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Уводне напомене 

Научна монографија Геополитика деструкције настала је 
као резултат рада на научном пројекту „179009” који је финанси-
рало Министарство просвете и науке Републике Србије, а у ок-
виру Института за политичке студије у Београду. Највећи број 
радова методолошки се може сврстати у тзв. примењену геопо-
литику као једну од дисциплинарних области ширег геополи-
тичког поља истраживања чији је основни смисао да дефинише 
геополитички контекст за политиколошке теме које не морају 
нужно да буду геополитичке, као што су, на пример, истражива-
ња државе, њених институционалних капацитета, националних 
идентитета, економије, енергетике, глобализације, устава, медија, 
система безбедности, политичког деловања, религија, тероризма 
и сл. 

Основни теоријски оквир истраживачког рада лоциран је у 
контекст анализе деловања корозивних сила глобализације, чији 
је главни вектор силе усмерен на дезинтеграцију модерне нацио-
налне државе и њој својствених националних идентитета. Нови 
појам геополитика деструкције, који се налази у наслову књиге, 
треба још јасније да истакне суштину девастационих механизама 
геополитичких актера у дефинисаном контексту глобализације. 
Посебно смо се трудили да у радовима који имају главну темат-
ску структуру монографије на јасан и прегнантан начин дефини-
шемо садржај и смисао појмова геополитика деструкције и гео-
политика сиромаштва како бисмо читаоцима јасније експлици-
рали та два главна аспекта процеса наметања глобализма као 
синтетичке идеологије новог светског поретка. Надамо се да смо 
у тој основној намери и успели. Настојали смо такође да будемо 
јасни и директни у доказивању основног експликативног оквира 
нашег истраживања, понекад можда и субјективније него што би 
то било пожељно за један неутралан приступ научноистражи-
вачком раду. Оправдање за такав наглашени ауторски став нала-
зили смо у сазнању да је једино тако могуће досећи оштрицу 
критичког става који покушава да објасни и разобличи разорну и 
дехуманизовану суштину означених процеса. 
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Поред издавачу, посебну захвалност исказујем мојим сту-
дентима који су ми увек били велика инспирација и којима је 
превасходно намењена ова књига, као допунска литература за 
дисциплинарно проучавање савремених међународних односа и 
геополитике. Колегијалну и пријатељску захвалност исказујем и 
рецензентима, који су својим интелектуалним и стручним капа-
цитетима подржали њено издавање. Сви евентуални теоријско-    
-методолошки недостаци, наравно, иду на терет самог аутора. 
Широј културној публици у доброј нади предајем ову књигу, 
уверен да ће им она пружити шири увид у савремене токове гло-
бализације и њена геополитичка обележја кардинално значајна за 
наше угрожене егзистенције. 

 
 

Темерин, јул 2015.  
Проф. др Љубиша Деспотовић 
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I 

ПОЧЕТАК ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И                             
ВЕЛИКИ РАТ 

РЕАЛНИ УЗРОЦИ ИЗБИЈАЊА ВЕЛИКОГ РАТА И 
ЕПОХАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПРВОГ ГЛОБАЛНОГ  

СУКОБА У ДВАДЕСЕТОМ ВЕКУ 

Први велики рат који је избио почетком двадесетог века по 
много чему је постао јединствен и надасве парадоксалан 
међународни политички феномен. Његова јединственост огледа 
се у чињеници да је он постао генератор многих епохалних поли-
тичко-економских процеса (глобализација економских односа, 
изградња новог међународног поретка моћи, стварање нових 
држава, развој науке и технологије, релативизација културно-       
-религијских вредности хришћанства, инжењеринг идентитета и 
сл.) који ће обележити деценије после његовог формалног 
окончања, али и у чињеници да су неки од најзначајнијих таласа 
промена које су почеле у времену његовог непосредног избијања 
и данас актуелне и да одређују наше егзистенције. 

Са друге стране посматрано, његова парадоксалност лежи 
у томе што су појаве и узроци који су припремили енергију за 
снажну политичку еруптивност у исто време били и процеси који 
су могли обезбедити трајнији политички мир у Европи да је пос-
тојало више политичке воље за сарадњу и коришћење мирних 
средстава у међународним односима. Национализам, расизам, 
колонијализам, криза вредности, нихилизам, наоружавање, теж-
ња за територијалним освајањима, радикализација политичких 
идеологија и сл. мучили су тадашња друштва и кварили односе 
међу државама. Другим речима, рат није био неизбежна појава, 
он је на неки чудан начин био избор колико и нужност, сплет 
несретних историјских околности, неиспуњених амбиција неких 
династија, политичких предрасуда, расистичке мржње, недостат-
ка такта, али и планских потеза, жеље и воље за моћи, еуфо-
ричног национализма и нихилистичке потребе за разарањем све-
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га постојећег. У исто време код људи тога времена појавила су се 
осећања да је рат неизбежан, чак и потребан, заједно са искус-
твом мирног живота и обећавајуће социјално-економске перспе-
ктиве. Ничеански дух епохе добио је најрадикалнији одушак 
управо у неутаживој потреби да се насиље чини или да се оно 
трпи. Сва деструктивност и разарање које ће бити испољено то-
ком дуге четири године рата, али и деценијама након њега, били 
су најсуровија потврда претходног стања. Тај радикални процес 
ослобађања затомљених енергија друштава и грађана тога време-
на сведочи на врло убедљив начин до које су мере узбуркане 
противречности гурале човечанство у један велики и разоран 
сукоб. 

По неким историчарима, тај се рат није завршио чином 
формалне капитулације Централних сила, већ је на директан 
начин експлициран у свом другом светском наставку, који ће 
доћи врло брзо, непуне три деценије после последњих плотуна 
Првог великог рата. И не само то, поједини историчари, попут 
Стивена Е. Милера и Шон М. Лин Џонса, сматрају да период у 
међународним односима који ми данас третирамо као еру пост-
хладноратовског поретка моћи много „боље дефинише појам 
ера после Првог светског рата”. Ова опаска би такође требало да 
укаже на његов значај у модерној историји човечанства, али још 
више да су суштински сегменти и процеси које је он отворио 
и данас, нажалост, наша ружна и конвулзивна стварност. 
Aмерички историчар Дејвид Фромкин стога истиче да је „Велики 
рат породио страховите силе које ће мучити свет до краја тог 
века.” С правом Ерик Хобсбаум назива двадесети век кратким 
веком, јер му је деветнаести век откинуо деценију и по времена и 
тако продужио суштинско бивствовање и преко формалне вре-
менске границе свога трајања. Могло би се у извесном смислу то 
тврдити и за двадесет и први век. Као да се претходни век труди 
да надокнади свој временски губитак, јер се у многим сегменти-
ма и обележјима продужио и до наших дана. Та континуалност и 
повезаност са нашим временом је вишеструка и забрињавајућа, 
како год да је посматрамо, у дијахронијској или синхронијској 
перспективи. Настављају се и убрзавају процеси глобализације, 
међународни односи клизе у нову радикализацију, свет потресају 
глобалне економске и финансијске кризе, на помолу су велики 
сукоби религијско-конфесионалног карактера, руши се поредак 
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модерне националне државе, а на њеним развалинама се конс-
труишу нови етнички идентитети и сл.1 

Можемо да констатујемо да постоји извесна неправда када 
је у питању процена важности и значаја Првог светског рата у 
друштвеној науци. Други светски рат је често задобијао више 
пажње и истраживачког напора, а када се реално сагледају ства-
ри, он и није био ништа друго до наставак Првог великог рата, 
после малог и краткотрајног мировног затишја. Други светски 
рат, сагледан у овом контексту, коначна је ратна експликација и 
довршетак изградње нове геополитичке структуре моћи започете 
још у првом рату, која ће неке традиционалне империје трајно 
или за дуже време одвести у историју, а на светску сцену избаци-
ти нове силе, пре свега САД и СССР. „Рат између Немачке са 
једне, и Русије, Француске, Британије и Сједињених Држава са 
друге стране, наставио се 1939–41. Ни он није довео до решења 
питања која ће сила стећи премоћ у Европи – као и да ли ће Сје-
дињене Државе и Британија прихватити ту супремацију. Тај 
конфликт, које су немачке вође започеле објављујући рат Русији 
1. августа 1914, није се завршио све док последњи руски војник 
није напустио немачко тло 31. августа 1994. године.”2 

Оно што на циничан начин још потврђује актуелност Пр-
вог светског рата јесте чињеница да известан и не тако мали број 
аутора (Р. Каплан, Н. Малком, Х. Зундхаузен и др.) и политичара 
са Запада већ неколико година уназад, а у поводу обележавања 
стогодишњице његовог почетка, на усиљен и нимало дискретан 
начин чине напоре да се изврши ревизија његових узрока, пони-
ште исходи и на неки начин устоличи ново виђење рата, а као 
резултат потврде садашње економске снаге и геополитичке моћи. 
Ти покушаји особито су снажни и радикални у земљама које су 
суштински и формално биле зачетнице великог сукоба, које су 
тај рат изгубиле и то морале да потврде чином потписивања ка-
питулације. Са наведеном ревизијом наше модерне историје де-
шава се управо оно што је савремени француски историчар 
Франсоа Фире истицао – да ми, у ствари, вршимо контаминацију 
наше прошлости прилагођавајући је потребама садашњости. То 
се чини методама натегнутих конструкција и нових тумачења 
———————————— 
1 Види: Деспотовић Љ. (2014) Конструкција и деконструкција идентитета, ФЕППС, 

Нови Сад 
2 Фромкин Д. (2006) Последње лето Европе, Жагор, Београд, стр. 275. 
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историје како би актуелни интереси и акције накнадно добиле 
јаче оправдање и утемељење у проблематичним ревизијама сав-
ремене историографије. Ова својеврсна мода проширила се и на 
остале сродне науке, особито политикологију, међународне од-
носе, геополитику, те се и тамо тзв. новим синтезама покушава 
конструисати и доградити смисао који у релевантним историј-
ским чињеницама није постојао. Та тзв. нова истина, ма колико 
натегнута и манипулативна, намеће се преко научних, образов-
них и медијских система као обавезујућа реалност којој се упо-
добљавају све остале сфере друштва, а нарочито владајући поли-
тички дискурси.  

У покушају да што боље објаснимо тај амбивалентни и па-
радоксални дух времена који је одредио потоње догађаје, поде-
лићемо његову непосредну стварност на два условно независна 
поља. У првом ћемо изложити оне чињенице које су тој епохи 
давале оптимизам и веру да је стање мира достигнута реалност, 
али још и више извесна будућност у међународним односима, а у 
другом пољу изнећемо чињенице које показују управо супротне 
тежње и тенденције које су тадашња друштва неминовно водиле 
у велику светску кланицу и разарања. 

 
 

Ка миру и просперитету у свету                                     
глобализованих економских односа 

Озбиљни истраживачи времена које је претходило избија-
њу Првог светског рата, међу којима је и Дејвид Фромкин, непо-
дељено указују на чињеницу да „већ скоро пола века међу вели-
ким силама није било рата, а глобализација светске економије 
наговештавала је да је рат постао ствар прошлости.”3 Оно што је 
посебно обећавало мирну перспективу у међународним односи-
ма је било отпочињање снажних процеса глобализације међуна-
родних економских односа. Том оптимизму није могао да одоли 
ни највећи светски економиста двадесетог века, Џон Мејнард 
Кејнз, који се са дивљењем сећао тих година „као ере неконтро-
лисане размене новца и робе без царинских препрека”. „У много 
већем степену него данас, то је било време слободног протока 

———————————— 
3 Фромкин Д. (2006) Последње лето Европе, Жагор, Београд, стр. 19. 
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капитала, људи и добара. Једна одлична студија света из 2000. 
године показује да је пре рата 1914. степен глобализације био 
већи него данас.”4 То значи да тадашњи свет слободне трговине 
није трпео данашње препреке и ограничења. Капитал се могао 
износити, уносити и инвестирати без контроле државе или 
међународних банкарских и економских организација, извоз и 
увоз су били слободни и лимитирани углавном само проценом 
степена ризика због куповне моћи тржишта. Насупрот нашој 
увреженој представи како је глобализација као процес наметања 
идеологије глобализма модерна појава која је последњих неколи-
ко деценија добила на снази и интезитету, са планираним ко-
начним чином формирања новог светског поретка моћи, реални 
историјски увиди у међународне економске односе показују да је 
тај економско-политички мегатренд почео да делује и преоблику-
је односе још пре више од једног века. Специфичност те почетне 
фазе глобализације, за разлику од ове актуелне, лежала је у 
чињеници да је то био период слободне економске размене, рас-
терећен од баријера како оних које су наметале саме државе тако 
и оних које данас намећу међународне економске и финансијске 
организације. Та прва, почетна фаза глобализације економских 
односа није нужно значила и наметање идеологије глобализма, 
већ пре свега економску потребу да се нарасла индустријска и 
технолошка производња реализује и преко граница постојећих 
националних привреда. 

Лично осећање грађана да могу слободно путовати и трго-
вати по Европи и остатку света био је такође значајан индикатор 
те слободе. Чињеница је да су многи европски грађани пропуто-
вали пола света не само без пасоша већ и без било какве личне 
исправе, осим ако се у њих не рачунају обичне визит-карте. 
„Припадници британских средњих и виших класа себе су видели 
како живе у идиличном свету у коме ће економске реалности 
спречити велике европске силе да започну међусобни рат.”5 

Улога модерне либералне државе већ је у то време била 
сведена на онај базични идеал класичног либерализма који је 
државу видео као „ноћног чувара” који се има старати за гаран-
ције поштовања власништва и закона, а све остало требало је 

———————————— 
4 Исто, стр. 20. 
5 Исто, стр. 19. 
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препустити деловању тржишта. Стога не чуди став А. Џ. П. Теј-
лора, који сведочи да је Енглезу који поштује законе онога вре-
мена скоро цео живот могао проћи а да и не примети да постоји 
држава. „Могли сте живети где сте хтели и како сте хтели. Могли 
сте да одете практично у било који део света не тражећи било 
чију дозволу. У највећем броју случајева није вам био потребан 
ни пасош, а многи га нису ни имали.”6  

Као у највећем делу Западне Европе, тако је и у САД-у то 
било златно доба либералне владе, слободне тржишне утакмице, 
економског развоја и неоптерећујуће државе. Амерички дипло-
мата и историчар Џ. Кенан сведочи о том времену као о добу 
великог осећања слободе и безбедности за америчке грађане. 
Американци су, вели он, „имали осећај безбедности вероватно 
већи него што је иједан народ имао још од времена Римске импе-
рије. Нису ни осећали потребу за владом. До 1913. године, када је 
одобрен одговарајући амандман на Устав, Конгрес није имао чак 
ни моћ да наметне порез на приходе.”7 Аустријски писац јевреј-
ског порекла Штефан Цвајг у својим сећањима као нају-
печатљивију карактеристику тога времена истиче да је то била 
златна ера сигурности. Изгледало је, вели он, да у нашој „скоро 
хиљадугодишњој аустријској монархији све почива на устаљено-
сти.”  

Дејвид Фромкин истиче да је нарочито код грађана посто-
јало осећање да живе у свету без великог ризика од избијања 
ратног сукоба. Стање унутрашње сигурности грађана, када гово-
римо о безбедносном сегменту њиховог живота, преносило се 
некритички и на поље међудржавних односа. И то није било са-
свим без основа. Односи између главних геополитичких супар-
ника у Европи још 1913. године били су такви да ништа није 
наговештавало спремност на ратни сукоб, упркос бројним нере-
шеним питањима међу њима. Дипломате Немачке, Француске, 
Русије, В. Британије и др. чиниле су напоре да пацификују ратне 
тежње и планове својих војних кругова, а често и лабилних и 
превртљивих расположења својих династија. Илустроваћемо то 
стање духа следећим интересантним цитатом: „Француска би, 
истина, волела да поврати територије које јој је Немачка отела 

———————————— 
6 Исто, стр. 19. 
7 Исто, стр. 20. 
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пре неколико деценија, али добро обавештени кругови били су 
сигурни да Француска не би започела рат како би их повратила. 
Русија, као савезница Француске, имала је поуздане информације 
о француским званичним погледима. Председник руске владе је 
13. децембра 1913. године известио цара да сви француски држа-
вници желе спокојство и мир. Они су вољни да сарађују са Не-
мачком. Изгледало је да Немачка узвраћа та осећања. Џон Кејгер, 
водећи политиколог тога времена, тврдио је: ‘Нема сумње да су 
крајем 1913. године француско-немачки односи били најбољи у 
дугом низу година.‘”8  

Оваква очекивања и поглед на ствари подупирале су многе 
чињенице, а једна је свакако и период дугог мира између великих 
европских сила, који је уз мале изузетке трајао готово читав један 
век. Ерик Хобсбаум подсећа да пре 1914. године није било вели-
ког рата током читавог једног века. Наиме, таквог рата у који су 
биле умешане све или већина великих сила од великих играча 
међународне дипломатске игре, што су у то време биле шест 
европских „великих сила” (Британија, Француска, Русија, Аус-
тро-Угарска, Пруска – после 1871. уједињена Немачка, а након 
уједињења и Италија) САД и Јапан. „Између 1815. и 1914. године 
ниједна велика сила није се борила са другом изван свог ужег 
региона, иако су, наравно, постојале уобичајене агресивне експе-
диције империјалних сила или оних које су тежиле да то буду 
против слабијих прекоморских непријатеља.”9  

Поред наведеног, осећање перспективе давала је и 
чињеница да је то био период узлета науке, нових технологија, 
убрзаног индустријског развоја, глобализације економских одно-
са, развоја туризма и општекултурне размене. Чак и на плану 
спорта, обновом олимпијског покрета, отварао се простор за нове 
облике међународне сарадње и мирољубивог општења међу на-
цијама. Ипак, у језгру једног таквог света, на површини мирног и 
просперитетног, радило је ужарено језгро класно-социјалне напе-
тости, империјалне експанзије, економске похлепе, расне мржње 
и националне еуфоричности. У једном тренутку то ће језгро 
еруптирати у до тада највећи ратни сукоб човечанства. Дакле, на 
неким отуђеним и од јавности скривеним нивоима највише ци-

———————————— 
8 Исто, стр. 20. 
9 Хобсбаум Е. (2002) Доба екстрема, Дерета, Београд, стр. 24. 
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вилне и војне власти ковале су планове за неизбежан ратни су-
коб. „Напротив, као што је то њена политичка и војна елита 
увиђала, Европу је захватила трка у наоружању без преседана у 
историји; на унутрашњем плану, велике силе биле су погођене 
снажним социјалним, индустријским и политичким сукобима; а 
генералштабови су стално расправљали не о томе да ли ће 
рата бити, него где ће и када рат избити.”10 

 
 

 Идеологије, територије, наоружање и насиље 

Механизми-покретачи Великог светског рата, како смо их 
условно назвали, били су бројни. У овом делу рада покушаћемо 
да наведемо неке за које сматрамо да су били од кључне важнос-
ти за његово избијање. Један од тих важних фактора свакако је и 
велика неравнотежа снага између европских сила супарница. 
Свака велика несразмера у том пољу нужно је генерисала несла-
гања и водила ка трајнијој нестабилности у међународним одно-
сима. Несразмера је постојала како у економској снази и богатс-
тву тако и у степену индустријског развоја, наоружања, укупне 
војне снаге, колонијалне моћи, унутрашњег државног и нацио-
налног устројства и сл.  

У тада доминатном ставу да се степен империјалне моћи 
повећава степеном колонијалне експанзије налазила се покре-
тачка снага за процесе нових колонијалних освајања или преком-
поновања контроле и утицаја на већ постојећи систем односа.11 У 
том погледу, привредно и војно експандирајућа Немачка најгоре 
је стајала. Узнапредовала у својој војној и привредној снази, а 
превазилазећи Бизмаркову скепсу према колонијалним осваја-
њима, постбизмарковска Немачка се убрзано спремала за велики 
искорак у правцу територијалне и економске експанзије. Проб-
лем је лежао у чињеници да је остало још врло мало територија 
на којима би се могли задовољити нарасли територијални и ко-
лонијални апетити Немачке. „Немачка није више била у ситуаци-
ји да стекне империју која би била сразмерна њеном статусу нај-
веће европске војне силе. Није више било довољно света. Није 

———————————— 
10 Фромкин Д. стр. 237. 
11 Види: Гаћиновић Р. (2014) Млада Босна, Одбрана, Београд. 
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било континената за грабеж, није више било Африка и Америка. 
Без обзира на то, вилхеминска Немачка је и даље – непромиш-
љено – испољавала интерес за прекоморским територијама.”12 
Једини излаз из овакве ситуације било је или преотимање туђих, 
већ освојених колонијалних поседа, или територијална експанзи-
ја у ширим европским и евроазијским подручјима. У оба случаја 
то је подразумевало велики ратни сукоб са несагледивим еко-
номским и политичким исходима. Ако империјални интереси и 
нису били примарни мотив за избијање ратног сукоба, они су 
свакако били разлог за пораст напетости, али и корекције ратних 
циљева када је рат већ био започео. 

Један од снажнијих механизама-покретача сукоба свакако 
је био и национализам у нарастању. Било је то време процвата 
национализма у Европи. Новонастале националне државе журиле 
су да изврше процесе хомогенизације и стандардизације својих 
националних идентитета, било да је реч о великим а младим др-
жавама (попут Немачке и Италије) или о малим, пре свега бал-
канским државама, које су своју независност верификовале од-
лукама Берлинског конгреса. И једне и друге су настојале да пре-
ко система образовања, културе, економије, војске, полиције, али 
и све утицајнијих штампаних медија, изврше снажну консолида-
цију новоформираног националног корпуса, утврде његове сим-
боле и политичку перспективу. Ниједна од новоформираних 
националних држава, као уосталом ни оне старе, нису сматрале 
постојећа територијална решења као задовољавајућа. Територи-
јална проширења на рачун суседа била су основни услов потпу-
ног националног заокружења. Национални покрети тога времена 
имали су противречну перцепцију решавања националног пита-
ња. Њихова демократичност се огледала у чињеници да су свакој 
нацији признавали право на националну независност и слободу 
упарављања, али, са друге стране, однос према националним 
мањинама није био нимало демократичан. Нетрпељивост према 
мањинском питању ишла је до пуне асимилације или пак потпу-
ног физичког истребљења. „Национализам је био мржња према 
једнима као израз љубави према другима”, истиче Д. Фромкин. 
Било је то време снажног доживљаја различитости као неприја-
теља, конструисаног или стварног. Тек ће неколико деценија 
———————————— 
12 Фромкин Д. стр. 27. 
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касније Карл Шмит и теоријски уобличити ту манихејску пара-
дигму пријатељ-непријатељ као модел политичке перцепције 
различитости али и дискурзивне експликације непријатељства 
као идеолошког става. „Наиме, наше колективно сопство посто-
ји као дистанца од колективног другог, али тако да то колективно 
друго није неки идеал другости, већ реално дефинисани неприја-
тељ.”13 

На простору Балкана ови процеси су додатно били ком-
пликовани чињеницом да су се велике силе непрестано мешале у 
решавање појединих националних питања, и то тако што су у 
први план стављале своје националне интересе. Цео процес на-
ционалне еманципације балканских народа одвијао се у контек-
сту решавања тзв. источног питања. Његова суштина је лежала у 
чињеници слабљења војне и политичке моћи Отоманске цареви-
не, и у настојањима појединих великих сила да те процесе усме-
равају у правцу задовољења својих геополитичких интереса, у 
којима се територијална регресија Османлија употребљавала као 
повод за ратна сукобљавања народа Балкана. 

„Источно питање се састојало у следећем: која ће европска 
сила успети за себе да приграби просторе, пре свега, југоисточне 
Европе. Према општеприхваћеном мишљењу, то је на дуге стазе 
било најексплозивније питање међународне политике.”14 
Очигледно да је, поред много заинтересованих кандидата, најве-
ћа страст за новим територијалним проширењем била на страни 
великих германских царевина. У немачкој верзији то је био тери-
торијални план експанзије и географске екстензије исказан у 
геополитичкој крилатици Drang nach dem Osten (продор на Ис-
ток), а у аустроугарској верзији Drang nach dem Sudosten (тежња 
ка Југоистоку). Иако релативно стара геополитичка константа 
код германских династија, ова тежња је, по мишљењу Андреја 
Митровића, била више геополитичка крилатица и поклич него до 
краја осмишљен програм геополитичке трансгресије.15 Упркос 
чињеници да није био јасно експлициран програм, ово геополи-
тичко усмерење страствено је надахњивало и припремало две 
царевине за наступајаћа освајања. На правцу главног удара Цен-
———————————— 
13 Стојановић Ђ. (2010) Идеациона формулација непријатеља: случај Србије, ЦХДР, 

Сремска Каменица, стр.144. 
14 Фромкин Д. стр. 51. 
15 Види: Митровић А. (2011) Продор на Балкан и Србија 1908-1918, стр. 11-13. 
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тралних сила у оба случаја налазиће се Србија, док ће Бугарској 
бити нуђено савезништво, а као награда територијално проши-
рење на рачун суседа, нарочито Србије. „Други балкански рат 
(1913) и његове последице јесу оно што је убедило Берхтолда и 
његово Министарство иностраних послова да Аустроугарска 
мора уништити Србију. Не треба заборавити да је Беч почео да 
саставља свој меморандум – план за уништење Србије – две 
недеље пре Сарајевског атентата.”16 Тактика наступања и 
међусобног сукобљавања балканских држава обележиће процесе 
тзв. балканизације, у којима ће се деценијама исцрпљивати иона-
ко слаби национални ресурси за рачун интереса ванбалканских 
политичких фактора.  

Актуелност тзв. источног питања не може се оспоравати 
ни данас. Разлика је само у смеру кретања његових геополи-
тичких силница-вектора. Данас је оно актуелно на такав начин 
што је модерна Турска кроз процесе неоосманизма (ауторизоване 
од стране А. Давутоглуа као доктрина „стратешке дубине”) иска-
зала намеру да се врати на просторе своје некадашње империјал-
не моћи, наговештавајући балканским народима периоде трајније 
политичке и војне нестабилности. У тим процесима и ванбалкан-
ске геополитичке снаге, а пре свега САД и Немачка, настоје да 
остваре реалну и ефикасну контролу и обезбеде своје геополи-
тичке приоритете на овом простору. 

Још екстремнија опција ратних сукобљавања, од нацио-
налне, био је расизам. Он се испољавао у најмање два вида. У 
првом, расизам је био покушај апологије империјалних освајања 
и доказ властитог виталистичког етоса, који у дарвинистичком 
маниру промишљања даје право јачима да се изборе за свој нови 
животни простор. У том контексту расизам је и нека врста идео-
лошке копрене која је често била основа за такозвану религијско-            
-културну митоманију и стереотипију, која је опет имала функ-
цију оправдања властитих империјалних акција, тумачених у 
виду једне профетске мисије ширења културе и цивилизације 
међу примитивним и заосталим домороцима. „Неки су указивали 
на расне разлике. Њихово схватање варирало је од истицања пси-
холошке надмоћи беле расе у дарвиновској борби између врста 
до квазитеолошких догми о историјској мисији – а стога и ко-
———————————— 
16 Фромкин Д. стр. 238. 
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начној победи европске цивилизације. Неки су наводили друге 
биолошке аналогије да би доказали да је империјализам неуми-
тан облик све већег надметања за храну и простор између расту-
ћих популација.”17  

У другом контексту расизам се јавља као најмалигнија 
форма шовинизма усмереног према неким европским народима 
који се виде као фатална препрека судбинског ширења властите 
нације и њеног права на животни простор. Прошлост а нарочито 
будућност се сагледавају као коначни и одлучни сукоб са тим 
силама зла, чијом ће победом отпочети дуго очекивана зора на-
ционалног узрастања. Та расна оптика особито је била снажна у 
младој немачкој држави. Будући сукоби су виђени као неибежан 
рат између Германа и Словена, као борба за животни простор и 
право немачке расе на управљање светом. „У позадини ових по-
литичких визија лежала је њихова мрачна историјска визија о 
неизбежном, судбоносном судару између тевтонских и источних 
народа, судара у коме би источни народи, у случају да буду по-
беђени, постали слуге или робови.”18 И сам Кајзер је, упркос 
родбинским везама са руским монархом, био убеђен у неизбеж-
ност и корисност предстојећег сукоба тевтонаца и Словена. „Тев-
тонски против словенског аспекта ове потенцијалне утакмице 
одсликавали су расну мржњу. Осим тога, посматрајући немачку 
будућност у светлу продора и експлоатације Средњег и Далеког 
истока, Кајзер је маштао о још једном циљу који је могао пости-
ћи само покоравањем словенског света.”19 У писму аустроугар-
ском министру спољних послова од 23. октобра 1913. године цар 
Вилхем, између осталог, пише: „На дуге стазе, рат између Истока 
и Запада је неизбежан”, а у наставку и „Словени нису рођени да 
владају него да слушају.”20 Његов је начелник генералштаба Мо-
лотке, прижељкујући коначан обрачун, све чинио да до њега дође 
што пре. „Ја верујем да је рат неизбежан, и то што пре то боље.”21 

Друга царевина Аустроугарска, иако мултиетничка и мул-
тиконфесионална, са старим ореолом велике силе и скоро хиља-
дугодишњим континуитетом постојања, нимало није заостајала у 

———————————— 
17 Робертс М. Џ. (2002) Европа 1880-1945, Клио, Београд, стр. 115. 
18 Фромкин Д. стр. 60. 
19 Исто, стр. 84. 
20 Исто, стр. 91. 
21 Исто, стр. 88. 
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својим расистичким мржњама према Словенима (иако је добар 
део словенског живља чинио корпус њених држављана), а особи-
то према Србима. То расистичко дивљање по српској земљи до-
било је најекстремније форме испољавања. Ратни сукоб био је 
одлична прилика да се у конкретним условима експлицира сав 
нагомилани расни бес и мржња према Србима. О томе Анри Бар-
би сведочи: „Изгледа да је једини објекат аустријске војске био – 
уништење, и она је почела свој уништитељски посао још од са-
мог уласка у Србију. Каквим су се окрутностима, каквим су се 
пакленим оргијама војници предавали! Колико сам само пута 
остао скамењен од ужаса пред резултатом убилачког пијанства, 
пожарима или садизмом тих војника који припадају једној вели-
кој земљи, поносној на своју цивилизованост. Оно што је хтела 
Аустрија, велика и моћна нација која се бацила на мали народ, 
било је да уништи Србију, обећавајући себи да ће то чинити сис-
тематски, огњем и мачем, затирањем и паљењем градова и села, 
али и тамањењем, масакром над српским народом.”22 Овде није 
било речи само о обичном освајачком рату за територије. Није 
било речи ни о свесно прорачунатој геополитичкој игри која 
доноси нове поседе на Балкану. Овде је било, пре свега, речи о 
патолошкој и болесној мржњи према једној малој нацији, једној 
великој хришћанској конфесији и свеукупној словенској групи 
народа која је у њиховим визијама и плановима морала нестати 
са лица земље. То се јасно види и у ставу аустроугарског минис-
тра спољних послова, грофа Леополда фон Берхтолда, који је 
сматрао да његова земља може опстати само ако потпуно уништи 
Србију, војно, политички и државно. План је био прост – Србија 
више не сме да постоји. „Он није желео (како је желео Кајзер) 
вазалну Србију: желео је да Србије уопште више не буде.”23 

Парадоксалност и апоричност одређених историјских до-
гађаја понекад достижу своју кулминацију у низу погрешних или 
апсурдних политичких потеза. Један од великих апсурда је све 
оно што се дешавало у вези са убиством престолонаследника 
Франца Фердинанда, али и оним што је уследило после атентата. 
Узет као формални повод и добар изговор за почетак рата, овај 

———————————— 
22 Анри Барби у зборнику Распеће Србије (2014) Итака, Београд, приредио Дамјано-

вић Р., стр.72. 
23 Фромкин Д. стр. 261. 
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атентат ће на врло јасан начин показати како се тзв. силе истори-
је понекад поигравају са људима и временима, те мењају смисао 
и резултат њихових намера и акција. Један од великих апсурда 
свакако лежи у чињеници што је убиство Ф. Фердинада покрену-
ло таласе великог оружаног насиља, а да је он сам био један од 
највећих заговорника спречавања ратних сукоба и залагања за 
мирно решење. „Аустријски министар иностраних послова Бер-
хтолд рекао је Конраду: ‘Престолонаследник је у потпуности за 
мир’. (...) За неразумевање Франца Фердинанда, међутим, није 
било разлога. Он је и говорио и делао у правцу постизања ми-
ра.”24  

Ф. Фердинанд је био прилично непопуларна личност у оба 
дела своје државе: у Аустрији, по мишљењу двора, због женидбе 
погрешном особом, а у Угарској због отвореног антиугарског 
става, што ће касније, после убиства неомиљеног брачног пара, 
проузроковати прилично хладне реакције како високих војних и 
политичких кругова тако и самог грађанства. Франц Фердинанд 
је стицајем одређених околности (сумња на намерно излагање 
атентату од стране безбедносних служби Немачке и Аустрије) у 
ствари постао прва жртва овог великог сукоба упркос отвореном 
залагању за мир и избегавање ратног сукоба са Србијом. Ф. Фер-
динанд се „годину за годином супротстављао плановима за рат 
против Србије и конфронтацији са Русијом (...), а чије је убиство 
Беч цинично злоупотребио да би започео баш онај рат коме се 
надвојвода тако ватрено противио.”25 Жртва је такође био и наш 
Гаврило Принцип, чије је свесно жртвовање за ослобођење своје 
земље од аустроугарске окупације искоришћено и злоупотреб-
љено као повод за отпочињање рата против Србије. Принципов 
херојски чин у његовим плановима сигурно није имао никаквих 
других конотација осим свесног жртвовања за циљеве национал-
ног ослобођења. Принцип није могао знати да ће то бити изговор 
за акт агресије на Србију и изазивање великог рата који је усле-
дио. Потпуно апсурдно, на крају је испало да су обојица учесника 
овог судбоносног историјског догађаја били злоупотребљени од 
стране агресивних пропагатора рата за постизање њихових дес-
труктивних циљева и интереса. „Али, исто тако, скоро сви се 

———————————— 
24 Исто. стр. 95. 
25 Исто. стр. 273. 
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слажу и да ово убиство није било узрок него само повод да у 
први мах Балкан, за њим Европа, а онда и читав свет узме оружје 
у руке.” То само још једном недвосмислено потврђује сву бесми-
сленост оних покушаја ревизије историје овога периода који без 
икаквог реалног утемељења кривицу за избијање Великог рата 
покушавају да пребаце на српску страну. О томе сведоче и сле-
деће речи Дејвида Фромкина: „Сви су сматрали да је немогуће да 
десетине милиона људи изгуби животе само зато што су животе 
изгубили један муж и његова жена, двоје људи за које већина 
света никада није ни чула.”26 Узроци за овај рат, дакле, били су у 
домену личних одлука и амбиција војних, политичких и владар-
ских интереса двеју германских империја. 

 
 
 
 
 
 

Закључак 

Сагледавајући наведене чињенице, сматрамо де је коначна 
оцена Дејвида Фромкина о стварном разлогу за избијање рата тог 
лета 1914. године лежао, поред свих други релевантних фактора, 
у чињеници да је немачки политички, а још више војни врх же-
лео да искористи повољан стицај околности који је настао после 
Сарајевског атентата за реализацију својих планова да се дуго 
очекивани сукоб са Русијом (и њеном савезницом Француском) 
изведе у том најповољнијем тренутку. Користећи отворену наме-
ру Аустроугарске да се коначно војно и политички разрачуна са 
Србијом, немачко вођство манипулише овим намерама у циљу 
преусмеравања будућих ратних догађаја у правцу судбоносног 
рата са Русијом и Француском, у који није желела а ни смела да 
пође без отворене и јасне војне подршке двојне монархије.  

Фромкин, наиме, сматра да забуну истраживачима који ис-
тражују узроке Првог свестког рата прави чињеница која се није 
одмах дала назрети у перцепцији овог епохалног догађаја. Мож-
да су и његова величина и значај допринели да се у послератним 
перцепцијама није одмах јасно видела чињеница да је у почетку 
рата било заправо речи о два рата, који ће се касније стопити у 
један и из европских оквира прерасти у велики светски сукоб. 
Фромкин истиче чињеницу де је реч о два рата, једном који је 

———————————— 
26 Исто, стр. 15. 
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Аустроугарска, вођена својим интересима, повела против Србије 
у намери да је потпуно уништи, и другом рату који је Немачка 
повела против Русије и њене савезнице Француске објавивши рат 
Русији 1. августа 1914. године. Ова ће се два рата касније, а на-
рочито после пропасти ратне кампање коју је двојна монархија 
повела против Србије, практично стопити у један, јер је немачко 
војно вођство преузело потпуну контролу ратних догађаја смат-
рајући да је војни врх Аустроугарске после војног дебакла у Ср-
бији неспособан да даље води ратна дејства. Показало се тако да 
су одлуку о отпочињању ратних сукоба донели, пре свега, високи 
војни и политички фактори две царевине, мотивисани основном 
потребом да сачувају свој политички, економски и војни значај, а 
у случају повољних ратних исхода по њих да то искористе за 
даља империјална проширења своје моћи. На срећу великог дела 
човечанства, њихови ратни циљеви нису се остварили.  
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II 

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ДРЖАВА 

НАЦИОНАЛНА ДРЖАВА У ПРОЦЕСИМА 
ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ДЕСУВЕРЕНИЗАЦИЈЕ 

Рушење Берлинског зида и крај хладног рата у политико-
лошкој литератури на Западу у великој мери је у последње две 
деценије било тумачено као период дефинитивног тријумфа ли-
берализма као политичке идеологије, а често и као крај поли-
тичке историје, јер је наводним општим тријумфом либерализма 
завршена фаза историјских борби великих политичких идеологи-
ја.Тиме је отпочела нова фаза дефинитивног довршења епохалне 
доминације либералне идеологије у контексту све убрзаније гло-
бализације и успостављања тзв. либералних вредности и ста-
ндарда у темеље и структуру новог светског поретка. Ова идео-
лошка опијеност и мистификација властите политичке идеологи-
је као коначног тријумфа, те озбиљна намера да се од тога напра-
ви и изгради истинска идеолошка доминација, допринела је 
буђењу критичког отпора оваквој представи актуелне фазе поли-
тичке историје и успостављању потребе истинске теоријске али и 
политичко-идеолошке валоризације свега онога што је либерали-
зам донео на teater mundi у последња два века, а особито у деце-
нијама по окончању Другог светског рата, када је у оквирима тзв. 
западних друштава доживео своју пуну идеолошку експанзију, 
да би у једној фази своје истинске доминације васпоставио соци-
јално-економски поредак тзв. државе благостања.  

Недуго затим наступила је нека врста идеолошке реакције 
унутар либералног политичког круга мишљења-деловања, која је 
успоставила политичку и економску хегемонију неолибералног 
модела демократије, а који је у великој мери довео у питање како 
основне идеолошке вредности либерализма тако и њихов укупан 
демократски капацитет. Овај радикални заокрет ка екстремно 
конзервативној визури политичког поретка и дистрибуцији соци-
јалних добара и права представљао је важан искорак не само 
према најбољим демократским тековинама либерализма, него и 
ка истинској насилничкој пракси понашања (својеврсној телеоло-
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гији насиља) када је у питању домен спољнополитичког насту-
пања главних представника неолибералног хегемонизма. Разум-
љиво је стога да неки од најзначајнијих критичара тих збивања са 
Запада, оштро критикујући ове процесе, у великој мери доводе у 
питање и проблематизују не само феноменолошку већ и суштин-
ску страну овог својеврсног идеолошког слепила и тријумфализ-
ма. „Несумњиво, с правом ти догађаји су такође прослављени као 
коначни тријумф либерализма као идеологије. Међутим, то је 
потпуно погрешно опажање стварности. Сасвим супротно од 
тога, ти исти догађаји чак више обележавају колапс либерализма 
и наш дефинитиван улазак у свет после либерализма.”27 

Пројекат Новог светског поретка (NWO), изложен у обли-
ку председничког програма од 14 тачака и пет принципа аме-
ричког председника Вудро Вилсона из 1918. године, касније до-
рађен и развијен у периоду председниковања Ф. Д. Рузвелта, 
доживео је своју пуну практично-политичку експликацију током 
трајања председничког мандата Џорџа Буша Старијег. Његова 
суштина исказивала се у потреби преобликовања света по узори-
ма либералне парадигме (свет мора да научи да постане либера-
лан), да би тако идеолошки структуриран и кодиран био у стању 
да бесконфликтно пригрли капитализам и западњачки демократ-
ски систем. То је, у најмању руку, значило обавезу да се гради и 
изгради такав поредак међународних односа и институција који 
је подразумевао разградњу концепта модерне националне држа-
ве, њене институционалне структуре и капацитета, да би се зауз-
врат на њеном згаришту подизао постдржавни поредак глобали-
зацијске моћи. Резултанта таквог развоја произвела је разломље-
ну структуру међународног поретка држава, која би се условно 
могла поделити у три групације: прву чине тзв. постмодерне 
државе, императивно умрежене у регионалне и глобалне струк-
туре; другу, и најбројнију, чине традиционалне националне др-
жаве, у битном сегменту оштећене и дисфункционалне наз-
наченим процесима; и на крају тзв. премодерне државе, разорене 
унутрашњом анархијом и спољнополитичким изазовима, потпу-
но неспособне за било какав облик нормалног државног функци-
онисања. У свом крајњем доктринарном исказу либерали су др-
жаву сагледавали као социјални конструкт, модификован и по-

———————————— 
27 И. Валерштајн, После либерализма, Службени гласник, Београд, 2005, стр. 9. 
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дешен према интересима појединаца (индивидуа). Овакав кон-
цепт омогућавао је поглед на државу као услужни сервис који је 
имао обавезу да своје институционалне капацитете стави у фун-
кцију непосредних интереса грађана, ширења њихове цивилне 
аутономије и слободе у стицању новца. У домену реалности овај 
захтев се увек претварао у простор за несметано богаћење при-
вилегованих (слобода за неке) и лош просек за већину, снажно 
еродирајући притом социјални капитал политичке заједнице и 
сводећи га на појединачне примере људске солидарности.  

Процеси „експанзивне и предаторске глобализације” још 
више су заоштрили поделу на богате и сиромашне, како унутар 
саме политичке заједнице (државе) тако и у односима земаља 
језгра према полупериферији и периферији. Критички настројени 
либерални мислиоци, међу којима је и Ричард Белами (Richard 
Bellamy) са државног Универзитета у Пенсилванији, у свом делу 
Liberalism and Modern Society исказује висок степен разочарања 
оним што је историјски ток развоја либерализма, оличен у глоба-
лизацијским процесима, остварио као свој актуелни резултат. Он 
сматра да је сада сасвим јасно видљиво стање либералне идео-
лошке трансформације, конкретније мутације „од идеологије до 
метаидеологије” као израз и поуздана индикација политичких и 
теоретских банкрота либерализма. Овај став, експлициран њего-
вим речима, изгледа овако: „Оно што је једнако широко прихва-
ћено, чак и од стране економиста, јесте да не постоји таква ствар 
као што је „слободно тржиште” или апсолутна слобода. Зато – да 
ли према томе постоји „еволуција” кроз хармонизацију животних 
планова појединца или је то само секуларна теорија „напретка” 
(...) која чини основне градивне елементе либералног уверења?”28 

Упркос растућој кристализацији овакве критичке свести, 
није дошло до озбиљнијег заокрета, како у теоријским схватањи-
ма либерала тако и у политичкој пракси глобализацијских елита, 
о паду идеолошке цене либералног хегемонизма. Напротив, све 
је више растао притисак да се у јавности, како научној тако и 
оној политичкој, прихвати став о паду репутације националне 
државе. „Дакле, негде после пада Берлинског зида 1989. године 
глобализација није постала само светски већ и тоталитарни про-

———————————— 
28 Цит. према: Е. Вилијамс, Држава након Новог светског поретка – либерални снови 
и сурова реалност, Хабитус бр. 5, Н. Сад, 2001. стр. 16. 
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цес који је створио одговарајућу идеологију: глобализам. Његов 
катехизам може се сажети у неколико реченица: свет је тотално 
тржиште; све се може купити; свако се може купити; Бог овог 
света је новац; не треба да имаш других богова сем њега; бити 
изван тржишта је грех, а без новца се стиже у пакао.”29 Милион-
ске заједнице глобализацијских губитника осетиле су страхоту 
патње и сву реалистичност овог пакла.  

 
 
Денационализација и геополитика идентитета 

Паралелно са поменутим економским текли су и поли-
тички процеси афирмације идентитета тзв. синтетичких нација, 
особито оних које настају на бази идентитета мањинских зајед-
ница, озбиљно нарушавајући територијални интегритет постоје-
ћих националних држава.Тај својеврсни територијални национа-
лизам представља и данас битан сегмент геополитике национал-
них идентитета, у времену када се све више чине територијалне 
неправде, када се мења геополитички и национални кôд од-
ређених простора и када границе националних држава постају 
предмет прекрајања, раскусуривања и демонстрације моћи вели-
ких геополитичких сила. Особито је то важно данас, када поли-
тичку географију одређених простора обележава борба за прекра-
јање територијалних и намиривање мањинских просторних апе-
тита. Велике и регионалне силе покушавају да наметну политику 
територијалног ограничења националног идентитета у корист 
поднационалних групација које систематично оспоравају терито-
ријалну легитимност модерне националне државе (случај Косова 
и Метохије то најбоље потврђује).30 

На делу је стварање нових просторних целина и прекраја-
ње постојећих територијалних идентитета у циљу промоције 
подрегионалних идентитета, који агресивно деструишу нe само 
територијалну целовитост једног државног простора већ и њего-
ве симболе и идентитет. Подрегионални национализми, поред 
територија, буквално отимају језик, културу, традицију и симбо-
ле једног народа, а све у циљу стварања властитих синтетичких 
———————————— 
29 Ј. Елзесер, Национална држава и феномен глобализације, Јасен, Београд, 2009, стр. 6. 
30 Види: М. Степић, Косово и Метохија, постмодерни геополитички експеримент, 

Институт за политичке студије, Београд, 2012. 
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идентитета.31 У овим процесима спољнополитички фактор снаж-
но инсистира на праву сецесије и самоопредељења. Мањински 
идентитети бивају подстицани да формирају конкурентске држа-
вне капацитете у десуверенизованом простору националне држа-
ве, чак и у случајевима као што је пример Косова и Метохије, 
када та мањинска заједница има своју националу државу у сусед-
ству Србије. Та својеврсна геополитика идентитета стављена је у 

———————————— 
31 „За разлику од суверене нације која се стварала на природан начин током дужег 

временског периода и на етничким територијалним целинама на којима је вековима 
обитавала, као и на основама једног језичког идентитета, културе, националне све-
сти и националне државе као израза њене пуне суверености, синтетичке нације су 
стваране под пресудном улогом владајућих елита, окупљањем делова различитих 
народа или различитих верских идентитета истог народа, стварајући и градећи 
вештачку свест о припадању једној заједници и новоформираној државној једини-
ци. Тако сагледан теоријски концепт синтетичких нација у себи сажима неколико 
важних момената-димензија: 

а) темпорална димензија – треба да укаже на двоструки темпорални карактер форми-
рања синтетичких нација, један који тај процес ситуира у двадесети век (закаснела 
фаза формирања нација), а друга на краткотрајан временски интервал у коме су те 
нације створене; 

б) спољнополитичка димензија – указује на снажан уплив спољнополитичког фактора 
у формирању синтетичких нација, које не само да планирају него и максимално 
убрзавају овај процес; 

в) просторно-географска димензија – указује на чињеницу да су се процеси стварања 
синтетичких нација одигравали на простору Балкана и средње Европе; 

г) геополитичка димензија – даје укупну контекстуалну структуру процеса формира-
ња синтетичких нација, указујући на шири цивилизацијско-културолошки сукоб 
који се налазио у затамњеној позадини овог процеса; 

д) религијско-конфесионална димензија – указује на доминантно религиоз-
но-конфесионалну компоненту идентитетске структуре синтетичких нација, као 
један од најважнијих сегмената њеног формирања; 

ђ) етатолошка димензија – наглашава државно-национални карактер новоформира-
ног идентитета синтетичких нација, а посебно наглашену улогу новоформираних 
држава у пропагирању и консолидацији нових националних идентитета; 

е) идентитетско-консолидациона димензија – показује потребу интензивне иденти-
тетске консолидације и политичког редизајна новоформираног синтетичког иден-
титета; 

ж) језичко-лингвистичка димензија – указује на потребу преименовања језика, његову 
нову стандардизацију и лексичко „обогаћење”; 

и) цивилно-грађанска димензија – истиче улогу употребе цивилног друштва римокато-
личке провенијенције и других облика цивилног организовања и деловања у циљу 
религијско-конфесионалне и националне хомогенизације; 

ј) регионално-етничка димензија – наглашава важност регионалних идентитетских 
особености и етничко-конфесионалних специфичности као базу за формирање но-
вих синтетичких нација. 

Таквих процеса је било на просторима источне и средње Европе, а нарочито на прос-
тору Балкана. Савремени процеси европске регионализације такође су на трагу 
стварања синтетичких нација, форсирајући формирање малих држава на бази реги-
оналних идентитета, особито у земљама захваћеним транзицијом.  
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функцију убрзане деструкције модерне националне државе, на-
рочито у оним регионима где су израженија геополитичка преви-
рања, а с тим у вези и снажнији интереси великих сила за геопо-
литичком прекомпозицијом тог простора. Упркос изјави гене-
ралних секретара Кофија Анана и Бутроса Галија да „не може 
сваки народ да има државу”, на делу је политика да и свака наци-
онална мањина може да је има, па чак и више њих ако је то у 
интересу великих сила. На делу је процес детериторијализације 
националне државе; он није свугде једнако видљив и интензиван, 
али је свакако опасан и онеспокојавајући. Деструише се компле-
тна структура модерне националне државе, њена институцио-
нална мрежа, национални идентитет, територија, економска моћ, 
али и укупан друштвени капацитет политичке заједнице, њена 
политичка култура и социјални капитал.  

Пројекат растакања савременог модела националне држа-
ве, снажно убрзан процесима денационализације и експлициран 
на примеру Белгије, јасно испољава своје малигне последице. 
Упркос свој исказаној демократичности и гипкости модела кон-
социјативне демократије, сепаратистички процеси засновани на 
концепту етнонационалних аутономија у крајњој инстанци исхо-
довали су политичку и државну кризу која прети коначном дес-
трукцијом белгијске државне заједнице. Сви ти процеси сепара-
ције, ма колико били контролисани демократски и без испоља-
вања насиља и ма колико се дешавали у контексту земље која је 
чланица ЕУ, у свом крајњем исходу довели су једну демократску 
државу на ивицу њеног политичког опстанка. Будућност малих 
вишенационалних заједница очигледно је све неизвеснија, упр-
кос декларативном заклињању глобалистичких елита на концеп-
ту тзв. мултикултурног грађанства. Он, по неким важним инди-
каторима (политичке изјаве немачке канцеларке и британског 
премијера да у тим земљама наведени концепт није заживео или 
да нема будућност), указује на смер који води ка даљем растака-
њу, уситњавању и новим поделама. Као да ће будућност нацио-
налне државе као модела све више зависити од актуелног односа 
снага глобалистичких елита и изражене етнонационалне компе-
тиције у пољу геополитике идентитета. Није ли и пример Србије 
у том контексту више него индикативан и поучан?32 

———————————— 
32 Љ. Деспотовић, Геополитика идентитета, Култура полиса, Нови Сад, 2011, стр. 9. 



 29

С друге стране, пример Белгије може бити поучан и за Ср-
бију, особито у тренду све већег јачања центрифугалних сила 
које у својим даљим захтевима за повећањем овлашћења у сег-
менту постојећих али и нових облика аутономија (захтеви за 
аутономијом Рашке области) и све израженијом тежњом ка др-
жавном преустројству земље из унитарног у регионални облик 
организовања (најављена регионализација која има све више 
елемената уставног поретка регионалне државе) може полако али 
сигурно да доведе и Србију у предворје системског растројства и 
да у великој мери доведе у питање њен државни опстанак. Непо-
вољне спољнополитичке околности и стална турбулентна геопо-
литичка прекомпоновања простора западног Балкана иду на руку 
управо таквим тенденцијама. 

Није згорег подсетити да су у контексту стварања модер-
них националних држава територија и идентитет били кључни 
фактори који су једно друго подупирали, снажили и учвршћива-
ли. Државне територије у XIX веку биле су стабилна и чврста 
основа бујања и консолидације националних идентитета, особито 
када су они били оптерећени унутрашњим и спољним сукобима 
са силама које су спречавале или успоравале њихово национално 
конституисање. Супарничке геополитичке традиције, иако суко-
бљене по више основа, у овом сегменту прилично јасно су разу-
мевале значај националних идентитета и њихову територијалну 
одређеност као кључног фактора за своја даља геополитичка 
наступања. Чак и онда када територија има углавном симболички 
геополитички значај, као што је то било у случају Фокландског 
рата. Ово мало острвље, хиљадама километара далеко од британ-
ске матичне територије, има велику симболичку снагу како за 
Велику Британију, која има намеру да сачува свој империјални 
обол, тако и за Аргентину, која та острва сматра својом ексклузи-
вном националном територијом. Судбина ових острва је илустра-
тиван пример за геополитички феномен тзв. територијалног 
преливања националних идентитета, који надилази оквире ма-
тичних државних граница и ствара преко потребно осећање на-
ционалног јединства и снаге, особито када је повремено неопхо-
дно освежити компактност властитог идентитета. Ова потреба 
нарочито је изражена у бившим империјалним и колонијалним 
силама код којих је и даље остао изражен империјални рефлекс, 
који пре или касније ескалира потребом да докаже своју снагу и 
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виталност. То је потенцијално опасан геополитички феномен 
који у будућности може утицати на дестабилизацију многих ре-
гиона (особито зона раније империјалне и колонијалне домина-
ције), као што то данас јесте ситуација са арапским земљама се-
верне Африке и Блиског истока. Главни подстрекачи међуна-
родне интервенције, али и немира као повода за војну акцију, јесу 
управо бивше колонијалне силе Француска и Велика Британија, а 
уз подршку за рат и бомбардовања увек орних САД-а. 

Ова посвемашна деструкција националног, дакле денацио-
нализација, има за циљ стварање новог светског поретка и конс-
трукцију тзв. глобалног грађанског друштва, коме би на жртвени 
олтар требало принети, као највећу жртву, саму националну др-
жаву. Та својеврсна теоријска или политичка утопија поседује 
изразито негативистичке потенцијале, ма колико се наивно пако-
вала у форму „космополитске демократије”. Ова Хелдова „више-
спратница демократије” пати од бројних пукотина у конструкци-
ји које прете да је уруше и пре него што она буде довршена. Без 
обзира колико јој темељи били армирани залагањем за глобалном 
применом стандарда људских права, као примарном политичком 
нормом међународне асоцијације, постдржава која се ствара, њен 
идентитет и суштина у знатној мери болују од хроничне болести 
недостатка демократске легитимности. Биће да демократије није 
било довољно ни на нивоу уређених демократских држава, а 
камоли да ју је могуће унапредити на нивоу пуког конструкта 
какав је замишљена заједница под претенциозним и нетачним 
називом глобално грађанско друштво.33 

Означени феномени преливања идентитета, иако нешто 
другачијег карактера, својствени су и ономе што би се условно 
могло означити као европски идентитет, односно идентитет ЕУ, 
који је последњом интервенцијом у Мастрихтском уговору ис-
пражњен од свог хришћанско-културолошког садржаја и тако 
конципиран да се сада поуздано не зна докле је његово територи-
јално распростирање. По ономе како се он данас одређује, Евро-
па би се несметано могла проширити изван својих традиционал-
но одређених цивилизацијско-територијалних граница. Овим 
идентитетским интервенцијама географске представе о Европи 
нису се само историјски и културолошки промениле, него и гео-

———————————— 
33 Е. Вилијамс, стр. 22. 
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политички, стварајући претпоставке за територијално прошире-
ње ЕУ далеко изван граница европског континента. Питање је 
само стицаја одређених међународних и геополитичких околнос-
ти када ће се то и десити. Промена овог културног и географског 
кода Европе иде на руку оним тежњама које би да од ЕУ направе 
нове САД, са битном димензијом јачања њене како територијал-
не тако још више економске експанзије и доминације. Овај своје-
врсни сверегионализам ширио би се на просторе северног дела 
афричког континента (од Марока до Египта) па све до Мале Ази-
је и Блиског истока, обухватајући у политичко-географском сми-
слу ширу територију некадашње колевке древних цивилизација, 
данас важних због свог геостратешког положаја и енергетских 
потенцијала.34 

Та својеврсна опсесија стварања глобалног либералног по-
ретка, без обзира што је добијала честе варијације (од идеје 
чврстог поретка постнационалних држава до глобалног 
грађанског друштва), константно је у свом главном фокусу имала 
идеју у којој би „држава на крају уступила место ширим структу-
рама новог светског поретка, посебно глобалном капитализму”, 
са одбрамбеним безбедносним кишобраном реформисаних Ује-
дињених нација, стављеним под чврсту контролу НАТО пакта и 
САД-а. „Како Чомски тврди, ми имамо јенкијевски (или англоса-
ксонски) доминирајући светски поредак, који служи само аме-
ричком или британском капиталу. (...) Стара шала да је ’капита-
лизам тлачитељ човека од стране човека – а комунизам је обрну-
то’, сада добија интересантну симетрију.”35 Разлика је само у 
томе што су у првој варијанти тлачитељи власници крупног ка-
питала, а у другој носиоци политичке власти. Први су живахнији 
него икада, док су други завршили на „сметлишту историје”, 
заједно са поретком комунистичке утопије коју су неуспешно 
градили. Без обзира на различит степен успешности, и код једних 
и код других главни циљ мишљења-деловања био је постизање 
апсолутне моћи у свим њеним видљивим и невидљивим аспек-
тима. 

 
 
 
 
 
 

———————————— 
34 Љ. Деспотовић, стр. 11. 
35 Е. Вилијамс, стр. 24–25. 
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Десуверенизација и економски геноцид 

Универзум глобалне финансијске моћи данас, као и небро-
јено пута до сада у прошлости, показао је изузетан степен „спо-
собности и умешности” да пронађе нове форме експлоатације и 
богаћења. Предмет актуелне опсервације и захвата ових елита, 
поред већ класичних облика претакања материјалних ресурса 
(грађани, особито средњи слојеви становништва), сада интензив-
но врше алокацију вредности из простора базичне структуре 
националне државе, привреде (посебно кроз процес њене убрзане 
деиндустријализације) и државе (буџетска потрошња), а највише 
кроз њену обавезу да спасава од банкротства посрнули приватни 
банкарски сектор, као и присили да се прихвати „празно као пу-
но” (разни облици хеџ-фондова, Си-Ди-Ес деривати, фиктивни 
капитал, као и други финансијски трикови), што на разоран 
начин круни и разједа економске темеље националне државне 
заједнице. 

Поред убрзане и радикалне алокације материјалних ресур-
са, циљ ових процеса свакако је намера да се постојеће поли-
тичке елите, које су остале верне моделу националне државе, у 
очима сопствених грађана прикажу као неуспешне, а сама наци-
онална држава као застарела, неефикасна и дисфункционална. У 
тој својеврсној доктрини шока, која је постала омиљени сцена-
рио за дестабилизацију националних држава и свега успешног у 
њима, неолибералне елите (пре свега оне транскорпорацијске и 
финансијске) настоје да у насталом вакууму, изазваном глобал-
ном економском кризом или неком другом формом природних 
катастрофа, искористе збуњеност, страх, неверицу и дезоријен-
тацију великог броја грађана, да у једном потезу дестабилизују и 
обесмисле сваки евентуални отпор назначеним процесима прео-
бликовања постојеће стварности. Када стање шока прође, та 
стварност је на око иста, али оно што није одмах јасно видљиво 
(рушевине националне државе), осим властитог сиромаштва и 
огољене егзистенције, до те мере је промењено да у многим сво-
јим аспектима поприма облике иреверзибилних процеса. Финан-
сијска средства, добра и некретнине опљачкане од грађана, прив-
реда и држава умивено означена као алокација друштвених ре-
сурса, трајно је отуђена од њених претходних власника, произво-
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дећи њихову темељну зависност од милости и немилости нових- 
-старих господара.  

„Скакавац капитализма све прождире и пустоши, чак и ра-
збујале националне привреде. Која држава се супротстави, бива 
проглашена неуспешном и уништена. Која се прикључи тој су-
персили, мора да трпи војне базе и да свој суверенитет уступи 
империји. Као и пре сто година, на целој земљиној кугли настају 
колоније и полуколоније – као и затвори за мучење пркосних 
домородаца.”36 Десуверенизација је ишла под руку са процесима 
економске и националне девастације модерне националне држа-
ве. Вестфалски међународни поредак (грађен од 1648. године) 
подразумевао је признање суверености свакој држави, без обзира 
на њену територијалну величину, демографску бројност или еко-
номску и војну снагу. Једнако као и глобалисти, и нацисти су овај 
принцип бацили у блато. „Људска права крше државно право, 
објавио је Адолф Хитлер шездесет година пре Јошке Фишера”.37 
Глобалисти су само обрнули легитимацијску основу своје нега-
ције државног суверенитета. Нацистима су људска права била 
сметња за примарност државног права, док глобалистима њихово 
наводно кршење служи као изговор за војне интервенције. Нажа-
лост, у већини случајева радило се само о тзв. идеологији људских 
права, која је послужила као „легитимацијски” основ за разне 
врсте интервенција, укључујући и оне војног карактера, а не 
стварној бризи за њену реалну имплементацију на терену. Да је 
ово тачно потврђују примери бројних држава које су лидери у 
кршењу људских права или имају очајно ниске стандарде у њи-
ховој заштити (Пакистан, УАЕ и др.), али никада нису дошле под 
сурови удар Империје, било из разлога отвореног савезништва са 
њом (читај верног служења) или због властите економске и војне 
снаге која је служила као фактор одвраћања (Индија, Бразил и 
др.). 

Бивши главни саветник британског премијера Тонија Бле-
ра, Роберт Купер, у својој књизи The Breaking of Nations обелода-
нио је једну од основних доктринарних поставки глобализма као 
идеологије – рушење нација. Овај се циљ имао постићи не само 
применом двоструких стандарда, што је стара пракса у међуна-

———————————— 
36 Ј. Елзесер, стр. 6. 
37 Исто, стр. 7. 
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родним односима, већ пре свега применом бруталних средстава 
према земљама и нацијама које пружају активан отпор наметању 
глобализма као идеологије. У арсенал примене дозвољених сред-
става Р. Купер набраја све суровија од суровијих средстава: на-
сиље, превару, рушење власти, превентивне нападе, бомбардо-
вања и сл., потпуно и отворено се залажући за нови колонијали-
зам. „Агресије бивају правдане фразом ’фејлинг стејтс’ (feiling 
states): мора се деловати против неуспелих и вештачких држава у 
којима се не поштују људска права и које би могле да представ-
љају претњу суседима и остатку света.”38 Али све чешћи приме-
ри сведоче супротно, по мишљењу Јиргена Елзесера, „чињеница 
је да неуспех држава није узрок већ резултат западних интервен-
ција”. Држава Ирак под влашћу Садама Хусеина неоспорно је 
била диктатура, али је у најмању руку важила за функционалну 
државу за већину својих грађана. Данас, након неуспешне интер-
венције, Ирак је дубоко подељена земља на ивици потпуне тери-
торијалне деструкције, али и извор регионалне нестабилности и 
извозник насиља и тероризма. Сличан пример је и Авганистан, у 
коме је након рушења талибанског режима и уласка коалиционих 
трупа почела да цвета производња и шверц опијата, особито хе-
роина. „При свему овоме о ’грађењу нација’ (nation building), jош 
једном појму из реторте новог светског поретка, наравно да не 
може бити ни говора. Ради се управо о супротном: нације се не 
граде, већ разграђују, разбијају на појединачне делове или сецка-
ју.”39 Појмовни вокабулар, близак месарској вештини, који наво-
ди Ј. Елзесер на прилично оштар начин показује сву бруталност 
овог процеса. 

Овде се не ради само о разградњи државе и нације, упркос 
непоткрепљеним доказима да је реч о обрнутим процесима, оз-
наченим као ’грађење државе’ или ’изградња нација’; напротив, 
предмет посвемашне деструкције су и сами грађани, који се виде 
као „историјски отпад” који се од стране глобализацијских елита 
доживљава као тзв. опасне класе које буквално треба уклонити, 
као и поредак у ком су створене. Реч је, наиме, о својеврсном 
економском геноциду „застареле” хумане компоненте индустриј-
ског друштва на издисају. Не ради се, дакле, само о нескривеном 

———————————— 
38 Исто, стр. 9. 
39 Исто, стр. 11. 
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идеолошком цинизму либералних конструктора света, већ и о 
буквалној намери да се са ликвидацијом свега националног са 
лица земље одстрани и новонастали вишак „опасних” и са стано-
вишта глобалног капитала некорисних и непотребних грађана. 

Постиндустријски поредак капитала настоји да се реши 
оптерећујућег вишка радне снаге (маса просечно образованих 
радника и незапослених) да би на њихово место дошла мањина 
високообразованих и ускоспецијализованих кадрова који једино 
одговарају новим структурним потребама транснационалних 
компанија. Реч је о бруталној операцији превођења огромног 
броја грађана (радници и незапослени) у својеврсну нову класу – 
андерклас, која је избачена без своје воље изван граница новог 
социјалног система и које се треба ефикасно решити. „Читава 
нација, са свим њеним ’случајним’, неиспланираним особенос-
тима не треба никоме. Поглед на свет народа, са измакнуте пози-
ције глобалног констурктивизма, неизбежно уочава масу сувиш-
ног. (...) Јасно је да, са позиција глобализма, тим народима треба-
ју особито несентиментални управљачи, способни да на најенер-
гичнији начин рашчисте локално тло од свега сувишног, па, уз 
остало, и од сувишног људског материјала.”40 Та несентиментал-
ност управљачке елите на примеру Србије нарочито је уочљива. 
Она је изразито развила удворички и поданички инстинкт, а њена 
ефикасност у спровођењу нечасних задатака деструкције свега 
националног је запањујућа. „И заиста, данас у Србији имамо 
неодговорност на стратешким нивоима државе: у политици, нау-
ци, култури. У политици – слугерањску послушност, у науци – 
идеолошко проституисање, у култури – садомазохизам који је 
само за психијатрију.”41 

Реч је, дакле, на глобалном плану, о припреми терена за 
својеврсну неодарвинистичку доктрину „демократије за нову 
мањину” која треба да ступи на сцену пошто се разори досадаш-
њи облик и суштина демократског поретка. На згаришту већин-
ске националне демократије гради се глобализацијска демократи-
ја мањине, чије ће „екстериторијално јединство” да штити „гло-
бална држава”. Нови поредак у конституисању учинио је мили-
———————————— 
40 А. С. Панарин, Хоризонти глобалног грађанског рата, Нова Европа, Београд, 2007, 

стр. 18. 
41 М. Брдар; А. Јокић, Хроника разорене троје, књига 2., Центар слободарских делат-

ности, Крагујевац, 2012, стр. 25. 
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онске масе грађана сувишним. Чињеница да триста најбогатијих 
капиталиста у свету поседује капитала колико и три милијарде 
осталих људи говори сама за себе. Богати су сасвим олако огро-
мном броју насилно осиромашених грађана налепили етикету 
„бескорисних и лењивих беспосличара” који представљају пато-
лошки баласт за друштво као економску заједницу. У овако ос-
мишљеној стратегији својеврсне деперсонализације (чији је 
крајњи циљ аутодеструкција индивидуе) вешто је прикривена 
властита одговорност за обавезу стварања услова у којима би тај 
исти број сада сувишних људи могао да живи од властитог рада, 
као што је то до сада било могуће у контексту поретка модерне 
националне државе. „Економска дерегулација изведена је у ко-
рист оних који су се осећали стешњени ранијим социјалним и 
националним нормама, претворила се у нову милитаристичку, 
геополитичку регулацију, повезану са ширењем животног прос-
тора људи првог света на рачун животног простора другоразред-
них људи, који ће тек да виде и окусе све дивоте нове политике 
сегрегације у глобалним размерама.”42 

Нови капитализам „дакле одбацује националну форму која 
је омогућила његов успон, (...) идеолози светског капитала проје-
ктовали су све оно негативно управо на појам „нације” како би 
допринели њеном укидању, нестајању. (...) Јер национализам је за 
капитал постао дисфункционалан у свету у којем профит може 
да реализује само онај национални капитал који се подреди гло-
балној команди америчког империјализма.”43 У ту сврху глобал-
не контроле „помоћу војне силе САД и њени услужни партнери 
спроводе захтеве о праву на посед, са сумом од 863 билиона до-
лара у виду „фиктивног капитала”, чему су дали значај реалне 
вредности. Овим „конфети” новцем финансира се велики део 
америчких ратних амбиција. Како криза напредује, тако се овај 
чаробни круг све брже окреће. (...) Уколико се амерички начин 
живота и даље буде преносио земљином куглом, геноциди су 
нужна последица.”44 

И да парадокс али и цинизам буду већи, модерна либерал-
на држава Запада стављена је у функцију главног инструмента 

———————————— 
42 Исто, стр. 25. 
43 Ј. Елзесер, стр. 13–50. 
44 Исто, стр. 43–86. 
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наступања корпоративистичких елита, и то представља слику 
симбиозе корпоративизма и државе-империје. Држава-империја 
отвара нове просторе за несметано богаћење корпоративног сек-
тора, а он за узврат кроз економско поробљавање нејаких држа-
ва-нација осваја „нове територије” за експанзију њене политичке 
моћи.  

За либералну идеологију карактеристичан је политички 
мит о тзв. минималној држави. Створен је мит да, стојећи на 
страни индивидуе и њених неприкосновених права, особито пра-
ва на богаћење, либерализам као идеологија доктринарно одба-
цује јаку државу, сматрајући је „ноћним чуваром” који треба да 
гарантује људска права и који не сме да нарушава политичку 
аутономију друштва замишљеног као заједница слободних инди-
видуа. Но, ствари већ од самог почетка нису стајале тако, ниједна 
значајнија развојна политика није била могућа без деловања јаке 
државе и њених институција. Показало се да је доктринарно ос-
поравање државе и фаворизовање индивидуализма и аутономије 
цивилног друштва била идеолошка магла иза које су стајали 
снажни процеси употребе државе, како у њеној развојној улози 
тако и у функцији очувања поретка економске неравноправнос-
ти. 

 
 

Уместо закључка 

И на доктринарном и на практично-политичком плану ова 
својеврсна антиетатолошка реторика либерала никада није прес-
тајала. Иако је модел националне државе данас главна мета гло-
бализацијских процеса, она је у кругу земаља језгра јача него 
икада у историји. Без њених развијених институционалних меха-
низама, а поготово значајних буџетских капацитета, наступање 
транскорпорацијских ешалона ка остатку света не би било ни 
приближно овако ефикасно као што је данас. Политика и ретори-
ка глобалиста о потреби укидања националне државе исправна је 
само када се односи на остатак света, на онај његов део који је 
остао изван повлашћеног клуба моћних нација-држава. Нацио-
нална држава је као модел политичке заједнице, по мишљењу 
глобалистичких структура, превазиђена. Таква каква је била до 
сада она представља главну сметњу ширењу империјалне, фи-
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нансијске и корпорацијске моћи, и стога је постала предмет опш-
тег разарања. Не чуди зато запажање И. Валерштајна које, изве-
дено на равни међународних односа, констатује, потпуно супро-
тно фукујамовском тријумфализму, да у свету постоји отпор и 
одбацивање либерализама као политичке идеологије, јер је он до 
краја демаскирао своју политичку и економску суштину као не-
демократску.45 Актуелни процеси посвемашне девастације свега 
националног немају само изразито недемократску суштину, они 
су пре свега дубоко трагични, примитивни, нехумани и неморал-
ни чинови чији се степен злоћудности по човечанство још увек 
не може до краја сагледати у правим размерама. 

 
 
 
 

———————————— 
45 Љ. Деспотовић, Политички митови и идеологије, Каирос, Сремски Карловци, 2010. 

стр. 65. 
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III 

ГЕОПОЛИТИКА СИРОМАШТВА 

ЕКОНОМСКИ ИДЕНТИТЕТ НАЦИОНАЛНЕ ДРЖАВЕ 
У ПРОЦЕСИМА ЊЕНЕ ДЕИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈЕ И 

ПАУПЕРИЗАЦИЈЕ 

Економске политике својеврсног навођења и присиљавања 
читавих региона и земаља да се „специјализују” за сиромаштво у 
процесима планске пауперизације, деиндустријализације и успо-
рене модернизације део су пројектованог исхода елита које гло-
бализују у настојању да за себе сачувају привилегован економски 
положај. Оне теже да обезбеде несметано и неправедно присва-
јање туђег рада и ресурса, једном речју да очувају и ојачају влас-
тити монополски положај у глобализованој структури финансиј-
ске, економске, медијске, војне и геополитичке моћи. На делу је 
једна својеврсна геополитика сиромаштва – плански концепт 
контроле економских токова пропадања оних региона и нација 
које су геополитички опоненти моћних геополитичких сила и 
њихових савезника, и обрнуто, значајно економско уздизање и 
убрзан економски развој региона и држава означених као пивот 
државе или државе стожери, чији је задатак регионално 
очување и унапређење постојећег геополитичког поретка моћи у 
свету. 

Овај рад ће настојати да демистификује одређене митове 
модерне светске економије, па и саме економске науке, у поку-
шају да објасни зашто су неке земље и региони у сталној зони 
економског и модернизацијског сумрака, а друге, оне развијене, 
на благодатној светлости економског благостања. Један од так-
вих митова-опсена је и мит о поклапању економских теорија са 
економском стварношћу, прецизније мит о томе да је економска 
историја исто што и историја економских теорија. О томе да 
оне међусобно комуницирају, да економска теорија и економска 
пракса имају висок степен подударности и да најразвијеније зе-
мље света слепо поштују економску науку у планирању и реали-
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зацији својих економских интереса. Биће да је на делу логика – 
економске теорије продајте другима, а сами радите само оно што 
вам је корисно-профитабилно.  

Док заступници неолибералне теорије у економији, 
оличени у тзв. чикашкој школи, жучно и горљиво пропагирају 
свету немешање политике (државних власти) у економију, снаж-
но подржани од институционалне моћи Светске банке, ММФ и 
СТО, у исто време се у граду Чикагу, месту настанка ове школе, 
улажу милиони долара не би ли се створили повољни услови за 
развој високотехнолошког бизниса. Или пак саветују америчку 
администрацију, на челу са председником, да троши хиљаде ми-
лијади долара као помоћ посрнулом банкарском сектору или 
зарозаној аутомобилској индустрији, уместо да их препусте, како 
сами подучавају, деловању законитости слободног тржишта. О 
томе Ерик С. Реинерт каже: „Богате државе имају тенденцју да 
сиромашнима намећу теорије које оне саме нити користе нити су 
икада користиле.” (Е. С. Реинерт, 2006: 10)  

Историја економске политике (као реалан показатељ оно-
га што су владе заиста радиле у пракси) није се никада конститу-
исала као релевантна економска дисциплина, напротив, економ-
ска наука форсирала је само историју економских теорија (као 
предлог онога шта би владе требало да раде) стварајући тако 
огроман јаз имеђу реалних економских процеса и онога што је 
најчешће остајало у сфери требања. Економске теорије наметане 
су као модел привредног понашања другим државама, док су 
владе земаља из којих су оне долазиле следиле логику реалног 
приступа и поштовања властитих економских интереса. Пошто-
вале су логику здравог економског разума-интереса, а не од 
стварности отуђену и дистанцирану економску теорију. Економ-
ске теорије се „још од Адама Смита користе као идеолошка и 
пропагандна заштита. Нова класична економска теорија која 
„доказује” да ће сви постати богати у капиталистичкој тржишној 
економији добар је пример за то.” (исто, 10)  

Модерне економске теорије сцијентизовале су свој мето-
долошки и категоријални апарат. Математички и физички моде-
ли-формуле преузеле су примат у њиховим анализама и резулта-
тима, постале су од средства главна методолошка матрица еко-
номске науке, у великој мери одвојена од оних реалних економ-
ских чинилаца који управо утичу на факторе економског развоја 
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(иновације, синергијски ефекти, домаће предузетништво, еконо-
мија обима, индустријализација, развој инфраструктуре и др.) 
које су током своје модерне економске историје следиле земље 
које су данас у ексклузивном клубу богатих нација. Економска 
историја показује да су нације које су пратиле политику ослонца 
на реалне економске показатеље доживеле економским успон и 
развој. У економској науци овакава оријентација означена је као 
тзв. други канон (Тhe Other Canon). Реч је о другачијем, реалис-
тичном приступу економским активностима који поштује разли-
ке које постоје између појединих економских делатности (особи-
то индустрије и пољопривреде), а које иду за добрим искустве-
ним решењима. То су земље које су у својој модерној економској 
историји извршиле убрзану индустријализацију и модернизацију, 
засновану на новим технолошким иновацијама и здравом преду-
зетничком духу. То су земље које се нису либиле да у време када 
су другима пропагирале добробити од слободне трговине своју 
властиту привреду одлучно заштите високим царинама и проте-
кционашком политиком. 

Виктор Норман експлицитно истиче да данашња стандар-
дна економска теорија не представља ништа више од једног 
„начина размишљања, док чињенично знање не постоји”. Стање 
духа у великом делу данашње економске науке следи Рикардов-
ски парадокс, који иронише на приговор да се његова економска 
теорија не слаже са стварношћу и чињеницама када каже „штета 
за чињенице.” Математизована форма модерне економске науке 
добила је примат над релевантношћу реалних привредних пока-
затеља. „Данашњој стандардној економији недостају фактори 
економије обима, технолошке промене и синергијски ефекти који 
су, сви понаособ или заједно, прожимајући и појачавајући један 
другог, крајње суштински за објашњење економског раста.” (ис-
то, 17) Јозеф Шумпетер, дугогодишњи харвардски професор, 
означио је овакав приступ у економији као последицу тзв. Рикар-
довског греха. Реч је наиме о томе да се модерна економска тео-
рија гради без ослонца на емпиријске основе и на насумице изаб-
раним претпоставкама.  

Е. С. Реинерт овоме додаје и такозвани Кругманов грех, ко-
ји се састоји у томе „да имамо теорије које описују стварност 
боље од стандардне теорије, али их не користимо у практичној 
политици.” (исто, 18) Проблем је, истиче Реинерт, у томе што 
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фактори који граде суштинску разлику између богатих и сиро-
машних земаља тешко продиру у квантификоване моделе савре-
мене економске науке. То је један огроман хендикеп који је теш-
ко надоместити савршенством математизованих модела економ-
ске анализе. Он не може постојећим категоријалним апаратом да 
изрази ону битну суштину која прави разлику између пута у бо-
гатство или пута у сиромаштво. То је, каже он, исти парадокс 
(хендикеп) као када бисте неког докторанта наговорили да своју 
дисертацију о снегу пише на свахили језику а не на лапонском. 
„Радије ћемо веровати у мит да су хиљаде година људске еволу-
ције коначно изградиле идеалан економски систем, него се 
суочити са чињеницом да смо једноставно поверовали у лажни 
концепт и прихватили га као јеванђеље.” (Џ. Пекинс, 2012: 277) 

И евентуално накнадно пробуђена научна свест или савест 
неког професора не би суштински променила постојеће позиције 
јер би била блокирана системом финансирања науке и образова-
ња од стране носилаца моћи, који контролишу и корумпирају у 
исто време. „Схватио сам, такође, и да моји професори с факул-
тета нису разумели праву природу макроекономије; да у многим 
случајевима помагање расту економије само чини оних неколико 
људи на врху пирамиде још богатијим, док за оне на дну не чини 
ништа, осим што их потискује још на доле. И доиста, промови-
сање капитализма често се завршава увођењем система који под-
сећа на средњовековна феудална друштва. Да је којим случајем 
неко од мојих професора и знао то, одбио би да призна – верова-
тно због тога што велике корпорације и људи који их воде фи-
нансирају универзитете.” (исто, 57) 

„Данашња економска теорија толико је апстрактна да није 
у стању да узме у обзир ситуацију у којој се поједине земље на-
лазе. Због тога се исти економски лек преписује свим државама, 
независно од њихове ситуације.” (Е. С. Реинерт, 71) Наравно да 
је такав приступ погрешан и у медицини, а камоли у економској 
политици. Није ни чудо што су егзистенцијалне последице по 
милионе људи широм света тако туробне, јер су они постали 
жртве једне неодговорне и погрешне економске политике. Насу-
прот томе, економије земаља које су свој развој заснивале на 
факторима и мерама које подстичу привредни раст и финансиј-
ско посредовање створиле су ненадокнадиву предност у односу 
на оне које су биле спутаване или погрешно навођене да то не 
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чине. „Економије које су комбиновале све ове институционалне 
иновације – банке, тржиште обвезница, берзе, осигурање и влас-
ничку демократију – на дужи рок пролазиле су боље од оних које 
то нису чиниле, јер финансијско посредовање, опште узев, омо-
гућава делотворнију расподелу ресурса него, на пример, феуда-
лизам или централно планирање. Због тога не изненађује то што 
је западни финансијски модел тежио да се прошири свуда по 
свету, прво у облику империјализма, а затим глобализације.” 
(Фергусон Н., 2010: 342) 

Основни приступни проблеми економске науке леже у 
чињеници да она не прави суштинску разлику између тзв. теори-
ја размене (А. Смит, Д. Рикардо. нпр.) и теорија производње и 
иновација (Ч. Меккеј, Ф. Лист). Прве упорно намећу став да је 
слободна трговина и несметана економска размена основни фак-
тор економског развоја, прећуткујући да ће управо оваква ори-
јентација учинити да се продуби већ постојећи економски јаз 
између богатих и сиромашних држава, односно да ће средње 
развијене земље осиромашити ако крену путем деидустријализа-
ције, као на пример Монголија деведесетих година прошлог века. 
Слабе индустријске државе у другом и трећем свету биле су из-
ложене шок терапији, понекада се отварајући за слободну трго-
вину преко ноћи. Нације као што је Монголија изгубиле су око 
90% своје не тако мале индустрије у року од 2 до 3 године. (исто, 
123) Друга пак истиче да је основни пут да нека земља или регион 
оствари економски раст и развој – улагање у инфраструктуру, 
индустрију, технологију, науку, образовање, техничке иновације 
и сл.  

Досадашња економска историја кристално јасно указује на 
чињеницу да сиромашним земљама и колонијама није било доз-
вољено да се индустријализују и развију своју привредну инфра-
структуру. „Свим црнцима ће бити забрањено да ткају лан и ву-
ну, да преду или дрндају вуну и да производе било шта од 
гвожђа, осим да га лију. Такође ће им бити забрањено да произ-
воде шешире, чарапе и кожу било које врсте. Овај груби и бру-
тални налог временом ће доживети своју политичко-правну 
трансформацију и доспети у фазу пуне ефикасности, али сада 
преточен у форме трговачких споразума или, још боље, у форме 
и правила трговинске размене богатих и сиромашних држава и 
нација.” (Љ. Деспотовић, 2010: 70)  
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Данас се та политика намеће у виду деиндустријализације 
онога што је већ било изграђено. Те земље се упућују на специја-
лизацију за производњу сировина и полупроизвода, а онда да 
тако рањиве отварају своја тржишта за свирепу трговинску раз-
мену са богатима. Јефтине сировине и радна снага за скупе висо-
котехнолошке производе и услуге. Овакав вид економске разме-
не (пљачке) још више појачава ефекат економске неравноправно-
сти и свесно гура државе и нације у тзв. специјализацију за сиро-
маштво. Такву политику на глобалном плану намеће ММФ, 
Светска банка, СТО. „Данас се налазимо усред новог периода 
глобализације и исти фактори су на делу, иста визија, заснована 
на истим економистима – Смиту и Рикарду – о хармоничном 
свету са „природном” поделом рада у којој неке земље извозе 
сировине а увозе индустријску робу, у данашње време и напред-
не услуге. Привредна структура у сиромашним државама у све 
већој мери је слична структури из периода колонијализма. Исте 
економске теорије које су створиле колонијализам данас стварају 
неоколонијализам. (...) Окупљајући се око забране коју институ-
ције Вашингтона постављају давању било какве подршке поједи-
ним привредним гранама, ми сиромашним државама не дозво-
љавамо да раде оно што смо ми радили да бисмо постали бога-
ти.” (Е. С. Реинарт, 35-36) Поента и јесте у томе да се одржава 
поредак богатих, привилегованих нација, појединаца и социјал-
них слојева у њима, као и поредак сиромашних нација и осиро-
машне популације у њима. Ма колико изопачена била ова логика, 
богати нужно подразумевају наметање односа који стварају си-
ромаштво као социјално-економски услов њиховог постојања. „У 
свим досад познатим облицима социјалних односа бити богат не 
значи ништа друго него одржавати друге сиромашнима. Ако је 
чак могуће замислити сиромаштво без богатства, сасвим је неза-
мисливо богатство без сиромаштва.” (Кајтез Н., 2004: 230)  

Уместо економског развоја, сиромашнима се нуде решења 
из корпуса тзв. палијативне економије која чувају привилеговану 
позицију богатих и продубљују сиромаштво оних који већ јесу 
или треба то да постану. Уместо мера које сигурно подстичу 
економски развој (реиндустријализација, разноврсност поделе 
рада, повећање запослености, подстицање стварања властите 
економске класе индустријалаца, снажење предузетничког духа, 
пореске олакшице за развој важних привредних грана, јефтини 
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кредити за подстицање домаћег предузетништва, подршка извоз-
но оријентисаној привреди, велика улагања у образовање и нау-
ку, подстицање домаће тражње, улагање у модернизацију пољо-
привредне производње, царинска заштита властите производње и 
сл.), слепо се слушају и примењују рецепти палијативне еконо-
мије које диктирају међународне финансијске организације. Де-
ценијама уназад пропагира се мит о тзв. слободној трговини. 
„Један од великих митова нашег времена јесте да слободна трго-
вина и слични облици глобализације могу створити ново доба 
просперитета, поглед који подржавају бизнисмени, бирократе, 
политичари, новинари и други јавни коментатори који нису еко-
номисти.” (Г. Данкли, 2005: 12) Ако говоримо о слободној трго-
вини, онда се она може разумети једино као трговина у којој су 
богати узели себи слободу да дизајнирају такве односе и правила 
размене која ће фаворизовати искључиво њихове интересе. 
„Предмет актуелне опсервације и захвата ових елита, поред већ 
класичних облика претакања материјалних ресурса (грађани, 
особито средњи слојеви), јесте да сада интензивно врше алокаци-
ју вредности из простора базичне структуре националне државе.” 
(Љ. Деспотовић, Ж. Ђурић, 2012: 50) „Ова криза је такође прили-
ка да схватимо како мала група људи, која не производи богатс-
тва, у пуној легалности присваја, и то без контроле са било чије 
стране, битан део произведене вредности. Затим како ова иста 
група, пошто је покупила оно што је могла, чини да њене фантас-
тичне профите, премије и бонусе плаћају радници, порески обве-
зници, запослени, потрошачи, предузетници и штедише из целог 
света. (...) Свакако ова конфискација се обавља на легалан начин, 
„поштен”, ненасилан. А то ће бити, у очима неких, главни мо-
тор побуне. Ако је све то легално, онда систем који омогућује 
такву изопаченост нема више разлога да постоји.” (подвукао 
Љ. Д.) (Ж. Атали, 2010: 107) 

Сиромашне државе су земље које никада нису довршиле 
процесе своје модернизације. Тај својеврсни модернизацијски 
комплекс није случајан резултат њиховог друштвеног и историј-
ског кретања. Дефицити модерности нису последица само њи-
хових унутрашњих слабости (којих је било немерљиво много), 
већ и део једне смишљене и контролисане политике моћних еко-
номских сила које су успоравале и гушиле те процесе у намери 
да задрже свој доминантан положај. У теорији о политичкој мо-
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дернизацији и социологији друштвеног развоја јасно је кристали-
сан став да процеси модернизације морају да садрже неколико 
важних компоненти: „рационализација схваћена као процес за-
поседања свих аспеката традиционалног, функционална дифе-
ренцијација, лаицизација друштва, бирократизација, доминација 
тржишних односа и индустријализација као процес ширења ма-
совне робне производње.” (Љ. Деспотовић, 2008: 22) Иако је мо-
дернизација директно подразумевала вестернизацију и промену 
комплетне структуре тих друштва (од традиционалне на модер-
ну), па разумљиво и привредне структуре, никада модернизациј-
ски покрети у њима нису добили кључну подршку европских 
држава за успешан завршетак тих процеса. Токови модернизаци-
је Србије у последња два века најбољи су пример поступања 
европских влада у избегавању да пруже пресудну подршку да се 
ти процеси у нашој земљи успешно окончају. И актуелна еко-
номска политика у Србији најбољи је доказ изнесене тврдње. 
Ради се о економској политици палијативних решења, даљег 
задуживања, ослонца на страни шпекулативни капитал, блоки-
рања домаће тражње, финансијског исцрпљивања домаћих пре-
дузећа, неинвестирања у високотехнолошку привредну структу-
ру, запостављања пољопривредне производње, недовољног ула-
гања у науку и образовање, даљег пљачкања пауперизованог и 
осакаћеног средњег слоја и сл. 

Олош-елите друштава у транзицији труди се да, слепо слу-
шајући глобализацијске елите, одгурају своју земљу на перифе-
рију богатог света. Они чине све што им стоји на располагању не 
би ли задовољили господаре и убрзали ову трагичну специјали-
зацију својих нација за сиромаштво. За ово служење бивају на-
грађени могућношћу да брутално пљачкају властити народ и 
државу, што највећи део њих прихвата оберучке. Није могуће 
остати чистих руку, све и када би то неки појединац из тих кру-
гова покушао. Неприхватање оваквог типа сарадње сурово се 
кажњава. „Систем заснован на корумпирању јавних личности не 
реагује благонаклоно на јавне личности које одбијају да буду 
корумпиране.” (Џ. Перкинс, 2012: 147) Олош-економија која се 
буди и намеће у периодима великих финансијских и економских 
криза, као што је то и данас случај, није опљачкала само грађане 
и државе пораженог социјалистичког блока, што је било 
очекивано, већ и сопствене грађане, тачније средњу класу. Оно 
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што је привидни парадокс јесте чињеница да је највише оп-
љачкана америчка средња класа. Ти процеси трају и данас, и те-
шко им је сагледати крај. О томе Лорета Наполеони пише: „Нико 
не може да објасни како је за свега петнаест година дошло до 
сиромашења америчке средње класе, потпомогнуто падом Бер-
линског зида и успостављањем глобалне економије. Изгледа као 
иронија судбине, али две најважније победе хладног рата – поли-
тичка и економска – осим што су гурнуле у сиромаштво житеље 
пораженог источног блока, покренуле су и друштвени и економ-
ски суноврат америчке средње класе. Ова велика, глобална побе-
да уништава саме темеље америчког сна.” (Л. Наполеони, 2012: 
44) Мета и жртве актуелне пљачкашке олош-економије нису 
дакле само грађани и привреда транзиционих држава, него и 
сопствени средњи слојеви, који су изложени до сада најбрутални-
јој и најдужој операцији алоцирања финансијских вредности које 
модерна економска историја памти. 

Један од примера погрешне политике коју спроводи олош-  
-елита у земљама транзиције каква је и Србија јесте процес то-
божњег образовања младих за високосложене послове које зах-
тева модерна технологизована производња. Суштина је у томе да 
се најбољи од тих младих кадрова школују о трошку сиромашне 
државе, а за моћне послодавце у свету, док им се у исто време у 
властитој држави не нуди никакав посао. Логично, јер се није 
улагало у изградњу привредне инфраструктуре која би успешно 
апсорбовала школовану елиту. „Просто, постоји минимална 
тражња за образованим људима. То ће првенствено довести до 
емиграције. Образовање може дати резултате само ако је по-
везано са привредном политиком која ствара послове за об-
разоване људе. (...) Једна од најважнијих тачака у процесу 
глобализације током последњих петнаест година је да су 
Светска банка и ММФ забранили такву привредну политику 
какву су све богате државе водиле стотинама година. Ако 
сиромашне државе желе подршку богатих, морају да се одрекну 
политике коју су богате државе саме водиле, а често још увек и 
воде.” (Е. С. Реинерт, 68) Убрзан одлив образованог кадра из 
сиромашних држава у богате није вођен првенствено потребом 
младих за подражавањем стила живота богатих, већ простом 
чињеницом да у својој земљи немају могућност ни за елементар-
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ни ниво репродукције властите егзистенције. Није то, како се 
често мисли код нас, њихова неутажива потреба за подражава-
њем стила живота богатих или за освајањем статусних симбола и 
престижа (мада постоји код појединаца и такав мотив), већ пре 
сурова чињеница да овде немају шансу за посао који подразуме-
ва њихово образовање и знање. Просто, локалне олош-елите нису 
створиле елементарне услове који би им дали шансу за посао, па 
тиме и за властиту егзистенцију. Класично шумпетеровско ре-
шење које подразумева избацивање лопова из институција, опш-
те изборе и давање шансе опозицији да запоседне владалачку 
структуру показало је немогућност демократске трансформације, 
јер се за већину грађана, па и за сам друштвени и политички по-
редак, ствар свела само на промену тзв. лоповских структура. 
(Љ. Деспотовић, 2012: 32) 

Ова својеврсна геополитика сиромаштва (планско ства-
рање и одржавање регионалних и континенталних зона богатства 
и сиромаштва) на новим основама одржава сталну бригу богатих 
да сачувају своју привилеговану позицију моћи. У зонама при-
марног геополитичког интереса богатих стварају се такозване 
пивот-државе којима се омогућава да се контролисано богате и 
развију, јер је њихова улога стожерних држава за тај регион 
добро испланирана и стављена у позицију одржања геополи-
тичких позиција доминације. То је Турска на подручју Балкана, 
Црноморског базена, Егејског мора и Блиског истока. Јапан и 
Јужна Кореја на Далеком истоку Азије, или Сингапур, Тајван, 
Индонезија и Тајланд у зони Пацифика и сл. (види: Б. Милано-
вић, 2012: 173) Све остале земље, геополитички мање важне, 
препуштене су деловању корозивних сила глобализоване еконо-
мије, док је у највећем броју држава тзв. трећег света привреда у 
стању распадања и потпуног одумирања. Ни простор Балканског 
полуострва, као зона полупериферије у односу на земље центра 
или тзв. језгра, није поштеђен наведених процеса. „Савремени 
Балкан, као регион, у знаку је „лумпенразвоја” или „субразвоја” 
(А. Г. Франк) као зона нових зависних друштава капитализма 
полупериферије, са девастираним привредама и слабим држави-
цама, са компрадорском буржоазијом и сателитским елитама.” 
(Митровић Љ., 2008: 7) Наравно да назначене процесе највише 
форсирају привилеговане земље центра, предвођене САД-ом као 
геополитичком силом империјалних размера. „Скакавац капита-
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лизма све прождире и пустоши, чак и разбујале националне при-
вреде. Која држава се супротстави бива проглашена науспелом и 
уништена. Која се прикључи тој суперсили мора да трпи војне 
базе и да свој суверенитет уступи империји. Као и пре сто годи-
на, на целој земљиној кугли настају колоније и полуколоније – 
као затвори за мучење пркосних домородаца.” (Елзесер Ј., 2009: 6)  

Геополитичка улога стожерних држава јесте да буду гла-
вни чувари интереса геополитичких сила и блокова у одређеној 
зони света. На пример, Јапан и Јужна Кореја, које морају да ба-
лансирају и спутавају све веће економске али и геополитичке 
аспирације модерне Кине. Оне су добиле дозволу да се убрзано 
индустријализују и модернизују како би САД-у и НАТО пакту 
пружили кључну подршку у обуздавању тзв. комунистичке опа-
сности у региону Источне Азије још након Другог светског рата. 
„Стратегија се фокусирала на домино ефекат потпадања држава, 
једне за другом, под комунистичку власт и усредсредила се на 
неколико земаља; Индонезија је била кључ, Мејнов пројекат 
електрификације био је део свеобухватног плана за обезбеђивање 
америчке доминације у југоисточној Азији. Премиса спољне 
политике САД била је да Сухарто послужи Вашингтону на 
сличан начин као и шах у Ирану.” (Џ. Перкинс, 2012: 50) Поред 
економских и војних капацитета, један од главних критеријума за 
избор пивот-државе био је и демографски фактор. Многољудне 
земље којима је додељена улога геополитичких пивот-држава 
морале су и својим демографским капацитетима да пруже гаран-
цију да су способне да одиграју намењену им политичку улогу. 
Демографска деструкција и губици, жртвовање сопствене попу-
лације у будућим сукобима за рачун глобалне империје биће 
скупо плаћена цена за привремени и контролисани економски 
развој и привид сопственог геополитичког значаја.  

Најбољи пример за објашњење деловања концепта геопо-
литике сиромаштва, односно концепта пивот-државе је при-
мер Савезне Републике Немачке. Још пред крај Другог светског 
рата САД су разматрале који програм обнове треба спровести у 
тој земљи. Преовладао је у науци мање познат план тадашњег 
америчког министра финансија Хенрија Монгентауа (министар 
финансија САД од 1933. до 1945), који је био мотивисан жељом 
тадашњег америчког политичког вођства да се послератна Не-
мачка онеспособи за било какав облик озбиљног развоја који би 
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је довео у прилику да поново буде покретач једног новог свет-
ског сукоба. Лоше искуство савезника са Немачком из претходна 
два рата била је главна мотивациона полуга да се осмисли један 
овакав геополитички план. Његова основна економска суштина 
крила се у намери да се прво изврши деиндустријализација прив-
редне структуре Немачке која је преживела савезничку ратну 
девастацију, а затим целокупно немачко друштво усмери ка по-
љопривредној делатности као поузданом економском рецепту да 
се једна земља гурне у сиромаштво и тамо држи под сталном 
контролом. „Немачку је требало деиндустријализовати и претво-
рити у пољопривредну државу. Све индустријске машине треба-
ло је уклонити, а руднике попунити водом и цементом. Тај план 
– који је добио име Моргентауов план – савезници су прихвати-
ли на састанку у Канади 1943, и он је покренут чим је Немачка 
капитулирала.” (Е. С. Реинерт, 99) Док је назначени план почео 
да остварује погубне учинке на немачку привреду, друштво и 
грађане, ствари су се радикално почеле мењати у пољу геополи-
тичког престројавања Европе. Формиран је Варшавски пакт као 
одговор Совјета на формирање НАТО пакта, а затим и успешна 
производња Совјетског Савеза властитог нуклеарног арсенала. 
(види: В. Конатар, 2013: 137). Када је НАТО савезницима, на 
челу са САД-ом, било потпуно јасно да је на помолу један нови 
рат са комунистичким лагером, који ће се водити свим располо-
живим средствима изузев директног војног сукобљавања, (позна-
тији као хладни рат) промењени су и геополитички приоритети. 
НАТО-у је сада била потребна једна моћна и снажна Немачка 
држава као кључни бедем у борби са Совјетским Савезом и ње-
говим трабантима. Немачка то свакако није могла постати као 
деиндустријализована и аграрна држава каквом ју је почео обли-
ковати означени економски програм америчког министра финан-
сија. „Током 1946. и 1947. постало је јасно да је Моргентауов 
план створио велике економске проблеме Немачкој.” (Е. С. Реи-
нарт, 99) Бивши амерички председник Херберт Хувер овлашћен 
је да потпуно сагледа новонасталу ситуацију и штету која је до 
тада учињена применом назначеног плана. У своја три писана 
извештаја америчком политичком вођству Х. Хувер истиче да је 
немогуће Немачку свести на пољопривредну државу, а да при 
том „не истребимо (exterminate) или негде иселимо 25 милиона 
људи.” (исто, 100) После ових извештаја, а у складу са новим 
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геополитичким приоритетима, тихо се повлачи из примене Мор-
гентауов план и у јавности промовише добро нам познати Мар-
шалов план, који је значио потпуну привредну обнову не само 
Савезне Републике Немачке већ и целе Западне Европе. „Такође 
је успостављен Маршалов план, који је за циљ имао потпуно суп-
ротну идеју, наиме реиндустријализацију Немачке и остатка Ев-
ропе.” (исто, 101) Овај економски и геополитички експеримент 
Американаца са послератном Немачком доказао је управо оно 
што покушавамо да покажемо овим радом: прво, да без индусти-
јализације нема успешног економског развоја, и друго, да је од-
лука о томе које ће се земље и региони специјализовати за развој 
или сиромаштво, у највећем броју случајева, одлука геополи-
тичких центара моћи. „Другим речима: индустријализација јача 
одрживост једне земље. Чињеница да до глади долази само у 
државама које су скоро искључиво специјализоване за пољопри-
вреду истиче значај индустрије, поделе рада и синергијских ефе-
ката у стварању благостања.” (исто; 100) Наведени пример на 
најбољи начин илуструје и потврђује почетну тезу овог рада да је 
на делу својеврсна геополитика сиромаштва која обликује по-
редак моћи богатства и сиромаштва у свету, вођена основном 
идејом да се све подреди интересима најјачих. 

 
 

Закључак 

Постојећи геополитички поредак, заснован на економској 
и војној доминацији богатих држава и појединаца, до сада је на 
суров и бруталан начин наметао своје интересе и успостављао 
социо-економске односе који су им грантовали статус господара. 
Неке од депривилегованих држава које нису биле део овог екс-
клузивног клуба повлашћених постајале су то својом спрем-
ношћу да и саме служе нечасном поретку економске моћи. Цена 
тог служења била је у бенефитима контролисаног привредног 
развоја који им је допуштен. Но то су привремени бенефити који 
ће потрајати до новог геополитичког прегруписавања моћи у 
свету. Мултиполарни свет геополитичког прекомпоновања и 
дисперзије моћи почео је све снажније и брже да конфигурише 
нову географску и економску мапу читавих региона и контине-
ната. Коначан обрачун у судару старог и новог поретка моћи 
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породиће, по неким мишљењима, озбиљне последице. Један од 
мање могућих исхода је свет устројен са више економске и поли-
тичке равноправности, и други, по очекивању глобалиазцијских 
елита, нови светки поредак као финални резултат наметања иде-
ологије глобализама.  

Крајњи и очекивани резултат тих процеса требао би бити 
поредак једне светске владе, једног правно-политичког поретка и 
глобалног концепта економске и политичке хегемоније. „Гло-
бални финансијски систем, који израста убрзаним темпом под 
изговором превенција будућих финансијских криза, процењује 
се, за најкасније двадесет година може добити и извршно управ-
но тело у виду глобалне (светске) економско-финансијске владе. 
Онај ко контролише токове новца контролише и политику наци-
оналне државе, а у овом случају то би била глобална светска вла-
да.” (З. Виторовић, 2013: 331) То на експлицитан начин најављује 
и познати савремени банкар и геоекономиста Жак Атали: „На 
лествици планете требало би, свакако, створити инструменте 
који су нужни за остварење суверенитета на глобалном нивоу: 
један парламент (један човек један глас), једна влада, (...) цен-
трална банка, заједничка монета, планетарни порески систем, 
планетарна полиција и судство, (...) глобална контрола финансиј-
ског тржишта.” (Ж. Атали, 136) Уколико човечанство одбије 
понуђени поредак моћи, поготово уколико одбије да га прихвати 
на миран начин, да без отпора прими спремљене му ланце глоба-
лизма, Ж. Атали му наговештава челично купање и патњу вели-
ког светског рата, после којег ће тај глобални поредак свакако 
бити остварен. „Нажалост, мораће се чекати један још страшнији 
рат да би се перспектива за такве реформе узела у обзир.” Поре-
дећи садашњу ситуацију са оном пред Други светски рат, Ж. 
Атали сугерише да ће, као што је и онда велико планетарно раза-
рање послужило као средство нове геополитичке прекомпозиције 
света, и ова економско-финансијска криза свој коначни расплет 
доживети у патњама стотине милиона невиних и сиромашних 
људи, чија је новопројектована судбина да живе у још већем ег-
зистенцијалном кошмару и политичкој обесправљености. 
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IV 

ДРЖАВА И БЕЗБЕДНОСТ 

ДЕМОНТАЖА БЕЗБЕДНОСНИХ КАПАЦИТЕТА 
НАЦИОНАЛНЕ ДРЖАВЕ КАО ПОСЛЕДИЦА КРИЗЕ 

ЊЕНОГ УПРАВЉАЊА 

Процеси посвемашне глобализације постали су до те мере 
свеобухватни и интензивни, особито у последње две деценије, да 
изван свог широког обухвата нису оставили по страни готово 
ниједан сегмент наших колективних и индивидуалних егзистен-
ција. У многим доменима живота темпо насталих промена ин-
тензивиран је до мере опште фрустрације и осујећености инди-
видуа, али и националних колективитета. Неспособност да ис-
пратимо и прихватимо темпо промена, а још мање да им се при-
лагодимо, отворила је бројна питања на која немамо одговоре. 
Један од најснажнијих сектора девастације и разградње нацио-
налне државе захватио је њену институционалну сферу, доводе-
ћи у питање својим радикализмом легитимацијску основу саме 
државе, као и њених демократских капацитета.  

Концепт модерне националне државе (конституционална и 
демократска држава) настао је још у деветнаестом веку, а свој 
врхунац доживео је у моделу тзв. државе благостања у другој 
половини двадесетог века. У битном сегменту својих институци-
оналних и фукционалних капацитета он је данас оспорен и у 
фази интензивне демонтаже. Овај модел модерне националне 
државе биће отворно нападнут и оспораван у процесима глоба-
лизације и радикалног наметања концепта неолибералне органи-
зације економије, али и њеног политичког система. (Деспотовић 
Љ, 2010: 57) Актуелни трендови глобализације доказивали су 
своју снагу највише у процесима денационализације, како еко-
номско-финансијског карактера тако и у сегменту детериторија-
лизације, десуверенизације националне државе и дефункциона-
лизације њеног безбедносног сектора. Томе ће се, такође, у 
значајном сегмету придружити и процеси деиндустријализације, 
депопулације, па чак и деперсонализације индивидуа. 
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Идеологија глобализма пошла је од става да је концепт 
традиционалне (модерне) државе превазиђен и да га треба заме-
нити новим облицима транснационалних и регионалних асоција-
ција и структура. Модел модерне националне државе благостања 
доживљава се као главна препрека убрзању глобализације и 
стварању финансијских, медијских, информационих али и других 
тржишта, као сегмената њиховог укупног глобалног поретка. 
Наметнут је став да је национална држава за велике проблеме 
сувише мала, а за мале опет велика. Тиме се отворио проблем 
тзв. кризе управљања националном државом да би се створио 
простор за утицај и деловање нових транснационалних структура 
које су свесно глобализовале перцепцију неких од иначе присут-
них међународних проблема (тероризам, орагнизовани крими-
нал, климатске промене, економске и финансијске кризе и сл.). 
„Међународне институције као што је ММФ, који контролише 
финансије, или ОЕБС и НАТО, који су у служби безбедности, 
што је рањивим демократијма преко потребно, намећу свој стил 
кризног менаџмента тако што постављају јесне предуслове за 
своју подршку.” (Милашиновић С., Кешетовић Ж., 2011: 64) 

Подстицани су такође процеси демонтаже и разградње ин-
ституционалних капацитета националних држава, које су до-
вођене у позицију немогућности ефикасног деловања, а понекад 
и потпуне блокаде. Овај концепт имао је за циљ да изврши тзв. 
делегитимацију како националних институција демонтажом њи-
хових институционалних и функционалних капацитета тако и 
политичких елита на националном нивоу, које у новонасталим 
околностима нису биле способне да преко таквих разорених ин-
ституција одговоре потребама решавања нагомиланих егзистен-
цијалних проблема својих грађана. Велико незадовољство 
грађана преусмеравано је од стране глобализацијских елита на 
даљи притисак и обесмишљавање националних институција и 
некритичко прихватање решења која су долазила из сегмента 
међународних организација. Стање опште дезоријентације 
грађана вешто је коришћено за даљу делегитимацију свега што је 
национално, јер се у стварности заиста видела велика криза фун-
кционисања националних институција државе. „Широке масе 
губе поверење у раније формиран систем вредности који је доне-
давно обезбеђивао легитимитет нормативног поретка. Критичко 
расположење многих људи према тим идеалима, представама, 
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уверењима, који су им до скора изгледали важни, животно неоп-
ходни, важно су обележје делегитимације.” (Милошевић З., 
Ђурић Ж., 2012 : 78)  

С једне стране политичка елита на националном нивоу гу-
била је свој изборни легитимитет јер захваљујући разореним 
институционалним капацитетима државе није била у позицији да 
реализује своја предизборна обећања, али ни обавезне законске 
стандарде који су и даље остали обавезујући оквир њеног дело-
вања. Тако се убрзано крунио легитимацијски основ политичке 
власти и стварала потреба да се настали вакуум иституционалне 
неефикасности превлада све израженијим интервенционизмом 
међународних организација глобализованог поретка светске мо-
ћи. „Финансијска тржишта се денационализују темпом који оду-
зима дах и већ дуже време су изван државне контроле. (...) Нера-
зумно је и неморално да спекулације са милијардама долара дне-
вно могу да избаце из колосека животе милиона људи и да их 
сукобе са државама које заступају интересе становништва.” 
(Цирн М., 2003: 9)  

Некада стандардно добар институционални оквир државе 
урушен је у првом кораку финансијским и економским кризама, 
те процесима убрзане деиндустријализације. Када је угрожена 
материјална основа њиховог функционисања и финансирања, у 
другом кораку отворена је криза ефикасног управљања на наци-
оналном нивоу. Стална криза институционалне функционалнос-
ти произвела је у трећем кораку постепену кризу легитимитета, 
како ону предизборну тако и постизборну. Национална држава 
постала је тако разваљена заједница која није у стању да одгово-
ри основним базичним потребама својих грађана и која се, да би 
ствари поправила колико-толико на задовољавајући ниво, нужно 
морала обраћати транснационалним структурама моћи тражећи 
њихову помоћ и потпору. Разлика се састојала само у темпу про-
цеса денационализације и најчешће је зависила од предметног 
подручја-региона и саме државе. (види: Ђ. Стојановић, Ж. Ђурић, 
2012)  
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Криза управљања и безбедносна функција државе 

Без обзира о којој теоријској матрици настанка и функција 
модерне државе да говоримо, у сфери њеног управљања могуће 
је дефинисати најмање четири обавезна сегмента-циља: 

 

1. Циљ безбедности, који подразумева спољну и унутрашњу безбе-
дносну функцију државе, с тим да се унутрашња безбедносна фу-
кција усложњава и подразумева, поред класичних безбедносних 
функција, и здраву животну средину, као и сегменте здравствене и 
правне безбедности. 

2. Циљ идентитета, који подразумева стварање услова за развијање 
колективних идентитета, нарочито у равни цивилног друштва, јас-
но отварајући простор за његову симболичку и вредносну валори-
зацију. 

3. Циљ легитимације, који подразумева изградњу таквих друштве-
них односа који омогућавају несметано конституисање политичке 
и социјалне сагласности у једној политичкој заједници и већин-
ског прихватања државног поретка као легитимног.  

4. Циљ благостања, који значи подстицање привредног раста и 
смањења социјалних разлика, стварање добре економске базе за 
конзумацију законских права, особито из области културе, образо-
вања, здравствене и социјалне заштите, заштите животне средине 
и сл. (Цирн М., 30) 

  
 
 

Овако дефинисани циљеви, који су изграђивани у поретку 
државе благостања, доведени су у великој мери у питање током 
њене денационализације. У тим процесима, чини нам се, највише 
је угрожен безбедносни циљ и задатак државе. Још од времена 
Томаса Хобса безбедносна функција државе стављана је у први 
план, уз истицање принципа да држава која није у стању да заш-
тити своје грађане губи основни разлог свога постојања, односно 
таквој држави се отказује послушност. Тако је и Адам Смит ис-
тицао, у оквиру својих либералних разматрања о основним зада-
цима конституционалне државе, да су од три најважнија задатка 
њеног функционисања питања безбедности попунила два најгла-
внија. Први је заштита грађана од насиља и угрожавања од стра-
не других држава, а други заштита грађана од насиља и угрожа-
вања унутар друштва од стране других суграђана. Савремена 
либерална минималистичка теорија државе свела је готово све 
њене функције на само једну, безбедносну, док је све остало пре-
пустила стихији тржишта. Сходно оваквом ставу, а с обзиром на 
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озбиљну кризу њеног управљања изазвану факторима глобализа-
ције, безбедносно поље постаје одлучујуће када говоримо о мо-
гућности опстанка националне државе. „Чини се да је од-
лучујуће питање: да ли национална држава може својим 
грађанима и у доба денационализације да јемчи задовољава-
јућу меру безбедности.” (исто, 71) 

Процеси глобализације су у великој мери одштетили и де-
вастирали институционалне и функционалне капацитете нацио-
налне државе, тако да је претходно питање готово излишно. „На 
почетку 21. века скоро све земље у свету су више или мање угро-
жене деловањем различитих снага, споља или изнутра. Разлози за 
постојање те угрожености јесу, између осталог, у њиховом 
међународном или геополитичком положају, хегемонији великих 
сила, унутрашњој нестабилности, неразвијености демократских 
институција, разним супротностима интереса, постојању сепара-
тистичких и сецесионистичких тежњи националних мањина код 
вишенационалних држава и сл. (Р. Гаћиновић, 2012: 107) 

Иако се са једне стране смањује перцепција безбедносних 
ризика који долазе од стране других држава, барем се тај утисак 
стиче када говоримо о земљама које припадају кругу чланица 
ОЕБС-а, иста перцепција ризика унутар саме заједнице расте из 
године у годину. Она није својство само грађана код којих расте 
страх и осећај незаштићености, него и објективних показатеља о 
порасту многих аспеката криминалног понашања али и угроже-
ности која долази из сфере контаминације животне средине, на-
рушавања квалитета хране, воде, као и других безбедносних ри-
зика. „Фаза латетних ризичних претњи примиче се крају. Невид-
љиве опасности постају видљиве.” (Бек У., 2001: 81) Не чуди 
стога што Урлих Бек модерно друштво означава као ризично 
друштво, што безбедносне ризике види као производ његове 
трајне неспособности да на квалитетан начин заштити своје 
грађане, а да тим не доведе у питање основну матрицу свог пос-
тојања из које се лучи и продукује све већи ниво небезбедности. 
„Све више грађана у ОЕЦД свету осећа да им је сигурност угро-
жена ризицима који се односе на угрожавање природних основа 
живота. Расте број оних којима је нанета штета услед болести 
изазваних неповољним утицајима животне средине. (...) У складу 
с тим, све више људи у ОЕЦД свету се осећа несигурно због по-
раста криминала и због све већих ризика због угрожавања живо-
тне средине.” (Цирн М, 84) 
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Смањена способност националне државе да испуњава 
функцију заштите у директној је корелацији са процесима њене 
денационализације, који су на простору Европе почели још се-
дамдесетих година прошлог века. То се свакако поклапа са акту-
елном кризом њеног управљања, немогућности да се на постоје-
ћем нивоу разграђених државних институција организује ефика-
сан безбедносни систем. Поприште безбедносних ризика постали 
су готово сви сегменти друштвеног система. Организовани кри-
минал је одавно превазишао границе националне државе, терори-
зам такође потпуно лако интернационанализује своје организа-
ционе форме, али и циљеве које таргетира као да безбедносних 
структура готово и нема у простору државе која је обележена као 
мета напада. Када пак говоримо о ризицима који долазе из сфере 
угрожавања животне средине, еколошких акцидената или кли-
матских промена и природних катастрофа, ствари стоје још ло-
шије. Као да је криза постала средње име наше стварности, а 
небезбедност и наша изложеност факторима девастације је толи-
ка да смо готово на дневном нивоу затрпани лошим вестима које 
недвосмислено и сурово потврђују нашу угроженост и рањивост. 
„Смањење могућности на успех националне државне политике 
безбедности има консеквенце на политичком пољу. (...) Некада-
шње велике теме, као што су спречавање рата или гарантовање 
правне државности, одлазе у позадину у односу на оне које се 
тичу борбе против тероризма, спречавања оранизованог крими-
нала или смањења ризика у животној средини.” (исто, 87)  

У теорији међународне безбедности јасно и недвосмислено 
се кристалишу ставови који препознају ову етатолошку исуфици-
јенцију и анемичност фокусирану у покушају да превлада наста-
лу кризу управљања безбедносним системима државе. Јасан је и 
теоријски став да се у то упражњено поље етатолошке дисфунк-
ционалности и кризе менаџмента безбедности све више убацују и 
намећу недржавни фактори из простора транснационалних без-
бедносних структура. Простор који се све више уступа приват-
ном сектору на плану безбедности потпуно је забрињавајући и не 
обећава ништа добро. „Јавне службе све више осигуравају прива-
тни ентитети, посебно оно што се односи на безбедност и једна-
кост.” (Атали Ж., 2010: 119) Приватни интереси не могу бити 
гарант остваривања системске улоге безбедносног сектора 
једне земље, а камоли глобализованих тржишних структура. 
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„Заговорници критичког приступа одбацују појам анархије 
као одређујућу одлику међународних односа; уместо државе у 
тој улози, „као референтне објекте безбедности”, означавају 
друштвене групе и појединце (код постмарксиста то су друштве-
не класе). При свему томе они наглашавају улогу недржавних 
субјеката, као и невојне видове безбедности.” (Симић Д., 2002: 
56) Слична је ситуација и са класичним облицима моћи, ук-
ључујући и ону која се тиче војних аспеката безбедности. „Са-
свим је јасно да прети велика опасност од овако схваћеног појма 
глобалне безбедности по читаву међународну заједницу (а по 
мале земље нарочито) јер о миру и рату некада могу одлучивати 
недржавни субјекти, односно носиоци економске моћи и интере-
са. Тиме се нарушава традиционални концепт безбедности везан 
за националну безбедност сваке поједине државе, а изражен кроз 
њену свеукупну моћ – војну и сваку другу.” (Стајић, Гаћиновић, 
2007: 266)  

Заговорници глобалне контроле безбедности и управљања 
ризицима недвосмислено поручују да је једини излаз у изградњи 
нове транснационалне безбедносне структуре. Рецепт је увек 
исти, када се говори о контроли финансијске, економске, поли-
тичке, еколошке и безбедносне кризе: нови глобални поредак 
управљања. „Нове небезбедности не може савладати у самос-
талном ходу ниједна влада овог света. Политичари и поли-
тичарке који размишљају национално морају признати своју не-
моћ пред њима.” (Цирн М., 89) Жак Атали је ту сасвим експли-
цитан, да не би било никакве забуне или нејасноћа. Цео свет има 
се устројити по обрасцу једне светске владе. „Створити инстру-
менте који су нужни за остварење суверенитета на глобалном 
нивоу: један парламент (један човек један глас), једна влада, јед-
на планетарна примена универзалне Декларације о правима 
човека, уз све пратеће протоколе, активирање одлука ОИТ (20) у 
области права на рад, централна банка, заједничка монета, плане-
тарни порески систем, планетарна полиција и судство...” (Атали 
Ж., 2010: 136) Алтернативе, по њима, нема. Алтернатива је гео-
политика хаоса, беспоредак, трагедије, општа егзистенцијална 
несигурност и, наравно, неизбежан велики рат који би по ко зна 
који пут за неке невидљиве структуре моћи био спасоносно и 
веома профитабилно решење. 
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Ипак, ствари ни изблиза нису тако једноставне. Могло би 
се чак рећи да у теоријском пољу које тематизује проблеме 
међународних односа, па нужно и њихов безбедносни аспект, 
постоји прилична теоријска збрка и контроверзе. Но у једном 
сегменту постоји слагање, полазна тачка спорења није перцеп-
ција постојећих међународних односа као анархичних, него пу-
теви којим би се тај привидни беспоредак превладао. „Тврдња да 
анархична природа међународног система не искључује нужно 
постојање мирног окружења представља можда и најједностав-
нији основ за разликовање неоконзервативизма, са једне, и стру-
ктуралног реализма и либералног интернационализма, са друге 
стране. Реалисти у потпуности одбацују могућност да ова тврдња 
стоји, док либерални интернационалисти просто теже изградњи 
‘острва реда у мору међународне анархије‘” (Акоста Т. Б. у: Цве-
тковић В., 2010: 75)  

Можда се за решењем мора трагати у простору онога што 
Френсис Фукујама назива појмом тзв. грађења државе, али сва-
како не на начин који је по њему подразумевајући. Поготово ако 
би то, у ствари, била нова редефиниција државе, скројена тако да 
и даље остане добро уклопљена у поредак међународне моћи који 
се гради на бази претпоставке њене базичне исуфицијенције и 
подређености. Особито је то случај са државама које не спадају у 
клуб ексклузивних земаља центра или тзв. језгра атлантис-
тичке цивилизације. „Али та ситуација је, у ствари, много гора: 
међународна заједница није само ограничена количином капаци-
тета који може да изгради, она је заправо и саучесник у униште-
њу институционалног капацитета у многим земљама у развоју.” 
(Ф. Фукујама, 2007: 51) Реч је наиме о тзв. систематској регре-
сији институционалних капацитета тих земаља, која их је дове-
ла у парадоксалну позицију да су њихови институционални ка-
пацитети били већи на самом почетку стицања независности него 
на крају овог процеса тзв. помоћи, која је стизала од стране 
међународне заједнице и њених органа, владиних и невладиних 
организација, особито од чувеног ММФ-а, Светске банке и сл. 
Кроз програме тзв. помоћи међународна заједница је, у ствари, 
разарала ионако слаб систем институција и административног 
капацитета држава, трајно онеспособљавајући тај институцио-
нални систем и чинећи га још рањивијим и неспособнијим за 
властито одржање и функцију. Фукујама то јасно маркира као 
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велики проблем, залажући се за један моралнији однос према 
овом проблему. „Аутори политике на пољу развоја морали би 
макар да положе заклетву, попут лекара, да ‘неће чинити повре-
де‘ и да неће започињати програме који подривају или исисавају 
капацитет институција у име његове изградње.” (исто, 54)  

Програми тзв. ојачавања наводно слабих држава доприно-
сили су њиховој још већој зависности од спољашње помоћи и 
утицаја. Тај утицај се није тицао само финансијске помоћи него и 
њихове зависности од информација и података важних за питање 
националне безбедности и сл. Подривајући безбедносни систем, 
међународни чиниоци, у ствари, стварају читав поредак завис-
них држава које без њихове координације нису способне да се 
ухвате у коштац са нарастајућим безбедносним изазовима. Ра-
ди се о својеврсној дезоријентацији, селекцији проблема, одабиру 
приоритета, навођењу на акцију и сличним активностима којим 
међународни центри моћи ефикасно управљају означеним поре-
тком. Државе које су често против своје политичке воље и про-
тивно својим националним интересима увучене или приморане 
да у њему учествују немају велики маневарски поростор за своје 
самостално деловање. Притиснуте разним облицима контроле, 
неутрално названим сарадњом и партнерством, приморане су 
на тзв. размену обавештајних података, по систему пуно за пра-
зно, обуку својих кадрова у њиховим центрима, сталну коорди-
нацију и навођење, учешће у разним међународним мисијама, 
прикривеним операцијама, често и под туђом заставом итд.  

Рушење постојећих институција у оваквом типу држава 
често се правда наводном изградњом нових, али се као по прави-
лу иза таквих акција и процеса као резултат јавља још горе стање 
него што је било затечено пре њихове тобожње помоћи. Безбед-
носни систем Ирака, на пример, најбољи је доказ шта се догоди 
када „ОНИ” ствари узму у своје руке. Разорена и потпуно нефун-
кционална држава, која је велика претња по регионалну безбед-
ност али и по властити опстанак. „Међутим, оно што се у рето-
рици међународне заједнице означава као „грађење капацитета” 
у стварности се показало више као „исисавање капацитета”. (...) 
Међународна заједница, укључујући и огроман број НВО који 
чине њен значајан део, има пуно могућности да истисне уместо 
да ојача изузетно слабе државне капацитете земаља о којима је 
реч. Ово значи да, иако се врше владајуће функције, сам капаци-
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тет не расте и дотичне државе ће се највероватније вратити у 
претходно стање када мађународна заједница изгуби интересо-
вање или пређе на следећу кризну област. Босна је случај који 
нам може пуно тога открити. (...) Део административног капаци-
тета босанске владе лежао је у рукама међународних експерата 
уместо у рукама самих државних службеника...” (исто, 117) На-
ведени пример потврђује Рабкинов став да, ако међународне 
институције не служе интересима демократски успостављене 
државе-нације, онда државе имају право да ограниче своје при-
суство у њима или да из њих потпуно иступе. 

 
 

Закључак 

Присталице „старог” концепта националне државе често с 
правом истичу став да међународна заједница није способна да 
обезбеди примену законских норми како је то до сада било једи-
но могуће националној држави. Међународна заједница с тог 
аспекта често није ништа више од обична фикција. Њена стварна 
моћ у једном делу лежи у чињеници наше сопствене инфериор-
ности или бар субјективне представе да је тако. Јасан став на ову 
тему дао би већи маневарски простор за обнову институционал-
них капацитета националне државе и за ревитализацију њених 
најважнијих институционалних моћи. У таквом контексту и без-
бедносни системи имали би чвршћи и јачи ослонац за поновну 
изградњу пољуљаног националног самопоуздања да могу боље и 
ефикасније решавати проблеме због којих су у осталом и форми-
рани. Постојећи епигонски рефлекс слабиће јачањем свести о 
потреби оснаживања властитих институционалних капацитета у 
процесу супротстављања како постојећим изазовима тако и они-
ма који тек треба да постану предмет професионалне пажње. 
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V 

ГЕОПОЛИТИКА ДЕСТРУКЦИЈЕ И                           
НОВА ЕВРОПА 

ПОСТОЈИ ЛИ ГЕОПОЛИТИЧКА                                
АЛТЕРНАТИВА ЗА СРБИЈУ? 

Актуелни геополитички положај Србије и српских земаља 
може се окарактерисати као сложен, тежак, изолован и на изглед 
бесперспективан. Процеси снажне геополитичке прекомопозици-
је Балканског полуострва, који су интензивирани рушењем Бер-
линског зида, убрзани су процесима разбијања СФРЈ и споља 
генерисаним грађанским ратовима деведесетих година на њеним 
развалинама. Брутално геополитичко наступање евроатлантизма, 
предвођено Вашингтоном и реализовано гвозденом песницом 
НАТО пакта, имало је за циљ потпуно овладавање ширим прос-
тором Балкана и бивше Југославије, ефикасно искористивши 
распад СССР-а и Варшавског војног савеза. Ту тенденцију убрза-
вала је скоро потпуна политичка, економска, војна и национална 
конфузија у коју је гурнута Руска Федерација (забављена сопс-
твеним проблемима државног опстанка и заглављена у блату 
транзиције). Она се повукла са овог простора, препустивши га 
интересима свог геополитичког архитакмаца.  

Ова својеврсна геополитичка трансгресија САД и НАТО 
пакта од тог времена постала је на Балкану, нажалост, дубоко 
укорењена геополитичка константа. Атлантска геополитичка 
структура потпуно је овладала ширим ареалом ових простора 
контролишући не само средњоевропско залеђе Балкана (Аустри-
ја, Мађарска, Чешка, Словачка), већ и његову политичко-географску 
екстензију која се преко Турске државне структуре простире 
према Блиском истоку, а контролом Грчке и на цео простор Ме-
дитерана. Без опаљеног метка и скоро без потрошеног долара 
САД су загосподариле државним просторима Румуније и Бугар-
ске, и тако створиле чврст оквир контроле дела црноморског, а 
од раније и егејско-јонског и јадранског акваторија. Са друге 
стране, ефикасном манипулацијом Хрватске, Словеније, БиХ, 
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Албаније, Црне Горе, Македоније и КиМ, евроатлантисти су 
ставили у потпуно изолован (острвски) положај Републику Срби-
ју и српски народ у целини. Градећи бројне НАТО базе око Ср-
бије, али и на њеној сопственој територији (база Бонстил на 
КиМ-у), Вашингтон је паралелно подизао државне и војне капа-
цитете српских суседа, не тако ретко намерно их користећи про-
тив Србије и Срба, у покушају да преко њиховог територијалног 
и идентитетског дестабилизовања награди своје нове савезнике у 
региону за служење интересима НАТО-а. Правећи тако још 
чвршћу омчу око Србије и чинећи њен геополитички и 
међународни положај све тежим и безизлазнијим, наводио је 
српске политичке псеудоелите да правац своје државне политике 
безалтернативно усмере ка евроатлантским интеграцијама. 

 
 

Геополитика деструкције Европе и                               
геополитичке конекције са Русијом  

Да бисмо што боље описали и разјаснили укупан геополи-
тички, геоекономски и геоенергетски контекст и положај Србије 
у геополитичком окружењу евроатлантизма, неопходно је да нашу 
контекстуалну анализу проширимо на место и улогу европских 
нација (организованих у геополитичком концепту ЕУ) и Руске 
Федерације у односу на геополитичке интересе и планове Ва-
шингтона и НАТО пакта. Ризикујући да ћемо у предстојећој екс-
пликацији морати поновити и нека општа места о деловању САД 
и НАТО пакта према ЕУ и Руској Федерацији, сматрамо такав 
ризик прихватљивим с обзиром на намеру да у кратким анали-
тичким корацима назначимо што свеобухватнији оквир деловања 
ове геополитичке парадигме. За остварење такве интенције пос-
лужићемо се – као помоћним експликативним средством – пре-
давањем које је оснивач приватне обавештајно-аналитичке аген-
ције „Стратфор” (основане 1996. године), Џорџ Фридман, одржао 
на Чикашком савету почетком пролећа ове године. Изложене 
поенте предавања могу се, по нашем суду, сматрати кондезова-
ним видом америчке геополитике према Европи и Русији, не 
само у последњих неколико деценија већ готово читав век уна-
зад. Тачније, од момента када је политичка елита Америке, по 
савету својих познатих геополитичара (прво А. Мехена и Н. 
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Спајкмена а касније З. Бжежинског, Х. Кисинџера и др.), форму-
лисала државну стратегију велике геополитичке експанзије САД 
на глобалном плану, у покушају да на брз, ефикасан и неповра-
тан начин наплате изборену позицију највећег империјалног хе-
гемона модерне епохе. 

Актуелност, прецизност али и недвосмислена директност 
Фридманових порука помажу нам не само у разјашњавању пози-
ције Вашингтона у актуелним геополитичким процесима, већ на 
јасан и врло експлицитан начин наглашавају ексклузивност ин-
тереса САД и њихову одлучност да на бруталан начин, ако треба, 
реализују своје примарне геополитичке циљеве. Овде је реч о 
својеврсној практично-политичкој експликацији идеологије по-
литичке изузетности, прожете псеудомесијанским осећањем 
америчке елите о праву на светско вођство и остваривање доми-
нације над другим нацијама. „Америчка политичка класа данас, 
као и пуно деценија за нама, пати од конгениталне националис-
тичке болести која се генерацијама преноси – а назива се идејом 
изузетности.”46 Сажета у глобалистичком концепту геополити-
ке деструкције, она би се могла одредити као добро планиран 
идеолошко-политички концепт (кондезован у тријади појмова: 
глобализам, глобализација, нови светски поредак) потчињавања 
света интересима САД-а и атлантистичке геополитичке парадиг-
ме, реализован кроз процесе делимичне или потпуне девастације 
државних, националних, идентитетских, институционалних, еко-
номских, културних, научних, образовних, војних, религијско-      
-конфесионалних и територијалних капацитета нација које су оз-
начене као мета њиховог разорног деловања. Понекад су читави 
региони или пак простори били изложени свирепом дејству кон-
цепта геополитике деструкције. Овакав докринарно-идеолошки 
концепт наметао се прво у форми прикривеног облика „прија-
тељске глобализације” и утеривања у стандарде неолибералне 
форме економске размене (пљачке), а у случају његовог одбијања 
или пружања превеликог отпора државе-субјекти оспоравања 
таквих „правила игре” егземпларно су кажњаване агресивним 
облицима политичких и економских санкција, па на крају и ме-
рама бруталне војне одмазде. И сам З. Бежежински сасвим нед-
восмислено истиче идеолошко-политичку релацију између гло-
———————————— 
46 Петровић З. Пироћанац, (2013) Вашингтерна и Срби, ИПС, Београд, стр. 23. 
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бализације и хегемонизма, оцењујући је природном. „У том све-
тлу, глобализација представља идеалну, природну доктрину 
за глобалну хегемонију. (...) Било како било, за Сједињене 
Државе у њиховој новој улози доминантне светске силе гло-
бализација као доктрина представља корисне референтне 
оквире како за дефинисање савременог света тако и аме-
ричког односа према њему.”47 

Главне поенте овог геополитичког концепта САД, интер-
претиране од стране Џорџа Фридмана, могле би се сажети у сле-
дећих неколико одредница: 

– САД су цео планетарни систем земље означиле као поље оствари-
вања својих глобалних циљева. У ту сврху није довољно само ис-
тицати већ постигнуту контролу океана или тзв. светског мора, 
већ и космичко окружење планете које се има сматрати легитим-
ним простором за наметање хегемоније и за реализацију интереса 
Вашингтона. 

– САД настоје да ефикасно контролишу геополитичке и спољнопо-
литичке интересе својих европских савезника са једне стране, али 
и да ставе Русију у потпуну изолацију, имобилишући њене држав-
не, економске, енергетске, војне и свеукупне националне капаци-
тете за одбрану и развој.  

– Садашња Европа је простор за манипулацију којом ће Вашингтон 
решавати своје приоритетне геополитичке задатке. „Стога ‘једнака 
правила за све’ престају вредети оног тренутка кад су угрожени 
амерички интереси. Осим тога, Америка – за разлику од свога ев-
ропског економског пандана – поседује огромне војне могућности, 
па комбинација економске и војне снаге генерише незабележену 
могућност политичког утицаја.” 48 

– Назначени геополитички циљеви Вашингтона имају се остварити 
тако што ће се извршити додатна конфронтација и девастација Ев-
ропе и Русије на свим пољима, а особито на простору њихове 
енергетске, економске, технолошке и политичке сарадње. 

– За САД је најважнији задатак да не дозволе да се „немачки капитал 
и технологија споје са руским привредним ресурсима и радном 
снагом у непобедиву комбинацију. САД на томе раде већ цео век.” 

– У ту сврху неопходно је фрагментизовати европски простор и др-
жати га у сталној позицији међусобне благе конфронтације. Фри-
дман дословце каже: „Пољаци, Мађари, Румуни живе у сасвим 

———————————— 
47 З. Бжежински, (2004) Амерички избор, Цид, Подгорица, стр.101-102 
48 Исто, стр. 104. 
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другом свемиру у односу на Немце, а Немци у апсолутно другој 
реалности у односу на Шпанце.” 

– Фридман нескривено поручује да ће „Европљани умирати у ра-
товима” који ће бити генерисани у блиској будућности. О томе 
сведочи и генерал-пуковник Леонид Ивашов, председник Акаде-
мије за геополитичке проблеме: „Американци веома желе да за-
почну рат на европском континенту. То Европљани морају да 
схвате. Са њима о томе треба разговарати на свим нивоима. Аме-
риканци ће са задовољством помагати да рат потраје да бисмо ми, 
Европљани и Руси, што дуже међусобно ратовали, уништавали 
своје економије и инфраструктуру, а Американци владали и над 
њима и над нама. То је амерички сан.”49 

– У том циљу, по сведочењу Фридмана, САД убрзано наоружавају 
Пољску, Бугарску и прибалтичке земље. Али такође и Украјину. 
„САД делују у Украјини демонстративно, мимо НАТО. Нама се 
пљуцка на НАТО. Када буде потребно да ратују, рећи ћемо им. За 
сада ми само припремамо рат.” 

– Украјина је важна за САД као офанзивно-одбрамбени бедем који 
ће војни потенцијал САД и НАТО-а примаћи на само 400 до 500 
км до руске престонице Москве. 

– Циљ САД је изолација Русије и стварање тзв. међуморја (интер-
маријума) између Балтика и Црног мора, стратегија коју је осмис-
лио Пилсудцки. „Постављање препреке између два мора за Ва-
шингтон је много важније од борбе са исламским екстремизмом”, 
истиче Џ. Фридман. 

– Стварањем тзв. санитарног кордона у међуморју лежи намера Ва-
шингтона да се на „кратком ужету могу држати и Немачка и цела 
ЕУ” у што ефикаснијем блоку изолованости и конфронтираности 
према Руској Федерацији и Евроазији.50 

– Са истом намером САД спроводе политику „завади па владај” и у 
простору Евроазије. Признајући да тако велике области не могу 
ефикасно контролисати у целини, они прибегавају политици стра-
тешког конфронтирања нација и држава, подгревајући на так-
тичком нивоу стара непријатељства или генеришући нова. Доду-
ше, нису у стању да целу Евроазију контролишу, „али смо у стању 
да подржавамо стране које су у непријатељству. Да обезбедимо да 
се концентришу једни на друге, а не против нас.”51  

– Изложени ставови Џ. Фидмана представљају један јасан и конде-
зован програм геополитике деструкције, који у наглашено кри-

———————————— 
49 Види: Правда, 7. 7. 2015. интернет издање. 
50 Види: Петров В. (2009) Очерки русскои геополитики, Троица, Москва, стр. 77. 
51 Вечерње новости, 8. 4. 2015., интернет издање. 
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тичком тону Е. Влајки означава појмом амерички терор. „Све у 
свему, ова велика земља се игра светског полицајца обарајући се 
непрестано на сиромашне, проузрокујући унутрашње крваве суко-
бе, организујући кампање демонизације против непожељних, ру-
шећи владе, организујући политичка убиства и подржавајући нај-
црње диктатуре; укратко, Америка проводи терор по читавом све-
ту и инкарнација је терора.”52 

  
Дакле, да реинтерпретирамо укратко наведене ставове: 
 
 

– Европске нације организоване су од стране атлантиста у супрана-
ционални геополитички пројекат звани Европска Унија.  

– По већ давно дефинисаном пројектном задатку, окупљене су ове 
земље као блок будућег конфронтирања са евроазијском геополи-
тичком структуром предвођеном Русијом.  

– Највећи део европског континента је под атлантистичком окупаци-
јом већ више од седам деценија, и њен крај се из ове перспективе 
посматрања још за дуго не дâ назрети. „Земље Европске Уније на-
пуштају свој суверенитет у корист институције без тежине према 
спољњем свету, институције чији се завршни облик и циљеви не 
познају.”53  

 – Комплетна евроструктура, на челу са СР Немачком, стављена је у 
функцију остварења примарних и највиталнијих интереса САД-а, 
а особито оних који треба да изврше трајну изолацију и девастаци-
ју Руске Федерације и спрече спајање и симбиозу њених геополи-
тичких интереса са интересима европских нација. „Циљ Америка-
наца није дакле био да окончају рат, већ да дефинишу послератни 
светски поредак. Израз New World Order појавио се сваки пут када 
су Сједињене Државе сматрале да су близу потпуне доминације 
над светом: после Другог светског рата, на крају хладног рата и 
сада.”54 О томе више него експлицитно сведочи и Торстен Хајзе, 
немачки посланик и вођа НДПН, када каже: „Немачка је окупира-
на земља од стране Американаца и Енглеза. Имамо 150.000 окупа-
ционих војника, а и даље је на снази мировни споразум из Другог 
светског рата. Ми смо колонија САД и понашамо се као верни пас 
који извршава команде свога газде. Наши политичари не могу да 
саставе владу док им то не дозволе Американци.”55 

———————————— 
52 Влајки Е. (2006) Амерички терор, Бесједа, Бања Лука, стр. 77. 
53 Гросувр де А. (2014) Париз, Берлин, Москва, Пут независности и мира, Фонд 

достојанство, Н. Сад, стр. 56. 
54 Исто. стр. 51. 
55 Види: Курир, 26. април. 2015. интернет издање. 
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 – У ту сврху САД и НАТО пакт чинили су разна антиевропска и ан-
тируска непочинства и користили сва расположива средства, ук-
ључујући и генерисање нових конфликата ниског интензитета на 
европском континенту, као што су процеси разбијања (СФРЈ, 
СССР, Кипарске кризе, Украјинске кризе и сл). У том контексту 
Франсоа Митеран је изјавио: „Француска то не зна, али ми смо у 
рату против Америке. Да, у сталном рату, виталном рату, рату 
без мртвих. Наизглед (...) Да, Американци су веома тврди, они 
су прождрљиви, они хоће неподељену власт над светом. Непо-
знати рат, стални рат, наизглед без мртвих, па ипак рат до 
смрти.”56  

– Зато с правом француски политичар Жан-Пејр Шевенман још 
2000. године на конгресу о „либералној модернизацији” изјављује: 
„Нема независне Европе у свету какав јесте ако се не успостави 
осовина Париз – Берлин – Москва, која је осовина европске не-
зависности.”57  

– То такође потврђује и француски геополитичар средње генерације, 
Анри де Гросувр, истичући да „независност Европе није луксуз 
нити таштина већ витални услов. Или је једна заједница господар 
својих виталних интереса, или их она поверава другој страни за 
коју они нису витални.”58  

– О томе на прилично драматичан начин сведочи и бивши амбасадор 
Француске Албер Шамбон, дефинишући суштину америчке и бри-
танске спољне политике, коју је формулисао на једној трибини об-
јављеној у листу Le Figarо. Улогу Краљевског института за 
међународне односе (Royal Institute of International Affairs), a посе-
бно ЦФР-а (Council of Foreing Relations) у Амстердамском спора-
зуму (18. јануар 1999) окарактерисао је као погубну: „Према аме-
ричкој Европи, Амстердам је завршетак хегемонијске политике 
чији је циљ нестанак европских нација”.59 

 
 
 
 

У чему се, дакле, огледају биланси геополитике деструкци-
је која је на делу већ неколико деценија уназад, а усмерена је у 
правцу девастације европских нација и покоравања Русије. Ево 
само неких од њених маркантних обележја која илуструју дес-
труктивне резултате државног и националног растројства европ-
ских држава и народа: 

———————————— 
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– Као прво, демографски слом европских нација и Русије: „Западна 
Европа и Русија више не обнављају своје становништво. Немачка, 
на пример, већ сада има дефицит од 100.000 особа годишње. Про-
цес растакања и преокретања пирамида животних доба је увелико 
почео на европском континенту и водиће у велике економске и 
друштвене кризе ако енергична политика опоравка наталитета не 
буде брзо предузета.”60 

– Политичке последице: У оквиру патриотски настројених поли-
тичких и интелектуалних кругова ЕУ све се чешће постављају 
следећа питања: „Који је крајњи циљ Европске Уније, у чију ко-
рист ми вршимо трансфере суверенитета, за коју спољну полити-
ку, са којим партнерима?”61 Последице су савим видљиве и јасне. 
Реч је о комплетној институционалној девастацији модерне наци-
оналне државе у Европи, која више неће бити способна да решава 
ниједно витално питање својих национа, укључујући и она основ-
на питања њене унутрашње и спољне безбедности.  

– Економске последице: „Зар Европа треба да буде само велико тр-
жиште које нуди прилике за продају америчких производа, војни-
ке за њихове ратове...”62 Реч је о својеврсној политици глобализа-
ције сиромаштва од које се није могла сачувати ни Европа, особи-
то у оним земљама које се налазе у зони њених ободних ареала. 
Тзв. европска полупериферија. „Такође, уместо да након присту-
пања ЕУ опада број сиромашних, у новопримљеним земљама де-
шава се супротно. У Бугарској, у протеклих 10 година, значајно 
расте број сиромашних грађана. Проценат популације испод гра-
нице сиромаштва у Бугарској пре ступања у ЕУ је 2002. године 
износио 13,4 %, а 2008. године, након ступања у Европску Унију, 
21 %. Посебно је забрињавајући податак о паду броја становника 
Бугарске у протеклој деценији. Тачније, у деценији када је Бугар-
ска добила кандидатуру за чланство у ЕУ и отпочела преговоре о 
чланству, и коначно до момента када је постала чланица ЕУ, изгу-
била је око 700.000 становника (или око 10% укупног становниш-
тва). Наравно, велики пад броја становника у периоду од 10 година 
може се објаснити и емиграцијом Бугара на Запад (где раде слабо 
плаћене послове, пре свега у Италији и Шпанији), али и негатив-
ном стопом наталитета и лошим друштвеним и економским усло-
вима након уласка Бугарске у ЕУ. Прецизније, податак о губитку 
скоро 10% становништва само у једној деценији показује и да би 
стопа незапослености (која је такође скоро двоцифрена) била још 

———————————— 
60 Гросувр А. нав. дело. стр. 118. 
61 Исто, стр. 34. 
62 Исто, стр. 34. 
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већа да нема исељавања из Бугарске. Тачније, неколико стотина 
хиљада Бугара ради у Италији, Шпанији и другим земљама ЕУ. 
(Углавном се ради о грађевинским радницима и болничарима за 
негу старијих особа, признају и извори блиски ЕУ.) Такође, у тој 
истој „европској” деценији, у периоду од 2001. до 2011. за неколи-
ко пута је порастао спољни дуг Бугарске. Године 2000. он је био 
приближан дугу Србије. Међутим, већ 2011. године био је већи од 
спољног дуга Србије. Раст спољног дуга Бугарске пре и после сту-
пања у ЕУ: 2000. година 10,4 милијарди долара, а 2011. година 
46,8 милијарди долара.”63  

 
 
 
 
 
 

Али ни центар Европе није поштеђен политике економског 
изнуривања и потчињавања. „Економски и трговачки рат бесни 
између Европске Уније (32% светског БДП-а) и Сједињених Др-
жава (28% светског БДП-а) (...) Америка дерегулације и слободе 
светске трговине очигледно не може да поднесе конкурента који 
не би прихватио правила игре која је она наметнула и које она не 
примењује на себи.”64 Последице таквог економског сатирања 
економија земаља чланица ЕУ видљиве су и из следећих подата-
ка: „Просечни БДП по глави становника земаља ЕУ нижи је од 
БДП-а свих држава Сједињених Америчких Држава, осим четири 
најсиромашније: Арканзаса, Монтане, Западне Вирџиније и Ми-
сисипија. Кад би припадале САД-у, БДП свих земаља ЕУ (осим 
Луксенбурга) био би међу најнижим. То је чињеница коју не 
желе чути Ширак, Шредер и Берлускони.”65  

Принудно уведене санкције Руској Федерацији поводом 
украјинске кризе економски не штете само руској економији. 
Сведоци смо да се готово на дневном нивоу чују гласови оправ-
даног протеста европских привредника који трпе огромне штете, 
а које се сада већ мере стотинама милијарди евра, у покушају да 
натерају своје вазалне владе на укидање ових за европске државе 
погубних мера и директно конфротирање са политиком економ-
ске деструкције коју из разлога себичних интереса форсира пре-
коокеански левијатан. 

 

———————————— 
63 Гаћиновић Р. (2015) Спречити потапање Србије у „Атлантику”, Култура полиса, 

посебно издање, Н. Сад 
64 Гросувр А. нав. дело, стр. 48. 
65 Полшек Д. (2007) Свјетско царство и његови непријатељи, Јасенски и Турк, За-

греб, стр. 133. 
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– Наведени девастациони концепт посебно малигно се остварује 
кроз стратегију тзв. геополитике сиромаштва, економске полити-
ке својеврсног навођења и присиљавања читавих региона и земаља 
да се „специјализују” за сиромаштво у процесима планске паупе-
ризације, деиндустријализације и успорене модернизације, а део 
су пројектованог исхода елита које глобализују у настојању да за 
себе сачувају привилегован економски положај. Оне теже да обез-
беде несметано и неправедно присвајање туђег рада и ресурса, је-
дном речју да очувају и ојачају властити монополски положај у 
глобализованој структури финансијске, економске, медијске, војне 
и геополитичке моћи. На делу је, наиме, једна својеврсна геополи-
тика сиромаштва – плански концепт контроле економских токова 
пропадања оних региона и нација које су геополитички опоненти 
моћних геополитичких сила и њихових савезника, и обрнуто, 
значајно економско уздизање и убрзан економски развој региона и 
држава означених као пивот-државе или државе стожери, чији 
је задатак регионално очување и унапређење постојећег геополи-
тичког поретка моћи у свету.66 

– Изузетно је занимљив и углавном прећуткиван проблем злоупот-
ребе наркотика у сврху финансирања разних државних и парадр-
жавних институција светске империје број један. „Континетална 
осовина би могла делимично да контролише дивовске финансиј-
ске токове од трговине дрогом. Процењује се да од осамдесетих 
година наовамо трансакције везане за дрогу износе петсто мили-
јарди долара годишње. Реч је дакле о кључном геополитичком 
улогу који се ретко помиње.”67 Разлози за то су сасвим јасни: Ев-
ропа је преплављена наркотицима, у порасту су сви облици кри-
миналитета и социјалне патологије која је генерисана и повезана 
са тржиштем дроге. Јавна је тајна да се хапсе и правно процесуи-
рају само они нарко-босови који су ван система империјалне кон-
троле. Размере деструкције које су последица конзумације дрога 
су немерљиве, особито на млађу популацију у Европи, чиме се до-
датно подстичу процеси депопулације становништва. 

– Исламизација Европе такође је узела маха. Засекла је дубоко у на-
ционално и идентитетско ткиво европских нација и прети да се 
претвори у њихову неповратну разградњу и нестанак у наредних 
неколико деценија.68 Те процесе разним средствима и начинима 

———————————— 
66 Деспотовић Љ. ; Ђурић Ж. (2014) Геополитика сиромаштва, Култура полиса, бр. 
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68 Види: Милошевић З. (2012) Идентитет Европе − будућност муслимана у ЕУ, 
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подстиче Империја тако што генерише и усмерава акције ислам-
ских радикалиста а вођена потребом да ефикасно контролише сво-
је наводне европске савезнике (на пример, недавни шокантни те-
рористички удар на лист Шарли Ебдо) или пак да деструише своје 
традиционалне геополитичке противнике (Сирија, Иран, Руска 
Федерација и др.).  

 
 
 
 
 
 
 

Ево неколико занимљивих статистичких показатеља који 
указују на погубне тенденције исламизације Европе. Гледано 
кроз историју, ниједна култура се није спасла након што јој је 
стопа наталитета пала на 1,9. Тридесет једна земља у Европи има 
стопу наталитета у просеку 1,38. Од укупног популационог раста 
Европе од 1990. године, 90% чини исламска имиграција. Чак 30% 
становника испод 20 година у Француској су муслимани. У пос-
ледњих 30 година број муслимана у Великој Британији нарастао 
је преко 30 пута. У Холандији преко 50% новорођенчади су мус-
лимани. У Русији има 23 милиона муслимана, сваки пети станов-
ник Русије је муслиман. У Белгији 25 % новорођених су мусли-
мани...69 „Ислам улази у срце Европе”, наслов је једног новин-
ског чланка који говори да ће се 2050. године по први пут у исто-
рији човечанства изједначити број хришћанских и муслиманских 
верника. Западни свет добро познаје ове чињенице, али не преду-
зима ништа озбиљно и систематски да заустави наведене негати-
вне трендове.70  

Та неактивност претворила се у дириговану и за европске 
нације самодеструктивну политику која подржава даљу радикал-
нију исламизацију Европе.71 „Резултати тајних планова ЦИА и 
арапско-америчке политике последица су американизације Евро-
пе, или остварење јасне намере дестабилизације Старог конти-
нента. Напредак ислама и исламизма у свету нераскидиво је ве-

———————————— 
69 Види: Лучић Д. (2012) Исламска република Немачка 3, Лагуна, Београд 
70 Види: Вечерње новости, 19. април, 2015. год. интернет издање. 
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сти. Русија је пријатељска земља, треба одустати од тих апсурдних санкција...” за-
кључио је Маурицио Гаспари, потпредседник италијанског Сената. Вечерње ново-
сти, 17. 6. 2015. 
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зан за културно, политичко-економско и геостратешко деловање 
Сједињених Држава од почетка 20. века.”72 

 
 

– Последице на пољу геоенергетике су, чини се, највидљивије. 
Уочљива је велика структурална зависност Европе од енергената 
угљоводоника, особито нафте и гаса, што је упућује на сарадњу са 
Русијом. Упорно блокирање те сарадње од стране Вашингтона ја-
сно указује на покушај маргинализације и енергетске зависности 
Европе, коју је тако лакше контролисати. САД такође дестимули-
шу и европски нуклеарни програм намењен мирнодопским проје-
ктима производње електричне енергије не би ли и на том важном 
пољу сачували монопол над нуклеарном технологијом. На помо-
лу је дакле драматична енергетска зависност европских зема-
ља у наредној деценији уколико се не деблокирају постојећи 
политички оквири наметнути од стране САД.  

 
 
 

Основни простор за еманципацију европских нација из ле-
талног загрљаја Вашинтона и за њихову сарадњу са Евроазијом 
лежи пре свега у пољу тзв. геоенергетског партнества. Показа-
ло се тако да је геоенергетски фактор кључан за процесе геопо-
литичке редефиниције нових односа на релацији Европа – Русија. 
Стога је С. Ђукић потпуно у праву када тврди да је притисак 
„САД које теже својим геополитичким интересима – изолација 
Русије и држање под контролом европских савезника. Од тога 
тешко Европа и Русија могу имати користи, али имају у најмању 
руку подозрења и политичко-економске штете које спречавају 
интеграцију Европе од Атлантика до Урала, и Евроазије на зајед-
ничком континенту. Европским народима, а то значи и руском, 
одговара једино такав пројекат будућности.” Будућа уједињена 
Европа, ако буде било довољно политичке мудрости и интереса 
да се она створи, биће свакако Европа која ће примарно 
почивати на овој геоенергетској осовини, чија ће геополитичка 
екстензија свакако далеко надмашивати постојеће европске 
континенталне границе.73  

  
 

———————————— 
72 Дел Вал А. (1998) Исламизам и САД, алијанса против Европе, Службени лист СРЈ, 
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Геополитика деструкције – случај Србије  

Деструктивни процеси којима је плански у последњих не-
колико деценија био изложен српски народ исказивали су своје 
негативне билансе на више поља: разградња националног иден-
титета, растакање државног оквира, демографска девастација, 
детериторијализација, десуверенизација, деиндустријализација, 
деинституционализација, дедемократизација и сл.  

Српска држава и нација се након деловања корозивних си-
ла геополитике деструкције могу у актуелној ситуацији третира-
ти као својеврсна разваљена заједница, чији су државни, војни, 
економски, образовни, научни, културни, институционални и 
други подсегменти друштва и политичког поретка у великој мери 
девастирани и дисфункционални. Разлози за тако тешко стање, 
поред коауторског доприноса домаће олош-елите, налазе се, пре 
свега, у наметнутом геополитичком оквиру деструкције. Систе-
матизовани у неколико кључних поља, они изгледају овако:  

– Државно разједињен, економски девастиран и демографски десет-
кован простор на коме Срби данас живе, као последица трагичних 
биланса ратова из деведесетих година прошлог века и НАТО агре-
сије 1999. године. 

– Територијална, демографска и идентитетска деструкција Срба и 
Србије као матичне државе српског народа – са све израженијим 
захтевима за даљим територијалним сакаћењем државе, на при-
мер: Топлички крај, Тимочка Крајина, Рашка области, АП Војво-
дина, Прешевска долина и слична претећа геополитичка жаришта, 
чији су актери сепарације подржани и подстрекивани од разних 
међународних фактора.74 

– Окупација српске државе у политичком и економском смислу на 
целом простору њене државне територије, а војна окупација дода-
тно на Косову и Метохији. 

– У пољу државне политике доминација вазалних псеудоелита које 
земљу листом и беспоговорно гурају у раље евроатлантизма. Гу-
битак елементарне суверености државе, која није у позицији да 
самостално одлучује више ни о једном виталном интересу нације, 
па чак ни о неким готово ефемерним државним питањима. Она 
делује искључиво као вазална трансмисија, јер суштинским токо-
вима и „политичким процесима у земљи не управљају национални 
кадрови већ представници других земаља, који организују проме-

———————————— 
74 Види: Кнежевић М. (2014) Призма геополитике, ИПС, Београд, стр. 332. 
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ну влада, спроводе специјалне операције у циљу промене поли-
тичког система, усмеравања политичких странака, разбијања не-
подобних опозиционих странака и оснивања нових странака.”75  

– Последица таквог стања је и неопстојање националне стратегије и 
програма развоја, која би дефинисала не само политику одбране 
земље већ и питања њеног привредног, културног, образовног и 
технолошког развоја. Таквим вођењем земље оспорена је њена де-
кларисана војна неутралност, а активном сарадњом и потписива-
њем више војних споразума са НАТО пактом земља је тихо гурну-
та у дубљу атлантистичку интеграцију, са негативним последица-
ма у случају могуће конфронтације НАТО-а и Руске Федерације, 
што се наслућује у блиској будућности. Оваква политика гура Ср-
бију даље у безалтернативно потчињавање приоритетним интере-
сима западне војне алијансе. 

– Војска је „рефомисана” по НАТО стандардима, понижена, разору-
жана, надзирана и анестезирана да се не одупире актуелном трен-
ду окупације земље. Учинцима тзв. „хашке правде” додатно је де-
моралисана, а егземпларним осудама српских официра обесмиш-
љена је и свака помисао на отпор и одбрану земље од покушаја 
спољне и унутрашње агресије. „Државно руководство и даље 
одржава код Срба осећај кривице, извињавајући се за оно за шта 
Срби немају никакве кривице и активно сарађује са Хашким три-
буналом”76 Србија је у својеврсном симулакруму. Упорна насто-
јања да прихватимо сопсвену кривицу део су пропагандног рата 
који траје и данас. „У логици Милосрђа садржана је специфична 
раздеоба права и дужности. На пример: немате права да водите рат 
– чак и када сте нападнута страна. Немате право да имате иденти-
тет и достојанство – чак и ако сте стара европска нација; нити да 
будете аутономни у процесима сопствене будућности. Немате чак 
ни најмање права да будете жртва – иако сте жртвовани. Једино 
имате право да се предате, да погнете главу и да пузите. ”77 

– Потпуна привредна деструкција земље, остварена кроз малигне 
процесе деиндустријализације, пљачкашке приватизације, паупе-
ризације широких слојева грађана, фаворизовања страног капита-
ла, неразумног отварања српског тржишта предаторском капита-
лу, растакање пољопривреде, распродаја земље странцима, еко-

———————————— 
75 Гускова Ј. (2010) Савремени геополитички положај Србије као резултат активно-
сти спољног фактора у условима глобализације, у зборнику: Србија у савременом 
геостратешком окружењу, Медија центар Одбрана, Београд, стр. 23. 

76 Исто. стр. 23. 
77 Брдар М. (2007) Српска транзициона илијада, Стилос, Нови Сад, стр. 89. 
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номско и демографско уништавање српског села и читав низ 
сличних мера.  

– Образовање и наука су срозани на најнижи провинцијални ниво, уз 
пораст стопе тзв. функционалне неписмености. На делу је симула-
ција реформе високог образовања, смештеног у оквире „болоњске 
декларације”, чија је основна намена да упросечи и обори ква-
литет образовања намењеног полупериферним друштвима 
Европе, какво је нажалост и српско. Образовни систем је преоп-
терећен скандалима, плагијатима и сличним коруптивним радња-
ма. Присутан је тренд сталног одлива најквалитетнијег образовног 
и научног кадра, што потпуно извесно Србију доводи на крајњу 
периферију научно-технолошког развоја, гурајући је додатно у те-
хнолошку зависност и социјално сиромаштво.78 

 
 
 
 
 

У таквим околностима посвемашне девастације, сумарно 
узевши, могло би се закључити да су битне карактеристике гео-
политичког положаја Србије и српских земаља произведене де-
ловањем деструктивних сила балканизације следеће:  

 

– територијална некомпатибилност и атомизираност српских зе-
маља, српског етничког простора и српске државне територије; 

– расцепканост и укљученост српских земаља у туђинске поли-
тичко-територијалне јединице (целине); 

– фрагментираност њених граница различитих хијерархијских ни-
воа и степена баријерности, било да су историјске или актуелне; 

– константна геополитичка регресија и узмицање српског фактора 
на Балкану. (Степић М. 2001)  

 
 
 
 

Као резултанту њиховог укупног деструктивног деловања 
(геополитика деструкције и процеси балканизације) данас за пос-
ледицу имамо: 

 

– Битно нарушен квалитет међународног, државног и геополи-
тичког положаја Србије. „У политичком смислу, Србија се спољ-
нополитички и стратешки оријентисала ка чврстом везивању за 
западне земље (пре свега преко ЕУ), иако су јој оба западна геопо-
литичка концепта – атлантизам и континентализам – ненаклоње-
ни. (...) Циљ атлантизма никада није био давање подршке ствара-
њу јаке српске државе, већ напротив, утапање Србије у већу реги-

———————————— 
78 Види: Митровић Љ. (2014) Геополитичка транзиција Балкана, Прометеј, Нови 

Сад, стр. 81. 
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оналну интеграцију помоћу које би могао да се контролише однос 
Србије са Русијом.”79 

– Традиционални и нови суседи, агресивних државно-територи-
јалних и националних аспирација. „На тај начин се спроводи про-
цес даљег фазног сажимања и окружења Срба и Србије, којој је 
намењена улога сабирног, гетоизираног простора намењеног да-
љој, постепеној фрагментацији.”80 

– Експанзионистички настројени ванбалкански и регионални фак-
тори, трајно усмерени ка овом простору. Пре свега САД, СР Не-
мачка, Велика Британија, Турска, Ватикан и др.81  

 
 
 
 
 
 

„Нова Европа” – нова шанса? 

После свега изложеног, поставља се логично питање: пос-
тоји ли било какав реалан геополитички контекст који би у до-
гледно време дао шансу да Србија изврши претемељење садаш-
њег погубног потчињавања атлантистичким и континенталним 
геополитичким структурама моћи? Не тако ретка искрена зала-
гања појединих интелектуалних и патриотских кругова, отворено 
усмерена ка заокрету који би подразумевао чвршће, директније и 
трајније везивање Србије за евроазијску геополитичку парадигму 
и ОДКБ безбедносну структуру, предвођену Руском Федераци-
јом, најчешће су руковођена емотивним разлозима и без јасано 
дефинисаних одговора на који би се начин та алтернатива 
учинила реалном. Мањкавост овако дефинисане геополитичке 
алтернативе лежи у чињеници да се, пре свега, ни сама Руска 
Федерација није изборила са важнијим проблемима у покушају 
да изгради респектабилне капацитете моћи. Она је још увек за-
глављена у намери да деблокира и реинтегрише зону својих при-
марних геополитичких интереса, а то је простор који је некада 
обједињавао совјетски државни оквир.  

Притиснута великим проблемима које континуирано и 
агресивно генеришу САД, намеравајући да тај простор запрече и 
изолују, они Русији намећу логику нове економски исцрпљујуће 
трке у наоружавању, подстицање кризних жаришта, отварање 

———————————— 
79 Пророковић Д. (2012) Геополитика Србије, Службени гласник, Београд, стр. 725. 
80 Гајић А. (2015) У вртлогу транзиције, ИЕС, Београд, стр. 241. 
81 Деспотовић Љ. (2012) Српска геополитичка парадигма, Каирос, Сремски Карлов-

ци, стр. 132. 
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НАТО база у окружењу, антагонизовање суседних земаља, осо-
бито оних које су у вези са деловањем радикалног ислама и сл. 
Због ових и сличних проблема Русија, нажалост, нема довољно 
капацитета да се одлучније врати на Балкан и ту потражи поли-
тичке снаге склоне подршци за њену нову геополитичку транс-
гресију у региону. Досадашњи стидљиви покушаји били су веза-
ни искључиво за поље геоенергетске инфилтрације у регион, али 
су и они ефикасно блокирани деструктивним деловањем Вашин-
гтона, као, на пример, спречавање изградње већ договорене трасе 
јужног тока гасовода. И тај пример потпуно јасно показује да 
Русија није изградила чврсту платформу за свој повратак у реги-
он, а демонстративно одустајање од градње гасовода Јужни ток 
манифестација је њене геополитичке немоћи, али и препуштања 
малих балканских земаља на милост и немилост енергетској за-
висности од САД и њених партнера. Зато с правом колега А. 
Гајић истиче следећу чињеницу: „Лапидарно стављање земаља 
БРИК-а у раван „спољнополитичких приоритета” са ЕУ и САД, и 
начелна спремност за сарадњу, не значи готово ништа без 
увиђања шта сарадња са којом земљом значи у сваком смислу, 
укључујући ту и геополитички и геоекономски аспект, уз прет-
ходну процену колики су могући домети утицаја ових сила на 
Балкану, који су њихови интереси, шта они реално могу да доне-
су на ове просторе, а шта не.”82  

Морају се, нажалост, констатовати и не тако ретка геопо-
литичка лутања и доктринарне конфузије код неких теоретичара 
неоевроазијске провенијенције, када је у питању простор Балка-
на, а у њему и проблем геополитичке позиције Србије.83 Србија 
није јасно препозната као важна земља за ново геополитичко 
позиционирање Русије у региону. Пре би се могло рећи да је по 
среди доктринарно магловит положај у погледу на Србију, а на-
јекстремнији пример можемо видети у ставу А. Дугина, који је, 
следећи логику руског виђења евроазијских приоритета, жртво-
вао националне интересе Срба и Србије гурајући их у окриље 
тзв. велике Турске. „Дугин, на пример, развија идеју о великој 
Турској, од Јакутије до Сарајева”84 Иако је често мењао и до-
———————————— 
82 Гајић А., наведено дело, стр. 247. 
83 Види: Степић М. (2013) Геополитика неоевроазијства, ИПС, Београд. 
84 Халед Ф. Алам (2012) Глобални ислам, Службени гласник, Београд, стр. 53. 
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рађивао своја становишта, па и ово цитирано, А. Дугин је ипак 
показао како је на доктринарном плану лако препустити интересе 
Србије већим регионалним геополитичким играчима зарад њи-
ховог превођења у табор евроазијства. Дефинишући тзв. паноб-
ласти и велике просторе, наведена геополитичка доктрина се 
просто поиграва позицијом Србије, а што је последица недовољ-
но кристалисаног става не само око Србије, већ често и читавог 
региона. „Зашто су српске земље и Србе, које Запад историјски 
константно перципира као „балканске Русе” или „руску предс-
тражу на Балкану и коњовоце руских козака до топлих мора”, 
позиционирали са друге, западне стране „геополитичког раседа” 
– у евроафричкој панобласти и европском великом простору.”85 
У таквим околности потпуно је јасно зашто је и руска званична 
спољна политика исказала прилично велики степен реалности 
када је, дефинишући своје геополитичке приоритете, простору 
Балкана дала важан али ипак секундаран третман и значај. 

Узимајући у обзир наведене чињенице и околности, које на 
готово трагичан начин утичу на квалитет геополитичког положа-
ја Србије и српског народа, сматрамо да се перспективнија мане-
варска позиција за поправљање српског положаја мора тражити у 
простору геополитичког концепта тзв. Нове Европе. Тај концепт, 
истине ради, није још потпуно довршен и конституисан. Он је 
пре свега садржан у иницијативи патриотски оријентисаних ин-
телектуалних и политичких кругова европских нација, који пот-
пуно отрежњени од „атлантистичког пијанства” траже реалнију 
геополитичку алтернативу за еманципацију својих држава, али и 
целог европског континета из леталног загрљаја атлантизма. Као 
политичка алтернатива, она се профилише и у Европском парла-
менту, где јачају снаге евроскептицизма, потпуно транспаренто 
градећи свој политички идентитет.86 „Културна американизација 
и материјализам могу да наиђу само на две препреке у Европи: 

———————————— 
85 Степић М.; Ђурић Ж. (2013) Србија и евроазијски геополитички простор, зборник 

радова, ИПС, Београд, стр. 302. 
86 „Европом нација и слобода” копредседаваће Марин ле Пен и Холанђанин Марсел 

де Граф. Биће то осма група у ЕП, с најмање чланова, укупно 36. Од евроскептика, 
делују још и европски конзервативци и реформисти са 73 посланика, као трећа по 
реду политичка снага, и „Европа слободе и директне демократије”, окупљена око 
Фериџове странке и италијанског покрета „Пет звезда” са 45 посланика. Све зајед-
но, дакле, у ЕП ће, у три одвојене групе, међу 751 послаником, заседати 154 оних 
који би што пре да виде леђа европском заједништву. Вечерње новости, 17. 6. 2015. 
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прва је обнова европске свести о властитој духовности и иденти-
тету. Друга је коначна победа исламизма на европском тлу. То 
није немогуће...”87 

„Нова Европа”, као геополитичка иницијатива, почива на 
идеји ревитализације старе деголистичке идеје о изградњи велике 
геополитичке екстензије ПАРИЗ – БЕРЛИН – МОСКВА, као 
једино реалне и ослобађајуће опције за све нације и државе које 
су позициониране у географском простору њеног простирања. 
„Једино би мултиполарни свет и Европа која води сопствену 
политику били у стању да спрече последице америчке ратоборне 
политике.Та Европа, саграђена око идеалне осовине Париз – Бер-
лин – Москва, била би фактор мира и економског просперите-
та.”88 У таквој Европи нација, интегрисаној на партнерским и 
равноправним односима, са евроазијском геополитичком струк-
туром, у којој ће доминирати реализација међусобно хармонизо-
ваних и компатибилних интереса заинтересованих страна, и зва-
нични Београд треба да тражи своју шансу.  

Јасно је, из ове преспективе, да је геополитички концепт 
Нове Европе, дубоко интегрисане са Евроазијом, добра цивили-
зацијска алтернатива глобалном, корпоративном и предаторском 
капиталу који у крајњој инстанци, а за своје себичне интересе, 
управља неслућено моћним капацитетима велике светске Импе-
рије. На то оптимистички, али засновано на реалним економским 
показатељима, указује и познати немачки банкар Фолкер Хелма-
јер. „Осовина Москва – Пекинг – Брикс је победила. Западу је 
доста. Током 1990-их ове земље су чиниле приближно 25 одсто 
стветског аутпута. Сада чине 56 одсто светског аутпута и 85 од-
сто светске популације. Контролишу приближно 70 одсто свет-
ских девизних резерви. Оне на годишњем нивоу расту у просеку 
4–5 одсто. Пошто САД нису биле спремне да своју моћ деле са 
светом, нити да изграде сектор за развој тржишта базиран на 
сопственом систему, изгубиле су битку. Управо зато САД трену-
тно покушавају да увуку ЕУ у конфликт који би могао бити фа-
талан за Европу”, рекао је Хелмајер о будућности. 

———————————— 
87 Дел Вал А. (1998) нав. дело, стр. 274. 
88 Гросувр де А. (2014) Париз, Берлин, Москва, Фондација Достојанство, Нови Сад, 

стр. 201. 
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„Чињеница је да ове државе покушавају да се отргну кон-
троли САД. То се види по стварању конкурентне институције 
АИИБ и нове Развојне банке БРИКС-а. Све то не одговара САД, 
а незадовољство се огледа у силним међународним конфликтима 
који се воде под изговором увођења „демократије” и „слободе”. 
Довољно је осврнути се на неуспехе тог циља да би се утврдило 
да је све само шарена лажа”, каже Хелмајер. 89  

Нешто слично тврди и З. Бежежински, озбиљно забринут 
над судбином америчког глобалног вођства. „Глобално поли-
тичко буђење је историјски антиимперијалистичко, поли-
тички антизападно и емоционално изразито антиамеричко. У 
том процесу стављају се у покрет снаге које битно модификују и 
померају глобални гравитациони центар. То, за узврат, мења 
глобалну расподелу моћи, што има велике импликације по кара-
ктер америчке улоге у свету. (...) Од суштинског значаја је да 
Америка своју другу шансу после 2008. године успешно искори-
сти, јер треће шансе неће бити. Америка хитно мора да обликује 
истинску постхладноратовску глобалистичку спољну политику.90 
Не треба сумњати да се у крилу старе, уморне, опљачкане и оку-
пиране Европе полако али сигурно јавља свест о потреби консти-
туисања алтернативне геополитичке концепције као доктринарне 
експликације њене свеукупне еманципације. Свесни смо 
чињенице да ће процеси конструкције реалне алтернативе влада-
јућој геополитици деструкције ићи споро, ометано, често са зас-
тојима и преиспитивањем, али убеђени да ће она једнога дана 
бити конституисана као нова реалност. Уосталом, ма како то 
патетично звучало, или ће Нова Европа бити изграђена или је, 
по већ наведеном сведочењу истакнутих Европљана, уопште 
неће бити. 

 
 
 

———————————— 
89 Види: Вечерње новости, 7. 7. 2015. интернет издање 
90 Бжежински З. (2009) Друга шанса Америке, Службени гласник, Београд, стр. 117–

123. 
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VI 

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И РАДИКАЛНИ ИСЛАМ 

ГЕОПОЛИТИЧКИ АСПЕКТИ ДЕЛОВАЊА 
РАДИКАЛНОГ ИСЛАМА НА УГРОЖАВАЊУ 

БЕЗБЕДНОСТИ ДРЖАВА СА                                    
ПРОСТОРА БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Геополитичке промене које су се десиле након рушења 
Берлинског зида нису само у симболичкој и идеолошкој равни 
(доминација либералне парадигме) означиле процесе новог гео-
политичког прекомпоновања поретка моћи у свету, већ су то 
била и на плану реалних односа моћи у мање-више свим важни-
јим геополитичким топосима сукобљавања, укључујући и прос-
тор Балкана као контактне зоне. Постављање нове структуре 
геополитичке моћи на Балкану значило је неминовну геополи-
тичку регресију за Руску Федерацију и геополитичку трансгреси-
ју за САД и НАТО пакт. Ови процеси биће за САД и његову вој-
ну алијансу стратешки важни, с обзиром на чињеницу да су про-
сторе Балканског полуострва још од краја Другог светског рата 
доживљавали као природну географску екстензију Блиског исто-
ка, која је занимљива не само са аспекта унилатералне контроле 
саобраћајно-комуникацијских инфраструктура већ и са аспекта 
контроле геоенергетских коридора.  

Интересовање и интрес Запада за Балкан наглашавао је и 
један од њихових водећих геополитичара, Збигњев Бжежински, 
који је ово стратешки важно јужноевропско полуострво сврстао у 
зону тзв. Евроазијског склопа, називајући га Евроазијски Балкан. 
По мишљењу Бжежинског, „Евроазијски Балкан обухвата осам 
бивших јужносовјетских црноморско-кавкаских и каспијско-               
-централноазијских република, којима је придодат и Афганис-
тан”.91 Иако географски помало натегнута, ова геополитичка 
визура Бжежинског јасно показује значај простора и потенцијале 
његове експлозивности. Исказана конфузија у геополитичком 

———————————— 
91 Лакићевић Д. ; Николиш Д. (2007) Глобализам и тероризам, ИЕС, Београд, стр. 52.  
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ситуирању Балкана креће се од географских домишљања и гео-
политичких конструкција З. Бжежинског, да би се наставила у 
конкурентској геополитичкој визури Александра Дугина, који 
такође географски врло растегљиво и геополитички потпуно 
неоправдано, а у потрази за савезником Евроазије на ширем про-
стору Балкана, проналази решење у пројекту стварања велике 
Турске. „Дугин, на пример, развија идеју о великој Турској, од 
Јакутије до Сарајева. (...) Једнако исламистичким покретима, и 
евроазијство критикује економски либерализам, мондијализаци-
ју, као и све културне елементе садржане у овом феномену.”92  

У обе предочене геополитичке визуре, поред указивања на 
значај региона, јасно се види географски аљкава а геополитички 
прагматична концепција која иде ка остваривању властитих гео-
политичких интереса по цену бруталног нарушавања суверенос-
ти и територијалне целовитости балканских држава, а нарочито 
Србије. И поред извесне политичке конфузије, обе геополитичке 
визуре виде исламски фактор као свог кључног партнера у оства-
ривању дефинисаних интереса. С том разликом што су Турска и 
део исламских земаља (Саудијска Арабија пре свега) реални пар-
тнери атлантизма, а Турска и Иран потенцијални партнери Евро-
азије. Дакле, исламски фактор виђен је као партнер, али и као 
инструмент којим ће се остварити планирани политички циљеви. 
Та чињеница, с обзиром на већински хришћански корпус Балка-
на, у великој мери отежава одржавање политичке и безбедносне 
равнотеже у региону, те прети да буде трајни фактор дестабили-
зације и отпочињања нових ратних сукоба. Исламски фактор 
итекако рачуна на ову геополитичку залеђину, охрабрен реалном 
политиком подршке, и трајно се пенетрира у ткиво балканских 
држава (инсталишући своје верске, културне, али и обавештајне 
и терористичке структуре на терену), држећи читав регион у 
стању константне претње и напетости. Било каква, па и најмања 
дестабилизација, могла би бити искоришћена за радикализацију 
захтева и наметање својих интереса.  

Настојећи да оснаже позицију доминације у региону, САД 
су омогућиле остваривање интереса својих стратешких и регио-
налних партнера у корпусу исламских земаља, а нарочито Турске 
као пивот-државе. Деловање и инфилтрација Ирана пак, на-

———————————— 
92 Халед Ф. Алам (2012) Глобални ислам, Службени гласник, Београд, стр. 53. 



 85

рочито деведесетих година прошлог века, у јеку ратних дешава-
ња, а као значајног исламског фактора, ишло је мимо директне 
контроле и координације САД-а, али се ипак у једном делу укла-
пало у означене интересе који су се огледали у директној и кон-
кретној помоћи локалним исламистичким структурама. Поврат-
но, стицајем дефинисаних околности, исламски фактор на Балка-
ну постао је значајан фактор у остваривању геополитичких инте-
реса САД-а и евроатлантизма уопште. Као награду за служење 
тим интересима, исламистичке структуре у Србији, Македонији, 
Албанији, БиХ, а нарочито на КиМ, добиле су подршку за реали-
зацију својих националних и верских циљева, пре свега на штету 
и рачун легитимних интереса српске државе и народа. Методо-
логија њиховог деловања била је разноврсна, радикална и бес-
компромисна. Она се кретала у распону од прихватања идеја и 
метода деловања радикалног ислама, стварања синтетичких 
нација и њихових новокомпонованих идентитета, па све до кла-
сичних облика територијалног сакаћења и промене национално-
-верског кода појединих делова територија балканских држава. 
Поред класичних метода које спадају у домен процеса балкани-
зације (коришћење територијалне и националне расцепканости и 
верско-културних разноликости као основе за подстицање сукоба 
и размирица), спољни фактори, нажалост, веома успешно инс-
трументализују модернизацијске дефиците и економску марги-
нализацију балканских друштава као базу за стално подгрејавање 
нестабилности и сукоба.  

Концепт-модел стварања синтетичких нација нешто је 
специфичнији и временски се ситуира пре свега у двадесети век 
и сам почетак двадесет првог века, и то углавном на просторима 
средњоевропских а нарочито балканских народа и држава. За 
разлику од класична два модела формирања нација у Европи 19. 
века (органицистички и грађански модел), који су као своју прет-
ходницу имали снажне процесе протонационалне самоиденти-
фикације и моделирања, код модела синтетичких нација главни 
национални конституенти били су смештени у религијско-кон-
фесионалну и лингвистичку сферу, као и стране, спољнополи-
тичке факторе-катализаторе ових процеса. Формирање нових 
синтетичких националних идентитета код балканских и делом 
средњоевропских народа комбинација је аутономних тежњи на-
ционално још увек недовољно издиференцираних ентницитета и 
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политичких пројеката великих и регионалних геополитичких 
фактора који су у своје експанзионистичке планове укључивали 
и стварање нових националних држава, играјући на карту регио-
налних разлика, конфесионалне нетрпељивости и онога што је 
Сигмунд Фројд у психолошком смислу означавао као „нарцизам 
малих разлика”. 

Прихватањем радикалних исламистичких идеја и метода 
од стране муслиманских и албанских лидера на Балкану започет 
је пројекат стварања синтетичких нација (бошњачке и косовске, 
на пример), новог језика и културе, кроз ревизију историје, из-
мишљање властитог а присвајање и затирање туђег културног 
наслеђа и традиције, особито ефикасно српског народа. На овај 
начин редизајн и фалсификовање сопственог историјског иден-
титета постају основа за савезништво са истомишљеницима у 
религији и фанатизму, без обзира одакле они потичу. Управо та 
веза, која своје краке пружа према многим исламским земљама, 
допринела је да радикални исламисти постану реалност Балкана, 
а њихова деструктивност по безбедност региона је очигледна. 

У геополитичком контексту такође, нарочито је важно ис-
таћи продоре и уклињавање у срце копненог масива Балкана, које 
има карактеристику фронталности и потенцијал трајне деструк-
ције његове целовитости. У српском случају, исламски вектори 
наступања имају неколико клинова (зона фронталног уклињава-
ња) којима је намера што дубља и што шира пенетрација у срп-
ски национално-државни териториј. Посебно истичемо западно-
македонско – косовскометохијски правац којим наступа албан-
ски клин према централној зони и главним саобраћајним коридо-
рима читавог Балканског полуострва, у циљу њиховог запоседа-
ња и контроле. Затим продор муслиманско-бошњачког клина у 
зону Рашко-полимске области, са тежњом њене потпуне деста-
билизације и територијалног одвајања од српске државе и прик-
ључење замишљеној и планираној зони исламског повезивања на 
Балкану и дубљег територијалног продора ка Европи, у јавности 
познатијој као зелена трансверзала.93 Кључну улогу у овом 
уклињавању треба да одигра Турска. Панисламски пројекат од-
лично се уклапа и у турске геополитичке планове неоосманиза-
ције читавог простора балканског региона. „Стварање и продор 

———————————— 
93 Види: Степић М. (2004) Српско геополитичко питање, Јантар, Београд. стр. 208-211. 
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муслиманског клина који иде преко Балкана огледа се и у тежњи 
за поновним формирањем неког вида османског царства, што би 
за крајњи циљ имало стварање јединственог свеисламског прос-
тора. При томе би се остварило физичко повезивање муслиман-
ских држава централне Азије и Блиског истока са земљама запа-
дне Европе.”94 

Иако се почетком прошлог века повукла са Балкана (при-
сиљена војним и политичким поразима у балканским ратовима), 
Турска је недвосмислено остала важан регионални геополитички 
фактор, а коме је Балкану посвећена посебна пажња и значај који 
у једном делу превазилази чисто геополитичке разлоге и залази у 
сегмент унутрашњих расправа у турском друштву о карактеру 
идентитета и његове балканско-европске основе.95 Тај значај 
лежи колико у њеном положају толико и снази државе (величина 
територије, демографска компонента, економски потенцијали, 
војна сила и моћан политички савезник) која вишеструко прева-
зилази снагу било које друге балканске земље. Турска слови као 
заштитница ислама на Балкану, и уз подршку САД изнова по-
кушава да се значајније инфилтрира на ове просторе, а пре свега 
у земље и територије са већинским исламским становништвом 
(Албанија, Косово и Метохија, БиХ) али и тамо где је оно у 
значајном броју, као у Бугарској, Македонији, или у нашој 
Рашкој области. Тај процес турског уклињавања (повратка) убр-
зан је последњих неколико деценија, а нарочито сада кад је све 
извесније да Турска неће бити примљена у чланство ЕУ, као нека 
врста геополитичке и геоекономске компензације, али и као же-
ља САД и НАТО-а да још више учврсте своје положаје на Балка-
ну.  

Према геополитичкој доктрини Ахмета Давутоглуа, „стра-
тешка дубина” наступање према Балкану, као трећој великој ин-
тересној зони Турске, поред Кавказа и Блиског истока, има пот-
пуно разрађену и разуђену структуру неоосманизације. Она је 
осмишљена тако да дефинише постојање три концентрична гео-
политичка круга, односно прстена инфилтрације: „унутрашњег, 
који чине Косово (самим тим принудно и Србија), Албанија и 
Македонија, средишњег, сачињеног од Грчке, Србије, Бугарске, 
———————————— 
94 Трифуновић, Стојаковић, Врачар, (2011) Тероризам и вехабизам. Ф. Вишњић, 
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Турске и Босне и Херцеговине, и спољашњег, али с потенцијал-
ним, а у случају Хрватске и актуелним, утицајем на претходни, 
који формирају Хрватска, Мађарска, и Румунија. Хрватска је 
важна због БиХ а Мађарска због Војводине.”96 O oзбиљности 
која прати планове и намере обнове османског империјалног 
обола на Балкану сасвим недвосмислено сведочи предавање које 
је у својству министра спољних послова Турске одржао др Ахмет 
Давутоглу 16. октобра 2009. године у Сарајеву. Нескривено, он 
поручује региону да следи намера Турске да се стави у функцију 
обнове османског царства јер је, по њему, то историјски био ос-
мански Балкан. „Ми ћемо обновити овај Балкан. (...) Ми ћемо 
реинтегрисати балкански регион, ми ћемо реинтегрирати Средњи 
исток, ми ћемо реинтегрирати Кавказ...”97 Још актуелнији доказ 
ове намере исказан је на председничкој инаугурацији Тајипа 
Ердогана, када је новоизабрани председник Турске у присуству 
Бакира Изетбеговића изјавио да му је Алија Изетбеговић „оста-
вио Босну у аманет” и да је „Босна оставштина османлија”.98  

Исламистички стратези су на подручје Балкана одувек гле-
дали као на зону својих посебних интереса, ревносно се трудећи 
да међу „потурченим” православцима нађу поуздане следбенике 
стварања јединственог муслиманског калифата на планетарном 
нивоу. Идеје о панисламском јединству су налазиле следбенике 
међу локалним мухамеданцима. Балкан пружа добре предуслове 
за изградњу џихадског фронта према Европи, која је нелогичним 
и самодеструктивним поступцима, заједно са Америком, у најве-
ћој мери заслужна што су се ’90-тих година XX века на Балкану 
нашли џихад-ратници. Чак се и у резолуцији америчког Конгреса 
из јануара 1997. године јасно каже да је Клинтон допринео да се 
„Босна претвори у милитантну исламску базу”. 

Подржавање муслимана, према Хенрију Кисинџеру, била 
је стратегија која се базирала на претпоставци да је ислам ближи 
капиталистичкој етици и антикомунизму него што су то като-
личанство и православље, тако да су за Запад у југословенском 
грађанском рату муслимани и Албанци важили за „добру стра-
ну”, а то ни у једном тренутку није пружало могућност преиспи-

———————————— 
96 Танасковић Д. (2010) Неоосманизам, Службени гласник, Београд, стр. 98. 
97 Цит. према: Трифуновић, Стојаковић, Врачар, (2011) Тероризам и вехабизам, Ф. 
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тивања такве политике. Ипак, некадашњи командант НАТО пак-
та, амерички генерал Весли Кларк, упитао се шта ваља радити 
када се исламски радикализам од партнера или оруђа извршења 
америчких интереса преобрази у међународну опасност за атлан-
тистичке безбедносне структуре. „Шта треба да буде са Египтом, 
Саудијском Арабијом или Пакистаном, као земљама које су дале 
највише терориста, а савезнице су САД у региону? А шта да се 
ради са радикалном идеологијом и отвореном финансијском по-
дршком која долази из Саудијске Арабије?”99  

Иако закаснела, ова питања остају нерешена не само за 
безбедносну заједницу Запада, већ понајвише и за наш регион, 
где се милитантни исламисти и даље од стране својих западних 
ментора сматрају врло употребљивим за неке будуће геополи-
тичке потезе на Балкану. Упркос чињеци да су вешто планирали 
и контролисали готово све процесе у исламском свету, вођени 
крилатицом не веруј ником, умрежи све, јавили су се наведени 
проблеми. О озбиљном приступу овој проблематици сведоче и 
следећи наводи: „Не верујући у лојалност блискоисточних вла-
дара, који ни у међуарапским односима никада нису показивали 
искреност, САД су приступиле стратегији сепаратног из-
грађивања и одржавања „паралелних односа” са представницима 
политичких, војних, финансијских, лобистичких, опозиционих и 
свих других структура које могу гарантовати очување интереса 
САД, у било којој комбинацији унутар политичких превирања и 
расплета.”100 Играјући на карту готово свих важнијих учесника у 
исламском свету, ипак нису успели да обезбеде потпуну контро-
лу, особито у ситуацијама када се неко од њих накнадно одлучи 
да игра игру за своје интересе, осамостали, отргне контроли или 
је напросто случај да је одиграо своју корисну ролу па је постао 
баласт кога се треба решити. А процеси одстрањивања ислуже-
ног објекта никада нису били ни лаки ни јефтини, а особито не 
безбедни. 

 
 

———————————— 
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Политичка употреба милитантног ислама као                           
фактора угрожавања безбедности у земљама региона  

За долазак муџахедина у религијску мисију на Балкан де-
ведесетих година прошлог века била су обезбеђена два нужна 
предуслова. Први је био постојање оружаног конфликта у коме 
муслимани учествују, а други је постојање локалног покрета 
„исламског буђења”.101 Оба ова услова била су испуњена још 
током ратова који су потресали простор бивше СФРЈ, у процеси-
ма њеног разбијања, уз значајан коауторски допринос страног 
фактора, од којих је поред главног, евроатланског, затим конти-
неталног (Немачка) и верско-конфесионалног интереса Ватикана, 
и исламски био особито снажан и радикалан. Једном започет 
процес реисламизације није значио само вишедимензионалну 
(верска, културна и политичка димензија) обнову идентитета 
муслимана на Балкану – као што је то уосталом требало бити и 
на ширем исламском простору – већ је недвосмислено послужио 
као основа за радикализацију политичког ислама, који се као 
идеологија и програм исламизације имао остваривати у свим 
зонама које је перцепција исламских вођа препознала као већ или 
потенцијално исламске. „Познати као исламски милитанти, екс-
тремисти, муџахедини или исламски фундаменталисти, милитан-
тни исламисти су мрежна структура која делује на подручјима 
насељеним муслиманима и на подручјима држава које сматрају 
непријатељима муслимана. Све скупине које у својој борби кори-
сте оружје, а ислам као идеолошку основу мобилизације, назива-
мо милитантним исламистима.”102 

Сматрамо да је најрадикалнија фаза исламског деловања на 
просторима бивше Југославије отпочела када су на 18. исламској 
конференцији, одржаној 1998. године у Пакистану, субверзивне 
активности великоалбанских сепаратиста и терориста на КиМ 
добиле квалификацију џихада. „За неке од исламских покрета 
џихад је првенствено оружана борба...”103 Читав муслимански 
свет позван је да свим расположивим средствима, а нарочито 
финансијски, оружано и политички, подржи њихову борбу као 
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свети циљ ослобођења муслиманских територија. То је чињено у 
координацији са већ формираним исламистичким и терорис-
тичким структурама у БиХ и Албанији, које су успешно инстали-
сане у јеку грађанског рата у првој половини деведесетих година 
двадесетог века, када је велики број исламских верских фанатика 
или тзв. муџахедина пристигао на ове просторе и укључио се у 
војне и терористичке активности на страни своје верске сабраће. 
Процена је да је у то време само у БиХ приспело од 15.000 до 
40.000 џихадиста (процена Јозефа Боданског).104 Чак је и део 
америчке штампе тада потпуно нескривено указивао на везу бал-
канских исламских структура са припадницима најекстремнијих 
терористичких организација, па и оном коју су и сами сматрали 
најопаснијом чак и по сопствене интересе безбедности, као што 
је Бин Ладенова Ал Каида. Вашингтон пост 4. 5. 1999. године, 
позивајући се на изворе америчких обавештајних служби, истиче 
да постоји директна веза између „ОВК и Бин Ладена, који је за 
потребе обучавања њиховог кадра оформио кампове у Албанији, 
БиХ, Турској и Авганистану.”105 Пребацивање „светих ратника” 
из Босне, Албаније и других исламских земаља на Косово 
почиње крајем 1998. године у организацији Осаме бин Ладена и 
Ал Каиде. Упоредо са акцијом пребацивања муџахедина на Ко-
сово, до тада терористичка Ослободилачка војска Косова (УЧК) 
је скинута са листе терористичких организација. Муџахединска 
јединица под називом „Абу Бекир Сидик”, која је дејствовала на 
Косову, формирана је у Босни уз помоћ инструктора и финансиј-
ских средстава из Саудијске Арабије и Турске. Један од команда-
ната УЧК је био Мохамед ал Завахири, који је водио елитну је-
диницу током конфликта на Косову. 106 

Логистичка и организациона инфраструктура исламског 
радикализма грађена је дакле интензивно у последње две децени-
је и она данас представља респектабилну базу за деловање у бу-
дућности. Иако организационо прилично разнородне, (постоје 
организационе целине Турске, Саудијске Арабије, Пакистана, 
Ирана, али и Албаније, БиХ, Македоније, КиМ и др.) оне имају 
остварен известан степен координације, нарочито у сегменту 
деловања обавештаних структура Запада, (ЦИА, БНД, МИ-6 и 
———————————— 
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др.), али и обавештајних служби исламских земаља, нарочито 
Турске, Ирана и Саудијске Арабије. Ова чињеница није релаван-
тна само за безбедносне структуре балканских држава већ и за 
сличне структуре западне Европе. „У Сарајеву, Београду, Загребу 
врло је активна, већ од доласка Хомеинија на власт, иранска оба-
вештајна служба ВАВАК, наследница САВАК-а, Шахове служ-
бе. Вођа револуције, Ајатолах Рухолах Хомеини, налаже ширење 
исламистичке борбе широм света, непрестани напор да се свуда 
где је икад крочила муслиманска стопа поново поведе свети рат. 
Један од задатака је и помагање људима и покретима за такву 
борбу.”107  

Базна инфраструктура исламског радикализма на Балкану 
служи као одскочна даска и логистика за исламске центре у Ев-
ропи, какав је рецимо Беч.108 Делатност радикалног ислама није 
само претња безбедности Балкана већ и самој Европи, с обзиром 
на чињеницу да исламски радикализам делује најмање на два 
нивоа реализације својих циљева. На Балкану он је једним делом 
инстумент и сарадник атлантистичких структура, а на другом 
нивоу претња, с обзиром на планове исламизације саме Европе. 
Добра илустрација али и потврда ове стратегије долази из Не-
мачке, па немачки лист Дојче веле наводи како се око 400 џиха-
диста из Немачке бори на страни тзв. Исламске државе, а да је 
незванично тај број преко 1800 милитаната.109 У том контексту, 
актуелна су дешавања и у нашем региону, који је постао база за 
регрутовање тзв. белих џихадиста за ратове у Сирији и Ираку. 
Они представљају и претњу за безбедност и стабилност Европе, 
сходно њиховим намерама да по свом повратку радикализам 
пренесу не само у земље из којих потичу, већ и шире, у земље 
чланице ЕУ, особито у Аустрију, Немачку, Француску, Шпанију 
и Италију. „Према подацима Њујорк тајмса, у Сарајеву се нала-
зило више од 200 иранских агената. Њихов вођа у Босни, према 
сазнањима западне тајне службе, био је Абас Асаиш, шеф аген-
ције за обавештавање Иранске Републике. Било је оптужби да 
ови агенти помоћу најмодерније немачке технике прислушкују 
америчке мировне снаге у Босни (мисли се на ИФОР).”110 У ре-
гиону тим опасностима нарочито су изложене Србија, Македони-
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107 Петровић З. Пироћанац (2002) Al - Qaida, Евро, Београд, стр. 155. 
108 Види: Галијашевић Џ. (2013) Тероризам у Аустрији, Ф. Вишњић, Београд. 
109 Извор: Вечерње новости, 9.11. 2014. год. 
110 Елзесер Ј. (2006) Како је џихад стигао на Балкан, Јасен, Београд, стр. 105. 
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ја и БиХ (особито Република Српска), с обзиром на чињеницу да 
је највише њихових држављана регрутовано у милитантне струк-
туре џихада. 

Тако, на пример, експерт за тероризам Џевад Галијашевић 
наводи да само Ал Каида у БиХ има најмање 5.000 радикалних 
исламиста који су добро организовани и верско-идеолошки ин-
доктринирани. А да је у Сирију отишло преко 375 држављана 
БиХ у последњих неколико година.111 Сарајевски политиколог 
др. В. Азиновић, аутор књиге Ал Каида у БиХ: мит или стварна 
претња, тврди да „брутално насиље којим се користе екстремис-
ти није случајно, све је то део дугорочне стратегије с циљем ус-
поставе исламске државе”. У прилог овој тврдњи иде и чињеница 
да је вођа вехабија у БиХ, Билал Боснић, позвао на џихад мусли-
манске младиће из региона, да се придруже оружаним групама 
Исламске државе, а његову поруку је пренео и сарајевски лист 
Дневни аваз112 

Још непосреднији доказ о великој опасности по безбедност 
региона представља и чињеница да новоформирани Исламски 
калифат има интензивне везе са сличним исламским структурама 
на Балкану, али и да има намеру да у догледно време тежиште 
борбених дејстава пренесе и на наш регион, као пут да оствари 
прокламоване циљеве исламизације целог простора Балкана, али 
и дела западне Европе. „Исламске државе Ирака и Леванта нала-
зе се у непрекидном контакту са својим присталицама у Србији, 
БиХ, Црној Гори, Албанији и Македонији, и сви су добили на-
ређење да буду спремни на акцију. 28. августа 2014. године амба-
сада Србије у Дамаску добила је писмо, ултиматум џихадиста, са 
директном претњом физичке ликвидације персонала амбасаде 
ако у року од седам дана не напусте земљу. Иницијатор претње 
била је „Балканска бригада”, чије су главне вође базиране на 
Косову и у централној Србији.”113 Из самог врха исламске зајед-
нице Македоније призната је и потврђена чињеница да у тој зем-
љи делују радиклане исламске групе, што је саопштено поводом 
хапшења јуришника џихада са подручја Косова и Македоније, а 
које се десило средином августа ове године.114 

———————————— 
111 Извор: дневни лист Правда, 15. август 2014. год. 
112 Извор: интернет портал, Србин-инфо, 3. септембар 2014. 
113 Извор: интернет портал, Србин-инфо, 3. септембар 2014. 
114 Извор: Вечерње новости, 15. август 2014. год. 
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У склопу интензивних активности исламских екстремиста, 
у њиховом политичком делу, сасвим координирано делују и дру-
ге верско-културне и политичке организације у региону. Први 
пример је веома запаљива и по територијални поредак и сувере-
ност Србије претећа изјава муфтије Муамера Зукорлића, из-
речена приликом посете Кувајту, да бошњаци нарочито, али и 
остали муслимани у регији, живе под „српско-црногорском оку-
пацијом”, те да стога он захтева да се на том простору формира 
муслиманска држава или најмање аутономија, јер је, по њему, 
значај Рашке области, или како је бошњаци зову Санџака, од 
огромне геополитичке важности зато што, „спаја Босну с Косо-
вом и Србију са Црном Гором”.115 Други, сличан пример таквог 
деловања представља проглашење албанске републике „Илири-
де”, што је македонској јавности у Скопљу саопштио самозвани 
председник Невзет Халими.116 

Македонски Албанци су тако на врло директан начин пос-
лали неколико важних порука не само државном руководству 
Македоније већ и целом региону. Неке од тих порука су: 

 

– да се наставља процес територијалног заокружења тзв. Велике Ал-
баније, 

– да се он одвија у форми испољавања нових просторних аспирација 
према Србији, Црној Гори, Македонији и Грчкој, 

– да се цео процес одвија под прећутном подршком САД-а и Турске, 
– и на крају, да је основни концепт националног уједињења Албана-
ца увијен у обланду исламског радикализма. 

 
Бројни поклици у славу Алаха на скопским улицама и тр-

говима тим поводом јасно су показали да национално заокруже-
ње албанаца није вршено на основама секуларне идеје политичке 
нације, већ предоминантно на идеји исламског буђења и реисла-
мизације. 

И Албанци у Црној Гори делују на исти начин, тражећи 
прво да се мирним путем призна њихово наводно право за припа-
јањем државне територије Црне Горе где су они већински наста-
њени, пројекту Велике Албаније, или како је они називају При-
родне Албаније, а ако се то не деси мирним путем, онда ће, по 
речима председника листе за Природну Албанију Коче Данаја, 

———————————— 
115 Извор: дневни лист Правда, 18. август 2014. год. 
116 Извор: Вечерње новости, 18. септембар 2014. 
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бити „настављена дестабилизација региона, јер ће радикалне 
снаге деловати”.117 И овом претећом поруком државном руко-
водству Црне Горе јасно је саопштена намера да, уколико се не 
удовољи захтевима великоалбанске политике, на сцену ће ступи-
ти потпуна дестабилизација региона коју ће водити, по све-
дочењу самог Коче Данаја, њихове најрадикалније снаге. 

 
 

Закључак 

У последње две деценије на простору бивше СФРЈ, али и 
целог региона Балкана, десиле су се значајне геополитичке пре-
композиције односа моћи, које су на директан начин омогућиле 
несметано деловања политичких, војних и верских структура 
радикалног ислама. Активност радикалног ислама на овом прос-
тору пратило је неколико важних интересних приоритета, а осо-
бито два: први је реализација циљева атлантистичког Запада и 
његових нато-партнера, а други је остварење политичких интере-
са локалног муслиманског живља за стварање националних др-
жава, реисламизацију и територијалну прекомпозицију у корист 
панисламских структура. У таквом контексту коришћени су нај-
радикланији облици субверзивне, обавештајне и терористичке 
делатности како би се што брже и што целовитије остварили 
зацртани планови реисламизације целог региона. У својим крај-
њим намерама тако редизајниран и редефинисан исламски прос-
тор на Балкану требало би да послужи као одскочна даска за да-
ље и дубље процесе пенетрације исламских структура у западну 
Европу.  

Дефинисани геополитички контекст потпуно јасно објаш-
њава да је активност милитантних организација ислама констан-
тна и све већа претња безбедносној сигурности балканских др-
жава. Изазови расту, и у будућности, ако не уследи адекватан, 
координисан и ефикасан одговор државних и безбедносних стру-
ктура, они ће представљати још већу опасност која може довести 
до цивилних жртава и материјалног разарања, али и трајне деста-
билизације региона као увода у велике регионалне сукобе са не-
сагледивим политичким последицама. О томе речито говори и 

———————————— 
117 Извор: Вечерње новости, 6. новембар 2014. год. 
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претећа изјава албанског премијера Едија Раме дата приликом 
посете Београду: „Замор од проширења у реду, али постоји и 
замор стрпљења који прети Балкану ако стрпљење дође до краја; 
боље да не предвиђамо шта ће се десити.”118  

Привиди европских интеграција региона нису никаква га-
ранција за стабилност, јер је и сам простор ЕУ такође изложен 
деловању корозивних сила исламског радикализма, које ће у 
времену које је пред нама тек показати степен своје деструктив-
ности. Вера европских званичника да је кроз концепте мултикул-
турализма и универзалног грађанства могуће пацификовати ра-
дикалне организације ислама и интегрисати их у демократске 
структуре западног друштва у великој мери је неутемељена. По-
казало се да то, нажалост, није могуће ни са ширим делом ислам-
ске популације Европе, јер су верско-конфесионални идентитети 
јачи кохезиони и идентификациони фактори од грађанског уни-
верзализма и европских културних образаца. На просторима 
Балкана то је тек „немогућа мисија”, колико због хроничне ци-
вилно-демократске исуфицијенције ових друштава толико због 
радикализма политичких захтева муслиманског живља, чији је 
вредносно-цивилизацијски кôд већ вековима супротстављен ве-
ћинској хришћанској култури. Андрићевски речено: највећи део 
балканских заједница народа већ вековима је огрезао у тзв. онто-
логији силе, мењајући временом само положај у том ланцу 
чињења или трпљења насиља. Бојимо се да је тлачитељска прак-
са већ дубоко интериоризована и социјализована у колективно 
биће ових народа и да јој и актуелне геополитичке околности 
погодују да искаже сву своју еруптивност и деструктивност. 

 
 

———————————— 
118 Извор: Вечерње новости, 11. 11. 2014. 
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VII 

ГЛОБАЛИЗОВАНИ МЕДИЈИ И 
ТЕРОРИЗАМ 

РЕДИЗАЈНИРАЊЕ МЕДИЈСКИХ СЛИКА 
САВРЕМЕНОГ ТЕРОРИЗМА У СИСТЕМУ 

МЕЂУНАРОДНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

Савремено друштво потресају брзе, жестоке, бурне, поне-
кад непредвидиве, збуњујуће и дубинске промене које у први 
план истичу растућу војну и економску неједнакост, али све ви-
ше информатичку и комуникациону зависност. И док се САД, 
Европа, Кина и државе богатог Севера интегришу, дотле се аф-
ричке, делом азијске и државе сиромашног Југа ретрибализују и 
социјално атомизују. Планета је све подељенија, модели развоја 
често се оружаним револуцијама приближавају, при чему соци-
јалне, политичке и вредносне промене у први план истичу доми-
нацију профита, деиндустријализацију и дехуманизацију. Гло-
бална економска криза, пустошење природних ресурса, климат-
ске промене, јачање етничких нетолеранција и ксенофобије, 
оживљавање националистичких покрета, криминала и корупције, 
као и бројних облика тероризама, повећавају незадовољство 
грађана, група и покрета, најављујући могућност друштвених и 
политичких конфликата, посебно у мултикултурним заједница-
ма. Тероризам, конфликти и јавност се дијалектички прожимају, 
при чему се број терористичких акција смањује, али су последи-
це све израженије, посебно када су у питању цивили. Догађаји се 
брижљивије планирају, стварају и реализују, уз намерно креира-
ње панике, страха и естетизације, како би последице пропагандно 
биле веће. Терористима требају насиље и крв зато што њима 
потхрањују радикализацију конфликата, обезбеђујући бесплатну 
промоцију на утицајним масмедијским мрежама. У случају евен-
туалне цензуре, пропагандни ратови се селе на Интернет, који 
својом неограниченошћу представља рај за скривање креатора 
информација. Полазећи од става да је тероризам само један од 
облика политичког насиља, аналитичари као његове важне ком-
поненте виде: 
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– насиље као метод;  
– политички мотив; 
– изнуђивање политичких и социјалних промена као циљеве; 
– изазивање страха. 

 
 
 

Живимо у времену у којем се традиционалне категорије 
моћи и друштвеног статуса редефинишу,  локалне и регионалне 
алтернативе обједињују, док се јавно мњење медијском произво-
дњом слика моћи и страха шокира и наркотизује119. Почетак овог 
века је доба изазова у којем просторни оквири комуникације 
доживљавају дубоку промену,120између осталог и захваљујући 
чињеници да су медији од средства информисања и обавештава-
ња прерасли у конкурентну и углавном успешну креативну ин-
дустрију. Мекдоналдизација друштва, као свеприсутан теоријски 
концепт121 значајан за будућа истраживања социолошких односа, 
евидентна је и у сфери масовног комуницирања, које временом 
добија карактеристике западних образаца вредности (делотвор-
ност, исплативост, предвидивост и контрола), при чему глобални 
медији редистрибуирају информације већини аудиторијума пла-
нете. Концентрација капитала омогућила је да се велики број 
масмедија нађе у све мањем броју руку,122 претећи новим обли-
цима информационих монопола.123 Тако стижемо до својеврсног 
парадокса: свет никада није имао више масмедија, али ни завесе 
јавног простора никада нису биле згуснутије! Број терорис-
тичких аката у свету је изузетно велики. У току двадесет четири 

———————————— 
119 Тероризам потиче од латинске речи терор која означава страх или ужас. 
120 Џон Кин то објашњава крајем државне доминације јавним животом, јер кроз нове 

медије долази до „модуларизације, развоја сложеног мозаика јавних сфера раз-
личите величине, које се преклапају и међусобно повезују, и приморавају нас да 
радикално ревидирамо своје схватање јавног живота.” (2003: 207). 

121 Шпехар, П. (2010): Мекдонализована религија. Прилог теорији мекдонализације у 
политикологији религије, Политикологија религије, Центар за проучавање религије 
и верску толеранцију, бр. 1, год. IV, Београд, стр. 118-130.  

122 Пет највећих медијских фирми у свету (Time Warner, Disney, Bertelsman, Viacom и 
News Corporation) контролишу више од половине светске дистрибутивне мреже 
информација, три највећа светска издавача књига такође су у њиховом власништву, 
а ако им додате компаније Poly Gram,  EMI и Sony, комплетираћете и списак најмо-
ћнијих музичких продукција. Тек тада схватате да медијске информације, екранске 
навике и музичке укусе на глобалном медијском простору креирају корпоративни 
џинови који, убирајући плодове лукративне економије, даље распростиру своју моћ 
(више у: Bagdikian: The Media Monopoly, 1992).  

123 Деведесет процената међународних вести данас објављују само четири новинске 
агенције: „Јунајтед Прес Интернешенел” (UPI), „Асошијетед Прес” (AP), „Рој-
терс” (Reuter) и „Ажанс Франс Прес” (AFP).  
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сата догоди се, према неким подацима124, девет терористичких 
инцидената. Неки од њих неће бити забележени у мејнстрим 
медијима, а неки уопште неће бити новинарски регистровани. 
Педантни аналитичари америчких медија дошли су до података 
да они јавност упознају тек са трећином транснационалних теро-
ристичких инцидената, док се о две трећине осталих уопште не 
извештава. Карактеристично је, такође, да се на десет одсто теро-
ристичких аката фокусира близу 75 одсто публицитета.125 Далеко 
од очију грађана одвија се необјављени рат за наклоност приста-
лица, сукоб око појмовног дефинисања и интерпретирања ствар-
ности, тако да се и тероризам преображава у духу новог поретка. 
Међутим, у првој деценији овог века регистровано је преко 
50.000 веб-сајтова терористичких организација, на којима оне 
саме промовишу своје активности и развијају мрежу нових при-
падника. У сфери превентивног и пропагандног елиминисања 
тероризма са глобалне медијске сцене то је радикалан обрт, пош-
то планетарна јавност може бити уплашена пренаглашеношћу 
насилних слика, али и умирена минимизирањем одређених до-
гађаја. 

Питање које увек интересује научну јавност јесте међуод-
нос медија и тероризма, односно публицитета и пропаганде. Да 
ли геополитичке и геоструктурне промене, укључујући и оне у 
медијској архитектури, траже и адекватан теоријски одговор у 
информисању јавности о терористичким активностима? Преноси 
ли се тероризам и у сајбер просторе, слаби ли моћ националних 
држава, каква је улога безбедносних служби и колико управљање 
јавношћу у кризним ситуацијама може помоћи у добијању битке 
против насиља? Одговори на ова питања су сложени  и вишез-
начни, па зато траже стално преиспитивање улоге и функције 
медија у извештавању о тероризму, али и прилагођавање страте-
шких приступа политичком комуницирању као битном сегменту 
глобалне јавности. Овај рад је покушај да епистемолошка  начела 
примени на концепт медијског извештавања о тероризму, при 
чему аутор полази од чињенице да је реч о значајном безбеднос-
ном проблему, с низом нијанси комуникационих значења која 
варирају на начин који је најблискији разумевању масовне пуб-
лике. Ту није реч о једноставној пропаганди, већ о психолошко-      

———————————— 
124 Chermak, S.; Gruenewald, J. (2006) стр. 11. 
125 Chermak, S.; Gruenewald, J. (2006) стр. 12. 
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-комуникационим акцијама у два правца: првом, да терористичке 
активности и њихова саопштења или слична јавна обраћања по-
казују одређену субјективност, промоцију аутозначаја и иденти-
фикације; и другом, учесници укључени у терористичке активно-
сти кроз самопромоцију нових медија, Интернета пре свих, нуде 
заводљиве програме, идеологије, вредности и моралне дилеме, 
постајући „хероји и узори” или „демони прљавштине и зла”. 

Научници који су се први стручно бавили питањем односа 
медија и тероризма – Шмид на пример –  тврде да је њихова ос-
новна премиса да побуњенички тероризам може лакше да се 
разуме уколико се у првој инстанци сагледа „као комуникација, 
пре него као насиље”. Он сматра да овај облик тероризма треба 
да се објасни у односу на преовлађујући информативни поредак 
и вредности вести које су најважније унутар система.126 „Порекло 
садашњег тероризма, како је манифестован у западном свету од 
касних шездесетих година, видимо пре свега као изданак мањин-
ске стратегије да се стигне у медије”, сматра Шмид. 

Став углавном конзервативних аналитичара је да терори-
зам тражи публицитет,  јер би „терористички акт био скоро ниш-
та да нема публицитета који је све”.127 Норман Подхорец128 оце-
њује  да медији и терористи сарађују на узајамну корист, док 
Волтер Лакер тврди да су „...терористи научили да су масовни 
медији од огромне важности у њиховим кампањама и да би теро-
ристички акт био скоро ништа да нема публицитета који је 
све”.129 У времену доминације класичних медија преовладавало 
је мишљење како је први циљ терориста да убијају, а тек потом 
да заплаше своје жртве.130 Драган Симеуновић, као класичне об-
лике политичког насиља, види „претње силом, принуде, прити-
сак, психофизичко злостављање, политичка убиства, атентате 
и диверзије, док су сложенији облици: насилни протести, побуне, 
нереди, тероризам, субверзија, репресија, терор и грађански 
рат, при чему сложени облици насиља нису тек проста целина 

———————————— 
126 Ђурић, К. (2010)  
127 Laquer, W. (1977) стр. 223. 
128 Наведено према: Вајт, Џ. (2004) стр. 318. 
129 Laquer, W. (1977) стр. 223. 
130 Познат је став америчког стручњака Брајана Џенкинса да је циљ терориста „мало 

људи да страда, много више да гледа”. Ал Каида је промовисала другачији мото: 
„много људи да гледа (можда директан ТВ пренос), али и много да страда”. 
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више основних, већ њихов међузависан, динамичан, често проти-
вречан спој.” (2002: 11). 

Било да је тероризам део шире револуционарне кампање 
или самостална форма конфликта, терористи сматрају да њихови 
политички циљеви могу да буду постигнути само сложеним по-
литичко-оружаним процесом у коме су пропаганда и насиље две 
најважније полуге.131 Циљеви савременог тероризма захтевају и 
широку комуникацију и коришћeње светских медија да би се 
постигли комуникациони ефекти. Спектакуларни акти, као што 
су били напад на Светски трговински центар 11. септембра 2001. 
или експлозије у подземним железницама у Мадриду и Лондону, 
добијају насловне странице штампе и ударне вести у електрон-
ским медијима свуда у свету. Чињеница је да је број терорис-
тичких напада крајем деведесетих година опао, али је порастао 
број жртава. Тренд се наставља ка све снажнијим нападима на 
цивилне мете, уз могућност употребе оружја за масовно униш-
тење. Интернет, мобилне алатке, дигиталне платформе, али и 
Фејсбук, Твитер, Ју-тјуб, као и друге друштвене мреже и сајтови 
отворили су алтернативни комуникациони простор, не претпос-
тављајући да он може постати прави рај за људе с друге стране 
закона. На пример, једна од најмилитантнијих група у Египту, Ел 
Гама ел исламија, на сајту ел-мурабетон (блистава нада против 
мрака) скоро 18 година је водила пропагандни рат против владе, 
али су службе Хоснија Мубарака биле немоћне јер је садржај био 
постављен у Данској!132 Како припадници ове групе истичу, Ин-
тернет је користан милитантним групама јер се преко њега „боре 
за увођење најчистије исламске владавине засноване на њеном 
тумачењу Курана, користе сајт за објављивање забрањених књи-
га, али и успостављање новог муслиманског поретка”. Да ли су 
Мубаракове службе потцениле моћ нових медија показаће анали-
зе, али већ сада је извесно да нове генерације терориста вештим 
коришћењем технолошких алата успостављају глобалне комуни-
кационе везе које је све теже пратити, контролисати и неутрали-
сати. Свет се убрзано мења, међународни односи такође, док број 
сукоба расте, при чему тероризам све више постаје глобални 
———————————— 
131 Tugwell, М. (1987) стр. 409. 
132 Група Ел Гама ел исламија пре неколико година је извела терористички напад и 

покољ у храму у Луксору, када су шесторица терориста немилосрдно побили 58 
страних туриста и четворицу Египћана. 
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проблем који захтева интервенцију на међудржавном, па и пла-
нетарном нивоу. „То је потенцијално опасан геополитички фе-
номен који у будућности може утицати на дестабилизацију мно-
гих региона (особито зона раније империјалне и колонијалне 
доминације), као што то данас јесте ситуација са арапским зем-
љама северне Африке и Блиског истока. Главни подстрекачи 
међународне интервенције али и немира као повода за војну ак-
цију јесу управо бивше колонијалне силе Француска и Велика 
Британија, уз подршку за рат и бомбардовања увек орних САД-а.” 
(Деспотовић Љ, 2011: 6) 

Када талибански дечак-самоубица, послат од Ал Каиде, у 
терористичком заносу усмрти 31 војника у пакистанском регрут-
ном центру, то није проблем само ове владе! Растућа милитант-
ност регрутује нове следбенике, па на другом крају света косов-
ски Албанац Арид Ука (21 година), уз повике „Алах је велики” и 
„Џихад”, убија два америчка војника на аеродрому у Франкфур-
ту. На свом профилу на Фејсбуку терориста је отворено покази-
вао склоност ка радикалним исламистичким форумима, изража-
вао жељу за пуцањем из полуаутоматског оружја, саветовао при-
јатељима да се боре за фундаменталистичке идеје и ширење ис-
ламистичког утицаја. Самосхватање је битан елемент когнитивне 
структуре, јер нас уводи у моралну перспективу, идеологију и 
религијско-културолошки оквир из којег терориста интерпретира 
остали свет. Анализа друштвених мрежа можда је могла да пре-
дупреди терористички акт, али моћ нових медија службе безбед-
ности још увек не прате на адекватан начин. Снага националних 
заједница је све мање територијализована јер се путеви економ-
ских, религијских, политичких или културолошких интереса 
планетарно укрштају, претварајући геополитику у геоекономију 
и геотероризам. 

Управљање кризама једна је од најзначајнијих делатности 
модерног друштва, што значи да у кризним ситуацијама нема 
места моралним паникама. Основни принципи сваког кризног 
менаџмента садржани су у ставовима да су: (1) кризе неизбежне, 
(2) да реаговање на кризе мора да буде планирано и (3) да је кри-
зни менаџмент део одговорности лидера и менаџера на свим ни-
воима. Главна улога полиције у борби  против тероризма је да 
спречи и одврати од терористичких аката. Полицијске снаге има-
ју улогу носиоца антитерористичких мера у националним зако-
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нодавствима већине земља. Терористичке активности могу да 
произведу различите кризе – неопходно је не само збрињавање 
жртава, већ и примена одбране од биолошког, хемијског и ради-
олошко-нуклеарног оружја (уколико су их терористи примени-
ли), или отклањање последица од уништења привредних и енер-
гетских објеката (експлозија на брани која би могла да произведе 
поплаве и сличне ситуације). Кривично-правни модел133  у први 
план ставља правне норме  и очување демократских принципа 
као основну премису у борби против тероризма, чак и  по цену да 
оне умање ефикасност контратерористичких мера. Ратни модел 
види тероризам као акт (револуционарног) рата и ставља јачи 
нагласак на обуздавање и противудар тероризму него на одржа-
вање либералних демократских права. У пракси ова два модела 
се преплићу и допуњују, при чему је важно имати подршку 
међународне заједнице. Међународне организације су се, такође, 
окренуле ка стварању оквира за кривичну јурисдикцију и усред-
сређивање на онемогућавање  терористичких аката. Конвенције 
Уједињених нација, као и резолуције Савета безбедности УН, 
забрањују различите врсте терористичких аката134 и правно оне-
могућавају терористима да, после извршеног акта, избегну казну 
и нађу склониште у било којој земљи чланици ове организације. 

Савремени медији више нису обични преносиоци инфор-
мација (посредници), јер конвергенција интернета, дигиталних 
платформи и класичних медија омогућава неконтролисано реп-
родуковање слика стварности, што тероризму даје снажан пропа-
гандни замах. Знакови, симболи, представе и спектакли креирају 
се у складу са интересима власника медијских канала, па тако 
комуникациони чинови утичу на психолошко опредељивање 
аудиторијума. Медијске презентације утичу и на начин на који 
политичари предлажу решења актуелних друштвених проблема. 

———————————— 
133 Graeme S.; Gunaratna R. (2005) стр. 99 -120. 
134 Организација уједињених нација је усвојила тринаест антитерористичких конвен-

ција којима се сузбијају различити акти тероризма и захтева од држава да им се су-
протстављају. Савет безбедности, као тело Уједињених нација задужено за светски 
мир, усвојио је више од тридесет резолуција којима се осуђује тероризам и указује 
на његову опасност. Резолуција 1373 из септембра 2001. године има посебан значај 
због своје свеобухватности, конкретних мера и прецизних праваца за будућу акци-
ју. Према овој резолуцији, све земље су правно обавезне да  примене широку листу 
специфичних мера укључених у резолуцију, а Комитет, основан  овом резолуцијом, 
прати активности држава у сузбијању тероризма и подржава њихове активности.   
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Наркотичка моћ телевизијских слика не само да обликује јавно 
мишљење, већ утиче и на политичке реакције. У комуникацио-
ном простору интензивира се расправа око терористичких актив-
ности, па се затим нагло прекида, не дозвољавајући поли-
тичарима, владиним функционерима и полицијским старешина-
ма да критички анализирају ситуацију и рационално одлучују о 
даљим правцима деловања.135 Другим речима, технолошка рево-
луција је у поље безбедности укључила све облике масовне ко-
муникације, која интерактивним репертоаром служи грађанима, 
али и терористима који би радо променили друштвени поредак. 
Поред насиља, које им је иманентно, терористи користе раз-
личите стратегије и тактике да би остварили дејство на информа-
тивно-комуникациони подсистем, а преко њега и  на друге друш-
твене подсистеме и јавност. Појавом сателита, Интернета, диги-
талних платформи и мобилних телефона они су  комуникационо 
динамизовали стратегије и тактике, чинећи све како би активнос-
тима, спектакуларношћу и страхом обезбедили медијско присус-
тво. Чак и када би власти цензурисале или прећутале неки теро-
ристички акт у ТВ програмима или штампаним садржајима, го-
тово у реалном времену он ће бити доступан на Интернет сајто-
вима који се лако отварају и још брже гасе. 

Идентификујући три врсте односа између медија и поли-
тичког система,136 Денис Мек Квејл потенцира значај медија у 
изградњи јавног простора. Он журнализам види кроз улоге над-
гледања (monitoring role), са нагласком на указивање на догађаје 
и постављање дневног реда у јавној дебати, подстицања (facilita-
tive role), где новинарство помаже демократско деловање и 
грађанску партиципацију, улогу сарадње (collaborative role), у 
којој патриотизам, културне и друштвене идентификације воде 
ка кохезији медија и владе, те радикалну или критичку улогу 

———————————— 
135 Када су двојица америчких војника убијени у Сомалији, а њихова унакажена тела 

вучена улицама Могадиша, америчке телевизијске станице су  емитовале снимке 
који су згрозили  јавност. Медији су вршили притисак на тадашњег председника 
САД да јавности саопшти шта ће влада предузети. Као исхитрена мера, донета је 
одлука о хитном повлачењу америчких снага из Сомалије, што се касније  показало 
као погрешно решење.    

136 Познати теоретичар врши следећу поделу: либерални  (заснован на тржишту), 
демократско-корпоративни, у коме се интервенцијом владе обезбеђују интереси 
грађана, и такмичарски плурализам (медијска подршка паралелно следи структуру 
политичке идеологије у друштву). (2007:14) 
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(radical role), са изражено непријатељским ставом новинара оп-
редељених за интересе супротстављене властима. Извештавајући 
о тероризму, јасно је да можемо користити само прве три улоге, 
уз сарадњу са државом која мора водити рачуна о специфичним 
незадовољствима одређених група за чија се права терористи 
боре. Поредак истине почива на креирању симболичких предста-
ва, новој врсти духовног стваралаштва, при чему магнетно поље 
догађаја у кризном комуницирању чине контролисане информа-
ције, начини њихове презентације и манипулације137. Снаге без-
бедности и медији имају, донекле, различите циљеве када  је у 
питању тероризам и јавност. Док полиција покушава да смири 
тензије и смањи психолошко дејство учињеног или терорис-
тичког акта који је у току, као што су отмице или талачка ситуа-
ција, дотле медији користе драматику тероризма као прилику да 
привуку пажњу јавности. Управљање комуникацијама постаје 
изузетно значајно, јер је то једини начин да се оствари и поли-
тичка победа, а она је могућа тек подршком јавног мњења. 

У Србији су веома ретка истраживања која анализирају 
начине медијског извештавања о тероризму. За потребе овог рада 
користили смо резултате већ цитираног докторског рада Ксеније 
Ђурић Атанасиевски, која је детаљно истраживала писање днев-
них листова Политика и Данас у петнаестодневном периоду 
септембра 1998.  и марта 2001. године. Основна јединица обаве-
штења била је тероризам албанских сепаратиста на Косову и 
Метохији 1998. године и у три општине на југу Србије 2001. го-
дине, те супротстављање тероризму које обухвата војно-полициј-
ске, политичко-дипломатске, економско-социјалне и друге мере. 

Анализа садржаја показала је да су медији велику пажњу 
посветили тероризму као актуелном друштвеном проблему. Број 
прилога – 718 и тема – 1063 потврдио је значај, јер је у просеку 
објављивано девет информација дневно. Укупна тематска опре-
дељеност прилога у оба анализирана периода била је усмерена 
пре свега на извештавање о активностима у вези са супротстав-
———————————— 
137 Савремена цивилизација готово и да не схвата да монопол у стварању духовног 

простора данас припада масмедијима, односно комуникацијским империјама које 
снажним технолошким чудима у наше домове уносе слике других људи. Укидајући 
географску дистанцу (све се то дешава пред нашим очима) и психичку изолова-
ност (можда ћемо ми бити следећи), они постепено освајају наше слободе, али и 
мишљења, ставове, навике, моделе понашања. (Јевтовић, Политикологија религије, 
2007:102) 
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љањем тероризму и у много мањем обиму активностима терори-
ста. Међутим, велики број прилога о условима и узроцима тра-
жио је тумачење, јер иностране анализе садржаја написа о теро-
ризму показују да објашњење услова настанка тероризма и њего-
вих узрока не представља више од 20 одсто написа. Прилога чије 
су теме методе и средства терориста и супротстављање терориз-
му било је значајно мање, мада се ова тема  јављала у готово пе-
тини написа. Ово значи да су медији покушавали да укажу не 
само на активности, него и на начине да се конфликтна ситуација 
реши. 

Држава је изгубила велики део некадашње моћи у комуни-
кационом управљању, па људи са Фејсбука, Твитера и сличних 
социјалних мрежа лако постају нове вође, дајући себи идентитет 
у складу са смислом око којег се неформалне групе удружују. 
Нови медији креирају нови идентитет, заштићен ауром невидљи-
вости сајбер простора који нуди своју логику, вредности и обрас-
це понашања. Борба против тероризма се добија најпре у свести 
грађана, што значи након сложеног и дуготрајног симболичког 
поцеса, при чему се сила може користити само у контролисаним 
и дозвољеним формама. Неформална мрежа алтернативних 
друштвених покрета (grass-roots movements) и грађанских иници-
јатива (burgerliche iniziativen) најављује динамичну мобилизацију  
јавности која надзире државну политику и владавину права. Од-
носом власти према медијима, када је у питању тероризам, баве 
се и међународне организације. У Препоруци Парламентарне 
скупштине Савета Европе 1706 (2005)138 посебан део се тиче 
ових односа. Од чланица и земаља посматрача се тражи: 

 

– да редовно обавештавају јавност и медије  о владиним стратегија-
ма и акцијама у борби против тероризма; 

– да се уздрже од забране и непотребних рестрикција у ширењу ин-
формација и ставова у медијима о тероризму, као и о реакцијама 
државних власти на терористичке акте или претње у борби против 
тероризма; 

– да информишу, на њихов захтев, медије који се баве тероризмом о 
специфичној безбедносној ситуацији да би се избегло да новинари 
који истражују тероризам буду беспотребно изложени опасности 
коју могу да створе терористи или антитерористичке акције држа-
вних власти; 

———————————— 
138 www.coe.int 
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– да укључе медијско образовање у школски систем како би охраб-
рили критичко и информативно коришћење медијских садржаја и 
јачање свести грађана о ужасима терористичких аката што је пре 
могуће; 

– да сарађују са правосудним властима и полицијом како би се 
спречило ширење нелегалних порука и слика терориста на интер-
нету; 

– да примене Додатни протокол на Конвенцију о сајберкриминалу, 
који се односи на кривичну природу аката расистичке и ксенофо-
бичне садржине који се пласира преко компјутерског система. 

 
 
 
 

Закључак 

Тероризам данас брзо мења облике, користи се софисти-
цираним комуниколошким техникама и методама, схватајући 
како медијске представе чине моћно пропагандно оруђе за регру-
тацију нових следбеника. Бруталне акције са креирањем драма-
тичних догађаја и шокирањем јавности део су арсенала психо-
лошких подстицаја који имају за циљ привлачење медијске паж-
ње. Од безбедносних служби се тражи даље медијско описмења-
вање, посебно у сфери Интернета и мобилних технологија, јер се 
превентивна борба против тероризма све више одвија у надзору и 
анализи комуникационих струјања. Тероризам као облик грубог 
политичког насиља непосредно угрожава грађане, потенцијалне 
мете или жртве, али и основне вредности друштва или атрибуте 
државности. Задатак медија је да истинито и професионално 
обавесте јавност о постојању терористичке организације, ризику 
и претњама које она представља за државу, регион или 
међународну заједницу. Отуда истраживачким приступом, ана-
лизама и интерпретативношћу треба зауставити поплаву таблои-
дно-сензационалистичких слика које често помажу популариса-
њу терористичких идеја. Планови извештавања медија о терори-
зму у будућности треба да чине саставни део контратерорис-
тичких мера, односно кризног комуницирања. То подразумева 
додатна и значајна  улагања у модерне технологије, али и ства-
рање експертских тимова у полицији, војсци и сличним држав-
ним и међудржавним институцијама и организацијама које ће 
сарадњом са медијима остварити квалитетан мониторинг контек-
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ста који генерише појаву савременог тероризма и нагласити пот-
ребу превентивне акције која треба да укаже на  све  битне аспек-
те борбе против терористичке опасности. 

 
 

У коауторству са Зораном Јевтовићем 
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VIII 

ГЕОЕНЕРГЕТИКА И ГЕОПОЛИТИКА 

ГАСОВОД ЈУЖНИ ТОК И ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ У                           
ПРОЦЕСИМА ГЕОЕНЕРГЕТСКОГ 

ПРЕКОМПОНОВАЊА ОДНОСА МОЋИ ЕУ И                 
РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ 

Проблеми стабилног снабдевања енергијом у двадест и пр-
вом веку биће доминатнији од било ког другог важног геополи-
тичког проблема данашњице. Иако су питања националних тери-
торија, сировина, производње хране, изворишта питке воде, де-
мографије, деловања религијског фактора и сл. такође важни 
геополитички феномени који ће пресудно утицати на грађење 
будуће структуре геополитичке моћи у свету, сматрамо да су 
проблеми енергетске безбедности, енергетске међузависности и 
енергетске стабилности већ данас претежнији, а да ће у наредним 
деценијама све више добијати на значају. Ово је особито важно 
када се у поље нашег истраживања фокусира простор данашње 
Европе, тачније Европске Уније, и његова хронична зависност од 
енергената који се морају увозити, особито из праваца снабдева-
ња који иду из Руске Федерације. Постојећа мрежа за транспорт 
енергената (пре свега нафте и гаса) од Русије ка земљама ЕУ не 
задовољава својим капацитетима растућу потребу Европе за 
енергијом. Tакође, Русија настоји да отвори и изгради алтернати-
вне токове енергије (Северни ток) који ће у потпуности избећи 
постојеће, у великој мери баријерне и повремено компромитова-
не трасе (Украјина и Белорусија) или делимично посредоване, 
али са већим степеном поузданости какав треба да буде Јужни 
ток, када буде саграђен. 

Постојећи планови ЕУ за енергетску диверсификацију 
снабдевања и супституцију класичних облика енергије алтерна-
тивним и обновљивим изворима показали су се недостатним. 
Одустајање неких земаља ЕУ од даље градње нуклеарних реак-
тора, као и градње система са обновљивим ресусрсима, због њи-
хове isplativosti и мањкавости у капацитетима још више драмати-
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зују ионако значајну енергетску условљеност и међузависност 
ЕУ и Русије. Она се већ дуже времена уназад не може сводити 
само на пуки однос произвођача и потрошача енергената (наф-
те и гаса), већ постаје питање неизбежене геополитичке пре-
композиције постојећих односа и потребе успостављања тешње 
и координисане сарадње ова два значајна геополитичка енти-
тета. Настојања САД да одрже ефикасну контролу над тим 
процесима (особито над понашањем и интересима својих европ-
ских савезника), да покваре постојеће планове гасне диверсифи-
кације који иду из Русије, као и да потисну Русију и ограниче 
њену енергетску пенетрацију у простор ЕУ додатно усложњавају 
ионако компликоване односе на геополитичкој и економској 
мапи Европе. 

У склопу таквих сложених геополитичких односа и окол-
ности на укупно лошу позицију Србије утицала је и чињеница да 
је до сада до Србије допирао само један мали крак, капиларног 
карактера, система енергетског снабдевања Европе гасом из Ру-
сије, који је преко Украјине и Мађарске стизао и до Србије. 
Слична је ситуација и када говоримо о нафтоводима, јер је Срби-
ја повезана једино са старом трасом бившег Југословенског наф-
товода. Дакле, ова својеврсна изолованост, односно периферност 
нашег досадашњег геоенергетског положаја у односно на посто-
јеће трасе главног енергетског снабдевања Европе може бити 
превладана једино коначним завршетком трасе Јужног тока гасо-
вода. У овом раду у наставку покушаћемо да боље дефинишемо 
и анализирамо његов економски, енергетски, политички, али и 
геополитички значај за Србију. Да ли је градња гасовода Јужни 
ток само шанса за економски напредак и развој Србије или ће то 
послужити за још дубљу поделу српског друштва на оне снаге 
које су опредељене за евроатланске интеграције или пак за теш-
њу и конкретнију сарадњу са Русијом и евроазијском геополи-
тичком структуром? 

Значај изградње гасовода Јужни ток за Србију такође је не-
опходно јасно ситуирати у контекст нашег укупно лошег енер-
гетског биланаса. Србија деценијама уназад није градила неки 
значајнији објекат енергетске инфраструктуре нити је добро газ-
довала својим енергетским ресурсима, како обновљивим тако и 
необновљивим. Уз то, српска држава је остала без ефикасне кон-
троле над огромним рудним и енергетским ресурсима због оку-
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пације АП Косова и Метохије од стране САД и њених НАТО 
савезника, и тиме је још више отежала своју ионако незавидну 
геоекономску и геополитичку ситуацију.139 

 
 

ЕУ и Русија у процесима актуелних геоенергетских и 
геополитичких прекомпоновања односа моћи 

Још у време трајања снажних хладноратовских конфрон-
тација Западне Европе и Варшавског пакта, седамдесетих година 
прошлог века, када су сви облици економске, културне и поли-
тичке сарадње били сведени на минимум, Западна Европа и та-
дашњи СССР почели су у области изградње нових енергетских 
структура снабдевања Европе енергијом угљоводоника (нафте и 
гаса) да граде прве облике интеграционих процеса Европе и сов-
јетског блока. Геоенергетика је, дакле, била најповољнији облик 
сарадње који је временом све више добијао на садржају и значају. 
Та својеврсна енергетска дипломатија била је али и остала нај-
сигурнији, а не тако ретко и једини пут за успостављање конкре-
тне сарадње између великих геополитичких опонената, а у пер-
спективи и могућих партнера. Енергетски рат који се диљем 
света деценијама уназад водио између САД, његових савезника и 
СССР, односно Руске Федерације данас, највећу концентрацију 
геополитичког сукобљавања (ниског интензитета конфликтнос-
ти) испољавао је баш на простору европског континента. ЕУ је 
тако постала талац ових геоенергетских игара моћи, тонући све 
дубље у енергетску зависност. 

„Будући да је геоекономски ‘рат’ за поседовање, контролу, 
експлоатацију и транспортне коридоре сировина све немилосрд-
нији, пораст дефицитарности ЕУ у будућности биће све израже-
нији ограничавајући фактор њеног развоја. Сходно томе, и гео-
политичке импликације могу се недвосмислено предвидети – ЕУ 
ће све више да се претвара у ‘објекат’ глобалних односа.”140 Без 
обзира о ком се периоду послератног сукобљавања ради, САД су 
европски простор, а нарочито његов западни део, сматрали сво-
———————————— 
139 Види: Гаћиновић Р. (2004) Отимање Косова и Метохије, Ниш „Војска”, Београд  
140 Степић М. ; Будимир Ж. (2011) Природни ресурси и становништво - кључни раз-
војни и геополитички хендикеп постмодерне Европе, Национални интерес, бр. 1. 
стр. 127. 
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јом ексклузивном геополитичком зоном контроле и утицаја. Сва-
ки покушај супротне стране да изврши дубинску пенетрaцију у 
тај простор преко инфраструктурних објеката снабдевања Европе 
нафтом и гасом САД су дочекивале као претњу и угрожавање 
властитих интереса, упркос исказаној објективној потреби својих 
европских савезника да енергетске дефиците и исуфицијенције 
решавају повећањем увоза енергената, и то највише из правца 
Русије. „У империјалном рату својственом капитализму САД 
теже да располажу средствима за стратешки притисак којим кон-
тролишу енергетско снабдевање својих главних савезника (Евро-
пе и Јапана), али и земаља које ризикују да се експонирају као 
сувише независне. Жестока битка преноси се са нафте на гас, 
који постаје најважнији извор енергије. При том коришћење гаса, 
у поређењу са другим енергентима, омогућава највећу енергетску 
безбедност.”141 

Са друге стране, и Русија је у великој мери зависила од ев-
ропске тражње енергената. Разлози су бројни: производња је 
вишестуко премашивала властиту потрошњу, као и малу тражњу 
у региону. Један број бивших совјетских република су имале 
вишак производње енергената и тражиле су решења у појачаном 
извозу. Такође, деценијско непостојање разуђене мреже нафто-
вода и гасовода ка Далеком истоку азијског континента (према 
Кини и Јапану) у великој мери је додатно упућивало Русију на 
енергетску сарадњу са Европом. Та обострана енергетска завис-
ност појачавала се временом и тражила успостављање чвршћих и 
сигурнијих облика снабдевања, регулисање количина и цена 
енергената, једном речју стабилности и безбедности у пољу 
енергетске сарадње. „Тако је, на пример, руски премијер Путин 
на Давоском форуму (2009) изнео идеју о стварању јединственог 
енергетског простора, својеврсне енергетске уније Русије и Ев-
ропске Уније. Према његовом мишљењу, две стране би на тај 
начин прешле са чисто трговинских односа, у којима једна стра-
на жели да скупље прода а друга јефтиније да купи робу, гас или 
нафту, ка заједничкој делатности, сарадњи у свим областима 
енергетике, од истраживања до продаје крајњим потрошачима. 
Био би то огроман напредак раван уклањању последње линије 

———————————— 
141 Ђукић С. (2009) Време енергије, Службени гласник, Београд, стр. 25. 
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подела и гвоздене завесе у Европи.”142 То би практично значило 
отварање процеса редефиниције али и редизајна постојећих гео-
политичких односа на основи јачања геоенергетске сарадње. 
Ипак, због одлучног супротстављања Вашингтона није се отиш-
ло далеко у правцу постизања квалитетнијег договора и извесне 
енергетске уније. Ту ситуацију није променила ни чињеница 
хроничне европске енергетске зависности од руских енергената. 
Страх Вашингтона појачава и факт да се Русија профилисала као 
енергетска супердржава, као нарастајући геополитички фактор 
који, нарочито у последњој деценији под вођством председника 
Путина, упорно и успешно гради капацитете своје нове геополи-
тичке моћи. Обнова руског геополитичког утицаја и војне моћи у 
великој мери се гради на чињеници енергетске супремације Ру-
сије у односу на њене опоненте и партнере. Са друге стране, рас-
те зависност ЕУ од увоза енергената и та чињеница временом 
постаје зла коб и најслабија карика њеног развоја и стабилности.  

У прилог томе многи истраживачи наводе чињеницу ев-
ропске исуфицијенције енергије и потребе да се она превлада 
сталним нивоом раста увоза енергената, особито гаса. „Према 
веродостојним проценама, растуће европске потребе за гасом 
повећаће се 2020. године за 70% и износиће петсто петнаест ми-
лијарди кубних метара гаса годишње. Наведена бројка од Европ-
ске Уније тражи да обезбеди нове изворе гаса и нове путеве њи-
хове доставе. Према мишљењу експерата, растућа потражња за 
увозним гасом повећаваће сваке године зависност Европе од 
Русије и других земаља које испоручују плаво гориво. Разлог 
повећања европског увоза гаса није само изградња електрана на 
природни гас, већ и чињеница да се унутрашњи гасни ресурси 
европских земаља сваке године неумољиво смањују.”143 Отуда 
тако снажни процеси градње алтернативних токова снабдевања 
Европе гасом и нафтом (Северни и Јужни ток), који имају за циљ 
не само да обезбеде сигурност снабдевања, већ и да одговоре на 
дугорочну потребу европских земаља за сталним порастом пот-
ражње за енергентима. У неким радикалнијим антиципацијама 
даљег тока климатских промена указује се на драматичне проб-
леме са којима би се суочила Европа, а које не би било могуће 

———————————— 
142 Исто, стр. 142. 
143 Исто, стр. 42.  
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превладати без озбиљнијег ослонца на руске енергетске потенци-
јале. Такве антиципације наслућују чак и могућност фузије Руси-
је и Европске Уније у сврху њеног енергетског спасавања.144  

Оно што је у том контексту нарочито привлачно за Русију 
лежи у чињеници да је ЕУ у смислу тржишних и технолошких 
ресурса изузетно значајна за руски привредни развој. Без тог 
тржишта и технологије Русија неће моћи да одржи ритам и ква-
литет свог планираног привредног и технолошког развоја. „Унија 
има трговински дефицит од око 20 милијарди евра у размени са 
Русијом због високог учешћа нафте и природног гаса у њеном 
увозу из ове земље. (...) На другој страни, Европска Унија је гла-
вни трговински партнер Русије, јер у спољнотрговинском проме-
ту Русије учествује са око 50%. Главни извозни производ земаља 
чланица Уније у Русију јесу индустријска постројења.”145 Стога 
када Москва нуди Бриселу тешњу и свеобухватнију сарадњу, она 
то чини из реалне и искрене визуре стварања заједничке европске 
перспективе. „Не ради се о томе да се ЕУ учини зависном од 
испоруке руске нафте и гаса, да се привеже за Русију, већ да се 
заједничким напорима за све учеснике створи јединствено енер-
гетско поље, што ће помоћи бржем кретању према уједињеној 
Европи.”146 

Интензитет ове међусобне енергетске међузависности на-
рочито је очигледан када се посматра кроз визуру односа СР 
Немачке, као водеће економске државе у оквирима ЕУ, и Руске 
Федерације. Немачка већ дуже времена, а нарочито интензивно 
после уједињења, покушава да се значајније еманципује у односу 
на атлантску геополитичку структуру и да заједно са Францус-
ком створи више маневарског простора за себе и заједничку ев-
ропску политику безбедности и развоја. Она је особито заинтере-
сована за јачање економских веза између Берлина и Москве, об-
нављајући на тај начин стару геополитичку оријентацију Немаца 
ка Евроазији. Питања стабилног снабдевања Немачке руским 
енергентима показала су се као одличана шанса за благи искорак 
из геополитичког загрљаја Вашингтона. „За Немачку, после рас-
пада Совјетског Савеза, Русија више не представља претњу већ 
———————————— 
144 Тајни извештај Пентагона о клими, (2008) Службени гласник, Београд, стр. 49. 
145 Јањевић М. (2007) Спољна политика Европске Уније, Службени гласник, Београд, 

стр. 328. 
146 Примаков Ј. (2010) Свет без Русије, Службени гласник, Београд, стр. 97. 
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партнера са којим треба тесно сарађивати. Посебно значајно по 
немачке интересе било је проширивање енергетске сарадње и 
изградња гасовода Северни ток, који се протеже дном Балтичког 
мора од Русије до Немачке”147 Питање геополитичке еманципа-
ције ЕУ из крутог геополитичког оквира атлантизма умногоме ће 
зависити од степена интензитета и квалитета геоенергетске сара-
дње Москве и Берлина. У степену у ком се, пре свега, СР Не-
мачка буде профилисала као регионална геополитичка сила (која 
обнавља централну позицију средњоевропског континентализма) 
у приближној пропорцији ће се стварати и већи маневарски про-
стор за укупан геополитички искорак Европе ка Евроазији. Вели-
ки степен геоенергетске зависности једних и других, упркос 
бројним противницима, нарочито у ЕУ, који долазе из сфере 
политике, бриселске администрације али и крупног бизниса, 
временом ће нужно лабавити постојеће спутавајуће оквире и 
јачати наведену везу. „Као главни противници Јужног тока оз-
начавају се бриселске бирократе, европски чиновници и поли-
тичари Еврокомисије. (...) Појавила се и читава ‘цевоводна мафи-
ја’ која извлачи новац за студије о изводљивости најсмелијих 
пројеката. Главна парола је диверсификација снабдевања и борба 
против руских монопола.”148 Подстичу се нарочито од стране 
САД најневероватнији пројекти и трасе будућих гасовода и наф-
товода (какав је био и пропали план градње НАБУКА), и не ште-
де се средства само да се из планова будуће европске мреже 
енергетског снабдевања у што већој мери искључе и заобиђу 
руски енергетски извори. Упркос томе, економски најповољнији 
и најефикаснији начин снабдевања ЕУ плавим горивом јесу пос-
тојеће и будуће трасе енергетских коридора који крећу из Руске 
Федерације. Та чињеница неће моћи да буде релативизована ни-
каквим сумњивим геоекономским манипулацијама.  

Показало се тако да је геоенергетски фактор кључан за 
процесе геополитичке редефиниције и редизајна нових односа на 
релацији Европа – Русија. Стога је С. Ђукић потпуно у праву када 
тврди да је притисак „САД које теже својим геополитичким ин-
тересима – изолација Русије и држање под контролом европских 

———————————— 
147 Д. Пророковић (2013) Зашто је ЕУ геополитички несамостална, Национални 

интерес, бр. 1, стр. 70. 
148 Ђукић С., стр. 184-185. 
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савезника. Од тога тешко Европа и Русија могу имати користи, 
али имају у најмању руку подозрења и политичко-економске 
штете које спречавају интеграцију Европе од Атлантика до Урала 
и Евроазије на заједничком континенту. Европским народима, а 
то значи и руском, одговара једино такав пројекат будућнос-
ти.”149 Будућа уједињена Европа, ако буде било довољно поли-
тичке мудрости и интереса да се она створи, биће свакако Ев-
ропа која ће примарно почивати на овој геоенергетској осовини, 
чија ће геополитичка екстензија свакако далеко надмашити 
постојеће европске континенталне границе. 

  
 
 
 
 

Србија између ЕУ и Евроазије 

Иако је крајем прошле године симболички али и суштин-
ски отпочео процес изградње деонице гасовода Јужни ток кроз 
Србију, у нашој земљи постоји немали број политичких опонена-
та овом изузетно важном послу. Они се генеришу у оном делу 
политичке елите Србије која је још од почетка тзв. демократских 
промена потпуно некритички и противно многим интересима 
наше земље геополитички курс њеног развоја окренула ка атлан-
тистичком Западу и САД-у као њеном лидеру. Део тог курса био 
је и политика спречавања руских привредних субјеката да се 
озбиљније укључе у процес започете приватизације у Србији, у 
чему су, нажалост, имали великог успеха. Ствари се битније не 
мењају ни од момента приватизације НИС-а, напротив, те снаге 
ће користити сваку прилику да жестоко оспоре тај посао и наста-
ве да ометају и успоравају договорени план изградње гасовода 
Јужни ток кроз Србију. То су оне исте политичке снаге које не 
само да нису јасно осудиле окупацију и покушаје отимања Косо-
ва и Метохије од стране САД и њених НАТО савезника, већ ће се 
својим пуним политичким капацитетом залагати за прихватање 
косовске независности и тиме трајног територијалног, али и гео-
енергетског сакаћења српске државе и нације. „Србима на нај-
драстичнији начин Американци и Европа настоје да заувек отму 
најбитније природне ресурсе – чак 60% наших ресурса се налази 
на Косову и Метохији. И кажимо без устезања – то је можда су-
штина такозване безбедносне архитектуре југоистока Европе, 
која се непрестано имплантира на нашем тлу од почетка деведе-
———————————— 
149 Ђукић С., стр. 135. 
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сетих година прошлог столећа, (...) у којој је Србији намењена 
мучна позиција економски некорисне зоне Европе.”150 С правом 
се неки европски геополитичари, попут А. Труда, питају да ли је 
таква геополитичка оријентација добра за српске националне 
интересе. „Србија мора и данас да игра на евроатлантску инте-
грацију у нади да ће развити своју привреду и да ће се вратити у 
модеран свет, но ипак, да ли је она принуђена да прихвати доми-
нацију америчког политичког и финансијског система?”151 
Усуђујемо се да констатујемо да, ако је одговор на постављено 
питање потврдан, онда он несумљиво сурово истиче чињеницу 
да је Србија окупирана политичка заједница и да су одлуке њене 
већинске политичке елите у ствари само пуко фингирање слобо-
де избора пред домаћом политичком јавношћу. 

Нашу међународну позицију додатно је закомпликовала 
унутарполитичка ситуација када је највећи број парламентарних 
странака некритички стао иза процеса тзв. евроинтеграција и 
тиме појачао геополитичку конфузију у којој се Србија налази. 
Конфузија се огледа у чињеници да те снаге, инсистирајући на 
бржем процесу евроинтеграција, гурају Србију у тзв. атлантис-
тички облик интеграција, иако то не желе отворено да признају 
грађанима, кријући се иза скупштинске декларације о политичкој 
и војној неутралности наше земље. Ова чињеница је утолико 
погубнија јер нема већинско и референдумско упориште у одлу-
ци грађана Србије. Чак и да Србија не буде принуђена да постане 
чланица НАТО-а (у шта је тешко поверовати, јер тајни притисци 
не слабе) у наредном периоду, чињеница да би једног дана могла 
постати пуноправни члан ЕУ потпуно сигурно би значила да је 
тим фактом дефинитивно стављена под још ефикаснију контролу 
атлантске геополитичке структуре моћи него што је то данас 
случај. Уосталом, већ у овој фази преговора око чланства Србије 
у ЕУ намеће јој се стриктна обавеза да на сопствену штету у пот-
пуности ревидира економске и политичке односе са Руском Фе-
дерацијом, уз наглашен став да своју будућу међународну поли-
тику апсолутно усаглашава са спољнополитичким приоритетима 
ЕУ. 

Уосталом, и сама ЕУ је још увек у чврстом загрљају ат-
лантске таласократске опције и из њега, упркос бројним настоја-
———————————— 
150 Петровић З. Пироћанац, (2010) Геополитика енергије, ИПС, Београд, стр. 244-258. 
151 Труд А., (2007) Геополитика Србије, Службени гласник, Београд, стр. 127. 
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њима пре свега Немачке и Француске, још дуго времена неће 
моћи да направи озбиљнији искорак. То само додатно потврђује 
оправдани страх једног значајног дела домаће политичке и 
стручне јавности да би евентуални пријем Србије у ЕУ био корак 
ка још чвршћем потонућу Србије у евроатлантску геополитичку 
тврђаву, гурајући је насупрот интересима евроазијске геополи-
тичке парадигме. Евроатлантски запад би тиме у потпуности 
избрисао последње острво у зони својих примарних геополи-
тичких и геоекономских интереса на југоистоку Европе, тачније 
на западном Балкану, а Србија би трајно изгубила и последњи 
привид суверености и неутралности, без могућности да манев-
рише у простору економске и политичке сарадње са оба пола 
геополитичке моћи, како је то и до данас требала да чини.  

Евроинтеграције се код највећег броја политичких партија 
у Србији доживљавају на фаталистички начин, а не само као 
једна од геополитичких могућности за коју би Србија евентуално 
требало да оптира само у случају када би добила чврсте 
међународне гаранције да ће бити поштовани њени темељни 
национални интереси, као и територијална целовитост и државна 
сувереност. Нажалост, у оваквим међународним околностима 
питање евроинтеграција Србије је пре свега један мазохистички 
процес одрицања од виталних националних интереса, као и губи-
тка потпуне контроле над слободним политичким и економским 
развојем. За нас није спорна чињеница да Србија мора да доврши 
процесе своје структуралне модернизације, како политичке тако 
и економске, али истовремено то нису нужно преклапајући про-
цеси са оним што се данас подразумева под појмом евроинте-
грација. Уосталом, постављамо кључно питање: да ли је могуће 
инкорпорирати европске норме и стандарде модерног друштва у 
Србији, а да то нужно не значи и пристајање на политичке и еко-
номске облике удруживања са другим државама ЕУ? Историја 
модернизације европских држава била је потпуно независан про-
цес који је претходио и темпорално и политички ономе што да-
нас означавамо као европско заједништво. Формирање ЕУ био је 
примарно геополитички пројекат атлантског војног блока и он је 
то остао до данас. Иако су наши дефицити модерности евидент-
ни, јер смо поготово током двадесетог века трпели снажне кон-
трамодернизацијске ударе (разградња нације и државе у две Ју-
гославије), то још увек не значи да је пут евроинтеграција једини 
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и неизбежан облик за њихово дефинитивно превладавање. На 
делу је управо супротна чињеница, која показује трагичну неспо-
собност наше политичке елите да сама заврши процесе модер-
низације Србије, али и болну истину да је она ступила у вазални 
однос са западним менторима и да без озбиљнијих последица по 
ту елиту, али и по саму земљу, тај однос није лако прекинути. 

Значај изградње гасовода Јужни ток за Србију је вишес-
трук и може послужити за значајније поправљање квалитета гео-
енергерског па и геополитичког положаја наше земље. То кон-
кретно доказују следеће економске чињенице:  

 

– коначним завршетком гасовода Јужни ток Србија ће у значајној 
мери повећати енергетску сигурност земље, а довршетком градње 
подземних складишта и сигурност у сегменту евентуалних хава-
ријских прекида дотока гаса; 

– Србија ће по први пут имати директну испоруку гасног енергента 
новим коридором, а не као до сада само његовим капиларним де-
лом; 

– Србија ће у потпуности задовољити све, па и највеће потребе за га-
сом, укључујући и оне које ће бити потребне у будућности уколи-
ко наша привреда коначно крене путем убрзаног опоравка и разво-
ја; 

– Србија ће од транзитних такси убирати неколико стотина милиона 
евра годишњег прихода; 

– градња ове деонице гасовода значи отварање значајног броја нових 
радних места, чак и по окончању његове изградње; 

– Србија ће добити нову и значану инфраструктуру, као што су гасне 
пумпне станице, подземна складишта гаса, нову регионалну гасну 
мрежу (према Хрватској, Републици Српској, Македонији и сл.), 
као и капиларну гасну мрежу у самој земљи; 

– изградња овог гасовода подстаћи ће развој укупног енергетског се-
ктора у Србији, градњу гасних електрана-топлана и сличних прив-
редних објеката; 

– такође, то ће значити подстицај развоју и других пратећих привре-
дних сектора, грађевинарства, саобраћаја и сл.; 

– јачање укупне економске и енергетске стабилности и ефикасности 
земље. 

 
У геополитичком и безбедносном смислу, гасовод Јужни 

ток значиће следеће: 
 

- јачање енергетске безбедности у земљи и смањивање опасности од 
угрожавања енергетског система земље; 
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– јачање укупних безбедносних капацитета и институција у земљи;  
– конкретније и чвршће повезивање са међународним системима 
безбедности и учешће у заједничким акцијама на плану заштите 
гасних коридора; 

– додатну едукацију из области енергетске заштите; 
– повећање политичко-безбедносне стабилности земље; 
– по први пут после хладноратовског нарушавања геополитичке ра-
внотеже на балканском правцу гасовода Русија ће доћи у позицију 
да на ефикаснији начин штити своје националне интересе у регио-
ну. За Србију то значи шансу да оствари квалитенији оквир своје 
безбедносне и одбрамбене политике, али ова могућност ће пре 
свега зависити од унутар-политичких односа; 

– потенцијално, она нуди могућност поправљања геополитичког по-
ложаја земље, јер отвара могућности за војно и технолошко мо-
дернизовање српских одбрамбених структура и сл. 

 
Укупно узевши, Србија се по први пут после пада Берлис-

ког зида нашла у прилици да значајније поправи свој геоенергет-
ски, геоекономски, па и геополитички положај и од земље тран-
зиционог губитника полупериферног карактера постане земља 
трансрегионалног значаја. „Најзад, геопростор Републике Србије 
очигледно је један од транзитних праваца допремања енергената 
од највећих произвођача (глобални Исток) ка највећим потро-
шачима (глобални Запад). Позиција значајног трансрегионалног 
енерегетског конектора морала би да подстакне националну по-
литику која стимулише националне инфраструктурне пројекте 
државног и међународног значаја. Због тога што геостратешки 
положај Републике Србије на међународној енерегетској мрежи 
нашој земљи даје значај енергетског коридора, мудром полити-
ком он би могао да се конвертује у међународно енергетско 
чвориште интерконтиненталног значаја.”152 Земља која себи из-
бори такву позицију у међународним односима у битном сегмен-
ту може да рачуна на мирнији и стабилнији економски и поли-
тички развој. Али то свакако значи и чињеницу да та земља, као 
значајан геоенергетски коридор и потенцијално чвориште, мора 
имати јасно профилисану војну и политичку неутралност. Та 
позиција Србије мора бити кредибилна и неупитна за све реле-
вантне међународне субјекте, јер ће само у том случају она бити 
———————————— 
152 Бановић Б.; Мијалковић С. (2012) Улога и значај енергетске и економске и еколош-
ке политике безбедности у међународним интеграцијама, СПМ, бр. 3. стр. 212. 
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поштована од њих као значајан фактор укупне међународне без-
бедности на простору југоистока Европе. Садашња политика 
фактичког сврставања на страну Запада, кроз наглашене процесе 
евроинтеграција, не оставља довољно маневарског простора за 
веру друге стране (Руска Федерација) да Србија у будућности 
постаје поуздан партнер на чију се неутралност са сигурношћу 
може рачунати.  

У најмању руку, Србија би поучена богатим историјским 
искуством морала да гради своју међународну позицију тако да 
она значи равномерно повезивање и сарадњу са оба пола геопо-
литичке моћи данашњице. „Србија, без обзира на све ризике, 
мора градити капацитете властите суверености, не дозволивши 
да буде део непријатељске структуре према било коме. Геополи-
тичка сучељавања и сукоби великих, који ће се неминовно деси-
ти у будућности, могу бити превелик изазов по питању српског 
националног и државног опстанка да би се Србија данас тако 
лако сврставала у било чије геополитичке таборе.”153 И поред 
чињенице да већи део политичке класе у Србији наивно верује да 
процеси актуелних евроинтеграција немају својих геополитичких 
последица, најмање половина грађана константно и јасно изказу-
је своје противљење тим процесима, осећајући да им се под ви-
дом европске модернизације подмеће атлантистичка геополи-
тичка перспектива, која, узгред буди речено, значи и гомилу бол-
них одрицања од националних и државних интереса. Да ли се 
овде ради о трагичној подели српског друштва на традиционали-
сте и европејце, како то неки недобронамерни фактори желе да 
прикажу? Никако, овде се пре свега ради о издаји већег дела по-
литичке елите сопствених грађана, правдајући тако своју неспо-
собност да Србију модернизују и учине демократском заједни-
цом, а да то нужно не значи и њено ново увођење у једну супра-
националну геополитичку структуру каква је ЕУ данас. Трагична 
југословенска искуства у том погледу требало би да нам буду 
више од обичног упозорења. По нашем скромном мишљењу, 
најбољи пут за опстанак и развој Србије на постојећој геополи-
тичкој ветрометини Балкана јесте да она гради мостове сарадње 
са оба пола супротстављених геополитичких структура Запада и 
Истока, трудећи се да се примакне довољно близу, али и да оста-

———————————— 
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не безбедно далеко од њихових ужарених језгара моћи. Наша 
перспектива је да подржимо будуће процесе геоекономског при-
ближавања Европе и Русије, који би Русији, целој европској заје-
дници народа, па и Србији могли донети шансу за мирнији еко-
номски и политички развој. 
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IX 

ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА 

КОНСТРУКЦИЈА И ДЕКОНСТРУКЦИЈА 
ИДЕНТИТЕТА И МЕЂУНАРОДНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

Кључни токови изградње идентитетске основе модерних 
европских нација везани су за њену интегративну функцију. То је 
било важило како у периоду историјског конституисања нација 
тако и данас. Без кључне интегративне функције модерне нације 
Европе не само да не би могле да се конституишу као нова иден-
титетска структура, већ данас не би могли да одрже, сачувају и 
развијају сложено и осетљиво ткиво националног корпуса. Ову 
кључну и захтевну функцију националне интеграције и хомоге-
низације преднационалних етничких, културних и државних ен-
титета у бројним етапама националног конфигурисања обављали 
су бројни друштвени субјекти. У првој фази то су чинили прото-
национални покрети и национално освештена интелигенција, да 
би касније, након конституисања модерне националне државе, ту 
функцију преузеле важне државне институције као што су војска, 
полиција, просвета, култура, спорт и сл., али и друштвене орга-
низације и подсистеми као што су економија, заједничко тржиш-
те, валута, правни поредак и др. 

Савремена политичка социологија познаје најмање два мо-
дела стварања модерних националних држава, од којих су орга-
ницистички и политички (грађански) представљали неку врсту 
сада већ класичних модела деветнаестовековног настанка одго-
варајућих националних идентитета. На примеру француског и 
немачког модела то ће се моћи објаснити на врло пластичан 
начин. Француска идеја националитета, која је настала у проце-
су радикалног растакања тзв. старог режима, фокусирала се на 
институционални и територијални оквир државе, са снажним 
нагласком на политичком јединству грађанства у нарастању, које 
свој национални оквир поставља у контекст заједничког поли-
тичког представништва, закона и истих политичких установа. 
Немачки концепт, партикуларистички по свом карактеру (супро-
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тан грађанском принципу универзализације) и органицистички 
по суштини, подразумевао је расну, културну, језичку и народно-
сну заједницу као један вид етнокултурног јединства, заокружен 
територијалним и државним оквиром. Први, француски модел 
био је инклузиван по свом карактеру, заснован на концепту уни-
верзалног грађанства и држављанства, док је други, немачки, по 
свом карактеру био ексклузиван и искључујући, базиран на ор-
ганском јединству заједничког расног порекла, језика, традиције 
и његове територијалне одређености.154 По ставовима Ан-Мари 
Тијес, овај први модел би се још могао сматрати и тзв. субјекти-
вном концепцијом настанка француске нације јер је представљао 
резултат рационалног избора припадања нацији као политичкој и 
правној заједници, док би се овај други, означен као немачки 
органицистички модел, могао сматрати тзв. објективистичким 
концептом нације јер националну припадност доводи у директну 
везу са етничким и културним критеријумима, односно особено-
стима једне етније.155 

Генерално узевши, оно што је својствено већини нацио-
налних токова конструкције идентитетског оквира, када говори-
мо о европским нацијама, јесте да је он настајао као доминантан 
процес легитимизације идеје и концепта сувереног народа који 
се конституише насупрот идеји владарске суверености, констру-
ишући политичку заједницу засновану на вредностима и прин-
ципима једнакости и братства унутар сопственог националног 
корпуса. Концепт нације као сувереног тела настоји да превлада 
и трансцендира класну структурираност и социјалну условље-
ност старе заједнице, која је почивала на подразумеваној лојал-
ности монархијском ауторитету. „За разлику од груписања ста-
новништва које дефинише покорност једном монарху, нација се 
схвата као независна од династичке и војне историје: она је пос-
тојала пре, а надживеће и свог владара.”156 Наслеђена фрагмен-
тарност старог поретка, како у социјално-стратификацијском 
смислу тако и класном погледу, биће превладана у процесима 
суверенизације нације, доводећи макар у концептуолошком сми-
слу сваког припадника национа у позицију равноправности како 
———————————— 
154 Деспотовић Љ. (2014) Конструкција и деконструкција идентитета, Н. Сад, Фа-

култет за европске правно-политичке студије, стр. 177. 
155 Тијенс Ан-Мари (2009) Нација као идентитетски оквир, у зборнику: Идентите-
ти, Клио, Београд, стр. 333. 
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према правном поретку нове заједнице тако и у смислу његовог 
пуног политичког представљања у јединственом парламентар-
ном телу нације. 

Да би постала и опстала као заједница сувереног народа, 
нација је морала да изгради чврсту заједничку идентитетску ос-
нову која ће бити у стању да је интегрише, структурише и нада-
хњује. За такав подухват било је неопходно ангажовати и органи-
зовати све или готово све капацитете, особито културно-                   
-образовне и државне, како би се успешно конструисала сложена 
идентитетска подлога нације у настајању. За тај важан наум било 
је неопходно, у првом реду, консолидовати заједничку културу, 
традицију, обичајност и преточити их у чвршће форме нацио-
налне историје као продукта колективног памћења нове заједни-
це. У ту сврху биће коришћена сва дозвољена средства иденти-
тетског инжењеринга, укључујући и сакрализацију заједничке 
традиције, митологизовање историје, догађаја и личности. У том 
процесу биће потиснуто и избрисано све оно што их је делило у 
прошлости, а наглашено и канонизовано све што спаја и инте-
грише. Улога националне историографије у том послу била је 
кључна и незаменљива. „Политички митови имају особито важну 
улогу у стварању политичке подлоге којом се осмишљавају ос-
нове настанка и оснивања једне политичке заједнице.Ти тзв. ос-
нивачки митови постају тако незаобилазан сегмент свести о кон-
ституисању сваког националног политичког поретка без обзира 
на његову величину и карактер.”157 

Такође, у процесима конструкције националног идентитета 
требало је учинити огроман напор за стандардизацију и соција-
лизацију модерног језика као кључног фактора интеграције наци-
је. „У целој Европи хомогенизација језика јавља се као неопхо-
дан услов за остварење нације као друштвене и културне цели-
не.”158 Недостатак једног стандардизованог језичког оквира наци-
је могао је бити непремостив проблем у процесу довршавања 
изградње националног идентитета. Стога су национални покрети 
и бројни културни субјекти и организације овај задатак схватиле 
сасвим озбиљно, не препуштајући га волунтаризму и стихијнос-
ти. Не чуди стога озбиљан приговор Ј. Г. Хердера немачкој арис-
———————————— 
157 Деспотовић Љ. (2010) Политички митови и идеологије, Каирос, Сремски Карловци, 
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тократији тога времена да немачки говоре „само са својим коњи-
ма и послугом”. Чак су и многе модерне академије наука и умет-
ности (као у Француској, на пример) настале пре свега у сврху 
изградње, стандардизације и популаризације националног језика. 
„Немојмо се преварити, употреба језика је суштински важан улог 
власти. Све је језик. Све креће од језика да би се језику врати-
ло.”159 

Уз то, наравно, упоредо су ишли и други процеси, не мање 
значајни, као што су изградња институционалних капацитета 
националне државе, њене економске а нарочито индустријске 
базе. Такође, било је неопходно у социјалном контексту доврши-
ти процесе конституисања грађанства као класе, јер је оно било и 
остало, упркос бројним примесама фолклорног и руралног садр-
жаја који је испуњавао нови идентитетски оквир, главни носилац 
националног конституисања. Грађанство које се окупило око 
републиканског принципа државног уређења особито је било 
снажно у Француској. Та идеја сажимала је у себи неколико важ-
них демократских и интегративних принципа – идеју народне 
суверености, заједничког представничког тела, јединственог пра-
вног поретка, равноправност грађана по рођењу и сл. Сви ови 
интегративни принципи постаће окосница сваког будућег устрој-
ства демократског поретка власти, без обзира да ли је он органи-
зован као републикански или монархијски.  

 
 
 
 

Интеграциона инверзија и деструкција идентитета 

У фази интензивног социјалног инжењеринга националних 
идентитета главни акценат је био стављан на оне функције које 
су доприносиле њиховој интеграцији, консолидацији и хомоге-
низацији. Сви ови процеси код већине европских нација одвијали 
су се углавном у 19. веку, па га с правом многи историографи 
називају великим веком нација. Но то није случај и са делом зака-
снелог националног конституисања који се одвијао делом на 
простору средње Европе (словачка, украјинска и друга нацио-
нална конституисања), а највећим делом на југоистоку Европе, 
односно међу земљама бивше Југославије, где је доминантан био 
процес стварања тзв. синтетичких националних идентитета. 
———————————— 
159 Гросувр А. (2014) Париз, Берлин, Москва – пут независности и мира, Фондација 
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Синтетички карактер нових псеудонационалних творевина, нас-
талих на развалинама старог поретка бивше СФРЈ, то најбоље 
илуструје. „Понекад се идентитети могу напросто преливати 
преко територијалних граница или бити свесно стварани тако да 
надилазе постојећи мозаик држава и њихових граница.”160 

За разлику од наведена два модела, који су као своју прет-
ходницу имали и снажан процес протонационалне самоиденти-
фикације и моделирања, код модела синтетичких нација161 глав-
ни национални конституенти били су смештени у религијско-      
-конфесионалну и лингвистичку сферу, као и у стране, спољно-
политичке факторе – катализаторе. Формирање нових синте-
тичких националних идентитета комбинација је аутономних 
тежњи национално још увек недовољно издиференцираних ет-
ницитета са ових простора и политичких пројеката великих гео-
политичких фактора који су у своје експанзионистичке планове 
укључивали и стварање нових националних држава играјући на 
карту регионалних разлика, конфесионалне нетрпељивости и 
онога што је Сигмунд Фројд у психолошком смислу означавао 
као „нарцизам малих разлика”. Суверене нације су се стварале на 
природан начин током дужег временског периода и на етничким 
територијалним целинама на којима су вековима обитавале, као и 
на основама јасног језичког континуитета, етничког идентитета, 
заједничке културе, националне свести и националне државе као 
израза њене пуне суверености. Насупрот томе, синтетичке наци-
је су стваране под пресудном улогом псеудонационалних елита 
окупљањем етније, делова различитих народа или различитих 
верских идентитета истог народа, на једном простору, стварајући 
и градећи синтетичку свест о припадању једној политичкој зајед-
ници и њеној новоформираној државној јединици.162 „Тај процес 
језичког стварања, повезан са појавом тражења националних 
права, наставља се и данас. Он је управо на делу у новим држа-
вама насталим после распада бивше Југославије...”163  

Стварање синтетичких нација због своје велике историј-
ске доцње произвело је неутаживу потребу код носилаца ових 

———————————— 
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процеса да врше деконструкцију, односно разарање других наци-
оналних идентитета не би ли новом синтетичком идентитету, у 
фази његове убрзане конструкције и консолидације, прибавили 
неопходан историјски, језички, културолошки, религијски и сим-
болички садржај. Највећи део нових синтетичких идентитета 
настајао је у процесу девастације и сакаћења националног иден-
титета Срба на целом простору бивше СФРЈ. О злоћудности тих 
процеса по Србе, у контексту директног разарања бивше СФРЈ, 
непристрасно сведочи белгијски публициста Мишел Колон у 
својој књизи Лажљиви покер – велике силе, Југославија и будући 
ратови када каже: „Бон и Вашингтон радили су на разбијању 
Југославије; Срби који су одбијали то разбијање морали су, да-
кле, бити уништени. А да би се то постигло – најпре демонизова-
ни.”164 Ови опасни и по српску нацију малигни процеси прете да 
угрозе опстанак национа, јер је девастација идентитетског и је-
зичког ткива до те мере брутална да производи несагледиве пос-
ледице. Као што је током двадесетог века поднео значајна демо-
графска и територијална сакаћења, тако и данас српски национ 
трпи додатну девастацију и деконструкцију идентитета. Отима 
му се језик, затире култура, круни традиција, брише памћење, 
репрограмира свест, руше богомоље, фалсификује историја, по-
тире државност, откида територија, негира сувереност и мења 
колективни кôд у вишевековној карактерологији народа из-
грађеног на косовском завету. Дезинтегрисање српског чиниоца 
после слома друге јужнословенске супранационалне интеграције 
не може да се тумачи као постбиполарна инерција зато што траје 
већ четврт века после пада Берлинског зида. Да се ради о важном 
геополитичком циљу показује подршка земаља Запада јачању 
државности и унитарности осталих постјугословенских републи-
ка. (...) Оне стимулишу национално конституисање отпадника од 
српског етничког стабла и њихово све жешће антагонизовање 
према Србима, док истовремено деструктивно делују на српски 
национални идентитет и ултимативно захтевају „промену свес-
ти” као услов српског укључивања у нове, евроатлантске супра-
националне интеграције.”165 
———————————— 
164 Collon M. (1998) Poker Menteur les grandes puissances la Yugoslavi et les prochaines 

querres, Editions EPO et Michel Colon, Brushel. стр. 15. 
165 Степић М. (2014) Српски парадокс: национална дезинтеграција као услов супрана-
ционалне интеграције, у зборнику: (Дез)интеграција држава и идентитет, ИПС, 
Београд, стр. 169. 
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Главни садржај градње идентитета синтетичких нација на 
нашем простору везан је за процесе доконструкције идентитета 
српске нације. У структуралном смислу тај процес има неколико 
својих значајних компоненти: 

 

– спољнополитичка димензија указује на доминантан коауторски 
допринос страног фактора у подршци локалним несрпским псеу-
донационалним елитама, али и на њихов директан притисак и де-
вастациони учинак. Међународни фактор је применом политике 
двоструких стандарда према Србима примењивао најстроже мере 
уцењивања, кажњавања и сегрегације.166 

– геополитичка димензија декодира укупне контекстуалне струк-
турне промене које су у првој фази биле усмерене на рушење и ра-
зарање уставног и политичког поретка бивше СФРЈ, а у другој ди-
ректну подршку конституисању патуљастих псеудодржавних тво-
ревина на њеним темељима. Многе од тих држава (Црна Гора, 
БиХ, Македонија, КиМ и др.) данас су потпуно дисфункционалне 
и неспособне за властиту егзистенцију, опстајући само уз директ-
ну финансијску, политичку и војну подршку једног дела 
међународне заједнице, директно и дубоко инволвиране у овај 
процес. 167 

– економско-етатолошка димензија указује на убрзане девастације 
и разарања привредног и институционалног ткива новонасталих 
држава кроз процесе њихове деиндустријализације, десуверениза-
ције, деинституционализације и сл. Кроз концепт тзв. геополитике 
сиромаштва државе из региона гурнуте су у сиромаштво, дугове и 
трајну бесперспективност не би ли на овај начин биле лакше кон-
тролисане и међусобно конфронтиране.168 „За наш простор овај 
концепт значи стварање нове безбедносне архитектуре југоистока 
Европе, у којој је Србији намењена мучна позиција економски не-
корисне зоне Европе.”169 

 
 
 

Трагичну и деструктривну компоненту ових дешавања, ге-
нерисану од стране међународног фактора са Запада, још у уводу 
своје књиге истиче и Жил Труд, који каже: „Недавни распад јед-
не земље која се налази усред Европе на пет, па и шест независ-
них ентитета, након што је та држава седамдесет година раније 
била створена уз подстицај и активну подршку савезничке, у 
———————————— 
166 Види: Труд Алексис-Жил (2013) Разарање Балкана, Метелла, Београд 
167 Види: Јевтовић З. ; Деспотовић Љ. (2010) Геополитика и медији, Култура полиса, 

Нови Сад 
168 Види: Митровић Љ. (2008) Савремени Балкан у кључу геополитике, ИПС, Београд 
169 Петровић З. Пироћанац (2013) Вашингтерна и Срби, ИПС, Београд, стр. 280. 
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првом реду француске дипломатије, представља, по мишљењу 
свих посматрача, један од најтежих неуспеха Европе, а уз то је 
покренуо и најкрвавији сукоб на нашем континенту после Другог 
светског рата, сукоб у коме је пало око двеста хиљада жртава и 
било преко два милиона расељених лица, ово по мерилима Ује-
дињених нација.”170  

Као што видимо из наведеног примера, још увек је на делу 
логика која на унутрашњем плану ниже стратификоване социјал-
не слојеве посматра као тзв. опасне класе, а на међународном 
плану националне државе доживљава као преживели и претећи 
облик национализма који је неопходно деструисати због наводне 
реметилачке праксе која смета лаганом и бесконфликтном наме-
тању глобализма. У таквим концептуолошким оквирима глоба-
лизације национална држава је постала главна мета. Идеолози 
глобализма сматрају да је треба дезинтегрисати и заменити мање 
опасним регионалним и подрегионалним структурама које се 
форсирано граде као део нове глобализоване архитектуре новог 
светског поретка. Оваква стратегија деловања, по Робету Куперу, 
„почива на претпоставци да су националне државе суштински 
опасне и да је једини начин да се укроти анархија нација хегемо-
нија над њима.”171 У склопу овакве концептуолошке стратегије 
девастирана је чак и бивша СФРЈ, иако је била вишенационална 
и мултиконфесионална државна заједница. Истину говорећи, 
дезинтеграцију ове државе определили су и други геополитички 
интереси, а не само означени глобализацијски циљеви. 

У последњој деценији актуелних политичких токова у Ср-
бији њена је тзв. политичка елита мимо демократског референ-
думског изјашњавања грађана и озбиљне расправе у стручној 
јавности, потпуно некритички, главне политичке процесе у зем-
љи усмерила у правцу тзв. међународних интеграција, од којих је 
примарни правац дат путу Србије ка чланству у Европској Унији. 
Упркос никада аргументованим разлозима за испољени еврофа-
натизам, тзв. демократска политичка елита у Србији (постпето-
октобарска, којој су се „покајнички” придружили и политички 
патрљци Милошевићевог режима) упорно настоји да промовише 
и имплементира стране политичке интересе у земљи, правдајући 
———————————— 
170 Труд Жил (2010) Етнички сукоби у Титовој Југославији 1960-1980., ИК Зорана 

Стојановића, Нови Сад, стр. 5. 
171 Купер Р. (2009) Распад нација, Ф. Вишњић, Београд, стр. 48. 
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такву политику наводним интересом грађана Србије да постану 
део система ЕУ интеграција. Она делује само као вазална тран-
смисија, јер суштинским токовима и „политичким процесима у 
земљи не управљају национални кадрови, већ представници дру-
гих земаља који организују промену влада, спроводе специјалне 
операције у циљу промене политичког система, усмеравања по-
литичких странака, разбијања неподобних опозиционих странака 
и оснивања нових странака.”172  

Критички настројени европски интелектуалци дуго већ 
указују да ни нације које су већ чланице ЕУ нису власнице и 
контролори својих виталних националних интереса, те да су их 
готово неповратно предали хировитој вољи западноатлантског 
хегемона. Нимало случајно то посебно истиче француски геопо-
литичар млађе генерације Анри де Гросувр када апелује да се 
Европа реши овог туторства и избори за своју независност: „Не-
зависност Европе није луксуз нити таштина већ витални услов. 
Или је једна заједница господар својих виталних интереса, или их 
она поверава другој страни за коју они нису витални.”173 Еман-
ципација европских нација из „загрљаја” евроатлантизма намеће 
се тако као примарно питање њиховог опстанка и развоја.  

Насупрот наслеђеним модернизацијским дефицитима и 
стога неоспорном потребом за инстинском модернизацијом, срп-
ска држава и друштво ће на путу евромодернизације морати да 
преживи мноштво промена које на директан начин девастирају и 
оно мало државног, друштвеног и националног ткива које је ус-
пело да преживи експерименте социјалистичке псеудомодерни-
зације, ужасе грађанског рата, економских санкција, пљачкашке 
приватизације, НАТО агресије и других транзицијских марифет-
лука на рачун грађана Србије. Ипак, најтежи услови евроинте-
грација Србије исказани су у ултимативном захтеву за одрица-
њем од главних виталних интереса нације: признавање КиМ, 
сакаћење територија, девастација економије, пауперизација 
грађана, упросечавање образовног система, разарање села и сл. И 
овде се белодано види до сада јасно исказан и аргументован став 
да су према Србији примењивани принципи политике двостру-

———————————— 
172 Гускова Ј. (2010) Савремени геополитички положај Србије као резултат активно-
сти спољног фактора у условима глобализације, у зборнику: Србија у савременом 
геостратешком окружењу, Медија центар Одбрана, Београд, стр. 23. 

173 Гросувр А., стр. 35. 
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ких стандарда. То такође истиче и колега С. Самарџић, који је у 
разним својствима (саветник премијера, члан тима за преговоре и 
министар) био непосредни учесник преговора о ЕУ интеграција-
ма Србије и статусу КиМ-а: „Како год посматрали и оцељивали 
више него полувековни процес европских интеграција у кључу 
Европске заједнице или Европске Уније, остаје на снази модерна 
матрица државности коју ни тај јединствени интеграциони про-
цес у свету и савременој историји није довео у питање. Ту мат-
рицу чине три ствари у које се ЕЗ-ЕУ никада није мешала: пита-
ње државних граница, питање унутрашњег државног уређења и 
питање идентитета државе. Такву интервенцију Унија је себи 
допустила само у случају Србије, и то у сва три сегмента.”174 

Један од најтрагичнијих захтева по национални идентитет 
Срба, који већ неколико година долази из простора ЕУ а на-
рочито СР Немачке, фокусирао се на императиву промене наци-
оналног кода и менталитета српског национа као базичног услова 
за приступање Унији. „ЕУ је у Србији све време водила перма-
нентни културни рат (против српске културе). Подржавали су 
пројекте који су имали за циљ „усвајање европских вредности и 
европског идентитета”, а омаловажавали и ругали се традицио-
налној српској култури и вредностима.”175 Притом, званичници 
ЕУ који су били задужени за прекодирање српског националног 
идентитета нису поштовали сопствене стандарде када говоримо о 
изграђивању тзв. европског идентитетског оквира, који недвос-
мислено инсистира на поштовању изворних националних особе-
ности које не смеју да се жртвују у процесу изградње тзв. европ-
ског културног идентитета. „Уговор из Мастрихта нарочито 
наглашава да Европска заједница доприноси развоју култура 
држава чланица, уз поштовање њихове националне и религијске 
разноликости, уз истовремено истицање заједничког културног 
наслеђа.”176 Дакле, опет је реч о примени двоструких аршина 
који се намећу Србима као експлицитан услов међународних 
интеграција, упркос недвосмилено јасним стандардима понаша-
ња у тим приликама који су утврђени најважнијим конституцио-
налним актима Европске Уније. „Приче о идентитету и поли-

———————————— 
174 Самарџић С. (2008) Градња и разградња државе, Ф. Вишњић, Београд, стр. 26. 
175 Милошевић З. (2010) Политичка модернизација, ИПС, Београд, стр. 247. 
176 Деспотовић Љ. (2014) Конструкција и деконструкција идентитета, стр. 168. 
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тичка пракса која се тиче Европске Уније међусобно се допуњују 
и оспоравају приче које се тичу националних држава.”177 

Не чуди овакав став високих званичника међународне за-
једнице, јер је реч о специфичном феномену тзв. интеграционе 
инверзије, на коју с правом упозорава колега Миломир Степић, а 
која подразумева својеврсну релативизацију основног смисла 
појма интеграција, који је до те мере извитоперен да у својој 
крајњој конотацији представља „софистицирано” средство оп-
равдања за окупацију неке земље. „Сходно томе, неолиберално 
схватање интеграција данас мање подразумева спајање делова у 
целину и повећавање унутрашње кохезије, већ углавном тај по-
јам добија геополитичку конотацију територијалне експанзије. 
Интеграција је постала привидно бенигна варијанта и „поли-
тички коректна” замена за традиционалне поступке (не)оружане 
агресије, (не)посредне окупације, (нео)колонијализма и (нео)им-
перијалне доминације”178 

 
 

Закључак 

Не можемо а да не истакнемо као главну поенту нашег ра-
да – својеврсну историјску и политичку антиномију када гово-
римо о феноменологији и суштини националних идентитета. Та 
антиномичност се огледа у чињеници да је оно што је у почетку 
био основни супстанцијални модус настанка нација и њихове 
консолидације – интегративна функција – данас у великој мери, 
захваљујући бруталним мерама наметања глобализма као идео-
логије, претворено у његову потпуну политичку супротност. Та 
својеврсна интегративна инверзија суштине и функције нацио-
налног идентитета произвела је низ деструктивних последица, 
међу којима су недвосмислено најтрагичније и најразорније раз-
бијање националне државе и разградња њених институционал-
них капацитета. Ово особито у државама које су категоризоване 
као полупериферија и периферија новог светског поретка моћи. 
Као последице ових опскурних процеса српска држава и српски 
национални идентитет трпе несагледиво тешке девастационе 
———————————— 
177 Dodds K. (2009) Geopolitika, Šahinpašić, Sarajevo, str. 101. 
178 Степић М. (2014) Српски парадокс: национална дезинтеграција као услов супрана-
ционалне интеграције, у зборнику: (Дез)интеграција држава и идентитет, ИПС, 
Београд, стр. 154. 
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учинке који, ако се и даље наставе овим интензитетом, реално 
прете да у неколико наредних деценија произведу државни нес-
танак и демографски слом српске нације.  

Српска држава и нација могу се у актуелној ситуацији тре-
тирати као својеврсна разваљена заједница чији су државни, вој-
ни, економски, образовни, научни, културни, институционални и 
други подсегменти друштва и политичког поретка у великој мери 
девастирани и дисфункционални. Разлози за тако тешко стање, 
поред коауторског доприноса домаће олош-елите,179 налазе се 
пре свега у наметнутом геополитичком оквиру деструкције. 
Он се може дефинисати као прикривена и „пријатељска” окупа-
ција земље која је у политичком и економском сегменту покрила 
целу државну територију, а у војном смислу додатно – простор 
њене јужне покрајине Косова и Метохије.180  

 

———————————— 
179 „Државно руководство и даље одржава код Срба осећај кривице, извињавајући се 

за оно за шта Срби немају никакве кривице, и активно сарађује са Хашким трибу-
налом”, у: Гускова Ј. (2010) Савремени геополитички положај Србије као резул-
тат активности спољног фактора у условима глобализације, у зборнику: Србија у 
савременом геостратешком окружењу, Медија центар Одбрана, Београд, стр. 23. 

180 „Србија се третира као поражени противник, а „европски” оквир се користи да се 
доврши геополитичка прекомпозиција простора којој се она опирала деведесетих 
година. У то се, међутим, придодају и разни елементи који воде подривању иден-
титета већинског народа и државе.” у: Ђурковић М. (2014) Европске интеграције 
Србије између нормативизма и геополитике, Култура полиса, посебно издање, Но-
ви Сад, стр. 105. 



 

 135

 
 
 
 

X 

ГЕОПОЛИТИКА И УСТАВ 

ГЕОПОЛИТИЧКИ КОНТЕКСТ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ 
И НЕКИ АСПЕКТИ МОГУЋЕ РЕГИОНАЛИЗАЦИЈЕ 

СРБИЈЕ 

Геополитички контекст уставних промена или доношења 
новог Устава најчешће је до сада код нас био или потпуно зане-
марен или само овлаш помињан, па и тада више у вези са разло-
зима који нису академски. Због чињенице постојања различитих 
политичких, идеолошких, националних, културних и верских 
разлика и интереса, досадашње искуство у расправама о новим 
уставним решењима одвијало се у атмосфери жестоких поли-
тичких борби и сукобљавања, у којима је стручни аспект често 
бивао инструментализован и злоупотребљен за рачун различитих 
интересних групација. Те на моменте жестоке и нетолерантне 
расправе, које су одражавале унутрашње напетости политичког 
бића Србије, у великој мери су замагљивале поменути геополи-
тички аспект уставних решења. Питања вертикалне организације 
власти нису искључиво везана за унутрашњу политичку динами-
ку промена политичког и правног система једне земље, већ су 
дубоко, иако не тако транспарентно, везана и за спољнополи-
тичке односе, а посебно за тематско поље које се у геополитици 
означава геополитичким поретком моћи. Базична или тзв. ла-
тентна димензија геополитике управо у домену геополитичких 
циљева наглашава да су манифестације геополитичких планова и 
понашања појединих међународних фактора у директној вези са 
питањима територијалне организација власти у једној земљи. Да 
ли ће уставно уређење бити у домену просте или сложене орга-
низације државе, са разним вертикалним варијацијама у великом 
сегменту, зависи и од геополитичких фактора а не само од објек-
тивних потреба и односа снага у њеном политичком телу. У наз-
наченом геополитичком контексту такође је важно истаћи значај 
и тзв. геополитичког кода, тачније перцепције једне државе и 
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нације о сопственом геополитичком положају, његовим квалите-
тима и манама, као и прилично искривљене представе које се 
тематизују у простору геополитичких митова и стереотипова о 
међународном окружењу, потенцијалним савезницима или неп-
ријатељима, њиховим плановима, циљевима и претензијама ка 
суседним земљама или читавом региону. Разни геополитички 
фактори (војни савези, регионалне асоцијације, међувладине 
организације, нво, велике корпорације, обавештајне службе и сл.) 
у великој мери утичу и на проблем уставног устројства једне 
земље, на карактер политичког система, динамику унутрашњих 
односа и перспективе развоја. У домену тзв. геополитичких пла-
нова, циљева, понашања, али и дискурса, лакше ће се моћи деко-
дирати шири али и дубљи опсег значења везаних за прекомпози-
цију уставно-правног и политичко-системског поретка државе. У 
пољу тзв. геополитике сиромаштва181 ови утицаји се лако пре-
познају и постаје јаснија њихова амбиција да преузму контролу у 
сваком значајнијем политичком процесу таргетиране земље. То 
се посебно односи на декодирање мотива и интереса појединих 
политичких актера заинтересованих да властиту перцепцију др-
жавне конституције реализују у процесима уставних и поли-
тичких промена, иза чијег деловања потпуно нетранспарентно 
стоје означени фактори моћи. 

Евентуалне промене у тзв. геополитичком поретку, па и у 
самом геополитичком дискурсу, најчешће имају за циљ промену 
односа снага у одређеним регионима света, односно редистрибу-
цију односа моћи, која нужно поред класичних спољнополи-
тичких циљева (територијалне претензије, економска хегемонија, 
политички утицај и сл.) укључује и унутрашње политичке циље-
ве, у чијем је главном фокусу управо питање уставног уређења у 
домену вертикалне поделе власти, као врло суптилном механиз-
му остваривања унутрашње контроле и утицаја у некој земљи. 
„Унутрашњи геополитички циљеви углавном се односе на адми-
нистративно-територијално уређење земље, односно на питања 
централизације или децентрализације власти. У том погледу, 
посебан изазов представља питање регионализације или федера-

———————————— 
181 Деспотовић Љ. ; Ђурић Ж. (2014) Геополитика сиромаштва, Култура полиса, бр. 23, 

Нови Сад 
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лизације државе или пак питање територијалне аутономије за 
поједине националне мањине у условима мултиетничке државне 
заједнице. Геополитички циљеви не морају по сваку цену бити 
обнародовани. Они се понекад једноставно подразумевају и као 
такви чине латентну димензију геополитичке праксе.”182 Низак 
степен транспарентности ових циљева и њихов латентни карак-
тер додатно отежава процену њихове важности у моментима 
када се постављају питања или врше акти дефинисања нових 
решења у простору територијалне организације власти. Осетљи-
вост ових питања и стални притисци ка даљој територијалној 
фрагментацији Србије додатно су утицали да се код једног дела 
политичке и стручне јавности са великим неповерењем и недоу-
мицама прими и сама вест о потреби уставне прекомпозиције 
државе, отварајући старе сумње у ком правцу те промене треба 
да иду и да ли је то само још једна згодна прилика да се настави 
са праксом територијалног прекрајања земље.  

Значај геополитичке перцепције административно-терито-
ријално-политичке прекомпозиције државе бива већи уколико се 
ситуира у владајуће глобализацијске трендове у којима су мале и 
средње државе, моделиране још крајем деветнаестог века као 
модерне националне државе, на главном правцу удара тзв глоба-
лизацијских елита.У процесима декомпозиције базичне институ-
ционалне структуре модерне националне државе нападнути су 
сви важнији капацитети државе, укуључујући и оне који се тичу 
сектора права, образовања, привреде, безбедности, социјалне и 
здравствене заштите, културе и сл. Некада стандардно добар 
институционални оквир државе (друга половина двадесетог века) 
урушен је у првом кораку финансијским и економским кризама, 
те процесима убрзане деиндустријлизације, чиме је угрожена 
материјална основа функционисања и финансирања државних 
институција. Стална пауперизација средњих слојева и девасти-
рање економске основе егзистенције великог дела грађана додат-
но врши притисак на институционални ниво државе појачавајући 
осећање немоћи и блокаде. У другом кораку отворена је криза 
ефикасног управљања институцијама државе на националном 
нивоу. Стална криза институционалне функционалности произ-

———————————— 
182 Килибарда З. (2008) Основе геополитике, Факултет за безбедност, Београд. стр. 26. 
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вела је у трећем кораку огромну кризу легитимитета политичке 
власти, како ону предизборну тако и постизборну. Национална 
држава постала је тако разваљена заједница која није у стању да 
одговори основним базичним потребама својих грађана и која се, 
да би ствари поправила колико-толико на задовољавајући ниво, 
нужно морала обраћати транснационалним структурама моћи 
тражећи њихову помоћ и потпору.183 У таквом контексту насту-
пила је криза легитимацијске и функционалне моћи државе, што 
је имало за последицу успостављање трансфера новог поретка 
институционалне компетенције који се конституише у равни 
нове глобалне и наднационалне структуре управљања. Поред 
наведеног, на делу је још и стварање нових просторних целина и 
прекрајање постојећих територијалних идентитета државе у ци-
љу промоције подрегионалних идентитета, који агресивно дес-
труишу не само територијалну целовитост једног државног прос-
тора већ и његове симболе и идентитет. 184 У актуелном контек-
сту тектоника балканизације на простору бивше СФРЈ није 
окончана, ти процеси нису завршени, већ само примирени и ме-
дијски ситуирани у поље привидне перспективе ЕУ интеграција 
читавог региона, без јасног плана како ће се вековна жаришта 
националног и верско-конфесионалног сукобљавања трансфор-
мисати у поредак политичке сарадње и економског просперитета. 

У таквим околностима питања унутрашњег уставног 
уређења државе, а особито карактера и конфигурације територи-
јалног аспекта организације власти бива више него деликатно и 
сложено. Евентуалне промене и реконструкција постојећих ре-
шења мора свакако да води рачуна о политичким, географским, 
историјским, културним, привредним, етничким и другим сло-
женостима, али такође и о геополитичким претензијама и инте-
ресима суседних држава, регионалних или глобалних сила и њи-
хових експанзионистичких амбиција. „Зато унутрашње преу-
ређење државне територије спада у прворазредно геополитичко 

———————————— 
183 Деспотовић Љ.; Ђурић Ж. (2012) Разградња националне државе, Српска политичка 

мисао, бр. 2, ИПС, Београд, стр.  41. 
184 Деспотовић Љ. (2012) Српска геополитичка парадигма, Каирос, Сремски Карловци, 

стр. 42. 
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питање и требало би да му се приступа одговорно, рационално и, 
у првом реду, без комплекса, мистификација и предрасуда.”185  

У афирмацији научно-стручног приступа уставним проме-
нама, поготово у оном делу који се бави питањима евентуалне 
регионализације државе или пак њеног устројства као будуће 
регионалне државе, требало би да се бави наука комплексног 
дисциплинарног карактера која се зове региономика или пак ре-
гионалне науке (енг. regional science)186. У таквом научно-                       
-стручном приступу нужно би било дефинисати нека од следећих 
важних стручних али и политичких питања: 

 
 

– циљеви регионализације, у чијем се основном садржајном сегменту 
морају дефинисати политички и партијски интереси, идеолошке 
разлике, економске разлике, геополитички интереси, интеграцио-
ни или пак дезинтеграциони фактори и сл. Јасно декодирање ци-
љева регионализације отвара простор за боља решења и истовре-
мено објашањава мотиве и интересе појединих активних субјеката 
означених процеса; 

– чиниоци регионалне диференцијације и разграничења простора 
подразумевају уважавање постојећих историјских целина, важне 
физичко-географске факторе, друштвено-географске као и поли-
тичко-географске особености. Јасним одређењем овог дела проце-
са регионализације утврђују се јасни критиријуми за промене и 
избегавају волунтаристичке и политикантске расправе које ком-
пликују и контаминирају терен за плоднију стручну расправу; 

– принципи регионализације као што су физиономичност, хомоге-
ност, зоналност, функционалност, одрживост и сл. Овај део проце-
са је особито важан јер би требао да на крајње објекиван начин по-
стави јасне критеријуме за регионализацију и у старту обесхрабру-
је оне предлоге који су стручно неутемељени и вођени искључиво 
политикатским мотивима; 

– регионалне структуре и системи који проучавају постојеће карак-
теристике регионалних структура као што су физичко-географски 
фактори, демографски, економски, културно-језички и етнички 
чиниоци, а као важне факторе и нивое макро, мезо и микро регио-
нализације; 

– последице регионализације, у овом сегменту истраживања посебно 
се анализирају економски, политички, културни, демографски, 

———————————— 
185 Степић М. (2012) Србија као регионална држава: реинтеграциони геополитички 
приступ, Национални интерес бр. 2, ИПС Београд, стр. 35. 

186 Види: Оцић Ч. (2005) Увод у региономику, Знамен, Београд 
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еколошки, па и геополитички аспекти промена и њихове последи-
це на структурно и функционално устројство државе и њених 
грађана. 187 Нажалост, досадашња лоша искуства Србије, као што 
су екстремни сепаратизам на Косову и Метохији и јасно уочене 
тенденције центрифугалних тежњи неких делова земље ка сепара-
цији (тзв. геополитичка жаришта) само још више наглашавају 
потребу јасног дефинисања последица сваког новог модела регио-
нализације земље који има амбиције да буде озбиљно прихваћен. 

 
 
 
 

Да би се избегли процеси даље фрагментације државног 
територијала Републике Србије, неопходно је озбиљно и одго-
ворно размотрити предлоге о евентуалној регионализацији Срби-
је која би могла да се трансформише и у форму регионалне др-
жаве као новог уставног устројства земље, али само у случају 
када су принципи нове регионалне структуре усклађени са моде-
лом државе који је конципиран на центрипеталним основама 
интеграције и који уважава функционално-гравитацијски прин-
цип одређивања будућих административних граница региона. 
Постојеће уставно решење које Србију дефинише као унитарну 
државу, упркос овом одређењу, није било препрека да се до сада 
изврше неки од облика регионалног повезивања и развоја, макар 
и на ниво статистичке регионализације који би довео до зајед-
ничког планирања, сарадње и развоја локалне самоуправе. „Неки 
од тих механизама су статистички региони, као и међуопштинска 
сарадња у извесној мери, с тим што се учествовање у доношењу 
развојних докумената, иако изворно републичка надлежност, 
може поверити нецентралним органима.”188 Потпуна регионали-
зација земље подразумевала би уставну промену до нивоа регио-
налне државе, следећи логику јасне потребе да она постане фун-
кционална, блиска интересима самих грађана и привреде, али 
тако организована да Србију интегрише и учини стабилном др-
жавном и политичком заједницом. У ту сврху презентоваћемо 
модел регионализације уваженог професора Миломира Степића 
који, по нашем мишљењу, испуњава горе наведене услове регио-
нализације и представља стручан, професионалан и надасве од-
говоран предлог. У његовој презентацији нећемо моћи залазити у 
———————————— 
187 Степић М. наведено дело, стр. 11. 
188 Голић Д. ; Почуча С. (2014) Статистички региони у Србији, Култура полиса бр. 
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детаље и подробнију аргументацију (која је, наравно, јасно изло-
жена и објашњена у основном предлогу професора Степића), јер 
нам је базична намера да он послужи превасходно као јасан при-
мер поштовања значаја геополитичке компоненте територијалног 
преуређења земље.  

На постављено питање каква је концепт регионализације 
потребан Србији, или још прецизније, да ли је то мали број вели-
ких региона са бројним становништвом и табуизираним админи-
стративним границама постојећих покрајина и града Београда, 
Степић даје негативан одговор. Он на врло јасан и аргументован 
начин износи разлоге за такав став: 

 

– зато што би такви региони лакше тежили ка аутаркичности, држа-
воликости и центрифугалности; 

– зато што би се унутар њих тешко издвојили оптимални регионални 
центри; 

– зато што је Србија веома слабо саобраћајно повезана и доступност 
регионалним центрима била би компликована, напорна, дуготрај-
на и скупа за грађане из удаљених крајева региона; 

– зато што би такви региони били вештачке, антигеографски укруп-
њене територијалне целине са великим бројем становника за усло-
ве Србије; 

– зато што би организацију власти у њима било тешко успоставити, 
те такви региони не би били у интересу грађана.189 

 
 
 

Као алтернатива оваквом неприхватљивом концепту реги-
онализације нуди се модел већег броја малих региона, са мањом 
територијом и са малобројнијим становништвом, у којима је ла-
кше успоставити регионалне центре, где су саобраћајне везе бо-
ље инфрастуктурно постављене, где постоји компатибилност 
економске производње, где већ постоји изграђена култура регио-
налног повезивања и где су региони складније територијалне 
целине, ближе грађанима и примеренији њиховим потребама и 
интересима. Овакав принцип регионализације трансцендира по-
литичке и дезинтегришуће процесе, логику и суштину региона-
лизације везује за два кључна принципа: први је интегративни 
принцип јединства земље са функционалном и уравнотеженом 
територијалном организацијом, а други принцип је у складу са 
базичним економским, културним, образовним и комуникациј-
———————————— 
189 Степић М. исто, стр. 22. 
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ским потребама грађана, а не монета за намиривање мегаломан-
ских политичких амбиција делова тзв. политичке елите у Срби-
ји. „Основни геополитички приступ у коригованом моделу реги-
онализације (М. Степић) из 1997. године био је центрипетални и 
реинтеграциони, а геоекономски принципи формирања и омеђи-
вања региона функцијско-гравитацијски и саобраћајно-географ-
ски (доступност центара).”190 

У конкретном предлогу регионализације господина М. 
Степића, изложеном у раду Политичко-географски аспекти ре-
гионализације Србије,191 предложена је регионална организација 
која подразумева постојање 13 региона који својом територијал-
ном, саобраћајном, културном и економском компонетом, те 
бројем становника и регионалним центрима, на најбољи начин 
остварују презентоване принципе регионализације. У том Степи-
ћевом моделу предвиђено је формирење следећих регионалних 
целина са административним центрима:  

 
 

– Бачка, са регионалним центром у Новом Саду; 
– Банат, са центром у Зрењанину; 
– Срем и Мачва, са регионалним центром у Сремској Митровици; 
– Београд;  
– Подунавље, са центром у Смедереву; 
– Западна Србија, са центром у Ужицу; 
– Централна Србија, са центром у Крагујевцу; 
– Источна Србија, са центром у Зајечару;  
– Стара Рашка, са центром у Краљеву;  
– Југоисточна Србија, са центром у Лесковцу;  
– Централна Србија, са центром у Нишу; 
– Метохија, са центром у Пећи;  
– Косово, са центром у Приштини. 

 
 
 
 

Овако постављени региони били би јасно дефинисане це-
лине са прилично уравнотеженом територијалном компонетом, 
као и бројем становника. Они би имали и јасно одређене админи-
стративне центре, добро инфраструктурно и економски повезане 
области које гравитирају ка једном регионалном центру или са 
још неколико урбано и привредно профилисаних целина које 
———————————— 
190 Исто, стр. 23. 
191 Гласник (2002), свеска LXXXII, број 1. Српско географско друштво, Београд, стр. 
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могу у перспективи да постану значајне привредне тачке грави-
тације. „Сами региони били би привредно, управно и услужно 
полицентрични, а развојну атрактивност не би имали само урба-
ни центри, већ и осовине које их повезују. Будући да су региони 
територијално мали, доступност наведеним центрима и развој-
ним осовинама из ободних делова региона била би лакше оства-
рива, што значи да би могао да се избегне економски и демо-
графски „хало ефекат” регионалних међа.”192 Предложена мор-
фологија регионалних целина схваћена је као један еластичан и 
рационалан модел регионализације Србије који је уважио основ-
не принципе регионализма. Он иде на руку центрипеталној и 
интегративној организацији државе, уважавајући при том најва-
жније критеријуме који би од нових регионалних целина створи-
ли уређене и функционалне заједнице ближе грађанима и њихо-
вим потребама.  

Овакав модел предложене регионализације Републику Ср-
бију види као модерну регионалну државу, интегрисану на осно-
вама демократске и легитимне децентрализације, чувајући исто-
времено њену државну, територијалну и политичку целовитост и 
сувереност. „Преобликовање Србије у регионалну државу био би 
рационалан поступак, а основни постављени циљ регионализаци-
је требало би да буде повећање унутрашње територијалне кохе-
зије и спасавање државе од инерције дезинтеграције и сепарати-
зма.”193 У таквом уставном концепту Србија би имала тростепени 
ниво вертикално организоване власти, у чијем би се средишњем 
делу, дакле између нивоа централне власти и локалне самоупра-
ве, нашао предложени регионални ниво власти. Ми у овом раду 
нећемо улазити у детаљнију расправу око самог садржинског 
дела организације и права регионалног нивоа власти, јер нам је 
основна интенција била да покушамо да дефинишемо геополи-
тички контекст могућих уставних промена које би водиле ка 
регионалном облику територијалне организације власти у нашој 
земљи. Процеси децетрализације и регионализације неке држав-
не заједнице не смеју да имају других скривених циљева и моти-
ва, поготово не оних који би, као до сада у појединим предлозима 

———————————— 
192 Степић М., нав. дело, стр. 24. 
193 Исто, стр. 36. 
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и решењима, додатно деструирали територијалну целовитост и 
уставну сувереност државне заједнице. Пре приступања било 
каквим променама постојећег уставног оквира Србије, нужно је 
на утемељен и демократски начин отворити расправу о циљеви-
ма, мотивима и интересима једне такве трансформације највишег 
правног акта државе. Јер је питање уставне трансформације Ср-
бије у датим геополитичким и међународним околностима не 
само питање њене децентрализације и деметрополизације, већ 
суштинско питање њеног равномернијег регионалног развоја, 
даље демократизације политичких односа, ефикасније изградње 
институционалног оквира политичког и правног система и, нара-
вно, очувања територијалног и националног државног оквира у 
постојећем поретку геополитичке моћи у региону. 

 
 

Закључак 

Дефинисањем геополитичког контекста и могућих устав-
них промена истакли смо њихов значај за територијалну органи-
зацију власти, особито оног који је мотивисан за даља и боља 
решења усмерена у правцу децентрализације и регионализације 
Србије. Кратким скицирањем предложеног модела регионализа-
ције указали смо на значај ове теме, али и на могућа уставно-        
-правна решења која би у већој мери него до сада уважила потре-
бу очувања територијалне целовитости земље, особито у контек-
сту даљих покушаја за њено територијално прекрајање и деста-
билизацију, а при том би била ближа грађанима и у великој мери 
унапредила перспективу привредног и демократског развоја зе-
мље. Поштовање основних принципа и правила региономике, 
као сложене научне дисциплине, и одважније учешће струке у 
предстојећим расправама допринело би јаснијем и прецизнијем 
дефинисању циљева и праваца евентуалних уставних промена, 
као и квалитету предложених решења. 
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