви као не пре ви ше 
ве ли ко од сту па ње од до са да шњег устав ноправ ног си сте ма .

Ор бан је још то ком пред из бор не кам па ње на го ве шта вао да 
ши ри на за хва та ре фор ми ко је он на ме ра ва да спро ве де не ми
нов но тра жи и про ме ну Уста ва . И за и ста, до та да шњи Устав Ма
ђар ске до нет је још 1949 . го ди не, а де ли мич но је из ме њен 1989 . 

279 ОТП, „домаћа банка”, контролише четвртину тржишта док остале три че
твр тине држе углавном аустријске, италијанске и немачке банке . Међутим, 
чак три четвртине власништва ОТПа такође припада страним инвестито
рима . http://www .bankszovetseg .hu/bankszovetseg .cgi?p=otp_2010&r=&l=e
ng&v=8888277817, прегледанo 24 .04 .2011 .
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Да кле, ви ше од два де сет го ди на че ка ло се на но ви, са вре ме ни ји 
устав др жа ве .280 

Већ у ју ну 2010 . у пар ла мен ту је обра зо ван ко ми тет ко ји је 
ини ци рао про цес из ме не Уста ва . У исто вре ме пре ми јер је офор
мио ше сто чла но кон сул та тив но те ло са ста вље но од екс пе ра та . 
За тим је от по чео ши ро ки кон сул та тив ни про цес ко ји је укљу чио 
сла ње упит ни ка са 13 пи та ња на адре се ви ше од осам ми ли о
на гла са ча у зе мљи . Сво је од го во ре по сла ло је ви ше од 920 .000 
њих и вла да је вр ло озбиљ но узе ла у раз ма тра ње ре зул та те овог 
из ја шња ва ња . У ме ђу вре ме ну је опо зи ци ја од у ста ла од уче шћа 
у чи та вом про це су: у ок то бру су из ко ми те та ис ту пи ли пред
став ни ци со ци ја ли ста и зе ле них, да би по ло ви ном но вем бра то 
ура дио и Јо бик . 

На црт уста ва је иза звао до ста про тив реч них ре ак ци ја и кри
ти ке од стра не опо зи ци је, али и раз ли чи тих по ли тич ких су бје
ка та са за па да . Ов де ће мо из не ти не ко ли ко нај ва жни јих но вих 
ре ше ња пра те ћи, из ме ђу оста лог, и зва нич ни до ку мент ко јим је 
вла да Ма ђар ске ме ђу на род ној јав но сти об ја шња ва ла и пред ста
вља ла иде је ин те гри са не у На црт уста ва .281

У тач ки два овог до ку мен та пред ста вља се од ред ба ко ја се 
од но си на сма ње ње јав ног ду га . Као основ ни про блем др жа ве 
из ла же се огро ман јав ни дуг ко ји је до сти гао 80% БНПа и као 
циљ се ис ти че ње го во сма њи ва ње на ни во од 50% у ро ку од де
сет го ди на . Де фи ни ше се да пар ла мент мо же да до но си за ко не 
о др жав ном бу џе ту ко ји не ре зул ти ра ју по ве ћа њем ни воа ду га, 
осим у слу ча ју ка да по сто ји опа сност уру ша ва ња прав ног по рет
ка, или ако по сто ји зна чај на и трај на ре це си ја . Од ре ђу је се пра во 
По ре ског са ве та да ве то ом спре чи из гла са ва ње бу џе та ко ји не 
пра ти та кве про јек ци је .

Као нео п ход ну ме ру за ре а ли за ци ју овог про јек та вла да ви ди 
бо ље упра вља ње укуп ном јав ном имо ви ном, па се de fac to вр ши 
по сте пе на ре цен тра ли за ци ја кон тро ле др жав не имо ви не та ко 
што се сва имо ви на др жа ве и ло кал них са мо у пра ва од ре ђу је 
као на ци о нал ни по сед . Ор ба нов тим сма тра да са мо др жав на 
кон тро ла и над гле да ње мо же да обез бе ди ефи ка сно упра вља ње 
та квом имо ви ном .

Пре ла зи се за тим на пи та ње за бра не дис кри ми на ци је . У 
Уста ву се де фи ни шу за бра ње ни об ли ци дис кри ми на ци је ме ђу 
ко је не спа да дис кри ми на ци ја на осно ву сек су ал не ори јен та ци је 
или ста ро сти . Иако вла да твр ди да су ове гру пе ипак об у хва ћене 

280 Најближе томе била је социјалистичколиберална коалиција која је вла
да ла од 1994−1998 . и имала потребну парламентарну већину, но ни они 
ни су успели да заврше тај посао .

281 Види Position Paper on the Draft Hungarian Constitution .
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фра зом о „дру гим об ли ци ма”, не у вр шћа ва ње ових за бра на ја
сно све до чи о кон зер ва тив ном усме ре њу Уста ва ко ји и дру гим 
ре ше њи ма шти ти тра ди ци о нал ну по ро ди цу и тра ди ци о нал но 
ви ђен брак .

То се по себ но ви ди у тач ки че ти ри овог до ку мен та ко ја раз
ја шња ва од нос пре ма бра ку и по ро ди ци . Устав на од ред ба гла си: 
„Ма ђар ска ће шти ти ти ин сти ту ци ју бра ка, ко ја се схва та као 
за јед ни ца му шкар ца и же не, за сно ва на на до бро вољ ној од лу ци . 
Ма ђар ска ће та ко ће шти ти ти ин сти ту ци ју по ро ди це, ко ју пре
по зна је као осно ву за оп ста нак на ци је” . Уста во пре дла гач об ја
шња ва да се ти ме по шту је прак са ко ја је нор ми ра на и у не ко ли ко 
дру гих европ ских уста ва (Пољ ска, Ле то ни ја, Ли тва ни ја, Бу гар
ска) и ко ју је по ста вио Устав ни суд Ма ђар ске од лу ка ма из 1995, 
2007 . и 2008, пре ма ко ји ма брак исто пол них ли ца ни је мо гућ . 
С дру ге стра не, отва ра се мо гућ ност за та ко зва но ре ги стро ва но 
парт нер ство као на чин да та кве осо бе ре гу ли шу свој ста тус .

И пи та ње по ро ди це се ре гу ли ше на сли чан на чин: у нор
ма тив ном тек сту се екс пли цит но де фи ни ше по жељ но ре ше ње, 
кла сич на по ро ди ца, али се у раз ја шње њу ис ти че да се ти ме не 
дис кри ми ни шу ни са мо хра ни ро ди те љи ни ти па ро ви ко ји жи ве 
у не вен ча ној за јед ни ци .

Исти ме тод при ме њу је се и у тач ки пет кад се го во ри о за шти
ти фе ту са . На црт уста ва ја сно за го ва ра пра во фе ту са на жи вот 
ко је мо ра да бу де за шти ће но од тре нут ка за че ћа . У разја шње њу 
се ме ђу тим твр ди да се ти ме не при пре ма уки да ње мо гућ но сти 
абор ту са . Циљ Уста ва је де фи ни са ње за дат ка др жа ве да ко ри сти 
све под сти ца је ка ко би се ство ри ла си ту а ци ја у ко јој се под сти че 
од лу ка да се ра ђа ју и по ди жу де ца (нпр . ме ди цин ском по мо ћи, 
са ве то ва њем о пи та њи ма труд но ће и абор ту са, као и си сте мом 
по ре ских под сти ца ја ко ји ма се по ро ди ца ма до де љу ју по ре ске 
олак ши це) .

То ком про це са из ра де Уста ва по ја ви ла се чак и иде ја да се 
уве де гла сач ки под сти цај за ро ди те ље ти ме што би по ро ди це 
до би ле до дат на гла сач ка пра ва у име сво је де це . Од то га се, ка ко 
се у тач ки осам об ја шња ва, од у ста ло јер је све га 25% од го во ра 
на упит ни ке по др жа ло та кво ре ше ње .282

Кад се већ го во ри о пи та њи ма гла са ња, под се ти мо да је уста
во пре дла гач остао при ре ше њу ко јим се отва ра мо гућ ност да се 
гла сач ко пра во до де ли и но вим ма ђар ским др жа вља ни ма ко ји па
сош ове др жа ве стек ну на осно ву За ко на о двој ном др жа вљанству . 

282 У приватним разговорима са мађарским колегама чуо сам да се помиње 
један други разлог . Тим решењем би циганска гласачка популација по
стала прекомерно утицајна с обзиром на чињеницу да они имају највише 
деце .
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Устав не пре ци зи ра та кво ре ше ње, али оста вља мо гућ ност да га 
за ко но да вац уве де, слич но мо де лу ко ји по сто ји у Хр ват ској . 

За ни мљи ва су ре ше ња из пре ам бу ле ко ја де фи ни шу др жа ву 
и ње ну при ро ду . Уме сто ре пу бли ке Ма ђар ске, у Уста ву се го во ри 
о Ма ђар ској чи ме је ис так ну та јед на исто риј скоор ган ска ди
мен зи ја др жа ве . По сто ји ди рект но по зи ва ње на Бо га, хри шћан
ску при ро ду др жа ве и Све ту кру ну . Уста во пре дла гач је ин си сти
рао да ти ме по шту је европ ску прак су (слич на ре ше ња у уста ви ма 
Пољ ске, Грч ке и Ир ске), да ти ме не дис кри ми ни ше при пад ни ке 
дру гих вер ских за јед ни ца, већ са мо ис ти че хри шћан ске те ме ље 
и др жав ни кон ти ну и тет Ма ђар ске .

За крај по ме ни мо и спор око по зи ци је и овла шће ња Устав
ног су да . Тен ден ци ја сма ње ња ње го вих овла шће ња при сут на је 
од по чет ка Ор ба но ве вла да ви не и чи ни се да и Устав на ста вља 
ту тен ден ци ју . Ка ко се у до ку мен ту об ја шња ва, но вој вла сти је 
ва жно да се огра ни че пра ва Су да по пи та њи ма др жав ног бу
џе та и др жав ног ду га . На и ме, пот пу но у скла ду са тра ди ци јом 
др жав ног раз ло га уста во пре дла га чи твр де да по себ не ме ре фи
нан сиј ске угро же но сти др жа ве зах те ва ју од ре ше не ру ке за пу но 
пре у ре ђе ње фи нан сиј ског и фи скал ног си сте ма, у шта не же ле 
да до зво ле Устав ном су ду да се ме ша и да им огра ни ча ва по ље 
де ло ва ња .

*

Сти ца јем окол но сти Ма ђар ска је пре у зе ла пред се да ва ње 
Европ ским са ве том у тре нут ку ка да се и са ма упу сти ла у екс
пе ри мент пре у ре ђе ња сво је др жа ве и фи нан сиј ског сек то ра ко
ји иде у пот пу но су прот ном прав цу од но ми нал них ак ту ел них 
европ ских трен до ва . Не слу чај но, Ор ба но ва ад ми ни стра ци ја је 
све вре ме на уда ру пре све га ан гло сак сон ских кру го ва,283 али 
и бри сел ске би ро кра ти је . Ме ђу тим ле ги тим ност ових кри ти
ка да нас је да ле ко ма ња не го пре са мо две го ди не . Ир ска, као 
школ ски при мер зе мље ко ја је пра ти ла све пре по ру ке о под сти
ца њу стра них ин ве сти ци ја, по ре ској по ли ти ци и ими грацији, 

283 Погледати чланак у Вашингтон посту у коме им се прети позицијом 
европског парије: „Hungary’s strongest leader targets the media”, Washing
ton Post, editorial, 19 .07 .2010 . У једном каснијем чланку у истом дневнику 
алудирано је да је Орбан кренуо „путем путинизма” . Сличне формулације 
користи и енглески Економист, као и Јан Вернер Милер који је у часопису 
Дисент објавио чланак под називом „The Hungarian Tragedy” . Види Dissent, 
пролеће 2011, стр . 5−10 . Своје доприносе дали су и дежурни европски чува
ри политичке коректности па га је Данијел Кон Бендит, шездесетосмашки 
лидер, а сада председник фракције зелених, приликом расправе у Европ
ском парламенту 19 . јануара 2011 . окарактерисао као „европског Чавеза, 
националпопулисту који не разуме суштину структуре демократије” . 
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за врши ла је у бан кро ту . Пре ње слич но је про шла Грч ка, а не
дав но је и Пор ту га ли ја про гла си ла да ви ше ни је спо соб на да 
вра ћа сво је ду го ве . Крај ње је упит но ста ње Шпа ни је, па чак и 
Ита ли је, јед не од осни ва ча ЕУ . По да ци о при вре да ма но вих чла
ни ца та ко ђе не ули ва ју оп ти ми зам: ве ли ка ве ћи на има огро
ман спољ но тр го вин ски де фи цит и ве ли ки јав ни и спољ ни дуг . 
Украт ко, чи тав мо дел тран зи ци је и еко ном ског раз во ја ко ји је 
при ме њи ван у по след њих три де сет го ди на до ве ден је у пи та ње . 
Ко нач но, ка да се го во ри о Ма ђар ској не сме се ис пу сти ти из ви да 
да је упра во она све вре ме на во ђе на као нај бо љи ђак, као зе мља 
ко ја је нај до след ни је сле ди ла све пре по ру ке ММФа и Бри се ла .

Тек са овим ис ку ством по ста је ја сно у шта се но ва ма ђар ска 
вла да упу сти ла . Свест о ду би ни кри зе и нео п ход но сти тра же
ња но вих пу те ва ја сно је уоч љи ва ако се по гле да го вор ко ји је 
Вик тор Ор бан одр жао при ли ком пре у зи ма ња пред се да ва ња . 
Пре да ва ње је на зва но „Го ди на европ ске об но ве” .284 Ор бан екс
пли цит но ка же да су сви по зна ти европ ски пу те ви по тро ше ни 
и да би при бе га ва ње ста рим ре шњи ма до ве ло до истих гре ша ка 
ко је су ис тро ши ле и уна за ди ле Евро пу . Ни шта ви ше не ће би
ти као ра ни је, кон ста ту је он . Евро па не у мо љи во за о ста је у од
но су на дру ге кон ти нен те, а по себ но у од но су на Ази ју . Раз лог 
је то што су оба ре сур са на ко ји ма се за сни ва на пре дак јед не 
ци ви ли за ци је (људ ске енер ги је, ви тал ност оли че на пре све га 
у еко ном ском пред у зет ни штву, и свест о трај но сти оли че на у 
мо ра лу, вред но сти ма, исто риј ском се ћа њу, кул тур ној и вер ској 
тра ди ци ји) у Евро пи усах ну ла . Ор бан за тим кри ти ку је ком плет
ну да нас вла да ју ћу иде о ло ги ју скеп ти ци зма, ја ло вих по ли тич ки 
ко рект них де ба та, вир ту ел не еко но ми је ба зи ра не на вир ту ел ном 
нов цу итд . Ствар је то ли ко ду бо ка и озбиљ на да мо ра да се тра
жи ком плет на об но ва .

Осно ва об но ве мо ра да бу де из град ња ја ке др жа ве и ја ке за
јед ни це ко је ће би ти из над пу ког зби ра ин те ре са се бич них по је
ди на ца . Нај ве ћа пре пре ка да нас је вла да ју ћи си стем еко ном ског 
жи во та ба зи ран на кре ди ти ма, спе ку ла ци ји и пре за ду же но сти 
свих су бје ка та, од по је ди на ца и ком па ни ја до др жа ва . У том све
тлу не ви ди се ја сно шта је та до дат на вред ност ко ју Европ ска 
за јед ни ца до но си сво јим гра ђа ни ма . Са ја чим др жа ва ма тре ба 
нам, ка же Ор бан, и ја ча Евро па . Нео п ход но је ста би ли зо ва ти 
евро и вра ти ти еко ном ску и фи нан сиј ску ко о пе ра ци ју из ме ђу 
европ ских др жа ва ко ју је еко но ном ска кри за де бе ло на гри зла .

Ов де на жа лост не ма про сто ра за де таљ но из ла га ње ма ђар
ске по ли ти ке пред се да ва ња ко ја је, из ме ђу оста лог, укљу чи ва ла 

284 Viktor Orban, „The Year of European Renewal”, у Hungarian Review, Vol . II, 
No 1, 2011 .
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и ја ча ње ре ги о нал не са рад ње у цен трал ној Евро пи .285 По зи ци ја 
и зна чај ње ног пред се да ва ња су ме ђу тим до ста ума ње ни на кон 
сту па ња на сна гу Ли са бон ског спо ра зу ма и из бо ра Хер ма на ван 
Ром пе ја за пред сед ни ка Са ве та . По че так пред се да ва ња обе ле
жен је сим бо лич ким по те зом ко ји се у ди пло мат ским кру го ви ма 
сма тра ве ли ким га фом, а до дат но је по ди гао страх код окол них 
на ро да . На и ме, при ли ком пре у зи ма ња пред се да ва ња Ма ђар ска 
је из ло жи ла огро ман те пих ве ли чи не пре ко 220 ме та ра ква драт
них ко ји је на пра вљен у об ли ку пред три ја нон ске Ма ђар ске на 
ко ме су пред ста вље ни мно ги то по си ма ђар ске кул ту ре и исто
ри је .286

Го ди ну да на на кон по чет ка вла да ви не Фи де са мо ра се при
зна ти да је мно го ура ђе но у за цр та ном прав цу . Ка кви ће, ме ђу
тим, би ти ре зул та ти чи та вог по ме ну тог па ке та об но ве, пре све га 
кад је еко ном ска одр жи вост си сте ма у пи та њу, ви де ће се тек за 
не ко ли ко го ди на, ако вла да из др жи на том пу ту . Ор ба нов екс
пе ри мент је сва ка ко ве о ма хра бар и, ако ни шта дру го, ука зу је 
на то да европ ске зе мље и њи хо ви ли де ри очај нич ки по ку ша ва ју 
да на ђу но ве пу те ве за из лаз из за ча ра ног кру га си сте ма ко ји су 
по ста ви ли у по след њих не ко ли ко де це ни ја . 

285 Овој тематици је посвећен цео број часописа Foreign Policy Review, vol . 7 
(2010), који издаје Мађарски институт за међународне односе . Посебно 
треба погледати чланке Јаноша Терењија и Иштвана Чејтеија .

286 Чињеница да се такве карте, магнети и слични артефакти који пред ста
вљају Велику Мађарску могу наћи у слободној продаји у централним 
будим пештанским улицама и продавницама сувенира заиста подстичу на 
ра зми шља ње да ли је реч само о носталгији и фрустрацијама, или о ожи
вља ва њу ревизионистичке политике која се не одриче претензија на те ри
то рије околних држава . У време кад доносе Закон о двојном држављанству 
оче ки ва ло би се да буду много опрезнији са оваквим стварима, што за сад 
није случај .
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ИДЕ ЈЕ О СВЕТ СКОЈ ВЛА ДИ  
– НО ВИ ЈА ВИ ЂЕ ЊА

Да ли свет тре ба и мо же да до би је јед ну свет ску вла ду и ка
ко до ње до ћи? То ком по след ње две де це ни је на пи са но је мно го 
књи га, чла на ка, ела бо ра та и одр жа но исто то ли ко кон фе рен ци
ја, са ве то ва ња и се ми на ра о овом пи та њу . Те ма свет ске вла де је 
јед на од оних гра нич них ин тер ди сци пли нар них те ма на ко јој се 
су сре ћу фи ло зо фи, прав ни ци, по ли ти ко ло зи, со ци о ло зи, ки бер
не ти ча ри итд . Оно што ка рак те ри ше ве ћи ну ових раз ма тра ња је 
ин тен ци о на ли стич ки при ступ, стрикт но усме рен на раз ма тра ње 
нор ма тив ног иде а ла свет ске др жа ве, ко ји углав ном иг но ри ше 
прет ход не ина че ве о ма ин струк тив не и ко ри сне рас пра ве о овом 
фе но ме ну ка кве су се во ди ле у ви ше на вра та то ком про шлог 
ве ка (пр ва де це ни ја, за тим два де се тих у ве зи са Ли гом на ци ја 
и то ком три де се тих у ве зи са Бри ја но вим пла ном о европ ским 
ин те гра ци ја ма, као и у пр вој де це ни ји по сле Дру гог свет ског 
ра та у ве зи са ни зом уни вер за ли стич ких и фе де ра ли стич ких 
пред ло га и ини ци ја ти ва) . 

Дру га од ли ка је ду бо ко про све ти тељ ски па тос287 раз ма тра ња 
свет ске вла сти . До ми нант на стру ја до ла зи из ши ро ког та бо ра 
ми сли ла ца ко ји се да нас на зи ва ју и пред ста вља ју „ли бе ра ли ма”, 
фун да мен та ли стич ки ори јен ти са них у по гле ду при хва тљи вих 
си сте ма упра вља ња и вла сти – ли бе рал на де мо кра ти ја је је ди но 
при хва тљи ва те се сто га и сви об ли ци гло бал не вла сти ви де као 
не ки мо ду си ли бе рал не де мо кра ти је про ши ре ни на ре ги о нал
ни, а за тим и свет ски ни во . Та ко је рас пра ва о свет ској вла сти 
екс пли цит но из гу би ла сва ки кон такт са не про све ти тељ ским 
ви зи ја ма та квог фе но ме на . 

Нео п ход но је, ме ђу тим, под се ти ти се да су и Алек сан дар Ма
ке дон ски и рим ски ца ре ви и На по ле он и Хи тлер, из ме ђу оста
лих, та ко ђе има ли сво је вр ло упе ча тљи ве мо де ле свет ске вла
сти по ве за не са њи хо вом лич ном гло бал ном до ми на ци јом .288 

287 Најеминентнији претходник космополитске демократије (као жељеног 
облика светске владавине) јесте филозофија историје просветитељства, 
признаје Аркибуђи . Види Archibugi, 2004, стр . 466 .

288 Ово су наравно само неки примери каквих има много . Такође је важно 
подсетити се да су теократске политичке творевине какав је калифат или 
Свето римско царство себе видели и доживљавали као хијерархијски, ау
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Шта ви ше, они су по ку ша ли да сво је мо де ле пре то че у ре ал ност . 
Из у ча ва ње тих по ку ша ја та ко ђе би ба ци ло вр ло ва жно све тло и 
на не ке од са да шњих ме ра, по на ша ња и пред ло га ко ји на из глед 
има ју дру га чи ју иде о ло шку и вред но сну ко но та ци ју .

Са вре ме не (пре све га фи ло зоф ске) рас пра ве о свет ској вла ди 
мо ра ју се да кле нај пре до пу ни ти прет ход ном пре ми сом о мо де
ли ма ус по ста вља ња свет ске вла сти . Осим ли бе рал ноде мо крат
ског мо де ла ко ји се у по след њих два де сет го ди на је ди ни на ме ће 
као ре ле ван тан, нео п ход но је у рас пра ве и ана ли зе укљу чи ти и 
дру ги мо дел, мо дел ауто ри тар не им пе ри је . Ако пр ви у на че лу 
тре ба да на ста не фе де ра ли стич ки, од о здо, као по сте пе но про
жи ма ње и об је ди ња ва ње про це са ко ји по ве зу ју ли бе рал не де
мо кра ти је, дру ги на ста је као хе ге мо ни ја, та ко што не ка ве ли ка 
си ла осва ја њем и раз ли чи тим об ли ци ма до ми на ци је (ко ји не 
мо ра ју да бу ду са мо еле мен ти твр де већ и ме ке или ком би но ва не 
па мет не мо ћи) про ши ру је сво ју власт, хе ге мо ни ју, до ми на ци ју 
или свој мо дел ор га ни за ци је на чи тав свет .

Уво ђе ње овог мо де ла је од ве ли ког зна ча ја јер за па њу ју ће 
по ка зу је да по на ша ње САДа и Бри та ни је у по след њих два де сет 
го ди на ви ше ли чи на тај мо дел не го на мо дел ауто ном ног, спон
та ног удру жи ва ња фе де ра ли стич ки ор га ни зо ва них и по ве за них 
ли бе рал них де мо кра ти ја . То ин ди рект но по твр ђу ју и нај ва жни ја 
ли бе рал на пе ра да на шњи це, по пут По геа или Та мир, ко ји при 
из ла га њу свог мо де ла на кра ју при зна ју да ће ње го ва успе шност 
фун да мен тал но за ви си ти од сна ге, спо соб но сти и во ље САДа и 
зе ма ља ЕУ да га гло бал но про мо ви шу и на мет ну .289

Сле де ћи Дој ла и Брил ма је ра, Та ми ро ва у свом члан ку ин
си сти ра на то ме да ли бе рал на хе ге мо ни ја у све ту, ка кав да нас 
(1995) по сто ји на ро чи то до при но си ус по ста вља њу пра вед ног 
свет ског по рет ка (just world or der) .290 Од та да су ови ли бе рал ни 
хе ге мо ни из вр ши ли не ле гал не вој не ин тер вен ци је у бар пет зе
ма ља, и ор га ни зо ва ли про ме не вла сти у бар још то ли ко . Ста ње 
у тим др жа ва ма да нас те шко да би се мо гло ту ма чи ти као бо ље 
не го пре њи хо вих ин тер вен ци ја .

По сто је и зна чај ни исто риј ски кон тра при ме ри ко је Та ми
ро ва пре ска че, број ни слу ча је ви у ко ји ма су ли бе рал не де мо
кра ти је то ком по след ња два ве ка за рад свог ин те ре са ру ши ле 

торитарно устројене моделе светске власти, односно светске империје, који 
у крајњем случају треба да се прошире на читав свет . Неки од најважнијих 
пројеката који се у уџбеницима наводе као претече европских интеграција 
настали су заправо као покушаји обнове јединства хришћанског света и 
обједињавања његове моћи у интересу овладавања Светом земљом и, у 
крајњем случају, такође читавим светом .

289 Pogge, 1992, Tamir, 2000 . 
290 Tamir, 2000, стр . 252 . 
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де мо кратске ре жи ме и ус по ста вља ле и по ма га ле дик та ту ре, па 
чак и те о кра ти је .291 Нај у пе ча тљи ви ји при мер је слу чај ру ше ња 
иран ског пре ми је ра Мо са де ка ко ји је власт из гу био упра во због 
ода но сти де мо крат ским прин ци пи ма од би ја ју ћи да при ме ни 
си лу про тив бри тан ских и аме рич ких пла ће ни ка .292 И на ша 
исто ри ја ну ди не ке за ни мљи ве до при но се . По знат је при мер из 
до ба уста во бра ни те ља при ли ком оба ра ња вла сти Обре но ви ћа и 
вла да ви не кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа . У то до ба су се за 
устав на на че ла у Ср би ји за ла га ле ца ре ви не (Ру ска и Аустро у гар
ска), док су ли бе рал не де мо кра ти је, Бри та ни ја и Фран цу ска, чвр
сто ста ја ле иза влaдара и за ла га ле се за пу ну ауто ри тар ну власт .

Та ми ро ва ис пу шта још јед ну ва жну дим не зи ју . До Пр вог 
свет ског ра та Бри та ни ја је би ла нај моћ ни ја свет ска ца ре ви на 
ко ја је об у хва та ла ве ли ки део свет ске те ри то ри је и вла да ла над 
сто ти на ма ми ли о на љу ди (а исто ва жи и за Фран цу ску) . Ме ђу
тим, она је би ла ли бе рал на де мо кра ти ја са мо у уну тра шњем 
уре ђе њу ста рог цен тра им пе ри је, ме тро по ле, да кле те ри то ри је 
на бри тан ским остр ви ма . Са мо су та мо шњи ста нов ни ци има ли 
по ли тич ка пра ва и мо гућ ност пар ти ци па ци је у би ра њу вла сти 
и од лу чи ва њу . Сто ти не ми ли о на по да ни ка из ко ло ни ја над ко
ји ма се вла да ло би ли су гра ђа ни дру гог ре да, дис кри ми ни са ни 
на осно ву ра си стич ких прин ци па, као ни же ра се ко је бе ли чо век 
услед свог те ре та (Ки плинг) за њи хо во до бро тек мо ра по сте пе но 
да ци ви ли зу је . 

Да кле, мно го при ме ра по ка зу је да хе ге мо ни ја ли бе рал них 
др жа ва уоп ште не мо ра да до при но си ли бе рал но де мо крат ском 
мо де лу свет ске вла сти . Са свим је мо гу ће да ли бе рал но де мо крат
ска др жа ва спро во ди им пе ри јал ну (Бри та ни ја) или ква зи им пе
ри јал ну (САД) до ми на ци ју и вла да ви ну над све том .

Уво ђе ње ових мо ме на та у рас пра ву је ва жно и због основ ни
јег ме то до ло шког пи та ња ко је се од но си на то шта је по ли тич ка 
фи ло зо фи ја (на ро чи то да нас), шта она тре ба да бу де и шта је 
пред мет ње ног ис тра жи ва ња . Оно што се да нас из ан гло а ме
рич ке ку хи ње на мет ну ло као по ли тич ка фи ло зо фи ја је иде ја о 
ис кљу чи во нор ма тив ном раз ма тра њу по ли тич ких пој мо ва из 
ли бе рал но де мо крат ске пер спек ти ве (фе ми ни зми, де ли бе ра ци је, 
кон трак ти ви зми, нор ма ти ви зми) . Ти ме су исто ри ја и пред мет 
кла сич не по ли тич ке фи ло зо фи је ду бо ко ре ду ко ва ни и ка стри
ра ни јер се ис кљу чу ју фун да мен тал на пи та ња по ли ти ке ко ја се 

291 И данас САД и Британија подржавају читав низ теократских, ригидних 
ре жима у арапском свету, од којих је наравно најозлоглашенији онај у Са
у диј ској Арабији .

292 Кинзер, 2004 .
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од но се на моћ, њен сми сао и зна чај, као и на чи не ње ног прак
ти ко ва ња и упо тре бе .293 

Ни је слу чај но, да кле, што се у ак ту ел ним де ба та ма не по
ми њу ра ни је рас пра ве у ко ји ма је нај ве ћи број са да шњих ар гу
ме на та већ раз ма тран, као што та ко ђе ни је слу чај но што се у 
од го ва ра ју ћим уџ бе ни ци ма и исто ри ја ма европ ских ин те гра ци ја 
не раз ма тра ју на ци стич ке иде је и мо де ли ре а ли за ци је истог иде
ла . Ова дим зе ни ја је ме ђу тим су штин ска јер укљу чу је јед но од 
нај ва жни јих пи та ња по ли тич ке фи ло зо фи је − ди мен зи ју бор бе 
за упо тре бу пој мо ва и по ли тич ких по зи ци ја, од ко јих је по зи ци ја 
уни вер за ли зма јед на од нај лу кра тив ни јих и нај а трак тив ни јих . 
По ка за ло се да је у ме ђу на род ној аре ни стра те шки мо жда нај ва
жни је овла да ва ње по зи ци јом уни вер за ли зма . Уви де ло се да кле 
да ће од две стра не у су ко бу мно го ја чи про па ганд ни, а ти ме и 
по ли тич ки ефе кат и ла год ни ју по зи ци ју у „ср ци ма и умо ви ма” 
љу ди има ти она ко ја се бе пред ста ви као за ступ ни ка уни вер зал
них иде ја, као не ког ко се не бо ри са мо ра ди се бич них лич них 
ин те ре са не го у име уни вер зал них људ ских пра ва, гло бал не 
прав де, ствар не Евро пе итд .294 Ов де ће мо вр ло крат ко из не ти 
два при ме ра бор бе за овла да ва ње по зи ци јом уни вер за ли зма из 
сре ди не про шлог ве ка .

Од мах на кон Пр вог свет ског ра та нај ва жни ји не мач ки по ли
тич ки и прав ни те о ре ти ча ри по пут Шми та и Мај не кеа пре по
зна ли су про блем и по че ли да га де таљ но из но се . Њи хов нај ве ћи 
при го вор по на ша њу са ве зни ка по сле Пр вог свет ског ра та био је 
уно ше ње ди мен зи је мо ра ли зма и уни вер за ли зма ко ја до та да 
у европ ском јав ном про сто ру ни је по ста ја ла . Ра то ви су во ђе ни 
од дав ни на, па и кроз чи та ву мо дер ну исто ри ју као ле ги тим
ни део ме ђу на род них од но са . Окон ча ва ли су се спо ра зу ми ма и 
уго во ри ма ко ји би ве ри фи ко ва ли из ме ње но ста ње на те ре ну и 
ре гу ли са ли ме ђу на род ноправ не од но се до из би ја ња сле де ћег 
ра та . По ра же ни ни ка да ни је био осу ђи ван због то га што је уче
ство вао у ра ту, а то је упра во мо ме нат ко ји се у Вер са ју по ја вио 
на ра ди ка лан на чин . Обра зло же ње ка зни ко је су на мет ну те Не
мач кој но си ло је ду бо ко мо ра ли стич ки па тос не ко га ко на сту па 
са уни вер за ли стич ких по зи ци ја и осу ђу је по ра же ног не са мо 

293 Види Ђурковић, 2005 . Овој теми ћу се вратити и касније, а илустрација је 
други део овог текста .

294 Овде, наравно, можемо само да констатујемо ту евидентну чињеницу, а 
не и да анализирамо разлоге због којих се у западној култури универ
зализам преферира, а партикуларизам одбацује као нешто мање вредно 
(рефлексија овог односа снага је снажна озлоглашеност национализма у 
јавном простору данас) . То је наравно повезано са целом историјом и при
родом хришћанства и махом универзалистички схваћеног морала који су 
обележили и историју западне цивилизације .
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за то што је по ра жен већ што је на ру шио на вод но ун ивер зал не 
прин ци пе мо ра ла и ху ма ни те та . Ова два ауто ра не са мо што су 
про те сто ва ли про тив та ког при сту па, већ су на на чин ко ји је и 
да ље не над ма шен у по ли тич кој те о ри ји по ка за ли ка ко упра во 
Ен гле зи ба шти не опа сну не ча сну ма ни пу ла тив ну тра ди ци ју да 
соп стве ни ин те рес па ку ју и пла си ра ју као уни вер за лан ин те рес 
чо ве чан ства, да осу ђу ју сва ки на ци о на ли зам, а за се бе ре зер ви
шу на че ло My co un try, right or wrоng.

Но, го то во у исто вре ме и сам Шмит по чи ње да се упу шта у 
слич не по ду хва те . У то до ба ду бо ко им прег ни ран ри мо ка то ли
ци змом по чи ње да раз ви ја опо зи ци ју у ко јој с јед не стра не сто
ји ко му ни зам, на вод но ду бо ко уте ме љен у ру ској ви зан тиј ској 
тра ди ци ји вар вар ства, а с дру ге рим ски ка то ли ци зам ко ји бра ни 
Евро пу и уни вер зал не мо рал не хри шћан ске и ци ви ли за циј ске 
вред но сти .295 Ово је, ка ко Мек Кор мик и Кон стан ти ни296 по ка зу ју, 
пр ви од че ти ри кон се ку тив на мо де ла у ко ји ма Шмит раз ма тра 
по јам Евро пе у скла ду са гло бал ним окол но сти ма ко је се ме ња ју .

Ве ли ка гре шка ина че је по сма тра ти на ци стич ки ре жим као 
је дин ствен, хо мо ген и јед но зна чан . То ком свих два на ест го ди на 
вла да ви не во ди ле су се не пре ста не бор бе за моћ, ути цај и пре
стиж из ме ђу пар ти је и вој ске, из ме ђу Ми ни стар ства спољ них 
по сло ва и Ми ни стар ства про па ган де, из ме ђу СС оба ве штај не 
слу жбе РС ХА и Ка на ри со ве вој не оба ве штај не ор га ни за ци је, из
ме ђу па ган ских, тев тон ских па чак и ма гиј скоса та ни стич ких 
вер ни ка и хри шћа на из обе кон фе си је, итд . Слич но се мо же ре ћи 
и за ин те лек ту ал не стру је ко је су се кре та ле око ових но си ла ца 
мо ћи и за ла га ле за од ре ђе не ви до ве дис кур са, би ло из убе ђе ња 
или из про па ганд них раз ло га . На кнад на про па ган да је и до да
нас фо ку си ра ла па жњу са мо на ра си стич ки дис курс до ми на ци је, 
осва ја ња и за у зи ма ња ве ли ког еко ном ског и жи вот ног про сто ра 
нео п ход ног не мач кој ра си . Но чак и они су би ли ве о ма све сни 
чи ње ни це да им та ква иде о ло ги ја у од но су са дру гим на ро ди
ма, где су им ипак тре ба ли са ве зни ци, мо же на не ти са мо ште
ту . Отуд су Ро зен бер га ко ри сти ли за до ма ће по тре бе, а пре ма 
спо ља раз ви ја ли сна жан уни вер за ли стич ки дис курс ба зи ран 
око ан ти бољ ше ви зма (од бра на Евро пе од ру ских ко му ни ста), и 
ан ти ка пи та ли зма (од бра на Евро пе од пре да тор ског и плит ког 
аме рич ког кон зу ме ри зма) . 

Вол фганг Шма ле у сво јој Исто ри ји европ ске иде је вр ло не у о
би ча је но до но си це ло по гла вље о на ци стич ким иде ја ма европ ске 
ин те гра ци је . С јед не стра не је по пис еко ном ских иде ја о ца рин
ским са ве зи ма, ор га ни за ци ји је дин стве ног еко ном ског про стора 

295 Schmitt, 1996 .
296 Constantini, 2006, стр . 95 .
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и уво ђе њу је дин стве не мо не те на европ ском про сто ру, а са дру ге 
фан та сти чан збир иде ја, до ку ме на та и про гра ма ко ји су слу
жи ли за пропaгандно осва ја ње по зи ци је бра ни те ља Европе: 
ча со пи си, кон гре си, те мат ске из ло жбе, фор ми ра ње Европ ског 
омла дин ског са ве за (Бал дур фон Ши рах), упо тре ба ико но гра
фи је Евро пе на ле ђи ма би ка, сло ган Euro pa si egt, а чак је СС 
1944 . об ја вио Европ ску по ве љу са шест основ них сло бо да и се дам 
пра ва . Ова про па ганд на де лат ност је ин тен зи ви ра на од 1939 . 
кад је по чео рат, да би се на ро чи то раз ви ла по сле 1942 . и по ра за 
под Ста љин гра дом .297 

Дру ги зна ча јан при мер је спор око свет ске вла де не по сред но 
на кон ра та, во ђен из ме ђу Со вје та и Аме ри ка на ца . На за па ду се 
по сле Дру гог свет ског ра та раз ви ла пот пу на ма ни ја за ин те гра
ци ја ма ко ја је има ла ка ко сво је те о риј ске ви до ве, та ко и прак тич
не за го вор ни ке и про по нен те оку пље не у ве ли ки број не вла ди
них ор га ни за ци ја, по кре та, кон гре са и сл, ко ји су се сви на зи ва ли 
фе де ра ли сти ма . Је дан део њих за ла гао се за свет ску др жа ву и 
вла ду од мах, док је дру ги сво ју па жњу усме рио на европ ске ин те
гра ци је зах те ва ју ћи ма кар да се Евро па уре ди по мо де лу Сје ди
ње них европ ских др жа ва . Шу ма нов план и За јед ни ца за угаљ и 
че лик нај по зна ти ји су прак тич ни про из во ди овог не ве ро ват ног 
та ла са ко ји је, на при мер, укљу чи вао и за бо ра вље ни про је кат 
Еле о но ре Ру звелт да се уве де гло бал на По ве ља о пра ви ма .

Со вје ти су чи тав овај иде о ло шко по ли тич ки по крет до жи
ве ли као аме рич ки га ли ма ти јас усме рен про тив се бе . Гуд ма нов 
чла нак је од ли чан пре глед та да шњих со вјет ских ста во ва пре ма 
та да ак ту ел ној ви зи ји свет ске вла де ко ји по себ но из да на шње 
пер спек ти ве до но си не ке зна чај не уви де .298 Крат ку ана ли зу овог 
су ко ба око уни вер за ли зма из ло жи ћу на осно ву ње го вог ма те ри
ја ла . Она је, из ме ђу оста лог, за ни мљи ва и за то што је со вјет ска, 
на ре а ли зму за сно ва на кри ти ка ових уто пиј ских иде ја и њи хо вог 
прак тич ног сми сла ве о ма ин струк тив на и за раз у ме ва ње из во ра 
и зна че ња са вре ме них фи ло зоф ских ди ску си ја о свет ској вла ди . 
На ро чи то за то што је до жи ве ла по твр ду у обе ло да ње ним до ку
мен ти ма и сту ди ја ма исто ри ча ра .

За пад на стра на је у сво ју уни вер за ли стич ку офан зи ву кре ну
ла од мах по сле окон ча ња су ко ба . Док су са ве зни ци још пре го ва
ра ли око бу дућ но сти Не мач ке и уре ђе ња по сле рат ног све та, Аме
ри кан ци су у ко ор ди на ци ји са су зби ја њем ја ких комунистичких 

297 Сва ова делатност (укључујући и Рибентропов говор о духовном јединству 
Европе нпр .) донела је преко 200 .000 добровољаца из различитих европ
ских земаља који су се придружили немачкој армији . Види Шмале, 2003 .

298 Идеју светске владе критиковали су и на западу, пре свега реалисти и 
тра ди ционалисти . Као део ове полемике настао је класичан Нибуров рад 
„Илу зија светске владе” .
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сна га у Ита ли ји и Фран цу ској по че ли да раз ви ја ју стра те ги је 
за во ђе ње хлад ног ра та .299 Пре суд ни циљ је за пра во био бор ба 
за ср ца и умо ве љу ди у за пад ној Евро пи ко ји су га ји ли огром
не сим па ти је пре ма Со вје ти ма и пре ма ле вим иде ја ма . Сто га 
је аме рич ка уни вер за ли стич ка офан зи ва има ла три основ на 
ци ља: 1 . пред ста ви ти се бе као но си о ца ствар но про гре сив них 
и уни вер за ли стич ких иде ја о брат ству на ци ја, и 2 . су зби ти ве
о ма ја ке со вјет ске уни вер за ли стич ке ор га ни за ци је, мре жу ко ја 
се об на вља ла на осно ва ма ко је је три де се тих го ди на углав ном 
по ста вио Ви ли Мин цен берг (про ко му ни стич ка омла ди на, ин
те лек ту ал ци, син ди ка ти, жен ске ор га ни за ци је) 3 . У скла ду са 
Спајк ма но вим ге о по ли тич ким пла ном,300 уве за ти за пад ну Евро
пу у је дан блок ко ји ће се без бед но сно, еко ном ски и по ли тич ки 
ста ви ти у не ку вр сту про тек то ра та, као део аме рич ког овла да
ва ња ри млен дом . 

Не сум њи во, ни ко од стра те га аме рич ке по ли ти ке ни је ми
слио да ће Ста љин при хва ти ти њи хо ве ини ци ја ти ве и офор ми
ти са њи ма истин ску свет ску вла ду, би ло кроз УН би ло на не ки 
дру ги на чин . За ла га ње за СВ има ло је про па ганд ни зна чај за 
по сти за ње на ве де них ци ље ва ма њег до ме та .

Стра те ги ја Со вје та је углав ном ишла у прав цу на ре а ли зму 
за сно ва ног де ма ски ра ња за пад ног уни вер за ли зма и ње го вом 
раз об ли ча ва њу као ква зи у ни вер за ли зма, од но сно као ин стру
мен та пар ти ку ла ри стич ких ци ље ва за пад них фи нан сиј ских и 
по ли тич ких ели та . „Ко смо по ли ти зам је обр ну та стра на бур жо
а ског на ци о на ли зма” .301 Ова ква стра те ги ја се по ка зу је као пре 
све га де фан зив на и спро во ди се пре ко штам пе, на уч них ча со пи
са и на уч них по ле ми ка . Под удар до ла зе Тру ман, Ајн штајн, Ге ри 
Деј вис, аутор Чи ка шког пла на Ха чинс, а на ро чи то се на па да 
та ко зван NCL, не ко му ни стич ка ле ви ца; раз об ли ча ва ју се не мач
ки ин ду стриј ски маг на ти као не ко ко по др жа ва ове ин те гра ци је 
слу же ћи Вол Стри ту у име мо но по ла ко ји ће да до би ју за по сло
ва ње у об је ди ње ној Евро пи и ко нач но, нај ви ше се на па да ју сви 
не за ви сни по кре ти, не вла ди не ор га ни за ци је и дру ге ини ци ја ти
ве за европ ски и свет ски фе де ра ли зам . Они се раз об ли ча ва ју као 
на ме ште ни ци Вол Стри та, да кле круп ног ка пи та ла ко ји тра жи 
отва ра ње гра ни ца за сво је ши ре ње, у ин те ре су аме рич ких по
ли тич ких ин те ре са . За Шу ма нов план се ка же да је у ње му са мо 
пред ста вље но и спа ко ва но оно што је на пи са но пре ко оке а на, 
под су пер ви зи јом аме рич ких и бри тан ских мо но по ли ста .

299 Кенанов Дуги телеграм који износи стретегију запречавања објављен је 
већ 1947 .

300 Види Вуковић, 2007 .
301 Правда, према Goodman, 1953, стр . 233 .
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Ра зу мљи во, де ма ски ра ње ни је до вољ но као стра те ги ја јер 
вас чи ни сла бим и оста вља у де фан зи ви . Сле де ћи ко рак је сто га 
за ла га ње за прак тич ну по ли ти ку од бра не су ве ре ни те та . Гуд ман 
до бро уоча ва ка ко је јед на из вор но ко смо по лит ска иде о ло ги ја, 
са ко јом је Ко мин тер на на сту пи ла у јав ној сфе ри по чет ком два
де се тих, са да мо ра ла да се тран сфор ми ше у сна жно за ла га ње 
за од бра ну су ве ре ни те та . Жда нов је фор му ли сао су шти ну ове 
по зи ци је у сеп тем бру 1947: „Иде ју свет ске вла де узе ли су бур
жо а ски ин те лек ту ал ни пла ће ни ци и па ци фи сти, и ко ри сте је не 
са мо као сред ство при ти ска чи ји је циљ иде о ло шко раз о ру жа ње 
на ци ја ко је бра не сво ју не за ви сност од упли та ња аме рич ког им
пе ри ја ли зма, већ и као сло ган на ро чи то усме рен про тив Со вјет
ског Са ве за ко ји не у мор но и до след но бра ни прин цип истин ске 
јед на ко сти и за шти те су ве ре них пра ва свих на ци ја, ве ли ких и 
ма лих” .302 

Но и ова по зи ци ја од бра не ни је ла год на јер се опет бра ни 
пар ти ку ла ри тет пред све о бу хват ним и за во дљи вим уни вер за
ли змом . Сто га су у тре ћем ко ра ку Со вје ти мо ра ли да из ове но
ве по зи ци је раз ви ју сво ју вер зи ју уни вер за ли зма . Још је Ле њин 
на пра вио ко рак од иде а ла фе де ра ци је по је ди на ца ка фе де ра
ци ји со вјет ских ре пу бли ка ко је пред ста вља ју по сто је ће на ци је . 
СССР је све вре ме одр жа вао фик ци ју ка ко је су ве ре ност из вор но 
ре зер ви са на за по је ди нач не ре пу бли ке ко је су се ауто ном но и 
сво је вољ но удру жи ле у са вез ко ји би у крај њем слу ча ју, а на кон 
ре а ли за ци је со ци ја ли стич ких ре во лу ци ја у дру гим зе мља ма, 
тре ба ло да пре ра сте у истин ски гло бал ну фе де ра ци ју со ци ја ли
стич ких ре пу бли ка . То је би ла њи хо ва вер зи ја уни вер за ли зма са 
ко јом су се су прот ста ви ли аме рич кој иде о ло ги ји свет ске вла де и 
са ко јом су има ли до ста успе ха то ком пе ри о да де ко ло ни за ци је .303

*

И ак ту ел на дво де це ниј ска рас пра ва уско је по ве за на са спо
ро ви ма око су ве ре но сти, при че му се овај по јам, за јед но са на
ци о на ли змом, узи ма као стиг ма ти зо ва ни об лик пар ти ку ла ри
те та (не га тив ног по де фи ни ци ји) ко ји спре ча ва раз вој по жељ не 
уни вер зал но сти при пи са не пој мо ви ма ко смо по ли ти зма и ко
смо по лит ске де мо кра ти је, људ ских пра ва, гло бал не прав де и сл . 
Ве ли ка но вост је, ме ђу тим, пре ба ци ва ње те жи шта са есен ци ја
ли стич ки и ста тич ки по ста вље не иде је о ин сти ту ци ји свет ске 

302 Исто .
303 За нас овде нису интересантни следећи кораци од којих је најважнији обрт 

око 1951 . када су просовјетске универзалистичке организације прихватиле 
да учествују на скуповима западних федералиста .
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вла де на функ ци о на ли стич ки, ди на мич ки и сло же но пред ста
вље не иде је свет ског вла да ња или још бо ље свет ског упра вља ња 
(go ver nan ce) . Отуд је са свим ло гич но што књи га ко ја је по вод 
за овај рад но си упра во та кав на зив: World Go ver nan ce: Do We 
Need It, Is It Pos si ble, What (Co uld It) All Mean?, од но сно у пре во ду 
Свет ско упра вља ње: да ли нам је по треб но, је ли мо гу ће и шта 
би све то мо гло да зна чи?

Реч је о ве о ма за ни мљи вом збор ни ку ра до ва ко ји се по ја вио 
2010 . у из да њу пре сти жне из да вач ке ку ће Cam brid ge Scho lars 
Pu blis hing .304 Осно ва за ово из да ње је исто и ме на кон фе рен ци
ја одр жа на у Бе о гра ду у ју ну 2008 . Но за по тре бе овог из да ња 
уред ни ци су до да ли и не ке дру ге ра до ве ко ји су пред ста вља ни 
на ра ни јим кон фе рен ци ја ма одр жа ва ним у окви ру истог ис тра
жи вач ког про јек та,305 као и не ке ко ји су се ло ги ком укла па ли у 
за ми шље ни оквир збор ни ка . Та ко је на ста ло из да ње ко је има 
ва жан зна чај за на шу фи ло зо фи ју и дру штве не и ху ма ни стич ке 
на у ке уоп ште . Рет ко се на и ме де ша ва да се на ова кав на чин у 
свет ским окви ри ма пред ста ви не ки ин те лек ту ал ни до га ђај ко
ји се од и грао у Бе о гра ду и рет ки су слу ча је ви да на ши ауто ри 
об ја вљу ју код пре сти жних свет ских из да ва ча .306

Ба бић и Бо ја нић су у са рад њи са уред ни ци ма из да вач ке ку ће 
та ко са ста ви ли збор ник ко ји је ве о ма ре пре зен та ти ван у по гле ду 
за сту пље но сти ауто ра и те ма ти ке ко ја се да нас раз ма тра у окви ру 
на ра ци је о свет ском упра вља њу . Ба бић је из ра зио жа ље ње што у 
овај збор ник ни је ушао по зна ти текст Алек сан дра Вен та о не из
бе жно сти свет ске вла сти .307 Ве ћа је, чи ни се, ште та што збор ник 
не ма ви ше озбиљ них чла на ка ко ји су кри тич ки на стро је ни пре ма 
ак ту ел ним иде ја ма и фи ло зоф ским про јек ти ма свет ске вла сти 
и ко смо по лит ске де мо кра ти је . За ни мљи во би би ло зна ти за што 
ов де не ма Чен дле ро вог тек ста ко ји се ина че на ла зи у срп ском 
из да њу, као и Ду зи на со вог при ло га . Ра ди се о ква ли тет ним ра
до ви ма ре ла тив но по зна тих ауто ра ко ји при па да ју кам пу оних 
ле ви ча ра ко ји су кри тич ки ори јентисани пре ма доми нант ним 

304 Бабић, J, Бојанић, П, (ур .), 2010 .
305 Серија конференција из области филозофије и етике међународних од

носа коју су у другој половини деведесетих, заједно са Бурли Викинсом, 
започели Јован Бабић и Александар Јокић . Временом је пројекат еволу
ирао, конференција је од ануалне постала биануална, а уместо Јокића у 
организацију се укључио Петар Бојанић . Осим овог зборника на енглеском 
језику, као последица пројекта појавио се у издању Службеног гласника 
2009 . и зборник на српском језику Светска власт . Садржај се, међутим, 
у доброј мери разликује од енглеског издања .

306 Свега неколико скорашњих случајева је познато и то углавном наших људи 
који годинама живе у иностранству (Радан, Павковић) .

307 Види Вент, 2009 .
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иде о ло шким про јек ти ма,308 и у сво јим ра до ви ма сле де ћи тра ди
ци ју де ма ски ра ња при ка зу ју ве зу ова квих про је ка та са гло бал
ним им пе ри ја ли змом и аме рич ким хе ге мо низмом .

По сто ји оби ље озбиљ не ли те ра ту ре ко ја кри ти ку је про јек те 
свет ске вла сти са раз ли чи тих фи ло зоф ских и по ли тич коте о
риј ских по зи ци ја . Нпр . кла сич ни ре а ли сти из обла сти те о ри је 
ме ђу на род них од но са на пи са ли су не ке зна чај не ра до ве усме
ре не ка кри ти ци ових уто пиј ских иде ја . Волц као ве ро ват но 
нај ва жни ји од њих има не ко ли ко тек сто ва у ко ји ма се кри тич
ки освр нуо на слич не ра до ве и про јек те .309 Ова ко се кри тич ки 
освр ти, ствар ни про бле ми и при ка зи ва ње дру ге стра не ме да ље 
мо гу на ћи са мо код Ја на Нар ве со на (ко ји од ба цу је са му иде ју), 
Ал фре да Ру би на (ко ји по ка зу је ка ко ве ли ке др жа ве за рад свог 
ин те ре са ма ни пу ли шу тер ми но ло ги јом и нор ма ти вом у сфе ри 
ме ђу на род ног пра ва), Ин ге борг Ма ус (кри ти ку је зло у по тре бу 
Кан та за про па ги ра ње иде је свет ске вла сти) и, за ни мљи во, код 
све тро ји це на ших ауто ра . То је кван ти та тив но да ле ко сла би је од 
пре до ми нант не по зи ци је ко ју у раз ли чи тим об ли ци ма за сту па ју 
сви оста ли ауто ри, њих че тр на е сто ро . 

Но ти ме се до и ста ре ал ни је при ка зу је ствар но ста ње у са
вре ме ној по ли тич кој фи ло зо фи ји . Оно је, као што смо већ го ре 
на по ме ну ли и као што и овај збор ник по ка зу је, при лич но јад но 
и не ин спи ра тив но . Де ба те су од се че не од исто риј ског ис ку ства, 
кла сич на аруг мен та ци ја, уви ди и и ауто ри се се лек тив но ко ри
сте, уво ди се низ бе сми сле них ап тракт них иза ма за опис нор
ма тив них по зи ци ја ко је се по пра ви лу пред ста вља ју у би нар ној 
опо зи ци ји, без ре да се кре ће из ме ђу ви со ке нор ма тив но сти и 
прак тич не днев не по ли ти ке . Ко нач но, про стор за де ба ту и раз
ми шља ње је су ро во и бру тал но огра ни чен прак сом и по ли ти
ком на уч не мре же ин сти ту ци ја, ча со пи са, фон да ци ја и сл, ко ја 
не по гре ши во сле ди окви ре по ли тич ке ко рект но сти вла да ју ће 
фун да мен та ли стич ке ле воли бе рал не иде о ло ги је .310 

Ово се нај бо ље ви ди у им пли цит но не до дир љи вој хи по те
зи о ап со лут ној по жељ но сти ли бе рал не де мо кра ти је у ње ном 
уну тар др жав ном и ко смо по лит ском ви ду с јед не, и аспо лут ној 
не по жељ но сти би ло ка квог ауто ри та ри зма с дру ге стра не . Не 

308 У тој традицији су и Данило Золо и Скот Хоторн .
309 Види нпр . Kenneth Waltz, „Globalization and Governance”, Political Science 

and Politics, Vol . 32, No . 4, 1999, 693–700 .
310 Ово се одражава на различите начине у свим областима практичне и ин

телектуалне делатности . Подсетимо се да владајући нормативни дис
курс у круговима блиских Републиканској странци у САДу у последњој 
деценији, означаван обично као неоконзервативизам, у свом милитаризму, 
фундаментализму и привржености идеји насилне промоције демократије 
и људских права широм света, много више додирних тачака има са левим 
либералима него са класичним конзервативцима .
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са мо ауто ри та ри зам не го чак ни ауто ри тар ни еле мен ти уну тар 
ли бе рал но де мо крат ских уста ва (као што су ван ред но ста ње или 
др жав ни раз лог) не ма ју ни ка кав ле ги ти ми тет уну тар овог дис
кур са за ин те ре со ва ног са мо за нор ма тив на раз ма тра ња де мо
кра ти је и све оне ма ле ко ра ке и про це се ко ји во де ус по ста вља њу 
свет ске вла сти .

Збор ник је ина че са ста вљен од три це ли не . Пр ва, под на зи
вом За и про тив об у хва та се дам тек сто ва . Ри чард Фалк, Мајкл 
Вол цер, Стен ли Хоф ман, От фрид Хе фе и Кем бел Крејг из но се 
ар гу мен те у при лог свет ског упра вља ња, Пав ко вић ука зу је на 
низ те о риј ских и прак тич них про бле ма у ве зи са (не)мо гућ но
шћу се це си је у Вен то вој гло бал ној тво ре ви ни, док Нар ве сон до
ка зу је за што је свет ска вла да стра хо ви то по гре шна иде ја .

Сле ди за тим це ли на од пет тек сто ва по све ће на спо ро ви ма 
о Кан то вом од но су пре ма иде ји свет ске вла сти . Ту су По лин 
Клајн гелд, То мас По ге и Ше рон Ан дер сон Голд ко ји се за ла жу 
за гло бал но упра вља ње тра же ћи по др шку у Кан то вим иде ја ма, 
док Ин ге борг Ма ус и Јо ван Ба бић сле де ћи Кан та ука зу ју на ње
го во су штин ско про ти вље ње иде ја ма свет ске вла сти, од но сно 
на не мо гућ ност трај ног укла ња ња ра та .

По след ња це ли на но си на зив При ме не . Об у хва та осам тек
сто ва . Ру бин и Бо ја нић од ска чу са кри тич ком ин то на ци јом ба
ве ћи се про бле ми ма де фи ни ци је и по ло жа ја пи ра та у ме ђу на
род ном пра ву и у ви зи ји гло бал не вла сти . Бју ке нен и Ки о хејн 
раз ма тра ју ле ги тим ност ин сти ту ци ја гло бал ног упра вља ња, 
Ла ри Меј пи ше о пра ву да се бу де су бјект ме ђу на род ног пра ва, 
Ен то ни Елис раз ма тра зна чај Ме ђу на род ног кри вич ног су да, 
Вир џи ни ја Хелд пи ше о ети ци бри ге у ве зи са свет ском вла дом, 
Пол Гил берт се ба ви гло бал ним ци вил ним дру штвом, а Лу си 
Ка бре ра се за ла же за гло бал но гра ђан ство као не из о ста ван део 
ко смо по ли ти зма .

Ве ћи на за сту пље них ауто ра при па да иде о ло шком кам пу 
ко ји се бе да нас пред ста вља као ли бе ра ле . Та ко ђе ве ли ки број 
њих је не ка да био или екс пли цит но марк си стич ки ори јен ти сан, 
или бли зак не ком об ли ку ле ви це . Су штин ски, по сма тра но из 
по зи ци је ска ле кла сич не по ли тич ке те о ри је, њих би пре тре ба
ло тре ти ра ти као уме ре не, ево лу ци о но усме ре не троц ки сте (пре 
све га због ци ља, уни вер зал не свет ске за јед ни це јед на ких љу ди, 
ме то да пер ма нент не (р)ево лу ци је, и не у пит но сти ес ха то ло шке 
схе ме) не го као кла сич не ли бе ра ле ко ји ма је на ци о нал на др жа ва 
из мно го су штин ских раз ло га би ла не за мен љи ви оквир по ли
ти ке . То ни су ни ли бе ра ли ман че стер ске шко ле јер се од њих 
фун да мен тал но раз ли ку ју по раз у ме ва њу од но са по ли ти ке и 
еко но ми је и по од но су пре ма тр жи шној при вре ди .
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За мно ге ан ти ко му ни сте из ис точ не Евро пе ве ли ко из не
на ђе ње је би ло то што је За пад иза шао из хлад ног ра та мно го 
скло ни ји ле вим иде ја ма не го што су они оче ки ва ли . Ди ле ма: 
ко му ни стич ки ис ток − ка пи та ли стич ки за пад скри ва ла је ду
бо ку ево лу ци ју уну тар за пад ног све та на свим по љи ма ко ја је 
во ди ла ка су штин ском и ду бин ском скре та њу у ле во ве ћег де ла 
за пад не ци ви ли за ци је . То се на ро чи то ре флек то ва ло у ста њу 
на уни вер зи те ти ма ко ји су про из ве ли ова кву до ми на ци ју нај
ра зли чи ти јих об ли ка ле вог дис кур са ко ји су кре и ра ли ова кав 
ин те лек ту ал ни мејнстрим пред ста вљен и у на шем збор ни ку .311

Ка ко да кле из гле да мо дел свет ске вла да ви не за ко ји се они 
за ла жу?

*

По ла зе ћи од ожи вље не про све ти тељ ке ес ха то ло шке пер
спек ти ве, ови ауто ри ве ли ки зна чај да ју про це су гло ба ли за
ци је . Гло ба ли за ци ја је ве ро ват но нај че шће ко ри шће на реч у 
дру штве ним на у ка ма у де це ни ји ко ја је усле ди ла на кон па да 
ко му ни зма . Пад бер лин ског зи да сим бо лич ки је схва ћен као 
на ја ва па да свих зи до ва и гра ни ца: из ме ђу еко но ми ја, на ро да, 
на ци ја, др жа ва . Гло ба ли за ци ја је ги ден сов ски схва ће на као 
ин тен зи ви ра ње про це са и уну тра шње са жи ма ње све та . Ра ни ји 
про све ти те љи би сма тра ли да је сам тај про це ес по се би до во љан 
да се кон ста ту је кре та ње ка ко смо по ли су . Ови но ви про све ти
те љи, ме ђу тим, гло ба ли за ци ју схва та ју као по зи ти ван, али ди
ја лек ти чан и дво стран про цес ко ји има до бре стра не, али но си 
и ве ли ке опа сно сти312: про ли фе ра ци ја ну кле ар ног на о ру жа ња, 
гло бал но за га ђе ње, мо гућ ност ши ре ња те ро ри зма, по ве ћа ње 
со ци јал них раз ли ка, кр ше ње људ ских пра ва уну тар по ја ча них 
ме ђу ет нич ких су ко ба итд . Сто га се као про блем по ста вља ка ко 
кон тро ли са ти овај фак тич ки про цес гло ба ли за ци је и ка ко га 
усме ра ва ти у по жељ ном прав цу . Фалк то вр ло ле по де фи ни ше: 
гло бал но упра вља ње се ба ви ус по ста вља њем по рет ка у од су ству 
свет ске вла де и ме ђу на род них ин сти ту ци ја до вољ но ја ких да 
при ме не гло бал не нор ме у од но су на по ли тич ке ак те ре ко ји им 
се од луч но про ти ве .313 Основ ни за да так је функ ци о на ли стич ки, 
упра вља ње овим про це сом за ко ји ста ри вест фа ли јан ски оквир 
на вод но ни је до во љан .

311 Више о томе у првом есеју у овој књизи .
312 Урлих Бек то назива ризичним друштвом .
313 У Бабић, J, Бојанић, П, (ур .), (2010), стр . 20 . Овде треба уочити и милитант

ну димензију принуде и приморавања .
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Сам ес ха то ло шки циљ углав ном ни је спо ран: то је свет ска 
вла да ви на за јед ни цом об је ди ње ног чо ве чан ства . Али у фо кус 
ме ђу тим ула зи упра вља ње оним што се са да де ша ва . Да кле, 
чи та ва ова ин тер диц си пли нар на област ана ли зе свет ске вла
да ви не до жи ве ла је функ ци о на ли стич ки обрт и са ана ли зе нор
ма тив ног ци ља углав ном је пре шла на ис тра жи ва ње ак ту ел них 
про це са тран зи ци је од вест фа ли јан ског мо де ла су ве ре них др жа
ва ка на ред ним об ли ци ма ко ји тре ба да до ве ду до крај њег ци ља .

По ре ђе ња са исто ри јом марк си стич ке ми сли су не из бе жна . 
Ко год се ба вио ана ли зом те о ри је и прак се марк си зма и ре ал ног 
со ци ја ли зма у два де се том ве ку пре по зна је иден тич ну ма три цу 
ми шље ња и ме то до ло ги ју, са мо из ра же ну дру гим пој мо ви ма и 
ка те го ри ја ма . Да се под се ти мо, у марк си зму и ра зним дру гим де
ри ва ти ма со ци ја ли стич ког по кре та, циљ је та ко ђе био нео спо ран 
и углав ном за ми шљан на иден ти чан на чин: ко му ни зам као ра
зо ту ђе ње сва ког по је дин ца и чи та вог чо ве чан ства, и овла да ва ње 
при ро дом и свет ским про це си ма у ин те ре су чо ве чан ства (за то је 
про ле та ри јат имао ме си јан ску уло гу јер је он је ди на кла са ко ја 
не мо же се бе да осло бо ди, а да не уки не сва ку екс пло а та ци ју) .

Сви спо ро ви су, ме ђу тим, во ђе ни око то га ка ко да се до тог 
же ље ног ци ља до ђе . Оно што се да нас на зи ва тран зи ци јом у оној 
тра ди ци ји се на зи ва ло пре ла зним ста њем . Исто ри ја марк си зма 
у два де се том ве ку пре бо га та је ра зним по кре ти ма, прав ци ма и 
прак тич ним об ли ци ма: анар хи зам, син ди ка ли зам, ле њи ни зам, 
троц ки зам, ста љи ни зам, де мо кра ти ја са ве та, со ци јал де мо кра
ти ја, аустро марк си зам, на род не де мо кра ти је, са мо у пра вља ње, 
евро ко му ни зам, кул тур на ре во лу ци ја, те о ло ги ја осло бо ђе ња, 
да по ме нем са мо не ке од њих . Основ но по ље на ко ме су се они 
ра зи ла зи ли је про стор пре ла зног ста ња ко је су сви раз ли чи то 
до жи вља ва ли и на ко ме су се за ла га ли за раз ли чи те стра те ги је 
и так ти ке до ла же ња до истог ци ља: ко ли ко тра је пре ла зно ста ње 
(со ци ја ли зам), ка ко се ор га ни зу је, ко је ме то де ко ри сти ти, ка ко се 
од но си ти пре ма по сто је ћем бур жо а ском све ту и уну тар зе ма ља 
ко је су оства ри ле ре во лу ци ју, и уну тар оних у ко ји ма је ли бе рал
на де мо кра ти ја и да ље на вла сти, ка ко се у ме ђу на род ној аре ни 
од но си ти пре ма не со ци ја ли стич ким зе мља ма, ка ко по сло ва ти 
са ка пи та ли стич ким др жа ва ма, бан ка ма и кор по ра ци ја ма итд .

Шта ви ше, мно ги од ових ауто ра не са мо да твр де да је јед на 
свет ска вла да да ле ки про је кат не го као сво ју по зи тив ну од ли ку 
ис ти чу од ре ђе ну скеп су пре ма пре ви ше цен тра ли зо ва ним ви
зи ја ма та кве вла де као по тен ци јал но хе ге мо ни стич ким .314 Њих 
упра во и за ни ма про стор из ме ђу два екс трем на тип ска мо де ла, 
вест фа ли јан ског са си сте мом не за ви сних су ве ре них др жа ва, и 

314 Види Лу, 2009 . стр . 95 . и даље .
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гло бал не цен тра ли зо ва не др жа ве . Отуд до ми нант но фук нци о
на ли стич ка ар гу мен та ци ја и ту ма че ња чак и основ них пој мо ва 
као што је де мо кра ти ја . На и ме, ве ли ки број ауто ра ин си сти ра на 
то ме да де мо кра ти ја ни је пре ци зно и за на век де фи ни сан по јам, 
да он до жи вља ва стал не про ме не и адап та ци је, да је нпр . већ 
пре ла зак са ди рект не де мо кра ти је на пред став нич ку у САДу 
био то ли ки шок и ре во лу ци ја да се мо дел уоп ште и ни је на зи
вао де мо кра ти јом не го ре пу бли ком, и да ко нач но пре ла зак на 
ре ги о нал не, а за тим и на гло бал не мо де ле ко смо по лит ске де
мо кра ти је та ко ђе зна чи но ву ре во лу ци о нар ну тран сфор ма ци ју 
пој ма и са др жа ја де мо кра ти је .

У том ме ђу про сто ру они се фо ку си ра ју на еле мен те овог про
це са као што су еро зи ја су ве ре ни те та, де мо кра ти за ци ја што ве
ћег бро ја ауто ри тар них др жа ва, ши ре ње ме ха ни за ма за за шти ту 
људ ских пра ва не за ви сно од во ље и уре ђе ња по је ди нач них др
жа ва, ши ре ње со ци јал не прав де, за тим тран сна ци о нал них де мо
крат ских ин ици ја ти ва, ја ча ње гло бал не јав не сфе ре и гло бал ног 
ци вил ног дру штва, ства ра ње до дат них над вла ди них ин сти ту ци
ја као што је Ме ђу на род ни кри вич ни три бу нал, ства ра ње ши ро
ке мре же ко ја про мо ви ше уни вер зал ну ко смо по лит ску кул ту ру 
људ ских пра ва и вр ши при ти сак на вла сти зна чај них др жа ва и 
ме ђу на род них ин сти ту ци ја ка ко би спро во ди ли све ме ре у овом 
прав цу, укљу чу ју ћи и санк ци је и ху ма ни тар не вој не ин тер вен
ци је . Циљ је да се ство ри де цен три ра на мре жа сна жних ак те ра 
ко ји на сту па ју у име од ре ђе ног ску па ко смо по лит ских вред но сти 
и по сте пе но тран сфор ми шу чи тав свет ски си стем у том прав цу .

Мајкл Вол цер је због за бри ну то сти за оп ста нак по је ди нач
них кул ту ра и кул тур не ра зно ли ко сти по себ но за ин те ре со ван да 
то но во упра вља ње бу де плу ра ли стич ко . Раз ра ђу ју ћи свој мо дел 
он до ла зи до, ка ко ка же, тре ћег ни воа гло бал ног плу ра ли зма: 
тре ба ство ри ти скуп ал тер на тив них цен та ра и све гу шћу мре жу 
дру штве них ве за ко је пре ла зе пре ко гра ни ца др жа ва . Ре ше ње 
је да се гра ди на већ по сто је ћим ин сти ту ци о нал ним струк ту ра
ма или они ма ко је по ла ко на ста ју и да се оне ја ча ју чак и кад се 
ме ђу соб но над ме ћу .

Кад се то пре то чи у мо дел на ста је не што што за оно га ко је 
до жи вео 1999 . и ње ну оба ве штај ноиде о ло шку и про па ганд ну 
при пре му де лу је као пра ва ноћ на мо ра: „Та ко тре ћи ни во гло
бал ног плу ра ли зма зах те ва УН са соп стве ном вој ном сна гом ко ја 
би би ла спо соб на за ху ма ни тар не ин тер вен ци је и ја ке вер зи је 
чу ва ња ми ра – али сна гу ко ја би и да ље мо гла да се ко ри сти 
са мо уз одо бре ње Са ве та без бед но сти или ве ли ке ве ћи не у Ге
не рал ној скуп шти ни . Она за тим зах те ва Свет ску бан ку и ММФ 
до вољ но ја ке да ре гу ли шу ток ка пи та ла и об ли ке ме ђу народног 
инвестира ња, и СТО спо соб ну да на мет не рад не и еко ло шке 
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стан дар де као и тр го вин ске уго во ре – свим тим ме ђу тим мо ра 
да се не за ви сно упра вља, без уске ко ор ди на ци је са УНом . По
тре бан је и свет ски суд ко ји би сам мо гао да хап си, али ко ме би 
тре ба ла по др шка УНа уко ли ко се су о чи са про ти вље њем би ло 
ко је од (по лу) су ве ре них др жа ва ко је чи не ме ђу на род но дру штво . 
До дај мо овим ор га ни за ци ја ма ве ли ки број гра ђан ских удру же ња 
ко ја де лу ју ин тер на ци о нал но, укљу чу ју ћи по ли тич ке стран ке 
ко је сво је кан ди да те ис ти чу на из бо ри ма у раз ли чи тим др жа ва
ма, и син ди ка те ко ји оства ру ју свој ду го роч ни циљ ме ђу на род не 
со ли дар но сти, као и по кре те оку пље не око јед ног спе ци фич ног 
про бле ма” . Овом мре жом, на ста вља Вол цер, ја ча се по ли ти ка 
гло бал ног дру штва, али уз услов да све то ни ка да не сме да кон
сти ту и ше је дан цен тар . По треб ни су мул ти пли ко ва ни из во ри 
по ли тич ке енер ги је ко ји се увек дру га чи је усред сре ђу ју .315

Чак и ова кво пре ла зно ста ње пред ста вља ду го роч ни циљ, 
а не не што че му смо да нас бли зу . Но сва ку при ли ку да се иде у 
том прав цу тре ба ис ко ри сти ти . Ово убе ђе ње је ши ро ко рас про
стра ње но, па по сто ји ве ли ка спрем ност да се иг но ри шу де та љи 
ако је циљ при хва тљив . Чак и Вент твр ди да нам ни је по треб на 
је дин стве на вла да у фор ми јед ног је дин стве ног те ла са јед ним 
ли де ром ко ји до но си фи нал не од лу ке .316 Ме ђу тим, као и сви 
ми сли о ци ко ји су ан ти су ве ре ни стич ки усме ре ни, и ови има ју 
ул ти ма тив ни про блем спро во ди во сти од лу ка . Ко ће на кра ју да 
до не се од лу ку, по себ но у спор ним си ту а ци ја ма? Вент за то на 
кра ју твр ди да је јед на ефи ка сна вла да ипак ул ти ма тив ни циљ 
јер мо ра да обез бе ди из вр ши вост од лу ка, пре све га кад су у пи
та њу су зби ја ња про бле ма тич них, из оп ште них др жа ва и гру па . 
Упр кос не ла год но сти у ве зи са по на ша њем САДа (по себ но у 
Бу шо вој нео кон зер ва тив ној де це ни ји) за ко је и они при зна ју да 
се хе ге мо ни стич ки по на ша ју, мно ги од кључ них ауто ра на кра
ју ипак при зна ју да кре та ње у же ље ном прав цу за ви си од до бре 
во ље пре све га САДа и ЕУ да де лу ју у скла ду са њи хо вим ви зи
ја ма ху ма ни тар них ин тер вен ци ја и су зби ја ња су ве ре ни те та .317

*

Сле де ћи ко рак у раз ма тра њу је пи та ње кон крет них ме ра ко
ји ма би да нас и у ско ри јој бу дућ но сти мо гло да се раз ви је ово 
ли бе рал но пре ла зно ста ње . Ни ко лас Ха гер у сво јој не дав но 
објавље ној књи зи Свет ска вла да го во ри о осам мо гу ћих мо дела 

315 Walzer, 2010, стр . 57 .
316 Wendt, 2003, стр . 506 .
317 Pogge, 1992 . Тамирова тврди да је добро што данас постоји либерални 

хегемонизам . Tamir, 1995 .
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ко ји мо гу да се раз ви ја ју . 1 . Ства ра ње свет ске за јед ни це кроз ор
га ни за ци је, 2 . Др жа ње за УН и ја ча ње уго во ра из ме ђу ве ли ких 
си ла, 3 . Ор га ни зо ва ње кон вен ци је за Свет ски устав, 4 . Ре ви зи ја 
По ве ље УН ка ко би се оја ча ло ме ђу на род но пра во, 5 . Уго вор за 
фор ми ра ње но ве гло бал не ор га ни за ци је ко ја би по сто ја ла уз УН 
и оја ча ла је, 6 . Ства ра ње не тран спа рент не (тај не) свет ске вла де 
кроз гру пе са екс клу зив ним чла но ви ма,318 7 . Де мо кра ти за ци ја 
УНа и те жња ка то ме да гло бал но упра вља ње по ста не од го
вор ни је, 8 . Иде ал ни об лик свет ске вла де ко ји би из гра дио све 
ин сти ту ци је по пут вој ске, пред сед ни ка, вла де, пар ла мен тар не 
скуп шти не, се на та, су да и све то по ста вио из над УНа .319

По гле дај мо ка ко се ме ђу тим код ауто ра у књи зи и њи ма 
срод них ми сли ла ца ви де по жељ не кон крет не ме ре и ко ра ци за 
ства ра ње мо де ла ка кав је на ве де ни Вол це ров . Ов де мо же мо да 
об ра ди мо са мо не ке од нај ва жни јих и нај че шће по ми ња них .

1 . Ре ги о на ли зам . Овај по јам се ко ри сти у два основ на ви да . 
Дру ги, по ли ти ка ја ча ња дру штве них и ад ми ни стра тив них ен
ти те та ни жег оби ма од др жа ва, има зна чај ну уло гу у про це су 
дис пер зи је су ве ре ни те та на ци о нал них др жа ва . По ме ну та дис
пер зи ја иде пре ма до ле, да кле пре ма ма њим ауто ном ним је ди
ни ца ма,320 али и пре ма го ре, ка но вим ве ћим ре ги о нал ним це ли
на ма ко је об у хва та ју др жа ве и на ко је по је ди не зе мље пре ба цу ју 
сво је ин ге рен ци је у све ве ћем бро ју обла сти . Европ ска уни ја се 
узи ма као ве о ма успе шан, већ у ве ли кој ме ри ре а ли зо ван про
то мо дел, ко ји по ка зу је ре ал ну оства ри вост иде је ре ги о на ли зма . 
Мно ги ауто ри су још по сле Дру гог свет ског ра та уочи ли да је 
иде ја о ства ра њу свет ске (па чак и европ ске) вла де пу тем чи на, 
устав не кон вен ци је, не ког ре во лу ци о нар ног fi at нео ства ри ва . 
Отуд се као ре а ли сти чан мо дел у слу ча ју ЕУ по ка зао ево лу тив
ни, али кон стант ни раз вој ин те гра ци ја ко ји је до вео до ве о ма 
ви со ког сте пе на ин те гри са но сти а ко ји укљу чу је и је дин стве ну 
мо не ту . ЕУ се да кле узи ма као пут ко ји би тре ба ло да сле де и 
дру ге ре ги о нал не ини ци ја ти ве (НАФ ТА, АСЕ АН, Па на фрич ка 

318 Овај конспирoлошки модел је веома развијен у алтернативама мејнстрим 
науци, посебно у круговима ревизионистичке историје . По њима ово је 
најрелевантнији модел јер се управо преко деловања таквих ексклузив
них, нетранспарентних група које трансцендирају националне инстанце 
спроводи највећи део глобалног управљања и трансформација света бар у 
последњих стотинак година . Доступни подаци о организацијама као што 
су Билдерберг група, Трилатерала, Римски клуб или слободно зидар
ство потврђују да се ова димензија не сме изоставити као део објашњења 
одређених појава и токова у модерној светској историји .

319 Hagger, 2010 .
320 Ерих Калер је још четрдесетих предлагао да се уместо држава на светској 

уставној конвенцији појаве делегати региона, као нижих, хомогенијих 
јединица . Види у Niebuhr, 1949, стр . 385 .
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уни ја итд), али и као на да да се слич ном ево лу ци јом ко ја во ди 
ка ства ра њу ре ги о на у дру гом ко ра ку мо же до ћи и до об је ди њи
ва ња ре ги о на у свет ску вла да ви ну .

2 . Уни вер зал на де мо кра ти за ци ја као пут ка ми ру . Опет има
мо два мо мен та . То је на сто ја ње да се што ве ћи број зе ма ља од 
ауто ри та ри зма пре ве де у та бор де мо кра ти ја (ма кар то за по че
так укљу чи ва ло са мо фор мал ни кри те ри јум из бо ра вла де на 
ре ла тив но сло бод ним из бо ри ма) . И дру ги, ве ру да ће ве ћи број 
де мо кра ти ја до при не ти укуп ној де мо кра ти за ци ји и па ци фи ка
ци ји ме ђу на род не аре не . Ова ве ра је ме ђу тим и те о риј ски и ику
стве но крај ње про бле ма тич на . Она се ба зи ра на ста ром ми ту о 
то ме да де мо кра ти је на вод но не ра ту ју ме ђу со бом као и да су 
де мо кра ти је ми ро љу би ви је у ме ђу на род ним од но си ма .321 Бен
там, Кант и Ме ди сон се на во де као те ре ти ча ри ко ји су по ста ви ли 
ове ста ре хи по те зе . Ме ђу тим, још је по на ша ње Ати не по ка за ло 
да де мо кра ти је мо гу да во де ве о ма ми ли та ри стич ку и на сил ну 
им пе ри ја ли стич ку по ли ти ку и да во де ра то ве у име ко ло ни за ци
је, осва ја ња, хе ге мо ни је . Њи ма у ве ли кој ме ри од го ва ра мо дер но 
по на ша ње Бри та ни је у де вет на е стом и САДа у два де се том или 
два де сет пр вом ве ку . Да би се ве штач ки одр жа вао мит, на те же се 
ар гу мент та ко што се вил хел мин ска Не мач ка про гла ша ва ауто
ри тар ном др жа вом иако је би ла из бор на де мо кра ти ја са ши ром 
би рач ком ба зом од Бри та ни је и Фран цу ске итд . Та ко ђе се пре
ска че ис ку ство Фран цу ске ре во лу ци је и европ ских ра то ва ко ји су 
на кон ње усле ди ли . Хоб сба ум је до бро уочио да су де мо кра ти је 
че сто би ле кр во лоч ни је и ми ли тант ни је због ме си ја ни зма и по
пу ли зма, док су ауто ри тар не ца ре ви не у прин ци пу бар у пр вој 
по ло ви ни де вет на е стог ве ка во ди ле кон зер ва тив ну и не а гре сив
ну по ли ти ку усме ре ну ка очу ва њу ста ту са кво и па ци фи ка ци ји 
уну тра шњих ре во лу ци о нар них иза зо ва .322

3 . Суп си ди јар ност . Ову иде ју у ар се нал гло бал них ко смо
по лит ских ме то да углав ном до но се европ ски ауто ри . Суп си ди
јар ност је јед на од нај че шће по ми ња них ре чи кад је у пи та њу 
про цес европ ских ин те гра ци ја, па је ра зу мљи во за што се ње
на сим бо лич ка и ме то до ло шка сна га ра до пре но си и на иде је о 
гло бал  ном упра вља њу . Су шти на је у прет ход ној хи по те зи ко ју 
је по сe бно По ге323 ра до раз ви јао а сви вр ло ра до при хва ти ли, у 

321 Део те дискусије обухваћен је код Аркибуђија, 2004, стр . 441 . Види и Hoffe, 
2010, стр . 82 .

322 И Аркибуђи и Хефе прихватају ове контрааргументе али на крају ипак 
покушавају да спасу макар минимално важење основне тезе о већој скло
ности демократија ка међународним институцијама и кооперацији . 
Понашање САДа, међутим, према УНу, протоколу из Кјотоа и Римском 
трибуналу је веома јак контрааргумент .

323 Види Pogge, 1992, Лу, 2009 .
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дис пер зи ји су ве ре ни те та, од лу чи ва ња и од го вор но сти . Овај по
јам ина че до ла зи из со ци јал ног уче ња ри мо ка то лич ке цр кве, од
но сно из пап ских ен ци кли ка . Уве ден је кра јем де вет на е стог ве ка 
да по мог не у ор га ни за ци ји хи је рар хи је цр кве . Ода тле је пре у зет 
у по ли тич ку те о ри ју хри шћан ске де мо кра ти је, да би се пре лио 
на си стем ор га ни за ци је ЕЕЗ, а за тим и ЕУ . Ње го ва су шти на је 
са др жа на у пре по ру ци да сва ки ни во вла сти тре ба ди рект но да 
од лу чу је о оним пи та њи ма ко ја се ди рект но од но се на ње га и 
са мо на ње га . Кон крет но, то би зна чи ло да ло кал на са мо у пра
ва и ре ги о нал на власт не тре ба да оче ку ју да им др жа ва ре ша ва 
ко му нал не про бле ме, или да Европ ска ко ми си ја не ма пра ва да 
се ме ша у оне по сло ве ко је др жа ве ни су пре не ле на европ ски ни
во . Овај ко ри сни прин цип у прак си је ме ђу тим пред мет стал них 
кон тро вер зи и спо ро ва око ин ге рен ци ја из ме ђу др жа ва и Ко ми
си је, а све ви ше и из ме ђу др жа ва и ње них под је ди ни ца (ре ги о на, 
лен де ра, ста ти стич ких ре ги о на, ауто ном них по кра ји на) . У сва
ком слу ча ју, ови ми сли о ци се на да ју да би тај прин цип мо гао да 
по мог не и дис пер зи ји су ве ре ни те та и др жав них над ле жно сти, 
те њи хо вој рав но мер ној рас по де ли из ме ђу свих ових ни воа, од 
свет ске вла сти до ло кал не са мо у пра ве .

4 . Уна пре ђе ње и ја ча ње већ по сто је ћих ме ђу на род них ин
сти ту ци ја и њи хо во пре тва ра ње у гло бал не и свет ске (а не ме
ђу на род не) . Мно ги од ових ауто ра су не за до вољ ни по на ша њем 
и ра дом УНа и до ста се ба ве иде ја ма о њи хо вој ре фор ми уоча
ва ју ћи ме ђу тим ко ли ко је уоп ште про бле ма тич на са ма иде ја де
мо кра ти за ци је УНа . Ода ност ле вим иде ја ма со ци јал не прав де и 
при о ри те ту бор бе про тив си ро ма штва чи ни их још скеп тич ни
јим пре ма ММФу, Свет ској бан ци и по себ но пре ма СТО . Ме ђу
тим, у не до стат ку дру гих, ове ин сти ту ци је узи ма ју као за мет ке 
бу ду ће мре же гло бал них ин сти ту ци ја и за ла жу се за њи хо ву 
ре фор му . Као до бар аспект њи хо вог де ло ва ња ис ти че се над
ре ђе ност др жав ном су ве ре ни те ту и мо гућ ност да се пре ко њих 
вр ши усло вља ва ње ауто ри тар них ре жи ма .

За ни мљи во је да у збор ни ку ни ко не по ми ње НА ТО, што је 
при лич но уоби ча је на прак са ме ђу овим ми сли о ци ма . А НА ТО 
је за пра во нај ва жни ја од ин сти ту ци ја пре ко ко јих се у по след
ње две де це ни је прак ти ко ва ло га же ње су ве ре ни те та и гло бал но 
упра вља ње . Та ин сти ту ци ја је пре у зи ма ла „прав ду” у сво је ру ке 
и уло гу ре ги о нал ног и гло бал ног по ли цај ца кад год је мо гла, 
спро во де ћи ху ма ни тар не ин тер вен ци је и бор бу про тив те ро
ри зма и без одо бре ња Са ве та без бед но сти . И док су рат про
тив Ср би је сви јед но ду шно по др жа ли, оку па ци је Ав га ни ста на 
и Ира ка су по му ти ле ве ру у аме рич ке на ме ре . Шта ви ше, чи ни 
се да је по др жа на ар гу мен та ци ја ре а ли ста ко ји твр де да су све 
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ове ме ђу на род не ин сти ту ци је за пра во ин стру мен ти по ли ти ке 
и ин те ре са нај ја чих си ла, а пре све га САДа .324

5 . Ства ра ње но вих гло бал них ин сти ту ци ја и аген ци ја при 
че му се по се бан на гла сак ста вља на не за ви сне суд ске ин стан це 
ко је би мо гле да од лу чу ју о ра зним аспек ти ма уну тар др жав них 
по ли ти ка и да слу же као ин стру мен ти гло бал не де мо кра ти за
ци је . То мас По ге се по себ но ис ти че та квим про јек ти ма ко ји би 
на при мер од лу чи ва ли о то ме да ли је не ка др жа ва до вољ но де
мо крат ска да јој се до зво ли да про да је сво је ре сур се на свет кој 
пи ја ци . Ре зон ових ми сли ла ца је по др жан по лу ве ков ним ис ку
ством ра да суд ских ин стан ци у САДу и прак сом Европ ског су да 
прав де . Ове не де мо крат ске ин сти ту ци је су ура ди ле нај ви ше за 
ши ре ње иде о ло ги је и си сте ма вред но сти до ко јих им је ста ло325 
па сто га тра же да се та ква прак са уни вер за ли зу је и по диг не на 
свет ски ни во . Они су ве ли ки по др жа ва о ци ства ра ња ад хок ме
ђу на род них кри вич них три бу на ла ка кви су суд за бив шу Ју го
сла ви ју и суд за Ру ан ду . Ови три бу на ли су та ко ђе обе ле же ни 
ве о ма кон тро верз ном прак сом се лек тив не прав де и по себ но се 
тру де да де ша ва ња у тур бу лент ним ре ги о ни ма одво је од „за
слу га” ве ли ких за пад них си ла и да њих осло бо де би ло ка кве 
од го вор но сти за рас пад зе мље и по је ди не зло чи не .326

6 . Ја ча ње гло бал ног ци вил ног дру штва, ства ра ње мре же не
вла ди них ин сти ту ци ја нај ра зли чи ти јег ти па ко је де лу ју по од ре
ђе ним пи та њи ма и ства ра ју гло бал ну мре жу за де мо кра ти за ци ју 
по је ди нач них зе ма ља и оп шту де мо кра ти за ци ју све та . Ово мо ра 
да об у хва та све по ли тич ки ко рект не ор га ни за ци је као што су 
нвои, омла дин ске и ху ма ни тар не ор га ни за ци је, фе ми ни стич ке, 
еко ло шке, син ди ка ти, фон да ци је, удру же ња и по кре ти фе де ра
ли ста, па не вро пља на, по др жа ва ла ца ра да УНа итд .327 По себ но 
се по др жа ва ју тран сна ци о нал не ини ци ја ти ве и ра ди се на то ме 
да се при сва кој зна чај ној ре ги о нал ној и гло бал ној ин сти ту ци ји 
на пра ви са ве то дав ни фо рум у ко ме ће пред став ни ци ци вил ног 
дру штва би ти за сту пље ни .

И ов де, ме ђу тим, по сто ји дру га стра на ме да ље: еви дент на 
упо тре ба овог про сто ра као ин стру мен та за ин те ре се ве ли ких 

324 Неке депеше објављене у Викиликсу додатно су подриле веру у рад ових 
интитуција . Испоставило се да је и Римски трибунал као заправо једина 
нова релевантна институција основана у складу са овим идејама, постала 
инструмент под контролом САДа иако сама Америка не признаје тај три
бунал!

325 Види први есеј у овој књизи .
326 Док се бивши лидери зараћених страна хапсе и осуђују, некадашњи лидери 

великих сила су одбијали да се у Хагу појаве и као сведоци .
327 Један од бољих индикатора значаја ове мере је легендарни Фукујама . На

кон Краја историје, већ средином деведесетих овај аутор се окренуо за го
ва рању приче о развоју цивилног друштва као најважнијем не до ста ју ћем 
сегменту за остварење његових претходних пројекција .
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си ла и кор по ра ци ја . Нај за ни мљи ви ји при мер је фо ми ра ње, ши
ре ње и упо тре ба От по ра за под ри ва ње вла сти у оним др жа ва ма 
ко је по ста ну про блем за пад ним си ла ма, док се От пор не ка ко не 
по ја вљу је у Са у диј ској Ара би ји нпр .

Пра вац ар гу мен та ци је ко ји Вол цер раз ви ја по ку ша ва да сле
ди кла сич ну ли бе рал ну тра ди ци ју на вод ног не по ве ре ња пре ма 
цен тра ли зо ва ним ауто ри те ти ма, али и ко му ни та ри стич ку бри гу 
о плу ра ли зму кул ту ра, од но сно о зна ча ју спе ци фич не кул ту ре 
и си сте ма вред но сти у јед ној ин те гри са ној за јед ни ци као осно ве 
на ко јој ин сти ту ци је мо гу да функ ци о ни шу .328 У слич ном прав цу 
ишао је не мач ки су ди ја Ди тер Грим кад је по ло ви ном де ве де
се тих у по ле ми ци са Ха бер ма сом до ка зи вао да не мо же би ти 
европ ске де мо кра ти је јер не по сто ји европ ски де мос . Ве ли ки 
део ли бе ра ла је усво јио ове уви де ко му ни та ри ста, па је чак и 
по ме ну ти пр во све ште ник ле вих ли бе ра ла у Евро пи Јир ген Ха
бер мас ево лу и рао од сво је фикс иде је устав ног па три о ти зма ка 
сло же ни јем од но су де мо кра ти је и по себ не кул ту ре и на сле ђа 
за јед ни це у ко јој де мо кра ти ја тре ба да функ ци о ни ше .

С дру ге стра не, на бој фун да мен та ли зма ч е сто се и да ље осе
ћа кад је у пи та њу тре ти ра ње не ли бе рал них дру шта ва . Је дан 
од нај бо љих при ме ра је трет ман ко ји је Рол со во Пра во на ро
да до жи ве ло у овим кру го ви ма . По ку ша ва ју ћи да сво ју те о ри ју 
прав де раз ви ја ну у По ли тич ком ли бе ра ли зму и из гра ђе ну око 
иде је пре кла па ју ћег кон сен зу са пре не се на гло бал ни ни во, Ролс 
је про ку шао да на пра ви аран жман за сно ван на прин ци пу mo dus 
vi ven di и то ле ран ци је из ме ђу ли бе рал но де мо крат ских дру шта ва 
и при стој них ауто ри тар них си сте ма . Иако је ста вио низ огра да 
у по гле ду то га шта та дру штва де фи ни ше као при стој на, и иако 
чак ни је от пи сао ни ху ма ни тар не ин тер вен ци је у слу ча ју те
шких по вре да ху ма ни тар ног пра ва, ње го ва књи га је до жи ве ла 
ра зор не фун да мен та ли стич ки мо ти ви са не кри ти ке из овог та
бо ра . Оп ту жен је за то што је од у стао од про сте екс тра по ла ци је 
сво је основ не те о ри је на свет и што сво ју ре ди стри бу тив ну схе му 
не при ме њу је на гло бал ном ни воу . 

*

До са да смо из но си ли осно ве ове но ве нор ма тив не ква зи ли
бе рал не те о ри је гло бал ног упра вља ња, од но сно свет ске вла да
ви не . По гле дај мо са да у крат ким цр та ма ка ко би из гле да ла на 

328 Један од основних елемената критике у Нибуровом раду „Илузија свет
ске државе” јесте истицање да не постоји одговарајућа светска органска 
заједница која би моралом и обичајношћу подржавала нове институцио
налне аранжмане на глобалном ниову .
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ре а ли зму за сно ва на кри ти ка ових ви зи ја ко ја се фо ку си ра на 
прак тич не по сле ди це из не тих иде ја . 

По сто ји ни во ар гу мен та ци је ко ји се фо ку си ра на про блем 
прак тич но сти и (не)при мен љи во сти ових те о ри ја . По ла зи се од 
те зе да је кон со ли до ва на др жа ва са свим сво јим ма на ма и да ље 
нај бо љи и нај по у зда ни ји ме ха ни зам ка ко за за шти ту ин ди ви
ду ал них пра ва, та ко и за за до во ља ва ње свих дру гих основ них 
по тре ба са вре ме них љу ди . Сто га се сма тра да се уме сто под ри
ва ња ње ног ле ги ти ми те та тре ба окре ну ти ка ње ном ја ча њу и 
оспо со бља ва њу да бо ље оба вља сво је тра ди ци о нал не, али и но ве 
функ ци је . 

Иде ја свет ске вла да ви не оправ да ва се ина че по ла зе ћи од обе 
стан дард не ли бе рал не уго вор не те о ри је . Ре а ли сти мно го лак
ше из ла зе на крај са ло ков ским ва ри јан та ма329 ко је ин ве сти ра ју 
про све ти тељ ску оп ти ми стич ку ан тро по ло ги ју о до бром чо ве ку 
ко ји се уз аде кват не ми ни мал не ин сти ту ци је сам не при нуд но 
раз ви ја у ко о пе ра ци ји са дру ги ма . Основ ни ар гу мент иде на 
по би ја ње ове оп ти ми стич ке ан тро по ло ги је и ин си сти ра ње на 
чи ње ни ци да се људ ска при ро да не ме ња, те да је су коб из ме ђу 
љу ди и за јед ни ца не из бе жна кон стан та људ ске исто ри је од ко је 
се мо ра по ла зи ти при раз ви ја њу ва лид них те о ри ја .

По сто ји ме ђу тим и хоб сов ска ли ни ја оправ да ва ња330 ко ја 
упра во и по ла зи од ан тро по ло шког пе си ми зма . Ова стра те ги ја 
твр ди да су гло ба ли за ци ја и по ја ва ап со лут не прет ње у ви ду 
ну кле ар ног на о ру жа ња и гло бал ног ото пља ва ња но ви фак то ри 
ко ји зах те ва ју да се хоб сов ска ли ни ја аруг мен та ци је про ши ри 
са ни воа др жа ва на ни во све та у ви ду гло бал ног упра вља ња нај
ва жни јим иза зо ви ма и про бле ми ма .

Ре а ли стич ки на пад на ову ли ни ју ар гу мен та ци ја по ла зи та
ко ђе од нео ства ри во сти иде је (на те рај те Ки ну, Ру си ју и Иран 
да при хва те та кве иде је!), али за тим пре ла зи на по ка зи ва ње 
фак тич ких по сле ди ца се лек тив ног про па ги ра ња и на ме та ња 
гло бал ног упра вља ња под окри љем за пад них зе ма ља, од но сно 
оно га што Мајкл Дојл зо ве Ми ров на уни ја (Pa ci fic Union) . Су
штин ски оквир се де фи ни ше мо ди фи ко ва ним ви дом те зе Мар
ти на Виг та да ко смо по ли ти зам у прак си во ди гло бал ној ти ра
ни ји, ко ја се про сти ре та мо до кле мо же .331 У сва ком слу ча ју, сви 
ви до ви ко смо по лит ске те о ри је и на њој за сно ва не ак ци је до жи
вља ва ју се као уно ше ње до дат ног ха о са у ме ђу на род ни по ре дак 

329 Данило Золо узима Фолка као парадигматичан пример .
330 Золов пример је Норберто Бобио .
331 Види Wight, M, 1991 . Хантингтон је у свом доприносу овој расправи, есеју 

Нема излаза то формулисао на следећи начин: „Надати се бенигном з а вр
шетку историје је људски . Очекивати да се то деси је нереално . Планира ти 
да се то деси је катастрофално” . Huntington, 1989 .
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и као на ста вак, од но сно ква зи у ни вер за ли стич ки ин стру мент 
ин те ре сне по ли ти ке мо ћи оних зе ма ља ко је сто је иза про па ги
ра ња та квих те о ри ја .

Мо ди фи ко ва ни об лик ове те зе је сте на пад из по зи ци је од
бра не де мо кра ти је ка кав у овом збор ни ку из но си Ин ге борг Ма
ус . Ре зи ме тог ар гу мен та твр ди да је осно ва Кан то ве ли бе рал не 
ви зи је би ла де мо крат ска ре пу бли ка у ко јој се са мо стал но од лу
чу је о соп стве ним про бле ми ма, док ове те о ри је ко је тра же ко
смо по лит ску де мо кра ти ју ну жно иду ка су спен до ва њу ствар но 
по сто је ћих де мо крат ских тво ре ви на . Чи ње ни ца де мо крат ског 
де фи ци та у ЕУ ко ри сти се као упо зо ре ње да би на ни воу свет ске 
вла сти тај де фи цит по стао још ве ћи, од но сно да би по ли ти ка 
по ста ла у пот пу но сти ствар би ро крат ске ели те на ко ју обич ни 
гра ђа ни ни на ко ји на чин не мо гу да ути чу .

Но, ра зор ни ји пра вац кри ти ке је де мон стра ци ја ствар них 
по сле ди ца упо тре бе ових те о ри ја и де ма ски ра ње скри ве них ин
те ре са ко ји сто је иза њих, а ко је иде а ли сти не ра до из но се или 
на про сто иг но ри шу . У окви ру ње га ве о ма зна ча јан сег мент је 
де мон стри ра ње двој них стан дар да ко јим се на вод ни уни вер за
ли зам по ка зу је као ин стру мент са мо јед не стра не, а да та стра
на обич но фи нан сиј ски по др жа ва за го вор ни ке уни вер за ли зма . 
На ве шће мо сто га не ко ли ко при ме ра дру ге стра не ме да ље ко је 
иде а ли сти из овог или оног раз ло га не те ма ти зу ју .

1 . Упра вља ње без бед но шћу и опа сно сти НА ТО то та ли та ри
зма . Као што смо ви де ли, је дан од нај ва жни јих ар гу ме на та за 
за го вор ни ке свет ске вла сти је сте про блем без бед но сти . Су ве
ре на др жа ва, ка же ар гу мент, ни је ви ше до вољ на да га ран ту је 
си гур ност и уни вер зал на људ ска пра ва . Шта ви ше, она че сто 
кр ши основ на пра ва не ких сво јих гра ђа на дис кри ми ни шу ћи 
их по ра зним осно ва ма . Сто га је нео п ход но, ле ги тим но и мо
рал но да ци ви ли зо ва не др жа ве чак и ору жа но ин тер ве ни шу 
ка ко би обез бе ди ле уни вер зал но по што ва ње основ них пра ва . 
Ин тер вен ци ја на Ко сме ту се че сто на во ди као при мер та квог 
„без ин те ре сног” ан га жо ва ња НА ТО али јан се, пре се дан за бу ду
ћа ан га жо ва ња истих си ла . Но, дру га стра на ме да ље по ка зу је да 
је НА ТО на ста вио да се ши ри на ис ток и по ред обе ћа ња Ру си ји 
да се то не ће де си ти, да су во де ће зе мље НА ТОа на ста ви ле да 
ко ри сте овај ин стру мент у раз не ви со ко ин те ре сне свр хе као што 
су ин тер вен ци ја у Ав га ни ста ну, оку па ци ја и пљач ка ње Ира ка 
итд, за тим да су њи хо ви на сту пи у уској спре зи са ин те ре си ма 
нај ве ћих кор по ра ци ја ко је та ко ђе др же нај ве ће ме ди је са ко јих 
сти же бру тал на про па ган да и ис кри вља ва ње чи ње ни ца . . . Ши
ре ње ко смо по ли ти зма пре тва ра се у ин стру мент аме рич ке уни
по лар но сти и уни ла те ра ли зма .
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2 . Слу чај Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је . Ово је јед на од 
тих гло бал них аген ци ја ко ја је за ми шље на као скуп по у зда них 
екс пе ра та ко ји над гле да ју гло бал но здра вље и има ју по себ на 
овла шће ња и по ло жај у слу ча ју ве ли ких пан де ми ја чи је ши ре
ње ра зу мљи во бр зо пре ла зи пре ко гра ни ца су ве ре них др жа ва . 
У прак си је то ком по след њих не ко ли ко го ди на ово по ста ла јед на 
од нај о мра же ни јих и нај о зло гла ше ни јих аген ци ја на све ту . Она 
је фун да мен тал но до при не ла ства ра њу оп ште па ни ке у све ту у 
слу ча је ви ма на вод них пан де ми ја птич јег, а за тим и свињ ског 
гри па . Њи хо ви екс перт ски на ла зи и њи хо ви са рад ни ци у ло кал
ним сре ди на ма на пра ви ли су глав ни ме диј ски про бој у кре и ра
њу ат мос фе ре ха о са и за стра ши ва ња љу ди и јав ног мње ња, што 
је во ди ло ка ку пови ни ми ли о на вак ци на . Ти ме је при чи ње на 
огром на ште та бу џе ти ма др жа ва, али је на мак нут ве ли ки про
фит фар ма це ут ским ку ћа ма ко је су по пра ви лу ла ко на ла зи ле 
на чи на да се оду же лан цу СЗО . Ште та, ме ђу тим, ни је са мо ма те
ри јал на . Ство ре на је гло бал на ат мос фе ра не по ве ре ња у јед ну од 
ин сти ту ци ја ко је би по свом по ло жа ју мо ра ле да бу ду ап со лут но 
ле ги тим не, не у ка ља не и кре ди бил не .

3 . Вр ло је слич на, ако не и го ра, си ту а ци ја са еко ло шком 
по ма мом . Оправ да ни страх свет ског ста нов ни штва од гу бит ка 
здра ве жи вот не сре ди не и ис цр пљи ва ња об но вљи вих ре сур са, 
пре тво рен је у но ву вр сту мо рал не па ни ке, не ког об ли ка еко
ло шког то та ли та ри зма .332 И ов де се на кон цу ре ња до ку ме на та 
по ка за ло да су не за ви сни екс пер ти на мер но ла жи ра ли по дат ке 
ка ко би из про па ганд них раз ло га ши ри ли па ни ку од еко ло шке 
про па сти . Дру ги на уч ни ци до ка зу ју да је ути цај гло бал ног за
га ђе ња на по ве ћа ње тем пе ра ту ре за не мар љив и да је реч о ре
гу лар ним фа за ма у кре та њу Зе мље и Сун ца . Чи ње ни ца је да се 
ова по ли тич ки не ко рект на на у ка не мо же ви де ти на мејнстрим 
ме ди ји ма, пот пу но ста вље ним у слу жбу еко ло шке па ни ке . Дру га 
стра на ме да ље је ин тен зив но за ла га ње не ких ра ди кал них кру
го ва (укљу чу ју ћи и Хи ла ри Клин тон), пре све га у САДу, иако 
је та зе мља нај ве ћи за га ђи вач и по тро шач ре сур са, за уво ђе ње 
гло бал не ре гу ла ци је и упра вља ње еко ло шком про бле ма ти ком . 
Нај че шће по ми ња ни мо дел је та ко зва ни кеп енд трејд си стем 
где би сва кој зе мљи би ла од ре ђе на до зво ље на ко ли чи на за га
ђе ња, а за све пре ко то га мо ра ла би да пла ти ка зну или да от ку
пи пра во на за га ђе ње од зе мље ко јој оно не тре ба . Иза овог се 
нај че шће пре по зна је на сто ја ње да се сви свет ски ре сур си ста ве 
под ди рект ну кон тро лу за ин те ре со ва их аме рич ких пре да то ра . 
Бже жин ски и Ол брај то ва су отво ре но го во ри ли да ре сур си Си
би ра и Да ле ког ис то ка ни су са мо ру ски и да мо ра ју да при пад
ну чи та вом чо ве чан ству, као што је Клин то но ва зах те ва ла да 

332 Види Ђурковић, 2009 .

ideologija partije i medjunarodni odnosi.indd   246 12/5/2012   7:12:09 PM



Идеје о светској влади – новија виђења 247

Амазон као свет ска плу ћа до ђе под кон тро лу чи та вог све та, што 
су Бра зил ци љу ба зно од би ли .

4 . Гло бал но гра ђан ство и ими гра ци о на по ли ти ка . Ком
спо ли ти по тен ци ра ју низ про бле ма на осно ву ко јих твр де да је 
кла сич на по ли ти ка др жа вљан ства (гра ђан ства) уско по ве за на 
са су ве ре ним пра вом др жа ве да га дис кри ми на тив но до де љу је 
пре ва зи ђе на и да про це си зах те ва ју да се те кла сич не по ли ти ке 
ре ви ди ра ју у скла ду са зах те ви ма ре ги о нал ног и гло бал ног гра
ђан ства . Пи та ња на ко ја ука зу ју су ста тус апа три да, из бе гли ца, 
иле гал них ими гра на та те со ци јал не и еко ном ске ими гра ци је у 
бо га ти јим зе мља ма . Овим се под ри ва са ма су шти на кла сич них 
др жа ва и на ци ја . Основ но пра во сва ке на ци је и др жа ве увек је 
би ло да са ма од ре ђу је ко га и за што же ли да пу сти у сво ју зе мљу 
и да му до де ли др жа вљан ство . Ти ме се пре све га во ди ло ра чу
на о очу ва њу иден ти те та и еко ном ске (али у крај њој ли ни ји и 
по ли тич ке) ста бил но сти . Дру га стра на ме да ље ових пред ло га је 
ин те рес кор по ра ци ја ко је же ле да до би ју јеф ти ни ју рад ну сна гу 
и ве ћу кон ку рен ци ју на тр жи шту ра да, а због тог крат ко роч ног 
ин те ре са ду го роч но под ри ва ју оп ста нак и ста бил ност др жа ва .

5 . Гло бал но ци вил но дру штво . Оба ве зни сег мент ко смо по
лит ских ви зи ја је сте сан о гло бал ном тре ћем сек то ру, мре жи 
не вла ди них ор га ни за ци ја и слич них гра ђан ских ор га ни за ци ја 
ко је ће во ди ти отво ре ну гло бал ну рас пра ву, кре и ра ти гло бал но 
јав но мње ње и слу жи ти као не ка вр ста ин спи ра ци је и ко рек
то ра на ста ју ћих гло бал них по ли ти ка . У по след њих два де се так 
го ди на, за и ста се ви ди ве ли ка об но ва на ра ци је и прак се ци вил
ног сек то ра . Ме ђу тим, овај сан о пар ти ци па ци ји и гра ђан ству, 
по себ но у но во де мо кра ти зо ва ним зе мља ма пре тва ра се у нај го
ру ноћ ну мо ру . Слу чај Ср би је би био до во љан да по ка же ка ко је 
мре жа не вла ди них ор га ни за ци ја ко ју је ов де за пад ор га ни зо вао 
и фи нан си рао, а за тим на ка чио на бу џет, од и гра ла кључ не уло ге 
у оку па ци ји др жа ве и ње ном си сте мат ском уни шта ва њу пре ко 
свих сек то ра (од обра зо ва ња и од бра не до здрав ства и вер ског 
жи во та) . Ср би ја је, на жа лост, зе мља у ко јој су Аме ри кан ци раз
ви ли мо дел не на сил ног ру ше ња вла сти ко је им не од го ва ра ју . 
Ов де је ство рен От пор чи ји је мо дел ка сни је ко пи ран у обо је ним 
ре во лу ци ја ма у ви ше де се ти на зе ма ља, од Укра ји не и Мал ди
ва до зе ма ља за хва ће них „арап ским про ле ћем” . От пор је удар
на пе сни ца за оба ра ње не ко о пе ра тив них ре жи ма и до во ђе ње 
„де мо крат ских” вла сти ко је за пра во омо гу ћу ју за пад ним ком
па ни ја ма екс пло а ти са ње њи хо вих тр жи шта и си ро ви на и онај 
мон струозни мо дел уни шта ва ња ин те гри са не до ма ће при вре де 
по знат као аут сор синг (out so ur cing) .333

333 Уз Отпор постоје и други значајни примери као што су Лекари без гра
ница (истaкнути лидер Бернар Кушнер) који су током грађанског рата у 
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Но, кључ на ствар ко ју за пад ња ци ре а ли зу ју ни је ства ра ње 
ове мре же за про мо ви са ње сво јих ви зи ја и про па ган де, већ то 
што се из тих сфе ра ка дро ви пре ли ва ју у по ли ти ку и би знис па 
на кра ју до би је мо оп шти га ли ма ти јас њи хо вих љу ди и на вла сти 
и у еко но ми ји и у тре ћем сек то ру . Фор ми ра се оно што су марк
си сти с пра вом на зва ли ком пра дор ска ели та . Да кле, об ли ку је се 
чи та ва ло кал на ели та ко ја је пот пу но ли ше на мо ра ла и осе ћа ја 
при пад но сти соп стве ној сре ди ни . Го ли хе до ни зам и ма те ри ја ли
зам оста ју је ди ни ци ље ви, а ме тод је при хва та ње ста ту са ни жих 
ме ста у гло бал ној хи је рар хи ји вла да ју ће свет ске ели те . Они да
кле све сно при хва та ју си стем вред но сти, на ви ке, поп кул ту ру, ма
ни ре, мо ду, сек су ал не прак се па чак и ис хра ну ко ја по ста је уни
вер зал на у на ме ри да се по и сто ве те са мо де ли ма ко је дик ти ра ју 
вр хо ви гло бал не пи ра ми де, а це на за тај по вла шће ни по ло жај и 
ла го дан жи вот је да у сво јој зе мљи спро во де све на ло ге оку па
то ра, омо гу ћу ју нео гра ни че но бо га ће ње и све вр сте суб вен ци ја 
стра ним ком па ни ја ма чи ме уни шта ва ју до ма ћу при вре ду и, с 
дру ге стра не, др же не за до вољ ни на род у по кор но сти .334

*

По сто ји још је дан ко рак ко ји у овој ана ли зи тре ба да се из
ве де . Кла сич на сли ка ме ђу на род них од но са ко ју смо ве ли ким 
де лом и ов де ко ри сти ли, по чи ва ла је на ин те ре си ма „ве ли ких зе
ма ља” као кључ ним игра чи ма . Она је ве ли ким де лом од го ва ра ла 
ре ал но сти у ко јој су и си ро ма шни ји сло је ви ста нов ни штва бо га
тих зе ма ља оства ри ва ли не то при ход и по бољ ша ње жи вот ног 
стан дар да на кон то ра то ва, ко ло ни за ци је, пљач ки и оста лих вр
ста екс пло а та ци је ко ју су ви ши сло је ви дру штва ор га ни зо ва ли и 
спро во ди ли над зе мља ма тре ћег све та не спо соб ним да се од њих 
од бра не . Да нас је та сли ка у нај ма њу ру ку про блема тична . Чи ни 
се да ви ши сло је ви у нај бо га ти јим зе мља ма све че шће спро во
де исте ме то де и над ве ли ким де лом свог ста нов ни штва . Ако у 
САДу ско ро пе де сет ми ли о на љу ди жи ви од хра не ко ју до би ја 
на тач ки це, ако је на де се ти не ми ли о на љу ди та мо оста ло без 
ста но ва и ку ћа ко је су де це ни ја ма от пла ћи ва ли, ако је огроман 

БИХ служили и као обавештајна и као транспортна логистика за за пад и 
муслимане . Муслимани су иначе добро научили тај модел, па су у по след
њих двадесетак година почели да праве своје мреже не вла ди них орга ни
за ци ја најразличитијег типа које су посебно активне у не му сли ман ским 
зе мља ма . Под окриљем хуманитарних организација, верских школа и 
спорт ских организација често се обављају парамилитарне и обавештајне 
делатности .

334 На овоме посебно инсистира Питер Гауен у Gowan, P, 2000 . Ова анализа 
де таљно показује како домаћи играчи штите права страних компанија 
насу прот права домаћих привредних субјеката и радника .
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број њих уве зан у од но се ду жнич ког роп ства пре ма бан ка ма, и 
ако су све те др жа ве ду бо ко за ду же не а јав не фи нан си је су им у 
стра хо ви том не ре ду, де лу је пла у зи бил ни је да се и вој на и оба
ве штај на моћ тих др жа ва по сма тра пре у функ ци ји ин те ре са 
по ме ну тих вр хо ва гло бал не пи ра ми де, а ма ње у кон тек сту ин те
ре са „др жа ва” .335 На и ме, у скла ду са иде о ло ги јом иза ко је сто је и 
ко ју по др жа ва ју фи нан сиј ски, ме диј ски, си сте мом обра зо ва ња 
и на сва ки дру ги на чин, ови гло бал ни пре да то ри су се бе гло
ба ли зо ва ли, на пра ви ли сво ју гло бал ну мре жу упра вља ча ко ја 
се као по лип из ди гла из над остат ка све та да би сво је цев чи це 
рав но мер но рас по ре ди ла по чи та вом кр во то ку све та и он да си
сте мат ски иси са ва ла све вр сте жи вот них со ко ва .

Чи ње ни ца је да је свет пун кор по ра ци ја чи је су фи нан сиј
ска сна га, обрт и бу џет ве ћи од аде кват них од ли ка ве ли ког бро
ја зе ма ља . Има кор по ра ци ја ко је су те шке ви ше де се ти на па и 
сто ти на ми ли јар ди евра . Оне има ју сво је при ват не оба ве штај не 
струк ту ре, сво је обез бе ђе ње, пра ве ма ле па ра вој ске, сво је тај не 
фон до ве за ко руп ци ју и ку по ви ну по ли ти ча ра, као и бес ко нач
но мно го на чи на да ре а ли зу ју сво је ин те ре се . Има кор по ра ци ја 
ко је де лу ју у ви ше од сто ти ну зе ма ља, па ти ме по ста је ја сно ко 
и за што про мо ви ше дис курс гло ба ли за ци је, уни вер за ли за ци је 
и ко смо по ли ти зма .336 Ове кор по ра ци је су пре ко сво јих вла сни ка 
и чел них љу ди по ве за не са нај моћ ни јим не вла ди ним, а за пра во 
над вла ди ним ор га ни за ци ја ма на све ту, екс клу зив ним клу бо ви
ма као што су Бил дер берг гру па, Три ла те рал на ко ми си ја и раз не 
дру ге тај не и по лу тај не ор га ни за ци је . До би ја мо па ра докс да на 
вр ху свет ске пи ра ми де сре ће мо не тран спа рент не, не и за бра не, 
ул тра а у то ри тар не ор га ни за ци је ко је кр ше сва мо гу ћа пра ви ла 
укљу чу ју ћи и уста ве зе ма ља из ко јих до ла зе, а у исто вре ме су 
глав ни фи нан си је ри и про мо те ри гло бал не, ко смо по лит ске де
мо кра ти је и свих оних ко смо по лит ских иде а ла о свет ском упра
вља њу ко је смо до са да пред ста вља ли .337 

335 Филиповић, 2008 .
336 Или шта рећи о копорацијама као што је Бехтел који у свом врху, ме наџ

менту и саветодавним телима обухвата и бивше председнике САДа и не
ка да шње руководеће људе ЦИА .

337 У свим мејнстрим студијама о светском управљању (какав је и Бабићев и 
Бојанићев зборник) по правилу недостаје ова конспиролошка димензија 
и тематизација рада Билдерберга, Трилатерале, слободног зидарства 
итд, иако је она евидентно једна од пресудних, ако не и најважнија за 
разумевање имплементације глобалног управљања и концентрације моћи 
на врховима светске пирамиде која није нимало демократска и транспа
рентна . Нећете срести чак ни обичне чињенице као што је она да је зграда 
УНа подигнута на приватном земљишту породице Рокфелер која га је до
нирала у те сврхе . Тек недавно се код мејнстрим издавача као што је Ратлиџ 
појавила прва студија која се бави феноменом Билдерберга, из перспективе 
функционисања транснационалне елите . Види Richardson, N, Kakabadse, 
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Због не тран спа рент но сти њи хо вог ра да ов де се из те о ри је 
ме ђу на род них од но са пре ла зи на кла сич ну те о ри ју мо ћи, и оно 
што се на зи ва кон спи ро ло ги ја у нај ши рем ви ду, као из у ча ва ње 
сва ког об ли ка не тран спа рент ног прак ти ко ва ња мо ћи .

Озбиљ ни кон спи ро ло зи, као што зна мо, на во де из град њу 
свет ске вла да ви не као је дан од по сту ла та де ло ва ња ових тај но
ви тих ор га ни за ци ја, об ја шња ва ју ћи то ка ко ин те ре сом ак те ра, 
та ко и ра зним езо те риј ским прин ци пи ма . Је дан од основ них 
ме то до ло шких по сту ла та кон спи ро ло ги је је тврд ња да гло бал
ни упра вља чи због об је ди ње ног мо но по ла над фи нан сиј ским 
то ко ви ма (ФЕД, бан ке), ме ди ји ма, по ли ти ча ри ма и кор по ра ци
ја ма мо гу са ми да иза зи ва ју кри зе да би сва ку од њих по пра ви
лу ко ри сти ли као оправ да ње за да ље уво ђе ње ре гу ла ти ве над 
жи во ти ма по је ди на ца и за ини ци ра ње свих об ли ка гло бал ног 
упра вља ња . На рав но, та мо где мо гу и до кле се пру жа до ми на
ци ја њи хо вих пи па ка .

Ако је три ла те ра ла сим бол про сто ра над ко јим се овај по лип 
пру жа, он да је ја сно да су Ру си ја, Ки на и не ке дру ге си ле ван 
ње го ве (ди рект не) до ми на ци је . Овај по лип ко ји пре тен ду је да 
бу де свет ска вла да у сен ци, има не сум њи во фун да мен та ли стич
ке пре тен зи је . Ме ђу тим, ви дљи во је да је прак са ин тер вен ци ја 
би ла мо гу ћа у Ју го сла ви ји 1999, у Ав га ни ста ну и Ира ку као и 
2011 . у Ли би ји . У свим тим слу ча је ви ма Ру си ја и Ки на се ни су 
озбиљ ни је су прот ста ви ле овим на ме ра ма јер су сма тра ле да им 
ин те ре си ни су фун да мен тал но угро же ни . С дру ге стра не по сто
је слу ча је ви где су вр ло ја сно ста ле у од бра ну по тен ци јал них 
жр та ва, пре све га због за шти те сво јих ин те ре са . Та кав је слу чај 
ста вља ње ве та на ре зо лу ци ју о Зим баб веу и исто вре ме но спре
ча ва ње ре зо лу ци је и ин тер вен ци је у Си ри ји .

У сва ком слу ча ју, оно што је за нас за ни мљи во је су вр ло ја сно 
уоч љи ви бли ски од но си из ме ђу глав них ин те лек ту ал них ју на ка 
ове на ра ци је о гло бал ном упра вља њу, ко ји су че сто и прак тич но 
ан га жо ва ни у ра зним ко ми си ја ма, са ве ти ма, тинк тен ко ви ма 
и сл, и фи нан си је ра њи хо вог ра да што су нај че шће упра во фон
да ци је по ве за не са нај ве ћим кор по ра ци ја ма чи ји су вла сни ци и 
осни ва чи у исто вре ме и во де ћи чла но ви по ме ну тих екс клу зив
них клу бо ва, а чи ји је циљ гло бал но упра вља ње у соп стве ном 
ин те ре су . 

A, Kakabadse, N, (2011), Bilderberg People: elite power and consensus in world 
affairs, Routledge .
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