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УВОДНА РЕЧ

Драги читаоци!
Сматрајући значајним и подстицајним да се на једном месту окупи реч 

будућих младих истраживача и научника, студентска организација Српски 
политички форум, која више од деценију промовише српску политичку 
мисао на Факултету политичких наука, одлучила је да покрене издавање 
стручног часописа студената друштвено-хуманистичких наука и уметности 
„Политеума“.

Студирање на Факултету политичких наука обухвата изучавање 
различитих дисциплина друштвено-хуманистичког профила, те сматрамо 
пригодним да ова идеја потекне са нашег Факултета, од стране једне 
студентске организације. С тим у вези, у првом броју часописа заступљени 
су радови студената Правног факултета, Филозофског факултета и Факултета 
политичких наука Универзитета у Београду, и то из следећих области: 
политикологија, политичка економија, филозофија и теорија уметности, са 
тежњом ширења наше мале научне заједнице на преостале дисциплине исте 
научне оријентације.

Као новима на пољу стручне периодике, од неизмерне помоћи су нам 
била усмерења и савети нашег пријатеља Милана Вукелића, докторанда 
Факултета политичких наука, и стога му дугујемо највећу захвалност. Такође, 
захваљујемо се и свим сарадницима на пројекту који су увидели важност 
оживљавања ове идеје и пружили нам безусловну помоћ и подршку.

Напослетку, не смемо изгубити из вида да је суштина сваког научног 
подухвата указивање на значај актуелних тема или враћање неправедно 
занемарених тема у водећи дискурс академске заједнице, за шта су задужени 
наши аутори. Ипак, на нама остаје најтежи али инспиративан задатак: да 
ослушнемо Ваша размишљања и дилеме на које наилазите приликом читања 
ових редова и да увек изнова тежимо да пробудимо критички дух који покреће 
на тражење одговора и стварање великих дела. Онда ћемо знати да смо на 
правом путу.

Уредници
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РЕЧ ГОСТУЈУЋЕГ УРЕДНИКА

Пред читаоцима се налази први број стручног часописа студената 
друштвенохуманистичких наука и уметности „Политеума“, чији су творци 
студенти Факултета политичких наука у Београду, чланови организације 
Српски политички форум.

Ова студентска организација настала је на Сретење 2007. године и 
у фокусу рада има проучавање и неговање, пре свега, српске културе и 
историје али и анализу бројних политичких питања, како на домаћој тако и на 
међународној сцени. Организацијом бројних трибина политичке и културне 
садржине, Српски политички форум даје нескроман допринос развоју 
целокупних друштвених наука, како у нашој земљи, тако и у региону.

Сходно томе, настанак стручног часописа „Политеума“ представља још 
један корак даље. Први број, за који можемо рећи да је интердисциплинаран, 
састоји се од девет радова у којима су аутори детаљно анализирали бројне 
феномене попут глобализације, демократизације, десничарског екстремизма, 
религије и друге, који и те како утичу на савремено друштво. На тај начин, 
аутори су дали друштвени и научни допринос који је вредан сваке пажње и 
заслужује похвале.

У нади да ће издавање часописа „Политеума“ како време буде одмицало 
постати пракса, мени је као гостујућем уреднику првог броја част да будем део 
овог пројекта.

Срдачно,

Милан Вукелић,
докторанд Факултета политичких наука

и аутор научне монографије
„Косово и Метохија под заставом Исламске државе “



Издавање часописа је омогућила 
Фондација Заједно за младе - 
проф . др Даница Грујичић .
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ДЕМОКРАТСКЕ РЕФОРМЕ ПОСРЕДСТВОМ 
АУТОРИТАРНИХ МЕТОДА НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ

Јелена Мањић*

Сажетак: Овај рад ће се бавити анализом процеса демократизације, 
као дела једног ширег процеса транзиције у државама Западног Балкана, са 
посебним освртом на Србију. Претпоставка од које ауторка полази јесте да је 
непотпун процес транзиције на поменутом простору настао због недемократске 
политичке културе, а акценат се ставља на комунистичко, патерналистичко 
наслеђе, који су сами по себи захтевали ауторитарни режим управе. Рад ће 
имати неколико нивоа анализе. Први део ће се бавити поређењем различитих 
стратегија и метода које су предлагане и коришћене у циљу демократизације, 
док ће други део представљати покушај да се докаже да до данас није дошло до 
институционалног осигурања исхода овог процеса.

Кључне речи: Западни Балкан, недемократска политичка култура, 
демокрaтизација.

Увод

Крај двадесетог века обележило је урушавање тоталитарних и 
ауторитарних режима широм света. Као логичан след догађаја, настао је 
процес демократизације у свим, од оваквих режима „ослобођеним“, државама. 
„Показало се, међутим, да је демократски оптимизам био претеран“ 
(Вучићевић, 2010, 2), јер су се иза демократије као фасаде крили нови облици 
ауторитаризма.

Овај рад ће се бавити анализом процеса демократизације, као дела једног 
ширег процеса транзиције у државама Западног Балкана. За изабрану тему 
Западни Балкан је веома интересантно подручје које се током прошлих векова 
налазило на раскршћу између Истока и Запада. У раду ће посебна пажња 
бити посвећена Србији због њене специфичне политичке културе, успешног 
балансирања између Истока и Запада, али пре свега због чињенице да је 
Србија означена као наjјауторитарнија држава и највећи кривац за негативна 
дешавања на овом простору у протеклих двадесет година. 

Претпоставка од које се у раду полази јесте да је непотпун процес 
транзиције последица недемократске политичке културе на простору Западног 
Балкана, која корене има у дубокој прошлости, а у највећој мери је под јаким 
утицајем наслеђа комунистичког, патерналистичког режима, на основу ког 
следи захтев за ауторитарним вођством.

Кроз овај рад, у неколико нивоа анализе, биће представљена општа 
обележја транзиције. Уз то ће у кратким цртама бити представљена политичка 
култура доминантна на Западном Балкану, уз кратак осврт на теоријске 
* Студенткиња четврте године Факултета политичких наука у Београду, смер: Политикологија; jelenamanjic@
live.com.
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поставке режима који је био доминантан на овим просторима, док ће трећи 
део представљати покушај да се кроз примере из праксе укаже управо на 
ауторитарне методе и начин владавине који су се крили иза вела демократских 
реформи.

Ауторитарност као елемент политичке културе

Транзиција представља тежак прелазни период из једног система у други, 
након чега би требало да дође до консолидације. Веома је важно нагласити да она 
у себи обухвата капитализам и саму демократизацију. Дакле, за успостављање 
стабилне демократије важан је висок ниво економске развијености. Као услов 
стабилне демократије такође се наводи јака средња класа која представља 
баланс између сиромашних и богатих, између различитих политичких 
крајности и слично (Кецмановић, 2005).

Међутим, у прошлости се показало да друштва која се налазе у кризи, 
тј. на почетку процеса транзиције, једноставно траже ауторитарно вођство. 
Тражи се појединац који ће што пре успоставити ред и мир, без обзира на 
све демократске институције и процедуре. У прилог томе иде чињеница 
да су све земље Западног Балкана, након пада социјализма, успоставиле 
председничке системе са ауторитарним личностима попут Милошевића, 
Туђмана, Изетбеговића и других. Специфичност овог простора је у томе што 
је ту одувек постојао висок ниво ауторитарности, без обзира на то да ли се 
ради о кризним или мирнодопским временима. Поставља се питање: због чега 
је тако?

Одговор се може наћи кроз кратак преглед политичке културе овог 
простора, нарочито Србије. Јасно је да се корени ауторитарности српске 
политичке културе налазе у историји народа који је вековима био под влашћу 
различитих сила. У прошлости, највећи део становништва чинили су сељаци 
који су живели у патријархалним, руралним заједницама. Неколико векова 
турске владавине натерало их је да се организују на нивоу локалне самоуправе 
и у задругама, те су тако ојачавали темеље традиционалног друштва. 
Хијерархијска подела рада у задругама значила је прихватање ауторитарности 
јер се подразумевало да млађи слушају старије, а да жене буду послушне 
мушкарцима.

Из горе наведеног се изводи закључак да висок степен ауторитарности 
у нашој средини настаје као последица учења широко усвојених вредности, 
уверења и норми, тј. због традиционалне и патријархалношћу засићене 
културе. У ствари, што се наше средине тиче, чини се да извесна патријархална 
ауторитарност представља једну од трајнијих културних и менталних 
диспозиција, тако да се читава политичка култура Србије и њена колективна 
свест проглашавају за ауторитарне (Стевановић, 2005).

Међутим, широко присуство феномена ауторитарности не може се 
приписати само традиционалној свести, националном карактеру и сличним 



Јелена Мањић

11

појавама, већ у обзир треба узети нове обрасце ауторитарног понашања који 
су развијени у доба социјализма. Дакле, ауторитарни модел је у оволикој мери 
жив због наслеђа комунизма. Проблем је био у новим/старим елитама које 
су чинили некадашњи комунисти, али и у процесу социјализације који је 
образовао људе за живот у комунизму. Јасно је да су људи живели у систему 
који их је чинио неодговорним, јер је патерналистичка држава одлучивала 
о свему, уз мало труда су добијали довољно средстава за живот, није било 
никаквог ризика, а као захвалност грађани су изражавали послушност. 
Суштина је да је из тога настала неуништива грађанска култура комунизма са 
сопственим погледима на свет, обрасцима понашања и сличним.

Демократија као (не)достижан циљ

Када један патерналистички систем престане да постоји, долази до 
наглих преображаја који могу одвести једну државу у демократију или са друге 
стране од ње направити „слабу државу“.

Западни Балкан је геополитичка кованица скована у Бриселу. Чине 
га бивше југословенске републике из којих је изузета Словенија, а додата 
Албанија. Упркос демократији која је обећана постсоцијалистичким 
грађанима, испоставило се да је циљ био „почистити“ остатке социјалистичке 
државе, што је процес који води ка „распаду постојећег система социјалне 
заштите, ка приватизацији која се најчешће претвара у пљачку друштвене и 
државне имовине или ка потпуној корупцији. Крајњи резултат тога је оно што 
данас називамо слабим државама. Кад је транзиција ишла руку под руку са 
ратом, ово исисавање друштвеног и државног богатства наилазило је на слаб 
отпор“ (Хорват, Штикс, 2012, 161-162).

Следећа фаза је по оцени многих мислилаца била фатална. То је била 
фаза признавања отцепљених република као суверених од стране Европске 
уније и Сједињених Америчких Држава, што се показало као не баш добар 
потез, јер је прво требало унутар сваке од њих регулисати односе између 
народа и новостворених националних мањина. Такво тло било је погодно да 
на власт дођу појединци у којима је дезоријентисан народ видео спаситеље, 
вође ка бољем животу, а пре свега ка демократији и путу ка Европској унији 
који су били оличење благостања.

Било је различитих теоријских предлога како што безболније спровести 
реформе. Једно од таквих предлога и мишљења било је да због недовољно 
јаких демократских институција и процедура, слабог цивилног друштва 
и опасности од репресије, треба успоставити такозвану демократску 
диктатуру. То је заправо ауторитарни режим управе који је допуштен на 
одређени рок и до одређене мере како би политичка власт имала могућност 
да спроведе радикалне, тоталне и болне реформе у привреди и политици 
(Кецмановић, 2005). Ово је један од најбољих описа демократских реформи 
посредством ауторитарних метода.
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Нови облици ауторитаризма крили су се иза демократске фасаде 
и формално демократских правила и процедура. Дошло је до стварања 
хибридног режима у којима су лидери хтели да одговоре на захтев за 
демократизацијом, али су исто тако ради останка на власти манипулисали 
демократским процесима. „Резултат такве стратегије је амбивалентан спој 
демократских процедура и ауторитарне праксе“ (Вучићевић, 2010, 3).

У оквиру хибридних режима често се помиње такмичарски 
ауторитаризам, за који Владисављевић као најбоље примере наводи 
режиме у Србији за време Милошевића, у Хрватској за време Туђмана, 
Наноа и Берише у Албанији (Владисављевић, 2010). У оваквим режимима 
редовно су се одржавали вишестраначки избори, што не значи да су били 
поштени. Постоји простор за организовање опозиционих снага које би се 
супротставиле ауторитарној власти, који обично подразумева деловање 
опозиције на изборима, кроз скупштину, правосуђе, локалне власти, итд. Све 
ове институције су обично подређене власти, али некада могу бити кључна 
места у којима се одигравају сукоби између власти и опозиције. Тежња 
ауторитарних владара је да се надмеће са опозицијом у оквиру правила која су 
формирана, тако да готово сигурно обезбеђују њихову победу. С друге стране, 
опозиција ће увек захтевати изборну реформу и, у том циљу, спремна је на 
бојкот избора, протесте и штрајкове.

Учестала појава у оваквим режимима јесте застрашивање опозиције, пре 
свега путем хапшења, отежавањем појављивања у медијима (који су у великој 
мери под контролом власти) и финансирања изборних кампања. Све у свему, 
долази до озбиљних кршења људских права. Врло често долази и до изборних 
крађа. Постоји неограничена корупција, промоција чланова породице који 
заузимају висока функционерска места, арбитрарно вршење власти, што 
почиње да ствара велико незадовољство у народу који је до тада подржавао 
режим.

Србија током деведесетих је одличан пример за ову врсту режима. Упркос 
томе што су постојале демократске процедуре, Милошевић и чланови његове 
странке су били склони застрашивању опозиције, користили су силу против 
њих и успевали су да врше репресију преко државних институција. На првим 
вишестраначким изборима однели су убедљиву победу због нерегуларних 
и нефер избора, агресивном пропагандом преко државних медија и већим 
финансијским средствима. Ипак, велике злоупотребе демократских стандарда 
довеле су до мобилизације студената која испрва није успела да доведе до 
смене власти, али је указала да опада степен подршке оваквој власти.

Пре готово свих избора Милошевић је уводио нови или измењени 
изборни систем, чврсто је контролисао медије, чак је долазило до поништавања 
резултата на изборним местима на којима Социјалистичка партија Србије 
није освојила довољан број гласова. Појачаном контролом над изборном 
администрацијом од стране опозиције омогућено је откривање масовне крађе 
гласова.
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Кад се све сабере долазимо до закључка да „демократске процедуре 
карактеристичне за такмичарски ауторитаризам омогућиле су промену 
односа снага. Широк простор за институционално и друге врсте деловања 
омогућили су опозицији да се супротстави владајућој странци, што се 
одразило и на знатно веће организационе способности и ефикасније деловање 
опозиционих странака, грађанских удружења и независних медија. Насупрот 
ранијим кризама режима изазваним таласима протеста, незадовољство 
које је покренуло грађане против власти није се тицало само ауторитарне 
манипулације, избора који нису били слободни и поштени, еконoмске кризе и 
међународне изолације Србије, већ и масивне крађе гласова (Владисављевић, 
2010, 6).

Македонија је, са друге стране, пример који се разликује од Србије по 
питању постојања јаког ауторитарног вође, иако ни у овом случају процес 
окретања ка либералним вредностима није прошао глатко. Од стицања 
независности прошла је кроз економске санкције међународне заједнице, 
увођење економске блокаде због спора са Грчком око имена, налет великог 
броја избеглица са Косова и Метохије, итд. Таман кад су се осталим 
југословенским републикама смирила ратна дешавања, у Македонији је 
избила револуција албанске националне мањине. Интервенцијом сила са 
Запада у овој држави створена је демократија на стакленим ногама која, због 
балканског национализма, недостатка демократске традиције и политичке 
културе, није успела да оправда промене политичког система и због тога 
велики број грађана тврди да је у СФРЈ живео много боље.

Исто тако, Хрватска је била копија Србије. Прошла је кроз исте процесе. 
Међутим, од деведесетих до данас посттуђмановска елита успела да је постане 
„еврокомпатибилна“ (Хорват, Штикс, 2012, 170), иако се није у потпуности 
решила окова свог хибридног режима.

Начела на којима се заснивају класичне демократије: сувереност грађана, 
владавина права, подела власти, страначки плурализам, итд. (Вучићевић, 2010, 
8) и ауторитарна политичка пракса која је постојала унутар демократских 
институција, довела је до полемика око демократског карактера Србије. Укупно 
гледано, Србија има ауторитарни режим, скривен иза завесе демократије који 
не бежи од одржавања избора, али су исти ретко кад поштени.

Закључак

Након петог октобра, грађани у Србији, као и у региону, схватили су 
да власт није непроменљива. Проблем је што је пут грађана ка модерном 
политичком идентитету застао на пола пута. Они имају могућност да пруже 
власти отпор, али нису у стању да се константно ангажују и отпор учине 
сувишним, под условом да је власт та која преузима улогу активног субјекта 
демократских промена.

Потпуна демократска промена на овом простору није била могућа због 
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неповољних политичких и економских околности са којима је била суочена. 
Због тога су политичка опредељења грађана више последица емоција и 
свакодневних фрустрација него израз рационалног политичког расуђивања.
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ДЕСНИЧАРСКИ ЕКСТРЕМИЗАМ КОД МЛАДИХ – 
ТЕОРИЈСКА РАЗМАТРАЊА*

Владимир Лужњанин**

Сажетак: Рад анализира десничарски екстремизам код младих. Како 
би се разумео десничарски екстремизам код младих на овим просторима, 
аутор је дао прво дефиницију младих и десничарског екстремизма, а затим 
и историјски развој његовог корена и објашњавају феномен развитка 
неофашизма и неонацизма. Наиме, са завршетком Хладног рата и пропасти 
тзв. Источног блока на челу са СССР-ом, почели су да се јављају, или боље 
рећи обнављају на старим основа, десничарски покрети чији је циљ био 
ревизија историје и давање позитивне ноте некадашњим пронацистичким и 
профашистичким покретима на тим просторима у време Другог светског рата.. 
Земље и народи које су највише пропатили због фашистичке и нацистичке 
агресије током Другог светског рата, данас, парадоскално или не, доживљавају 
ренесансу фашистичких и нацистичких традиција тадашњних окупатора 
њихових земаља. Главна одлика тих екстремних схватања се испољила у 
анти-комунистичким схватањима, али, још занимљивије, и у споменутим 
антируским ставовима, што се у најгорем светлу показало у Украјини у којој се 
одвија грађански рат који има много дубљу позадину. Тако да је у том случају 
до изражаја дошла и расистичко-верска компонента екстремизма.

Кључне речи: екстремизам, десница, млади, Европа, шовинизам, 
неофашизам, неонацизам, ревизионизам, десничарски екстремизам.

Увод и теоријска разматрања

Живимо у времену у којем се свака историјска чињеница доводи у 
питање, када је ревизионизам, који a priori, не мора да буде негативна појава, 
али, у овом конкретном случају, он то и јесте, узима све више маха и постаје 
претња не само свету данашњице већ и будућности човечанства. Данас је 
доба у којем нове романсиране историје, поготово средњег века и Другог 
светског рата, ничу као печурке после кише. Ова појава је посебно присутна у 
земљама тзв. „Источног блока“ које пролазе кроз транзицију која траје од пада 
Берлинског зида и које су некада биле део неких других великих држава или 
царстава. Најбољи пример за то су баш земље бившег Варшавског уговора. 

Посебно је опасно што су ове тенденције пре свега приметне код младог 
становништва, које услед многих фактора који ће бити презентовани у раду, 
постају све екстремнији и нетолерантнији. У већини ових земаља су током 
* Овај рад је део научног рада објављеногна енглеском језику у зборнику ,,Youth Perspectives in the United 
Еurope“ у издању Института за међународну политику и привреду, Београд, 2017. Оригинални рад можете 
пронаћи на линку: https://www.diplomacy.bg.ac.rs/pdf/knjige/2017_Youth_Perspectives_-_Vucic_Novakovic.pdf. Рад 
се објављује уз одобрење осталих коаутора. 
** Дипломирани правник, студент мастер студија Правног факултета у Београду, међународно-правни модул, и 
члан Форума за дипломатију и међународне односе, vladimirluznjanin@gmail.com. 
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Другог светског рата постојале фракције или мањи делови популације који 
су сарађивали са фашистима током рата и чинили стравичне злочине. 
Незадовољених апетита и недовољно национално јаких и суверених држава, 
са мањим територијама од жељених, млади али и незадовољни са често 
екстремним ставовима крајње деснице (Faye, 2006). Данас, када је Френсис 
Фукујама, сад већ звучи апсурдно, најавио крај историје, ми доживљавамо 
поновну фасцинацију омладине злом које је претило уништавању читавог 
човечанства каквог данас знамо и чије последице и данас осећамо. Данас више 
него икад девиза: „Комшија ти је непријатељ. Комшија твог непријатеља ти је 
пријатељ“, бива подржана од екстремне деснице (Holzer, 2007). 

Једна од често помињаних дефиниција екстремне децнице каже: 
,,Политика крајње деснице често укључује супремацизам, уверење да је 
супериорност и инфериорност урођена реалност између појединаца и група, 
као и потпуно одбијање концепта друштвене једнакости као норме“ (Merkl, 
Weinberg, 1999, 127). Крајња десница често подржава политику сегрегације, 
односно одвајање група за које сматра да су супериорне, од група за које сматра 
да су инфериорне. Политика крајње деснице често укључује ауторитарност, 
нативизам, расизам и ксенофобију (Hiliard, Keith, 1999, 357). Начин на који 
екстремна десница своје ставове често испољава јесу захтеви за сепарацију, 
анексију или иредентизам (Ambrosio, 2001). Идеологије најчешће повезане 
са крајњом десницом су фашизам, нацизам и друге ултранационалистичке, 
екстремне верске или реакционарне идеологије (Griffin, 2005). Њихово 
деловање и утицај на омладину биће детаљно анализирани у овом раду.

Дефинисање младих

Појмовно одређивање термина млади, односно младих људи, на 
први поглед изгледа лако, али онда се дође до закључка да, зависно од дела 
света, дефиниције су различите. Главна разлика је, пре свега, у одређивању 
горње границе за младе. Иде се да је граница око 24 или 25 година живота 
до оних које стављају 30, па чак и 35 година. Младима можемо дефинисати 
особе које се налазе у животној фази између детињства и одраслог доба, 
односно представља процес психичког и биолошког сазревања појединца 
заједно са његовим укључивањем у друштвену заједницу (Удружење особа са 
инвалидитетом, 2017). Сам процес социјализације и укључивања у друштво 
траје док се не постигну одређени степен самосталности и одговорности. 
Зато је и веома тешко одредити појам младих због чега имамо различите 
дефиниције институција као што су ОУН, ЕУ, Афричке уније или националних 
институција.

Према ОУН, „за статистичке потребе, као младе можемо дефинисати оне 
особе између 15 и 24 година старости, без жеље да се прејудицирају остале 
дефиниције држава чланица“ (Secretary-General’s Report to the General Assem-
bly, 1981, A/36/215). Из изнетог се да закључити да поред своје дефиниције коју 



Владимир Лужњанин

17

највише користи за статистичке потребе, ОУН признаје државама чланицама 
право да оне саме одреде од колико до колико година ће сматрати да је неко 
млада особа.

Треба споменути да неколико УН тела и регионалних организација, 
ипак, има мало другачију дефиницију младих особа, које УН секретеријат 
свакако признаје (ОУН, 2017). Као што смо већ споменули, УН Секретаријат 
и УНЕСКО младима сматрају особе од 15 до навршених 24 године, док друго 
тело исте организације UN Habitat (Youth Fund) је становишта да је горња 
граница за младе 32 године живота. Значајно становиште даје и организација 
Афричке уније, која младим људима сматра особе од 15 до 35 година (ОУН, 
2017). Овакву раслојеност можемо донекле објаснити разликама између 
самих региона у свету. Различити делови земаљске кугле кроз историју су 
имали другачије цивилизацијске развитке, па самим тим и успоне и падове. 
Без обзира да ли свет делимо на Исток и Запад, Север или Југ, разлике су 
постојале, а и данас егзистирају, нарочито што се тиче економске моћи разних 
држава и региона.

Мишљење је аутора да је то добрим делом и утицало да су старосне 
границе за младе различите од случаја до случаја. Зато можемо узети као 
прихватљиву горњу границу од 24 године за регион Западне Европе и Северне 
Америке. Пре свега, имајући, и поред економске кризе која је задесила свет 
пре скоро једне декаде, у виду да је то и даље један од најјачих региона света, 
нарочито у економском и финансијском смислу. Младе особе и поред кризе 
имају веће шансе да пре нађу запослење, а тиме и да се што пре осамостале од 
своје матичне породице. Док, с друге стране, морамо имати у виду и економску 
ситуацију у другим регионима света, као што смо споменули Африку, која је 
континент великог демографског бума а слабе економске снаге. Што наводи 
на закључак да је оправдано што се по мерилима Афричке уније младима 
сматрају особе до навршене 35 године.

Што се тиче региона централне и источне Европе, може се заузети 
становиште да је ситуација свакако много повољнија него ли у Африци и 
неким другим деловима света, али, с друге стране, није иста као у развијенијим 
државама, нпр. Европске уније. Зато је аутор, с обзиром на то да долази из 
државе која заузима простор централне и југоисточне Европе, као меродавни 
документ по коме ће дефинисати младе особе, узео Националну стратегију за 
младе Републике Србије (2017) из 2008. године. Према споменутој стратегији 
младима се сматрају особе од 15 до 30 година старости (Удружење особа са 
инвалидитетом, 2017). Овакво становиште смо прихватили пре свега имајући 
у виду историјски период од задњих 25 година и који су то важни моменти 
наступили од круцијалног значаја не само за регион централне и источне 
Европе, него и за целу Европу и свет. Наиме, споменимо само завршетак Хладног 
рата и нестанак неколико држава и једног великог савеза. Државе које више не 
постоје су СССР, ЧССР, СФРЈ и, наравно, војни савез под називом Варшавски 
уговор. Распадом ових држава и савеза и, још битније, падом комунистичких 
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режима у тим земљама, наступило је ново доба на простору некадашњег 
Источног блока. Некада монолитан и јединствен, пре свега у свом политичком 
и економском смислу, распао се по унутрашњим шавовима. Урушавање 
социјалистичких влада и планске привреде отворило је широм врата за разне 
како добре тако и лоше утицаје са простора земаља које називамо Западом, 
пре свега тадашње ЕЕЗ/ЕУ и САД. Државе некадашњег реалног социјализма су 
готово преко ноћи спроводиле процесе приватизације некадашње друштвене 
и државне својине. Многе државе и њихово становништво се нису најбоље 
снашли у процесу увођења капитализма и појма приватне својине. То је, 
наиме, отворило врата разним могућностима за малверзације и злоупотребе у 
тим, како старим, тако и новонасталим државама. Наравно, последице тога се 
осећају и две деценије након тога. А једна од групакоја је свакао погођена тиме 
су и млади, чак можемо рећи да су они највише тиме тангирани.

Стога, лоша економска ситуација у тим земљама и поновно буђење неких 
успаваних идеологија које су свету донеле само зло и деструкцију су нашле 
плодно тле у једном делу младалачке популације. Тај део младе популације 
се под утицајем више фактора, не само економског, окренуло екстремно 
десничарским идеологијама, оличених у неофашизму и неонацизму.

Дефиниција екстремне деснице и појам екстремизма

Пре него што објаснимо појам екстремне деснице, прво ћемо 
дефинисати појам екстремизма и њему сличне појмове и појам деснице. Затим 
ћемо дефинисати десничарски екстремизам и његове могуће идеолошке 
основе. Кренемо ли од етимолошког становишта, екстремизам као реч 
потиче из латинског језика (лат. extremus) и може се превести као крајност, 
непопустљивост у одређеним идејама, ставовима, вредностима и делању 
(Ђорић, 2014). Зато екстремизам можемо означити као врсту понашања које је 
на граници дозвољеног, са могућношћу да се та граница пређе. Граница, односна 
та црвена линија, може бити означена у виду одређених норми, да ли оне биле 
законског, обичајног, моралног, религијског или социјалног карактера. Стога, 
свако прекорачење тих граница представља екстремизам, који је свакако 
непожељан у одређеном друштву, јер нарушава његову равнотежу. Тиме што 
се појављује у различитим сферама живота, екстремизам је тешко дефинисати. 
Ипак, под појам екстремизма у савременим западноевропским друштвима се 
сматра негација западног модела демократије (Ђорић, 2014).

Стога је одређење екстремизма условљено са више страна, као што су 
културолошко-религијски елементи, територијални елементи и временска 
условљеност (Ђорић, 2014). Оно што се у неким деловима света сматра као 
екстремно понашање, у неким земљама је прихватљиво; као најбољи пример 
можемо истаћи каменовање као последица одређених кривичних дела, 
које је у неким муслиманским земљама дозвољено, док је у Европи тотално 
неприхватљив облик кажњавања и понашања. Битна је наравно и временска 
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паралела коју смо споменули, јер многе ствари из прошлости које су били 
прихватљиве, данашњи човек сматра неприхватљивим.

Поред ових елемената у одређивању појма екстремизма битно је узети у 
обзир и разликовање тог појма од појмова сличних њему, који могу да створе 
додатне тешкоће и забуне. Треба споменути појмове као што су тероризам, 
радикализам, фундаментализам, фанатизам и популизам (Ђорић, 2012).

Пошто ћемо у овом раду обрађивати феномен десничарског екстремизма, 
у кратким цртама ћемо приказати разлике између екстремизма и споменутих, 
сродних појмова. Што се тиче односа тероризма и екстремизма, треба истаћи 
да је сваки тероризам уједно и екстремизам, што не значи и у обрнутом смеру. 
Као најбољи пример треба истаћи да је тероризам потврђени екстремизам на 
делу, јер Бин Ладен и његови следбеници су и терористи и екстремисти, док 
за скинхедсе као екстремисте не можемо повући ту аналогију (Ђорић, 2012).

Проблем постоји и код појма радикализма, јер га често и у научној 
литератури сматрају за синоним за екстремизам. Овакво становиште је 
свакако неприхватљиво. Наиме, ако етимолошки погледамо оба појма 
видећемо већ ту разлику, јер радикализам можемо повезати са коренитим 
променама у друштву (Ђорић, 2014). Из тога износимо закључак да нису све 
радикалне промене негативне; напротив, могу имати и прогресиван карактер 
док за екстремизам то не можемо рећи.

Узмемо ли да упоређујемо екстремизам и фундаментализам, можемо 
слободно рећи да они често иду заједно један са другим, али их не можемо 
сматрати синонимима. Фундаментализам се, пре свега, везује са религијом, 
данас претежно са исламом, иако је настао унутар протестантске вере 
на почетку двадесетог века (Ђорић, 2014). Основна разлика је што се 
фундаментализам везује за религију, док је екстремизам присутан како у 
религији тако и у другим сферама друштва. Стога, фундаментализам не мора 
увек да буде лоша појава, док екстремизам јесте.

Што се тиче фанатизма, и то је појава која се често поистовећује са 
екстремизмом. Фанатизам се, као и фундаментализам, изворно везује за 
религију (Ђорић, 2012). Фанатизам представља претерану ревност према 
некој религији, као и према идеологији, политици, итд. (Ђорић, 2012). Као 
и екстремиста, и фанатик је сигуран да је његова истина и поглед на свет 
исправан, гледајући га кроз призму црно-белих аршина. Зато је између ова 
два појма тешко повући јасну линију разграничења, али, као што смо рекли, 
фанатизам изворно има више везе са религијом и верским заносом. Свакако 
треба истаћи да су оба појма негативна и непожељна у друштву.

Када је реч о популизму, можемо рећи да је једна од највећих грешака 
у савременој науци то што се он поистовећује са екстремизмом, чиме 
се само додатно отежава појмовно одређење и анализирање савременог 
екстремизма (Ђорић, 2014). Заправо популизам има најмање додирних тачака 
са екстремизмом, јер га једни сматрају „народњаштвом“, други га повезују са 
демагогијом, док се у неким случајевима популизам везује директну везу са 
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ауторитаризмом.
Кад већ говоримо о десничарском екстремизму, разлика између њега 

и популизма је та што је он увек елитистичког карактера, а популизам је 
специфичан по анти-елитизму (Ђорић, 2014). Популизам као појам не мора 
нужно имати негативно значење, за разлику од екстремизма који није нужно 
политички феномен док је популизам превасходно везан за политику.

Разматрајући екстремизам и њему сличне појмове, видимо да је 
екстремизам феномен који је тешко одвојити од сродних појмова, због, као што 
смо већ навели, различитих културолошких и религијских система вредности, 
територије и временске условљености, односно дистанце са које се посматра.

Главни акценат у овом раду даћемо екстремизму у политици, јер може 
имати велике последице за само друштво. Да би се екстремизму приписало 
политичко својство морају бити испуњена два услова: мора имати политичке 
мотиве и политичке последице (Ђорић, 2012).

Поред наведених услова, изнећемо, према Драгану Симеуновићу (2009), 
и три врсте екстремизма у политици:

1) када се остварују неекстремни циљеви екстремним средствима;
2) када се екстремни циљеви остварују неекстремним средствима;
3) када екстремни циљеви остварују екстремним средствима.
Први облик овде споменутог екстремизма који доводи до реализације 

умерених циљева, можемо видети на примеру када нека нација тежи 
остварењу сопствене државе, али уз употребу екстремних средстава, попут 
рата или политичких убистава. Други облик је најбоље представити на свима 
опште познатом случају Хитлеровог доласка на власт у Немачкој уз помоћ 
парламентарних избора. Притом треба напоменути да су његови циљеви 
на крају били екстремни, испољени у форми нацизма. За трећи пример 
екстремизма можда је најбољи случај дати кроз деловање Независне Државе 
Хрватске за време Другог светског рата, која је, користећи екстремне методе 
у облику насиља (етничког чишћења), остварила екстремистичке циљеве 
(,,етнички чисту и независну државу Хрватску“) (Ђорић, 2014, 48).

Говорећи о екстремизму, морамо споменути да постоји и левичарски 
и десничарски екстремизам, зависно од идеологија. Иако ћемо у овом раду 
анализирати десничарски екстремизам, треба ипак истаћи заједничке црте оба 
екстрема, а то су: насиље као метода деловања, нетолеранција, искључивост у 
ставовима, непарламентаризам, негирање демократије и гледање на свет око 
себе у црно-белој варијанти (Ђорић, 2012).

Из свега до сада изнетог, за појам политичког екстремизма узећемо став 
Марије Ђорић, која износи да је то „понашање и мишљење у сфери политике, 
које се налази на граници дозвољеног, са тенденцијом да се та граница пређе, 
а што је у супротности са правним, обичајним и културолошким нормама 
једног друштва. Као такав, политички екстремизам је увек непожељна 
појава, из разлога што не кореспондира са вредносним системом савремене 
демократије (као што су толеранција, парламентаризам, компромис, дијалог), 
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јер директно подрива правну државу и владавину права. Његова круцијална 
карактеристика је употреба насиља, илити склоност ка насиљу (које се мора 
увек реализовати)“ (Ђорић, 2014, 37).

Етимолошко одређење појма деснице

Тиме што смо објаснили и одредили појам екстремизма, сада можемо 
прећи на објашњење другог битног појма у овом раду, а то је појам деснице. 
Наравно да би што боље одредили данашњу десницу, морамо тачно одредити 
време настанка овог термина и њену генезу кроз историју.

Као што смо почели код феномена екстремизма, и овде ћемо кренути 
од етимолошког одређења појма деснице. Кренемо ли од анализе, пре свега, 
односа леве и десне стране, схватамо да је кроз читаву људску историју десна 
страна била значајнија, пре свега зато што смо њу највише и употребљавали 
у свакодневним активностима. Многе културе су десну страну повезивали са 
мушкарцем као вреднију и доминантнију, док је лева као инфериорнија била 
женска (Ђорић, 2014). Враћајући се на етимологију, израз десно се у немачком 
и енглеском језику поклапа са речју – право. На енглеском right, а на немачком 
die Rechte је у исто време назив за десну страну, политичку десницу, али и право, 
у смислу легалитета (das Recht). Овим етимолошким објашњењем можемо 
да објаснимо интенцију политичке деснице да омогући ред, дисциплину и 
поштовање државног ауторитета и легалитета (Ђорић, 2014).

Стога ћемо дати неке опште одреднице деснице као покрета, без 
обзира да ли се ради о екстремној и умереној. Те карактеристике су: 
елитистички концепт друштва, традиционализам, органицистички концепт 
друштва, изразита хијерархија, породичне вредности, значај институција, 
антрополошки песимизам, приватна својина, религиозност.

Због ограничености у обиму рада нећемо улазити у дубљу анализу ових 
појмова, који свакако заслужују да буду детаљније разрађени и објашњени. 
Стога ћемо прећи на класификацију деснице и потешкоће које могу наићи на 
том путу. Једна од основних подела деснице је на две врсте:

1) конзервативну (традиционално-конзервативна, 
грађанскоконзервативна и модерноконзервативна десница), и

2) нацистичкофашистичку, тј. десно екстремистичку (Милардовић, 
1990).

Свакако најбитнија врста деснице је она у лику екстремне деснице, која 
је свој процват доживела у време Другог светског рата у облику нацизма, 
фашизма, усташтва итд. Ту екстремну десницу одликовала је масовна култура 
и популизам, док су средњи слојеви чинили њену основу. Главни елементи 
тадашње екстремне деснице су нацизам и расизам, док се политички живот 
одвијао у форми тоталитаризма (Ђорић, 2014). Основна обележја те екстремне 
деснице су били антилиберализам, антисемитизам, антикомунизам, док 
је хијерархијски систем власти био оличен у лику вође као харизматичне 
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личности.
Ипак, овој подели треба додати и неке критеријуме на које треба обратити 

пажњу, а које је Марија Ђорић изнела у својој књизи „Екстремна десница: 
међународни аспекти десничарског екстремизма“ (2014). Један од првих 
критеријума је тај на основу којег деницу можемо оквалификовати према 
томе да ли је спремна на употребу насиља. Тиме можемо да издвојимо умерену 
(ненасилну) и екстремну (насилну) десницу. Следећи критеријум на који 
треба обратити пажњу је однос према религији. Према овој класификацији 
десницу можемо поделити на религиозну и атеистичку. Свакако најзначајнија 
класификација је на основу програмско-циљне оријентације десничарских 
покрета и организација. Стога издвајамо следеће облике деснице:

1) нацифашистичка десница (ова форма деснице стреми остваривању 
циљева карактеристичних за нацистичку и фашистичку идеологију);

2) националистичка десница;
3) ,,морална десница“ (потреба да се успостави и одржи морал у једном 

друштву је један од основних циљева деснице).
Из до сада изнетог видимо да има много типологија деснице; стога, до 

сада изнете класификације можемо сматрати релевантним што се тиче даље 
анализе у овом раду.

Појам екстремне деснице

Тиме што смо објаснили појмове екстремизма и деснице, може 
сада на много лакши начин да дефинишемо десничарски екстремизам и 
његове основне карактеристике. Треба свакако напоменути да се за појам 
десничарског екстремизма користе и други називи, као што су десни 
популизам или радикализам, неонацизам, неофашизам, ултрарадикализам 
итд. Зато је стуктура овог феномена еклектичка и аморфна, јер укључује 
елементе из различитих идеологија и спаја неспојиво, те стога веза коју 
савремени екстремизам десничарске идеолошке провенијенције успоставља 
са некадашњим облицима, попут фашизма и нацизма, често је перфидног 
карактера, тако да се нови десничарски екстремисти служе старом нацистичком 
идеологијом, која је замаскирана идејом слободе, равноправности и одбране 
од „непријатеља“ (Ђорић, 2014).

Посматрајући са временске дистанце, најупечатљивији облици 
десничарског екстремизма су се испољавали у нацизму и фашизму, мада треба 
рећи да је пре њих то Кју клукс клан у САД-у, чија се идеологија заснивала на 
хришћанском фундаментализму и расној сегрегацији. Ипак, победом таквих 
назадних идеологија у Другом светском рату, оне нажалост нису престале да 
постоје и егзистирају. Сматрало се да је у послератном периоду на простору 
СССР-а и Источног блока, нацизму и фашизму задат смрти ударац и да је 
скрајнут на маргине друштва. Ипак, нацифашизам је феникс-феномен, који 
се изнова обнавља, а погодују му социјалне, економске и политичке кризе у 
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друштву (Ђорић, 2014).
Иако је екстремна десница побеђена, а након Другог светског рата и 

веома компромитована, нова илити савремена екстремна десница је своју 
нову експанзију добила у Европи са завршетком Хладног рата. Распадом 
СССР-а који је био бастион комунизма и брана против фашистичких идеја, 
долази до завршетка Хладног рата који даје нове прилике и могућности за 
обнову екстремно десничарских покрета (Ђорић, 2014). Слободно можемо 
рећи да је донекле развоју ових покрета допринело увођење политичког 
плурализма, нарочито у земљама централне и источне Европе. На политичким 
сценама тих држава су се, поред умерених десних струја и опција, појавили 
и пронацистичке и профашистичке организације, покрети и странке. Дати 
дефиницију новог, односно савременог десног екстремизма није нимало лак 
задатак, али можемо истаћи да је он реакција на модернизацију и окренут је 
против демократских, постматеријалистичких процеса (Ђорић, 2009). Основне 
вредности за постојање десничарског екстремизма су свакако: етноцентризам, 
романтичарски вапај за традиционалним вредностима, шовинистичке 
тенденције, анимозитет према другим групама и ксенофобични ставови.

Зато можемо изнети мишљење да су у Европи, нарочито на простору 
бившег Варшавског пакта, одређене фрустриране друштвене групе, које је 
изнедрила глобализација и нови светски поредак, нашле једини начин у 
заштити идентитета у екстремистичким ставовима. Посматрајући до сада 
изнете ставове и тврдње, аутори су на становишту да је једна од најбољих 
дефиниција десничарског екстремизма изнета у већ споменутој књизи Марије 
Ђорић. Стога ћемо је и узети за релевантну у даљем писању рада.

„Десничарски екстремизам је понашање и мишљење на граници 
дозвољеног, са тенденцијом да се та граница пређе. Као политичка појава, 
десни екстремизам је својствен покретима, групама и организацијама (ређе 
појединцима) које се служе нацифашистичким средствима и методама у 
остваривању “великих циљева”. У зависности од врсте колективитета којем 
припадају, десничари се боре за супремацију неке групе, нације, расе или 
религије, ниподаштавајући све оно што се разликује од њиховог система 
вредности“ (Ђорић, 2014, 135).

Износећи ову дефиницију, а да бисмо даље говорили о савременом 
десничарском екстремизму, морамо у кратким цртама изнети његове 
основне карактеристике. Препознатљиве особине десничарског екстремизма 
су свакако: изразити национализам, расизам, ксенофобија, мржња према 
непријатељу и тежња да се он уништи, антикомунизам, склоност ка некој 
религији* , паганизам, постојање завере против групе којој припадају, неговање 

* Један од проблема са овом карактеристиком је тај да се десничарски екстремизам често везује за хришћанством, 
иако се деловање исламистичких екстремиста може посматрати као верзија клерикалног фашизма, јер осећају 
мржњу и нетрпељивост према другим верама, нацијама, расама, итд. (Ђорић, 2014). Према теоретичарима, 
исламски екстремизам је врста фашисоидног десничарског екстремизма са озбиљном насилном компонентом, 
која се појављује најчешће у виду терористичког деловања. Исламски екстремисти осећају мржњу и 
нетрпељивост према другим верама, нацијама, расама и друштвеним групама (геј популација) различитим од 
њих и стреме уништењу истих (Ђорић, 2009). 
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традиције, „обожење“ вође и хијерархијска организација, милитаризам.
Пре него што пређемо на објашњење зашто младе људе привлачи овакво 

понашање, истаћи ћемо у кратким цртама и идеолошке основе савременог 
десничарског екстремизма. Данашња екстремна десница црпи снагу из 
идеологија конзервативизма, фашизма, нацизма, расизма, национализма и 
религијског фундаментализма. Ове идеолошке основе сматрамо елементарним 
и које имају пресудан утицај на припаднике таквих организација и партија.

Зашто десничарски екстремизам привлачи младе особе, пре 
свега мушког пола, који су доминантни у тим структурама?

Један од основних разлога зашто су екстремно десничарске организације 
претежно „мушке“ организације, јесте у томе што једна од основних 
идеолошких одлика деснице та да мушко-женске односе сагледава кроз 
патримонијалну призму, по којој је мушкарац глава породице и супериорнији 
је од жене (Ђорић, 2014). Наравно, то не искључује жене из екстремно 
десничарских организација. Ипак, они жене пре свега вреднују кроз две битне 
животне улоге, улоге мајке и супруге. Најбољи пример неједнакости ова два 
пола се види кроз идеологију и деловање исламистичке екстремне деснице.

Стога, екстремно десничарске структуре у својим редовима имају 
младу мушку популацију. Као што смо навели од 15 до 30 година старости. 
Слободно можемо рећи да је то доба развоја једне индувидуе и преласка из 
света детињства у свет одраслих и одговорних особа. Као и сви људи и млади 
траже себе кроз изградњу одређеног идентитета. Проблем настаје ако се млади 
повежу и постану део екстремно десничарских организација. Као што смо 
навели основна одлика сваког екстремизма је жеља за насиљем и испољавање 
истог. Насиље често може за младе да представља неку врсту бунта, путем 
којег могу да се искажу одређени ставови према неки стварима у друштву. 
Човек као неко ко врши насиље као објект тог насиља, може да узме појединца, 
природни ентитет или неживу материју (Симеуновић, 1989).

Свакако једна од битних ставки зашто се млади, поред наслеђа историје, 
окрећу десничарском екстремизму је и недостатак перспективе. Наиме, лоша 
перспектива и економски стандард омладине, који није нимало добар, нажалост 
налазе плодно тле међу њима. Подручје централне и источне Европе је задње 
три декаде пролазило кроз време великих ломова и турбуленција. Као што смо 
споменули, урушавање једног система и распада држава и савеза допринело је 
да у наредним годинама дође до буђење старих насилних идеологија. Наиме, 
док је данас у ЕУ десничарски екстремизам пре свега последица отварања 
граница и пријема великог броја мигранта, на простору бившег Варшавског 
пакта је тешко наслеђе историје, распад СССР, ЧССР, СФРЈ, тешка економска 
ситуација и транзиција, допринели да се старе ране још из Другог светског рата 
отворе и још више ескалирају. Један од свежијих примера је грађански рат у 
Украјини, који у себи сублимира и национални, а можемо рећи и верски сукоб 
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између тамошњих народа и групација. Зато на простору некадашњег Источног 
блока није било тешко да екстремне десничарске групе нађу непријатеље себи. 
На простору некадашњег СССР-а, изузимајући Русију, можемо рећи да је 
један од кохезивних фактора и изразита русофобија, нарочито у Украјини и 
прибалтичким државама.

Зато су млади људи категорија који је на неки начин већ дискриминисана, 
пре свега што нису финансијски самостални, а онда као и индивидуе код 
којих тек треба да се створи одређени идентит (Ђорић, 2009). Овако изнето 
мишљење приказује проблем насиља код омладине, а то је потреба за 
изградњом неког идентитета. Жеља, односно борба за изградњом идентитета 
почиње још у породици као основи сваког друштва.* Та борба се даље из 
породице преноси на терен целог друштва, где свака индивидуа покушава да 
се изгради и социјализује. Нормално је да свака млада особа жели да изгради 
себе на најбољи могући начин, али проблем настаје у друштвима која имају не 
тако мале проблеме у фукционисању. Друштва централне и источне Европе 
имају наслеђе историје, различите етничке и верске структуре, економије, 
наслеђе ратова и сукоба, што сасвим очекивано код младих људи иницира 
идентификацију са својом нацијом, верском групацијом, итд. Оваква 
идентификација је сасвим нормална, чак и веома пожељна, али проблем 
настаје када ти облици добију екстремна схватања и примену, а млади људи 
почну да се идентифику и пројектују себе кроз те екстремне идеологије и 
стремљења.

Закључак

Фашизам и десни екстремизам, то сведочимо данас, нису поражени, 
само су после Другог светског рата постали оронула тврђава препуштена 
неминовном пропадању. После Великог рата, фашизму су се масовно 
приклонили ветерани и људи који су били дословце маргинализовани, тј. 
губитници новог постимперијалног света, већином људи средње генерације 
којима су се прикључивали млади без перспективе, у урушеним послератним 
економијама; с тим да је тада било много више сеоског становништва, које 
увек има свој микросвет и свој посед на који може да се ослони, а да је убрзана 
индустријализација данас довела до много већег преимућства градског 
становништва у односу на сеоско.

У лошим економијама, где је извршена пљачкашка приватизација 
и где је велики део младе популације без перспективе, то доводи до још 
већег незадовољства и тражења бољег пута кроз романтизована тумачења 
историје (Oswald, 1993). Маса популације насељенe у градовима због 
индустријализације, као и њихова деца, због последица већ поменутих 
ствари, остаје без посла и перспективе. Младима остаје немоћ и усмеравање 
беса ка бирократији или некој другој групи, расној, националној, верској 

* Погледати опширније: Конт, О. (1989). Курс позитивне филозофије. Никшић: Универзитетска реч
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или полној, која њима представља узрок њихових проблема (Gurr, 2000). 
Данас су они заговорници антимиграционе политике, исламофобних, тврдо 
евроскептичних, антиглобалистичких и екстремно националистичких 
ставова.

Сада су стегоноше неофашизма млади, а они који им се прикључују су 
људи махом средње и треће генерације. То је посебна опасност, јер је младост 
увек она која мења свет и она која представља путоказ његове будућности. 
Смена генерација носилаца идеологије као да је проузроковала и промену 
географског пола држава у којима су те идеје све присутније. Данас је искра 
неофашизма јача на истоку него на западу, иако ни западна није занемарљива. 
У земљама бившег Варшавског пакта, после пропасти комунизма, транзиције, 
нове светске финансијске кризе и великих геополитичких промена, фашизам 
престаје да буде она оронула тврђава са почетка ове закључне хипотезе.

Од пада Берлинског зида, полако је пуштан из боце зли дух фашизма 
и извршена је својеврсна презервација „фашистичке тврђаве“. Сада смо 
савременици реновирања и надградње некадашње тврђаве. Свака надградња, 
колико била слична прошлој, доноси нове елементе. Данас је неофашизам 
потенцијално опаснији од некадашњег фашизма. Баш зато она јача и видљивија 
искра долази из земаља чланица бившег Варшавског пакта. Из земаља које су 
живеле под гвозденом руком комунизма и код којих је све антикомунистичко, 
самим тим логичан је след и русофобно, постало чак друштвено прихватљиво. 
То је довело до њиховог продора у mainstream и слободно деловање путем 
медија и друштвених мрежа, чији су главни корисници млади.

Иако су фактори који су узроковали ову појаву вишеструки и тешко 
објашњиви у сажетом облику, аутор овог рада сматра да је, између осталог, 
геополитичка шаховска табла један од разлога оваквог ширења неофашизма 
међу младима, нарочито на простору земаља бившег Варшавског пакта. 
Подстицање пропагандне о „руској опасности“ и њеној одговорности 
за подршку и раст крајње десног спектра на подручју целе Европе, али 
превасходно на простору источне, централне и југисточне, само је маска и за 
одговорност Запада. Запад је од доласка председника Путина на чело Руске 
Федерације и њеног поновног укључивања у геополитку на највишем нивоу, 
почео са новом хладноратовском политиком о поновној руској агресији, 
представљајући данашњу Русију као некадашњи СССР, а председника Путина 
попут новог Стаљина. Многи од тих покрета су за потребе западних интереса 
толерисани, попут јунака Евромајдана – украјинске Свободе, отворено 
хортијевског Јобика, до фашистичких фаланги у балтичким државама, које 
сваке године легално одржавају маршеве у част квислиншких режима.

Екстремна десница представља антикомунистички политички спектар, 
који сачињавају пре свега нови идеолози некадашњих квислиншких поредака 
на овом простору и од којих многи, попут Свободе и балтичких организација, 
негују изразиту русофобију, али и од којих неки, попут словачке Котлебине 
странке и бугарске Атаке, гаје русофилију. Дакле, ни овај политички пол 
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није једностран и не може се приписати да је удружен под патронатом једне 
велике силе. Иако се најекстремније неонацистичке организације залажу за 
оснивање „Новог европског поретка“, оне су ипак недовољно јаке и политичке 
маргиналне да би ту идеју оствариле (Кestler, 2007). Крајње десне опције су 
ултранационалистичке и стога се по обичају залажу за бољу сарадњу са оним 
државама са којим њихова држава није у политичком конфликту и за коју они 
сматрају да би подржала њихове иредентистичке циљеве за јаким, великим 
хомогеним етничким државама које ће саме управљати својим ресурсима 
(Borejsza, 1999, Blamires, 2006). Скоро све странке есктремно десне идеологије 
су биле русофобне, због већ поменутог антикомунизма који тзв. condicio 
sine qua non ове идеологије. Међутим, у ново време као последица западне 
хладноратовске политике „Добар полицајац – Лош полицајац“, у склопу са 
изразитим евроскептицизмом који заступа овај политички спектар, појавили 
су се Руска Федерација и руски председник Путин као персонификација 
антиглобализма чији је један од главних опонената Европска yнија. То је 
довело до тога да у неким земљама спласне русофобија и да се чак претвори у 
русофилију.

Стога, аутор закључује да би нормализација односа између Запада и Руске 
Федерације, подстицање економског развоја и боље перспективе за младе, 
олабавило све видљивије стеге неофашизма. Геополитичка борба великих у 
спрези са жељама мањих народа, неминовно доводи до оваквих појава, када 
борба за географска пространства постаје катализатор рата (Ewans, Newnham, 
1998).

Престанак агресивне борбе НАТО-а и Русије за овладавањем источном 
Европом, као вечитом борбом за овладавањем Хартлендом по Макиндеровој 
теорији, довешће до смиривања тензија, слабљења екстремно-десних покрета 
и коначно, најважније, јачања економије, што је основни предуслов за мир.
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ИНСТИТУЦИОНАЛНО КОРИШЋЕЊЕ МИТОВА У 
РЕТРАДИЦИОНАЛИЗАЦИЈИ ЗА ВРЕМЕ HATO АГРЕСИЈЕ 

1999 . ГОДИНЕ У СР ЈУГОСЛАВИЈИ
Татјана Грбовић*

Сажетак: Рад се бави начином коришћења политичких симбола и митова 
од стране институције Војске СР Југославије за време НАТО бомбардовања. 
Претпоставка од које рад полази и коју настоји да оправда јесте да је 
коришћење митова значајан агенс ресоцијализације у кризним периодима. 
У првом делу рада ће бити теоријски обрађен појам мита и његова појава 
у процесима ретрадиционализације. Други део рада обрадиће конкретне 
примере институционалног коришћења митова, у којем ће бити приближен 
начин функционисања овог феномена, односно како мит утиче на стање у 
друштву за време кризе. 

Кључне речи: друштвена криза, мит, ретрадиционализација

Увод

У литератури која обрађује улогу мита у политици често се сусрећемо 
са објашњењем овог феномена као нечег негативног и штетног по друштво. 
Међутим, да ли је заиста тако? Да ли нужно коришћење митова мора бити 
штетно?  Савремени свет, за који се верује да поступа рационално, не може се 
увек разумски одбранити од кризних стања и момената у које свако друштво 
бар некад западне. Претпоставка од које полази овај рад је управо та да, када 
дође до кризе у друштву, рационална објашњења не могу очувати кохезију 
друштва и да посезање за ирационалним елементима политике, као што су 
митови, може у датом тренутку бити корисно. Рад ће настојати да то и докаже на 
примеру кризног стања у СР Југославији 1999. године за време HATO агресије, 
у којем су институције користиле мит као средство суочавања са нерешивим 
проблемом заједнице, односно као средство ретрадиционализације. 

Да би било боље схваћено на који начин коришћење мита доприноси, 
у првом делу рада биће образложено теоријско поимање и појава мита, као 
и његова корелација са ретрадиционализацијом. Затим ће укратко бити 
приказана српска политичка култура, њен историјат и како се мит у њој 
развио, како би се стекла неопходна база за разумевање  начина на који су 
институције користиле митове. Напослетку, на поменутом примеру из 1999. 
године, биће приближено како митологизирање у пракси изгледа. За пример 
институције која је користила митове узета је Војска СР Југославије, која је, с 
обзиром да се ради о рату, сматрана за релевантну институцију.

* Дипломирана политиколошкиња и студенткиња мастер програма при Универзитету у Београду: Религија у 
друштву, култури и европским интеграцијама; tanjagrbovic@yahoo.com.
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Мит и ретрадиционализација

Мит је један од основних и најмоћнијих извора култа у човечанству, 
који тежи да објасни човеку свет, место које он заузима у њему, одакле потиче 
и зашто постоји. То је форма или феномен који, као прво, има функцију 
примарне културне систематизације, оријентације и стабилизације, и који се 
бави релативно уским кругом проблема у вези са егзистенцијалним питањима 
човека, користећи се надрационалним (или ирационалним) механизмима 
(Недељковић, 2006, 156). Као појам, мит се још користи и за означавање 
традицијом освештаних и усменим предањем сачуваних прича које имају 
одређену форму и карактеристике, говоре о давним, односно измишљeним 
догађајима, и упућују на порекло и одређење појединих група или човека 
уопште (Недељковић, 2006, 156). С друге стране, мит у својој бити садржи 
стратегију и политику, којом омогућава човеку да се избори са светом у којем 
је у сталној неизвесности и опасноси. Управо та стратегија и политика коју 
садржи отвара могућност да се из нечег позитивног обрати у своју сушту 
супротност, да постане регресиван и деструктиван, и да се њиме спроводи 
контрола културног и друштвеног живота (Матић, 1984, 23). Мит се још схвата 
и као идеолошко средство које се користи као психолошка компонента, која 
пружа утеху и смисао, даје емоционалну потпору и мобилише припаднике 
одређене политичке заједнице на удружену акцију усмерену на остваривање 
одређеног циља. Такође, мит који се користи у политичке сврхе, тежи да 
премости расцепе у друштву (између индивидуалних и колективних, етничких 
и политичких идентитета и сл.), нарочито у друштвима у којима поредак није 
у могућности да обезбеди одређену сигурност и стабилност заједници. Према 
Подунавцу (2008, 83) мит унифицира заједницу, ојачава политичку власт, 
доприноси кохезији и интеграцији политичке заједнице.

У процесима ретрадиционализације, митови се јављају као основ за 
реконструкцију стварности. Према Стевановићу (2005, 110) традиционализам 
представља једнострано пренаглашавање традиционалних вредности којима 
се најчешће само ојачавају преживели обрасци друштвеног живота, ствара 
некритичка свест о сопственој прошлости и обнављају национални митови. 
Тако посматрана појава се супротставља модернизацији и отварању друштва, 
те представља феномен чијим се оживљавањем заједница супротставља 
променама које модернизација носи, односно супротставља се променама 
у начелу. Из наведеног можемо увидети да се митови јављају уз процесе 
ретрадиционализације, односно да мит постаје неизоставни пратилац 
промена, а самим тим и кризних стања. Под кризним стањима, мисли се на 
тренутке колективног страха, као што су ратови, револуције, нереди, односно 
када дође до промене претходно познатог стања.
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Како феномен мита функционише у Србији?

Да би уопште било јасно како су се институције у тадашњој СР 
Југославији користиле митом, неопходно је повезати мит и његову појаву са 
друштвеном заједницом у Србији, што захтева краћи осврт на историјат и 
политичку културу Срба. Ноторна историјска чињеница је да су Срби били 
под вишевековном влашћу Отоманске империје. Да би се у том вишевековном 
ропству сачували као својствена култура, створено је једно затворено 
друштво у којем је, да би опстало, била развијена солидарност међу члановима 
заједнице. Солидарност је водила јачању колективног духа, повиновање 
старешини заједнице  развоју ауторитаризма, а поштовање религије и култа 
предака представљало је својеврсни „лепак“ за унифицирање заједнице у 
таквим историјским околностима.

Резервоар за опстанак традиције и народно надахнуће биле су епске 
народне песме, које су се преносиле усменим путем са генерације на генерацију. 
У тим песмама, може се сазнати о историји, вредностима, моралу, митовима 
и легендама српског народа. Њима се народ увек изнова враћао, нарочито у 
кризним периодима, односно враћао се и следио узоре својих митских предака. 
Свакако најважнији српски мит је Косовски мит, који је симбол јунаштва, 
страдања и опредељења за „царство небеско“. У њему је садржана основна идеја 
о српској државности, специфичној ратној култури и моралном кодексу да се 
кроз историју бира између слободе и ропства и издаје и херојства. Иако овај 
мит говори о поразу и губитку тадашње самосталности, остао је овековечен 
као узвишен и трагичан. Уједно, овај мит је најчешће коришћен у политичке 
сврхе и претензије. Његово коришћење у политичке сврхе датира од краја 
деветнаестог века, затим бива потиснут за време социјалистичког режима 
када су били заступљени социјалистички митови, да би своју централну улогу 
повратио крајем осамдесетих година двадесетог века, као окосница српског 
национализма.

Мит у институционалној служби

Склоност ка митској свести и митологизирању на институционалом 
нивоу се реализује преко политичких говора и акција, пропаганде у медијима 
и преко културних пројеката. Митологизирање се појачава у временским 
раздобљима у којима влада друштвена криза, те управо та раздобља 
представљају најзахвалнији период за изучавање ове појаве која прати 
ретрадиционализацију. Као што је већ поменуто, национални мит (који је из 
јавне сфере био потиснут социјалистичким митовима) поново се јавља крајем 
осамдесетих година двадесетог века, када у бившој Југославији долази до 
националних сукоба. Када се криза наставила, и када је доживела свој врхунац 
1999. Године, за време НАТО бомбардовања, тада долази и до интезивног 
коришћења митова од стране државних институција.
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Како је  криза из 1999. године била проузрокована ратом, за институцију 
која је изучавана узета је војска, односно њено гласило „Војска“, које је сматрано 
релевантним (Недељковић, 2006, 161). Овај часопис је требало да информише, 
мотивише и да идеолошки усмери војнике, те да информише јавност о стању 
у армији, што је „Војску“ тада учинило информативним посредником између 
свих слојева друштва (Недељковић, 2006, 162). Важно је још напоменути да је 
часопис креиран од стране државног и војног врха. НATO агресија усмерена 
ка Србији је у овом часопису била приказивана као сукоб добра и зла, правде 
и неправде, где је такође и појам Косова био често употребљаван. Оно је 
називано „светом српском земљом“, „древним српским културним језгром“, 
са позивом да се не заборави Косовски завет и небеско царство; затим, Срби 
су називани „ретким преживелим хришћанским народом“ који се одриче 
материјалног зарад духовног, тј. зарад вере, отаџбине, части, љубави. Такође, 
сакрализован је и тадашњи лидер Слободан Милошевић, који је био поређен 
са кнезом Лазаром нашег доба. Оваквих примера коришћења митске свести 
било је прегршт, а тиме се само уочава у којој мери је друштво било у кризи.

Управо на овом примеру из 1999. године, можемо уочити шта то 
мит чини, па постаје значајан агенс ресоцијализације. Слично као и кроз 
историју, Срби се у том историјском моменту налазе у безизлазној кризи, с 
којом нема ни изгледа ни ресурса за суочавање. Дакле, на сличан начин као 
што се мит користио за стварање солидарности и унифицирања заједнице 
током вишевековне османске власти на овим просторима, односно, када се 
користио да се поврати вера и да се одржи уверење у то да није све изгубљено 
и да моралног победника чека светлија будућност, тако се мит појављује 
и у савременој кризи. Понавља се историјска ситуација у којој је Србија у 
сукобу са неупоредиво јачом силом, где улази у рат са противником против 
којег апсолутно нема изгледа да изађе као победница. Институционалним 
гласилом, као што је часопис „Војска“ у то време, видимо покушај, што војног 
што политичког врха, да се одржи вера да није све изгубљено, да се пружи 
утеха, смисао и морална и емотивна подршку, те да се усмере грађани једни 
на друге. Институција користи митове како би за безизлазну ситуацију нашла 
бар метафизички излаз јер реалног излаза у том тренутку није био. Стога, 
упућује се порука да је Србија на „правој“ страни, на страни добра, и да се 
зарад тога мора држати и опстати јер је то њена „света мисија“. 

У таквом кризном моменту, ниједно рационално објашњење не може 
пружити ни утеху ни потпору, ни какву-такву присебност заједнице. Имајући 
у виду наведено, сматрамо да мит није нужно негативан феномен и да његова, 
чак и институционална употреба, може бити корисна за одржање кохезије у 
друштву за време одређене кризе.
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Закључак

Након теоријског осврта на појаву мита, и њену корелацију са 
ретрадиционализацијом, рад је укратко обрадио однос који српска 
политичка култура има према миту, како би био створен контекст за 
пример институционалног коришћења мита за време бомбардовања 1999. 
године. Након тога, рад је, користивши се истраживањем које је обухватило 
институционални оквир, односно истраживање које се базира на тадашњем 
гласилу армије СР Југославије „Војска“, тежио да прикаже начин коришћења 
мита од стране једне државне институције. 

Како је рад пошао од претпоставке да када дође до кризе у друштву, 
рационална објашњења немају довољно јаку моћ да обезбеде или одрже 
одређену кохезију у друштву, те да посезање за ирационалним елементима 
политике може бити корисно, овај пример је служио за оправдање почетне 
претпоставке. Оно што је био циљ рада је управо то, да покаже да се у 
одређеним моментима, као што је био случај 1999. године, мит може показати 
као корисно средство ресоцијализације. Под корисним, мисли се на то да 
у стању друштвене кризе обезбеди морални ослонац, утеху и одређену 
стабилност коју политички поредак у датом историјском тренутку није у 
стању да пружи заједници.

Такође, сматрамо да ниједно друштво није имуно на кризе и промене 
које оне носе, те да мора постојати неко колективно средство за психолошку 
одбрану. Сматрамо и да је заблуда да савремени човек може живети ослобођен 
од ирационалног и ирационалних елемената политике, јер се људи морају 
везати за нешто што ће им пружити оно што им реалност не нуди. 
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ОДНОС ЗАПАДА ПРЕМА ИМИГРАНТИМА КАО ПРЕМА 
СВОМ УНУТРАШЊЕМ „ДРУГОМ“

Немања Анђелковић*

Сажетак: Важност теме овог рада у савременом друштву добија на значају 
првенствено због једне све израженије карактеристике  таквог друштва, а то је 
да је оно све мултикултуралније. Феноменом ,,мигрантске кризе“ ово питање 
мултикултурализма као саживота више различитих етницитета и религија 
постаје све значајније и контроверзније. У овом раду ћемо се фокусирати 
на однос држава Западне Европе, САД и Канаде према имигрантима и 
националним мањинама. Пре свега ћемо размотрити теоријске радове које 
на ову тему дају теоретичари попут Чарлса Тејлора, Вила Кимлике, Едварда 
Саида и других. Покушаћемо да укажемо на неке од видова културног насиља 
који се пројектују у међусобном односу ,,мањине“ и ,,већине“, а који служе 
као начин стицања културног капитала и изграђивања доминантне позиције 
у интеркултуралној комуникацији. Осврнућемо се и на поједине аспекте и 
решења односа и опхођења у мултикултуралном друштву западноевропских 
земаља. 

Кључне речи: Запад, имигранти, насиље, мултикултурализам, 
оријентализам, либерализам, идентитет

  
Оно што је важно прво дефинисати је појам културног насиља, зато 

што је овај појам кључан за разумевање односа Запада према имигрантима. 
Културно насиље можемо дефинисати као „средство које легитимизује 
структурно и директно насиље“ (Галтунг, 2009, 15). Оно је симболично и може 
се испољити кроз медије, науку или уметност. Актерима се под утицајем ових 
средстава културног насиља намећу ставови који се тичу неких моралних 
питања, али и односа према другим групама и заједницама и управо тај утицај 
је веома важан за овај рад.

Под утицајем мигрантске кризе до изражаја долази питање којим се 
бавио Едвард Саид, а то је формирање идентитета цивилизоване Европе 
у односу на заостали Исток, који му је сада ближи него икад управо 
захваљујући имигрантима. Саид истиче Исток као једну од најчешћих слика 
у формирању идентитета Европе, која себе истиче као напредну, демократску, 
уљудну цивилизацију и повлачи јасну дистинкцију између себе и Оријентa, 
заостале и ауторитарне цивилизације (Саид, 2008). Наглашавајући овакву 
дистинкцију, Запад је могао да искристалише свој идентитет и да га прикаже 
супериорнијим и позваним да брине о другим цивилизацијама које нису 
способне да владају саме собом. На овакав начин вршено је културно насиље 
над свим припадницима источњачких култура, а стваран је културни капитал 
Запада, који је добро послужио државама и друштвима Западне Европе у 
* Студент треће године Факултета политичких наука у Београду, смер: Политикологија; najdzel97@gmail.com.
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постављању доминантне позиције у односу са имигрантима. Едвард Саид 
(2008) наводи говор Артура Балфура у Доњем дому Парламенту, у ком он 
истиче да Оријенталци нису ниједно своје достигнуће остварили под неким 
режимом који је гарантовао неки вид самоуправе својим становницима, те да 
су Британци Египћанима дали најбољи режим који си они икад имали.

Оваквим односом се могу похвалити многе земље Европе које су у 
имигрантима видели некултивисане дошљаке које је потребно потпуно 
интегрисати у своје демократско друштво намећући им своје стандарде 
живљења и мишљења. Зар се овакав начин интеграције не може означити 
као неки вид културног насиља? И зар се може градити равноправан и здрав 
однос између две културе у којој једна себе истиче као супериорнију у сваком 
погледу? 

Као важно средство акумулирања културног капитала и грађења 
супериорније позиције у опхођењу према имигрантима, многи Западњаци 
су се користили стварањем и одржавањем предрасуда према Другима. Као 
примере тог вида културног насиља, Саид наводи следеће предрасуде: 
недостатак прецизности и изражена лажљивост Оријенталаца, систематично 
и темељно размишљање Европљана, недостатак иницијативе и лишеност 
енергије присутна код Арапа, итд. (Саид, 2008). Оно што је важно проучити  
кад се разматра питање садашњег опхођења Европљана према имигрантима 
са других простора, посебно Блиског истока, јесте њихов однос кроз историју 
и политичку и економску доминацију Запада над Оријентом. Наиме, у новијој 
историји, посебно за време колонизације, дошло је до грађења супериорније 
културне и цивилизацијске позиције колонизатора, а све то на рачун изразите 
војне, политичке и економске доминације. Многи видови оваквих доминација 
и даље трају, па је и сама мигрантска криза узрок војних активности многих 
западних земаља. Ово је све веома важно у разумевању грађења европског 
односа према Другима. 

Међутим, треба рашчистити следећу ствар: однос западних земаља 
према имигрантима није исти, те постоји хетерогеност по том питању која 
се испољава од земље до земље, а европске заједнице су изразито нехомогене 
и плуралистичке. Овај плурализам се огледа и у идеолошком смислу, али и 
у смисли схватања културе, њене вредности и одношења према Другима. 
Тако у европским земљама можемо срести конзервативце који заговарају 
забрану прилива миграната и који су забринути за опстанак аутентичног 
европског и националног идентитета. Затим, ту си либерали који кроз давање 
једнаких права желе да интегришу придошлице у један неутралан друштвени 
калуп. Комунитаристи истичу значај очувања аутентичних карактеристика 
сваке заједнице, посебно мањинских, нудећи разна колективна права која 
нарушавају либералну концепцију једнакости права грађана. 

Неутрални калуп либералне концепције је јако присутан у западним 
демократским друштвима, он подразумева друштво које занемарује етнички, 
религијски, родни или било који други идентитет индивидуе и једино признаје 



Немања Анђелковић

39

његов идентитет као грађанина. Такав концепт свим својим грађанима даје 
иста права, исту количину и врсту слободе, верску толеранцију, слободе 
мишљења и изражавања и пропагира политичку коректност. Овај концепт је 
можда најизраженије примењен на случају САД. Та држава је створила такав 
систем у коме се принцип идентификације са нацијом базира на основном 
познавању енглеског језика и држављанству, док се етничко порекло, религија 
и култруни обичаји занемарују. Међутим, ни овакав систем не функционише 
савршено, те се на многе грађане или нове имигранте придошле из 
муслиманских земаља гледа са одређеном дозом опрезности, док се према све 
већој хиспанској заједници одржавају многе предрасуде по питању статусног 
положаја у друштву, легалности њиховог боравка у САД, итд.

Вил Кимлика (2002), канадски теоретичар мултикултирализма, истиче да 
је важно разбити овакав неутрални калуп и дати нека посебна права одређеним 
мањинским заједницама, јер оне та права захтевају како би могле да дају већи 
допринос заједници у којој се налазе и како би се боље интегрисале. Важно 
је признати културне разлике како не би дошло до алијенације имиграната 
и мањинских заједница, те њиховог повлачења из културног, економског и 
политичког живота одређене заједнице. Резултат те алијенације може бити 
интензивирање сукоба и јављања директног насиља. Кимлика истиче значај 
прилагођености институција, али и прописа културној разноликости. Он 
издваја случај Сика и ,,Канадске краљевске моторизоване полиције“. Тада је 
муслиманска заједница Сика тражила дозволу да полицајци на моторима који 
су припадници њихове заједнице уместо кацига носе турбан, како скидањем 
турбана не би рушили верске и културне обичаје. Канадска влада је дала 
такво право овој заједници и на тај начин успешно показала могући модел 
понашања према имигрантима и решавања проблема мултикултурализма 
(Кимлика, 2002). Као решење и модел узорног понашања европских држава 
може се истаћи признавање културне различитости и подједнако вредновање 
и уважавање свих тих култура које чине једну одређену заједницу.

Оно на шта је важно указати је да тај либерални неутрални калуп и 
није баш неутралан, већ продукт либералне традиције и хришћанске идеје 
секуларизма. На ово посебно указује још један канадски теоретичар, Чарлс 
Тејлор. Он говори да у очима муслиманских имиграната секуларизам је 
схваћен као хришћанска концепција односа државе и цркве (вере) која се 
може најбоље исказати у максими: „Цару царево, Богу Божје“. Он наглашава 
да је ово пример  једне врсте „прагматичке контрадикције – партикуларизам 
замаскиран као оно универзално“ (Тејлор, 2003, 47). Дакле, ово је још један вид 
успостављања културне хегемоније Запада, бар у очима имиграната.  Наиме, 
у исламској религији црква је неодвојива од државе, а друштво је базирано и 
функционише по верском праву које се назива Шеријат. Оваква концепција 
друштва, јасно је, не може да функционише у друштву које је прожето 
јаким утицајем (нео)капитализма, (нео)либерализма, индивидуализма и 
рационализма. Поставља се питање како се може доћи до решења да друштво 
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буде уређено на тај начин да ниједна заједница, било већинска или мањинска, 
не трпи никакав облик насиља, ни структуралног, ни културног. Решење је 
можда у компромису или концензусу постигнутом кроз делиберативни 
процес. Оно што Тејлор види као решење је Гадамеров концепт стапања 
хоризоната. Он то објашњава на следећи начин: „Ми тек учимо да се крећемо 
у једном ширем хоризонту, у оквиру кога оно што смо претходно узимали 
здраво за готово, као основу вредновања, бива ситуирано као једна могућност, 
упоредо са различитом основом ове нама испрва непознате културе. “Стапање 
хоризоната” функционише  кроз изградњу новог вокабулара упоређивања, 
посредством којег ми постајемо способни да артикулишемо ове контрасте“ 
(Тејлор, 2003, 64).

Овде се издваја идеја културног центризма или, у нашем случају, 
европоцентризма, по коме је европски човек тај који, кроз своје културне 
стандарде и мерила, може и мора да одреди вредност других култура. Проблем 
се јавља на више места:

1) нисмо подобно упознати са свим достигнућима појединих култура, 
као ни са перцепцијом значаја тих креација за припаднике те културе;

2) европски културни стандарди и мерила нису универзална мерила 
којим би било могуће одредити да ли је нека култура вредна или не.

Као добар пример европоцентризма је чувена реченица Сола Белоуа који 
каже: „Када Зулуи створе једног Толстоја, онда ћемо га читати“ (Тејлор, 2003, 
45).

На ред долази једно друго питање: зашто у времену глобализације, 
када се стварају мондијалистички слојеви друштва (мондијалистичка 
средња класа и елита) и даље важно питање представља питање признавања 
етничког или верског идентитета? Мондијалистички слојеви друштва, услед 
олакшане комуникације са остатком света, ширења глобалне културе, узимају 
стандардом успостављене културне обрасце и имају више заједничког са 
припадницима истог слоја у некој другој држави, него са припадником другог 
слоја из своје државе. Стога, није ни чудо што се поставља горепоменуто 
питање. Мислим да задовољавајући одговор на ово питање даје већ поменути 
Чарлс Тејлор. Он тврди да је велики део проблема у савременој политици 
настао захтевима за признањем идентитета. То објашњава следећим речима: 
„Овај захтев за признањем у овим потоњим случајевима добија на значају 
посредством претпостављених веза између признања и идентитета, при чему 
овај потоњи појам означава нешто као саморазумевање особе – наиме, то ко 
је она – њене фундаментално дефинишуће карактеристике као људског бића. 
Теза је да је наш идентитет делимично обликован признањем или његовим 
одсуством, а често и наопаким признањем од стране других и да на тај 
начин особа или група трпи стварну штету, стварно изобличење, уколико 
им људи или заједница око њих узвраћају сликом која је ограничавајућа, 
понижавајућа или презрива. Непризнавање или наопако признавање одиста 
може да нанесе штету, будући да представља облик тлачења тиме што некога 
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затвара у лажан, искривљен и редукован начин бивствовања“ (Тејлор, 2003, 
33). Овим се идентитет показује не као монистички или монолошки концепт 
саморазумевања, већ као концепт саморазумевања који се гради у општењу 
са Другима. Међутим, треба нагласити да се овде не негира у потпуности 
монистички допринос формирању индивидуалног или колективног 
идентитета, већ да се фокус усмерава на дијалошки приступ са, да се изразимо 
Мидовим речима, „сигнификантним другима“ (Тејлор, 2003, 38). Ти Други у 
том случају представљају оне људе или заједнице чије нам признање значи 
и чије мишљење у великој мери може утицати на наше саморазумевање 
сопственог идентитета. Могу се онда замислити све негативне последице 
неприкладног (или још горе непризнања) нашег идентитета. Те последице 
представљају један вид насиља изражен кроз трпљење штете и онемогућавање 
испуњавања свих сегмената наше културе, као и пуних културних капацитета 
мањинске заједнице. То представља велики проблем. Европски либерални 
концепт суочавања са етничким и верским диверзитетом је, што се тиче 
политике признања, непотпун или неадекватан. Да ситуација буде гора, све 
су гласнији заговорници забране ношења бурки које носе жене муслиманске 
вероисповести, а као разлог се наводи безбедност. Тиме се негира слобода 
појединаца, као и осећај прихваћености мањинске, у овом случају верске, 
групације. Ствара се осећај да оне нису овде добродошле, а то води у процес 
алијенације и стварања конфликта у коме мањинска група културним 
насиљем може увратити ударац. Та политика није одржива. Оно што Тејлор 
види као велику опасност је то да се овим стуктурним и културнм насиљем 
може створити омаловажавајућа слика мањина о самим себима. Таква слика 
је уједно и највећи инструмент угњетавања имиграната и свих осталих типова 
мањина (Тејлор, 2003). Многи у европским друштвима посматрају мигранте 
као пасивне грађане, оне који нису спремни да схвате концепт негативне, 
а тек позитивне слободе, те их сматрају као могуће изазове европским 
демократијама и Европској унији. Оно што се често јавља као важан појам 
везан за једну заједницу је појам аутентичности и он се првенствено везује 
за начин живљења и перципирања околине. Хердер аутентичност дефинише 
на следећи начин: „Свако од нас има свој оригиналан начин да буде људско 
биће, свака особа има своју меру“ (Тејлор, 2003, 37). Ово се може пренети и на 
национални ниво и изразити значај аутентичног живљења једне заједнице, па 
макар она била и у другој држави и у мањини. Било шта што би пореметило 
аутентичан концепт вођења живота једне заједнице би свакако представљало 
насиље, јер би, у том случају, заједница оскудевала у интензитету и количини 
аутентичног живота. Тако би онај наш пређашњи пример забране ношења 
бурки био вид насиља; међутим, он би кршио и саме принципе либералне 
традиције доминантне западноевропске културе. То би значило удар на 
слободу појединца и на сам концепт индивидуализма, а показало би и неки 
вид верске нетолеранције.

Када је још у питању процес глобализације, важно је напоменути да 
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она изазива и реакцију неких култура које се осећају угроженим све већом 
мондијалистичком стандардизацијом културе живљења, те се окрећу неким 
фундаменталним принципима, чак и екстремистичким, у покушају да што 
више одбаце ту глобалну културу. Ово представља велики проблем стога што 
се ова појава обично јавља у традиционалнијим друштвима у којима најчешће 
доминира ислам. На све ово не остају имуни ни имигранти у европским 
земљама који осећају да све више губе свој идентитет под притиском глобалне 
културе, која је за њих продукт Запада, његовог капитализма и његових 
технологија. Ово води етничке и верске мањине у гетоизацију, интензивнији 
је јаз између дошљака и аутохтоног становништва, те повећава ризик од 
ескалације сукоба. Резултат није онај којим су се западноевропске државе 
надале, а то је потпуно укључивање и интеграција имиграната у економско, 
политичко и цивилно друштво.

Овде је важно направити дистинкцију између појма интеграције и појма 
асимилације који се у неким случајевима мешају, те се један представља као 
друго и обрнуто. Овде ћемо дати себи слободу да покушамо да дефинишемо 
оба појма и укажемо на њихове главне карактеристике. Интеграција би 
требало да подразумева укључивање појединаца или мањинских заједница 
у сваки сегмент већинског друштва на начин који ствара што мање штете 
и једном и другом актеру интеграције и који чува оне основе идентитета и 
интереса актера. При овом процесу се актери кроз делиберативни процес и 
путем концепта концезуса договарају о моделу интеграције, при чему је важно 
напоменути да се ту хијерархија моћи у што већој мери занемарује. На овај 
начин се изналази решење које као резултат има најмању могућу количину 
одрицања од важних принципа обе заједнице (или више заједница), те се 
сваки облик насиља своди на минимум. Што се тиче појма асимилације, 
важно је нагласити да је ту присутна хијерахија моћи, те постоји једна 
доминантна позиција у уређивању односа. Ту је мањина на разне начине 
условљена и подстакнута да се уклопи у стандарде већине. Мањина може бити 
подстакнута дискриминацијом, што подразумева економско насиље, дакле, 
ускраћивање економских погодности те конкретне привреде и тржишта 
мањинама. Дискриминација може подразумевати и правно и политичко 
насиље, попут дискриминаторних закона или закона о образовању. Потребно 
је успоставити разлику између онога што дајемо себи за право да назовемо 
меке и тврде асимилације. Прва би подразумевала наметање основних 
вредности доминантног друштва, што не доводи нужно до губитка идентитета 
мањине, али јој прихватањем осигурава већу укљученост у друштво и мању 
дискриминацију. У европском случају то би значило следеће: прихватање 
демократије као главног механизма функционисања државе, слободно 
формулисање захтева и мишљења, прихватање принципа грађанства, верску 
толеранцију и секуларизам, одбацивање сваког вида екстремизма, решавање 
проблема кроз дијалог, прихватање капитализма као економског система, 
прихватања тржишта као доминантног (али не и јединог) начина расподеле 
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добара и доходака и прихватање језика већине као званичног језика у јавној 
комуникацији, уз слободу неговања језика те мањинске заједнице. Овај вид 
асимилције је прихватљива (али и мање добра) алтернатива интеграцији, 
међутим и она изазива многе проблеме. Наиме, опет се јавља питање 
секуларизма, које муслиманска вера не може прихватити, ту је и питање 
примене европскоконтиненталног или англосаксонског права, које је у 
великој мери различито од шеријата. Затим, јавља се питање родне и верске 
равноправности, јер жене у исламу су подређене мушкарцима, што се коси са 
начелима све присутнијег феминизма и европском научном и свакодневном 
дискурсу. Не сме се заборавити ни питање сексуалности, али у смислу 
сескуалних слобода. Ислам забрањује обнаженост жена, те намеће стандард 
потпуно прекривене жене, док је на Западу још од сексуалне револуције 60-их 
у индустрији и поп-култури присутна сексуална слобода у сваком смислу, те на 
билбордима и на телевизији често можемо видети обнажене жене, што може 
засметати многим традиционалнијим имигрантима или фундаменталистима; 
али, то је и најмања брига, поред свих осталих проблема. Тврда асимилација 
би подразумевала, поред наметања основних вредности како би се појединац 
могао назвати грађанином, и прихватање свих осталих вредности друштва, 
као и веће поистовећивање са доминантном заједницом и државом у којој 
живе мањине. То би подразумевало да се имигранти првенствено изјашњавају 
као припадници те доминантне нације; тако би се Алжирци у Француској 
првенствено идентификовали као Французи, а тек онда Алжирци, мада ово 
друго и не би морало бити нужно.

Оно што се често даје као аргумент при дискусијама о имигрантима 
јесте то да се мора бити на опрезу што се тиче њихове лојалности држави 
коју су населили, а као примери се наводе многобројни терористички напади 
одрађени од стране имиграната или њихових потомака који су муслиманске 
вероисповести. Неодговорно би било негирати такве догађаје и тај проблем; 
међутим, тај аргумент не сме бити оправдање за депортацију, спречавање 
азиланата да уђу у земљу или као разлог стварања предрасуда као израза 
културног насиља. Кимлика (2002) наводи да је искуство показало да су 
имигранти прве и друге генерације који су остали поносни на своје наслеђе, 
уједно и међу најпатриотскијим грађанима.

Питање мултикултурализма је створило велики раздор у друштвима 
Западе Европе и САД и Канаде, те сада треба обратити пажњу на један други 
проблем, а то је претеривање у заговарању мултикултурализма. Овде се пре 
свега мисли на став појединих групација етничких, расних и верских мањина 
да они немају моралну потребу да праве икакве уступке ради интеграције у 
доминантно друштво, те да сваки могући компромис нужно представља насиље 
и дискриминацију која се врши над њима. Овакав став не може бити одржив и 
води у непотребно интензивирање већ присутног конфликта. Неодговорно је 
очекивати да ће се већина повиновати свим захтевима мањине и да ће трпети 
ту осионост, не свим, али једног дела имиграната. А и зашто би? Не смемо 
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заборавити на то да и мањина може вршити насиље над већином, те да ни 
такав модел није ни праведан нити одржив на дужи рок. Јавља се још један  
проблем, а то су поједини ватрени заговорници идеје мултикултурализма и 
толеранције који се налазе на левом политичко-идеолошком спектру, а који 
својом нетрпељивошћу, активизмом и културним и директним насиљем 
покушавају да наметну одређене стандарде онима који заговарају ограничење 
квоте миграната, решавање проблема мултикултурализма кроз компромис и 
наметање неких основних вредности доминантног друштва како би мањине 
биле прихваћене. Овде се углавном ради о сукобу екстремистичке левице и 
конзервативаца, док либерали бивају подељени на обе стране. Један прави 
пример оваквог сукоба је онај сукоб који се одиграва на кампусу Беркли, 
Универзитета Калифорнија, већ дужи период. Репортажа коју је радио Fox 
News нам говори о кршењима основних права на слободу говора оних који 
се супротстављају стандардима екстремно левичарске доминантне групације, 
која сваки помен о депортацији миграната (илигеалних или легалних), као 
и било који други изражен конзервативни став, назива изливом фашизма 
(O’Reilly, 2017). Конзервативци су ту изложени разним видовима насиља, од 
културног до директног, ту је слобода мишљења и говора озбиљно доведена у 
питање. Сваки излив ксенофобије и расизма треба бити спутан, али мирним 
средствима и кроз дијалог. Треба напоменути да није сваки конзервативни 
став уједно и расистички, ксенофобичан или фашистички. Дакле, важно је 
да све стране, почев од миграната, преко левичара, све до десничара, искажу 
вид толеранције и објективности, те да кроз, већ више пута помињани, 
делиберативни процес и компромис постигну modus vivendi. 

Закључак

Не смемо сметнути са ума да су етницитет и мултикултурализам 
политички феномени и појмови. Синиша Малешевић (2009) у својој књизи, 
која се бави овом темом, наводи мишљења Кола и Вулфа да етницитет јесте 
политика. Такво одређење тих појмова подразумева да се они могу користити 
у политичке сврхе како би се одређена гарнитура одржала или попела на 
власт. Та политичка димензија чини већ јако компликоване проблеме везане 
за појмове етницитета и мултикултурализма додатно сложеним. Евидентно 
је коришћење тих проблема од стране популистичких партија у Европи како 
би се критиковала неспособност естаблишмента да се избори са мигрантском 
кризом, а све зарад добијања поена на изборима. Наравно, као што се већ 
показало у току овог рада, појам мултикултурализма, као и однос Запада према 
мигрантима је, поред политичког, и културни, али и економски проблем, 
јер постоје чести приговори да имигранти узимају послове домицилном 
становништву. Све ово може довести до стварања екстремистичких ставова 
и са једне и са друге стране, што нужно доводи до сукоба и ескалације насиља. 
Зато, када се гледа на однос Запада према мигрантима, треба сагледати што 
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објективније аргументе обеју страна, оних који се противе интеграцији 
миграната и оних који то подстичу, као и оних који наводе различите моделе 
интеграције. Дуго се мислило да је питање етницитета, религије и расе питање 
које губи на значају услед све јачег процеса глобализације помоћу које се 
успостављају истоветни културни стандарди и обрасци и помоћу које се 
повезују слојеви на истом нивоу друштвене стратификације широм света, а 
малопре поменути извори идентификације занемарују и замењују новим, 
мондијалистичким. Међутим, није се рачунало на реакцију традиционаних 
делова друштава које су на овакву културну стандардизацију гледали као на 
још један покушај колонизације и као на још један империјалистички продукт 
Запада. На крају, ваља подсетити и подвући да се велика већина образаца 
у опхођењу и односу према мигрантима образује, успоставља, одржава и 
надограђује кроз један дуги историјски период. Предрасуде и остала средства 
културног и директног насиља настају и одржавају помоћу разних институција 
насталих у историјском дијалогу Окцидента и Оријента, чиме се пре свега 
мисли на институцију ропства, на империјалистичке и колонизаторске 
режиме успостављане широм света, као и на културну, економску, политичку 
и војну доминацију Запада над осталим културама. Из овог односа се јавља 
и ресантиман према Окциденту и свему што он представља, те се тако рађа 
једна верзија мултикултурализма која подразумева одбацивање Западне 
културе. Све ово представља велики изазов миру и успостављању здравог 
односа између разних култура, те води већем интеркултуралном такмичењу 
и стварању нових фонтова борбе, сукоба и насиља. Када је све ово речено, 
није потребно додатно наглашавати функцију равноправног и праведног 
решавања проблематичног односа различитих етницитета у плуралистичких 
друштвима. За ово је потребно да се упрегну све снаге како би се што више 
прикупило информација о природи оваквог односа и оваквог сукоба, те 
разумела ова проблематика. Зато сматрамо да студије мира, теорије сукоба 
и културологија имају једну важну улогу у осветљавању свих аспеката 
интеркултуралних сукоба, као и нуђењу решења који се могу базирати на 
пуком теоријском или емпиристичком аргументовању; пожељно би било да 
захвата оба.
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КРАХ ЕКОНОМСКЕ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ?
Душан Ристић*

Сажетак: Овај рад пружа увид у неке од процеса економске глобализације, 
стављајући нагласак на трговинске односе међу актерима, као и финансијски 
сектор, и притом хронолошки излаже догађаје који су, видећемо, довели до 
појава супротних поменутом процесу. Фокална тачка и основна теза овог 
рада јесте да је пад Вол стрита и финансијска криза 2008. године покренула 
низ догађаја који су довели до растућег протекционизма изазивача и ривала 
економској интеграцији. Разлажући догађаје финансијске кризе 2008. године, 
дајемo једну анализу онога што је довело до поплаве популистичких лидера и 
протекционистичких мера. Док првенствено анализирамо тренутну Трампову 
администрацију и њену економску политику, са нагласком на негативан утицај 
који имају на глобалну интеграцију, такође дајемо увид у то који су стубови 
глобалног система уздрмани. Налазимо да је поверење, као полазна премиса, 
угрожено, и да, уколико тренутни наратив остане предоминантан, ничему 
добром по глобалну економију се не можемо надати.

Кључне речи: економска глобализација, економска интеграција, 
протекционизам, царинске стопе, слободна трговинска размена.

Увод

Глобализација је један од најчешће помињаних термина у претходних 
неколико деценија. Она обухвата процесе интеграције на глобалном нивоу у 
мноштву области од којих је за нас најзначајнија економска интеграција. Сам 
термин скован је 1983.  године (Levitt, 1983) како би првенствено дочарао све 
већу економску међузависност актера на међународној сцени и драматичан 
пораст трговинске размене. Термин врло брзо почиње да се користи како за 
размену у трговини, тако и за размене људи, идеја, знања, а слободан проток 
капитала, роба и идеја постаје средишња тачка овог процеса. Као термин 
који је скован на Западу, у осталим регионима света схваћен је као негативан 
процес и покушај учвршћивања хегемоније Запада. Мада су га се многи 
одрицали и истицали како економска глобализација и све већа интеграција 
светског тржишта не може да донесе ништа националном тржишту или, 
макар, да штетни утицаји превазилазе корист, на почетку 21. века чинило се да 
је овај процес незаустављив и да нема повратка. Пад совјетског блока држава 
у последњој деценији 20. века, отварање Кине према свету и њено приступање 
Светској трговинској организацији 2001. године, виђени су као охрабрујући 
знаци да је било какав потенцијални отпор овом процесу још у самом његовом 
рађању предухитрен. Не бисмо погрешили када бисмо тврдили да је економска 
глобализација била на свом врхунцу пред крај прве деценије 21. века, односно, 
* Студент друге године Факултета политичких наука у Београду, смер: Међународни односи; dusanrstc1@gmail.
com.
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до светске економске кризе 2008. године. Међутим, чини се да је управо пад 
једне инвестиционе банке светског реномеа 15. септембра исте године – Leh-
man Brothers – покренуо ланац догађаја који ће пресудно утицати на процесе у 
надолазећим годинама, који се могу протумачити као почетак краја економске 
глобализације (Lioudis, 2017).

Почетак краја економске глобализације

С обзиром на то да је криза почела у Сједињеним Америчким Државама, 
а онда се неизбежно прелила на остатак света, прикладно је анализу тврдње 
да је у годинама након светске економске кризе покренут супротан процес 
глобализацији, започети управо са САД. У годинама које су претходиле светској 
економској кризи, доминација либералног модела и економска инклузија 
били су уљуљкане у своју идеју о непобедивости. Френсис Фукујама, познати 
амерички политиколог, у својој теорији из 1989. године тврди да ће либерални 
капитализам неповратно тријумфовати на светској сцени (Fukuyama, 1992); 
економска и политичка елита САД веровала је у речи истакнутог професора. 
Чак су и радници веровали да су САД  постигле нови ступањ економског 
развоја и да реални губици њихове економије, као и растући дуг, нису нешто 
што треба да их држи будним ноћима. Најпознатија платформа за трговину 
финансијским инструментима – New Yоrk Stock Exchаngе, као и Dow Jones Indus-
trial Average Index, бележили су рекордне резултате. Ретко ко је обраћао пажњу 
на чињеницу да је преко 5 милиона радних места  (Scott, 2008) изгубљено управо 
због неолибералне идеје о отвореном и слободном тржишту, услед премештања 
индустријских погона примарно у Кину, али и у друге државе са нижом ценом 
радне снаге. Узгред, неколико увиђајних економиста, као што су др Мајкл Бери 
и инвеститор Стив Ајсман*, који су препознали катастрофу која се ближила 
у годинама пре светске кризе, били су означени као ексцентрици и као људи 
који зарађују ширећи панику. Наиме, катастрофа коју су они предвидели, а 
која ће светску економију бацити у репресију, била је везана за надуване 
цене, односно такозвани економски мехур, везан за хипотеке на непокретну 
имовину. Годинама су банке давале хипотекарне кредите грађанима, а да су 
притом услови неопходни за одобравање кредита временом постајали све 
блажи. Банке су од ових кредита, код којих је стопа невраћених кредита била 
нижа од 5%, али ипак довољна да покрене лавину, правиле нове финансијске 
инструменте, а њих су рејтинг агенције, као што су S&P, Fitch и Moody’s (Verma, 
2017), оцењивале највишим оценама. Ови финансијски инструменти су касније 
продавани истим тим грађанима по високој цени. Поставља се питање: како 
је овако безобзирно понашање инвестиционих банака могло да баци светску 
економију у рецесију? Одговор лежи у низу повезаних догађаја и немарности 
људи који је требало да предвиде негативна кретања и на њих реагују. Наиме, 
иако Ричард Дик Фулд, CEO или управни директор Lehman Brothers-а (чији је 
* Поред наведених економиста, предвиђања кризе дали су и Нуријел Рубини, Рагурам Раџан, Вилијем Пул, Дин 
Бејкер и други.
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пад и покренуо низ догађаја), а који је, узгред, у то време имао најдужи стаж 
на својој позицији у поређењу са колегама из осталих инвестиционих банака, 
није увидео системску грешку, те стога и опасност, остале велике банке су билe 
свесне последица које њихове радње могу да изазову. Али, као и сваки добар 
сопственик, оне су се осигурале од пропасти ових финансијских инструмената. 
Међутим, не само америчке, већ и највеће европске банке, као што су Deutsch 
Bank, BNP Paribas и UBS, биле су осигуране код исте осигуравајуће куће – AIG 
(American International Group).  Када задужени грађани, услед све већег одлива 
послова и пада реалних доходака, нису могли да враћају преузете кредитне 
обавезе, финансијски инструменти сачињени од њих почели су да пропадају. 
Свако ко је поседовао ове финансијске инструменте, који након пуцања 
поменутог мехура нису вредели ништа, изгубио је свој новац. С обзиром на то 
да осигуравајућа кућа није могла одједном да исплати свим банкама осигурање, 
велике банке, темељ једне либералне, на кредиту засноване економије, нашле 
су се у опасности. Једини актер са довољно новца да спаси читав финансијски 
систем била је влада САД. Под TARP (Troubled Asset Relief Program) програмом 
било је одобрено 700 милијарди долара (US Department of Treasury, 2016), како 
би се банке и финансијски систем САД одржали. Међутим, поверење које се 
налази у основи кредита било је пољуљано, како у Северној Америци, тако и на 
осталим континентима света. Европска унија нашла се у једнима од највећих 
забележених криза које су резултирале масивним реструктурирањима дугова 
држава, попут Шпаније, Ирске, Италије и, на крају, Грчке, у којој је овај процес 
био најболнији. Ни азијски континент није био поштеђен ове кризе, па је 
тако раст азијских економија успорен. Међутим, оно што је заједничко овим 
економским ударима јесте то да су владе широм света реаговале тако што су 
новац пореских обвезника поделиле банкама; узгред, како би неолиберална 
коцепција слободног тржишта била очувана у замену за новац, владе су 
постале акционари тих банака, али без права гласа и са клаузулом откупа 
истих акција након неколико година, чиме би се влада повукла као акционар, 
а просечан грађанин који није имао посао, нити начина да врати кредит, остао 
је без ичега.

Светски лидери заветовали су се да економска криза неће утицати на 
све већу интеграцију и мултилатерализам, па је тако процес глобализације 
наставио својим током, додуше приметно ослабљен. Било је гласова који су 
истицали да би преливање кризе из САД на остатак света било знатно мање 
да светско тржиште није толико интегрисано и да су националне државе 
више штитиле своје економије, али то још увек није била предоминантна 
струја на међународној сцени. Средња класа, која је стуб демократије, била 
је осиромашена, а њена спремност да учествује у либералним процесима све 
веће интеграције била је пољуљана. Тешко да се могао избећи талас популизма 
који је захватио свет, а који је, како примећујемо, и даље у налету. Већ 2010. 
године, на власт у једној европској држави, долази Виктор Орбан, за многе 
Трамп пре Трампа. Једнa од првих акција које је нови премијер Мађарске 
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преузео, било је враћање дела надлежности на националну државу са 
наднационалне организације, односно Европске уније. Као и многе државе 
Средње Европе, криза је оставила дубок ожиљак на економији Мађарске, па је 
у годинама након кризе незапосленост достигла рекордних 12% (Tranding Eco-
nomics, 2018). Виктор Орбан на власт долази управо у тим тешким тренуцима 
за мађарски народ, обећавајући мере заштите националне економије, 
односно мере које се косе са либералним процесом глобалне интеграције. 
Многи су препознали надолазећи талас популизма и протекционизма и 
упозоравали на њега, сматрајући да државе морају да прекину са мерама 
штедње, повећају потрошњу и побољшају стандард живота својих грађана. 
Понети управо овим идејама (повећање потрошње која ће подићи стандард 
живота грађана), на власт широм света долазе либерално, и лево и десно, 
оријентисани политичари. Приметно је да су бирачи, иако осиромашени и у 
тешкој позицији, и даље гајили веру у либералну економију и предности које 
глобална интеграција доноси. Ипак, није претеривање рећи да су либерални 
политичари изневерили своје бираче. Од Барака Обаме, Николе Саркозија 
до Ангеле Меркел, наде да ће држава престати да брине само о банкама и 
повећати социјална давања биле су изневерене. Конзервативне мере штедње 
и немешање државе у тржишна дешавања настављене су са још већим 
убеђењем и одлучношћу. Можда је управо тај моменат један од кључних за 
нашу почетну тезу. Да су неолиберали одлучили да напусте политику штедње 
(која је, узгред, на референдуму у Грчкој одбачена са већином од 63%, али и 
упркос томе имплементирана), можда би економска глобализација и даље 
била у напредујућем ходу. Битно је напоменути да владе држава у периоду 
између 2008. и 2016. године, поред тога што настављају са мерама штедње, 
улазе у мноштво преговора како би формирале слободне трговинске зоне. 
Приметна је све већа економска инклузија, барем у идеји. Развијене државе 
Запада, али и Истока, преговарају са државама у развоју и неразвијеним 
државама о новим трговинским уговорима о слободној трговини. Овакви 
уговори отворили би границе и смањили било какве баријере за слободан 
проток робе, новца и људи на историјски минимум. Међутим, поставља се 
питање: уколико је оваква интеграција благотворна за светску економију, због 
чега данас видимо одбацивање оваквих пракси? Две су стране одговора на 
ово питање. Предложени трговински уговор између САД и ЕУ, под називом 
TTIP (Transpacific Trade and Investment Partnership), наишао је на незапамћене 
протесте грађана Европске уније. Битке у овом споразуму вођене су око 
извозних подстицаја које ЕУ исплаћује својим пољопривредницима, а које 
итетако сметају САД, као и око стандарда које генетски модификована храна 
из САД не задовољава на тржишту ЕУ. Међутим, најзначајнија препрека овом 
уговору и оно што је подстакло грађане на протесте, био је тзв. Investor-state 
dispute settlement mechanism (Chase, 2015), односно механизам за решавање 
спорова између инвеститора и земље домаћина инвестиције; то је био предлог 
америчке стране и на крају је прихваћен од стране ЕУ, али је наишао на велики 
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отпор грађана. Он је предвиђао право корпорације да поднесе тужбу против 
државе, и то не пред судовима те државе, већ пред специјално оформљеном 
комисијом под овим уговором, уколико било какви закони, прописи или 
поступци државе угрожавају профите корпорације; то значи да европски 
законодавци не би имали право да креирају законе који би могли да угрозе 
инвестиције или профите великих компанија, чиме би им руке биле везане. 
После неколико месеци протеста и одуговлачења, TTIP нашао у застоју. Нека 
врста позадинских преговора по овом питању се и даље одвија;  остаје да 
видимо да ли ће и у каквом облику споразум бити потписан. Нови трговински 
споразум између ЕУ и Канаде* наилази на исти отпор, углавном због сличне 
одредбе. Интересантно је да су поново САД те које инсистирају на клаузули 
о механизму за решавање спорова између инвеститора и државе. Тако је TPP 
(Trans Pacific Partnership) потписан 2016. године, садржао сличну клаузулу. 
Закључујемо да је прва страна одговора на питање шта је довело до одбацивања 
веће економске интеграције кроз уговоре о слободној трговини, то да су 
овакви уговори штитили и унапређивали позиције великих корпорација. 
Друга страна одговора се огледа у све већем одливу послова из развијених 
земаља. Кључна тачка за увиђање овог процеса било је приступање Кине 
Светској трговинској организацији 2001. године. Великим корпорацијама 
попут Apple, DHL и Ford Motors, много се више исплати да своја производна 
постројења пребаце у државе са ниским надницама, како би бележиле што 
већи профит. Уговори о слободној трговини уклањали су баријере између 
држава и креирали једну повезану слободну зону у којој се новац, људи и робе 
крећу слободно и без намета. Велике корпорације су и те како лобирале за 
овакве уговоре, њихови приходи су расли; међутим, мала и средња предузећа 
која зависе од снабдевања великих предузећа у развијеним земљама остајала су 
без посла. Незапосленост у најразвијенијој економији света нарасла је на 8,5% 
током 2011. године (US Department of Labor, 2018). Корпорацијска похлепа је 
можда један од кључних разлога због којих данас говоримо о све већем отпору 
економској глобализацији и нарастајућем протекционизму.

Наведене негативне последице по свакодневног радника биле су узрок 
растућег незадовољства народа широм света. Они су тражили промене, а пре 
свега су тражили заштиту државе од негативних утицаја светског тржишта и 
њен већи економски ангажман. Демократија је била уздрмана и популизму су 
врата била широм отворена. Додуше, потпуно би погрешно било 
окарактерисати тренутног председника САД као јединог популистичког 
лидера; наиме, популистички покрети јављају се широм свих континената. 
Међутим, за нашу претпоставку о нарастајућем протекционизму и краху 
економске глобализације, кључна је улога управо Доналда Трампа. 
Инаугурација 45. председника САД одиграла се 20. јануара 2017. године и 
представља још један моменат од кључне важности за нашу тезу. Наиме, 
амерички радници налазе се у центру објашњене схеме међународне економске 
сарадње, по којој су великим корпорацијама одрешене руке, а притом је 
* CETA – Canada-EU Trade Agreement
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константан одлив послова из развијених земаља приметан. Као израз свог 
незадовољства и разочарања, амерички народ  је одбацио демократског 
кандидата Хилари Клинтон*  и изабрао републиканца Доналда Трампа. Оно 
што је за нас кључно јесте то да, још током кампање, Трамп себе представља 
као човека који се изразито противи овом одливу радних места и који сматра 
да је глобално тржиште искористило америчку економију како би помогло 
развоју одређених земаља. „Ми смо обновили Кину“ (The Economic Times, 
2018), била је његова алузија на то да је Кина искористила економску моћ САД 
у своју корист. Иако је председнички мандат освојио тесном већином, сама 
порука коју је народ послао била је од круцијалне важности. Од средње класе 
која широм света верује у либералну идеју интеграције, средња класа највеће 
економије света рекла је своје НЕ светском тржишту. Стога је једна од првих 
предузетих акција новог председника било повлачење из TРP, који је Трамп 
окарактерисао као један од најгорих уговора икада. Претходна администрација 
радила је годинама како би усагласила своје праксе са праксама још 11 држава, 
а договорене мере избрисале би невероватних 18000 протекционистичких 
баријера. Готово 40% светске економије било би спојено у највећој слободној 
трговинској зони света. Баријере на пољопривредне производе и финансијске 
услуге америчких компанија биле би у потпуности укинуте. Међутим, нови 
председник сматрао је да би остале потписнице уговора имале многе веће 
користи од овог уговора, услед већег приступа америчком тржишту, а да би 
заузврат САД имале веома малу корист (предвиђано је да би увећани приход 
износио 1% БДП). У свом говору, Трамп је захтевао да САД остану економски 
независне, односно да се не везују у тако великим међународним подухватима. 
Као што ћемо видети, овакав потез председника САД био је само један у низу 
протекционистичких потеза који ће уследити. Како би помогао одређеним 
секторима америчке економије и вратио посао у САД, у јануару 2018. године 
Трамп уводи царинске стопе на соларне панеле и машине за прање веша у 
износу од 30 до 50%. Даље у току 2018. године, што је још значајније за светску 
економију, уводи царинске стопе на челик и алуминијум у износу од 25% и 
10%. Овом par excellence протекционистичком потезу нису избегли ни Канада, 
ни Мексико, као ни ЕУ. Једине изузете државе од ових царинских стопа остају 
до данас Аустралија и Аргентина. Замисао председника САД била је да ће 
оваква мера заштитити домаће произвођаче од јефтиних увозних материјала 
и довести до раста броја запослених. Међутим, приметно је да је овакав потез 
довео до значајног пораста цена ових материјала, смањења конкурентности 
америчких производа на светском тржишту услед истих повишених цена и 
губитка послова услед смањене конкурентности, те је тиме наудио америчкој 
економији. Један од гиганата аутомобилске индустрије, Ford Motors, бележи 
губитке у износу од 1 милијарде долара услед повећаних цена метала (Charey, 
Shepardson, 2018). Следећи важан моменат био је нагласак који је Трамп ставио 
на неравнотежу платног биланса САД са остатком света. Ово је значило само 
* Хилари Клинтон је имала 2,8 милиона гласова више од Доналда Трампа. Међутим, сложени посредни начин 
избора америчког председника допринео је победи њеног противника.
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једно: равнотежа мора бити успостављена, а нова америчка администрација 
неће бирати средства нити штедети геополитичке пријатеље. У свом 
рашчишћавању трговинског рачуна, Трамп је започео са „нефер трговинским 
партнером“, односно Кином. Овај термин је константно провлачен кроз 
медије, а држава која је оптуживала Кину за такву праксу светила се увођењем 
нефер трговинских протекционистичких мера. Не чуди реакција кинеских 
званичника који на уведене извозне царинске стопе на кинеску робу од стране 
САД узвраћају реципрочно, па чак и покрећу спор пред СТО. Међутим, да ли 
су аргументи америчке администрације на месту? Тешко је негирати њихову 
логику. Кина, на пример, страним банкама омогућава да послују на њеном 
тржишту искључиво ако склопе партнерство са неком кинеском банком. 
Кина, иако у неком специфичном социјалистичко-тржишном моделу, и даље 
функционише по принципу централног планирања и послује по принципу 
државних монопола. Кина инсистира да страни технолошки гиганти склопе 
партнерство са локалним компанијама како би могле да оперишу на њеном 
тржишту, при чему кинеске компаније морају имати приступ високој 
технологији страних компанија. Дакле, уколико је приступ финансијском 
тржишту Кине увелико ограничен, уколико Кина има висок степен царинских 
стопа на готово све увозне производе, а питање интелектуалне својине је још 
увек нерешено, и притом функционише на принципу монополских предузећа 
које води држава, у којој мери је она фер трговински партнер? Да ли се овакве 
праксе уопште могу подвести под либералну идеју отварања која се 
подразумева под економском глобализацијом? Уколико још увек имамо 
дилему по питању одговора на ово питање, можда нам девалвација кинеске 
валуте, којој кинеска влада прибегава како би своје извозне производе 
учинила атрактивнијим, понуди одговор. И поред ових аргумената, Кина је 
деценијама функционисала, може се слободно рећи, у средишту светског 
економског система и била је покретач светског раста. Међутим, када су 
економски процеси довели до таквог диспаритета који износи 350 милијарди 
долара (United States Census Bureau, 2018), било је јасно да чак и највећи 
шампион економског либерализма и отвореног тржишта неће више подносити 
такве праксе својих трговинских партнера. Уследио је, сада већ познати, 
својеврстан дијалог царинским ограничењима, односно реципрочно 
узвраћање на уведене царинске стопе. Не чуди податак да је обим кинеских 
директних инвестиција, након серије уведених царинских ограничења са обе 
стране, у САД опао за 90%. Последице оваквих догађаја могу се посматрати на 
два начина. Пре свега, на директном удару налазе се радници и средња класа 
обеју држава. Краткорочно, мере америчког председника довеле су до пораста 
запослености услед мање привлачности производа произведених у Кини, а 
неравнотежа платног биланса је у одређеној мери смањена. Међутим, као 
нуспроизвод, цене производа које америчко тржиште троши, а долазе из Кине, 
су порасле. Ипак, треба напоменути да инфлација, односно раст цена на нивоу 
целе економије, није превазишао 2,7% (US Department of Labor, 2018). Са друге 
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стране Пацифика, кинеска влада поново је девалвирала своју валуту како би 
избегла отпуштања радника. Такође, важно је напоменути да су амерички 
пољопривредници, који су, према Трамповим речима, у центру његових идеја, 
били у великој мери погођени реципрочним мерама, односно царинским 
ограничењима на извоз својих производа, пре свега соје. Америчка влада 
одобрила је пакет од 12 милијарди долара као испомоћ америчким 
пољопривредницима (Johnson, 2018). Друга последица онога што се данас 
увелико назива трговинским ратом двеју највећих економија јесте ударац 
задат глобализацији. Две највеће економије света, економије од којих зависи 
светски тржишни систем, налазиле су се у сукобу. Сврставање у таборе, 
односно, доношење суда о томе која држава има боље аргументе, изгледало је 
неминовно. Не треба напомињати да свака партикуларизација и подела 
заправо представља непосредан удар на процес глобалне интеграције. 
Међутим, нарастајући протекционизам није ни изблиза био завршен. Као што 
је напоменуто, ни геополитички савезници САД нису били поштеђени овакве 
политике Беле куће. 

Следећа држава на одстрелу била је Јапан. Америчка администрација 
сматрала је да су отворене границе и слободна трговина одговорне за 
дефицит у платном билансу, који је износио 68,9 милијарди долара. Као 
најзначајнија грана јапанске економије, индустрија аутомобила се нашла на 
удару. Продаја јапанских аутомобила на тржишту САД доноси раст БДП-а 
од 1% годишње јапанској страни. Америчка администрација запретила је 
повећањем царинских стопа у износу од 25% на извоз аутомобила, што би 
имало катастрофалне последице по економију Јапана. Шинзо Абе, јапански 
премијер, нашао се у неповољном положају. Морао је да избегне санкције 
једног од својих најзначајнијих политичких савезника и да притом прикупи 
довољан број политичких поена, како би наредне, 2019. године, убедио вођство 
своје либерално-демократске партије да и даље треба да остане на њеном челу. 
Јавна понуда да се удео америчких компанија на тржишту пољопривредних 
производа у Јапану повећа, наишла је на слаб одзив Вашингтона. На 
годишњем самиту Уједињених нација, у октобру 2018. године, Шинзо Абе 
је пристао на то да уђе у преговоре са својим америчким саговорницима о 
потписивању билатералног трговинског уговора који ће бити одговарајући за 
обе стране. Као што видимо, користећи претње царинским стопама, америчка 
администрација натерала је јапанску страну на преговоре којима ће њихов 
слободан извоз аутомобила бити ограничен, при чему Јапан неће бити изузет 
из повећања царинских стопа на челик и алуминијум. Још један удар за 
слободну светску трговину.

Упркос тензијама у региону Азије и напетости између Пјонгјанга и 
Вашингтона, Трамп није оклевао да Сеулу запрети отвореним трговинским 
ратом. Дефицит платног биланса у овом случају износио је 17 милијарди 
долара на крају 2016. године. Још током своје кампање, Трамп је споразум о 
слободној трговини између Јужне Кореје и САД популарно оценио као најгори 
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уговор икада. Још једном су претње протекционистичким мерама утицале на 
то да јача страна добије шта жели, а да, као по правилу, слободна трговинска 
размена буде оспорена. На крају разговора, у мају 2018. године, потписан је 
нови уговор између ова два партнера, од стране америчке администрације 
оцењен као велика победа. Као неке од одредница које илуструју удар на 
слободну трговину истиче се изузеће од повећања царинских стопа на 
челик, уз добровољан пристанак Јужне Кореје да ограничи свој извоз на 70% 
просечног извоза, у периоду између 2015. и 2017. године. Царинске стопе на 
алуминијум остаће на снази, а притом Јужна Кореја пристаје на царинске 
стопе у износу од 25% на свој извоз камиона све до 2041. године. Такође, 
ограничења у виду процедура и потребних потврда на извоз америчких 
аутомобила у Јужну Кореју су смањена, па је тако ниво аутомобила које једна 
компанија сме да извезе подигнут са претходних 25 хиљада на 50 хиљада. 
Многи економски аналитичари истичу да је ова одредба новог уговора 
безвредна, узимајући у обзир податак да ниједан амерички произвођач 
аутомобила током 2017. године није дошао ни близу цифре од извезених 25 
хиљада аутомобила. Међутим, као што смо видели, једна по једна држава 
пристајале су на протекционистичке мере америчке администрације, пре 
свега у сектору металургије, а онда и у другим секторима. Овакве мере готово 
неминовно штете великим компанијама, дижући цену њихових роба и услуга 
и, самим тим, смањујући њихове профите. Поставља се питање отпора које 
велике корпорације могу да пруже протекционистичким мерама. Међутим, 
америчка администрација прибегава изговору националне безбедности, који 
јој омогућава да заобиђе Конгрес, који се неминовно налази под великим 
утицајем поменутих корпорација. Уколико је национална безбедност 
угрожена, сваки облик трговинске размене је валидна мета. Па је тако и свака 
држава валидна мета; изузетака нема. Мексико и Канада, географски најближе 
САД, такође су погођене овим царинским стопама. Трговински уговор између 
ове три државе познатији као NAFTA (North America Free Trade Agreement), 
такође је био предмет ревизије. Не би било претеривање рећи да је постојала 
могућност да договор између ове три државе не буде постигнут и да један од 
највећих достигнућа светског либералног тржишта не буде обновљен. Канада 
је дуго одбијала да игра игру наметнуту из Вашингтона, али је на крају, ипак, 
попустила. Џастин Трудо, канадски премијер који је пружао највише отпора, 
на крају је пристао на захтеве из Вашингтона. NAFTA ће бити обновљена под 
новим условима. Оно што је велика победа за Трампа јесте одредба по којој чак 
40-45% делова аутомобила мора бити произведено у постројењима у којима 
радници добијају наднице у износу од најмање 16 долара по сату. Оваква 
одредба се директно коси са слободним протоком робе, рада и капитала, и 
представља удар на радна места, првенствено у Мексику. Као концесија са 
америчке стране, у уговор је уграђена одредба која брани Мексико и Канаду 
од могућих повећања царинских стопа америчке администрације на путничка 
возила, камионе и делове за аутомобиле. Ово је још један доказ да свет у коме 
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живимо није нужно свет либерализације трговине, већ се управо креће у 
супротном смеру. 

Било како било, трговинске уговоре и нарастајуће препреке слободној 
трговини ћемо оставити по страни барем за сад, те ћемо сагледати друге 
важне аспекте наше свакодневнице који говоре у прилог почетка краја 
економске глобализације. Оно што се свакако истиче јесте један свеобухватан 
финансијски систем којим се служи међународна заједница држава. Као светао 
пример управо овога истиче се SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication), односно систем са седиштем у Белгији, који као политички 
независна платформа обухвата готово 11 хиљада финансијских институција 
из готово 200 земаља. Оно што би овај систем требало да представља јесте 
платформа преко које финансијске институције, у првом реду банке, 
комуницирају једна са другом, односно пребацују финансијска средства на 
рачуне једна другој. Тешко је замисли једно глобално тржиште без платформе 
преко које ће банке међусобно комуницирати и размењивати средства. Иако 
смо истакли важност SWIFT система, управо он се данас налази под великим 
ударом, и то заслугама протекционизма. Шампион протекционизма, амерички 
председник, познат по систему царина и санкција којим приморава остале 
државе да следе његова правила, у свом налету и походу да казни земље као 
што су Русија, Турска и, најскорији пример, Иран, искористио је политички 
притисак на иначе политички независан ентитет као што је SWIFT, како би овим 
државама комуникације са светским финансијским системом биле отежане. 
Последице на економије у развоју, као што су Русија и Турска, уколико би биле 
одсечене од светских канала комуникације између финансијских институција, 
биле би незамисливе. Иако је руска рубља, константно притискана разним 
облицима санкција од стране Вашингтона, у први мах изгубила значајан 
део вредности, приметан је процес опоравка. Ипак, треба бити опрезан са 
оптимистичним прогнозама за руску економију. Међутим, оно што има 
највећи значај за нас, јесте план који је најавила руска влада, а који говори 
о креирању независног система финансијске комуникације између банака. 
Овакав систем би одмах ступио на снагу у случају одсецања Русије са SWIFT 
система. Увиђајне државе, као што су европски гиганти Немачка и Данска, 
али и светски играчи попут Кине, схватиле су предности оваквих независних 
система, али и опасности у случају непостојања истих. Највећа економија света 
понаша се непредвидиво, те је, стога, јако корисно имати на располагању мере 
којима се може ублажити пад или прелаз са свестраног светског тржишта на 
географски ужа регионална тржишта. Сличан план руском плану можда је у 
најави у блоку европских држава, са изјавама министра иностраних послова 
Немачке Хајка Маса, у којима позива Европу да оформи систем за финансијску 
комуникацију који је потпуно независан од САД (Vilar, 2018). Неопрезно 
понашање највеће економске силе света довело је управо до овог економског 
партикуларизма, односно цепкања светског тржишта услед непредвидивости 
и неповерења које влада у економским односима. Свакако је неизоставно 
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поменути, макар и укратко, појаву валута без икакве контроле централних 
банака, као што су крипто валуте (Coin Market Cap, 2018). Иако су предмет 
спекулантних операција и вртоглавих губитака, али и богаћења, њихов значај 
превазилази овакве операције. Наиме, крипто валута омогућава чување 
богатства у токенима које ниједна централна банка не може да заплени или 
замрзне. Наравно, уз бројне шансе наилазимо и на бројне опасности. У овом 
кратком прегледу осврнућемо се на један аспект крипто валута који може да 
унесе додатну збрку у постојеће светско тржиште, али и да понуди нови смер 
развоја глобалне интеграције. Наиме, након вербалног рата између двојице 
шефова држава, Мадура и Трампа, САД је увео санкције Венецуели, које су 
ову јужноамеричку државу бациле на колена. Њена економија се налази у 
слободном паду, док инфлација постиже рекордне висине. Венецуелански пезос 
је практично безвредан, а некада најбогатија земља Латинске Америке сада се 
налази да рубу пропасти. Као начин да заобиђе санкције које су јој увеле САД 
и рестрикције у приступу светском финансијском тржишту, које услед тога 
има венецуеланска влада, председник Мадуро је као последњу карту у шпилу 
извукао идеју крипто валуте са покрићем у нафти, дијамантима, злату и гасу. 
Ел Петро, како је нова валута названа је и даље у почетној фази и остаје нам да 
видимо да ли је крипто валутама могуће заобићи санкције економског гиганта 
као што су САД и заобићи финансијски систем под њиховом контролом.

Још једна последица потеза америчке администрације, поред пољуљаног 
поверења у независтан рад SWIFT, јесте уздрмано поверење у долар као 
глобалну резервну валуту и све веће окретање домаћим валутама као 
средствима размене у билатералним односима. Иако постоји низ држава које 
су пре Руске Федерације покренуле процес дедоларизације, као што је Либија 
Моамера Гадафија, слободно се може рећи да напори ниједне друге владе 
нису произвеле последице оваквих размера. Након претњи да ће потпуно 
бити одсечени од глобалног финансијског система који се заснива на долару, 
руски званичници најавили су процес дедоларизације. У годинама које долазе, 
уколико оваква пракса ухвати маха, то ће готово извесно значити корак 
уназад од глобално интегрисаног светског тржишта. Извесне назнаке да се 
крећемо управо у том смеру постоје. Међутим, поставља се питање: шта би 
тачно овај процес требало да представља? Укратко, дедоларизација би била 
смањење зависности економије једне земље од најпопуларније светске валуте. 
Како би напредовала у овом процесу, Руска Федерација је у једном, стилски 
речено, пролећном чишћењу, у периоду између марта и маја 2018. године, свој 
удео америчког дуга смањила за 84%, односно на 14,9 милијарди долара (Cen-
tral Bank of the Russian Federation, 2018). Ово представља највећу распродају 
америчког сувереног дуга у историји и пад са 96,1 милијарду долара на готово 
15 милијарди. Такође, договори о међусобној трговинској размени искључиво 
у домаћим валутама постигнути су између Москве и Анкаре. Нимало не 
чуди да је овакав пример следио и Иран, али и државе Закавказја, бивше 
совјетске републике. Ипак, иако су разрачунавања између ових држава у 
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домаћим валутама значајна, највећа вест била је да Русија и друга економија 
света, у својој трговинској размени, планирају да у потпуности елиминишу 
долар. Даље, Европска унија је наговестила да разматра могућности сличног 
система разрачунавања са Русима у рубљи и евру. Председник Русије 
Владимир Путин неколико пута је истакао да је Вашингтон, користећи 
долар као средство за уцену у преговорима, поткопао поверење у долар 
и његову доминантну позицију. Шта нам повећана дедоларизација носи, 
остаје да сазнамо у долазећим годинама. Једно је сигурно, односи међусобног 
поверења и разумевања, срж читавог процеса глобализације, на прагу су 
да постану прошлост. Иако је поменут процес увелико започет, објективно 
морамо признати да је пут ослобађања економија од утицаја долара јако дуг 
и болан процес. Међутим, уколико се остане на том путу, процес економске 
глобализације и интегрисаног светског тржишта ће, у најмању руку, наићи на 
ривала у регионалним тржишним организацијама и високим баријерама на 
границама, како најразвијенијих економија света, тако и осталих актера.

Закључак
 

Иако је глобализација несумљиво процес који је донео многе предности 
и, слободно можемо рећи, обележио неколико претходних деценија, на свом 
врхунцу створио је силе које ће се хранити његовим неуспесима и на крају 
постати ривали тим истим процесима. Као што смо видели ланац догађаја 
покренут је 15. септембра 2008. године, а мехур сачињен од хипотекарних 
кредита је пукао. Дужничка криза започета у САД прелила се неминовно на 
остатак света. Светска економија налазила се у рецесији. Администрације 
широм света одлучују се за програме помоћи банкама како би банкарски 
сектор издржао налет. Како би обезбедиле огромне количине новца 
потребне за то, неминовно су смањени издаци у виду социјалних давања и 
јавног запошљавања. Може се расправљати о томе да ли је то прави потез 
у временима кризе са економског становишта, али једно је сигурно: овакав 
развој догађаја пресудно је утицао на све веће незадовољство бирача сиром 
света. Незадовољство које се манифестовало одабиром популистичких 
лидера који су, обећавајући већу ангажованост државе на тржишту и већу 
заштиту домаћих економија срљали у протекционизам. Иако се у овом 
раду првенствено базирамо на утицај који је одабир Доналда Трампа имао 
на светску економију, важно је напоменути да он није једини противник 
глобализације, нити једини популистички лидер. Сада већ дежурни кривац у 
Европи, Виктор Орбан један од Трампових истомишљеника. Народ Мађарске, 
тешко погођен економском кризом, одабрао је лидера који ће рећи НЕ 
мигрантима, који ће рећи НЕ контроли од стране Брисела, који ће рећи НЕ 
мешању западних корпорација у политичке процесе у својој земљи. Поред 
толико НЕ, Орбан је човек који је рекао ДА протекционистичким мерама, 
ДА подизању бодљикаве мреже на граници са Србијом, ДА мерама државне 
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контроле медија. Све напоменуте мере иду у прилог тврдњи да Мађарска сада 
врло пажљиво бира шта јој то одговара са светског тржишта што ће примити 
унутар својих граница, а шта ће то одбацити. Међутим, Мађарска није једина. 
Пољска, све бучнији истомишљеник Мађарске, такође посеже за мерама 
противним либерализацији и глобализацији. Значајна је и појава Марин ле 
Пен, француске политичарке која је отворено изразила симпатије за Трампову 
политику унилатерализма или, како он то назива, патриотизма. Појава покрета 
Пет Звездица у Италији, као изразито евроскептичне странке, још је један знак 
да се можда и ЕУ, као оличење економске интеграције, налази на климавим 
ногама. Жаир Болсонаро, бразилски председник, кога многи називају 
јужноамеричким Трампом, један је од примера поборника ове политике 
протекционизма у Јужној Америци и виђен је као једини излаз за економију 
Бразила која се налази у рецесији. Као што видимо, у годинама након светске 
економске кризе долази до праве експлозије популизма и лидера који као 
одговор на негативан утицај светског тржишта на национално тржиште имају 
протекционистичке мере и одрицање од глобализације. Додуше, ретко ко је 
слутио да ће долазак побројаних лидера на власт моћи да зада такав ударац 
глобализацији. Необуздано увођење царинских стопа на разне производе, 
које је у једном налету погодило робу у вредности од 200 милијарди долара, 
несумњиво је започела америчка администрација. Занимљиво је да су управо 
САД те које су биле предводник либерализације светског тржишта и светског 
поретка готово један цео век. Међутим, стање на терену је промењено. СТО 
није успела да пружи јасна правила и осигура њихово поштовање на терену. 
Протекционистичке мере постале су нешто чиме се политичари хвале и нешто 
чиме сакупљају политичке поене. Кроз историју имамо више примера о томе 
како се инсистирање на протекционистичким мерама завршава по државу 
иницијатора, али и по читаву међународну заједницу. Последњи пут када 
су се државе масовно одале оваквом понашању, на власт у средњоевропској 
држави дошла је Националсоцијалистичка партија, на крилима обећања 
већег ангажовања државе и ограничавања негативних утицаја светског 
тржишта. И поред тога, бројна су предвиђања економских аналитичара да 
свету следи нова криза, досад незапамћених размера, а да се у центру те кризе 
налази светски доминантна валута – долар. Као што смо видели, поверење 
у ту валуту је пољуљано, а напори за смањењем зависности од ње су већ 
започети. Дезинтеграција једног универзалног система комуникације између 
финансијских институција је такође започета. Нимало не охрабрује наступ 
америчког председника Доналда Трампа на заседању Генералне скупштине 
Уједињених нација, 25. септембра 2018. године. У свом говору председник 
Трамп износи став по ком многе државе крше правила СТО и прибегавају 
дампингу годинама, искоришћавајући либерално тржиште и ниске царинске 
стопе његове државе.
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„Одбацујемо идеологију глобализма и прихватамо доктрину 
патриотизма“*  (2018), изјава је која представља срж нове политике највеће 
економије света и, можемо додати, одлучан ударац идеји глобализма. Упркос 
уверености да се налазимо на путу који неоспорно представља деградацију 
економске глобализације и који ће довести до дезинтеграције светског 
тржишта, неоспорно је да постоје силе које се боре против оваквог следа 
догађаја. Један такав пример је обећање кинеских власти да ће све више 
отварати своје границе за извоз других држава, као и њихова иницијатива 
позната под називом „Један појац један пут“ (The State Council of The Peo-
ple’s Republic of China, 2018). Ова иницијатива кинеских власти јесте заправо 
покушај да се Кина позиционира као нови предводник светског поретка 
и шампион глобализације. Под овом иницијативом, земље античког пута 
свиле биће, барем у идеји, спојене слободном трговинском зоном и све већим 
инвестицијама које долазе управо из Пекинга. У скорије време, наговештаји 
да се ради на потписивању такозваног RCEP (Regional Comprehensive Econom-
ic Partnership), односно слободне трговинске зоне између Кине, и са Кином 
у центру, и 15 азијских земаља, представља наду за нови импулс економској 
глобализацији. Иницијативе земље која је врло често карактерисана као нефер 
трговински партнер бранио је њен предводник Си Ђинпинг, на једном од 
најзначајнијих економских форума у Давосу, јануара 2017. године. Истакао је 
спремност Кине да преузме улогу покретача глобалне економске интеграције. 
„Економска глобализација некада је виђена као благо које нашао Али Баба у 
Арапским Ноћима, али је сада постала Пандорина кутија у очима многих“** 
(2017), јесте изјава Си Ђинпинга која изазива заинтересоване погледе. Можда 
управо ова констатација кинеског лидера најбоље осликава стање у ком се 
економска глобализација данас налази. Међутим, ситуација није узаврела само 
између САД и Кине; и европски континент пролази кроз својеврсну агонију. 
Истиче се изјава Мајкла Барнијера***, шефа преговарачког тима ЕУ, који је 
навео да ће Велика Британија при напуштању ЕУ готово сигурно напустити 
и царинску унију, али и јединствено тржиште. Какве ће дугорочне последице 
дезинтеграција и протекционизам, чији смо свакодневно сведоци, имати на 
будућност светске економије и светског тржишта, нико са сигурношћу не 
зна. „Протекционизам ће да уради мало да створи послове и, ако иностране 
државе узврате, сигурно ће доћи до губитка послова“****

* We reject the ideology of globalism, and we embrace the doctrine of patriotism. (Donald J. Tramp at Unated Nations Gen-
eral Assembly, september 25th 2018) Говор преузет са: https://www.google.rs/?gws_rd=ssl, приступљено: 1.11.2018.
** Economic globalization was once viewed as the treasure cave found by Ali Baba in The Arabian Nights, but it has now be-
come the Pandora’s box in the eyes of many. (Xi Jinping at Davos Economic Forum, January 17th 2017) Говор преузет са: 
https://america.cgtn.com/2017/01/17/full-text-of-xi-jinping-keynote-at-the-world-economic-forum, приступљено: 
1.11.2018.
*** Говор преузет са: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181010-0900-COMMIT-
TEE-INTA, приступљено 1.11.2018.
**** Protectionism will do little do create jobs and if foreigners retaliate, we will surely lose jobs. (Chairman Alan Green-
span, The Federal Reserve Board, Nebraska, February 20th 2004) Говор преузет са: https://www.federalreserve.gov/
boarddocs/speeches/2004/200402202/default.htm?fbclid=IwAR1yoAaejFJCnfTDbUVZ7zsq0K_9miEyrBKvxBKcby-
74bEjgwJhdRYXF1o4, приступљено: 1.11.2018.
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ПЕРИОДИЗАЦИЈА ИСТОРИЈЕ КРОЗ КУЛТУРОЛОШКИ 
АСПЕКАТ ОСВАЛДА ШПЕНГЛЕРА

Марко Благојевић*

Сажетак: Приложени текст представља модификовану верзију рада 
на тему „Периодизација историје кроз културолошки аспекат Освалда 
Шпенглера“, прилагођен за потребе издавања студентског часописа 
„Политеума“, зарад чега је подијељен у два дијела. Први дио, који се налази 
пред читаоцем, јесте својеврстан увод у кретање историографске мисли и 
осврт на двије доминантне струје унутар исте: линеарни и циклични концепт 
историјског кретања. Фокус рада јесте приказ циклично-органицистичког 
концепта онаквим какав је изложен у епохалном дјелу „Пропаст Запада“ 
Освалда Шпенглера, са циљем приказивања алтернативне перспективе 
изучавања историје, историографије и филозофије историје, наспрам 
општеприхваћеног. Први дио садржи критику линеарног модела, општи увод 
у шпенглеровску филозофију историје, те закључно са епистемолошким и 
онтолошким значајем математичких система унутар сагледавања културно-
историјских кретања. Други дио рада, који предстоји бити објављен у будућем 
издању часописа, бавиће се централним појмом Високе културе, њеном 
генезом, одумирањем и смјењивањем, те финалним закључком у контексту 
односа савремених историјских кретања и историографије.

Кључне речи: Филозофија историје, Хегел, Маркс, Шпенглер, пропаст 
Запада, историографија

Увод у проблематику историографског континуитета

Неминовна почетна тачка сагледавања егзистенције, као процеса 
постајања историјског тока Западне историографске традиције, јесте 
прихватање дате импликације о једној инхерентној објективности те исте 
традиције, пројектирање свог сопственог, што би значило и јединственог 
историјског слиједа дешавања на друге, те уважавање истог као једног општег, 
унитарног слиједа историје за све народе и културе. Неминовност овога 
произилази из става урођене надмоћи европоцентризма и њиме захваћеним 
академским традицијама; надмоћ Западне културе као главне обликовне 
снаге Zeitgeist-a условило је да се историја као феномен, а историографија као 
наука проучавања тог феномена, ограничи на идеју метафизички исцрпљене – 
крајње умртвљене опсесијом о каузалности – свјетске историје.

Овакав поглед претпоставља три ствари: 1. да је историја као феномен 
потпуно лишена било каквог метафизичког аспекта, што би било за рећи осјећај 
за саму историју који се огледа кроз спознају њених идеја, симбола, шаблона 
и манифестација, спознају насупрот пукој меморизацији и хронологизацији 
*  Студент друге године Факултета политичких наука у Београду, смер: Међународни односи; mb638491@gmail.
com.
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дешавања у једноме низу; 2. да је историографија као наука примарно 
опсервациона, значи да је њен циљ управо пријепоменута хронологизација, а 
затим тумачење каузалитета догађаја који чине историјски ток једног народа 
или једне епохе, изостављајући при томе сам историјски ток као главни објекат 
изучавања; и 3. да је историја као феномен једно линеарно поимање бескрајног 
протока времена и њему узрочно-поробљеним догађајима, поимање историје 
као свјетске историје. 

Проблематика која нужно прати овакву историографију јесте 
постављање граница кроз претпостављање историјске безграничности; 
школски примјер историје је прогресиван, континуални процес који је исти за 
читаво човјечанство, за историчара и лаика исти: својевремена информација 
која се надовезује на претходну и њојзи претходећу – једноставније речено, 
отуђивање науке од феномена проучавања. Историја настаје онда када је се 
постаје свјестан, а проучава њеним проживљавањем. Све остало је хроника 
броја мртвих наспрам броја рођених из године у годину.

Управо из ове историјске свијести ствара се метафизички темељ за 
проучавање историје као феномена, иначе неопходан уколико желимо у 
потпуности сагледати историју као постајање, историју као морфолошку 
цјелину, а не као укочени скуп хронолошких факата, без дубинског значаја 
један за другог осим кроз слијепи каузалитет – те управо из ове укочености, 
мртвила, немогућности поимања изван оквира временске опсесије 
тако карактеристичне за Западну душу, створила се општеприхваћена 
периодизација по епохама на релацији стари-средњи-нови вијек. Овакав 
приступ историографији не тражи историјску свијест – он чак не тражи ни 
историју, већ ток информација који може да посложи и поброји; умјесто науке 
он захтијева систематизацију. 

Да ли до сада речено подразумијева апсолутно оспоравање успостављеног 
система периодизације? У једну руку, да – утолико да се оспорава објективност 
и потенцијал за спознају различитих историјских дешавања; класификација на 
линеарни и њему супротан циклични тип историјске периодизације и подјеле 
ни у чему нису новитет. Управо овај први наведен приступ историографији, 
линеарни, прогресивни, или још зван историјским приступом, промовише 
схватање да је могуће утврђивање извјесних општих законитости које повезују 
различите манифестације историјских процеса, уз импликацију могућности 
утврђивања напретка кроз епохе. Сви заговорници историјског приступа, 
од неомарксистичких филозофа попут Карела Косика, Сартра, па до самог 
Маркса, уступају мјесто сљедећем аксиому: историја као феномен тежи ка 
свом разрјешавању, једном и заувијек, у виду краја историје.

Овакав концепт историјског развитка добија једну телеолошку 
димензију, била она прекривена материјалистичком или хегелијанском 
дијалектиком, те засигурно није страна многим поимањима историје још 
из давнина – примарно у религијским традицијама абрахамских доктрина 
(хришћанска, јеврејска и исламска традиција са својим вјеровањима у Cудњи 
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дан) и истим од стране германских народа (Рагнарок). Историја посматрана 
са таквог аспекта, чија је телеолошка природа претпостављена и њојзи 
придодата у многим случајевима још сотериолошка природа, добија потпуно 
другачију концепцију историјског феномена; и Хегел и Маркс, овај први 
свјесно са својом мистификацијом свјетско-историјског процеса, а други кроз 
концепт дијалектичког материјализма, преузимају улоге не историчара већ 
проповједника: за њих историја нужно мора да води ка свом остварењу, био то 
напредак у свијести и постизање слободе кроз тријаду теза-антитеза-синтеза, 
или комунистичко бескласно друштво у виду глобалног пролетеријата – чиме 
на крају добијамо закључак да је овакво историјско учење утопистичког 
карактера. Сличности између Хегеловог и Марксовог поимања можемо 
видјети из сљедећег цитата:

„Упркос многим различитостима у детаљима и њиховом фундаменталном 
метафизичком неслагању око идеализма и материјализма, Хегелово и 
Марксово поимање историје је веома слично. Претпоставке које дијеле су:

1 . Развој људске историје потпада у дистинктне фазе или епохе.
2 . Ове фазе представљају промјену у тежишту историјског развића од 

истока према западу.
3 . Свјетска историја је прогресивна. Постоји напредовање из 

примитивних услова човјечанства ка напреднијим условима.
4 . Ово није само напредак у материјалном смислу; попраћен је 

културолошком и моралном надоградњом.
5 . Људска слобода претставља један од главних циљева ове историјске 

прогресије.
6 . Постоји одређена тачка кулминације гдје је виши стадијум друштвеног 

развића постигнут. За Хегела ова тачка је достигнута у свијету њемачког 
протестантизма, за Маркса у комунистичком уређењу.

7 . Крајња тачка је динамична. У достизању врхунца увијек се врши 
његов помак; његово достизање је континуирани процес.

8 . И Хегел и Маркс према томе заузимају телеолошки поглед ка историји. 
Обојица вјерују да постоји сврха иза тока догађаја у свјетској историји. Другим 
ријечима, и Хегел и Маркс вјерују да је онај ток који прати свјетска историја 
нужан.

Постоји фундаментална разлика која раздваја Хегелов и Марксов 
поглед на историју. Разлика лежи управо у њиховим изборима о начину по 
којем се ови нужни кораци достижу. На крају Хегел бира онај приступ који 
је истовремено свјетовни и метафизички, назвам Geist-ом, или духом. Дух, 
за Хегела, јесте главни одредник по којем се свјетска историја одвија. Људи 
као индивидуе јесу они преко којих се одвија овај виши чин дјеловања. Маркс 
одбацује овакав теолошки приступ. Његови одредници су друштвене класе и 
модуси продукције. Између њих постоји само један кандидат за херојски чин; 
Маркс тврди да пролетеријат, то јесте радничка класа, мора ступити на сцену 
као чинилац који може употпунити сврху свјетске историје.“ (Williams, 1997, 
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557)
Овакав приступ историји је свакако мултидимензионалан; као што је 

прије поменуто, он у себи садржи телеолошки концепт – да историја као 
феномен бива вођена нужним током ка испуњењу своје сврхе; сотериолошки 
по концепцији природе те исте сврхе као оне која води ка једном виду 
„спасења“ човјечанства кроз достизање тачке друштвеног развоја који 
превазилази садашњи по материјалној или идеалистичкој основи; и, на крају, 
он је утопистички по концепцији друштвеног уређења, или по испуњењу, 
или као вид испуњења историјске сврхе који успоставља нови морални 
и културолошки поредак и однос у друштву. Међутим, Хегелов приступ, 
иако садржи претходне три димензије, нипошто није теолошки – његова 
идеја Geist-а (подједнако тачно уколико искористимо термин Zeitgeist-а; Дух 
времена), као главне силе иза историјског прогреса људског друштва, стоји 
као културолошка и хуманистичка сила:

„Кад је повијест, дакле, дошла дотле да иде за опћим гледиштима, онда 
ваља примјетити да су таква гледишта, ако су истинске природе, не само 
вањска нит, не само неки вањски ред, него да су унутрашња душа водиља 
самих догађаја и дјела. Наиме, попут водича душа Меркура, идеја је уистину 
водич народа и свијета, а дух, његова умна и нужна воља, јесте оно што је 
водило и води свјетске догађаје. Њега да упознамо, јесте овдје наш циљ.“ (He-
gel, 1951, 26-27)

Хегелов идеалистички историцизам, дакле, потиче из једног 
универзалног настојања за достизањем слободе кроз историјску рефлексију, 
напредак у свијести о слободи као суштини историјског развитка. Овакав 
приступ историји као феномену отвара једно ново поглавље историографије 
и филозофије историје уопште или, боље речено, по интерпретацији 
Ернста Блоха, да “напредак у свијести” значи “растућу присутност човјека 
при стварању историје, као његове историје, коју је он створио, схватио 
и присвојио”, те “напредак у свијести о слободи” означава напредак 
супстанцијалне воље човјека “која се не атомизира и не индивидуализира као 
homo homini lupus, него која се у полису заједнички развија без самоотуђења. 
Тиме је Хегел указао на битно одређење напретка као деалијенације човјека 
и борбе против отуђења у историјском постојању.” (Голубовић, 1973, 254) 
Водиља свјетске историје, Zeitgeist, дјелује кроз народе и индивидуе, а не сама 
по себи као нека натприродна сила.

За Хегела, свјетска историја се дијели на четири епохе: оријентални 
свијет, грчки свијет, римски свијет и германски свијет, то јесте на историју 
источних народа, засеобно историју Грчке наспрам историје Рима, умјесто 
јединствене историје класицизма и хеленизма, при чему је Рим континуитет 
цивилизације над грчком културом*, и германске или њемачке историје 
као манифестација апсолутног духа – при чему потпуно искључује свјетску 
историју прије стварања Кине. 
* Појам цивилизације као посљедње морфолошке етапе у развоју историје једне културе јесте једна од главних 
ставки периодизације по Шпенглеру, кога ћемо се касније дотаћи.
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„С Китајским царством започиње повијест, јер је то најстарије царство, 
колико нас повијест обавјешћује, а принцип му је од таквога супстанцијалитета, 
да је он за то царство уједно најстарији и најновији.“ (Hegel, 1951, 117)

Битно је напоменути да када прича о „Китајском царству“, то јесте Кини, 
Хегел не прави разлику између мита о рођењу државе и историографски 
потврђеног факта; при овоме, хронологија слиједа догађаја постаје од значаја, 
јер се историјски осјећај не може извести из легенди – метафизика историје се 
нужно мора заснивати на историји као постајању, значи на историји као ономе 
што јесте, што је било и што бива. За почетак кинеске и свјетске историје, 
Хегел узима митско доба Три суверена и пет царева.

„Она (историја царске Кине, прим. аут.) сеже до посве старих времена, 
у којима се као дароватељ културе помиње Фохи**, који је први раширио 
цивилизацију у Китају. Кажу да је живио у 29. стољећу прије Криста, дакле 
прије времена, у којему почиње Шу-кинг; али китајски повјесничари третирају 
оно митско и прехисторијско посве као нешто повијесно.“ (Hegel, 1951, 119)

Чак и да прихватимо Хегелову поставку о Кини, ризикујемо потпуно 
запостављање култура које су за разлику од ове неоспориво постојале, попут 
сумеријске културе Урука (око 4000. до 3100. године прије Христа), из које је 
произашло клинасто писмо и први знакови циљане урбанизације око града 
Урука по којој је овај период и добио име (и који одговара Средњем бакарном 
добу, све до Раног бронзаног доба) (Matthews, 2002). Предатирајући легендарни 
период прото-кинеске државе за око 2000. година, при томе ни не помињући 
текуће периоде раних династија Сумерије или прединастијски период Египта, 
чинило би се да је сумеријски човјек предухитрио кинеско божанство. 

Додатна проблематика настаје при искључивању праисторије из своје 
шеме, при чему се драстично ограничава временски период по којем се може 
закључити када се у једној култури рађа историјска свијест, која не настаје 
при транзицији културе из једног друштвеног уређења у друго; напротив, она 
настаје онда када је култура у најудаљенијој тачки од своје цивилизационе 
етапе, иако је прелаз између друштвених уређења засигурно један од 
индикатора прелаза из једне морфолошке етапе већ постојеће, утврђене 
културе у другу етапу, из културе у цивилизацију, из хеленистичког осјећаја за 
свијет у римску амбицију за хегемонијом***.

Међутим, Хегелов допринос овдје свакако остаје круцијалан, првенствено 
по његовој концепцији да се историјским процесом превазилази природна 
нужност, самим тиме што се дух долазећи до самосвијести понаша слободно, 
он је утолико дио историје колико је и изван ње због своје могућности да 
природне законитости користи при остварењу своје сврхе.

Марксова концепција историје прати Хегелову, утолико пошто је Маркс 
и сам у младости припадао кругу хегелијанаца, што је одлично преточено у 

** Fohi, по неким изворима Fu Hsi или Fu Xi, први од Три суверена из истоименог период митолошке праисторије 
Кине, који је по легенди начинио човјека и научио га писму, лову и риболову.
*** Иако се треба истаћи да је Хегелов историцизам корпоративне природе, другим ријечима да посматра 
историју органично, наспрам атомистичког схватања пријашњих филозофа историје.
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сљедећем пасусу.
„Историја настаје из својеврсног односа човјека са околином, који је 

Маркс рељефно описао поредећи однос човјека и животиње према средини. 
Животиња нема историју, јер је њен опстанак потпуно детерминисан 
законима природе које мора инстинктивно да слиједи, те се стапа са својом 
околином будући једно са њом, њен дио; она не може да изађе из своје средине 
и да се уздигне над њом, те не може ни да рекапитулира своју прошлост, ни 
предвиди своју будућност – животиња просто живи у садашњости, за њу 
не постоје друге временске димензије ни егзистенција у времену. Јединство 
човјека и његове околине није ни биолошко ни механичко јединство, већ 
садржи у себи и отпор и конфликте, јер човјек живи у свијету који сам 
ствара у потрази за најбољим рјешењем, јер му није унапријед дато ни готово 
рјешење ни механизми за остваривање жељених циљева. Веза између човјека 
и друштвено-културне средине јесте веза између његовог (тј. од стране 
човјека створеног) свијета и њега самог посредована радом, како сопственим 
тако и радом других појединаца, али путем акумулације тековина и радом 
историјских прошлих генерација. Стога, акумулирано друштвено-културно 
наслијеђе је претпоставка историје, јер подразумијева: да човјек не почиње 
увијек испочетка, а то је могуће управо зато што човјек није “срастао” са својом 
околином, те може да је учини предметом своје дјелатности и хтјења, и да је 
на тај начин трансцендира, стварајући нове облике и нове аспекте људског 
свијета.“ (Голубовић, 1973, 246)

Умјесто духа, Марксова историографија почива на раду; Хегелов 
идеализам уступа мјесто дијалектичком материјализму који се руководи 
економским аспектима као главним чиниоцима историјског тока. Историја 
као феномен постаје синоним са класном борбом; историографија постаје 
продужена рука пролетаријата којом се анализира положај радничке класе 
кроз вијекове. Са сигурношћу се може тврдити да марксистичка концепција 
историје заузима једно увелико антрополошко становиште наспрам 
претходећег му хегелијанског идеализма – оно не објашњава праксу из 
идеје, већ настанак идеја из материјалистичке праксе, те одговарајући дијели 
историју на периоде по релацији угњетавач-угњетавани, радник-капиталиста 
(Marx, Engels, 1953).

До сада увиђамо сличности између ова два приступа, као и недостатке 
истих; првенствено, и Хегел и Маркс виде историју не као феномен изнад 
човјека, већ као нешто што је човјек у могућности себи подредити; штовише, 
по марксистичкој традицији, то подређивање представља дужност ради 
испуњавања своје историјске сврхе. Линеарни прилаз историји, иронично 
по себи, иако стреми ка слободи, робује сопственој претпоставци о сврси – 
удаљеној и недостижној утолико да би се могла сматрати непостојећом. Управо 
та тежња ка бесконачном, карактеристична за Западну историографију, 
обиљежава своје поимање историје као један continuum ad infinitum. 
Посљедица овога јесте пројекција садашњости над прошлости; није случајност 
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што се баш у наше вријеме појављује најјача струја ревизионистичке мисли 
у историографији, као што није случајност да се истовремено у политичкој 
мисли Запада појављује снажна склоност ка приписивању анахронизама. 
Иако Хегел не чини грешку тиме што приписује историјско дјеловање Zeit-
geist-у, његова периодизација чини кључну погрешку у величању њемачке 
нације и протестантизма као историјског апекса, тиме стављајући јединствену 
културолошку скупину са својим осјећајем за вријеме и својом историјом 
испред других као вид кулминације свих дотадашњих историјских искустава 
свјетске историје. „Свако вријеме има своје тако осебујне прилике, оно је 
такво индивидуално стање, да се у њему мора и једино може одлучивати на 
основу њега самога.“ (Hegel, 1951, 25) При овоме, Хегелу се није ни указала 
могућност сагледавања историје као једне употпуњене морфолошке цјелине за 
појединачне чиниоце – културе које су развиле своју историјску самосвијест 
као засебни организми, при чему свјетска историје не представља њихову 
општу форму, јер таква не постоји, већ скуп њихових животописа од зачећа до 
њиховог нестајања. Историја као историја нема идеал, нити се бави питањем 
идеалног облика државе, нити идеалне индивидуе; она се бави историјским 
човјеком како се он историјски појављивао (Голубовић, 1973). Према томе, 
било каква прича о „свјетској историји“ постаје у потпуности апсурдна. 

Не постоји свјетска историја, него свијет као историја.

Основе Шпенглерова погледа на историју

Као најизраженији противстав линеарној концепцији историјског тока 
истичу се цикличне теорије – историја као понављање, рађање, раст и умирање. 
Још у мезоамеричкој астрономији је заступљено митолошко становиште по 
којем на крају сваког календарског циклуса стари свијет одумире и ствара 
се нови; грчка учења обимно помињу кретање цивилизација по циклусима 
златних доба, њихових успињања и падова*, оријентални народи са својим 
концептом реинкарнације на индивидуалном нивоу; арапска историографија 
са теоријом цикличности Ибн Xалдунове Мукадимe (Ibn Khaldun, 2012). 
Основе Шпенглеровог погледа на историју слиједе принципално тумачење 
историје као једног органицистичког, морфолошког феномена.

„Основне тезе Шпенглерова погледа на историју, његове филозофије 
историје, оштро су супростављење уобичајноме, школском и популарном, 
схватању историје човјечанства као једноставног праволинијског развитка, 
прогресивног, континуалног процеса, дуж којег човјечанство, као једно, 
напредује у бескрај. Оно што Шпенглер види, намјесто тог континуума, јесте 
живот самосталних, одељених, великих организама који се називају културе.“ 
(Вујић, 1989, 11) 

Шпенглеровски приступ твори сљедеће претпоставке у виду сагледавања 
историјског тока: историја као феномен се једино да посматрати кроз историјски 
* По Хесиодовом епу „Послови и дани“, циклус историјског постојања човјека прати шему Златно доба–сребрно 
доба–бронзано доба–херојско доба–жељезно доба (Хесиод, 2008).
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осјећај појединачних култура понаособ; оне су самосталне историјске цјелине. 
Свака живи и изражава себе, као јединствена културолошка и метафизичка 
творена, а, самим тиме, и историјска, кроз суму свих својих духовних творевина 
умјетности, наука, филозофских система, религија, политичких и државних 
манифестација, осјећаја за смрт, просторност и вријеме. Немогућност њихове 
синтезе у јединствену историографију, свјетску историографију, лежи у 
њиховим инхерентним карактеристикама које се морају посматрати у духу 
културе која их је изродила; уколико се свако вријеме мора сагледати у основу 
и есенцији њега самога, онда се свакако долази до закључка да спознаја 
произилази искључиво из присвајања једног релативистичког става. 

Историја важи за кулминацију свих стваралачких и изражајних 
нагона једне културе – скуп свих њених уникатности; она бива формирана 
и проживљава се кроз осјећај за лирику и музику, архитектуру, сликарство 
и вајарство, ритуалистична обиљежја својих традиција и култова својих 
религија, њених имитација и орнаментике, кроз граматику, слово и језик, 
своје велике личности које ју предводе и своје масе, ратове, побједе и губитке; 
овим симболима историја једнога народа, који важе искључиво за тај народ и 
њихов осјећај за историју, историчност, вријеме и простор, постаје истински 
приступачна историчару који ју проучава. Свака историја живи у својим 
обиљежјима, унутар својих граница изван којих не може да постоји као 
својствена; свака култура и њена историја посједују habitus карактеристичан 
за себе и само за себе кроз који се једино могу сагледавати као аутентични, без 
примјеса страних утицаја на мисао и без анахроних пројекција. То значи: свака 
култура и њена историја, или уопште историја као феномен који је примјењив 
али јединствен за сваки случај над којим јесте, сагледају се као организми за 
себе; органицистички, корпоративни приступ који не тражи стапање историје 
у једну несагледиву бескрајност, већ посматрање изолованих историјских 
циклуса који су попраћени симболима својих дјеловања. 

Ови историјски циклуси су својствени историјском феномену – као што 
је сваки организам подложан расту и опадању, тако и културе као носиоци 
своје историје сносе исту судбину. Они се састоје, као што је и прикладно 
једној органицистичкој теорији, од морфолошки аналогних и хомологних 
стадија свог историјског тока, наспрам историјског тока других култура. 
Њихова историја јесте њихов вијек трајања.

„Све творевине културе, држава. друштво, морал, назори и погледи - јесу 
производи природе; оне све подлежу строгом закону: да ништа не остаје и 
да се све мења. Једно од највећих открића Хераклитових јесте у томе што је 
запазио ову унутарњу сродност културе и природе.“ (Spengler, 1937, 24-28)

Људска историја јесте циклична историја успињања, раста, развоја, 
и опадања појединачних култура, сагледана кроз симболику њихове 
изражајности; Шпенглеров приступ јесте онај који инсистира на синтези 
историографије и историје умјетности, јер историја се не сазнаје, она се 
проживљава као осјећај за бивствовањем. Аналогна или хомологна природа 
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догађаја и стадија појединих историја је оно што дозвољава њихово међусобно 
поређење и анализу, повлачење паралела између себе, иако културе саме по 
себи остају вјечито изоловане; ова изолованост се огледа у немогућности 
интеракције између датих културa, из чега неминовно проистиче закључак да 
се ни њихове историје не могу преплитати – не у једном фактичком смислу, без 
икаквих материјалних додирних тачака (таква тврдња би се чинила превише 
апсурдном за уопште претпоставити, а тек одбранити!), већ у смислу њихових 
узајамних неразумјевања, метафизичке некомпатибилности, једноставније 
речено, у смислу једне духовне изолације. 

Из овог става се, наочиглед, рађа проблематика „међукултура“ које би, 
подсредством узајамних утицаја једна на другу, исто тако и дијелиле историју. 
Међутим, одговор лежи већ у самом питању: „утицај“ као преточење осјећаја 
за један феномен из једне културе у другу, било то на нивоу лирике, музике, 
архитектуре, филозофије, науке, политике или било којем другом, није ни у ком 
случају исто као и усвајање тог идентичног културолошког тумачења као њега 
самог. Оно што се преноси не бива првенствена идеја; спектар њене мутације 
може да се развија од сличног концепта културолошки обрађеног и усвојеног 
као другачије виђење те идеје произишле из историјског осјећаја једне културе, 
до потпуно другачије и непрепознатљиве идеје која се развила подсредством 
почетног утицаја – појам аналогије и хомологије, стоји као пријепоменут. 
Најизраженији примјер утицаја једне културе на другу, по релевантности 
данашњег доба, јесте утицај идеје хеленске демократије на развијање западног 
парламентаризма; двије манифестације духовног осјећаја двије потпуно 
различите културе, хеленско-класичне, аполонске, и англо-германске (или 
англо-америчке, два синонимна појма), фаустовске, по хомологној основи. 
Овај концепт Шпенглерове теорије је објашњен у сљедећем пасусу.

„Шта онда бива услед додира, преноса и узајамних “утицаја”? Преноси 
се “слово”, а не “дух”. Симбол бива само екстериорно пренесен, и у новој 
културу, у другој, туђој, бива преиначен, претумачен и прилагођен правом 
унутарњем духу те друге културе, схватан онако како дух те друге културе 
мора, судбински нужно и неизбежно, да тумачи и схвата. Аристотел античке, 
Аристотел арабљанске, Аристотел западњачке културе – jесу три разна 
Аристотела.“ (Вујић, 1989, 17)

Шпенглер користи овај концепт псеудо-морфозе стила да би разјаснио 
интеракцију између култура које он назива Hochkultur – високим културама 
(Шпенглер, 1989), од којих класификује и наводи: индијску, кинеску, 
египћанску, вавилонску (сумерско-месопотамијску), античку (класично-
хеленску; грчко-римску; аполонску), арабљанску (магиску; аврамовску; 
јеврејску, ранохришћанску и исламску; арабљанску), мезоамеричку и европску 
(англо-америчко-њемачку; фаустовску), напослијетку, он класификује и руску 
културу као ону која кроз вијекове тежи ка статусу високе културе и која је 
надомак свог испуњења, међутим још се није у потпуности оформила као 
аутентична душа (Шпенглер, 1989; Вујић, 1989).



Периодизација историје кроз културолошки аспекат Освалда Шпенглера

72

„У овој књизи чини се први пут смели покушај да се историја предодређује. 
Ради се о томе да се судбина једне културе прати у оним њезиним стадијима, 
која још нису протекла - и то једне културе, оне која је данас на овој планети 
у завршавању, културе западно-европско-американске.“ (Шпенглер, 1989, 35)

Истинска контроверза Шпенглерове историографије настаје при његовој 
пријашњој изјави, проузрокована управо својом сврхом предодређивања 
историјског тока. Предодређивање историје за егзактног Западног историчара 
деветнаестог, двадесетог и двадесет и првог вијека јесте непојмљиво, 
непомисливо скрнављење чврсто постављене историографске традиције; 
Шпенглеров физиогномски приступ није довољно систематизован, није 
довољно академски, те за њих није довољно укочен у њиховој сопственој 
научној методологији која за циљ има имитацију егзактних дисциплина – 
природних наука, математике, биологије, физике и других које почивају на 
природним механизмима. 

Егзактни, природњачки став ка историји изродио се исто онда када су 
се све науке, вођене наивном еуфоријом утицаја просвјетитељства и њему 
претходећег научног емпиризма од касног седамнаестог до деветнаестог 
вијека, подводиле ка тиранији позитивистичке методе као највишем реду 
примјера како једна угледна, методолошки уредна научна дисциплина треба да 
буде спровођена. Нико се није усудио запитати о компатибилности стриктне 
позитивистичке методологије и историје; напротив, они који су били оснивачи 
друштвено-оријентисаних наука су често предводили овај подухват*, био он у 
складу са наукама друштвеног карактера или не:

„И ту се испоставља да нема још теоретски осветљене уметности 
историјског посматрања. Оно што се таквим зове, црпе своје методе готово 
искључиво из оне области знања у којој су једино методе сазнања доспеле 
до строгог изображавања, из физике. Мисле људи да се баве историјским 
истраживањем ако прате склоп узрока и последица. Значајна је чињеница да 
филозофија старог стила никада није помишљала на једну другу могућност 
одношаја између људског будног бића које разумева и околног света. Кант, 
који је у свом главном делу утврдио формална правила сазнања, узео је у обзир 
предмет сазнања разумом искључиво природу, а да није то ни приметио, као 
ни други. Знање је за њега математичко знање... Још није продрла у домашај 
интелектуалног формулисања мисао да осим нужности узрока и последице 
– назвао бих то логиком простора – постоји још и логика времена у животу, 
органска нужност судбине.“ (Шпенглер, 1989, 40-41)

Овиме  настаје преокрет у модерној историографији: не историја као 
факт, већ историја као трајање.

* Огист Конт, у позитивистичком заносу свог стварања, наочиглед је имао непоколебљиву жељу да све сведе 
под своју механистичку методологију, као типичан примјер инсистирања на позитивистичком виду сазнања 
наспрам историјског.
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Проблематика просторности и бројева; историја као 
постајање и историјски осјећај

Шпенглер помиње да постоје двије врсте облика као објекта сазнања: 
мртви и живи. Средство за схватање првих јесте математика; ових других, 
аналогија – у њима лежи разлика између поларности и периодичности свијета. 
(Шпенглер, 1989)

Број живих облика, под које спадају облици историјске природе и 
они захваћени као дио историјског феномена, јесте ограничен – у томе 
се примарно огледа цикличност историје и неоспоривост ове тврдње. 
Константно смјењивање умјетничких праваца као циклус сам по себи: 
ренесансна хуманистичка слобода претходи религиозној помпи барока током 
периода унутрашњих сукоба католичанства и настанка протенстантизма;  
реакционарски, осјећајни дух романтицизма као одговор на строгу 
перфекционистичку школу неокласицизма (иако морфолошки дискутабилна 
по тачности, као што ћемо анализирати) унутар једног већег циклуса којег 
називамо Фаустовском културом и Западном историјом.

„Готово никада није се обрађивала појава Наполеона а да се не 
сврне поглед на Цезара и Александра; први поглед је – како ћемо видети – 
морфолошки недопустив, а други тачан. Сам Наполеон нашао је сродност 
свог положаја са положајем Карла Великог. Конвент је говорио о Картагини 
мислећи на Енглеску, а јакобинци су се називали Римљанима. Сравњивали су 
се, са врло различитом оправданошћу, Фиоренца с Атиком, Буда са Христом, 
прахришћанство са модерним социјализмом, римске финансијске величине 
из доба Цезара са Јенкима.“ (Шпенглер, 1989, 36)

Управо оваква једна техника, названа техником сравњивања, честа су у 
народној концепцији историје, као што и сам Шпенглер уочава; међутим, она 
не прате никакво начело, не начело у позитивистичком смислу, већ начело по 
којем се два историјска догађаја могу сагледавати као истовремена. Откриће 
једног оваквог начела би изродило рјешење проблема историје, уколико би се 
њиме приказала морфологија историјских токова. Ова идеја, органицистичког 
приступа, стоји насупрот морфологији природе – она је сума свих облика и 
гестова свијета у њиховом истинском значењу, скуп аутентичних историја, не 
као нечег што је прошло, било, одвећ постало, већ као нечег што је у процесу 
постајања.

Овдје настаје битна диференцијација између свијета као историје и 
свијета као природе: органски утисак од оног механичког, историјски симбол 
насупрот природно-математичком факту. Овај први је у константном стању 
могућности, флукса, а овај други је само једанпут истинит и никада више: 
историјски релативизам као рјешење проблема историје, а не математичка 
објективност - хронолошки број као противтежа математичком броју; овај 
први означава оно што је само једанпут стварно, а математички оно што је 
стално могуће. Хронолошки број се појављује само једном, математички 



Периодизација историје кроз културолошки аспекат Освалда Шпенглера

74

увијек.
„Овде, на место тога, нека засад барем буде именована супротност, много 

дубља, математичког и хронолошког броја. Геометрија и аритметика су, обе, 
рачунање просторно, па се у својим вишим областима уопште не могу више 
ни разликовати. Рачунање времена, о чијем је појму наивни човек потпуно 
начисто по осећању, одговара на питање када? а не на питање шта? Или 
колико?“ (Шпенглер, 1989, 39)

Ту лежи пријепоменуто питање логике простора против логике времена, 
каузалитет против судбине.

Разлика између природе и историје, а самим тиме и разлог 
некомпатибилности природњачке методологије са оном историјском, 
Шпенглер објашњава разликом између појмова постајања и онога што је 
постало. До сада се у историји мисли увијек постајање подређивало бићу: 
са Шпенглеровом концепцијом то бива обрнуто, сада биће бива подређено 
постајању. Ови појмови се идентификују са инхерентним дуализмом људске 
свијести: прачињенице осјећаја за „сопствено“ и осјећаја за „страно“, нешто 
што се прожима кроз Шпенглерову историографију. Оно што потпада под 
осјећајем страног јесте чулност (спољни свијет, осјећајни живот), а оно што 
потпада под осјећајем сопственог јесте осјећање (унутрашњи свијет каквим 
га проживљавамо). Вриједи истакнути да се ова проблематика надвијала над 
историјом мисли још од концепције свијета као воље и представе, изражавања 
„ега“ и „другости“ у антропологији, али да сама по себи уходи људски осјећај 
још од његовог постојања. Природа јесте оно друго што постоји изван историје 
и нашег осјећаја – закони физике, биологије, хемије и математике – док је 
историја оно што може и мора нужно да постоји само у нама као осјећај.

Сљедеће стајалиште јесу појмови душе и свијета као супротности „чије 
је постојање истовјетно са чињеницом само будне чисто људске свијести.“ 
(Шпенглер, 1989, 96)

„Постоје степени јасности и оштрине ове супротности, дакле степени 
духовности будног бића, почев од осећања које схвата и често осветљава 
дубине код примитивца и детета (овамо спадају тренуци религиозног и 
уметничког надахнућа, који бивају све ређи у каснијим временима), па све 
до крајње оштрине чисто будног стања. Ова друга стања, на пример, јесу 
кантовска или неполеоновска мисао. Овде је из супротности душе и света 
постала супротност субјекта и објекта. Ова елементарна структура свести 
јесте, дакле, чињеница непосредне унутрашње извесности, неприступачна 
даљем појмовном рашчлањавању.“ (Шпенглер, 1989, 96)

Историјска морфологија није ништа друго до ове супротности: смјена 
духовности и разума, на чему се базира читава цикличност Шпенглерових 
култура; оне се развијају паралелно са горе наведеном шемом, те се из културе, 
након што се исцрпи стваралачки нагон и духовност, након што се преброди 
младост, надолази чисто будно стање – наступа доба разума, култура се 
стврдњава а духовност ишчезава; настаје цивилизацијска етапа.
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Примјеном ових појмова на структуру супротности дух-свијет, добија се 
слика живота као постајања – живот који је у сваком свом тренутку истовјетан 
са сопственом будном свијести јесте оно што називамо садашњости; заједничко 
и за живот и за будну свијест, то јесте, за садашњост, јесте што садрже „ознаку 
правца“ (Шпенглер, 1989, 96).  При овоме Шпенглер даље развија своју мисао, 
те душу преводи као могућност, а свијет као стварност, другим ријечима, 
постајање и оно што је постало, живот и умртвљеност; ознака правца за 
садашњост се преточава у будућност. 

„Душа је оно што има да се доврши, а свет је оно што је довршено, 
живот је довршавање. Изрази, тренутак, трајање, развој, садржина живота, 
задатак живота, одређење, обим, сврха, крај и празнина живота - добијају 
тиме једно одређено значење за све што ће следовати, а особито за разумевање 
историјских појава.“ (Шпенглер, 1989, 97)

Пратећи овакав ток, добијамо основу за даље разумјевање Шпенглерове 
историографије, при чему дуализам на релацији историја-природа постаје 
јасан. Историја као феномен добија тумачење као један спектар могућности 
преко које се остварује свијет са својим крајностима: чисто органско гледиште 
историјских појава насупрот чисто механичком.

„Механизам чисто природне слике, рецимо света Кантова или Њутнова, 
сазнаје се, појми се, рашчлањава се у законе и једначине, и најзад се своди 
на систем. Организам чисто историјске слике, као свет Плотинов, Дантеов, 
Брунов, сагледа се, унутрашње се доживљује, схвата се као облик и симбол, 
и најзад се даје у песничким и уметничким концепцијама. Гетеова “жива 
природа” је историјска слика света.“ (Шпенглер, 1989, 97-98)

 Све ово бива условљено осјећајем за правац (временом) или простирањем 
(простором), док се достизање вишег будног стања свијести достиже језиком 
културе, јер језик културе је онај фактор који обликује знање о свијету као 
знање о природи и историји. Примитивне културе, праисторијски колективи 
и дјеца дијеле овај недостатак осјећаја као недостатак култивисаног духа. 
Остварење могућности јесте оно чему свака култура и њена историја стреме: 
ка самоостварењу, попут Хегеловог Zeitgeist-а, које се може достићи само 
кроз високу историју – кроз постојање и постајање као вид напретка – из 
могућности битка у битак.

Као израз осјећаја просторности и сопственог остварења непосредно се 
узима број. Имајући у виду до сада речено о односу дух-постајање-вријеме, 
као израз органицистичког поимања не једном крају спектра, те свијет-
постало-простор, као израз механичког поимања на другом крају, број, као и 
ријеч, слово, језик, умјетност, постаје симбол којим култура утврђује границе 
свог сазнања. Овдје наилазимо на концепцију хронолошког броја наспрам 
математичког броја; за Шпенглера, бројеви нужно представљају степен 
зрелости једне културе – начин да она пронађе себе и свој архаични стил, 
чиме број бива уско везан са умјетности. 

„Број по себи не постоји и не може ни постојати. Има неколико светова 
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бројева, јер има неколико култура. Налазимо индијски, арабљански, антички, 
западњачки тип математичког мишљења, а тиме и тип броја, сваки као нешто 
из основа сопствено и јединствено, сваки као израз другог неког осећања света, 
сваки као симбол реда свега што је постало, реда у коме се огледа најдубља 
суштина једне једине и никакве друге душе, оне која је средиште баш те а ни 
једне друге културе.“ (Шпенглер, 1989, 102)

Број и математика јесу врхунац апстракне мисли једне културе, уколико 
је она наклона апстракцији више но егзактном мјерењу (као у случају 
еуклидовске геометрије која је израз душе античког човјека у свом постулату о 
паралелним правама; проблем кретања исказан кроз стриктан материјализам 
– античка душа се никада није бавила ониме што би се показало немогућим за 
замислити као објекат); у сваком случају, она јесте стварање једног ега читаве 
културе. Рађање самосталне концепције броја и математике у једној култури 
јесте подударно са напретком ка њиховом самоостварењу.

Узмимо за примјер дистинкцију између математике Запада и Антике: 
развиће диференцијалног рачуна наспрам еуклидовске геометрије. Античка 
математика је у своме осјећају за тјелесно, једно зрело-материјалистичко 
схватање свијета, сагледала скоро искључиво науку о количинама, 
облицима и њиховим мјерама као што јесу у природи. За Питагору број 
је био оптички симбол, а не висока апстракција какву налазимо у Декарту; 
симбол граничности онога што настаје и што је настало под околностима 
које допуштају примјену чула као вида њиховог сазнања. Антички смисао 
за простор подудара се са концепцијом математичких односа античког 
математичара, који без изузетка сагледа број као ознаку за јединице мјере, 
било количинске, дужине или површине; оваква математика није ништа друго 
до стереометрија. Она препознаје само бројеве као природне бројеве, симболе 
границе своје чулности. Ирационални бројеви нису сматрани као таквима, те 
Еуклид тврди да се несамјерљиве дужине не односе као бројеви (Шпенглер, 
1989). Сличан однос постоји и према религиозности старих Грка, по којима 
култови божанстава су још увијек везани за мјесто; тамо гдје су настали, ту су 
углавном и остали. Догма за Грка није имала никаквог значаја.

Античка математика себе поставља као науком о опажајним количинама. 
Она је математика количина, док је математика Запада математика односа.

„Еуклид, који је у трећем веку завршио тај систем, кад говори о троуглу, 
мисли са потпуно унутрашњом нужношћу на граничну површину тела, а 
никада на систем три праве које се секу, нити на групу три тачке у простору 
од три димензије. Он означава линију као “дужину без ширине”. На нашим 
уснама ова би дефиниција била бедна. У античкој математици она је изврсна.“ 
(Шпенглер, 1989, 109)

Декартова геометрија и њена уникатност се, по Шпенглеру, не огледа у 
било каквом увођењу нове методе или гледишта у области традиционалне 
геометрије, него у његовом ставу, изјашњавању нове идеје броја, невезаног 
за чулно-спознајне конструкције и мјерљиве дужи. Западни осјећај и 
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тежња ка бесконачности се полако ослобађају своје опсесије противном им 
антиком, те се исказују математиком те културе кроз инфинитезмални рачун, 
циклометријске функције, бројем као чистим односом. 

„Декарт је разорио (античким текстовима и арабљанском традицијом 
наслеђени) појам количине, појам чулне димензије, и заменио га променљивом 
вредношћу положајног односа простору. (...) Све дубоке творевине које су 
се брзо рађале почев од ренесансе: творевина имагинарних и комплексних 
бројева које Кардан уводи већ 1550, бескрајних редова који се теориски 
сигурно заснивају 1666. Њутновим великим открићем биномиалног правила, 
логаритама око 1610, диференцијалне геометрије, одређеног интеграла 
изумљеног од Лајбница, множине као нове бројне јединице (коју је још Декарт 
најавио), па нови поступци као одређена интеграција, развијање функција 
у редове, чак у бескрајне редове других функција – све то значи победу над 
популарно-чулним осећањем броја у нама које је морало бити савладано духом 
нове математике, јер је она имала да оствари нво осећање света.“ (Шпенглер, 
1989, 120, 122)

Историјски осјећај једне културе, садржан у његовом осјећају за простор, 
вријеме, количине, тјелесно и вантјелесно, материјално и метафизичко, 
садржан у математици особеној једној култури, јесте најбољи показатељ 
њеног архаичног стила; пра-симбола који даје облик умјетности, архитектури, 
лирици и музици једног народа, и условљава ток његове историје. Напредак 
самоспознаје културе, достизнање једног чисто будног стања у виду 
рационализма, води ка њеном старењу у цивилизацију. Управо данашње доба 
осликава посљедњу морфолошку етапу једне такве културе, англо-америчко-
европске, која је достила врхунац своје цивилизационе фазе; историјски 
осјећај при свом завршетку.
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ПРОБЛЕМ ЈЕЗИКА У АЛТИСЕРОВОЈ КРИТИЦИ 
ИДЕОЛОГИЈЕ
Милан Буквић*

Сажетак: У тексту покушавамо да докажемо пресудан утицај језика 
на Алтисерову теорију идеологије у периоду када заокрет француске (пост)
структуралистичке филозофске традиције ка језику још увек није био 
довољно снажан, што се у Алтисеровом прећутном језикоцентризму можда 
може и најбоље видети. Излажемо генезу Алтисерове интерпретације појма 
идеологије, почев од Марксовог „Капитала“, преко Грамшијевог концепта 
културне хегемоније, па све до његове деиндивидуализавије човека, услед 
осуђености на бивање идеолошком животињом као бића које поседује логос. 
Човек је идеологоцентрично биће, баш као што идеологија баштини снажан 
антропоцентризам, управо услед суимања заједничке суштине – језика, чији 
је идеологија, указаћемо, свеприсутан епифеномен.

Кључне речи: Алтисер, идеологија, језик, човек.

Увод

Луј Алтисер, један од најзначајних марксистичких мислилаца 20. века, 
у свом језгровитом спису „Идеологија и државни идеолошки апарати” 
покушава да на аутентично луцидан начин оживи идејни сегмент Марксове 
материјалистичке филозофије, употпуњујући његов концепт надградње, 
извршивши за седму деценију прошлога века, као и француску филозофску 
традицију, прилично прикладан заокрет од структуре према субјекту 
(испоставиће се и назад). Том приликом, Алтисер прави дистинкцију између 
индивидуе и субјекта, доказујући на убедљив начин немогућност постојања 
чисте индивидуе услед њене априорне испуњености идеолошким садржајем, 
при чему је субјект као нужна идеолошка творевина једини могући актер 
сваке теорије и праксе (Алтисер, 2009). У предстојећим редовима покушаћемо 
да укажемо на иманентну присутност језика као крајње инстанције човекове 
осуђености на бивање „идеолошком животињом“, чиме, држимо, Алтисер 
стидљиво најављује долазак вероватно најпопуларније теорије с краја 20. века 
– постструктурализма. 

Дакле, приоритет овог рада биће изналажење одговора на питање 
о месту језика, као апсолутно централног појма и проблема (пост)
структуралистичке теорије, у склопу Алтисеровог „раног“ покушаја 
доказивања свеопштег идеолошког присуства. Наравно, констатовање језика 
као појмовне преокупације једног од заснивача постструктурализма, што 
Алтисер јесте, звучи толико саморазумљиво да би се могло поистоветити 
са неинформативним. Међутим, оно што би овом тексту могло подарити 
* Студент чеврте године Факултета политичких наука у Београду, смер: Политокологија и студент прве године 
Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за филозофију; mbukvic99@gmail.com.
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известан „егзистенцијални“ легитимитет јесте привидно одсуство теме језика 
из Алтисеровог поменутог рада, при чему за свој примарни циљ узимамо 
доказивање да је заправо реч о његовом прикривеном присуству.

У другом делу текста најпре ћемо, уз неопходно представљање почетног 
дела Алтисерове књиге, изложити, чини се, фундаменталан концепт његовог 
прилично оригиналног поимања идеологије – концепт идеолошке животиње, 
заснован на немогућности постојања човека као чисте индивидуе, као и 
његовој нужној интерпелисаности услед своје конститутивности по саму 
идеологију, које без њега не би ни могло бити. У трећем поглављу покушаћемо 
да измиримо наведену дијалектичку повезаност човека и идеологије, служећи 
се концептом језика, као, држимо, есенцијалног елемента оба појма, што 
ћемо доказати служећи се експедитивним аргументима Макса Шелера, 
корифеја немачке феноменолошке традиције, а затим их доводећи у чврсту 
везу са најупечатљивијим сегментима Алтисерове „Идеологије и државних 
идеолошких апарата“, а тиме доказујући његову, да парафразирамо Николу 
Милошевића, стидљиву (пост)структуралистичност (Милошевић, 1980).

Основе Алтисерове теорије идеологије

Могло би се слободно казати да Алтисер својим кратким, али 
садржински богатим списом „Идеологија и државни идеолошки апарати“ 
покушава да представи својеврсну микроисторију марксистичког 
учења, налазећи суштински важне, а по његовом мишљењу и недовољно 
анализиране појмове старијих теоретичара, који ће му, пак, послужити као 
прелаз ка савременијим учењима, а све то како би нечујно дошао до наводно 
најлегитимније интерпретације Марксове теорије – своје, оврхуњене у 
концепту идеологије као интерпелације, па тиме, испоставиће се, оврхуњене 
и у раном постструктурализму.  Наиме, он полази од класичних Марксових 
појмова из самог “Капитала”, попут репродукције средстава за производњу 
(Алтисер, 2009),  репродукције радне снаге (Алтисер, 2009) и, за потребе 
свога рада најважније, репродукције производних односа, као, по његовом 
мишљењу, “пресудног питања за марксистичку теорију начина производње” 
(Алтисер, 2009, 15, 16), како би му она дала шлагворт за увођење полазне тачке 
сопствене теорије идеологије – Марксових метафоричних појмова базе и 
надградње, као најприкладнијих методолошких оруђа у изналажењу одговора 
на једно онтолошко питање – каква је природа друштвених односа, тј. како се 
он још сажетије пита: „Шта је друштво?“ (Алтисер, 2009, 16).

Наглашавајући у духу истински оданог марксисте материјалистички 
примат базе, Алтисер се у маниру правог луцидног и француској традицији 
својственог идејног револуционара окреће скрајнутом, потчињеном, 
„пониженом и увређеном“, у овом случају спрам базе еманирајућем појму 
надградње, оличеном у правно-политичкој и идеолошкој равни, укидајући 
између њих помало вештачки јаз. Наиме, док Маркс у раним радовима и 
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Лењин у “Држави револуцији” први крак те дијаде – државу, виде као пуки 
апарат насиља у рукама владајуће класе (Алтисер, 2009), Алтисер тврди да 
је материјални сегмент државног бића сасвим секундаран, те у први план 
ставља њен идеолошки (Алтисер, 2009), а не насилни апарат, својствен 
предоминантном делу дотадашње марксистичке традиције, чиме он макар 
начелно даје одговор на раније наведено питање о начину репродукције 
производних односа, као супстанцијалног момента друштвеног (па тек онда 
државног) бића. Наравно, реч је о сада већ добро познатој причи у којој класа 
власника над средствима за производњу креира политичко-правно устројство 
ради заштите ситно-сопственичких интереса, увиђајући да се поредак може 
далеко лакше очувати идеолошким (некада првенствено помоћу цркве, а 
данас школе), а не насилним средствима (Алтисер, 2009).

Међутим, уколико би дата концепција представљала врхунац 
Алтисеровог списа, могли бисмо рећи да је реч о неоригиналном тексту 
невеликог домета, који представља тек лапидарни преглед већ постојећих 
учења из пера талентованог професора, с обзиром на то да се наведена тврдња 
о економској експлоатацији посредством идеолошки осуштаствовљених 
културно-духовних садржаја може срести у делима припадника тзв. критичке 
теорије (Рицер, 2012) или, још раније, код Грамшија, чији утицај Алтисер на 
једном месту ни не крије, замерајући му потпуну несистематичност (Алтисер, 
2009) проузроковану објективно мучним казаматским околностима које 
су задесиле овог несумњиво даровитог аутора. Зато Алтисер, створивши 
јасно образложену копчу наведену у самом наслову списа, у другом делу 
текста износи низ тврдњи којима увелико надилази све претходеће му 
теорије и, испоставиће се, широм отвара врата прожимању марксизма 
(пост)структурализмом, нарочито поткрепљеном конструктивизмом као 
заједничким елементом, што се у теоријама идеологије попут Алтисерове (али 
и Марксове у нешто мањој мери) може јасно видети.

Наиме, до тада по питању своје далекосежности марксистичкој теорији 
непознате закључке Алтисер најављује следећим исказом: „(…) категорија 
субјекта (…) конститутивна је категорија за сваку идеологију, шта год њене 
детерминанте биле (регионалне или класне) и о коме се год историјском 
периоду радило – јер идеологија нема историју” (Алтисер, 2009, 65).

Тренутно нам је важнији први део цитираног фрагмента, јер Алтисер 
њиме врши први део свога заокрета најављеног у уводном делу нашег 
текста, чиме прави својеврсни преседан за једног пословично ка структури 
оријентисаног материјалистичког филозофа, јер тврди да је тај свемоћни 
идеолошки Левијатан тек мртво слово на папиру мимо онога ко је његов 
носилац, односно да се природа и суштина саме идеологије не могу разумети 
без разумевања природе човека, тј. да је идеологија као таква празан лист 
хартије мимо човека као таквог. Међутим, већ у наредном пасусу он излаже 
ништа мање радикалну тврдњу: „(…) истовремено додајемо да је категорија 
субјекта конститутивна за сваку идеологију само уколико свака идеологија 
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има функцију (која је одређује) конституисања конкретних индивидуа као 
субјеката“ (Алтисер, 2009, 65). Дакле, на страну што је идеологија без човека 
ништа, већ је и човек ништа без идеологије, односно као што је идеологија 
антропоцентрична, готово једнако је и човек идеологоцентричан. 

Језик, идеологија и човек

Намеће нам се питање: зашто идеологије нема без човека? Зашто 
некаква свиња, коњ или вук не могу бити идеолошке жртве? И зашто важи 
Алтисерова тврдња да реална индивидуа не може постојати, тј. зашто је човек 
као такав нужно homo ideologicus? Алтисер наводи низ најједноставнијих и 
свакодневних ситуација у којима идеологија интерпелира тек номинално 
слободног човека („индивидуу“) у идеолошку животињу (субјекта), ефикасно 
доказајући утемељеност раније цитираних тврдњи. Али он пропушта да 
нам експлицитно одговори на судбинско онтолошко питање – зашто је то 
тако? Шта је заједничко природама човека и идеологије што их здружује у 
неразмрсиви колоплет? Ми држимо да је то језик, што и сам Алтисер готово 
нечујно увиђа.

Макс Шелер, истакнути припадник (пост)структурализму не сасвим 
стране феноменолошке филозофске традиције, у једном од својих есеја 
покушава да одговори на прастаро кантовско питање – шта је човек, дотичући 
се на једном месту тезе о човеку као једином бивствујућем које поседује логос 
као суштинску разлику која га одваја од животиње, износећи том приликом 
опсервације које нашем раду могу бити сасвим сврсисходне, невезано за 
припадност не(пост)стуктуралистичкој традицији: „У тој елементарној 
чињеници лежи језгро познатог Хердеровог и Хамановог добро утемељеног 
аргумента против Кантовог дуализма “разума и чулности”, аргумента који 
каже да би језик био несхватљив под претпоставком изворно различитих 
сазнајних моћи” (Шелер, 2011, 19). Затим додаје: „Само то може објаснити 
зашто ми, када слушамо страни језик који не разумемо, нисмо у стању да 
акустичке опажаје разделимо на јединице, на речи и реченице, већ чујемо само 
континуиран низ шумова“ (Шелер, 2011, 19).  Из наведенога намеће се закључак 
да између животиње и човека чији језик и чије речи за слушаоца немају 
никакво значење, макар у погледу могућности комуникације, интеракције и 
формирања заједнице (била она и ad hoc карактера), нема никакве суштинске 
разлике, услед немогућности претварања реалног постојећег језика по себи 
у језик за нас. Или, да преформулишемо за потребе анализе Алтисерове 
теорије – познавање заједничког језика главни је предуслов бивања човеком 
из перспективе другога, па самим тиме и сваке друштвене праксе као 
базичне човекове одредбе (макар из перспективе сваког марксисте), те стога 
и интерпелације реално непостојеће индивидуе у реално постојећи субјект, 
дакле – у човека као homo ideologicus-а. 

Шелер наставља на истом трагу као и Алтисер, додуше пола деценије 
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раније и знатно изричитије од њега: „Реч (језик/логос, прим. аут.) је 
прафеномен. Она је претпоставка смисла и стога истовремено основно средство 
и сваког сазнања и сваке могуће “историјe” која је нешто потпуно различито 
од објективног следа догађаја у времену – историје која је континуитет свести 
и смисла неког тока бивања и догађања, речју већ суштински конституисаног. 
Управо зато што реч конситуише сваку “историју”, она сама нема никакве 
“историје“ (Шелер, 2011, 22). Подсетићемо да Алтисер у раније цитираном 
исказу тврди да идеологија нема своју историју, при чему ћемо себи дати за 
право да коригујемо оба аутора – и реч (језик) и идеологија се као творци 
историје налазе „с оне стране историчног и неисторичног“, односно они услед 
своје примордијалности увелико надилазе појам хронолошког, променљивог 
и пропадљивог, већ имају, можемо слободно рећи, онтичко значење.

Дакле, ако прихватимо Алтисерову тврдњу да идеолошког има 
искључиво посредством човечног, а да овог пак нема без језичког као услова 
макар пуком егзистенцијом гарантоване друштвености*, онда је природан 
закључак да је језичко conditio sine qua non сваког идеолошког. И са друге 
стране, ако ни човечног не може бити без идеолошког, а језичко је предуслов 
сваке интерпелације као манифестације идеолошког, онда ни човечног нема 
без језичког. Уосталом, Алтисер на једном месту пише позивајући се на 
апостола Павла: „(…) ми у “Логосу”, значи у идеологији, “живимо, крећемо 
се и имамо биће“ (Aлтисер, 2009, 66), што у потпуности коинцидира са 
претходно цитираном Шелеровом тврдњом да је реч/језик/логос прафеномен, 
тј. онтичка категорија неповратно утемељена у свему што јесте. На бази 
наведеног можемо закључити да су код Алтисера** и језик и идеологија логос, 
с тим да језик има онтичку (не историјску!) примарност, док идеологија 
представља његов свепрожимајући епифеномен оличен у интерпелацији 
човека као идеолошке животиње, али превасходно бивствујућег које поседује 
логос, захваљујући којем је он конститутиван за идеологију, али због којег је 
и априорно интерпелиран, односно нема могућност негације нити језика као 
свог битка, нити идеологије као језичког свепратиоца.

Закључна разматрања

У својим „Идеологијама и државним идеолошким апаратима“, Луј 
Алтисер врши снажну трансформацију интерпретације појма идеолошког, 
не потирући, притом, учење „из чијег шињела“ је произашао, већ вршивши 
његову, рекло би се, потпуно складну надградњу. Пошавши од класичне 
марксистичко-лењинистичке тезе о инхерентној насилности правно-
политичког поретка као средства одржања економске експлоатације, преко 
грамшијевско-франкфуртског концепта културне хегемоније, Алтисер, не 
одричући се претходна два ступња, већ потпуно консеквентно њима, износи 
радикалну тезу о човеку као нужно идеолошком створењу, као homo ideolog-
* Заправо, не мора бити речи чак ни о друштвености, већ и о било каквом одношењу ка спољашњем.
** Али, и Шелера
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icus-у чија суштина и чији разлог бивања човеком почивају управо у бивању 
идеологизованим, без чега је он реално неегзистирајућа индивидуа. Међутим, 
оно што додатно радикализује ову већ довољно револуционарну тврдњу јесте 
што се испоставља да идеологија није коначна инстанција ни човечности ни 
идеологичности, већ да је то логос/реч/језик, као непољуљуви темељ по природи 
антропоцентричне (алтисеровски речено, субјектоцентричне) идеологије, али 
и човековог одношења од себе самог, било да је реч о интеракцији, мишљењу, 
сазнању, па чак и о чулном искуству*.

Уосталом, Мишел Фуко у свом приступном предавању на Колеж 
де Франсу, свега годину дана након што његов професор Алтисер пише 
“Идеологије и државне идеолошке апарате”, на потпуно отворен начин 
сажима лингвоцентрично марксистичко-(пост)структуралистичко 
тумачење идеологије свога учитеља: „Коначно, шта је образовни систем ако 
не ритуализовање речи, квалификовање и учвршћивање улога за говорне 
(подвукао М. Б.) субјекте, конституисање једне, барем дифузне, доктринарне 
групе, ако не расподела и присвајање дискурса (подвукао М. Б.) са његовим 
моћима и знањима?” (Фуко, 2007, 36). Ово реторичко питање одлично оцртава 
везу између пракси наклоњеног марксизма и дискурсу наклоњеног (пост)
структуралистичког конструктивизма, која врхунски и уравнотежени израз 
задобија управо у филозофији Луја Алтисера. 
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Сажетак: Сматрајући да се пренебрегава значај правца који је пренео 
Платонову филозофију у хришћански свет, аутор се бави сличностима и 
разликама између филозофије оснивача новоплатонизма Плотина (чија учења 
су сабрана у делу „Енеаде“) и фокалних тачака хришћанске филозофије, око 
којих се, махом, нису спориле различите фракције хришћанске мисли. Како 
Плотиново и хришћанско учење у неким сегментима из сфере говора о „ономе 
што јесте“ прелазе у сферу неодредивог, натчулног, рад је подељен на два 
дела: онтологију и мистику. Овај прелаз даје Плотиновом учењу религијски 
карактер, што је, показаће се, несумњива сличност са хришћанством.

Кључне речи: Плотин, Енеаде, новоплатонизам, хришћанство, мистика

Увод

Омеђеност данашњег светоназора хришћанским обрасцем неспорна 
је са становишта културно-повесног развоја европског духа. Међутим, како 
у филозофији нема догматског веровања у исправност једном доказаног, 
значајно је да се увек изнова враћамо на (пра)почетак одређеног схватања, 
како би се увидела његова исходишна тачка и, у складу са тим, преиспитала и/
или боље разумела.

Хришћанство, иако настало као јеретичко учење јудаизма, монотеистичке 
религије Истока, своје утемељење тражило је у античкој филозофској 
традицији. Прелазак са анархо-деструктивног става према овоземаљским 
творевинама као што је држава, на конструктивно спајање религијског и 
световног титулуса државне власти, карактеристично је за рани средњи 
век. Међутим, до тада је позни антички свет загрејавала снажна дискусија 
између паганских филозофа и хришћанских апологета. Многобоштво је 
пресудно утицало на потоње средњовековне мислиоце хришћанства, јер 
представља темељ за све најважније доказе у филозофији учених хришћана. 
Новоплатонизам, правац следбеника Платонове мисли, настао у периоду 
савладавања тзв. кризе трећег века у Риму, представља скуп учења које је 
постало медијум за преношење речи најважнијег античког мислиоца. Стога, 
при проучавању хришћанске мисли мора се рачунати са њеним античким 
узорима, јер су баш они онтологији хришћанства послужили као средство за 
добијање концесије на европски духовни простор.

Оснивач и најважнији представник новоплатонизма био је Плотин 
(око 204 – 270), рођени Египћанин, ученик Амонија Сака, војник императора 
Гордијана, учитељ, хеленистички филозоф и мистик. Иако учесник у 
поменутој дискусији, Плотин се није изјашњавао о хришћанству, а свакако 
* Студент друге године Факултета политичких наука у Београду, смер: Међународни односи; veselica.milan@
gmail.com.
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да је био његов познавалац (Коплстон, 1988). Несумњиве су разлике између 
његовог и хришћанског учења, али исто тако и сличности; могло би се рећи да 
је данашња верзија хришћанства, која је уобличена на васељенским саборима, 
синтеза помирљивих разлика између два филозофско-религијска дискурса. С 
тим у везу, овај рад треба да представи сличности и разлике између религије и 
онтологије новоплатоничара Плотина и хришћанства, обрађеног кроз учења 
његових најважнијих мислилаца.

Онтологија

Како је наш говор подешен да говори о ономе што јесте, тј. о бићу, тешко 
је говорити о ономе што је изнад њега. Из заглушености настају неспоразуми, 
које треба осветлити и превладати. Испреплетаност онтологије и религије 
ондашњег света утицало је на то да се за највишег или над-бивствујућег људи 
боре и речима и мачем, да се надају Његовој чулној спознаји, да се одричу 
своје телесности ради одласка у Његов свет, свет где су помирени вечно и 
временито. Ако се све то ради из страха или љубави према Њему, онда је то 
полазна тачка за компарацију двају учења.

Бог као Једно код Плотина

За Плотина, Бог* је потпуно трансцедентан. Он је изнад свега 
бивствујућег. О њему не може бити ни говора нити знања, јер је, каже се, изнад 
бивства (Плотин, 1984; Енеаде, V, 4, 1). Он је Једно; није највише бивствујуће, 
јер њему не могу да се припишу ни суштина, ни бивствовање, ни живот; није 
ни збир свих појединачних ствари (Коплстон, 1988). Када би Једно било у истој 
равни са бићем, онда бисмо му могли приписати да је једно и да јесте (биће), а 
то је одступање од тога да је једно. Овај монистички став треба разликовати од 
Парменидовог Једног, које јесте (биће) и које је, супротно Плотиновом начелу, 
интелигибилно (прожето мишљеношћу).

Да би постојале, појединачне ствари морају имати извор (начело), који 
мора да им логички претходи и буде различит од њих. Стога, јасно је да Једно 
не може да буде исто што и свака појединачна ствар, јер би онда и оне биле 
међусобно исте и Једно им не би било извор. „Сва бића су бића услед Једног“ 
(Плотин, 1984, 233; Енеаде, VI, 9, 1). Да њега нема, не би било ни појединачности.

Једно не можемо да одређујемо ни потврдно ни одрично, јер би такав 
говор било његово ограничавање. Такође, Једном не припада ни мишљење, 
ни воља, нити деловање, јер то претпоставља разликовање субјекта (онога ко 
мисли или дела) и објекта (предмета мишљења или делања).
* Око тумачења појма Бога и Једног јавља се проблем: да ли је могуће да поистовећивати их и користити 
као синонимe. Ипак, како смо у Уводу назначили да човек има говорни апарат детерминисан хришћанским 
значењима појмова, што, барем у теорији, треба да се избегава у циљу сагледавања значења из више углова 
посматрања, као и стога што Плотин користи ова два појма најчешће као синониме, држаћемо се става да јесу 
синоними.
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Jедини подесан атрибут за Једно јесте да је у складу са Добрим. „Јер, тамо 
свако поједино (биће) јесте само по себи оно што јесте; но предмет тежње је 
уколико је шатирано Добрим, будући да му Оно даје љупкост, а ономе што 
тежи даје љубав према предмету његове тежње“ (Плотин, 1984, 182; Енеаде, 
VI, 7, 22).

Превазилажење проблема мноштвености

Проблем се, наизглед, јавља када се мноштвеност покуша објаснити 
наведеним схватањем Једног. Бог за Плотина, тј. Једно, не може да буде творац 
света појединачних ствари, јер би то било деловање. Као и његов протоучитељ, 
при тумачењу своје метафизике Плотин често прибегава метафорама, те 
истовремено постојање чулног света и трансцедентног Једног објашњава 
путем метафоре изливања (еманације). Попут Сунца које, осветљавајући 
стварни свет, не губи на својој снази или величини, тако и Једно при изливању 
остаје непромењено. Ово се дешава према начелу нужности, по коме мање 
савршено треба да истиче из савршенијег (Коплстон, 1988). Тако настају 
хипостазе или ипостаси (грч. σποστασις), што дословно значи стајати под, 
под-стајање (лат. substantia).

Прва хипостаза јесте Ум или Дух (грч. Νοΰς), зрење са двоструким 
предметом: Једним и Собом. Једно, у потрази за самим Собом, има визију; 
виђење ове визије јесте Ум. То је зато што биће без делова може да спозна само 
себе (Расел, 1998). Ова еманација је стециште Платонових идеја, целокупног 
мноштва идеја врста и појединачних ствари. Плотин прави идентификацију 
Ума и Демијурга (као творца душа) из Платоновог Тимаја, и користи израз 
Отац узрока, што је аналогија са Аристотеловим Непокретним покретачем.

Из Ума потиче друга хипостаза – Душа. Као и Ум, и она има свој пандан 
у Платоновом Тимају, а то је космичка душа, изданак божанског интелекта. 
Плотинова Душа се дели на вишу, која је ближа Уму, и нижу, која је стварна 
душа чулног света и коју он зове природа (грч. υύσις). Душа је вечна и није 
тварна. Пошто је материја пасивна, није могла да створи себе и не би могла 
да постоји да је душа није створила (Расел, 1998). Ова космичка Душа 
улази у тело кроз жељу да направи поредак који је сама видела у Умском 
принципу. Међутим, чему стварање света ако је Души, када је најближа Уму, 
довољно само созерцање (лат. contemplatiо)? Плотинов одговор је да је ово 
најбољи свет, једини логички могућ, копија вечности, леп колико лепо може 
бити подражавање. „Васиона је организован живот, делотворан, сложен, 
свеобухватан, који показује незамисливу мудрост. (...) Нема сумње да је она 
копија, а не оригинал. (...) Али рећи да је она неодговарајућа копија је погрешно; 
није ништа изостављено, што једна дивна представа унутар физичког поретка 
не би укључивала“ (Плотин, 1984, 159, 160; Енеаде, II, 9, 8).

На крају изливања, светлост Једног се полако гаси, док потпуно не 
ишчезне. Ту се налази Тварни свет, схваћен као недостатак светлости и, 
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самим тим, антитеза Једном. Ипак, ако се узме као супстрат (подлога) форме и 
уколико улази у састав тварних предмета, онда се не може рећи да је потпуни 
мрак. Дакле, твар не постоји као тама, као начело небивствовања, зато што 
се осветљава својим уобличењима. Ипак, на свом најнижем ступњу, твар је 
само зло. Коплстон (1988) за ово каже да је Плотиново опасно приближавање 
дуализму; мада, зло не постоји као засебан принцип, већ као одсуство Добра*.

Међутим, из овога не следи да Плотин презире тварни свет, попут 
гностика. Наш свет је дело Демијурга и космичке Душе, склад којим управља 
божанска промисао. Човек треба да осети хармонију свог света, „јер како би 
могао бити музичар човек који види хармонију у умственом али није покренут 
када је чује у опажајним звуцима?“ (Плотин, 1984, 169; Енеаде, II, 9, 16)

Троједни Бог у хришћанству

Хришћанство, сходно монотеистичком пореклу, истиче Бога као 
једног. „Чуј, Израиљу: Господ је Бог наш једини Господ!“ (5. Мојсијева, 6, 4) 
Хришћанство Бога види као делатника, Творца и саздатеља, што би, према 
Плотиновом учењу, било Његово ограничавање.

Хришћани Богу приписују различита имена, који су уједно и атрибути 
којим се Он показује у својој величанствености. Свети Теофил Александријски 
каже: „Уколико га назовем Ум, ја говорим о његовој Разборитости. Уколико 
га назовем Дух, ја говорим о Његовом даху. Уколико га назовем Мудрост, 
ја помињем Његов пород. Име Сила означава Његово дејство. Зовући га 
Промисао, ја указујем на Његову доброту. Царство означава његову славу. Име 
Господ се примењује на Његову природу Судије, а име Судија означава правду 
коју представља. Уколико га назовем Отац, ја велим да је Он све (несумљивог 
у смислу свеопштег узрока бића). Коначно, када кажем Огањ, ја означавам 
Његов гнев. Све је створено ни из чега, услед чега величанство Божије може да 
се позна и схвати умом кроз Његова дела“ (Лоски, 2006, 25). Из овога се уочава 
још једна разлика у поимању Бога: за Плотина, Бог је једноставан, прост, 
у складу са Добрим, док је за хришћане Он величанствен у својој свемоћи, 
слави, мудрости, лепоти и доброти.

Категорија времена, која се испречава између вечног Творца (Демијурга) 
и временитог створеног света, може се превладати тако што ће Богу стварање 
бити суштина. „Али Творац је дао поредак материји непосредно својим 
мишљењем. Јер Бог није почео да мисли пре деловања; нити је постојало 
(време) када он није деловао; врсте (или идеје) су постојале са њим од почетка. 
(...) Ствари стоје тако да он увек ствара својим мишљењем и даје почетак 
постојања опажљивим стварима. Тако да се две ствари увек налазе заједно: 
Божије деловање божанским планом и опажљиве ствари које примају почетак 
постојања“ (De providentia, 1.7; цитат из: Ђурић, 2012, 7;). Он се, сходно 
Платону, и у хришћанству схвата као атемпорална вечност. У атемпоралној 

* Овде се треба узети у обзир да ни Добро није посебан принцип, већ својствен квалитет Једног.
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вечности нема места за временске одреднице, као што су онда, тада, раније 
или касније; стога, није релевантно питање зашто Бог није створио свет раније 
(Ђурић, 2012).

Бог стварањем света испуњава себе својом суштином и тиме не губи 
на квалитету или квантитету. Хришћани су од новоплатоничара преузели 
схватање Бога као нестворене и незалазне светлости, као и ствари које су 
хијерархијски уређене према степену осветљености (Коплстон, 1988). Али 
хришћански Бог не еманира. Бог се у Старом завету не исказује као Тројица, 
мада има места где „говори о себи у множини, задржавајући у исто време и појам 
о себи као Једноме“ (Јустин, 2003, 2004, ¶25). Троједна структура хришћанског 
Бога наизглед има сличности са Плотиновим хипостазама Једног. Иако се 
три лица једне Суштине називају хипостазама (ипостасима) као и Плотинове 
еманације Једног, нема сличности између схватања тог појма у двама учењима. 
Хришћанска црква је Бога одредила као једну Суштину (Свету Тројицу), који 
је у трима савршеним хипостазама, односно лицима. Ту се учитава још једна 
значајна разлика: док је Плотинов Бог изнад бића, хришћанство учи да је Бог 
највише бивствујуће, један по бићу (Јустин, 2003, 2004).

Прво лице Суштине јесте Бог Отац, Сведржитељ, Творац неба и земље 
и свега видљивог и невидљивог (сходно никејском Символу вере). Он је Бог 
Старога завета, нерођен, а „под нерођеним ми смо научени да разумемо оно 
што је без порекла“ (Јустин, 2003, 2004, ¶25). Признањем Оца као јединог 
узрока и начела Троједног Бога нимало се не умањује једнакост друге две 
хипостазе. „Све што има Отац припада и Сину, осим нерођености; све што 
има Син припада Светоме Духу, осим рођености. А нерођеност и рођеност не 
раздељују суштину, него се раздељују унутра у суштини“ (Јустин, 2003, 2004,  
¶27).

Бог Син, друго лице Тројице, представљен је кроз својство рађања, 
које је вечна непознаница за сва створена (људе) и нестворена бића (анђеле); 
њега могу разумети само Отац и Син. За хришћане је у једној историјској 
личности, Исусу из Назарета, отеловљена ова вечна истина. Кроз његов живот 
и, нарочито, васкрсење, ишчитава се смисао људског живота у овоземаљском 
свету; с друге стране, новоплатоничари нису ни тражили принципе своје 
филозофије у другим људима. Син Божији је људском роду дао телеолошко-
есхатолошки смисао, а то је спасење душе након телесне смрти.

На послетку, трећа хипостаза Једносушног Бога јесте Бог Свети Дух, 
Животворац, од кога се Бог Син оваплотио. Бог Отац је нестворено начело 
из којег исходи (грч. εκπορεσσις, лат. processio) Свети Дух, не као апстрактна 
сила, већ као стварни Бог, треће лице Суштине. По питању тумачења његовог 
исхођења створила су се два непомирљива табора. С једне стране су чувари 
никејског Символа вере, а с друге тзв. филиоквисти, претежно западни 
теолози који су се залагали за признање тврдње да Свети Дух исходи како 
од Оца, тако и од Сина (лат. filioque), што је Западна црква прихватила на 
Сабору у Ахену (809). Према јевађелисти Јовану, Христос каже: „А када дође 
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Утјешитељ, Кога ћу вам послати од Оца, Дух Истине, Који од Оца исходи, Он 
ће свједочити за Мене“ (Јн. 15, 26). Из овога се недвосмислено ишчитава да 
Свети Дух, односно Утешитељ, не може да исходи и од Сина, јер би се тиме 
изгубила „конституционалност“ лица троједног Бога.

Створивши свет, Бог је постао његов корективни фактор, онај који 
свеколиким промислом тумачи и санкционише људске поступке, пратећи их 
на путу до Себе. Али овај свет је за човека пука нужност и, иако пријатан за 
чула, он је оков за душу. Зато је потребно угасити похотност тела и живот 
провести у созерцању према вечности. На тај пут га може привести сам Бог – 
који је у свету или у нама? „Но ако није у свету, тада не може бити ни у вама“, 
каже Плотин (Плотин, 1984, 169; Енеаде, II, 9, 16).

Бесмртност Бога и Душе

Нашавши се пред питањем које, неретко, верујући човек поставља себи 
– да ли Бог постоји, односно како доказати Његову егзистенцију – Блажени 
Аурелије Августин прво полази од своје егзистенције. На Плотиновом трагу, 
Августин тражи истину која би садржала у себи свој објекат и чије сазнање се 
не би користило чулном апаратуром. И налази га у души, у тренутку када саму 
себе сазнаје, када је чиста мисао по себи. „Дакле ако мислимо и ако мислимо 
себе саме, тада мислимо природу која је умна“ (Плотин,  1984, 132; Енеаде, 
III, 9, 6). Умна природа душе је њена суштина. Када душа саму себе сазнаје 
(своју егзистенцијалност), односно када се изједначе субјекат и објекат, тада 
спознаје и своју супстанцијалност. И онда Августин може рећи да тамо где га 
при мишљењу чула могу преварити, а то је у свему сазнатљивом, не могу га 
преварити у томе да јесте.

Ова потпуна извесност егзистенције душе као бића узима се у 
хришћанству и као доказ о бесмртности душе. Ако нешто може да мисли о 
себи самоме, апстраховано од тварног света пуног обмана, онда не може бити 
пропадљиво као сам тварни свет. Плотин, такође, говори о бесмртности душе. 
„Код Плотина је недељивост душе основни аргумент по коме она постоји и после 
смрти тела, док оно што је састављено постоји само док траје композиција. По 
његовој теорији и индивидуална душа, одвојена од универзалне, није дељива, 
јер привидно који схвата мора бити суштински један“ (Војиновић, 1932, 8). 
Овде се у доказу не иде до екстазе (о којој ће да буде речи у другом делу) да 
би се предочила егзистенција мисли по себи. Душа „тиме што гледа нешто, 
јесте и постаје то што гледа“ (Плотин, 1984, 22; Енеаде, IV, 3, 8). Међутим, 
како спознају бића мора да прати „смелост“ човека да тежи спознаји нечег 
што надилази биће, онда овде треба да пређемо из домена онтологије у домен 
мистике, која се служи религијским елементима спознаје натчулног.
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Мистика

Услед појаве учења која су пркосила дотадашњем устаљеном обрасцу 
грчких филозофа-идеалиста, прокламујући, на пример, да је једино 
задовољство које човек може да има – у чулима, позноантички свет запада у 
стање несташице смисла. Тада се појављују „посебни људи“: учитељи који ће 
својим примером дати смисао свеколиком човечанству или особењаци који 
ће, повлачећи се у себе, дешифровати код којим је смисао закључан у нама. На 
том трагу, категорија смисла прелази у сферу натчулног и, самим тим, у домен 
мистике.

Екстаза као поједностављење

Да ли је човек заробљен у телу које му брани да види истину, да заиста 
спозна себе? „Чини се да се Плотин, филозоф нашег времена, срамио што 
живи у тијелу“ (Порфирије, 1982/1992, V.P.1.1; цитат из: Hadott, 2010, 17). Да би 
се Плотин остварио као Плотин, а не као роб тела које се зове Плотин, мора 
да га напусти. Тај мукотрпан посао изискује непрестано созерцање, односно 
духовно сагледавање. За почетак, на подстицај Ероса*, човек се ослобађа власти 
тела и чула и уздиже се до политичких врлина. На следећем ступњу уздизања, 
душа се, проучавајући филозофију и науку, окреће према Уму. „Заиста, Ум је 
нешто, и јесте биће“ (Плотин, 1984, 236; Енеаде, VI, 9, 3). Међутим, како треба 
да се превлада оно што јесте и стигне изнад тога, ови стадијуми представљају 
само припрему за врхунац духовног пута, мистичког јединства са Једним – 
екстазу. „Овде се да видети и Бог и онај сам гледајући уколико је ту право 
гледати; сам гледајући је осветљен и испуњен умном светлошћу, или још пре, 
он је чиста светлост, лаган и без отежалости, постајући божанство, и више од 
тога, бивствујући као Бог“ (Плотин, 1984, 245, 246; Енеаде, VI, 9, 9). Екстаза је, 
у ствари, поједностављење, стапање са Једним, које је одсуство мноштвености; 
тада се стапају субјекат и објекат зрења. Ипак, „уколико треба рећи да се 
ту ради о неком двојству, о томе што види и о томе што се види, и да нису, 
насупрот, оба нешто једно, (...) онај који види тада нити види, нити разликује 
(од себе), нити замишља неко двојство“ (Плотин, 1984, 246; Енеаде, VI, 9, 10). 
С обзиром на то да Бог није изван нас, није потребно истурити своју мисао 
изван себе да би се доживела спознаја, те, стога, не стоји аргумент да се о овом 
доживљају човек не може изјаснити. Сам Плотин наводи да је четири пута био 
у екстатичком заносу (Коплстон, 1988). Мистичко сазнање Бога представља 
највише сазнање, како филозофа, тако и људи који се не баве филозофијом. 
Зато је новоплатонизам у Плотиновом делу приближан религији: његова 
филозофија не поставља само умовање као крајњи циљ, него интринсично 
сједињење са трансцедентним, што је одлика религије (Коплстон, 1988).

*  Животни принцип, енергија рађања или стварања.
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Боговиђење

Свети списи хришћанства не поричу да изабрани човек може да види 
Бога, у стању коначног блаженства (Лоски, 2006). Међутим, јављају се два 
питања: да ли из речи изабрани произлази да не може сваки човек по свом 
нахођењу или ингениозности да спозна Бога, да неко (претпостављамо, Бог) 
мора да га на тај пут наведе; и, друго, да ли је боговиђење искључиво везано 
за вечни живот или може да се доживи у овоземаљском животу, у виду 
екстатичког искуства? Могућност и начин спознаје Божије суштине био је 
предмет спорења између Источне и Западне цркве, али и унутар саме црквене 
хијерархије; ипак, значајно је да нема спорења око жеље да Бог може да се види 
„као што јесте, лицем у лице, без икаквог тварног посредника“ (Лоски, 2006, 
10).

Стари завет, који је Бога представио као одељеног од људи, оног чије име 
човек не сме да изговори, каже: „Али нећеш моћи видети лица мојега, јер не 
може човјек мене видјети и остати жив“ (5. Мојсијева. 33, 20), док новозаветна 
синоптичка јеванђеља говоре да Бога Оца може једино да спозна његов Син, 
а Син може то да објави људима. Дакле, из Божије воље да буде спознат 
долази подстицај да се крене на пут праведника; овде се уочава демаркациона 
линија између Плотиновог и хришћанског схватања (не)позваности на пут 
богоспознаје.

Плотинова идеја превазилажења или, пак, умртвљења чула да би се 
дошло у додир са Умом, налази своје место и у хришћанској молитвеној 
традицији (као што је исихазам, правац тзв. безметежника, у православљу). 
Различита одрицања од телесних ужитака стварају погодно тло за умозрење, 
које доводи до виђења својеврсне умне монаде, јединства простора и времена, 
у којој пребива величанство Христово; „уколико затим, кроз светлост, пођемо 
даље према понору, задобићемо посебно познање Бога Сведржитеља“ (Лоски, 
2006, 35). Несумњиво је слагање са Плотиновим Једним – Христос не обитава 
у свеколикој мноштвености, величанствености раскоша, већ у једном умном 
простору, монади, из које пут даље води, кроз светост, до Бога Сведржитеља. 
Подвиг је пут до Бога. 

Постоје хришћански подвижници који су описивали екстатичка 
искуства током умозрења. Један од њих је мистериозна личност позне антике, 
Псеудо-Дионисије Аеропагита, коме је приписивано да је био новоплатоничар. 
Иако Псеудо-Дионисије говори о сличној екстази као Плотин, „екстаза 
Дионисија јесте излазак из постојања као таквог, док је екстаза Плотина пре 
свођење постојања на апсолутну простоту“ (Лоски, 2003, 33). Сличност је и у 
неспознатљивости као кључном (можда, и једином) атрибуту за Бога; строго 
говорећи, Плотинова екстаза не може да узме као „спознаја“ Бога, јер спознаје 
нема – има само јединства са Једним, односно упрошћења. Псеудо-Дионисије 
се, пак, разилази са Плотином у одређењу Бога као Једног – с обзиром на то 
да је пропагирао апофатичко одређивање Бога, Псеудо-Дионисије каже да 
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је Света Тројица једини подесан назив, јер казује да Бог није ни једно ни 
мноштво (Лоски, 2003).

Повратак

Екстаза је краткорочна; њој претходи проток живота и следи његов 
наставак.  Стога, иако људска душа успева да постигне свој врхунац, она мора 
да се врати практичном животу, размишљању, свести; али, онда тек за њу следи 
задатак да у животу пронађе траг Бога, врлину. И, поново, изнова: уздизање до 
Ума, односно до чисто духовног живота (Hadott, 2010). „И то је живот богова и 
људи који су божански и срећни: одвајање од свега осталог што је овде, живот 
без уживања у овом што је овде, бекство оног који је сам ка Њему који је сам“ 
(Плотин, 1984: 248; Енеаде, VI, 9, 11).

С друге стране, за једног хришћанина који, следећи реч јеванђеља, не 
може у овом животу непосредно да види Бога, тај тренутак долази после 
смрти. Свакако, смрт није прожета радосним емоцијама. Али, ако се зна да 
ће после смрти, захваљујући Искупитељу, да наступи васкрсење и одлазак 
у вечно пребивалиште Истине, онда је трагање за екстазом у овом животу 
непотребно. Међутим, посвећивање тела страстима и нагонима је пркошење 
Божијим објављеним законима. Стога, мистичко искуство човек не може 
да доживи ако не умртви своја чула и не подреди нагоне разуму. Тада може 
да сведочи да је испунио своју дужност на земљи, те да буде сигуран да ће 
његова душа да оде у Царство небеско. Међутим, за душу нема повратка из 
бесконачности у коначност, у чему се хришћанско учење разилази са учењем 
новоплатонизма, које на трагу Платона, говори о непрекидном повратку душа 
у тварни свет.

Закључак

Хришћанско мислеће тело прожето је новоплатонистичким гледиштима 
као мишићима који могу да се развијају, али и да временом атрофирају. Ипак, 
иако изгледа да се првобитни утицај новоплатонизма изгубио, хришћанство 
као религија је догматизовало учења великих имена богословља, на које је 
новоплатонизам имао несумњивог утицаја.

Плотиново схватање потпуно трансецедентног Бога, означеног као 
Једно, представља спону која спаја ова два дискурса. Хришћански Бог јесте 
квантитативно један, иако се у Његовој суштини степенују три лица: Отац, 
Син и Свети Дух. Названи хипостазама, ови чиниоци хришћанске троједне 
структуре Бога ипак не представљају еманације, тј. изливања Једног. Једно, 
попут Сунца, нужно еманира, стварајући хипостазе, градацијски посматране: 
од највишег Ума, преко Душе, до Тварног света, на ком се светлост полако 
губи. Еманације су превазилажење проблема мноштвености у свету, односно 
објашњење како Једно може да се „излије“, а да то не представља његову 
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промену или смањење. Хришћански Бог је творац чулног и натчулног; 
мноштвеност света је у Њему; Плотин, с друге стране, не може да прихвати 
уделовљавање Бога.

Како је људско тело пропадљиво, појединачна душа треба да тежи 
уздизању до екстатичког јединства са Богом, Једним, односно собом, а то се 
постиже умозрењем. Хришћанско богословље, такође, говори о мистичким 
подвизима и екстатичким доживљајима богоспознаје. Ипак, разлика између 
двају мистичких учења јесте у могућности повратка из „заноса“ – Плотин 
говори о неизбежности повратка у свет, док хришћанство непосредну спознају 
и виђење Бога претпоставља само загробном одласку душе у Царство небеско, 
из кога нема повратка у тварни свет.

Све у свему, иако процес доласка до Једног, односно до спознаје себе, 
изгледа као изразито интерсубјективни оглед, што се, са данашње тачке 
гледишта, коси са хришћанским спектром колективног васкрсења и спасења 
човечанства (наравно, уколико прати Божије законе), ипак нема наглог прелаза 
са једне на другу парадигму. Стога, последње Плотинове речи: „Покушај да 
оно божанско у вама доведете до божанског у свему“ (Порфирије, 1982/1992, 
V.P.26-27; цитат из: Коплстон, 1988, 502), могу да послуже као образац за 
поновни проналазак смисла сваком постмодерном хришћанском човеку.
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ЗАБОРАВЉЕНО КУЛТУРНО БЛАГО СРБИЈЕ: ЦРКВА 
СВЕТОГ АРХАНЂЕЛА МИХАИЛА У БОРЧУ

Тамара Јеличић*

Сажетак: Наслов овог рада произилази из идеје да се читаоци упознају 
са мање познатим и недовољно популаризованим манастирима и црквама 
Србије. Први у низу радова, који ће се објављивати у овом научном часопису, 
бавиће се Црквом Светог арханђела Михаила у селу Борчу у Гружи. Поред 
кратког историјата ове цркве, биће речи о архитектури грађевине и њеном 
живопису. Циљ рада је промоција уметничког и културног значаја ове цркве. 

Кључне речи: Црква Светог арханђела Михаила у Борчу, Србија, 
архитектура, живопис, културно благо.

Средњовековни град Борач, или Борачки крш, како га још зову, налази 
се на стеновитим обронцима села Борча удаљеном 10 км северозападно 
од града Кнића. Као жупа, Борач се помиње још у Жичкој повељи Стефана 
Првовенчаног, где се наводи и  његово античко порекло (Бошковић, 1956). 
Борач се као град први пут помиње још давне 1382. године, када га због 
тешких прилика после Косовског боја, заједно са градом Честином, заузимају 
Мађари. Деспот Стефан Лазаревић је 1403. године, повратио овај град и у њему 
често боравио, о чему сведочи повеља из 1405. године (Радовановић, 2003). 
Највећи процват град Борач је доживео у време деспота Ђурђа Бранковића и 
у његово време је тврђава била један од главних центара трговине и рударства 
(Радовановић, 2003). И данас су на стеновитом платоу видљиви остаци града 
издужене неправилне основе прилагођене обликом терену. Прилаз је могућ 
само са северне стране, док је са јужне литица готово вертикална (Дероко, 
1950). Управо са јужне стране града, под Борачким кршом, налази се Црква 
Светог арханђела Михаила, коју, међу првима, помиње Владимир Петковић 
(1950) у свом Прегледу цркава кроз повесницу српског народа, где погрешно 
закључује да година 1533. из натписа у цркви, одређује време градње (слика 
1) Сличан помен цркве постоји и у књизи Монументална и декоративна 
архитектура y средњовековној Србији Александра Дерока (1985), где је он 
наводи као грађевину са слепим кубетом из XVI века.

* Дипломирана историчарка уметности и студенткиња мастер студија на Филозофском факултету у Београду, 
програм: Историја уметности; tamarajelicic95@gmail.com.
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Слика 1. Средњовековни град Борач (Дероко, 1950)

Борачка црква је смештена у малој порти у којој се, јужно, налази и 
тридесетак надгробних плоча из XIX столећа; у воћњаку пред портом такође 
има расутих плоча, а са друге стране сеоског пута је још једно старо гробље 
у коме је сахрањивање престало тридесетих година XX века (Кесић, 1993). 
Оно има особиту културно-историјску вредност која се огледа у око хиљаду 
надгробних споменика карактеристичног облика и орнаментике. Надгробни 
споменици су из свих периода до тридесетих година XX века, док су  најстарији 
датовани у половину XIX века (Радовановић, 2003). Конзерваторски радови 
на овој цркви рађени су 1968. и 1969. године на архитектури, а 1969. године 
конзервацију живописа започиње Иванка Живковић и до краја изводи 
Радоман Гашић (Гашић, 1970, Финдрик, 1974). После тих извештаја још је 
само један научни текст, посвећен живопису ове цркве, написала Сања Кесић 
у Саопштењу X, Републичког завода за заштиту споменика културе из 1993. 
године. 

Тачно време подизања цркве до сада није утврђено. Претпоставља се, на 
основу натписа над улазним вратима, који помиње 1533. годину, да је у том 
времену црква и грађена – мада није искључено да је и пре тог времена на том 
месту могао постојати неки култни објекат (Финдрик, 1974). Архитектонски 
гледано, на борачкој цркви могу се видети остаци рашке градитељске традиције. 
Материјал од ког је саграђена, фасада и поткровни фриз аркадица, несумњиво 
говори да је главни узор била Црква Светог Ђорђа у манастиру Враћевшница, 
која је своје узоре тражила у ресавској цркви (Шупут, 1991/1992).
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Слика 2. Основа цркве светог арханђела Михаила у Борчу (Кесић, 
1993)

Црква у Борчу је једнобродна грађевина постављена у правцу запад – 
исток. Грађевину у ужем смислу чине апсида на источној страни, наос, припрата 
и трем који је додат 1858. године (слика 3). Наос је издужене правоугаоне 
основе и има троделну горњу конструкцију коју чине централни квадратни 
простор засведен слепим кубетом и два полуобличаста свода на истоку и 
западу. Сводови који носе калоту на источној и западној страни саграђени су на 
конзолама на које се ослањају и плитки бочни лукови испод куполе. Изградња 
слепе калоте уместо куполе исход је презиђивања у XIX веку. Главни улаз у 
цркву је у западном зиду наоса, а постоје и врата за западном крају северног 
зида. Издвојена припрата у продужетку наоса је издужене правоугаоне основе, 
засведена подужним полуобличастим сводом који ојачавају три попречна 
лука. Споља је грађевина првобитно била омалтерисана и окречена, а једини 
архитектонски украс поред плитке нише на јужној фасади наоса, чине слепе 
аркадице у поткровном фризу (слика 3) (Шупут, 1991).

Слика 3. Фасада цркве светог арханђела Михаила 
у Борчу
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О датовању живописа Цркве Светог арханђела Михаила у Борчу 
сазнајемо из, већ поменутог натписа, који се налази на надвратнику источног 
зида припрате. Текст је веома добро очуван и данас, а први га је записао и 
објавио Љубомир Стојановић у својој књизи Стари српски записи и натписи 
I (1902).

Поред тога што јасно указује на датум настанка фресака – 20. јули 1553 
–  натпис на источном зиду борачке припрате садржи и податке ο ктитору, 
посвети храма и ο ширем историјском контексту y којем je ова целина настала. 
Црква архистратига Михаила живописана je трудом протопопа Јована, y време 
епископа Макарија. Нажалост, обе личности су нам за сада непознате. Можда 
би ce у епископу Макарију, са великим опрезом, могао препознати будући 
патријарх из породице Соколовића, за кога ce везује обнова патријаршије 
1557. године (Кесић, 1993).

У извештају конзерваторских радова, Радоман Гашић пише да је 
живописа у борачкој цркви остало на површини од 40,45м2. Стање у цркви пре 
конзервације било је веома лоше и већи део живописа био је прекречен или 
омалтерисан, а многи делови су били потамнели од гарежа или прљавштине 
(Гашић, 1970). Живопис се у овој цркви очувао у најнижој зони олтара, 
наоса и источног зида припрате, као и делимично у другој зони јужног и 
западног зида главног дела храма. У олтарској апсиди смештена је уобичајена 
композиција Поклоњења архијереја и она се састоји од по два архијереја са 
северне и јужне стране који у рукама држе исписане свитке. Северно од апсиде 
насликан је још један архијерејски лик, Петар Александријски, који учествује 
у сцени Поклоњење агнецу, док је са јужне стране, на изнад нише ђаконикона 
приказан архиђакон Стефан. Од друге зоне живописа y олтару данас само 
постоје, изнад фигуре светог Кирила Александријског, подножје стуба 
светог столпника и, испод југоисточне конзоле, попрсје једног неименованог 
архијереја. Фресака у наосу, такође, највише има у најнижој зони. На јужном 
зиду, одмах уз иконостас, налсикан је патрон цркве, арханђео Михаило, а 
поред њега су у продужетку два Света ратника – Ђорђе и Димитрије (слика 
4). Фресака има и у допрозорницима јужног прозора где су представљени 
Свети Кирик и Јулита. Доњу зону западног зида заузимају стојеће представе 
светих врача Кузмана и Дамјана и уобичајена представа Светих Константина 
и Јелене. Лунету изнад западног портала краси представа попрсја Христа 
Емануила, испод кога је било поље са натписом, данас потпуно уништено. 
На северном зиду наоса живопис je страдао много више него на јужном. 



Тамара Јеличић

101

Најзападније се налази неидентификована представа ратника, а поред њега 
је фигура светог Меркурија, такође ратника. Последња фигура до иконостаса 
је неидентификовани архијереј, највероватније Свети Никола (Кесић, 1993).

Слика 4. Представа светих ратника Ђорђа и Димитрија на 
јужном зиду Цркве Светог арханђела Михаила у Борчу.

Фреске у другој зони наоса делимично постоје само још на јужном и 
западном зиду. На јужном зиду распознају ce остаци неколиких композиција, 
од којих су сачувани само доњи, избледели делови. Источну сцену je тешко 
идентификовати, док je изнад фигуре Светог Ђорђа представљена једна сцена 
са Голготе, највероватније Пењање на крст. На западном зиду наоса насликане 
су две композиције из Богородичиног циклуса — Рођење Богородице и 
Ваведење, док су на јужном зиду сачуване појединачне представе Светог 
Силвестра и дела столпника. Осим неколико заиста малих фрагмената на 
северном и јужном зиду, сликарство ce y припрати Цркве арханђела Михаила 
сачувало само на источном зиду. Централно место заузима лунета над улазом 
y наос, где je приказан Христос Пантократор, док остатак зида у најнижој зони 
покрива сцена Страшног суда која је подељена на представу Пакла, јужно, и 
Раја, северно (слика 5) (Кесић, 1993).

Слика 5. Представа Страшног суда на источном зиду 
припрате Цркве Светог арханђела Михаила у Борчу.
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Закључак

Црква Светог арханђела Михаила у Борчу не намеће нека сложенија 
питања и проблеме данашњим истраживачима архитектуре и уметности, али 
остаје један од важних примера српске културне баштине. Она представља 
једну од ретких грађевина подигнутих у кратком периоду враћања власти 
од Турака, чији се живопис у мало оскуднијој варијанти ослања на моравско 
сликарство краја XIV и почетка XV века, а аналогије се могу тражити и у 
грчком сликарству XVI века. Иако је ова црква саграђена у подножју Борачког 
крша, несумњиво је њено подизање морало бити повезано са оближњим 
утврђеним градом Борчом који је био један од важних топоса тог времена.

Слика 6. Црква Светог арханђела Михаила у 
Борчу, Борачки крш.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

„Политеума“ је стручни часопис који објављује студентске ауторске 
радове из свих дисциплина друштвено-хуманистичких наука и теорије 
уметности, што значи да своје радове могу послати студенти основних и 
мастер студија факултета који се убраја у наведену категорију.

Радови се шаљу на електронску адресу redakcija.spf@gmail.com, а рок 
за примање радова, као и тачан датум изласка часописа, биће истакнут на 
Фејсбук страници Српског политичког форума: Српски политички форум, 
@spffpn. Уколико рад задовољи критеријуме који су доле наведени, прослеђује 
се на независну рецензију.

Да би рад био примљен и послат рецензентима на разматрање, мора да 
испуни следеће критеријуме:

• Треба да садржи до 6000 речи. 
• Треба да буде достављен на ћириличком писму.
• Користити слова врсте Times New Roman, величина слова 12, проред 
1,5. Наслове и поднаслове писати без нумерације, величине слова 
12. Наслов и поднаслови треба да буду у Bold варијанти, а издвојене 
именоване целине у оквиру једног поднаслова (поднаслови поднаслова) 
треба да буду у Bold и Italic варијанти. Маргине поставити на 2,5 
центиметара, на страници формата А4.
• Испод наслова навести име и презиме аутора, а у фусноти чија ознака  
стоји поред имена аутора навести назив факултета, годину студија, врсту 
студија (основне академске, мастер академске и сл.) и назив студијског 
програма (нпр. међународне студије), као и своју електронску адресу.
• У фусноти чија ознака стоји поред наслова, навести додатне 
информације о тексту (део већег научног пројекта, представљен на 
стручној конференцији и сл.).
• Сажетак (апстракт) треба да садржи до 150 речи. Испод сажетка 
навести од 5 до 10 кључних речи.
• Страна имена и презимена у тексту писати на српској транскрипцији. 
Називе корпорација, споразума и др. могуће је наводити у оригиналном 
облику, али коришћењем курзивних слова (Italic).

Навођење извора у тексту и литератури радити у складу са AПА 
стилом. Прецизан начин навођења по овом стилу биће накнадно објављен на 
нашој Фејсбук страници и достављен заинтересованим ауторима на њихове 
електронске адресе. Изворе у литератури наводити прво по азбучном реду 
уколико су написани на српском језику, а затим по алфабетском реду оног 
језика на ком је написано дело које се користи као извор.
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