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СТРАТЕШКА КУЛТУРА КАО ДЕТЕРМИНАНТА 
НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ У ФУНКЦИЈИ 
ПОДРШКЕ КОНЦЕПТУ ВОЈНЕ НЕУТРАЛНОСТИ 

– РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА – 

вај број „Војног дела” посвећен је презентовању истраживачких напора у ре-
ализацији друге фазе научног пројекта Института за стратегијска истражи-

вања, под називом „Стратешка култура као детерминанта националне безбедности 
у функцији подршке концепту војне неутралности”. Треба подсетити да су резултати 
прве фазе пројекта представљени у „Војном делу” број 8/2019, изазвавши позитив-
не критике научне јавности, и тај број часописа уврштен је у литературу за последи-
пломске студије на референтним факултетима, што је за ауторе посебна част.  

На реализацији друге фазе пројекта ангажовани су припадници Одељења 
за студије безбедности Института, као и одабрани појединци из шире научне и 
стручне заједнице који су се бавили изучавањем проблематике стратешке кул-
туре. Дакле, реч је о својеврсној „коалицији вољних”, спремних и способних да 
дају допринос не само реализацији овог пројекта, већ и настојањима да се про-
шире и научно верификују сазнања из области стратешке културе у српској на-
учној заједници. То су: Милош Кнежевић, Александар Гајић, Владимир Ајзенха-
мер, Маја Стојимировић, Јасна Вељковић, Душан Кесић, Дарко Глишић, Срђан 
Старчевић и Срђан Благојевић, којима се искрено захваљујемо на сарадњи. 

За разлику од прве фазе пројекта, која се темељније бавила суштинским од-
редницама стратешке културе уопште, ова фаза је тежишно усмерена на откри-
вање одређених карактеристика српске стратешке културе, сагледаваних у кон-
кретнијим политичким, социо-економским и безбедносним условима. Наиме, за 
сазнања о стратешкој култури довољан је услов постојање релативно кохезивне 
групе која показује доследно понашање према политички значајним (стратегиј-
ским) питањима. Овако сложен предмет истраживања нужно захтева интерди-
сциплинарност у његовом изучавању. Зато су коришћена научна сазнања из 
области политичких наука и права, односно међународних односа, конкретније ‒ 
стратегијске мисли и геополитике и геоекономије, затим међународног права, 
уставног и управног права, али и безбедносних и историјских наука, посебно вој-
не и дипломатске историје, као и социолошких и психолошких наука.  

Структура радова у овом посебном броју „Војног дела” дефинисана је про-
јектним задатком према следећим целинама:  

– концепт стратешке културе,  
– традиција као чинилац стратешке културе,  
– геополитика и геоекономија као чиниоци стратешке културе и  
– стратешка култура и неутралност.  
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Разматрање српске стратешке културе без коришћења емпиријских истра-
живања не може се сматрати поузданим. Због тога се међу овим корицама мо-
гу наћи резултати анализе истраживања о стању безбедносне културе и мен-
талног здравља младих у Републици Србији. Истраживачи су учинили напор да 
представе карактеристике српске стратешке културе у односу на неке од кључ-
них изазова са којима се суочава савремена Србија, као што су: војна неутрал-
ност, служење војног рока, однос појединца и заједнице према свеобухватној 
одбрани, транзиту и транзицији, према насилним преузимањима власти и њи-
ховим протагонистима, етничким и религијским факторима, као и односу према 
глобалном хегемону. Разматрање стратешке културе Сједињених Држава у 
оквиру српске стратешке културе се, на први поглед, може учинити непримере-
ним, али је чињеница да свака вредносна анализа која не укључује однос пре-
ма хегемону није потпуна. То је посебно значајно ако се има у виду да ће Аме-
рика и у будућности бити значајан фактор у међународној политици, без обзира 
на то што се најављује стварање полицентричног глобалног поретка.  

Као што се може уочити кроз само навођење предмета истраживања, реч је 
о веома компексној проблематици, која од истраживача захтева „дубинску ана-
лизу” токова који су често скривени у „лавиринтима” тешко уочљивих процеса 
дугог трајања, а који су кроз историју обликовали српску стратешку културу. Ис-
траживачи су се сусрели и са проблемом презентовања резултата истражива-
ња, при чему се форма научног чланка често показивала као недовољна. Због 
тога су неки чланци обимнији од уобичајене форме, што свакако не треба при-
писивати недовољном напору аутора да их рационално „форматирају”, већ 
комплексности и суптилности тема које су разматрали.  

Значајно је напоменути и однос према критичким ставовима и тезама који 
се могу наћи у радовима овог часописа. Јасно је да су сви до једнога ваљано 
образложени и добронамерни, јер се једино кроз стваралачку критичку мисао 
могу створити услови за друштвени напредак. Може се рећи да је критичка ми-
сао нужна и да представља предуслов за правовремено уочавање проблема, 
њихову анализу и превазилажење на сврсисходан и рационалан начин, што је 
сврха стратегијских студија стратешке културе.  

У нади да ће овај пројекат допринети афирмацији студија стратешке култу-
ре у Србији, научној и стручној јавности представљамо резултате истраживања 
друге фазе научног пројекта „Стратешка култура као детерминанта националне 
безбедности у функцији подршке концепту војне неутралности”. 

 
Пуковник 

др сц. Вељко Благојевић 
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ад је посвећен другој генерацији тзв. културних стратега, чији 
је допринос развоју концепта стратешке културе и изучавању 

стратегије као форме дискурса у великој мери неправедно запоста-
вљен, нарочито када је реч о најистакнутијем представнику читаве 
генерације ‒ Бредлију Клајну. Клајнов неограмшијевски приступ 
стратешким студијама недовољно je искоришћен научни потенцијал 
који може допринети бољем разумевању међународних односа и 
међународне безбедности. Стога је циљ овог рада да читаоца упо-
зна са Клајновим критичким тумачењем стратешке културе, виђене 
у својству дискурзивног инструмента хегемоније политичких и војних 
елита, те да укаже на значај његове анализе стратешког дискурса, 
интенциозно скрајнуте на маргине ове субдисциплине. 

Кључне речи: стратешке студије, стратешка култура, међуна-
родни односи, друга генерација, Бредли Клајн, хегемонија, стра-
тешки дискурс, критичка теорија, Антонио Грамши 

Увод 
 

д када је, током друге половине седамдесетих година, Џек Снајдер (Jack L. 
Snyder) у стратешку рачуницу блоковског нуклеарног надигравања, као но-

ви чинилац, увео појам стратешке културе,1 идеја о дубоко укорењеним и на „зуб 
времена” отпорним преференцијама стратешког понашања не престаје да буде 
стожер окупљања оних теоретичара који стратегију, стратешко промишљање и 
                              

 Универзитет у Бeограду, Факултет безбедности, vladimirajzenhamer@yahoo.com 
1 Видети: Jack Snyder, The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Options, 

A project Air Force report prepared for the United States, RAND Corporation R-2154-AF, Santa 
Monica, CA, 1977. 

Р
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стратешко деловање виде као резултат „едукативних процеса социјалне конструк-
ције”.2 Иако испрва замишљен као аналитички инструмент, чији је задатак да вој-
ном и политичком естаблишменту обезбеди поуздану процену асертивног потен-
цијала совјетске нуклеарне стратегије, Снајдеров концепт је убрзо нашао своје ме-
сто у академском промишљању међународних односа, нарочито међу теоретича-
рима заинтересованим за област међународне безбедности и стратешких студија.3  

Данас, заговорници културолошког приступа у изучавању стратегије у свој 
истраживачки фокус стављају питање начина „на који елите и доносиоци од-
лука процењују и тумаче главне карактеристике међународног система у коме 
делују и начина на који те процене утичу на њихове ставове о безбедносној 
политици, а нарочито о употреби војне силе”.4 Како Нојман (Iver B. Neumann) 
и Хеика (Henrikki Heikka)5 примећују, реч је о приступу заинтересованом за 
„перцепције, уверења, идеје и норме које усмеравају елите задужене за наци-
оналну безбедност у њиховом задатку разврставања стратешких приоритета 
који ће чинити тврдо језгро спољне и безбедносне политике државе”. Наведе-
не преференце заједно чине обрасце стратешке културе „исписане” током 
историје путем раних формативних искустава једне државе,6 односно (поли-
тичке) заједнице која јој је претходила. Ови обрасци затим, са сазревањем 
државе и њене елите, постају део процеса дугог трајања (longue duree),7 то-
                              

2 Colin S. Gray, „Strategic Culture as Context: The First Generation Strikes Back” in Colin S. Gray, 
Strategy and History: Essays on theory and practice, Routledge, London and New York, 2007, p. 152. 

3 Стратешке студије могу се дефинисати као интердисциплинарни приступ међународној без-
бедности који за концептуално полазиште узима идеје цивилних и војних стратега о претњи и 
употреби силе и моћи ради остварења политичких циљева. Isabelle Duyvesteyn, James E. Worrall, 
„Global strategic studies: a manifesto”, Journal of Strategic Studies, Routledge, London and New York, 
2016, p. 2. За више о сложеном односу ове субдисциплине са науком о међународним односима 
и студијама безбедности видети: Hedley Bull, „Strategic studies and its Critics”, World politics, Vol. 20, 
No. 4, Cambridge University Press, Cambridge, 1968, p. 596; Robert Ayson, „Strategic studies”, in Chri-
stian Reus Smit, Duncan Snidal (eds.), The Oxford Handbook of International Relations, Oxford Univer-
sity Press, Oxford, 2010, p. 571; Barry Buzan, An Introduction to Strategic Studies – Military Tehnology& 
International Relations, Macmillan for International Institute Strategic Studies, London, 1987, p.3. 

4 Iver B. Neumann and Henrikki Heikka, „Grand Strategy, Strategic Culture, Practice: The So-
cial Roots of Nordic Defencе”, Cooperation and Conflict: Journal of the Nordic International Studies 
Association, Vol. 40, Issue. 1, SAGE, 2005, p. 6. 

5 Ibid, стр. 6. 
6 Иако је већина теоретичара сагласна да корене стратешке културе треба тражити у про-

шлости, тј. у тзв. „формативном” историјском искуству, поједини теоретичари, попут Џефрија 
Легра (Jeffrey Legro) или Елизабет Киер (Elizabeth Kier), не деле такво мишљење. Према њихо-
вом тумачењу, стратешка култура је укорењена у искуствима „новијег датума” и резултат је 
промена домицилног политичког контекста. Alastair I. Johnston, „Thinking about Strategic Culture”, 
International Security, Vol. 19, No. 4, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1995, pp. 41-42. 

7 Процес дугог трајања (франц. longue durée ) назив је за историјско-економски приступ 
друштвеним дешавањима чији је најистакнутији заговорник Фернанд Бродел (Fernand Brau-
del). Бродел види друштвена дешавања, не као догађаје, већ као последице „перманентних 
процеса”, тј. „споро еволуирајуће друштвене структуре”. Fernand Braudel, On History, The Uni-
versuty of Chicago Press, Chicago, 1982, pp. 25-55. 



Прегледни рад 
 

 9  

 

ком којег бивају изложени утицају низа политичких, филозофских, културних и 
других когнитивних фактора, који напослетку резултирају одређеном страте-
шком културом. Већина теоретичара се слаже да једном формирана страте-
шка култура остаје и даље изложена утицају поменутих фактора, што значи 
да су њене промене и даље могуће, али се такође одвијају веома споро, то-
ком дужих периода.  

У настојању да што концизније представи различите етапе, као и разлике у 
теоријско-методолошком приступу, Аластер Џонстон (Alastair I. Johnston) поде-
лио је теоретичаре стратешке културе на три „генерације”.8 У прву генерацију 
убраја ауторе попут Снајдера, Колина Греја (Colin S. Gray) и Дејвида Џонса 
(David Jones), којима припада заслуга пионирских подухвата на пољу проучава-
ња стратешке културе. У другу генерацију Џонстон убраја ауторе попут Бредли-
ја Клајна (Bradley S. Klein) или Реџиналда Стјуарта (Reginald C. Stuart), блиске 
постмодерном и постпозитивистичком правцу мишљења, који се, крајем седам-
десетих и током осамдесетих година двадесетог века, раширио у друштвеним 
наукама, а на који нису остале имуне ни наука о међународним односима, ни 
студије безбедности. Напослетку, трећу генерацију теоретичара, у коју је, по-
ред осталих, уврстио и себе, Џонстон види као ревизионисте досадашњих по-
стигнућа на пољу стратешке културе. 

Овај рад посвећен је другој генерацији тзв. културних стратега, чији је до-
принос развоју концепта стратешке културе и изучавању стратегије као форме 
дискурса у великој мери неправедно запостављен, нарочито када је реч о наји-
стакнутијем представнику читаве генерације ‒ Бредлију Клајну. Клајнова кри-
тичка интерпретација стратешке културе, као дискурзивног инструмента ста-
вљеног у службу остварења хегемонских интереса политичких и војних елита, 
остаје неискоришћен потенцијал на пољу стратешких студија. Клајнов приступ 
стратешким студијама не само да може допринети даљем развоју теоријско-
методолошких модела истраживања интеракције културе и стратешког понаша-
ња, као и дискурзивне димензије војних стратегија, већ својим увидима може 
помоћи да се на практичном плану, односно приликом стратешког одлучивања 
и стратегијског планирања, боље разуме права природа намера скривених иза 
„застора” тзв. декларативних стратегија. У првом поглављу овог рада укратко 
ће бити изложене најважније идеје водећих представника сваке од поменутих 
генерација, основне контуре њихових дебата и главне тачке међусобних споре-
ња. Друго и треће поглавље посвећено је детаљном разматрању Клајнове (кри-
тичке) интерпретације стратешке културе као инструмената пројекције моћи, 
односно употреби стратешке културе ради остварења глобалне хегемоније 
САД. У четвртом поглављу тежиште је на употреби стратегије као дискурса ра-
та, тј. стратешког дискурса, којим војне елите широм света консесуално облику-
ју како унутарполитичко, тако и међународно окружење у складу са својим ин-
тересима, односно потребама војне организационе културе. 
                              

8 Alastair I. Johnston, op. cit. 
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Један концепт, три различита гледишта 
Инспирисана тврдњом Бенарда Бродија (Bernard Brodie) да добра стратеги-

ја мора укључити и социолошке и антрополошке увиде,9 „Снајдерова кохорта”, 
како пионире у истраживању стратешке културе називају Нојман и Хеика,10 ис-
корачила је изван граница војних стратегија и модела теорије игара, којима је, 
током првих деценија хладног рата, био омеђен парадигматски простор страте-
шких студија. Тако је, након Волтовог (Stephen M. Walt) „златног доба” студија 
безбедности и генерације цивилних стратега заслужних за стратешке калкула-
ције и нуклеарне доктрине засноване на теорији рационалног избора,11 на сце-
ну ступила и прва генерација истраживача заинтересована за културолошки 
аспект стратешких студија.12 

Аутори попут Греја и Џонса поставили су теоријске основе концепта страте-
шке културе и дали прве методолошке смернице за његову употребу, позицио-
нирајући се тако као mainstream у овој области. Реч је о својеврсним „патријар-
сима” истраживања културолошких предуслова стратешког резоновања и пона-
шања, који су свој приступ проблему утемељили на две кључне претпоставке: 
1. идеји да различите безбедносне заједнице чине различите стратешке изборе 
у истоветном безбедносном окружењу услед културолошких разлика које по-
стоје између њих; 2. већ поменутом одређењу стратешке културе као резултата 
longue duree процеса, односно на претпоставци опстанка одређених страте-
шких преференција током дугих временских интервала. Како је главни предмет 
интересовања прве генерације био Совјетски Савез, поменуте идеје служиле 
су као путоказ за боље разумевање стратешког понашања Москве и поузданије 
предвиђање њених будућих потеза на нуклеарној шаховској табли.  

Полазећи од Снајдеровог одређења стратешке културе као укупности идеја, 
емотивно условљених реакција и образаца понашања које припадници једне 
националне стратешке заједнице стичу посредством добијених инструкција или 
путем опонашања,13 Греј и Џонс су наставили да обогаћују овај иновативни 
стратешки концепт. Они су разлике у нуклеарним стратегијама САД и СССР-а 
приписали „јединственим варијацијама у варијаблама макроокружења, као што 
су дубоко укорењено историјско искуство, политичка култура и географија”.14  

Наступајући са позиције страственог заговорника идеје о значају културолошког 
контекста и националног стила, Греј „дефинише стратешку културу као вид разми-
шљања и акције који се односи на употребу силе, а који произилази из перцепције 
                              

9 Iver B. Neumann and Henrikki Heikka, исто, стр. 6. 
10 Ibid, стр. 7. 
11 Stephen M. Walt, „The Renaissance of Security Studies”, International Studies Quarterly, 

Vol. 35, No. 2, 1991, pp. 214-215. 
12 Alastair I. Johnston, op.cit., стр. 36. 
13 Jack Snyder, op.cit., стр. 8. 
14 Alastair I. Johnston, op.cit., p. 36. 
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националног историјског искуства тежњи ка самоодређењу и за државу особених 
искустава”.15 Следећи Снајдерову тезу да у сфери стратешког одлучивања долази 
до преклапања хабитуалног и когнитивног понашања,16 Греј стратешку културу ви-
ди као својеврсну „фузију” културе и понашања, тј. истовремено и као (културни) 
контекст који образује стратешко понашање и као саставни део тог понашања,17 
при чему под стратешким понашањем подразумева „понашање релевантно за 
претњу или употребу силе ради остварења политичких циљева”.18 Он истиче да се 
о стратешкој култури може размишљати двозначно ‒ као о богатом и дестилова-
ном спољном извору утицаја који могу „произвести” понашање, и алтернативно 
(или у додатку) ‒ као друштвеном конструкту дизајнираном од стране људи и ин-
ституција, који се у извесној мери понашају у складу са одређеним обрасцима (без-
бедносне) културе.19 Греј, стога, даје комплексну дефиницију стратешке културе 
која оставља могућност њеног тумачења као „’спољног’ контекста који окружује и 
даје значење стратешком понашању, или као свеукупност основе и потки међусоб-
но испреплитаних стратешких питања, и као обоје”.20 Међутим, његова интерпре-
тативна флексибилност је само привидна, јер сматра да врло мало концептуалног 
простора преостаје за тумачење стратешког понашања изван оквира стратешке 
културе. Заправо, „такав концептуални простор не може постојати јер на свако 
стратешко понашање утичу људска бића која немају избора но да се понашају као 
актери културе”.21 Управо овакав rigor, који је прва генерација теоретичара страте-
шке културе исказала према питању односа културе и понашања, деценију и по ка-
сније довешће до велике дебате са наредним покољењем стратешких „културоло-
га”, који се сматрају припадницима „треће генерације”.22 

Међутим, пре него што је дебата Греј‒Џонстон узела маха и уздрмала за-
једницу културолошки оријентисаних „стратега”, стратешка култура постала је 
предмет интересовања оних аутора који су са постструктуралног становишта и 
из угла критичке теорије промишљали однос културе и стратегије.23 Друга гене-
рација, како ју је Џонстон назвао, била је заинтересована за изучавање „међу-
зависности између симболичког дискурса, стратешке културе и понашања др-
жава у међународној политици”.24 Ова генерација окупила је теоретичаре који 
                              

15 Станислав Стојановић, „Посебност односа стратешке културе и стратегије”, Војно дело, 
Министарство одбране републике Србије, Београд, 8/2019, стр. 32. 

16 Jack Snyder, op.cit., стр. 9. 
17 Colin S. Gray, op.cit., стр. 151. 
18 Ibid. 
19 Ibid, стр. 151-152. 
20 Ibid, стр. 152. 
21 Ibid, стр. 159. 
22 Alastair I. Johnston, op.cit., стр. 41-43. 
23 Edward Lock, „Refining strategic culture: return of the second generation”, Review of Inter-

national Studies , Vol. 36, Issue 3, Cambridge University Press,Cambridge, 2010, p.696. 
24 Вељко Благојевић, „Стратешка култура и национална безбедност”, Зборник Матице 

српске за друштвене науке, LXX, No. 170, Матица српска, Нови Сад, 2019, стр. 169. 
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су стратешку културу, пре свега, видели „као оруђе политичке хегемоније у 
сфери стратешког одлучивања”.25 За ауторе попут Бредлија Клајна, Реџиналда 
Стјуарта и Робина Лакама (Robin Luckham), полазна тачка истраживања била 
је дистинкција између „декларативне и тајне доктрине”,26 односно идеја о рас-
кораку између онога што доносиоци одлука мисле да чине или тврде да чине 
када делају стратешки, и дубљих мотива који их нагоне да делају тако како де-
лају.27 Раздвојивши сфере „декларативног” и „тајног/стварног”, друга генераци-
ја је одвојила концепт стратешке културе од понашања,28 чиме се и теоријско-
методолошки, а не само идеолошки, дистанцирала од својих претходника. Нај-
утицајнији и најчешће помињани аутор ове генерације је, свакако, Бредли 
Клајн, чије је име постало својеврсни синоним за критички и лингвистички при-
ступ проблему стратешке културе. Инспирисан постструктуралистичким теори-
јама Фукоа (Michel Foucalut), Вокера (Rob J. B. Walker) и Eшлија (Richard K. As-
hley), као и неомарксистичком мишљу Грамшија (Antonio Gramsci) и Кокса (Ro-
bert Cox), Клајн је у стратешкој култури видео инструмент посредством којег 
владајуће елите шире оријентације ка насиљу и легитимишу различите моделе 
употребе силе против наводних непријатеља. Анализирајући хладноратовску 
политику САД, Клајн изводи закључак да „стварне оперативне стратегије ста-
вљају акценат на вођење рата у циљу одбране америчке хегемоније, док де-
кларативне доктрине политичким елитама служе као инструмент за прибавља-
ње културно и језички прихватљивог оправдања оперативне (стварне) страте-
гије, и ућуткавање или навођење на погрешан пут потенцијалног политичког 
опонента”.29 За Клајна, проучавање стратешке културе није ништа друго до сту-
дија културне хегемоније организованог државног насиља.30  

Иако су Клајн и његови истомишљеници заузели строго критички став према 
концепту стратешке културе, прецизније, према њеној улози у процесу страте-
шког одлучивања, до жустрије дебате прве и друге генерације културолошког 
правца у стратешким студијама никада није дошло. Разлог томе јесте чињеница 
да је друга генерација била више усмерена ка анализи и критици америчког 
хладноратовског стратешког praxisa, а да је мање реферисала на тезе својих 
претходника. Оријентисани превасходно на анализу дискурса и декодирање без-
бедносних наратива који се могу наћи у стратешким документима и војним при-
                              

25 Alastair I. Johnston, op.cit., стр. 39. 
26 Iver B. Neumann and Henrikki Heikka, op.cit., стр. 8. 
27 Alastair I. Johnston, op.cit., стр. 39. 
28 Alastair I. Johnston, Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History, 

Princeton University Press, Princeton, 1995, p. 17; Асле Тоје, „Стратешка култура као анали-
тички алат”, Безбедност Западног Балкана, No. 14, Центар за цивилно-војне односе, Бео-
град, 2009, стр. 6. 

29 Alastair I. Johnston, „Thinking about Strategic Culture”, op.cit., стр. 39. 
30 Bradley S. Klein, „Hegemony and Strategic Culture: American Power Projection and Alliance 

Defence Politics”, Review of International Studies, Vol. 14, No. 2, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1988, p. 136. 
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ручницима, тежиште истраживања теоретичара друге генерације било је, како на 
локалним, тако и на глобалним последицама милитаризације политичко-страте-
шког дискурса, чија је огољена сврха прокреација културне хегемоније владају-
ћих елита. Друга генерација истраживача стратешке културе стога је била више 
заинтересована за друштвену критику и разоткривање политичке позадине прак-
си војних ешалона, него што јој је било стало до академског „надгорњавања”. 

Права теоријско-методолошка дебата распламсаће се између припадника 
треће и прве генерације,31 након што је, половином деведесетих година, у пре-
стижном научном часопису Међународна безбедност (International Security) обја-
вљен Џонстонов рад под насловом „Промишљајући стратешку културу” (Thinking 
about Strategic Culture). Овим текстом инициран је унутрашњи дијалог између за-
говорника концепта стратешке културе, током којег су перјанице треће и прве ге-
нерације ‒ Џонстон и Греј пружили „динамичну теоријску расправу, која је пресе-
цала и раније дебате, и дали до сада најчвршће темеље за даљи рад”.32 Џонсто-
ново виђење стратешке културе надовезује се директно на „легат” који су новој 
генерацији истраживача оставили Греј и Џонс, али подразумева и битне корекци-
је њиховог теоријско-методолошког оквира, чиме је, као кључно, изнова поста-
вљено питање односа стратешке културе и стратешког понашања. Ипак, у дета-
ље Џонстонових решења неће се залазити, јер они увелико превазилазе темат-
ски оквир овог рада. За овај истраживачки фокус важна су, првенствено, његова 
запажања о могућностима инструментализације стратешке културе,33 као и сег-
менти истраживачког рада Елизабет Киер (Elizabeth Kier), још једне истакнуте 
представнице треће генерације, посвећени војној организационој култури.34 

Важно је истаћи да се у поменутом тексту Џонстон на другу генерацију освр-
нуо тек успутно, знатно блажим полемичким тоном, замеривши јој, превасход-
но, недореченост по питању утицајa стратешке културе (изједначене са симбо-
личким дискурсом) на понашање. Џонстон скреће пажњу на то да Клајн и њего-
ви истомишљеници имплицирају да се елите које одлучују могу уздићи изнад 
ограничења условљених стратешком културом, те да њоме могу слободно ма-
нипулисати.35 Овакав „сценарио” је за представнике треће генерације мало ве-
                              

31 Више о самој дебати видети: Душан Кесић, „Концепт стратешке културе у студијама 
безбедности”, Годишњак Факултета безбедности 2019, Факултет безбедности Универзите-
та у Београду, Београд, 2019, стр. 161-163. 

32 Милан Игрутиновић, „Блумфилдов модел подкултура и могућа примена у разумевању 
стратешке културе Србије”, Војно дело, Министарство одбране републике Србије, Београд, 
8/2019, стр. 275. 

33 Alastair I. Johnston, op.cit., стр. 38. 
34 Видети: Elizabeth Kier, Imagining War: French and British Military Doctrine Between the 

Wars, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1997, pp. 3-6; Elizabeth Kier, „War and Reform: 
Gaining Labor’s Compliance on the Homefront” in Elizabeth Kier, Ronald R. Krebs (eds.), In War’s 
Wake: International Conflict and the Fate of Liberal Democracy, Cambridge University Press, 
Cambridge, New York, 2010, pp. 139-160. 

35 Alastair I. Johnston, op.cit., стр. 40. 
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роватан, јер они сматрају да се и „елите, такође, социјализују у стратешкој кул-
тури коју производе, и да стога могу бити ограничене симболичким митовима 
које су конструисали њихови претходници”.36 Било како било, Клајновом легату, 
иако га је поштедео оштре критике, Џонстон је посветио знатно мање пажње 
него заоставштини Греја и Џонса. С друге стране, Грејев одговор,37 који је усле-
дио неколико година касније, усмерио је оштрицу аргументације искључиво ка 
Џонстону, потпуно игноришући Клајново истраживање, што је у неку руку било 
и очекивано, јер су ова два аутора имала дијаметралне ставове о улози страте-
шких студија у међународној политици. 

Стратешка култура као пројекција моћи 
У оквиру идеационог корпуса стратешких студија, Бредли Клајн је позициони-

ран као немилосрдни критичар „стратешке” визије светског поретка и западно-
центричне пристрасности ове субдисциплине. Он види стратешке студије првен-
ствено као инструмент легитимизације глобалне хегемоније (западних) политич-
ких и војних елита, које се њима служе као својеврсном „мапом света на којој за-
падна друштва увек заврше на страни добра”.38 За разлику од аутора који стра-
тешке студије посматрају као теоријску „дијагнозу” реалности у којој живимо, 
Клајн сматра да ова субдисциплина има знатно практичнију и асертивнију улогу. 
Та улога надилази оквире академског „теоретисања” и прелази у домен политич-
ког конструисања безбедносних пракси.39 Позивање на научну објективност и не-
утралност за њега није ништа друго до сакривање праве суштине под тепих апо-
логије. Јер, за апологете стратешких студија, попут Хедли Була (Hedley Bull) или 
Колина Греја, насиље, конфликти и употреба војне силе ради остварења поли-
тичких циљева, нису ништа друго до одраз реалности проистекле из устаљених 
пракси светске политике.40 Насупрот томе, Клајн инсистира на „чињеници” да 
стратешке студије нису тек неми посматрач који једноставно констатује прису-
ство насиља у светској политици, већ да путем подстицања или прохибирања 
његове употребе, као и препорука његових модалитета „прописаних” у складу са 
                              

36 Ibid, стр. 40. 
37 Видети: Colin S. Gray, op.cit. 
38 Bradley S. Klein, Strategic Studies and World Order: The Global Politics of Deterrence, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1994, р. 5. 
39 Клајн сматра да је, током педесетих година двадесетог века, субдисциплина страте-

шких студија постала формативна сила од пресудног значаја за трансатлантску политику, те 
да је њен „извоз” из САД у Западну Европу био од круцијалног значаја за успостављање 
уједначеног приступа хладноратовској стратегији међу атлантским савезницима. Bradley S. 
Klein, „How the West was One: Representational Politics of NATО”, International Studies Quar-
terly, Vol. 34, No. 3, Wiley, Hoboken, New Jersy, 1990, p. 317.  

40 Columba Peoples, „Strategic studies and its Critics”, in John Baylis, James J. Wirtz, Colin S. 
Gray (eds.), Strategy in the Contemporary world – An introduction to Strategic Studies, Oxford Uni-
versity Press, Oxford, 2019, p. 357. 
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одређеним циљевима, активно учествују у његовом креирању. Стога су страте-
шке студије „есенцијална компонента у артикулацији светског поретка у смислу 
креирања и овековечавања глобалне политичке визије у којој су валоризоване 
западне вредности, институције и политичка економија”.41  

Иако је Клајн најпознатији по својој књизи „Стратешке студије и светски по-
редак: Глобална политика одвраћања” (Strategic Studies and World Order: The 
Global Politics of Deterrence), за овај рад интересантнији је сегмент његовог опу-
са директно посвећен проблему стратешке културе и стратешког дискурса. У 
свом раду „Хегемонија и стратешка култура: Пројекција америчке моћи и од-
брамбена политика савеза” (Hegemony and Strategic Culture: American Power 
Projection and Alliance Defence Politics), Клајн управо на анализи стратешке кул-
туре утемељује своје критичко виђење светског поретка. Пошавши од устаље-
не праксе стратешких студија да на свој предмет истраживања ‒ државе и њи-
хове међусобне безбедносне савезе, гледа као на чињенице старе колико и пр-
ви односи међу државама, он примећује да се и принципи који подупиру савре-
мене међународне интеракције тумаче у светлу истих оних правила управља-
ња државом које је још у „Пелопонеском рату” (The History of the Peloponnesian 
War) описао Тукидид (Thucydides). Реч је о државоцентричном виђењу полити-
ке, који су до детаља разрадили Макијавели (Niccolo Machiavelli) и Хобс (Tho-
mas Hobbes), а чији континуитет се може пратити све до савремених реалиста. 
У његовом фокусу налази се Левијатан, држава која је надређена грађанима, 
њиховој економији и култури. Таква држава предуслов је постојања политичко-
војних стратегија које су могуће само у условима „у којима је успостављен др-
жавни апарат који координира политички живот и који потом преузима одговор-
ност за суочавање са строгим ограничењима неотклоњиво конфликтног света 
насељеног легитимним ентитетима [државама] који су структурисани на сличан 
начин”.42 Стога за реалисте, који чине доминантну струју међу теоретичарима 
стратешких студија, питање хегемоније постаје једно од главних. У њиховим 
очима хегемонија је концепт који подразумева радикалну разлику између пра-
вила која владају унутар једног друштва и правила која управљају међународ-
ним друштвом. Домен унутрашње политике сагледава се као релативно непро-
блематичан, унитарно уређен и консенсуалан, док је слика међународних одно-
са њен сушти контраст ‒ царство анархије у којем влада немир и хаос.43 Један 
од највећих живих реалиста Џон Миршајмер (John J. Mearshaimer), примећује 
да се велике силе које обликују међународни систем плаше једна друге и да се 
због тога надмећу за моћ.44 Њихов коначни циљ је да „стекну положај доми-
                              

41 Bradley S. Klein, Strategic Studies and World Order: The Global Politics of Deterrence, исто, стр. 41. 
42 Bradley S. Klein,„Hegemony and Strategic Culture: American Power Projection and Alliance 

Defence Politics”, op.cit., р. 133. 
43 Ibid, p.134. 
44 Џон Миршајмер, Трагедија политике великих сила, Удружење за студије САД у Србији, 

Чигоја штампа, Београд, 2017, стр. 21. 
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нантне силе над другима, јер је то најбољи начин да осигурају властити опста-
нак. Моћ осигурава безбедност, а највећа моћ осигурава највећу безбедност”.45 
Отуда за већину реалиста суштина хегемоније не лежи у самој доминацији, већ 
у чињеници да се њоме може осигурати међународна и национална безбед-
ност у условима у којима је, хобсовски речено, свако свакоме вук. 

За разлику од реалиста, Клајн питању хегемоније приступа из критичког угла 
грамшијевског (нео)марксизма. Грамши хегемонију види као политичко лидерство за-
сновано на спонтаном пристајању маса на правац друштвеног живота који одређује 
доминантна друштвена група.46 Овај пристанак „је ’историјски’ узрокован престижом 
(и последично поверењем) који доминантна група ужива због свог положаја и функ-
ције у свету производње”.47 Поједностављено, реч је о „систему класног удруживања 
при чему ’хегемонијска класа’ преузима политичко вођство над ’подређеним класа-
ма’ тако што их ’придобија’“.48 За Грамшија концепт хегемоније није условљен стро-
гим дихотомијама попут наведених подела на „унутрашње и спољашње”, „домаће и 
страно” или „државу и систем”. У питању је систем односа који не познаје поменуте 
бинарне дистинкције, већ холистички прожима, како унутрашњу, тако и спољашњу 
димензију политике. Важно је истаћи да је, супротно од реалистичког, тежиште Грам-
шијевог одређења хегемоније на питању „политичке производње односа доминације 
путем којих класно владање нормализује и 'доживљава' као легитимно”,49 те за њега 
надређеност државе цивилном друштву није никаква ванвременска универзална 
„датост”, већ пре „посебно историјско достигнуће карактеристично за модерну класну 
владавину којом културно и интелектуално софистицирана буржоазија настоји да ин-
тегрише подређене класе, и да то учини на консесуалан начин пре него присилом”.50  

Клајн скреће пажњу да је расправа о природи хегемоније између реалиста и 
неореалиста, са једне, и заговорника критичке теорије, са друге стране, превас-
ходно усмерена на поље међународне политичке економије, а да је питање рата 
и војне стратегије остало изван фокуса ове дебате. Он сматра да су неограмши-
јевци, попут Роберта Кокса, тежиште дебате ставили на улогу транснационалног 
капитала и међународних економских режима, игноришући важност стратешких 
студија и односећи се према њима као према пуком „идеолошком подухвату који 
у потпуности паразитира на структурама међународне трговине”.51 Таквим потце-
                              

45 Ibid, стр. 21. 
46 Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (eds.), Selections from the prison notebooks of 

Antonio Gramsci, International Publishers, New York, 1992, pp. 13-14; Thomas R. Bates, „Gramsci 
and the Theory of Hegemony”, Journal of the History of Ideas, Vol. 36, No. 2, University of 
Pennsylvania Press, Philadelphia, 1975, pp. 352. 

47 Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith, op.cit., стр. 13. 
48 Валериано Рамос, Јр., „Појмови идеологија, хегемонија и органски интелектуалац у 

Грамшијевој теорији марксизма”, у Антонио Грамши, Интелектуалци, култура, хегемонија, 
Meditteran Publishing, Нови Сад, 2018, стр. 124. 

49 Bradley S. Klein, op.cit., стр. 134. 
50 Ibid. 
51 Ibid, стр. 135. 
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њивачким односом, примећује Клајн, пропуштена је прилика да се, проширењем 
концепта хегемоније, истраже механизми којима владајуће елите управљају вој-
ном силом како би осигурале свој приступ светским тржиштима и учврстиле гло-
бални поредак који су конструисале. Он сматра да је овај пропуст неопходно ис-
правити, те да је стога даље истраживање феномена хегемоније нужно усмерити 
у правцу објашњења „начина на који је Запад под америчким окриљем успео да 
легитимише свој изванредни ‒ и све већи ‒ допринос патологијама светског вој-
ног поретка”.52 Такво објашњење би захтевало да се у даљем истраживању хеге-
моније за полазну тачку узме управо концепт стратешке културе, односно да се 
војној стратегији приступи првенствено као културолошкој пракси. 

Док mainstream стратешки културолози настоје да објасне утицај националних 
културних образаца на „јединствен начин анализе, интерпретације и реакције на 
међународну стварност”,53 Клајн иде корак даље, усмеравајући пажњу на страте-
шку културу као „готов производ”, односно инструмент којим држава легитимише 
употребу војне силе ради заштите и репродукције стила живота који промови-
ше.54 Реч је о концепту који је својим значењем окренут ка начину на који модер-
на хегемонска држава на међународном плану располаже и управља својим сна-
гама, а који својом садржином обухвата следеће стратешке чиниоце: 1. војни 
стил, схваћен као производ војних институција једне државе, односно као акуму-
лација стратешких традиција њене копнене, морнаричке и ваздухопловне моћи; 
2. технолошку инфраструктуру и сектор наоружања; 3. политичке идеологије, које 
путем јавног дискурса помажу у дефинисању ситуација у којима је неопходна 
употреба војне силе.55 Ови чиниоци, напомиње Клајн, указују на то да је фено-
мен стратешке културе уско повезан са геополитичком позицијом одређене др-
жаве, као и њеним односима са савезницима и противницима. Такође, они гово-
ре да стратешка култура не подразумева само предиспозиције државе ка одре-
ђеном „стилу” ратовања, већ и оно што ратовању претходи ‒ процес њене при-
преме за употребу силе. За тај процес од изузетног значаја јесу степен економ-
ског, технолошког и институционалног развоја, као и начин на који се употреба 
силе оправдава у контексту политичке дебате.56 У овој тачки Клајн реализује свој 
наум проширења неограмшијевског концепта хегемоније. Његов концептуални 
обухват је знатно шири од Коксовог и увелико превазилази оквир скупа префе-
ренци политичког и економског карактера. Клајн у њега интегрише и „широко до-
ступне оријентације ка насиљу и начинима на које држава може легитимно упо-
                              

52 Ibid.  
53 Милинко Врачар, Горан Станојевић, „Стратешка култура Србије и концепт тоталне од-

бране”, Војно дело, Министарство одбране републике Србије, Београд, 8/2019, стр. 297. 
54 Сличне критике на рачун стратешких студија јављале су се и раније, чак и током тзв. 

„златног доба” ове субдисциплине. Видети нпр: Anatol Raport, Stretegies and Conscience, Har-
per& Row, New York, 1964. 

55 Bradley S. Klein, op.cit., стр. 136. 
56 Edward Lock, op.cit., стр. 697; Bradley S. Klein, op.cit., стр. 136. 
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требити силу против наводних непријатеља”.57 Стога, он стратешку културу по-
сматра као „политичку мрежу тумачења у којој стратешке праксе добијају на зна-
чењу”.58 Ова мрежа, како то примећује Лок, обликује војну праксу државе, пред-
стављајући одређене стратешке праксе као легитимне и могуће, док другима ус-
краћује легитимитет или их приказује као неостварљиве.59 

Стратешка култура у служби америчке хегемоније 
Из свега претходно реченог произилази, већ поменути Клајнов став, да про-

учавање стратешке културе није ништа друго до проучавање културне хегемо-
није организованог државног насиља. За илустрацију оваквог тумачења Клајн 
узима хладноратовску спољну и безбедносну политику САД. Анализирајући 
историјске и идеационе корене америчке стратешке културе, њену суштину ви-
ди у „пројекцији моћи”, односно у њеној способности да својом војном силом 
досегне пространства далеко изван својих националних граница. Пројекција 
америчке моћи могућа је захваљујући њеним конвенционалним војним снагама 
(нарочито морнарици и ваздухопловсту) и нуклеарном арсеналу којим распола-
же. Њена главна карактеристика огледа се у војном потенцијалу за примену 
„енормне” разорне силе приликом ратних дејстава у иностранству. Још једна 
важна особеност крије се у чињеници да су САД, захваљујући свом географ-
ском положају (тј. одвојености од остатка света атлантичко-пацифичком воде-
ном баријером, као и копненим границама са двема војно инфериорним држа-
вама ‒ Мексиком и Канадом), способне да воде строго контролисане ратове у 
иностранству и да их реализују на „уредан”, „чист” и хируршки прецизан начин, 
омогућујући тако свом становништву да „остане дубоко, истински морално, уве-
рено у њихову надасве одбрамбену природу”.60 Отуда се Клајнова анализа 
америчке стратешке културе може свести на апострофирање следећег хеге-
монског императива: развити потенцијал за убојита и разорна офанзивна деј-
ства у иностранству, при чему домаће становништво мора остати постојано у 
„вери” у дефанзивну природу војне машинерије своје државе. Он примећује да 
је оваква стратешка култура сасвим могућа захваљујући чињеница да је Аме-
рика држава „која увек у рат иде 'тамо негде', преко мора”.61 Отуда је и „асеп-
тични” сценарио ратовања, у којем је све „под контролом”, „уредно” и „чисто”, и 
у којем нема места за непредвиђене околности, резултат културе „која никада 
није искусила последице механизованог ратовања, чији градови никада нису 
бомбардовани, чија земља никада није била прегажена модерним армијама, и 
                              

57 Bradley S. Klein, op.cit. 
58 Лок, op.cit., стр. 697. 
59 Ibid.  
60 Bradley S. Klein, op.cit., стр. 136. 
61 Ibid. 
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која не само да је била поштеђена страхота Другог светског рата, већ се поја-
вила и као најача послератна сила у погледу индустријске производње, економ-
ског раста и идеолошког самопоуздања”.62 

У складу са својом критичком опсервацијом о природи и пореклу америчке 
стратешке културе, Клајн изводи и аналогне закључке о правој природи страте-
гије нуклеарног одвраћања. С обзиром на то да су убрзо по завршетку Другог 
светског рата изгубиле војно преимућство ексклузивитета поседовања нуклеар-
ног оружја, САД су се по први пут у новијој историји суочиле са чињеницом да 
њихова територија може бити угрожена борбеним активностима друге државе 
и да се њени грађани, градови и целокупна инфраструктура могу суочити са ра-
зорном моћи совјетског нуклеарног удара. Како би се та опасност избегла, 
осмишљена је стратегија одвраћања. Не као стратегија ратовања, већ као 
стратегија очувања мира. Њена суштина је у настојању да се ослањањем на 
латентну силу, чија могућа употреба представља перманентну претњу за не-
пријатеља, омогући жељена архитектура међународних односа без неопходно-
сти да се прибегне „прљавом послу стварног коришћења оружја”.63 Овде дола-
зи до изражаја, већ поменута, дистинкција између тајне и декларативне доктри-
не, која је карактеристична не само за Клајна већ и за остале представнике 
друге генерације. Наиме, Клајн примећује да стратегија нуклеарног одвраћања 
функционише на два раздвојена „колосека”, од којих се први може означити као 
„прокламовани”, а други као „оперативни”. Први колосек се састоји од тзв. „де-
кларативне политике” која подразумева легитимишући дискурс путем којег се 
америчка нуклеарна стратегија популарно објашњава појмовима као што су 
„дефанзивност”, „одмазда” и „одвраћање”. Реч је о безбедносном наративу ко-
јим се амерички нуклеарни потенцијали измештају из контекста „акције” у кон-
текст „реакције”. Али, права суштина стратегије нуклеарног одвраћања крије се 
на другом колосеку, у домену тзв. „акционе политике”, која се дуго налазила 
ван опсега јавних дебата о националној безбедности. На том оперативном ни-
воу амерички нуклеарни потенцијали играли су знатно асертивнију улогу пред-
виђену тзв. стратегијом превентивног уништавања противничког нуклеарног 
оружја. Превентивно уништавање (counterforce), које Бофр (Andre Beaufre) види 
пре као тактику него као стратегију,64 осмишљено је на самом почетку хладног 
рата, као облик „заштите” који почива на директном, офанзивном и таргетира-
ном нуклеарном онеспособљавању непријатеља. Ипак, једном када је са ове 
стратегије скинут вео тајности, и када су домаћа и светска јавност упознате са 
њеним постојањем, за САД је било од круцијалне важности да дискурзивно 
усклади новопредстављени, по природи знатно агресивнији стратешки концепт, 
са прокламованом дефанзивношћу америчке безбедносне политике. Једино на 
тај начин САД су могле да наставе са успешном глобалном пројекцијом моћи. 
                              

62 Ibid, стр. 139. 
63 Ibid, стр. 138. 
64 Андре Бофр, Увод у стратегију, Војноиздавачки завод, Београд. 1968, стр. 79-81. 
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Да би се измирила два поменута нивоа, деклеарторни и оперативни, односно 
да би се ускладили „замисао ове превентивне акције и потпуна политичка кон-
цепција одрицања од агресије, овој превентивној акцији дат је посебан назив 
’preemptivn-a’, при чему се наглашава да ће она бити предузета само ако и кад 
сигурни знаци дозволе да се предвиди неизбежност непријатељског напада”.65  

Може се закључити да новонастала реалност, у којој је америчка територија 
готово преко ноћи постала доступна мета за (нуклеарна) оружана дејства 
СССР-а, није потиснула САД у спољнополитичку дефанзиву, већ их је само на-
вела да дотадашњи стратешки modus operandi замене за стратешки modus vi-
vendi, не окрњивши притом њихову стратешко-културну „матрицу”. Америчка 
стратешка култура је током читавог хладног рата остала асертивна (мање или 
више прикривено) и хегемонска и у својој бити сe сводила на поменуту пројек-
цију моћи. Стога Клајн примећује како хладноратовске војне стратегије Вашинг-
тона ‒ обуздавање, нуклеарно обуздавање и проширено одвраћање, нису има-
ле за циљ само спутавање совјетске политичке и војне експанзије, већ су биле 
вођене много амбициознијом глобалном стратегијом ‒ извозом америчке про-
јекције моћи.66 Каналишући своју моћ, како кроз војне стратегије, тако и кроз 
шире културне обрасце, САД су оствариле свој наум да у биполарном свету по-
стану онај пол који одређује „безбедносни оквир за послератну економску и по-
литичку обнову и интернационализацију либералног капитала под мултилате-
ралним условима”.67 Другим речима, ослањајући се на унутарполитичку и 
спољнополитичку промоцију сопствене силе као одбрамбене (при чему је под 
кишобран заштите стављен и остатак Западног блока) и одвраћајуће, САД су у 
великој мери успеле да правила хлaдноратовског безбедносно-идеолошког 
надметања прилагоде свом интересу. 

Узевши у обзир да америчка војна стратегија не представља само део поли-
тике националне безбедности, оријентисан ка одбрани од спољне агресије, већ 
да је у питању део знатно шире стратегије „обезбеђивања сфера социјалне ре-
продукције неопходне за одржавање амеро-центричног и западно-центричног 
стила живота”,68 САД су се након Другог светског рата релативно лако наметнуле 
као хегемон у кругу западних сила. Ослањајући се на сопствене потенцијале за 
нуклеарно одвраћање и на развијену инфраструктуру за пласирање америчког 
капитала на међународном тржишту, САД су се наметнуле као лидер „слободног 
света”, пројектујући своју моћ путем ширег стратешког оквира у којем су под леги-
тимизирајућим дискурсом „одбране против агресије” и „заштите западног стила 
живота” сједињени елементи војне стратегије и међународне политичке економи-
је. Када је у питању остатак света, пре свега тзв. трећи свет и земље у развоју, 
америчка пројекција моћи ишла је корак даље од свог декларативног дефанзив-
                              

65 Ibid, стр. 81. 
66 Bradley S. Klein, op.cit., стр. 140. 
67 Ibid. 
68 Ibid, стр. 141. 
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ног израза, и транспарентније поступала у складу са правом природом своје 
стратегије. Да би спречиле ширење совјетског утицаја у овим земљама, САД су 
отворено посегнуле за широком лепезом офанзивних мера ‒ од инсталирања 
проамеричких пучистичких режима и подршке сецесионистичким групама, преко 
директних војних интервенција, па све до отворених претњи употребе нуклеарног 
оружја „како би се сузбиле претње глобалном поретку које су спонзорисале”.69  

Укратко, Клајн америчку стратешку културу види као легитимизирајући ме-
ханизам којим се, ради наметања глобалне хегемоније, оправдава употреба 
војне силе у иностранству. Њен главни инструмент је пројекција моћи која има 
два лица, прво ‒ дефанзивно и заштитничко, утемељено на (међународно) при-
влачној мешавини војне силе и бизниса70 и, друго, које подразумева офанзивну 
употребну конвенционалне војне силе и претњу употребе нуклеарног наоружа-
ња. Треба имати у виду да је Клајнов „час анатомије” америчке стратешке кул-
туре резултат времена у којем је настао, односно увида остварених током по-
следње деценије хладног рата. Међутим, његови закључци у вези са суштином 
америчке стратешке културе преживели су крај блоковске поделе и, у великој 
мери, остали драгоцен допринос њеном разумевању и у условима униполарно-
сти која је затим уследила. 

Дискурзивна стратегија војних елита 
Клајнов допринос развоју стратешких студија није ограничен само на анали-

зу стратешке културе и њено „интроспективно” разоткривање као инструмента 
хегемонске политике великих сила. За холистичко разумевање Клајнове крити-
ке важна је и његова анализа дискурзивне димензије војне стратегије, односно 
његово виђење стратегије као форме дискурса моћи.  

Заинтересован за начин на који војне елите комуницирају са политичким и 
ширим друштвеним окружењем, Клајн у свом раду „Текстуалне стратегије вој-
ске: Или, да ли сте у последње време прочитали неки добар војни приручник?” 
(The Textual Strategies of the Military: Or, Have You Read Any Good Defence Ma-
nuals Lately?),71 стратегију per se посматра као дискурс путем којег се успоста-
вља „скуп моћи који управља како домаћом тако и међународном политиком”.72 
                              

69 Ibid, стр. 140. 
70 Клајн примећује како је глобалном мрежом војних савезништава и распоређивањем 

војних база широм света коначно комплетирана пројекција америчке моћи. Но, он скреће па-
жњу да су САД могле да приуште ове базе пре свега захваљујући чињеници да је „долар, по-
стајући међународна валута размене, био ’добар као злато’ и није било потребе за његовим 
конвертовањем” Ibid. 

71 Bradley S. Klein,„The Textual Strategies of the Military: Or, Have You Read Any Good De-
fence Manuals Lately?”, in James Der Derian and Michael J. Shapiro (eds), International/Intertex-
tual Relations, Lexington: Lexington Books, 1989, pp. 97-112. 

72 Ibid, стр. 99. 
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За разлику од стратешке културе, која и сама има своју дискурзивну димензију, 
а коју Клајн своди на инструмент легитимизације (латентно) насилног оствари-
вања и одржавања глобалне хегемоније, стратешки дискурс као дискурзивна 
стратегија војног естаблишмента, има за циљ „дисциплиновање и припитомља-
вање глобалног политичког простора”,73 односно његово прилагођавање војном 
виђењу света. Док стратешка култура игра улогу „адвоката” употребе силе, како 
би се остатку света, као „легитиман”, наметнуо један (западни тј. либерални) 
културни образац, стратешки дискурс служи за унутарполитичку и међународну 
промоцију војног обрасца организационе културе, и успостављање његове до-
минације над политичком и економском организационом културом. Иако се 
Клајн у својој (ре)концептуализацији стратешке културе не ослања на организа-
циону теорију, како то чине Елизабет Киер или Бари Позен (Barry R. Posen), са-
свим је извесно да се стратешке преференце које „промовише” стратешки дис-
курс у великој мери могу поистоветити са организационим обрасцима о којима 
говоре ови аутори.74 Аластер Џонстон примећује да је за Клајна и теоретичаре 
друге генерације подразумевајуће место да различите војне елите деле исте, 
или сличне, стратешке преференце,75 односно, теоријским вокабуларом Киеро-
ве и Позена речено, исте организационе обрасце.76 Отуда и стратешки дискур-
си које ове елите креирају имају исту намену. Између њих је на снази својевр-
сни милитаризујући, односно реалполитички консензус, услед којег „различити 
национални стратешки дискурси настоје да креирају сличне круте визије прете-
ћег спољног света”.77 У настојању да створе „унутаргрупну солидарност у циљу 
подршке политичкој хегемонији, елите сеју слике опасности. Ове слике теже ко-
релацији са оном врстом одговора на опасност која акцентује нулти збир као 
решење конфликта, ефикасност силе и праведност циља”.78 

Стратешки дискурс, који Клајн назива и дискурсом рата, реализује се у форми 
текстуалног наратива, најчешће посредством стратешких документа и војних пу-
бликација. Баш као и у случају стратешке културе, права сврха ових текстова ни-
је конституисање одговора на безбедносне изазове који произилазе из објектив-
не реалности која нас окружује. Напротив, њихов задатак је да реалност консти-
                              

73 Ibid. 
74 Elizabeth Kier, Imagining War: French and British Military Doctrine Between the Wars, исто, 

стр. 4-5; Elizabeth Kier, „Culture and Military Doctrine: France between the Wars”, International 
Security, Vol. 19, No. 4, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1995, pp. 69-71; Iver B. Neumann 
and Henrikki Heikka, исто, стр. 14-15. 

75 Alastair I. Johnston, Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese Hi-
story, исто, стр. 18. 

76 Ово је важно место неслагања друге и треће генерације. Видети: Alastair I. Johnston, Ibid. 
Примера ради, Елизабет Киер сматра да не дели свака војска исте идеје у вези са употребом 
оружане силе и да се „војна култура не односи на општи скуп вредности и ставова које све вој-
ске деле”. Elizabeth Kier, „Culture and Military Doctrine: France between the Wars”, op.cit, стр. 70. 

77 Alastair I. Johnston, op.cit., стр.18.  
78 Ibid. 
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туишу у складу са интересима војних елита, односно да „насиље упишу у поли-
тички простор”.79 Клајн се на овом месту надовезује на постструктуралистичко ту-
мачење односа језика и реалности, према којем језик није тек „пасивни” одговор 
на спољни референтни систем, тј. правила „објективне” стварности, већ је, на-
против, креатор сопственог референтног система,80 чиме и сам доприноси обли-
ковању реалности. Сходно томе, он сматра да је, у дискурзивном контексту, за-
датак сваке војне стратегије да обезбеди пролиферацију одређених визија поли-
тичког живота које „подразумевају насилно припитомљавање снага које су пред-
стављене као спољне, туђе и које треба укротити”.81  

Савремени стратешки дискурс Клајн види као својеврсни дискурзивни дери-
ват реалистичког погледа на свет. Он представља сублимацију стожерних идеја 
које је реалистичка традиција изнедрила у дугом периоду, од Тукидида, преко св. 
Августина (Saint Augustine), Макијавелија и Хобса, па све до Клаузевица (Carl von 
Clausewitz) и Вебера (Max Weber). Слично стратешкој култури, и стратешки дис-
курс полази од изразито државоцентричног схватања политике и безбедности, 
чиме поставља темељ за обликовање политичког окружења према реалистичком 
вредносном систему. Држава је сама по себи „дата” и „комплетна”и, у оквирима 
ограничења које она поставља, Макијавелијев владалац, односно Веберов др-
жавник,82 мора одважно спроводити своје акције.83 Таква држава и таква власт 
представљају референтни оквир којим се грађанство усмерава ка идеалу „преле-
пог ратника, врлих наоружаних грађана, нације под оружијем”.84 И у овом случају 
на снази је поменута реалистичка дихотомија на унутрашње и спољашње окру-
жење, у којем прво оличава ред, док потоње представља анархију која врви од 
изазова и опасности. Имплементација ове дихотомије чини могућим (пре)облико-
вање како унутрашњег, тако и спољашњег политичког окружења у складу са ор-
ганизационом културом војних елита. Стога стратешки дискурс, односно његови 
текстуални инструменти (стратешка документа и војни приручници), имају за циљ 
идеализовање милитаризоване слике државе и власти.  

Класични реалисти представљали су државника као узвишеног ратника, који, 
ослањајући се на политику силе, одважно бије битку против претњи и неизвесно-
сти којима његову државу излаже анархично међународно окружење. Оваква 
слика државника пласирана је грађанству као пожељни образац државне власти, 
али је њена намена у подједнакој мери била и екстерна. Циљ није био само леги-
тимизација употребе силе пред домаћом, већ и њена нормализација пред међу-
народном публиком. То је било (и остало) могуће само уколико постоји не само 
                              

79 Bradley S. Klein, op.cit., стр. 99. 
80 Видети: Мишел Фуко, Поредак дискурса, Карпос, Лозница, 2019, стр. 32. 
81 Bradley S. Klein, op.cit., стр. 99. 
82 Видети: Макс Вебер, Држава: рационална установа државе и модерне политичке 

партије и парламенти, Meditteran Publishing, Нови Сад, 2014, стр. 50. 
83 Bradley S. Klein, op.cit., стр. 101. 
84 Ibid. 
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унутрашњи, већ и међународни консензус око два кључна аспекта поменуте 
представе државне власти ‒ први, који на унутрашњем плану промовише држав-
ни монизам хобсовске државе, надређене цивилном друштву, док на спољном 
плану заговара вестфалски поредак у којем је држава Левијатан једини легитим-
ни актер на пољу међународне политике, а тиме уједно и једини релевантни фак-
тор међународне безбедности. Други аспект тиче се синергије политичке и војне 
вештине оличене у цивилном вођи који располаже aparatus-ом силе на начин на 
који то чине војсковође, чиме се добија поменута идеализована слика државни-
ка, који је истовремено и политички визионар и војни геније.85 Клајн скреће па-
жњу да је, током хладног рата, овај аспект (државник-владалац као идеал кла-
сичног реализма) модификован неореалистичким заокретом ка технократској 
представи државне моћи. Уместо хероја-државника, на сцену тада ступају „ава-
тари” безбедносне политике „у форми кризног менаџмента, састанака обавешта-
јаца, централизовано координисаног вођења ратова из бункера накрцаних ком-
пјутерима, послушно спроведеног у дело од стране војног особља са актн-ташна-
ма”.86 Међутим, ова деперсонализација државне моћи, односно померање фоку-
са са државника на државну управу, није изменила суштину стратешког дискур-
са, а то је тежња ка остварењу хегемоније војне организационе културе, односно 
ка стварању „интелектуалне сфере у оквиру које ’пракса организованог укидања 
мира’ постаје стандардна оперативна процедура”.87 

Тежњу ка успостављању хегемоније стратешког дискурса Клајн тумачи као 
стратегију преобликовања спољашњег/анархичног политичког окружења по узо-
ру на поглед на свет карактеристичан за носиоце војне организационе културе. 
„Уписивање насиља” у (спољно)политички простор, путем дискурзивног, односно 
текстуалног „укидања мира”, за њега је израз прастаре тежње војних стратега да 
у турбулентну светску политику унесу ред скројен по сопственој мери. Задатак 
таквог реда није да отклони претње миру већ, напротив, да уклони потенцијалне 
претње успешном вођењу рата. Реч је о борби да се укроти непредвидљива for-
tuna, као главном мотиву у историји војне вештине. Ова непредвидљивост судби-
не за Клајна није ништа друго до „отвореност света” која у својој бити противречи 
војној култури утемељеној на ригидном императиву уређености и дисциплине. Та 
противречност долази до изражаја у „разлици између ратног плана на папиру и 
стварног тока битке”,88 коју је Клаузевиц назвао „трењем” (friction).89 Реч је о не-
предвидљивим околностима (несреће, погрешне информације, неисправна војна 
опрема, исцрпљеност јединица, болест, лоше временске прилике итд.) које могу 
довести до неуспеха војне кампање, и које је стога неопходно свести на мини-
мум. Најбољи начин да се то постигне јесте стицање искуства тј. развијање одре-
                              

85 Ibid. 
86 Ibid. стр. 102. 
87 Ibid. 
88 Ibid, стр. 105-106. 
89 Клаузевиц, О рату, Војно дело, Београд, 1951, стр. 84-86. 
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ђених образаца понашања,90 који затим постају устаљене праксе, којима се про-
стор за појаву „трења” знатно сужава.91 Ови обрасци понашања порађају кон-
кретне војне стратегије и тактике, какве су у двадесетом веку била Петенова 
(Philippe Petain) стратегија ослањања на моћ топовске артиљерије,92 Духетова 
(Giulio Douhet) стратегија супрематије ваздушне моћи или стратегија нуклеарног 
одвраћања. Свака од поменутих стратегија темељила се на претпоставци да ра-
зорна ватрена/нуклеарна моћи има потенцијал да, наношењем фаталних мате-
ријалних и људских губитака непријатељу, отклони опасност од „напрслина” и 
сведе неизвесност ратовања на минимум. Али, да би овакве стратегије биле при-
хваћене, како на унутарполитичком, тако и на међународном плану, неопходно је 
било извршити њихову легитимизацију и нормализацију пред домаћим и свет-
ским јавним мњењем. Ту на сцену ступа стратешки дискурс чији је задатак да 
увери публику, и цивилну и војну и домаћу, и ону широм света, да ће се, под 
претњом разорне моћи, била она топовска, ваздушна или нуклеарна, човек не-
миновно окренути ка миру. Управо стратешким дискурсом, војни ешалони широм 
света стварају мрежу јавних апологија, сатканих од стратегија, приручника, тео-
рија и анализа, којима обезбеђују континуитет трајања војне организационе кул-
туре, а самим тим и непрекидни континуитет рата, успешним укидањем мира. 
Стратешки дискурс тако постаје „део пројекта велике стратегије дизајниране да 
укроти и попуни сваки [отворен] простор императивима пројекције моћи, и да то 
учини у име безбедности”.93 Другим речима, сакривена иза наратива борбе за 
мир крије се сушта супротност ономе што је прокламовано ‒ стратегија вечног 
рата против успостављања трајног мира. 

Закључак 

Друга генерација теоретичара стратешке културе је, изостављањем из нај-
важније академске дебате у овој области, потиснута на саму маргину страте-
шких студија. Повод за њен „остракизам” крије се у чињеници да је упркос „по-
степеном прихватању пост-позитивистичке теорије у области међународних од-
носа и студија безбедности, субдисциплина стратешких студија остала у вели-
кој мери изолована од ових промена, о чему јасно сведочи теоријска скученост 
расправе о стратешкој култури”.94 Такође, критичка позиција са које аутори дру-
                              

90 У основи овог стратешког резона лежи Жоминијево (Antoine-Henri Jomini) учење о не-
променљивости (суштине) стратегије, чији принципи током историје остају исти, док се њени 
методи мењају. Жомини, Преглед ратне вештине, Војно дело, Београд, 1952, стр. 25; Ber-
nard Brodie, „Strategy as a science”, World Politics, Vol. 1, No. 4, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1949, p. 468. 

91 Клаузевиц, op.cit., стр. 86 
92 Bernard Brodie, op.cit., p. 470. 
93 Bradley S. Klein, op.cit., стр. 109. 
94 Edward Lock, op.cit., стр. 696. 
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ге генерације приступају овом проблему сасвим извесно није допринела стица-
њу популарности у области којом доминирају цивилни и војни стратези, приро-
дом посла више посвећени изналажењу стратегија успешног ратовања, а мање 
стратегијама његовог укидања. Стога је Клајнов рад, инспирисан постструкту-
рализмом и неомарксистичком мисли, био унапред осуђен на игнорисање од 
стране стратешког mainstream-a, који је и даље, упркос поменутим антрополо-
шким и културолошким „трзајима”, остао чврсто укотвљен у традиционалној ин-
терпретацији међународних односа и веран основним постулатима реализма.  

Тиме су, на првом месту, оштећене управо стратешке студије, које су се, након 
завршетка хладног рата, као „превазиђене”, и саме суочиле са одбацивањем и иг-
норисањем од стране немалог броја истраживача међународне безбедности.95 Од-
ричући се Клајна и његовог истраживања стратешке културе, као инструмената хе-
гемонских интереса политичких и војних елита, стратешке студије су учиниле 
оправданим сопствено поистовећивање са стратегијом нуклеарног одвраћања, за 
коју многи стручњаци изражавају сумњу да је била превазиђена још током трајања 
хладног рата.96 Укидањем дистинкције између понашања и културе, Греј и Џонс су 
одбацили као сувишно истраживање инструментализације стратешке културе, чи-
ме су, како то примећује Џонстон, пропустили шансу да уоче њен потенцијал за 
„свесне манипулације у циљу оправдања компетентности доносилаца одлука, из-
бегавање критика, обуздавање неистомишљеника и ограничавање приступа про-
цесу доношења одлука”.97 Супротно ставовима Греја и Џонса, управо тај потенци-
јал дошао је до изражаја током прве две деценије постхладноратовске униполар-
ности. Либерални хегемонизам донео је нове стратегије засноване на идеји хума-
нитарног интервенционизма, којима су САД и њени НАТО савезници отклонили 
„трење” изазвано нестанком СССР-а, и наново уписали насиље у светски политич-
ки простор. Војне интервенције против Југославије, Авганистана или Ирака пред-
стављају par excellence потврду Клајнове тезе о раскораку између декларативних и 
стварних стратегија. Нажалост, прилика да се ове „студије случаја” проуче из угла 
теорија друге генерације није искоришћена, јер су Џонстон, а након њега и други 
аутори попут Нојмана, Хеике или Лока, и даље остали „завезани” у гордијевом чво-
ру односа понашања и стратешке културе. Истина, ови потоњи су, из конструктиви-
стичког угла, покушали „рехабилитацију” појединих сегмената Клајновог учења, 
                              

95 Видети: Владимир Ајзенхамер, „Стратешке студије – од војних наука до студија без-
бедности”, у Владимир Н. Цветковић (ур.), Науке безбедности – врсте и облици, Универзи-
тет у Београду – Факултет безбедности, Београд, 2020, стр. 84-85. 

96 Тако нпр. Хенри Кисинџер (Henry Kissinger) примећује следеће: „Нуклеарна ера је стра-
тегију претворила у одвраћање, а одвраћање у пуко филозофирање. Како се одвраћање мо-
гло проверити само на основу онога што се није догодило, а како је у принципу немогуће до-
казати зашто се нешто није догодило, постаје посебно тешко проценити да ли је актуелна 
политика оптимална или само једва ефикасна. Одвраћање можда није ни било потребно бу-
дући да је немогуће доказати да је противник икада и намеравао да нападне”. Хенри Кисин-
џер, Дипломатија, Клуб ПЛУС, Београд, 2011, стр. 548. 

97 Alastair I. Johnston, op.cit., стр. 36. 
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превасходно оних који се тичу тумачења стратегије као дискурса. Ипак, главна обе-
лежја дебата о стратешкој култури и данас се своде на пуко теоретисање о томе 
шта би требало, а шта не би требало укључити у овај концепт. 

На крају, није на одмет поменути да су радови Бредлија Клајна увек били 
испуњени здравом дозом хумора и нескривеним цинизмом, што је донекле и 
очекивано, с обзиром на то да је овај аутор своју теорију усмерио у правцу 
оштре критике политичког устројства света у којем живимо. Стога се чини при-
годним да се омаж његовом делу приведе крају цитатом чувеног холивудског 
редитеља Вудија Алена (Woody Allen): „Можемо рећи да се универзум састоји 
од једне супстанције, и ту супстанцију ћемо звати ’атомима’, или ћемо је звати 
’монадама’. Демокрит ју је назвао атомима. Лајбниц ју је називао монадама. 
Сва срећа да се њих двојица никада нису срели, иначе би се развила веома 
досадна расправа”.98 На несрећу по стратешке студије, Греј и Џонстон се јесу 
срели, а њихова „досадна” расправа и даље гласно одзвања пољем стратешке 
културе, надглашавајући сваку критичку мисао. 
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Strategic Studies in the Service of Hegemony:  
A View of Strategic Culture from the Perspective  

of the Second Generation 
his paper is dedicated to the second generation of so-called cultural strategists, 
whose contribution to the development of  strategic culture and the study of 

strategy as a form of discourse is unjustly neglected, especially when it comes to the 
most prominent representative of the entire generation, Bradley Klein. According to 
the author of this paper, Klein's neo-Gramscian approach to strategic studies 
remains  the underused scientific potential, which could, in the future, contribute to a 
better understanding of international relations and international security. Therefore, 
the author aims to acquaint the reader with Klein's critical interpretation of strategic 
culture, seen as a discursive instrument of the hegemony of political and military 
elites, and to point out the importance of Klein's analysis of strategic discourse, 
which is intentionally marginalized by other theorists of this subdiscipline. 

Key words: strategic studies, strategic culture, international relations, second generation, 
Bradley Klein, hegemony, strategic discourse, critical theory, Antonio Gramsci 
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 раду под називом „Религија као фактор стратешке културе на 
примерима хришћанства и ислама” (Војно дело, бр. 8/2019) 

анализиране су идеје и вредности које се могу баштинити из рели-
гијског контекста, а које у значајној мери могу утицати на страте-
шку културу различитих колективитета на тај начин што ће створи-
ти линију разграничења између онога што је „дозвољено” и онога 
што није, превасходно у употреби силе. Стога су анализирани 
функционалистички и легитимацијски односи религијских наратива 
према ратовима и релација према (не)дозвољеној употреби силе 
на примерима два монотеизма: хришћанства и ислама. Наведени 
рад представља оквир, који је глобалног карактера, па је потребно 
разјаснити како религија партиципира у стратешким усмерењима 
савремених држава.  

На који начин се Србија односи према овом фактору страте-
шке културе, у којој мери он партиципира у актуелној политичкој 
битности и на који начин комуницира са еквивалентним нарати-
вима у земљама у окружењу, нарочито у светлу сукоба деведе-
сетих? Где је разлика између етничке и религијске контекстуал-
ности идентитета на овом простору и у којој мери се ова два кон-
текста подржавају и подупиру, а у којој мери представљају пре-
преку јединственој идентитетској профилизацији нашег друштва? 
На делегирана истраживачка питања овај рад ће покушати да од-
говори консултујући литературу из различитих академских, рели-
гиолошких, теоријско-политиколошких и геополитичких извора, 
пледирајући да одговори буду што изнијансиранији и лишени 
сваке пристрасности. 

Кључне речи: стратешка култура, религија, православље, етнос, 
народ, нација, безбедност, рат 
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Уместо увода 
 

ош увек се препричава наводни анегдотски садржај из времена Другог 
светског рата у којем је један од актера био много помињани, а често и 

лажно цитирани, Винстон Черчил (Winston Leonard Spencer ‒ Churchill). Наиме, 
када је Хитлер кренуо на Британију и подигао авијацију која је почела да бом-
бардује Лондон, Черчил је, наводно, сазвао министре да виде шта им је чини-
ти. У земљи која се тек опорављала од велике економске кризе светских раз-
мера, наметнуло се питање: како обезбедити средства за одбрану земље или, 
боље речено, одакле узети? Један министар је без оклевања предложио да се 
средства намењена култури пребаце у ратни буџет. „А шта ћемо, онда, да бра-
нимо?”, питањем је одговорио премијер.1 

Иако не постоје званична историографска документа која би потврдила ве-
родостојност наведене нарације тадашњег британског премијера, наводни ци-
тат је наставио да живи и постао омиљен међу протагонистима теорије о пре-
судном значају културе за нацију, државу и њен колективни идентитет. Култур-
не тековине, од памтивека до данас, у великој мери нас чине оним шта јесмо и 
по чему смо баш такви, а не другачији или никакви. Култура је са својом широ-
ком лепезом особености (језик, писмо, обичаји, религија и њено исповедање, 
књижевност, уметност уопште, градитељство и слично), уткана у идентитете 
нашег или било ког другог народа, етничке или конфесионалне групе или пле-
мена на планети. Зато се и каже да је однос према властитој култури последич-
но и однос према себи као делу те исте културе и идентитета. 

Спојена са стратешким промишљањем, култура задобија префикс страте-
шка, што представља уже одређење којим се баве аутори који проучавају пове-
заност културе и понашања држава, тј. предвидивост у понашању, користећи 
фреквентност испољавања одређених културних модела карактеристичних за 
одређена друштва. Концепт овако конципираног захвата свакако не искључује 
могућност да се бави и „истраживањем понашања осталих актера безбедности 
и ... најразличитијим варијететима идентитетских обележја, који недвосмисле-
но кореспондирају са овим концептом”.2 

Како се предмет овог рада претежно односи на фактор стратешке културе ко-
ји је своје утемељење нашао у сфери религије и њеног интерактивног захвата са 
сродним факторима, попут националне историје, митова, (етно)националног 
идентитета и слично, он ће бити анализиран кроз неколико фрагмената. То су: 
прихватање хришћанства Срба од Византије (а не од Рима), особени спој рели-
гијског и етничког на примеру светосавља као конструкта насталог између два 
светска рата према добро познатим етнофилетистичким наративима, те поле-
мичност приликом одређења супремације ових идентитетских особености код 
                              

1 Према: Драган Стојановић, „О култури, можда узалуд”, Политика, 2. септембар 2016. 
2 Милован Суботић, „Религија као фактор стратешке културе на примерима хришћанства 

и ислама”, Војно дело бр 8/2019. стр. 75. 
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Срба. У делу који се бави савременошћу религијских и етничких идентитета биће 
речи о суштинском контексту стратешке културе (однос чинилаца стратешке кул-
туре према рату и сукобима) који тангира комплексност различитих верских и ет-
ничких идентитета на Балкану, на примеру односа према ратовима деведесетих.  

Срби као етничка категорија и православље као  
хришћанска конфесија: идентитети који се  
надопуњују или антагонизују? 
Срби у време прихватања источног хришћанства 

У времену пре прихватања хришћанства вера у Срба била је, као и у највећем 
делу тадашњег света, политеистичка. У конкретном случају, радило се о вери па-
ганској, многобожачкој,3 која је била инспирисана природом и примарно оријенти-
сана ка њој. Како је наслеђе Срба, па и генерално Словена, много мање очувано 
за разлику од помињаних Хелена, тако су, углавном, остала забележена само име-
на њихових богова, док о њиховим особинама знамо врло мало или нимало.4  

У сагласју са вечно доминантним култом предака, Срби су имали нарочитог 
домаћег бога ‒ заштитника породице, па остаје забележено да се с њим очито 
нису могли растати ни кад су примали хришћанство. Знајући за ову нераскиди-
ву везу, деликатни проповедници хришћанства су препоручили да при крштењу 
изаберу једнога од хришћанских светитеља за заштитника породице и дома 
свога, и то на место оног „старог домаћег бога”. Тако је постало крсно име и 
свака српска кућа је добијала свог светитеља ‒ своју славу,5 крсну славу или 
                              

3 Уколико се у опису овог времена послужимо наративом из грчке митологије, видећемо да 
је и паганска вера Грка била многобожачка, што значи да су имали велики број богова и боги-
ња, а неки од храмова посвећених њима сачувани су до данас. Богови и богиње су, према овој 
митологији, били антропоморфни (човеколики), о чему се није судило искључиво по изгледу, 
већ и на основу наглашено емоционалног понашања. Преузевши људске особине, попут неса-
вршености и рањивости, они су се свађали, опијали, заљубљивали се, тукли, завидели, мрзе-
ли и варали. Више у: Robert Grevs, Grčki bogovi i heroji, Miba Books, Beograd 2017. 

4 Тако је, у „ресорном смислу”, Триглав био бог над боговима, Перун ‒ бог управитељ гро-
мова, Сварог ‒ бог неба, Стрибог ‒ бог ветра и ваздуха, а Дајбог (Дажбог) ‒ бог сунца и кише, 
Црнобог ‒ бог ноћи, мрака и свега тајанственог и мистичног, Радгост ‒ бог домаћинства и за-
штитник дома, Kоледо ‒ бог сунца и светлости, Давор ‒ бог рата, Усуд ‒ бог судбине; Пров ‒ 
бог правде, Световид ‒ бог са четири главе (бог четири годишња доба), Додол ‒ бог кише, Ла-
да ‒ богиња лепоте и љубави, Љеља ‒ богиња дружбе, Жива ‒ богиња живота, Морана (Мора) 
‒ богиња смрти и тако даље. Према: Slobodan Jarčević, „Pantenon glavnih slovenskih bogova – 
moćni Perun, opasnik Triglav, višnji Svarog, Srpsko nasleđe”, Istorijske sveske, br. 3. mart 1988. 

5 Kрсна слава се, као породични празник, задржала само код Срба управо захваљујући 
томе што је Свети Сава, први архиепископ Српске православне цркве, литургијски система-
тизовао преименоване паганске многобожачке идоле. Тада прописан црквени обред у доброј 
мери је остао исти до данас, уз извесне измене које је унео митрополит српски Михаило 
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свечарство ‒ свечар, како се у неким крајевима каже. Имајући у виду да су и 
остали Словени имали такође наглашен култ предака, обичај слављења славе 
највероватније је представљао својеврсну и практичну замену породичног, од-
носно родовског, паганског заштитника, хришћанским светитељем заштитни-
ком. Саборовање уз трпезу сасвим одговара старинским схватањима, јер се у 
једењу и пијењу углавном састојaла представа примитивних народа о рају. 
Српска црква је очигледно, без много размишљања, прихватила тај народни 
обичај и развила га у хришћанском духу, створивши нарочити црквени обред за 
прослављање тог домаћег празника. Све то, наравно, нису хришћанске већ па-
ганске представе из претхришћанског времена. 

Јак утицај претхришћанског периода код Срба и данас је видљив на примерима 
називања хришћанских светитеља именима која кореспондирају са многобожачким 
наративима природе. Тако се Св. Илија назива громовником, Св. Пантелија чуварем 
ветрова, Св. Власије чуварем стадa и слично. Пагански рецидиви се, такође, виде у 
начину прослављања значајних црквених празника, па се о Божићу спрема бадњак, 
колач, чесница, о Ивањдану се практикује ложење и прескакање ватре, о Лазаревој 
суботи плету се венци од свежег цвећа, деца носе звончиће у портама цркава и 
слично. Ритуали уприличени током обележавања данашњих хришћанских празника 
недвосмислено се црпу из баштине многобожачких светковина наших предака. 

Христијанизација Срба која се десила према хришћанским наративима Визан-
тије, а не Рима, умногоме је определила даљи верски (конфесионални) иденти-
тет Срба, а такође је снажно утицала на развој српске културе, писмености, као и 
на укупне токове српске историје. Процес примања хришћанства код Јужних Сло-
вена текао је постепено и одвијао се у неколико фаза. Док се о „почетку примања 
хришћанства код Срба може говорити током VII и VIII века, може се рећи да је 
оно у великој мери било довршено током IX и X века”,6 из чега Ћирковић извлачи 
закључак да је „успешним покрштавањем Срба постављен темељ за настанак и 
развој српског хришћанства, оличеног у виду Српске православне цркве”.7  

Државотворна улога православља такође је неупитна. Сматра се да је 
за време династије Немањић, када је православље постало званична вера Ср-
ба, национално јединство остварено.8 Под утицајем православног учења, срп-
                              
1862. године. Сматра се да је, иако датира још с краја VIII века, када је почело покрштавање 
Јужних Словена, сам појам крсна слава први пут забележен у Охриду, 1018. године. Ћирило 
и Методије, 150 година раније, а затим и њихов ученик, први словенски архиепископ 
Kлимент и његових 26 ученика, приликом покрштавања паганских племена нудили су хри-
шћанске свеце – заштитнике породица, уместо паганских кућних божанстава. (Више у: Nego-
slava Stanojević, „Slava – jedina neprekinuta tradicija Srba”, Agro media, dec. 2018). 

6 Božidar Ferjančić, „Konstantin VII Porfiogenit”, Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije, 
Vizantološki institut, Beograd, 1959. (1-98), стр. 11. 

7 Сима Ћирковић, Срби међу европским народима, Equilibrium, Београд, 2004. стр. 96. 
8 Политичка мисао Немањића у Србији у целини била је под највећим утицајем источноромеј-

ске политичке философије, с тим што је имала и своје особености. Из схватања о узвишеном из-
вору државне власти проистиче одређено схватање о смислу и циљу државне власти, о ограни-
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ски и неки источни и јужнословенски владари често су подизали цркве и мана-
стире у славу Божију. Mноги манастири и црквe подигнути суна Косову за вре-
ме владавине династије Немањић, док се широм Србије налазе цркве и мана-
стири које су саградили чланови династија Бранковић, Карађорђевић и Обрено-
вић.9 Оно што указује на нераскидивост етничких и верских идентитета код Ср-
ба јесте и чињеница да су неки од чланова династије Немањић завршили жи-
вот не само као „овоземаљски” владари, већ и као монаси. Директан спој мно-
гих српских владара са православљем оличен је и у великом броју канонизова-
них главешина. Канонизовани српски владари из лозе Немањића били су: Сте-
фан Немања, Стефан Прововенчани, Милутин, Драгутин, Стефан Урош и Сте-
фан Дечански, из лозе Хребељановић: Принц Лазар и Стефан Лазаревић, а из 
династије Бранковић: посвећени Стефан Слепи, Јован, Ђорђе и Ангелина.10 

Импозантна је и улога православља у описмењавању средњовековних Срба. 
Оно што је олакшавало овај подухват свакако је и околност да је За ширење и 
одржавање православља повољна околност је била што се користио богослу-
жбени језик који верници разумеју. Наиме, док су се Србима литургијски нарати-
ви и проповеди одржавали на грчком језику, хришћанство се споро и тешко ши-
рило. Увођењем богослужбених, светоотачких и богословских текстова на цркве-
нословенском језику (када је хришћанство Словенима проповедано на том јези-
ку),11 оно је радо прихваћено. На овом примеру се види да би прихватање хри-
                              
ченом суверенитету и обавезама владара, дужностима и обавезама поданика, односу Цркве и 
државе итд. Ако државна власт потиче од Бога, онда је и ограничена божанским моралним зако-
нима, и крајњи смисао јој је, не само благостање, већ, у крајњем, и спасење поданика у вечности. 
(Према: Борислав Гроздић, „Схватање о извору и пореклу државне власти – прилог изучавању 
политичке философије Немањића”, Српска политичка мисао 1/2016, 307-323). 

9 Кнез Страцимир (Градац код Чачка), велики жупан Стефан Немања (Богородица и Свети 
Никола код Куршумлије, Ђурђеви ступови, Студеница, Хиландар, Свети Никола), краљ Стефан 
Првовенчани (Жича, Придворица), краљ Радослав (додаје припрату Студеници), краљ Влади-
слав (Милешева), краљ Урош II ( Сопоћани), краљица Јелена Анжујска (Градац код Рашке), 
краљ Драгутин (Свети Ахилије у Ариљу; предање му приписује и оснивање три фрушкогорска 
манастира: Бешеново, Велика Ремета и Мала Ремета), краљ Милутин (Свети Јован, Бањ-
ска, Свети Ђорђе у Старом Нагоричану, Грачаница, Богородица Љевишка, Краљева црква 
у Студеници, обновио Прохор Пчињски, српски Манастир Светих архангела у Јерусалиму), 
краљ Владислав II (Манастир Тавна код Бијељине), краљ Стефан Дечански (Високи Дечани), 
цар Душан (Свети архангели, започео Матејче), цар Урош V (довршио Матејче), Јован 
Урош Палеолог (Метеори), краљ Вукашин и краљ Марко Мрњавчевић (Свети Архангели код 
Прилепа), кнез Лазар Хребељановић (Раваница), деспот Стефан Лазаревић (Манасија), де-
спот Ђурађ Бранковић (Мала црква у Смедереву), вожд Карађорђе Петровић (Црква у Тополи), 
кнез Милош Обреновић (Саборна црква у Београду, Црква у Топчидеру), кнез Александар Ка-
рађорђевић (Црква Захвалница у Радовањском лугу), краљ Милан Обреновић (обновио и кру-
нисао се у Жичи), краљ Александар Обреновић (Света Петка Иверица), краљ Петар Карађор-
ђевић (Свети Ђорђе на Опленцу), краљ Александар Карађорђевић (Свети Андреј Првозвани 
на Дедињу). Према: Драгољуб Стевановић, „Трагови владара”, Политика, 7. јул 2019. 

10 Више о канонизованим и оним другим владарима током бурне српске историје видети у: Ми-
рослав Тодоровић, Заборављени српски владари и њихове земље, Leo Commerce, Beograd, 2015.  

11 У то време био је заједнички језик јужних и источних Словена. 
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шћанства из Рима био проблем у ширем прихватању ове мисије, јер се у то вре-
ме римокатоличка црква још увек придржавала такозване тројезичне јереси.12  

И за просвету се може рећи да је била дар православља. Свети Сава, који 
је издејствовао независност Српске православне цркве и био њен први архие-
пископ, био је и први преводилац богословских, богослужбених, законодавних и 
агиографских текстова са грчког на црквенословенски, као и аутор неколико 
оригиналних текстова. Свети Сава и његови ученици, монаси манастира Хи-
ландара, провели су више година у Србији, ширећи једновремено и правосла-
вље и просвету. Остало је забележено да су прве школе у Србији биле у мана-
стирима, као и да су управо у овим богомољама Петар Петровић Његош и Вук 
Стефановић Караџић стекли своја основна образовања. 

Светосавље као обједињујући елемент народа и конфесије 

Улога Светог Саве у христијанизацији Срба суштински је важна и неспорна. Ову 
тврдњу поткрепљује и надограђује Матејић када каже: „Славу и ауторитет Светога 
Саве међу Србима није надмашио нико од српских историјских личности. Српска 
култура и историја су богате најразнороднијим херојима, али ниједан од њих није то-
лико омиљен и толико утицајан међу Србима као Свети Сава. Он је обдарио Српску 
православну цркву и српски народ духом и особинама које су биле неопходне за њи-
хово одржање кроз сопствену мученичку историју”.13 Тумачи улоге Светог Саве у 
христијанизацији Срба често истичу да он није, иако се то често погрешно тумачи, 
основао никакву цркву, већ да је „православље у Србији учинио српским, а Србију 
учинио православном”.14 Овај симбиотички однос раног православног хришћанства 
и етничке посебности очигледно је био драгоцен за очување српске религиозности, 
али и националног и културног идентитета. Зато постоји скоро општа сагласност о 
томе да је за средњовековну српску државу карактеристична „симфонија духовне и 
световне власти, односно, цркве и државе”.15 Такође, треба истаћи да у овом контек-
сту српско православље није другачије од руског, грчког, бугарског, румунског или од 
православља ма ког другог православног етноса, јер сваки православни народ има 
једног или више светитеља које сматра својим народним. Тако „Руси имају светог 
Владимира; Бугари ‒ свете Кирила и Методија; Грци ‒ свете Константинa и Јелену; 
Грузијци ‒ свету Нину; Православна црква у Америци ‒ светог Хермана из Аљаске, а 
Срби имају Светог Саву као свога омиљеног светитеља”.16  
                              

12 Једини богослужбени језици који су били дозвољени римокатолицима били су јевреј-
ски, латински и грчки јер је натпис на крсту на којем је Исус био разапет био исписан на та 
три језика. Византијска или Источна православна црква била је попустљивија, па је дозво-
љавала да се као богослужбени користе и други језици.  

13 Mateja Matejić, Biography of Saint Sava, Columbus - Ohio, Kosovo Publishing Co. 1976, p. 85. 
14 Ibid. 
15 Сергије Троицки, „Црквено-политичка идеологија светосавске Крмчије и Властареве 

синтагме”, Глас САН, Одељење друштвених наука, књ. 2, Београд, 1953, стр. 76. 
16 Mateja Matejić, Prayer Book for Orthodox Christians, Columbus, Ohio, 1990, стр. 214-215. 
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Идејно извориште оваквог односа, пре свих, јесте „Законоправило светог Са-
ве”17 али и други правни кодекси и списи. Учење о симфонији, сагласју, складно-
сти и узајамности цркве и државе, које потиче из Ромејског18 царства, као и свака 
политичка теорија, темељи се на одређеном филозофском погледу на свет. Тако 
је „у основи те симфоније, такозване теодулије,19 учење цркве о мисији државе, 
односно, учење према коме је држава плод премудрости и промисла божијег, а 
циљ њеног постојања је да човека, који је због греха непослушности отпао од Бо-
га и божанског поретка, посредством људске власти врати на пут спасења”.20  

Према Јеротићу, два су камена темељца која чине зграду „теодулства” код 
Срба: „двехиљадугодишње трајање хришћанске вертикале ’Бог – цар или краљ 
– патријарх, отац породице’ и скоро беспримерено у историји других народа, 
страдање Срба, од Косовске битке до данас”.21 Теодулство Срба, тј. инсистира-
ње на посебности као сублимату патријахалности и страдања, заједно са етно-
филетистичким22 потенцијалом који одвајкада имају цркве источног хришћан-
ства, били су наративи који су отворили врата особеностима српског правосла-
вља, које ће задобити један сублимишући контекст између Срба као народа и 
православља као њихове вероисповеди – светосавље.  
                              

17 Више у: Миодраг М. Петровић, „О законоправилу или Номоканону Светога Саве”, КИЗ 
Култура, Београд, 1989, стр. 73-98. 

18 Све до свог краја, 1453. године, Византија је себе сматрала Римским царством, а своју др-
жаву називала Ромејско царство (Романија). Византинци су себе називали Ромејима (Римљани-
ма), да би се тек касније диференцирале националне категорије (Грци, Јермени, Срби и други). И 
данас у деловима Грчке постоји израз ромаои, што означава домаћег човека, земљака. Према: 
Фјодор Успенски, Историја Византијског царства од 11. до 15. века, Zepter Book, Београд, 2000. 

19 Теодулија (према грчкој речи теодул ‒ слуга божји) представља теолошко-политички 
појам којим је Николај Велимировић описивао жељени однос цркве и државе по узору на Ви-
зантију. Он је учење о теодулији изложио у делу „Српски народ као теодул”, доказујући да је 
„српски народ слуга Божји”.Залагао се за успостављање једне врсте православне теократи-
је, коју назива „теодулија”, као начин уређења друштва, што подразумева „сагласје Цркве и 
Државе у служењу Бога”. (Према: Крстан Малешевић, Људски траг, Бања Лука 2003) Овај 
Велимировићев концепт недвосмислено наглашава јединство цркве и државе. Он је сматрао 
да је одвајање цркве од државе несрећа и „болесно стање”. „Где год се црква делила од др-
жаве ту је болесно стање или цркве или државе или обоје.” (Према: Свети Николај Жички, 
Српски народ као Теодул, Манастир Подмаине 2017) Реч је о својеврсној православној тео-
кратији у којој влада „сагласје Цркве и Државе у служењу Богу”. Пре свега, владарево служе-
ње Богу, а затим служење народа таквом владару на кога се угледа. Пример налази у срп-
ском средњовековљу које идеализује описујући српске средњовековне владаре као узорне 
божије слуге на које се народ угледао. Разлику између ове византијске и западњачке верзије 
средњовековне теократије објашњава тиме да се код западњачке ради о „наметнутом госпо-
дару”, а код византијске о „својевољном слузи”. 

20 Борислав Гроздић, „Схватање о извору и пореклу државне власти – прилог изучавању 
политичке философије Немањића” Српска политичка мисао 1/2016. (307-323), стр. 319. 

21 Владета Јеротић, Вера и нација, Ars Libri, Београд, 2004, стр. 242. 
22 Стављање националне идеје изнад јединства вере назива се филетизам (изведено 

од грчке речи филе ‒ племе). На Помесном сабору у Цариграду 1872. године та појава је 
осуђена као јерес. 
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Иако је читав средњи век код Срба обележен напорима Светог Саве и њи-
ховим несумњивим рефлективима, овај термин задуго није постојао. Прво ће 
настати сложени придев светосавски, да би тек десетак година пре Другог 
светског рата настала кованица светосавље, „која је грађена по узору на име-
ницу православље”23 Као етаблирани појам који касније постаје и духовно 
усмерење, светосавље настаје у међуратној Краљевини, а актуализује је тада-
шња српска богословска и световна интелигенција као згодну „алтернативу но-
вовековној материјалистичкој цивилизацији, али и свим другим претхришћан-
ским и постхришћанским атеистичким усмерењима”.24 Према Вељковићу, „све-
тосавље је пре свега пригодна свечарска реторика, која најчешће има за циљ 
да позове на недефинисано српско национално и религиозно јединство, бара-
тајући истовремено са имагинарном сликом вишестолетног историјског постоја-
ња у оквиру којег је српска црква чувала и очувала српски народ”.25 

Од имена која су се истакла приликом успостављања светосавља, као посеб-
не духовне вертикале код православних Срба, помињу се: др Иринеј Ђорђевић, 
др Димитрије Најдановић, др Ђоко Слијепчевић, др Милутин Деврња и владика 
Николај (Велимировић). Архимандрит др Јустин Поповић први експлицитно по-
миње светосавље у свом делу „Светосавље као филозофија живота”, насталом 
након Другог светског рата. Основу овог дела представљају предавања које је Ју-
стин држао српској омладини, матурантима и студентима током немачке окупа-
ције, где је светосавље означавао као врховно и животворно начело српског на-
рода и његове историје. Светосавље, како је говорио Јустин Поповић, „није нова 
религија, него филозофија духовног живота у српским условима: историјским, 
психолошким, културним… где се не бришу те особине, него, препорођене и 
осмишљене, чувају се као знак препознавања и вид идентитета…”.26  

Оно што утемељивачи и протагонисти светосавља често истичу јесте да 
„између српског православља и православља као целине, не постоје ни дог-
матске нити обредне разлике, јер су и догматско учење и стара православна 
црквена традиција исти код свих православних народа”.27 То што је „особеност 
српског православља јесте чињеница која га нераскидиво повезује са етниците-
том, а то је да почива на националном доживљају православља и на синтези 
између народног духа и учења цркве.”28 Овај етнофилетистички потенцијал 
српског православља представља и оружје којим се они који супремирају наци-
ју, као врхунски реликт „горње” заједнице новог времена, служе када критикују 
                              

23 Енциклопедија православља – књига 3, Савремена администрација, Београд, стр. 1712. 
24 Јелена Грбић, „Светосавље – омен за нумен православља”, Саборност, 7/2013, (145-158), 

стр. 147. 
25 Vladimir Veljković, „Vek svetosavlja”, Peščanik, 9. oktobar 2019. 
26 Енциклопедија православља – књига 3, Савремена администрација, Београд, стр. 1712. 
27 Милован Суботић, „Између српства и православља: Однос нације и конфесије након 

800 година од признања аутокефалности СПЦ”, Култура полиса, посебно издање бр. 2, Нови 
Сад, 2019, стр. 86. 

28 Ibid. 
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овакав несекуларни спој за који сматрају да је непримерен Европи 21. века. Та-
кође, критици ултимативног загрљаја националног са верским често се придру-
жују и они борци за монолитније православље, налик оном за које неприкосно-
вену јурисдикцију има Ватикан. Уопште узевши, „политичка идеологизација све-
тосавља представља и најчешћи облик његове деструктивне митологизаци-
је”.29 Њени поборници истичу да је превасходни циљ Светог Саве био много 
више „овоземаљског” карактера, те да се огледао кроз настојање да национал-
но освести и политички осамостали српски народ. Стога, „његово богословје 
они сагледавају као настојање да се земаљски циљеви прикрију уз помоћ висо-
копарне црквене реторике”.30  

Да ли идентитетски примат припада  
српству или православљу? 

У делу који се односи на православни идентитет Срба и светосавље (пред-
стављено као својеврсна особеност нераскидивог споја „земаљског и небеског”), 
много тога је већ речено. Питање које се даље намеће јесте: има ли српства без 
православља, или, прецизније речено: да ли је православље једини (или супре-
мирајући) идентитет код Срба? И, заиста, ово је једно од суштинских питања која 
су одувек интригирала српске интелектуалце, клер, па и упорне аналитичаре из 
окружења и света, који су истицали да су Срби старија категорија од вере коју су 
прихватили, те да постоје још неки идентитети који их одређују.  

Међу српским интелектуалцима деветнаестог века постојала је теза, чији је 
најгласнији заговорник био Вук Стефановић Караџић, да суштину српског на-
ционалног идентитета чини српски језик.31 Полазећи од језика као исконског 
одређења једног народа32 и идући за тим исконским, „сматрао је језик старијим 
                              

29 Ibid. 
30 Јелена Грбић, „Светосавље – омен за нумен православља”, Саборност, 7/2013, стр. 152. 
31 Ова теза је наставила да живи до дана данашњег и има значајан број подржавалаца. 
32 Језик, као најбитније идентитетско одређење народа, и у савременом миљеу фигурира 

као једно од најзначајнијих. Недавно истраживање америчког Истраживачког центра Пју 
(Pew Research Center), на тему „Шта је потребно да бисмо истински били ‘један од нас’”, на-
води занимљива гледишта о овом питању у различитим земљама. У обзир су узета четири 
критеријума – језик, обичаји и традиција, вера и земља порекла. Резултат истраживања по-
казује да је у Европи (уз изузетак Грка и Мађара), Сједињеним Државама, Канади, Аустрали-
ји и Јапану за одређивање националног идентитета важнији језик од места рођења, обичаја 
или религије. Анализирајући ово истраживање, и покушавши да пројектује резултате сличног 
питања на примеру Србије, социолог Јово Бакић истиче како би „Срби у сличном истражива-
њу били ближи Грцима, по томе што би вера играла већу улогу него код других европских 
народа, што је производ историјских и политичких околности у којима се идентитет форми-
рао у односу на освајаче (Османлије, Аустроугари…)”. Тражење идентитета у религији по-
себно је проблематично за овог социолога, јер би то значило одрећи се културног доприноса 
Срба католика, попут Руђера Бошковића или Матије Бана. Према: Ана Оташевић, „Иденти-
тет на трапезу језика, нације и културе”, Политика, 13. јул 2017. 
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и важнијим чиниоцем идентитета од религије/конфесије, као што је зарад чи-
стог народног говора одбио да у српску језичку норму уђе црквенословенски и 
славеносрпски”.33 Вођен оваквим идентитетским опредељењем он је тврдио да 
су „прави Хрвати само чакавци и кекавци или кајкавци, док су штокавци у ства-
ри Срби”.34 Караџић напомиње да само они „закона Грчкога” (православне ве-
ре) себе зову Србима или Србљима, а да „остали овога имена неће да приме”. 
Он каже да муслимани себе сматрају правим Турцима, „премда ни од стотине 
један не зна Турски”.35 Разрађујући ову тезу, Вук Караџић за католике истиче да 
себе „зову по мјестима у којима живе”: Славонци, Босанци (или Бошњаци), 
Далматинци и Дубровчани, а да их књижевници зову Илири или Илирци. Он до-
даје да их прaвославци зову још и: Буњевцима (у Бачкој), Шокцима (у Срему, 
Славонији и Хрватској), те Латинима (око Дубровника и по Боки Которској), а „у 
пријатељскоме разговору” и Кршћанима.36 

Вуков став о постојању „Срба сва три закона” изазивао је опречне комента-
ре, како у том добу, тако и данас. У Ивићевој и Кашићевој Историји српског на-
рода истиче се како је ово Вуково гледиште, пре свега, почивало на романти-
чарском поимању језика као битног темеља народности, као и на његовом од-
бијању да се, са позиција образованог Европљанина и антиклерикалца, помири 
са, како они истичу „пресудном улогом религије при националном опредељива-
њу”.37 Ови аутори истичу да је Караџић, као добар познавалац западне културе, 
с правом примећивао да верска подељеност није спречавала образовање не-
мачке, холандске, мађарске, словачке и других нација, али да су „на тлу срп-
скохрватског језика историјски услови били друкчији”.38 

Тезу да је на овим просторима религија она кључна идентитетска водo-
делница народа заступали су и заступају и многи историчари. У књизи „Срби 
међу европским народима” Сима Ћирковић истиче да се „баш на балканском 
тлу, међу Србима и њиховим јужнословенским суседима, на подлози једнога је-
зика, једног дијалекатског континуума, показало како може израсти више етнич-
ких заједница, као и да подељеност по другим критеријима (верским, политич-
ким) може утицати на диференцијацију и разграничење међу језицима”.39 Да-
                              

33 Према: Д. Иванић (прир.), „Вук о српском језику и књижевности или Срби сви и свуда”, 
у: Вук Стефановић Караџић, Срби сви и свуда: о књижевности и језику (предговори, критике, 
полемике, чланци, писма), Андрићград, стр. 11–45. 

34 Студија је написана 1836, а објављена у књизи „Ковчежић за историју, језик и обичаје Срба 
сва три закона” 1849. године. Више у: Вук Стефановић Караџић, Срби сви и свуда, доступно на 
http://ivoandric.no/biblioteka/Istorija/Vuk%20Stefanovic%20Karadzic%20-
%20Srbi,%20svi%20i%20svuda.pdf 21/06/2019. 

35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Pavle Ilić, Jovan Kašić, Istorija srpskog naroda V-2: Kulturna istorija Srba u XX veku, Srpska 

književna zadruga, Beograd, 1983. 
38 Ibid, стр. 28. 
39 Sima Ćirković, Srbi među evropskim narodima, оп. цит., стр. 81. 
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кле, Ћирковић недвосмислено супремира значај верске границе која је раздва-
јала католичке Хрвате од православних Срба и обе хришћанске групе од њихо-
вих исламизованих сународника, који су дуго сматрани за Турке, те истиче да 
се „верска граница не намеће толико разликом у догмама, колико комплексом 
културних обележја која се с временом око једне вероисповести кристалишу”.40 

Милорад Екмечић у још значајнијој мери наглашава супремацију верског у ле-
пези осталих идентитетских обележја балканских народа. Тако у књизи „Дуго кре-
тање између клања и орања” он запажа да су све „балканске нације, изузев албан-
ске, омеђене границама истоветне религије и њене црквене организације”.41 Овој 
теми Екмечић се враћа говорећи о босанскохерцеговачком устанку (1875‒1876), 
којом приликом истиче да „оно што је општеприхватљиво за целу науку, јесте исти-
на да иза свих тих процеса изградње националне свести стоји религија као водо-
делница нација”, те додаје да „после Берлинског конгреса религија као вододелни-
ца нација на јужнословенском простору цвета у велике политичке идеологије”.42 

Тезу о религији као важној детерминанти у профилисању нација код нас 
подупире и Дарко Танасковић када каже да је „у периоду стварања модерних 
нација за наш простор кључни критеријум за национално разврставање етнич-
ки и језички блиских народоносних група постала верска припадност”.43 Он, 
истина, говори и о лимитирајућем домету српства као нације због ограничава-
ња на само једну веру/конфесију и истиче да је „готово потпуно укинута могућ-
ност да Срби буду, како је говорио још Вук Караџић, ’свих трију закона’, што је 
умногоме сузило опсег српског националног (само)одређивања”.44 

Социолошки кругови су се, такође, бавили значајем религије у контексту 
формирања и опстајања националног идентитета. Коковић и Жолт тако истичу 
да је „током дугог временског периода религијски идентитет био или кључ-
ни елемент у одређивању етничког идентитета, или је сам прерастао у примар-
ни идентитет, потискујући остале елементе етницитета у други план”.45 Слично 
запажање износи и социолошкиња Зорица Кубуровић у својој књизи „Верске за-
једнице у Србији и верска дистанца”, где религију препознаје као „значајаног 
чиниоца етничког идентитета католичких Хрвата, православних Срба и мусли-
манских Бошњака, који су сви Јужни Словени и сви говоре готово истим јези-
ком”46. Дела савремене публицистике такође се дотичу овог феномена. Један 
од најзначајнијих српских књижевника Добрица Ћосић, који свакако није био по-
                              

40 Ibid, стр. 82. 
41 Milorad Ekmečić, Dugo kretanje između klanja i oranja – Istorija Srba u Novom veku (1482–1992), 

drugo, dopunjeno izdanje, Zavod za udžbenike, Beograd, 2008, стр. 69. 
42 Ibid, стр. 71. 
43 Јелена Чалија, „Није баш сваки Србин православне вере”, Интервју са проф. др Дарком 

Танасковићем, Дневни лист Политика, Београд, 26. септембар, 2010, стр. 8. 
44 Ibid. 
45 Lazar Žolt, Dragan Koković, „Etnička distance u Vojvodini”, Sociološki pregled, br. 3. 2005, стр. 77. 
46 Zorica Kuburović, Verske zajednice u Srbijii i verska distanca, CEIR Novi Sad, 2010, стр. 111. 
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знат као религиозан човек, јасно је истицао религију као кључног чиниоца при-
ликом српског самоидентификовања. Тако, у свом последњем остварењу, Ћо-
сић каже: „о опстајању српског етноса у наредним вековимa, од православне 
вере – не видим јачи иманентни чинилац”.47  

Очито је да су се на примеру идентитетских трвења код Срба искристалисала 
два водећа концепта националног идентитета. Према једном, који заступају посебно 
књижевници и филолози, темељ српства је српски језик, и овај концепт види пра-
вославље тек као подскуп нечега много већег ‒ српске нације. Тој тези иде у прилог 
чињеница да су се „неки неправославци изјашњавали као српски књижевници; међу 
њима је било католика (Матија Бан, Медо Пуцић, Иво Стојановић, Валтазар Боги-
шић, Петар Будмани, Марко Цар, Милан Решетар, Антун Фабрис, Лујо Војновић, Лујо 
Бакотић, Иво Ћипико, Ђуро Виловић, Нико Бартуловић, Иво Андрић, Сибе Миличић), 
муслимана (Осман Ђикић, Хамза Хумо, Меша Селимовић), мојсијевске вере или бар 
јеврејског порекла (Алфред Розенцвајг – Ненад Митров, Павле Бихаљи, Исак Само-
ковлија, Ото Бихаљи-Мерин, Мони де Були, Оскар Давичо, Ели Финци, Ерих Кош, 
Данило Киш, Давид Албахари) и протестаната (Људевит Вуличевић)”.48 

Према другом концепту, којег заступају најчешће свештеници и историчари, 
темељ српства је православље. Та је теза је, како то истиче Ђорђевић, плау-
зибилнија јер „кроз историју православље сачињава окосницу српског нацио-
налног идентитета”.49 Књижевни језик Срба и Хрвата данас је (скоро) исти, али 
оно што их дели је конфесија: Срби су православци, а Хрвати римокатолици. 

На крају би се могло констатовати да српски национални идентитет50 сачињава-
ју многи чиниоци, али су најважнији: језик, писмо, државно-правна традиција и рели-
гија. Међу свим тим чиниоцима, бар уколико говоримо о нечему што је издржало 
пробу времена, најфреквентнији се односи на религију/конфесију, јер се по том чи-
ниоцу Срби очито сврставају у источнохришћанску (православну) цивилизацију. 

Однос религијског и етничког на примеру  
ратова деведесетих 

У ширем схватању балканских сукоба деведесетих, присутни су наративи пре-
ма којима се на ове сукобе гледа као на верске ратове компликованог карактера и 
променљиве корелативности између две конфесије хришћанства и сунитског 
                              

47 Dobrica Ćosić, U tuđem veku, Službeni glasnik, četvrto izdanje, Beograd 2012, стр. 62. 
48 Vladislav Đorđević, „Svetosavlje – entelehija srpstva”, Ljudi govore, Časopis za književnost i 

kulturu, 2012, стр. 3.  
49 Ibid. 
50 Према поједностављеном, али и суштински тачном виђењу Ане Трбовић, „три су елемента, 

заједно са наслеђем династије Немањић, била пресудна у стварању идентитета и његовом 
очувању током стране доминације: Српска православна црква, Косовски мит и Српски језик”. (Ana 
Trbovich, A Legal Geography of Yugoslavia's Disintegration, Oxford University Press, USA. 2008, p. 69.) 



ВОЈНО ДЕЛО, 4/2020 
 

 42  

 

огранка Ханифијског мезхеба51 најмлађег монотеизма. Међутим, уколико бисмо се 
водили оном недвосмисленом премисом према којој су религијски ратови искључи-
во они који се воде око религијских спорова и питања, онда се за поменуте сукобе 
с правом може закључити да нису били религијски (или бар не у ужем, примарном, 
смислу), јер нису вођени поводом непомирљивих религијских разлика и на тај на-
чин генерисаних проблема. По томе се они, дакако, разликују од неких религијских 
ратова у прошлости. На пример, верски ратови у Европи у 17. веку не би били мо-
гући без протестантске реформације, која је de facto представљала чин религијске 
реформе и трансформације. Штавише, ако прихватимо да се „важност религијске 
димензије неког сукоба повећава у сразмери с обимом у коме се религијске струк-
туре поклапају са структурама моћи у некој држави”,52 онда је јасно да антагонизми 
у којима је нестала бивша СФРЈ ни најмање нису подупирући пример. 

Ту је, наиме, све до краја осамдесетих година прошлог века владала изра-
зита секуларизација комунистичког типа, те се повећање религиозности крајем 
тих година углавном поклапа с преласком из једног квазирелигијског система, 
каква је заправо била идеологија комунизма, у други систем – систем национа-
листичке идеологије. Стога се, као битно, намеће перцепција према којој „кому-
низам и национализам, као и религија, представљају одређене симболичке си-
стеме, на које би могла бити примењена било која шира, функционална или 
симболичка дефиниција религије”.53 Чини се да приликом одређивања нивоа 
партиципације верског у новијим сукобима главну дилему представља питање 
‒ на који начин посматрамо савремену религију, те да ли можемо раздвојити 
верско и религијско и на тај начин јасније одредити ово присуство, односно ка-
ко тачно разликовати религијско од других облика веровања, јер вера по свом 
карактеру може бити религијска, али и нерелигијска. Ако веровања, обреди и 
ритуали представљају главне елементе сваке религије, онда би се, с правом, 
могло устврдити да и квазирелигијски системи, попут комунизма и национали-
зма, садрже ове елементе54 као битне, често и централне делове својих идео-
логија. На нивоу веровања (догме) такође почива утопијско-есхатолошки обра-
зац који садржи националистичка идеологија, а који се ослања на религијско 
                              

51 Ханифијска школа је, од четири сунитске школе права у исламу, уједно и најстарија. 
Најчешће се тумачи да она супремира улогу разума, те да је либералнија него остале три 
школе (Маликијска, Шафијска, Ханбелијска) и има највише следбеника. Најзначајнија кон-
центрација следбеника овог правца налази се међу сунитима у централној Азији, Авгани-
стану, Пакистану, Бангладешу, Индији, Kини, као и у Ираку, Мауританији, Турској, Албанији, 
Босни, Kосмету, Македонији, те уопште на Балкану и на Kавказу. Према: John L. Esposito, ed. 
The Oxford Dictionary of Islam. Oxford: Oxford University Press, 2014. 

52 Према тези немачког католичког теолога Хајнца Гинтера Штобеа (Heintz-Günther Stobbe), 
Hajnc Ginter Štobе, „Religijske implikacije sukoba u Centralnoj i Istočnoj Evropi”, u: Hrišćanstvo, društvo, 
politika, JUNIR godišnjak VI, Niš, 1999, стр. 36. 

53 Milan Vukomanović, „Uloga religije u jugoslovenskim sukobima” u: Nasilno rasturanje Jugoslavije – 
uzroci, dinamika, posledice, Centar za civilno-vojne odnose, Beograd 2004, стр. 129. 

54 Ово се понајпре односи на веру и обреде. 
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наслеђе, нарочито оно које долази из „абрахамовске традиције”55 јудаизма, хри-
шћанства и ислама.  

Што се тиче обреда, већ на нивоу семантике уочавамо паралелизам између 
верских и политичких ритуала, тј. препознатљиве обредне обрасце: „обреда 
прелаза или глорификације религијског, односно војног и политичког вође у ње-
говој земаљској, али и постхумној егзистенцији”56. То је, свакако, и један од од-
говора на питање како се војни врх некадашње СФРЈ на тако једноставан на-
чин „конвертовао из комунистичке у националистичку квазирелигијску матрицу”.  

Ипак, и поред набројаних сличности између религијских и квазирелигијских си-
стема, сукоби у СФРЈ не би се могли безрезервно окарактерисати као квазирели-
гијски или међурелигијски. Разрешење ове дилеме води на тло савремених сукоба 
који су се одвијали и одвијају широм света и чињеницу да се највећи број сукоба у 
свету, у којима религија представља некакав чинилац, не води око религијских пи-
тања, већ је реч, пре свега, о тзв. „идентитетским сукобима”, у којима религија заи-
ста може послужити као погодна differentia specifica којом се некад лакше артикули-
шу много сложенији разлози за конфликт, па и оружани сукоб. И Енцо Пазе (Enzo 
Pace) каже да се „у крилу свих великих светских религија стварају појединци и по-
крети који се служе ’религијским компасом’ у исцртавању когнитивних мапа којима 
се треба кретати ’ментални механизам рата’ и то рата који ствара Непријатеља с 
којим се треба борити и којега, не будимо навини, ’треба уништити’.”57 Зато, наста-
вља Пазе, „политичке вође, а историја нам о томе доста пуно сведочи, и наша не-
давна, увек кад им нестане уверљивих мотива за вођење рата посежу за светим 
вредностима које баштине сви чланови одређене нације.”58 У таквом окружењу ре-
лигије, користећи се својима апаратом ритуала и симбола, упризорују простор, 
својеврсну позоришну представу, у којој се, како даље каже Пазе, „приказује драма 
идентитета, драма угрожености властитога народног бића од Непријатеља”.59  

На тај начин религије се упуштају у рат као делотворно друштвено комуникацијско 
средство које у дубини људских осећаја уверљиво тврди да је прибегавање насиљу 
добро, некад и судбинско, неизбежно. У таквим настојањима одбране угроженог 
идентитета сукоби с непријатељем представљају „животни дах који храни мозак дру-
штва кисеоником колективних покрета” и група с верском основом, што рату даје ес-
хатолошка обележја: то је борба Добра против (удружених) сила Зла. Тиме религије, 
колико год желеле да буду универзалне, постају етничке, а то значи парцијалне, забо-
рављајући при томе, као у случајевима међусобних сукоба католика, православаца, 
протестаната, муслимана и јудаиста да сви потичу из истог Абрахамовог крила. 
                              

55 Абрахамске или аврамске религије је појам који се користи у проучавању упоредне рели-
гије како би се описале оне религије које потичу из заједничке, древне семитске традиције. 

56 Milan Vukomanović, „Uloga religije u jugoslovenskim sukobima” u: Nasilno rasturanje Jugo-
slavije – uzroci, dinamika, posledice, Centar za civilno-vojne odnose, Beograd 2004, str. 130. 

57 Enzo Pace, Zašto religije ulaze u rat? Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb 2009. стр. 56. 
58 Ibid, стр. 57. 
59 Ibid. 
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Управо је то, рекло би се, био случај и са балканским ратовима. Секуларизовано 
друштво, на особен начин, из шездесетих и седамдесетих година прошлог века, у ко-
јем је атеистичка идеологија комунистичког типа утискивала свој препознатљив пе-
чат, како на политичком, тако и на националном, културном и религијском плану, кра-
јем осамдесетих и почетком деведесетих морало се нагло суочити са масовном ет-
номобилизацијом у виду исфорсиране идентификације и религијског и националног. 

Такође, то је било и суочавање са властитом верском полуписменошћу код 
скоро свих религија и конфесија на овом простору у којој су склоност религиј-
ском филетизму60 и популизму пронашли своје сигурно уточиште. Због ових за-
мршених веза, додатно искомпликованих за време ратова деведесетих, након 
дуготрајне политизације религијског (најпре у комунистичкој, а затим и у нацио-
налистичкој обради), дошло је до накнадне, секундарне религизације конфли-
ката. То је, наравно, нашло израза и у неким теоријама о религијским коренима 
сукоба у СФРЈ. Рат у бившој Југославији, 1991‒1995. године, био је, међутим, 
више резултат политичког и међуетничког сукоба. Религија се у њему појављује 
као значајан елемент етницитета, па је, што због превида, што због незнања, у 
том контексту доживљаван и као међурелигијски сукоб.  

Да религијски елемент, иако уткан у све сукобе деведесетих, није био у тој 
мери важан (нарочито не пресудан) сведочи и чињеница да није наглашен ни у 
Дејтонском споразуму, нити у Пакту за стабилност Југоисточне Европе. Како то 
примећује Вукомановић, „у Дејтонском споразуму, религија се спомиње (у јед-
ном сасвим општем смислу) само у Уставу и Анексу о људским правима, док се 
у Пакту за стабилност религија и цркве уопште и не спомињу”.61 

Филетистички потенцијал религије на просторима Балкана са наглашено-
шћу супремације етничког и територијалног у односу на духовно види се и из 
односа религијских заједница према рату схваћеном као територијално пита-
ње. То је нарочито било изражено у оним случајевима где је територијално 
устројство инхерентно самој црквеној организацији, као што је то случај са Срп-
ском православном црквом. Наиме, у ратним условима, светост је све више би-
вала везана за територију, а много мање, у духу Христове поруке, за односе 
између људи, чак и исте етничке припадности, који су насељавали тај простор. 

Политизација религије очито је допринела да религијски фактор буде прису-
тан у многим сукобима на Балкану са краја прошлог и почетка 21. века. Иако 
често навођени као главни разлог, верски сукоби су најчешће били комбинација 
                              

60 Током историје, религијски филетизам се манифестовао у бројним конфликтним ситуација-
ма у којима је долазило до сучељавања између општих религијских начела и посебних национал-
них интереса. Ова појава је дошла до посебног изражаја у време успона националних покрета, 
током 19. и 20. века. Више на тему етнофилетизма и његовог значаја у проучавању компликова-
ног односа између нације и цркве видети у: Саша Марковић „Историја религије, између етнофи-
летизма и образовног предмета”. Српски језик, књижевност, уметност: Зборник радова, 
Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012. стр. 375–387. 

61 Milan Vukomanović, „Uloga religije u jugoslovenskim sukobima” u: Nasilno rasturanje 
Jugoslavije – uzroci, dinamika, posledice, Centar za civilno-vojne odnose, Beograd 2004, стр. 132. 
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сложених и прикривених интереса верских организација злоупотребљених од 
великих геополитичких фактора и инструментализованих од амбициозних ло-
калних политичких вођа. Зато се у овом контексту може говорити и о балкан-
ском облику приватизације религије која је проистекла из њене политизације.  

Наравно, тешко је повући јасну границу између ова два модерна, а често на-
мерно измешана феномена ‒ злоупотребе и употребе религије у сврхе које су 
далеко изван ње саме. Али, с обзиром на њен већ познати и наглашени кон-
фликтни потенцијал није је тешко гурнути и у овај нечасни и насилнички кон-
текст интересних сукоба. Религијске организације, удружене са локалним ниво-
има власти, често су добијале, како то одлично примећује Деспотовић, два об-
лика испољавања конфликтног потенцијала. „Један је онај очигледнији - мани-
фестни облик и други мање видљиви латентни облик. Први се огледа пре 
свега у видљивој повезаности саме религиозности као манифестације везе ког-
нитивног и емоционалног односа према врховном бићу – Богу, док се други ис-
казивао као мање видљива веза која даје неку врсту ексклузивне гаранције за 
одбрану националног и културног идентитета”.62 Модерна историја сукоба на 
Балкану показује да су „најдоминантније биле управо протективна и интегра-
тивна функција религије као хомогенизујућег фактора синтетичких нација, које 
су се лучиле из те везе што је било особито значајно обележје синтетичких на-
ција насталих у контексту планираних процеса геополитике идентитета”.63 

Уместо закључка 

Религијски/конфесионални идентитет је, поред језичког, најважнији сегмент и 
показатељ етничког/националног идентитета. Теоретски је могуће да овај иден-
титет буде самосталан и да није у директној вези са етничком или националном 
припадношћу. У пракси је, међутим, та самосталност знатно сложенија и више-
значнија. Имајући у виду да религијска класификација снажно кореспондира са 
етничком/националном класификацијом, тешко је избећи ситуацију у којој религи-
озност појединца неминовно има и одређено значење у етничком и националном 
дискурсу. Зато се проблем религијског (последично конфесионалног) идентитета 
припадника једне нације или етничке групе не може разумети уколико се посма-
тра изоловано, односно само као проблем религиозности. И религија и нација ну-
де колективни идентитет, те једновремено пружају одговор на вечита питања по-
јединца, попут оног: ко сам ја и где ми је место у заједници? 

У својеврсној утакмици која се на глобалном плану дешава између примата 
религије и нације у свету кључних колективних идентитета данашњице и околно-
                              

62 Љубиша Деспотовић, „Верски идентитети на Балкану”, Културни центар Новог Сада, 4. април 
2019. 

63 Љубиша Деспотовић, Глобализација и геополитка идентитета, Каирос, Сремски Карловци, 
2017. стр. 124. 
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стима у којима се чини(ло) да религија губи примат, она ипак успева да опстане 
понајвише због свог карактера који је чини наднационалном категоријом. Оно 
што представља специфичност источног хришћанства јесте да Православна цр-
ква истиче своју аутокефалност, што аутоматски подразумева и њен национални 
предзнак. Потенцирање нераскидиве везаности православља са српским нацио-
налним идентитетом, који је нарочито обележио период између два светска рата, 
често се тумачи као вид црквеног национализма. У називу „Српска православна 
црква” често се тумачи и редослед по којем је она прво српска, онда православ-
на, а тек онда хришћанска. Владета Јеротић је истицао да се до почетка XX века 
Српска православна црква чешће називала „православна српска црква” и укази-
вао на потребу да она може и треба да „нађе своје место, не само у будућој хар-
моничној заједници свих православних цркава, већ и у својој, од стране духовно 
просветљених умова Србије, претпостављеној мисији ’златног моста’ између Ис-
тока и Запада”.64 О томе да је национализам противан Јеванђељу говорио је и 
Радован Биговић и наглашавао: „Етнофилетизам и етноцентризам јесу јереси 
нашег доба и они потресају и нашу цркву”. На тај начин се „шири комплекс супер-
иорности и заблуда о ’невином Истоку’ и ’трулом Западу’, као да се превиђа да је 
Исток сада на Западу, а Запад на Истоку”.65 

Због тога је нарочито важно да се религиозности вратимо на начин њених 
фундамената, љубави, саборности и праштања. У супротном, и даље ћемо го-
ворити о наизглед апсурдној ситуацији у којој је наш народ „недовољно црквен” 
у време масовног повратка вери и цркви, у доба опште ретрадиционализације 
и десекуларизације друштва, нарочито у светлу чињенице да је СПЦ, према 
свим доступним истраживањима, институција која, поред војске, ужива највеће 
поверење у српској јавности. То посебно треба имати у виду у времену великог 
јубилеја ‒ 800 година од проглашења аутокефалности СПЦ, јер је то прилика 
да размишљамо о важности јасније омеђених јурисдикција светог и профаног у 
српском друштву, оптерећеном различитим антагонизмима данашњице. 

Упоредо са јасније омеђеним идентитетским обележјима и дометима њихо-
вог експонирања код српског народа, нарочито је важна и комуникација са при-
падницима осталих народа и конфесија, како на тлу Србије, тако и у регионал-
ном контексту. Уважавајући комплексан карактер различитих чинилаца културе, 
обичаја, дисперзивних културолошких образаца и верских исповедања код раз-
личитих етничких и верских заједница, Србија треба да се односи према овом 
осетљивом питању на избалансиран начин, те да „свој савремени идентитет 
третира као кохезивни и инклузивни фактор друштва”,66 који би се огледао у 
„заједничком наслеђу свих грађана Србије и интеркултурном дијалогу на свим 
нивоима”.67 Стога је важно да се „савремена стратешка култура Републике Ср-
                              

64 Владета Јеротић, Вера и нација, Ars Libri, Београд, 2004, стр. 18. 
65 Радован Биговић, „Православље и верска толеранција”, Kултура, Београд, 1993. 
66 „Стратегија развоја културе Републике Србије од 2017. до 2027.”, стр. 2. 
67 Ibid. 
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бије, нарочито у контексту ових лако антагонизујућих фактора, попут различи-
тих етничких и конфесионалних идентитета, базира на култури сећања и разу-
мевања, на активном доприносу развоју регионалног и европског културног 
простора, а све у мисији општег развоја, позиционирања и увећања угледа у 
међународном контексту“. 
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Religious and Ethnic Context  
of the Serbian Strategic Culture 

 
n the paper entitled “Religion as a factor of strategic culture on the examples of 
Christianity and Islam” there is an analysis of the ideas and values that 

distinguish what is “allowed”and what isn’t, primarily in the use of force. This paper 
has a global character, so there was  the need to continue the research on how 
religion participates in the strategic orientation of specific countries. How does 
Serbia relate to this factor of strategic culture? To what extent does it participate in 
the current political reality? How does this factor communicate with the equivalent 
narratives in the surrounding countries, especially in the light of the conflicts during 
the 1990s? Where is the difference between the ethnic and religious context of the 
identity? To what extent  do these two contexts support each other, and to what 
extent are they an obstacle to  the identity profiling of our society? These are some 
of the research questions of this paper. The multidisciplinary approach and the 
referred literature represent a valid framework for correct and objective answers to 
the mentioned questions. 

Key words: strategic culture, religion, Orthodoxy, ethnicity, people, nation, security, war 
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 раду се разматра питање очувања и афирмације српске 
стратешке културе са циљем да се идентификују неки од 

кључних чинилаца и механизама који утичу на њену артикулацију. 
Како национална култура представља ширу идеациону основу стра-
тешке културе, на примеру српског народа указано је на поједине чи-
ниоце националне културе (литерарно наслеђе, историју и географи-
ју) који одређују приступ питањима употребе силе и рата. У фокусу 
овог рада налази се питање афирмације српске стратешке културе 
посредством друштвених институција, које, с обзиром на своју дру-
штвену улогу, имају највећи утицај на пренос знања о чиниоцима 
стратешке културе. У односу на разнородне друштвене институције 
које утичу на образовање и понашање појединаца, издвојене су 
образовне и медијске институције као кључни друштвени субјекти ко-
ји утичу на очување и афирмацију стратешке културе. Разматрање 
улоге ових институција укључује и представљање резултата истра-
живања о стању безбедносне културе код младих у Републици Ср-
бији. Значај овог истраживања проистиче из чињенице да, поред 
осталог, пружа увид у ставове средњошколаца о доприносу образов-
них и медијских институција у спознаји безбедносне проблематике. 

Кључне речи: стратешка култура, национална култура, српска 
стратешка култура 

Увод 
 

вођење културалне перспективе у науку међународних односа наступа 
крајем 70-их година 20. века, као исход критике тада доминантног теориј-

ског приступа у анализи нуклеарне доктрине Совјета и Американаца, оличеног 
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у теорији игара. Апстрактној и акултуралној перспективи теорије игара Џек 
Снајдер (Jack L. Snyder) супротставља концепт „стратешке културе” (strategic 
culture). Овај концепт заснива се на схватању да се стратешко мишљење, а ти-
ме и војне доктрине држава темеље на историјским, организационим и поли-
тичким факторима који представљају исход специфичних околности развоја 
једне државе.1 Сходно томе, Снајдер је сматрао да обе суперсиле поседују је-
динствен приступ формулацији стратегије, утемељен на културалним особено-
стима. То потврђује и његова теза да „ни совјетски ни амерички стратези нису 
акултурални и без предрасуда теоретичари игара”.2 Ова културална перспекти-
ва међународних односа није одмах заживела у науци, већ је своје „сазревање” 
доживљавала на маргинама академског дискурса, потиснута превасходно нео-
реалистичком визијом међународне политике.3 Тек са успоном социјалног кон-
структивизма овај концепт доспева у средиште академског дискурса науке о 
међународним односима. Алистер Џонстон (Alastair Ian Johnston) наводи да се 
конструктивистичка перспектива стратешке културе супротставља аисториј-
ским и тзв. „објективним” варијаблама, у виду материјалних капацитета и тех-
нологије. Ове варијабле уживају секундарни значај, примат се придаје начину 
њихове перцепције која je одређена „сочивима” стратешке културе.4 

Полазећи од тога да национална култура представља ширу идеациону 
основу стратешке културе, на примеру српског народа указано је на поједине 
чиниоце националне културе (литерарно наслеђе, историју и географију) који 
одређују приступ питањима употребе силе и рата. Идентификовање и анализа 
ових чиниоца омогућава сагледавање начина на који национална култура „кул-
тивише” стратешко мишљење и деловање српског народа. У фокусу овог рада 
јесте питање очувања и афирмације српске стратешке културе посредством 
друштвених институција, које, с обзиром на своју друштвену улогу, имају најве-
ћи утицај на пренос знања о чиниоцима стратешке културе. У односу на разно-
родне друштвене институције које утичу на образовање и понашање поједина-
ца, издвојене су образовне и медијске институције као кључни друштвени су-
бјекти који утичу на очување и афирмацију стратешке културе.  
                              

1 Jack L. Snyder, The Soviet Strategic Culture. Implications for Limited Nuclear Operations. 
RAND CORP, Vol. 2154. No. AF, 1977. 

2 Ibid., p. 6.  
3 Кенет Волц (Kenneth Waltz) посматра све државе као функционално сличне, јер при-

марно теже опстанку. Кључна разлика коју он идентификује међу њима тиче се количине мо-
ћи којом свака од њих располаже у оквиру система дистрибуције моћи. Наиме, Волц тврди 
да се структура система мења са променом дистрибуције моћи међу јединицама система. 
Тиме он идентификује дистрибуцију моћи као кључну варијаблу која детерминише међуна-
родну политику. За њега равнотежа моћи представља кључни образац међународне полити-
ке, који своје исходиште налази у тежњи свих држава ка остваривању безбедности. У складу 
са такви поставкама, међународна политика је детерминисана искључиво материјалним ка-
пацитетима држава, што у потпуности искључује значај културалних варијабли. Видети: Ken-
neth Waltz, Theory of International Politics. Addison-Wesley Publishing Company, Boston, 1979. 

4 Alastair Iain Johnston, „Thinking about strategic culture.” International security, Vol. 19, No. 4, 1995b. 
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Стратешка култура 
Као што је наведено, утемељење концепта стратешке културе везује се за 

Снајдеров покушај да укаже на разлике у приступу нуклеарној доктрини иманентне 
Американцима и Совјетима. Снајдер оспорава тада доминантно становиште по-
знато као „технолошки детерминизам”, чији заговорници тврде да карактеристике 
нуклеарног наоружања условљавају истоветан приступ питању његове употребе.5 
Насупрот томе, он истиче да специфичне околности и фактори развоја сваке наци-
је узрокују разлике у креирању нуклеарне доктрине. Сматрао је да је совјетско 
стратешко мишљење одређено специфичним историјским и политичким околно-
стима, које су обликовале оквир и перспективу анализе спољнополитичких пита-
ња.6 Та перспектива са које државе приступају спољној политици одржава страте-
шку културу. Овај концепт рефлектује утицај културалних елемента на подручје 
перцепције, мишљења и деловања у односу на претње националној безбедности. 

У одређењу концепта стратешке културе Снајдер наводи да „стратешка кул-
тура може бити дефинисана као укупан скуп идеја, условљених емоционалних 
одговора и образаца свакодневног понашања које су чланови националне 
стратешке заједнице акумулирали кроз обуку или имитацију и које деле међу-
собно у односу на нуклеарну стратегију”.7 Дакле, фокус је на целини ставова и 
схватања који наводе и ограничавају мисао о стратешким питањима, утичу на 
начин њиховог формулисања и постављају дискурс и концептуалне параметре 
„стратешке дебате”. Према Снајдеру, спољнополитичка питања и проблеми не 
бивају анализирани објективно, већ се процењују кроз „прецептуална сочива” 
стратешке културе.8 Полазећи од интелектуалне историје совјетске стратешке 
мисли и осећајa за политички и организациони контекст одбрамбеног одлучи-
вања, Снајдер сматра да то пружа основу за разматрање совјетских ставова по 
питању нуклеарног наоружања.9 По њему, специфични фактори под чијим ути-
цајем се одвијао развој једне нације битно обликују њено стратешко мишљење 
и деловање. Јединствене историјске, политичке и културолошке околности гра-
де одређену перспективу спољне политике (стратешку културу), рефлектујући 
вредности националне културе на поље стратешког мишљења. Као носилац 
стратешке културе јавља се нација, чија култура представља темељну идеаци-
ону основу за анализу спољнополитичких процеса и догађаја.  

Након што је Снајдер увео концепт стратешке културе у науку међународних 
односа, уследио је период све интензивније академске дискусије међу пред-
ставницима ове научне дисциплине у настојању да се прецизира његов садр-
жај. Алистер Џонстон поделио је концептуализацију стратешке културе у „три 
                              

5 Jack L. Snyder, op. cit. 
6 Ibid., p. 7. 
7 Ibid., p. 9. 
8 Ibid., p. 8.  
9 Ibid., p. 8. 
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генерације” аутора. Прва генерација обухвата крај 70-их година 20. века и везу-
је се за Снајдера и хладноратовски нуклеарни ривалитет Совјета и Американа-
ца. Друга генерација настаје средином 80-их и такође је усмерена на суперси-
ле, али из грамшијевске перспективе. У фокусу ове генерације налазе се поли-
тичко-војне елите и њихова инструментализација стратешке културе у сврху 
достизања сопствених интереса. И, на крају, трећа генерација настаје 90-их го-
дина, а утемељена је на позитивистичком приступу који има за циљ да се успо-
стави јасна узрочно-последична веза између стратешке културе и понашања.10  

Иако је Снајдер сковао термин „стратешка култура” он не заузима централ-
ну улогу у приступу прве генерације аутора. Као утемељивач приступа ове ге-
нерације јавља се Колин Греј (Colin S. Gray). Његова теза да стратешка култу-
ра омогућава контекст за разумевање понашања (стратегије) пре него непосре-
дан узрок, кључна је поставка приступа прве генерације.11 У одређењу концеп-
та Греј истиче: „Стратешка култура састоји се од социјално конструисаних и 
пренетих претпоставки, навика, традиције, и преферираних метода деловања – 
то јест, понашања – који су мање или више специфични за одређену географ-
ски засновану безбедносну заједницу”.12 Према Греју, концепт стратешке култу-
ре подразумева да различите „безбедносне заједнице” (нације) мисле и делују 
другачије на стратешком плану, док значај националне културе проистиче из 
тога што она представља извор моралних фактора који се непосредно односе 
на природу и карактер рата.13 Аналогно Снајдеровом и Грејовом поимању стра-
тешке културе, Кери Лонгхурст (Kerry Longhurst) истиче да овај концепт пред-
ставља „карактеристичан скуп веровања, ставова и пракси у односу на употре-
бу силе, који су неговани од стране колектива и настају постепено током време-
на, кроз јединствен историјски процес”.14 Иако наводи да стратешка култура од-
ражава приступ „колектива” (нације) у односу на употребу силе, Лонгхурст из-
дваја политичко-војне елите као кључне носиоце стратешке културе. Стога 
сматра да је у анализи стратешке културе неопходно фокусирати се на елите, 
док се јавност посматра као шири „контекстуални миље”.15 

Утемељивач приступа треће генерације Алистер Џонстон овом концепту при-
ступа кроз призму позитивизма, са циљем да успостави узрочно-последичну везу 
између стратешке културе (независне варијабле) и понашања (зависне варијабле). 
Он наводи да исходиште стратешке културе чини национална култура, посебно 
                              

10 Alisatir I. Johnston, Cultural realism: Strategic culture and grand strategy in Chinese history, 
Princeton University Press, Princeton, 1995. 

11 Colin S. Gray, „Strategic culture as context: the first generation of theory strikes back”, Revi-
ew of international studies, Vol. 25, No. 1, 1999. 

12 Colin S. Gray, Nuclear strategy and national style, Hamilton Press, Maryland, 1986, p. 28. 
13 Gray, Colin S. „Out of the wilderness: Prime time for strategic culture” in: Johnson, Jeannie 

L., Kerry M. Kartchner, and Jeffrey A. Larsen. Strategic Culture and Weapons of Mass Destruction. 
Palgrave Macmillan, New York, 2009. 

14 Kerry Longhurst, Germany and the use of force, Manchester University Press, 2018, p. 17. 
15 Ibid., p. 21. 
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апострофирајући значај филозофског и литерарног наслеђа једне нације у облико-
вању њених „стратешких преференција”.16 Џонстон наводи: „стратешка култура је 
интегрисани ’систем симбола’ (нпр. аргументација, структуре, језици, аналогије, 
метафоре) који делује на успостављање свеприсутних и дуготрајних стратешких 
преференција формулисањем концепата улоге и ефикасности војне силе у међу-
државним политичким питањима и обавија ове концепције са таквом ауром чиње-
ничности да стратешке преференције изгледају јединствено реалистичне и ефика-
сне”.17 Када је реч о „објекту анализе” приликом идентификовања стратешке култу-
ре, Џонстон истиче да је неопходно обратити пажњу на „доносиоце одлука” (deci-
sion-makers), односно „стратеге, војне лидере и елиту националне безбедности.”18 

Претходно наведена становишта указују на чињеницу да стратешка култура 
своје исходиште налази у националној култури (историји, географији, религији, 
литерарном наслеђу, филозофији, итд.) једне нације. Ова веза подразумева да 
стратешка култура рефлектује фундаменталне вредности националног иденти-
тета на поље спољнополитичког деловања. Услед тога, очување и афирмација 
стратешке културе која ће рефлектовати темељне интересе и вредности једне 
нације јавља се као фундаментални предуслов остваривања националне без-
бедности. Као носилац стратешке културе идентификована је друштвена зајед-
ница (нација). Међутим, приликом истраживања стратешке културе аутори углав-
ном дају предност анализи друштвених елита (политичких и војних) у односу на 
јавност. У складу са предметом овог рада, који се састоји у разматрању артику-
лације српске стратешке културе, неопходно је идентификовати кључне чиниоце 
националне културе који се тичу безбедносне проблематике, као и механизме ко-
јима се може остварити њихово „култивисање” у друштвеној заједници.  

Друштвене институције као механизам  
артикулације стратешке културе  

Како већина поменутих аутора у својим становиштима истиче националну 
културу као исходиште стратешке културе, неопходно је конкретизовати пита-
ње артикулације потоње културе из њене шире идеационе основе. Када је реч 
                              

16 Alastair Iain Johnston, „Thinking about strategic culture.” International security, Vol. 19, No. 4, 1995a. 
17 Ibid., p. 15. 
18 Према Џонстону, стратешка култура као „систем симбола” састоји се од основних 

претпоставки о уређености међународног окружења, тачније, о схватању улоге рата у људ-
ским односима. Овај сегмент стратешке културе тиче се претпоставке о рату као инхерентној 
карактеристици међудржавних односа или феномену који је могуће превазићи путем сарад-
ње. Затим, стратешку културу чине и претпоставке које се тичу природе других држава, који 
се поимају као пријатељ или непријатељ. И, на крају, последњи сегмент стратешке културе, 
према Џонстону, тиче се легитимности употребе силе као средства спољнополитичке делат-
ности. Ова три елемента заједно чине централну парадигму стратешке културе. Видети: Ala-
stair Iain Johnston, „Thinking about strategic culture.” International security, Vol. 19, No. 4, 1995. 
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о националној култури, Хофстеде (Geert Hofstede) дефинише националну кул-
туру као „ментално програмирање: образац мишљења, осећања и деловања 
које свака особа стекне у детињству и примењује кроз читав живот”. Према Ја-
нићијевићу „национална култура може се дефинисати као скуп претпоставки, 
веровања и вредности које деле припадници једне националне заједнице и који 
битно одређују њихово разумевање света, као и понашање у њему”. Из наведе-
них дефиниција проистиче став да национална култура подразумева обликова-
ње појединаца тако што наведена веровања, перцепције и вредности утичу на 
обликовање односа у оквиру заједнице, истовремено артикулишући потребу за 
њиховом формализацијом кроз правни систем. Национална култура поставља 
оквир и даје смернице приликом разматрања питања безбедности, његове кон-
цептуализације и операционализације. 

Ауторка Џени Џонсон (Jeannie L. Johnson) указује да стратешку културу одре-
ђују они чиниоци националне културе који се односне на област „безбедносне 
политике”. Она издваја четири варијабле националне културе које утичу на без-
бедносну проблематику. Реч је о идентитету (самосвојности), вредностима, пра-
вилима и светоназору (погледу на свет). Џонсонова наводи да идентитет обухва-
та начин на који нација себе доживљава и свој (национални) карактер, као и сво-
је регионалне и глобалне улоге. Вредности се тичу материјалних и/или идеацио-
них фактора који су одабрани у односу на друге факторе процесом анализе тро-
шкова и користи, док се правила односе на прихватљиве и очекиване моделе по-
нашања. И, на крају, светоназор обухвата поглед на свет креиран посредством 
веровања (истинитих или погрешних) и искустава или недостатка искустава. У 
изворе стратешке културе, према Џени Џонсон, сврстава се широк спектар чини-
лаца националне културе (географија, историја, религија, интеракција са другим 
нацијама, природни ресурси, итд.). Сви ови елементи чине основу претходно на-
ведених варијабли које утичу на безбедносну политику нације.19 Дакле, наведене 
варијабле рефлектују утицај чинилаца националне културе на приступ спољној 
политици. Тако креиран приступ спољној политици, прожет културним особено-
стима нације, одржава њену стратешку културу. 

У погледу утицаја културе на понашање Питер Казанштајн (Peter Katzenstein) 
истиче да културно окружење обликује стање идентитета, а оно заузврат утиче на 
понашање. Такође, он сматра да је безбедносно окружење део културалног и ин-
ституционалног окружења, а не искључиво материјалног окружења.20 Суштински, 
Казанштајн указује на социјалну конструкцију безбедности, која бива сагледавана 
кроз призму културалног. Национална култура као главна детерминанта национал-
ног идентитета, одређује спектар вредности које чине основу опстанка и развоја 
друштвене заједнице. Услед тога, дате вредности бивају препознате као фунда-

                              
19 Jeannie L. Johnson, „Strategic culture: Refining the theoretical construct.” Defense Threat 

Reduction Agency Advanced Systems and Concepts Office, 2006. 
20 Peter J. Katzenstein, The culture of national security: Norms and identity in world politics, 

Columbia University Press, New York, 1996. 
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ментални интерес друштвене заједнице, чиме се понашање појединаца и целокуп-
не заједнице усмерава ка њиховом „култивисању”. Како национална култура пред-
ставља извориште стратешке културе, развој националне свести о темељним кул-
турним вредностима јавља се као један од фундаменталних предуслова њеног 
очувања и афирмације. Спознаја вредности које чине „језгро” идентитета омогућа-
ва развој свести чланова нације о потреби и средствима њихове заштите.  

Неговање националне културе подразумева делатност различитих друштве-
них институција, које синергијски, али на различите начине, свака у свом домену, 
доприносе развоју (само)свести народа. Како наводи Станаревићева, „свака кул-
тура развија институције за васпитање и образовање које члановима групе/дру-
штва преносе знања важна за развој, очување и опстанак те групе.” Према Ста-
наревићевој, институције које утичу на образовање и понашање појединца у 
кључним областима друштвеног живота су: а) породица и мрежа друштвених од-
носа за спровођење репродукције и социјализације; б) институције у области 
образовања и обуке које треба да обезбеде пренос и неговање знања, способно-
сти и специјализованих вештина; в) институције у области тржишта рада и при-
вреде које треба да обезбеде производњу и дистрибуцију робе и услуга; г) инсти-
туције у области владавине права, политике које треба да обезбеде одржавање 
друштвеног реда и стабилности и, на крају, културне, медијске и верске институ-
ције, које треба да обезбеде развој контекста значења, вредносних оријентација 
и симболичких кодова.21 У односу на бројне институције које утичу на образова-
ње и понашање појединаца, у контексту артикулације стратешке културе, биће 
приказана улога образовних и медијских институција. Њихов одабир заснива се 
на аргументацији да оне уживају примарни значај у креирању знања и развоју 
свести о питањима која спадају у домен стратешке културе.  

Очување и афирмација стратешке културе  
кроз систем образовања 

Образовањем се развија и јача систем вредности и обичаја које једно дру-
штво настоји да промовише у свим приликама. Према Станаревићевој они да-
ље утичу на избор садржаја којима ће дати предност у преносу знања и сред-
ствима која ће користити да би остварили те циљеве. У том смислу, национал-
ни систем образовања представља један од кључних фактора у развоју без-
бедности.22 Образовање има важну улогу информисања и формирања деце и 
младих, као активних чланова заједнице у којој живе, чему треба да допринесу 
сви наставни предмети и целокупан васпитно-образовни процес. Наставни 
предмети који су носиоци националних обележја јесу матерњи језик и књижев-
ност, историја, географија, али и предмети посвећени културном стваралаштву 
                              

21 Svetlana Stanаrević, Koncept bezbednosne kulture i pretpostavke njegovog razvoja, op. cit. p. 308. 
22 Svetlana Stanarević, Koncept bezbednosne kulture i pretpostavke njegovog razvoja, op. cit. p. 295. 
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одређене националне заједнице. „Ови наставни предмети пружају основна са-
знања о култури народа којем се припада, његовој историји и географским обе-
лежјима територије на којој се живи, али и знања о другим народима и култура-
ма”. Поред упознавања културних посебности сопствене националне заједни-
це, пожељно је да ови предмети усмеравају ученике на разумевање и поштова-
ње других народа, креирајући на тај начин толеранцију разлика проистеклих из 
другачије друштвене средине.23 Како наведени предмети омогућавају спознају 
националне културе, то имплицира да је посредством њих могуће симултано 
артикулисати стратешку културу. Ипак, да би се овај циљ остварио неопходно 
је да садржаји обухваћени овим предметима имају одговарајућу безбедносну 
димензију. Тачније, неопходно је да ови предмети, сваки у свом домену, пруже 
најосновнија знања која се тичу безбедносне проблематике.  

С обзиром на значај који уживају у креирању свести о културним особеностима, 
наставни предмети матерњи језик и књижевност, историја и географија биће ана-
лизирани у контексту наставних садржаја којима се утиче на развој српске страте-
шке културе. Матерњи језик и књижевност, као наставни предмет, треба да укаже 
на јединствен језик и писмо, као и свеукупно литерарно наслеђе српског народа. 
Књижевност једног народа представља низ сведочења, која казују о важним исто-
ријским догађајима, култури, традицији и менталитету једног народа. Јован Дере-
тић истиче да народне песме чине централни сегмент српске усмене књижевности; 
оне су најбројније и најпотпуније изражавају дух и карактер народа.24 У контексту 
стратешке културе посебно су значајни литерарни текстови који сведоче о одређе-
ним историјским догађајима, личностима и доминантним мотивима српског народа 
у прошлости. У такве књижевне текстове сврстава се широк опус епске народне и 
уметничке поезије. Како истиче Деретић, епика у изворном смислу обухвата нара-
тивна дела у стиху која се баве озбиљним темама, певају о херојима, полубожан-
ским или божанским лицима од којих зависи судбина племена, народа или људ-
ског рода. Српска усмена епика обухвата период од владавине династије Немањи-
ћа до ослободилачких ратова у XIX веку.25 У том смислу, српска народна епска пе-
сма обухвата широк историјски период од утемељења средњовековне феудалне 
државе све до савремене историје Србије. Управо та историјска димензија српске 
епике чини је есенцијалном за развој стратешке културе, јер она подразумева при-
поведање о херојству и слави српских владара и других историјских личности. Де-
ретић наводи да се „херојско доба” у српској епици не ограничава на период вла-
давине цара Душана и Косовске битке, већ обухвата различите епохе српске исто-
рије, па целокупна епика представља сведочење о јуначкој историји српског наро-
да. Косовска битка је централни догађај српске епске историје, док се хришћанска 
компонента јавља као интегрални део српске историје у епским песмама.26 
                              

23 Ibid., pp. 302-303. 
24 Jovan Deretić, Istorija srpske književnosti, Prosveta, Beograd, 2004. 
25 Jovan Deretić, Srpska narodna epika. Filip Višnjić, Beograd, 2000. 
26 Ibid., p. 45. 
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Доминантне теме и мотиви српске епике обухватају подвиге јунака и самог на-
рода, као и идеале правде и слободе заједно са хришћанским елементима. За-
хваљујући својој историјској димензији, српска епика представља један од кључ-
них чинилаца националне културе и идентитета српског народа. Мотиви којима су 
прожети различити циклуси епске поезије јесу херојство, правда и солидарност 
српског народа у борби за очување свог идентитета и ослобађање од завојевача. 
Ови идеали укорењени у епској поезији представљају важан сегмент националног 
идентитета, који се рефлектује на приступ спољнополитичкој пракси у смислу од-
ређења улоге силе и рата. Према томе, стратешка култура српског народа почива 
на дубоко укорењеном веровању да се отпор и примена силе сматра легитимним 
средством у односу са другим државама које имају освајачке или било које друге 
агресивне намере. Централни мотив епске поезије који чини основу идентитета 
српског народа јесте мотив херојског страдања и жртве зарад одбране слободе. 
Овај мотив изворно се везује за Косовску битку, а своју реафирмацију налази и 
кроз потоње историјске епохе и догађаје. Солидарност и јединство народа у те-
шким временима указују на снажну вољу за ослобађањем од потчињености заво-
јевачима и исконску тежњу за слободом. Дакле, епска поезија као есенцијални 
елеменат националног идентитета српског народа артикулише мотиве херојства, 
жртве, правде и слободе као идеациону основу стратешке културе.  

Поред епске поезије, значајну улогу у јачању националне свести и идентитета 
има лирска народна и уметничка поезија. Како наводи Деретић, током 17. века 
развила се „учена или школска поезија”. Поред песама које славе историјске лич-
ности, или се односе на религиозно-моралне теме, најзначајниje место заузимају 
родољубиве песме. Ову врсту лирске уметничке поезије одликује снажно историј-
ско осећање; српски песници настоје да укажу на то да Срби нису народ без исто-
рије. Најпознатије и највредније родољубиве песме настају под окриљем роман-
тизма. Тада стварају Бранко Радичевића, Јован Јовановић Змај, Ђура Јакшић и 
Лаза Костић. Затим, друго „златно доба” родољубиве поезије наступа током мо-
дерне, када стварају Лаза Костић, Алекса Шантић, Јован Дучић и Милутин Бојић.27 
Ова врста лирске поезије одише осећањима поноса, љубави и емпатије према 
српском народу и његовој историји борбе и страдања, чиме се реафирмишу теме 
и мотиви епске поезије. Управо ова врста лирске поезије, и капитална дела наве-
дених аутора, имају есенцијалну улогу у развоју родољубља и патриотизма. Из 
перспективе стратешке културе, ова врста лирске поезије обилује темама и моти-
вима аналогним епској поезији, што значи да на идеационом плану обликује ко-
лективну свест о борби и ратовању као светим дужностима у случају угрожености 
отаџбине. Славећи жртву и страдање српског народа, родољубива поезија поста-
вља идеале херојства и слободe као фундамент српске стратешке културе.  

Поред матерњег језика и књижевности, наставни предмети историја и геогра-
фија имају важну улогу у развоју стратешке културе једног народа. Њихова улога 
заснива се на пружању знања о позицији свог народа у различитим историјским 
                              

27 Jovan Deretić, Jovan. Istorija srpske književnosti, Prosveta, Beograd, 2004. 
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епохама у односу на друге државе и историјске догађаје. У том смислу, наставни 
предмет географија требало би да пружи основна знања у вези са географским 
карактеристикама српске државе, али и карактеристикама територија других на-
рода у непосредном или даљем суседству. Миломир Степић истиче да је „за срп-
ску стратешку културу, нарочито за њене геополитичке аспекте, од прворазред-
ног значаја вратити у свакодневни оптицај појам српске земље. Упоредо, у колек-
тивне менталне представе потребно је усадити њихове истинске размере и ре-
перна места – планине, реке, мање области, изворне топониме, престонице, твр-
ђаве, манастире, старе градове, археолошка налазишта, попришта важних бита-
ка, места доношења историјских одлука...”.28 Дакле, садржаји обухваћени овим 
наставним предметом који чине исходиште развоја стратешке културе јесу карак-
теристике државних граница, главне саобраћајне и трговинске руте, као и при-
родни ресурси на националној територији. Такође, неопходно је да одређени де-
лови националне територије буду посебно истакнути, због свог историјског и кул-
турног значаја за српски народ. Наставни садржаји из географије требало би да 
укажу на специфичности географског положаја у односу на друге географске 
области и целине. Поред тога, увидом у главне географске карактеристике дру-
гих држава остварује се потребна перспектива за разумевање потреба и интере-
са других држава и чиниоца који утичу на њихово спољнополитичко мишљење и 
деловање. На тај начин могуће је идентификовати главне слабости и предности 
националне територије у њеном стратешком смислу у односу на друге државе и 
карактеристике њихових територија. 

Поред основних знања из области географије, за развој стратешке културе 
значајни су и наставни садржаји из историје. Овај наставни предмет требало 
би да обухвати преглед целокупне историје српског народа, од успостављања 
средњовековне феудалне државе до данас. Наставни садржаји обухваћени 
овим предметом који доприносе развоју стратешке културе тичу се превасход-
но односа српског народа и других народа кроз различите историјске епохе. 
Поред средњовековне српске државе, која чини темељ српске државотворно-
сти, значајни су периоди османске окупације, период устаничке борбе, као и пе-
риод поновног стицања самосталности. Из савремене историје Србије посебно 
су значајни периоди балканских ратова, као и Првог и Другог светског рата. 
Неопходно је да тадашњи односи српског и других народа буду приказани у да-
том историјском контексту. Борба српског народа у два светска рата на страни 
сила Антанте и савезничких снага указује на стратешко опредељење српског 
народа за отпор и борбу против моћнијих завојевача. Поред тога, велико стра-
дање током Првог и Другог светског рата реафирмише мотиве и идеале херој-
ства, жртве и слободе у основи српске стратешке културе. Односи са различи-
тим народима кроз историју представљају важан оквир за сагледавање актуел-
них односа, с обзиром на то да се прошлост углавном јавља као услов sine qua 

                              
28 Миломир Степић, Геополитички темељи српске стратешке културе, Војно дело, No. 8, 

2019, p. 173. 
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non у развоју актуелних односа. У том смислу, добро познавање историје омо-
гућава спознају и анализу сопствене стратешке културе. Тиме се остварује и 
увид у карактеристике стратешке културе других држава и њихове позиције у 
односу на важне историјске догађаје.  

Увид у допринос образовних институција на плану артикулације стратешке 
културе, као и актуелно стање њене развијености, биће остварен приказом ре-
зултата истраживања које су реализовали Бодин, Радојевић и Кесић, под нази-
вом „Стање националне безбедносне културе код младих у Републици Србији”.29 
Пре осврта на резултате овог истраживања, неопходно је прецизирати однос из-
међу концепата стратешке и безбедносне културе, како би се указало на то да 
потоња култура представља релевантан индикатор стратешке културе. У ту свр-
ху биће коришћено одређење безбедносне културе Мариана Числарчика (Marian 
Cieślarczyk). Он повезује безбедносну и одбрамбену културу, при чему их посма-
тра као врсту друштвене матрицe, односно „образац за основне претпоставке, 
вредности, норме, правила, симболе и веровања која утичу на перцепцију изазо-
ва, шанси и претњи, и начин на који се осећа и размишља о безбедности, као и 
понашање и активности појединаца или заједнице”.30 Дакле, Числарчиково одре-
ђење наглашава да основу безбедносне културе чине вредности, норме и прави-
ла, која одређују приступ питањима безбедности и усмеравају понашање поједи-
наца и заједнице. Према томе, безбедносна култура као приступ питањима без-
бедности манифестује се кроз мишљење и деловање, на индивидуалном и наци-
оналном нивоу. Тај национални ниво исказује аналогију са стратешком културом, 
јер обухвата перцепцију и деловање друштвене заједнице (нације) у односу на 
безбедносне претње и изазове. Са друге стране, појединачни ниво тиче се ми-
шљења и понашања појединаца у сфери безбедности у односу на разнородне 
облике угрожавања безбедности. Тако одређен концепт безбедносне културе 
представља својеврсну операционализацију стратешке културе, јер се верова-
ња, ставови и правила са стратешког нивоа преносе непосредно на подручје дру-
штвене заједнице, али и појединачног живота грађана. Према томе, стратешка 
култура представља шири концепт који у себе интегрише безбедносну културу, 
која се јавља као специфична и конкретизована форма приступа безбедносној 
проблематици једне друштвене заједнице и њених чланова.  

Тако постављена концептуална парадигма омогућава да се истраживање о ста-
њу безбедносне културе код младих у Републици Србији искористи као индикатор 
развијености стратешке културе. За потребе овог рада нарочито су значајни резулта-
                              

29 Истраживање пружа увид у ставове средњошколаца, узраста од 16 до 19 година, о појава-
ма и субјектима који утичу на превенцију или угрожавање безбедности. Поред тога, истражива-
ње је обухватило и питања која се тичу општег стања безбедности, утицаја образовања на спо-
знају проблематике безбедности, као и начин информисања младих о питањима безбедности. 
Видети: Миленко М. Бодин, Кристина З. Радојевић и Душан Б. Кесић, Стање националне без-
бедносне културе код младих у Републици Србији, Социолошки преглед, Vol. 53, No. 2, 2019. 

30 Marian Cieślarczyk, Kultura bezpieczeństwa i obronności. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego, 2010, p. 210. 
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ти истраживања који се тичу ставова младих о доприносу школе у превенцији угро-
жавања безбедности и спознаји безбедносне проблематике.31 Према ставовима 
средњошколаца, школе у малој мери (28%) или средње (34%) доприносе у превен-
цији угрожавања. Сличне ставове средњошколци деле и у односу на допринос шко-
ле у спознаји безбедносне проблематике. Највећи број испитаника изразио је став да 
је школовање средње (36%) или у малој мери (27%) утицало на знање о овој обла-
сти.32 Поред затворених питања, упитник је садржао и једно отворено питање, наме-
њено изношењу личних ставова, мишљења и препорука у вези са могућностима уна-
пређења стања безбедности у Републици Србији. Поред осталог, испитаници су у 
одговору на ово питање предложили да се побољша образовање у области безбед-
ности и развоја свести о питањима безбедности међу грађанима. Аутори наводе да 
испитаници не препознају сопствену улогу или улогу удружења грађана у унапређе-
њу стања безбедности, што указује на релативно низак степен развијености безбед-
носне културе.33 Резултати истраживања указују на аналогију ставова средњошкола-
ца у погледу доприноса образовања на проактивном плану. Испитаници сматрају да 
образовни систем нема значајан утицај на спознају безбедносне проблематике, као 
и на превенцију угрожавања безбедности. То представља озбиљан проблем, јер се 
образовање јавља као есенцијални механизам артикулације стратешке културе у 
оквиру друштвене заједнице. Према томе, неопходно је извршити одговарајуће из-
мене наставног програма кроз увођење предмета који ће третирати безбедносну 
проблематику или иновирати наставне садржаје појединих предмета темама из без-
бедности. Уједно, низак степен развијености безбедносне културе може се узети као 
поуздан индикатор стања стратешке културе. То значи да не постоји задовољавајући 
степен знања и разумевања сопствених карактеристика које одређују приступ упо-
треби силе и ратовању, али ни моћи и намера других актера у спољнополитичкој 
арени. Један од фактора који отежава артикулацију кохерентне стратешке културе 
друштвене заједнице, а нарочито њених млађих нараштаја, тиче се постојања раз-
личитих уџбеника и издавача у Републици Србији. Наиме, мноштво уџбеника не га-
рантује квалитет, нити обезбеђује правилно (очекивано) формирање свести младих 
о значајним историјским догађајима и личностима српског народа.  

Утицај медија на артикулацију стратешке културе 
У односу на друштвене институције које утичу на образовање и понашање поје-

динаца, поред приказа улоге институција у области образовања, у овом раду биће 
тематизован и утицај медијских институција. Појавом електронских медија, радија 
                              

31 Испитаници су своје ставове у односу на питања у упитнику изражавали на скали од 1 
до 5 (1 – нимало; 2– у малој мери; 3 – средње; 4 – у великој мери; 5 – изузетно). Видети: Ми-
ленко М. Бодин, Кристина З. Радојевић и Душан Б. Кесић, Стање националне безбедносне 
културе код младих у Републици Србији, Социолошки преглед, Vol. 53, No. 2, 2019. 

32 Ibid., p. 634.  
33 Ibid., p.634. 
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и телевизије, а затим и интернета, наступила је револуција у начину информисања 
јавности. Значај електронских медија потврђује да они постају једни од најјачих 
агенса социјализације. Кенет Томпсон (Kenneth Thompson) наводи да они пружају 
младима готове моделе понашања тако што неке афирмишу а друге дезавуишу. 
Томпсон истиче да су некадашње бајке увелико заменили цртани филмови који са-
држе исте архетипске јунаке и ситуације које су некада преношене кроз бајке или 
приче за децу.34 Према томе, улога медија у развоју безбедносне културе постаје 
све значајнија, па се може дискутовати о томе да уживају једнако значајну улогу 
као образовни систем. Оправдање такве тезе заснива се на чињеници да се вели-
ка већина људи ослања на информације добијене путем електронских медија при 
формирању мишљења о стању у бројним областима друштвеног живота. Са друге 
стране, омладина, као главна циљна група у развоју безбедносне културе, доми-
нантно се информише путем интернета.35 Стив Чибнејл (Steve Chibnaill) истиче да 
медији представљају централни извор сазнања људи; они имају моћ да креирају 
проблеме и дефинишу границе расправа. Њихов утицај на мишљење и ставове 
људи не испољава се на директан начин, већ се стварањем нових ставова и изме-
ном старих утиче на постепену измену у начину мишљења. Медији обезбеђују ин-
терпретацију, симболе идентификације, колективне вредности и митове који су 
способни да надмаше културне границе у друштвима.36 Дакле, они имају способ-
ност да креирају јавно мњење, што их чини и пресудним фактором у развоју све-
сти, знања и вредности који спадају у домен стратешке културе. 

Управо та „моћ” медија да креирају јавно мњење чини их погодним субјектом 
за развој стратешке културе. Као и на примеру образовног система, развој стра-
тешке културе путем медија мора бити усмерен на презентацију садржаја којима 
се подстиче упознавање јавности са сопственом историјом, традицијом и култу-
ром, али и карактеристикама других народа. Станаревићева наводи да садржаји 
националне културе преко медија треба да се представљају на начин који допри-
носи њеној промоцији и развоју трансфером акумулираних знања и вредности. 
Такође, сматра да „средствима масовних комуникација управљају менаџери од-
ређених профила и са посебним стручним знањима, али који у сваком тренутку 
морају бити свесни ... потребе да обогате своје програме, рубрике и сајтове 
образовним садржајима који шаљу поруке мира, толеранције, поштовања и ува-
жавања других и другачијих, упозорења о ономе што може да повреди, разболи, 
манипулише или ’заведе’”.37 Промоција вредности националне културе посред-
                              

34 Kenet Tompson, Moralna panika, Clio, Beograd, 2003. 
35 Резултати истраживања о стању националне безбедносне културе у Републици Србији из 

2019. године показују да се средњошколци у највећој мери (58%) информишу о безбедносној 
проблематици путем интернета, а затим следи телевизија (30%) као други главни извор инфор-
мација. Видети: Миленко М. Бодин, Кристина З. Радојевић и Душан Кесић, Стање националне 
безбедносне културе код младих у Републици Србији, Социолошки преглед, Vol. 53, No. 2, 2019. 

36 Steve Chibnall, Law and Order News: An analysis of crime reporting in the British Press, Ta-
vistock Publications, London, 1977. 

37 Svetlana Stanarević, op. cit., p. 304.  
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ством медија омогућава јаснију спознају сопственог идентитета и вредности које 
га афирмишу. У спектар тих вредности сврстава се и поимање улоге рата и силе 
у међудржавним односима, односно начин на који је народ кроз историју присту-
пао спољној политици и какву улогу је рат имао у оквиру датог приступа. Упоредо 
с тим, неопходно је обезбедити и преглед односа са другим државама и њиховог 
приступа спољној политици у контексту употребе силе.  

Значај медијских институција у погледу информисања о безбедносној про-
блематици потврђује и већ поменуто истраживање о стању безбедносне култу-
ре код младих у Републици Србији. Према резултатима истраживања, средњо-
школци се о безбедносној проблематици примарно информишу путем интерне-
та (58%), док други извор информација по значају представља телевизија 
(30%). Такође, упитником су била обухваћена и питања о утицају медија на ста-
ње безбедности, у смислу њиховог доприноса превенцији, али и утицаја на 
угрожавања безбедности. Испитаници су у највећем броју (39%) идентификова-
ли медије као субјект који изузетно утиче на угрожавање безбедности. Са друге 
стране, у оквиру питања о субјектима који доприносе превенцији угрожавања, 
средњошколци су сврстали медије у групу субјеката који имају значајан утицај. 
То указује на противречну улогу медија према ставовима средњошколаца у по-
гледу утицаја на стање безбедности.38 Ова противречност постаје нарочито 
значајна када се узме у обзир наведена чињеница да електронски медији пред-
стављају главни начин информисања за средњошколце. Према томе, неопход-
но је препознати значај медија у промоцији садржаја којима се подстиче развој 
стратешке културе. Чињеница да електронски медији представљају примарни 
начин информисања младих о безбедносној проблематици условљава да ови 
медији морају бити окосница промоције садржаја којима се креира свест и зна-
ње о питањима која спадају у домен стратешке културе. 

Утицај медија на јавно мњење није искључиво користан, већ може имати и 
негативан ефекат на мишљење јавности о појединим друштвеним феномени-
ма. Један од кључних проблема који се јавља на овом плану јесте одступање 
медија од своје фундаменталне улоге, која подразумева правовремено и исти-
нито информисање јавности о релевантним друштвеним питањима. У спектар 
тих питања убрајају се и безбедносни феномени, како они актуелни, тако и они 
који чине део националне историје. Када је реч о актуелним безбедносним фе-
номенима, можда најбољи пример представља феномен криминалитета. Реј 
Сурет (Ray Surette) истиче да је за већину људи главни извор информација о 
криминалитету „искривљена реалност” коју пружају масовни медији. Вести о 
криминалитету фокусирају на насилнички криминалитет, убиства силовања и 
нападе, док имовински криминалитет, крађе и провале, бива игнорисан.39 По-
ред тога, Крис Грир (Chris Greer) наводи да један од недостатака у презентаци-
                              

38 Миленко М. Бодин, Кристина З. Радојевић и Душан Б. Кесић, Стање националне без-
бедносне културе код младих у Републици Србији, op. cit. 634. 

39 Ray Surette, Media, crime, and criminal justice: Images and realities. Brooks/Cole Publishing 
Company, California, 1992. 
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ји криминалитета јесте изостављање питања узрока, превенције или политике 
сузбијања.40 Суштински, медијски приступ феномену криминалитета, али и ве-
ћини других безбедносних феномена, занемарује есенцијална питања значајна 
за безбедност, а то су управо питања узрока, проактивног и реактивног делова-
ња у случају остварења претње. Управо ова питања требало би да буду тема-
тизована кроз медије како би се радило на развоју безбедносне културе грађа-
на у односу на феномен криминалитета. Наравно, идентична пракса неопходна 
је и у односу на друге безбедносне феномене.  

Медијски дискурс не само да је лишен садржаја који чине основу изградње 
безбедносне културе, него обилује вестима које утичу на креирање погрешних 
ставова у односу на безбедносне феномене. Таква пракса узрокује деградацију 
безбедносне културе, односно стратешке културе као њеног интегралног дела. 
На тај начин, медији доводе јавност у заблуду о стварном стању и степену 
угрожености једног друштва различитим претњама. Овај проблем јавља се и 
на примеру презентације медијских садржаја који утичу на артикулацију страте-
шке културе. Наиме, селективним и пристрасним одабиром чињеница о актуел-
ним или прошлим догађајима и односима међу државама медији подстичу кре-
ирање јавног мњења које не рефлектује стварно стање ствари. Тако креирано 
јавно мњење почива на фрагментарним чињеницама, што представља сметњу 
за објективну анализу и став према конкретним догађајима. Према томе, медиј-
ски садржаји на телевизији морали би да имају недвосмислену образовну уло-
гу, која би омогућила продубљивање или обнављање основних знања усвоје-
них путем образовних институција. Такође, начин презентације ових садржаја 
морао би да буде усклађен са „духом времена” и млађим нараштајима као 
кључним субјектима који треба да усвоје и негују знања и вредности које ре-
флектују стратешку културу. Наставни предмети, матерњи језици и књижев-
ност, историја и географија дају основне смернице за креирање медијских са-
држаја значајних за развој стратешке културе. Синергија образовних и медиј-
ских институција представља поуздан начин за артикулацију знања, веровања 
и ставова који одражавају развијену стратешку културу.  

Закључна разматрања 

У односу на разнородне друштвене институције које представљају механи-
зам очувања и афирмације стратешке културе, у овом раду приказан је утицај 
образовних и медијских институција. Одабир ових институција и тематизација 
њихове улоге темељи се на чињеници да оне имају примарни значај у преносу 
знања и развоју свести о питањима која спадају у домен стратешке културе. 
Улога образовног система јесте да „култивише” младе. Наставни предмети ма-
терњи језик и књижевност, историја и географија треба да преносе основна 
                              

40 Chris Greer, Sex crime and the media, Willan, London, 2012.  
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знања и вредности неопходна за развој стратешке културе. На примеру ових 
предмета и садржаја који су њима обухваћени указано је на неке кључне чини-
оце стратешке културе српског народа. Посебан значај посвећен је литерарном 
наслеђу, епској и лирској поезији. Централна позиција епске књижевности у 
култури и традицији српског народа условљава да њени доминантни мотиви 
чине фундамент стратешке културе. Реч је о мотивима херојства, правде и сло-
боде, насталим на дуготрајној историји борбе српског народа за очување соп-
ственог идентитета и ослобађање од завојевача. Према томе, стратешка култу-
ра српског народа почива на дубоко укорењеном веровању да се отпор и при-
мена силе сматра легитимним средством у односу са другим државама које 
имају освајачке или било какве агресивне намере. Централни мотив епске пое-
зије који чини „језгро” идентитета српског народа јесте мотив херојског страда-
ња, који се изворно везује за Косовску битку, а своју реафирмацију налази и 
кроз потоње историјске епохе. Поред матерњег језика и књижевности, наставни 
предмети географија и историја такође треба да својим садржајима негују и 
промовишу националну културу српског народа у смеру њене „трансформаци-
је” у стратешку културу. 

Приказ истраживања о стању безбедносне културе код младих у Републици 
Србији послужио је као погодна илустрација проблема и изазова који стоје на пу-
ту артикулацији стратешке културе. Наиме, иако су образовне институције иден-
тификоване као кључни субјект који треба да допринесе очувању и афирмацији 
стратешке културе, резултати истраживања указују да оне не остварују своју уло-
гу у довољној мери. Већина испитаника сматра да школовање у малој или сред-
њој мери утиче на спознају безбедносне проблематике и превенцију угрожавања 
безбедности. Такви резултати имплицирају потребу за системском променом у 
приступу изградњи стратешке културе. То може бити остварено кроз измене на-
ставног програма, увођењем предмета који се непосредно односи на ову пробле-
матику, или иновирањем наставних садржаја појединих предмета тематиком из 
безбедности. Осим тога, резултати истраживања показују да електронски медији 
представљају главни начин информисања средњошколаца о безбедносној про-
блематици. Према томе, неопходно је апострофирати улогу медија у промоцији 
садржаја којима се подстиче развој стратешке културе. 

 Низак степен развијености стратешке културе у Републици Србији импли-
цира потребу за креирањем свеобухватног приступа овом проблему. Окосница 
тог приступа требало би да буде синергија институција у области образовања и 
медија, управо због свог доминантног утицаја на знање, мишљење и ставове 
младих. Потреба за афирмацијом стратешке културе проистиче из чињенице 
да овај концепт своје исходиште налази у националној култури, што значи да 
стратешка култура рефлектује вредности националног идентитета на поље 
спољнополитичког мишљења и деловања. Тиме се стратешка култура јавља 
као есенцијални предуслов остваривања националне безбедности, јер она 
„култивише” основне националне интересе и вредности кроз одговарући при-
ступ спољној политици. 
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The Factors and Mechanisms of Preservation  
and Affirmation of the Serbian Strategic Culture 

 
he paper discusses the issue of preservation and affirmation of the Serbian 
strategic culture  with the aim of identifying some of the key factors and mec-

hanisms that influence its articulation. As national culture represents a broader idea-
tional basis of strategic culture, the case of the Serbian nation points to certain fac-
tors of national culture (literary heritage, history and geography) that determine the 
access to the issues of the use of force and war. When it comes to social institutions 
that have an impact on the education and behavior of individuals, and thus on pre-
servation and affirmation of strategic culture, according to the criterion of contribution 
in this field, educational and media institutions are the most important. Therefore, the 
subject of this paper consists of presenting the way of articulating these factors of 
the Serbian strategic culture through educational and media institutions. The consi-
deration of the role of these institutions also includes the presentation of the results 
of the research on the state of security culture among young people in the Republic 
of Serbia. The significance of this research stems from the fact that, among other 
things, it provides insights into the attitudes of high school students regarding the 
contributions of educational and media institutions in understanding security issues.  

Key words: strategic culture, national culture, Serbian strategic culture 
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уковник Драгутин Димитријевић Аписа био је официр и обаве-
штајац који је значајно утицао на историју Срба на почетку XX 

века. Његов буран, готово авантуристички живот завршен је монтира-
ним судским процесом у Солуну 1917. године. Од тада до данашњих 
дана, у стратешкој култури Србије Апис представља симбол мешања 
војске у политику, али и симбол патриоте и пожртвованог официра, у 
зависности од потреба владајућих елита и поткултуре којој припадају 
аналитичари. Циљ рада је да се на аналитички објективан начин сагле-
да деловање пуковника Аписа, опишу различите стратешке поткултуре 
у Србији на примеру односа према симболу који Апис представља и 
отклоне поједине заблуде око (зло)употребе његовог имена и дела. 

Кључне речи: Апис, Црна рука, Карађорђевићи, стратешка кул-
тура, политички и правни систем Србије 

Уводна разматрања 
 

 Народној библиотеци Србије налази се 75 одредница библиотетске грађе 
које у свом називу садрже име Драгутина Димитријевића. Наравно, много-

бројна су дела у којима се помињу, изучавају или наводе последице деловања 
ове по много чему значајне историјске личности. Међу ауторима који су писали о 
пуковнику Апису и тајној организацији којој је припадао налазе се неки од наји-
стакнутијих српских интелектуалаца који су својим радом обележили савремено 
доба, попут Слободана Јовановића, Милана Живановића, Милорада Екмечића, 
Ђорђа Станковића, Васе Казимировића, Душана Батаковића и многих других на-
учника различитих провинијенција, али и писци, драматурзи и новинари. Ретки су 
људи у српској националној историји који су својим животом и деловањем заслу-
жили да се помињу, анализирају и (пр)оцењују у контексту не само националне 
већ и светске историје, као што је то био пуковник Апис. Интригантан је био од-
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нос српског народа према тајним службама, чији је Апис био истакнути припад-
ник, према његовом спољнополитичком ангажовању у значајним догађајима на 
Балкану у првим деценијама прошлог века. Вечите су политиколошке теме одно-
са војске и цивилних власти, као и утицаја значајних личности на токове кључних 
историјских догађаја, попут династичког преврата 1903. године, балканских рато-
ва, почетка Првог светског рата и драматичног завршетка Аписовог животног пу-
та на монтираном судском процесу који је организовао припадник династије Ка-
рађорђевић, која је захваљујући управо и његовим ангажовању дошла на власт. 

Све наведене чињенице квалификује изучавање животописа и последица де-
ловања пуковника Аписа као личности од утицаја на формирање стратешке култу-
ре Срба, што потврђује и чињеница да је он интересантан историчарима, полити-
колозима, социолозима, психолозима, колико и правницима, војницима и различи-
тим културним делатницима, не само у Србији већ и експертима који се баве изу-
чавањем српске историје. Нешто више од једног века након погубљења Апис је по-
стао симбол професионалног официра несумњивог значаја, иако се о њему суди-
ло са готово дијаметрално супротних позиција. За једне је реч о врхунском српском 
патриоти који је свој живот посветио Србији и био спреман на личну жртву, а за 
друге о особењаку и човеку који је деловао „на своју руку”, ван надлежности и у не-
складу са званичном спољном политиком коју су дефинисали представници цивил-
них власти. Симбол који представља Апис није губио на значају током времена; 
био је актуелан у међуратном периоду и у социјалистичкој Југославији, а сведоци 
смо да се јавља и у савременој друштвеној стварности Србије.  

Аписов животопис  
Драгутин Димитријевић рођен је у цинцарској породици у Београду, 5. авгу-

ста 1876. године. Недуго по његовом рођењу породица се сели у Крагујевац где 
је његов отац радио у фабрици муниције. Уследиле су селидбе за Краљево и 
Ниш, где је Драгутин завршио основну школу 1885. године, а у Пироту нижу 
гимназију 1889. године. Пошто је рано остао без оца, бригу о Драгутину преузи-
ма сестра Јелена и зет Живан Живановић који га доводе код њих у Београд, 
где је завршио Прву београдску гимназију 1892. године и добио надимак Апис. 
Исте године уписује Нижу школу Војне академије коју је завршио као шести у 
класи 1896, и као потпоручник добио распоред у 7. пешадијском пуку, а од 
1901. био је командир у пешадијској подофицирској школи у Београду. Уписао 
је Вишу школу Војне академије 1898, а у чин пешадијског поручника произве-
ден је 1899. године. Завршио је генералштабну припрему 1905. године и уна-
пређен у капетана прве класе. Боравио је у Немачкој 1906‒7, где је усавршавао 
језик и изучавао стратегијско-доктринарна начела употребе војних формација 
највеће силе тога времена.1 По повратку у Србију обављао је различите дужно-
                              

1 David MacKenzie, Apis: Čovjek koji je izazvao Prvi svjetski rat - Život pukovnika Dragutina T. 
Dimitrijevića, Profil, Zagreb, 2014, str. 70. 
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сти. Био је помоћник начелника Штаба Дунавске дивизијске области у Београ-
ду, начелник Штаба Дринске дивизијске области у Ваљеву, командант батаљо-
на у 11. пешадијском пуку у Крагујевцу, начелник Штаба Коњичке дивизије у Бе-
ограду 1910‒12, од када је, поред редовне дужности, био предавач стратегије 
на Нижој и Вишој академији. Након балканских ратова постављен је за начел-
ника Извештајног одељења Главног генералштаба.2 

Чињеница је да Апис није био „духовни вођа” мајског преврата,3 већ само је-
дан од извршилаца, чија је улога била значајна, јер је у критичним тренуцима 
охрабрио и повео поколебане пучисте на Двор.4 Током уласка пучиста у двор-
ски објекат Аписа је тешко ранио стражар са више хитаца. Према наводима 
очевидаца, он није дозволио да му се укаже помоћ све док се не реализује на-
мера пучиста. Пошто је једва преживео ране које су се инфицирале, пребачен 
је у Беч и Ницу на лечење, које је платио краљ Петар I Карађорђевић. После 
мајског преврата Апис постаје познатији широј јавности.5  

Насилна смена власти у Београду и посебно свирепост који су показали за-
вереници, веома је негативно примљена у династичким центрима моћи у тада-
шњој Европи.6 И у савремено доба се мајски преврат међу експертима на Запа-
ду наводи као пример „варварства” и суштинске природе Срба.  
                              

2 Детаљније видети: Миле Бјелајац, „Драгутин Димитријевић Апис” у Чедомир Попов (ур.), 
Српски библиографски речник, 3, Д 3,Матица српска, Нови Сад, 2007, стр. 223-224; David Mac-
Kenzie, Apis: Čovjek koji je izazvao Prvi svjetski rat - Život pukovnika Dragutina T. Dimitrijevića, Profil, 
Zagreb, 2014, str. 13-60; Страхиња Јеремић, „Драгутин Димитријевић Апис и Карађорђевићи (од 
мајског преврата 1903. до солунског процеса 1917)”, Војно дело 5/2017, стр. 450. 

3 Реч је о династичком преврату који су реализовали, у праскозорје 29. маја по старом 
календару (11. јуна по новом) 1903. године, завереници против краља Александра Обрено-
вића и краљице Драге, који су убијени на крајње свиреп начин и бачени са балкона двора. 
Наведено према: Васа Казимировић, Црна рука – личности и догађаји у Србији од мајског 
преврата 1903. до солунског процеса 1917, Прометеј, Нови Сад, 2016, стр. 67-156. 

4 Аписа је међу заверенике увео поручник Антоније Антић, зет др Ђорђа Генчића, једног 
од малобројних грађанских лица који су подржавали заверанике и истакнути првак Либарал-
не странке. Антић је ангажовањем Аписа рачунао на његову одлучност, искреност и попу-
ларност међу млађим припадницима официрског кора. Пуковници Александар Машин, Да-
мјан Поповић и Леонид Соларевић били су истакнути војни завереници. За више видети: Ми-
ле Бјелајац, „Драгутин Димитријевић Апис” у Чедомир Попов (ур.), Српски библиографски 
речник, 3, Д 3,Матица српска, Нови Сад, 2007, стр. 224; Страхиња Јеремић, „Драгутин Дими-
тријевић Апис и Карађорђевићи (од мајског преврата 1903. до солунског процеса 1917)”, Вој-
но дело 5/2017, стр. 450-451. 

5 О томе пише и наш чувени правник Слободан Јовановић, Апис, „Моји Савременици”, Винд-
зор, Канада, 1962, Наведено према Живановић Ж. Милан, Пуковник Апис, Солунски процес, хи-
љаду деветсто седамнаесте, Београд, 1955. (фототипско издање 2015. године), стр. 759-772. 

6 Детаљније видети: Милорад Екмечић, Историја Срба у новом веку 1492-1992, Завод за 
уџбенике, Београд, 2008, стр. 326-327; Milorad Ekmećić, Stvaranje Jugoslavije 1790-1918, Vol. 
II, Prosveta, Beograd, 1989, str. 394-395; Васиљ Поповић, Европа и српско питање у периоду 
ослобођења 1804-1918, Геца Кон, Београд, 1940, стр. 142-146; Стеван К. Павловић, Истори-
ја Балкана 1804-1945, Клио, Београд, 2004, стр. 255-257; David MacKenzie, Apis: Čovjek koji je 
izazvao Prvi svjetski rat - Život pukovnika Dragutina T. Dimitrijevića, Profil, Zagreb, 2014, str. 60. 
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Преврат се веома негативно одразио на спољнополитички положај Краље-
вине Србије, па је премијер Никола Пашић још 1903. године тражио од краља 
Петра I Карађорђевића да смени заверенике, што краљ није прихватио.7 Влада 
у Лондону је, под утицајем новинских написа, заузела став да не признаје нову 
власт у Србији док се завереници не казне. Истовремено, британском послани-
ку у Србији наложено је да напусти Београд, што је у крајњем резултирало пре-
кидом дипломатских односа. Слично ставове према признавању нове власти у 
Србији имале су и Француска, Немачка и Италија, док су Аустроугарска и Руси-
ја признале нови режим због бојазни од грађанског рата у Србији и претходних 
консултација са представницима завереника.8  

Мајски преврат 1903. године био је први корак ка раскиду политике сарадње 
са Бечом, који је био спољнополитички и економски ослонац династије Обрено-
вић. На власт у Србији долазе Kарађорђевићи, који настоје да своју спољну по-
литику дугорочно ускладе са Русијом и Француском, а од 1907. године и са Ве-
ликом Британијом.9 Последица мајског преврата је и зазирање од Србије у ди-
настичким круговима широм Европе, али се посебно негативно одразило на од-
носе са Бечом, који 1906. године оглашава Царински рат са Србијом и намеће 
јој економску блокаду. Србија је успела да преоријентише своју трговину и раз-
вије индустрију и тако се ослободи економске зависности од Беча, али се тиме 
није отклонио проблем.10 

Ипак, 1906. године дошло је до смене старијих завереника, али је Апис 
остао у служби, као један од перспективних официра који су блиски краљевској 
породици. Његов углед у војсци и друштву је растао. Након преврата је у поли-
тички живот младе српске краљевине уведен појам „завереници” који је пред-
стављао све значајнији политички фактор у унутрашњој, а касније и спољној 
политици. Завереници се убрзо деле на млађе и старије, а Апис постаје нефор-
мални лидер млађе генерације која подржава Пашићеве радикале и краља Пе-
тра, а касније се опредељује за Александра као престолонаследника . Завере-
ници се активно укључују у четничко деловање на простору Старе Србије и Ма-
                              

7 Након преврата Путник је, у својству министра војног, пензионисао групу официра, ме-
ђу којима и пуковника Живојина Мишића. Иако није било званичног образложења, сматра се 
да је Мишић пензионисан због критика завереника, које је сматрао „гробарима дисциплине у 
војсци”. Један од доказа оваквих ставова било је и писмо Мишићеве ћерке, у којем је навела 
лоше мишљење свога оца о завереницима. Наведено према Васа Казимировић, Црна рука – 
личности и догађаји у Србији од мајског преврата1903. до солунског процеса 1917, Проме-
теј, Нови Сад, 2016, стр. 233-236. 

8 Љубодраг П. Ристић, Србија у британској политици 1889-1903, Балканолошки инсти-
тут САНУ, Београд, 2014, стр. 498-506. 

9 Чедомир Попов, Грађанска Европа (1770-1914), Друштвена и политичка историја Евро-
пе (1871-1914), Завод за уџбенике, Београд, 2010, стр. 201. 

10 Детаљније видети: Владимир Ђоровић, Односи између Србије и Аусторугарске у 20. 
веку, Библиотека града Београда, Београд, 1992; Вељко Благојевић, Станислав Стојановић, 
„Зашто рат, а не међународни конгрес 1914. године? - неуспех дипломатије и улога Србије у 
догађајима који су претходили Великом рату”, Војно дело, 3/2015, стр. 332. 
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кедоније, а након анексионе кризе (1908) ангажују се на унутрашњем и спољно-
политичком плану и долазе у сукоб са Пашићем.11 Пошто су хришћани из Ста-
ре Србије и Македоније безуспешно тражили помоћ званичника Србије у су-
протстављању Младотурцима, завереници им излазе у сусрет и пружају помоћ.  

Убрзо након тога формира се тајна организација „Уједињење или смрт”, по-
знатије као Црна рука. Постоје различита мишљења о улози Аписа у њеном фор-
мирању , при чему му се често приписује кључна улога. Ипак, по његовом при-
знању, он није био међу оснивачима, већ је позван да се прикључи организацији 
која је већ имала седам чланова, на иницијативу Богдана Раденковића и Вели-
мира Вемића. Апис је пристао да буде члан, с тим да на њега не рачунају много, 
због његових професионалних обавеза.12 Престолонаследник Александар Кара-
ђорђевић првобитно је финансијски подржао њихов часопис Пијемонт, који је по-
чео да се објављује 1911. године. Ипак, неколико година касније, Александар се 
све више окружује припадницима друге струје завереника тзв. Беле руке,13 попут 
Петра Живковића и Јосифа Костића. Они су настојали да Аписа представе као 
недобронамерног, па је престолонаследник почео да зазире од њега.14 

Пре почетка балканских ратова Апис је на турској територији, по налогу ге-
нерала Радомира Путника, тајно организовао подршку хришћанског становни-
штва за будући сукоб и безуспешно настојао да уговори сарадњу са албанским 
првацима. Тада је тешко оболео од малтешке грознице и није учествовао у рат-
ном сукобу.15 Читав официрски кор се сукобио са Пашићем по питању органи-
зације власти у Новим областима, што је резултирало абдикацијом краља Пе-
тра и превременим изборима који нису реализовани због почетка Првог свет-
ског рата. Миле Бјелајац, ауторитет у овој области историјских наука, о улози 
Аписа у припреми сарајевског атентата истиче следеће: „Драгутин Димитрије-
вић и његови сарадници помогли су извршење атентата на надвојводу Ферди-
                              

11 Иако је био од велике користи у настојањима и неуморно радио на постизању нацио-
налних циљева, Димитријевић се показао поприлично неспособним и наивним у политици. 
Његове политичке идеје остале су нејасне и лоше дефинисане, али је својом природном 
борбеношћу лакомислено ширио свој утицај на двор и владу. То га је неизбежно довело у 
сукоб са владајућим радикалима. Пашић и неки људи на двору сматрали су га опасним и 
неодговорним претендентом на власт. Наведено према: David MacKenzie, Apis: Čovjek koji je 
izazvao Prvi svjetski rat – Život pukovnika Dragutina T. Dimitrijevića, Profil, Zagreb, 2014, str. 71. 

12 Детаљније видети: David MacKenzie, Apis: Čovjek koji je izazvao Prvi svjetski rat - Život 
pukovnika Dragutina T. Dimitrijevića, Profil, Zagreb, 2014, str. 78-93; Страхиња Јеремић, „Драгу-
тин Димитријевић Апис и Карађорђевићи (од мајског преврата 1903. до солунског процеса 
1917) ”, Војно дело 5/2017, стр. 451. 

13 За више видети David MacKenzie, Apis: Čovjek koji je izazvao Prvi svjetski rat – Život pu-
kovnika Dragutina T. Dimitrijevića, Profil, Zagreb, 2014, str. 94-107. 

14 Миле Бјелајац, „Драгутин Димитријевић Апис” у Чедомир Попов (ур.), Српски библио-
графски речник, 3, Д 3, Матица српска, Нови Сад, 2007, стр. 223-225. 

15 Неки од аутора наводе да су га Албанци отровали, што потврђује тврдње да су се око Аписа 
одувек испредале разноврсне приче и гласине, не само после Солунског процеса, већ и за његовог 
живота. За више о обавештаној операцији пуковника Аписа на Косову и Метохији видети: Алексан-
дар Животић, „Апис на Косову 1912. године”, Војноисторијски гласник, 1-2/2005, стр. 44-57.  



Оригинални научни рад 
 

 73  

 

нанда у Сарајеву. Активно су помагали и храбрили на извршење атентата 
омладинце ’Младe Боснe’. Апис је ценио да ће нестанком Фердинанда бити 
уклоњена опасност по Србију јер га је сматрао за главног носиоца ратоборне 
политике … . Када је сазнао за Аписову одлуку, Главни одбор тајне организаци-
је је није одобрио и он је обећао да ће издати друга упутства”.16  

Догађаји који су уследили изазвали су лавину натписа у европској штампи, 
који још нису „заборавили” суровост завереника током мајског преврата, а није 
се дуго чекало да се за организацију атентата оптуже српске таjне службе. 
Уследио је аустроугарски ултиматум Србији, који је покренуо ратни вихор у 
Европи и донео велике жртве и разарања широм света. Иако ниједна велика 
сила пре почетка ратног сукоба није значајније рачунала на војну моћ Србије, 
испоставило се да су Срби извојевали прве победе савезника у Првом свет-
ском рату (Церска и Колубарска битка). Аустроугарска, тежишно ангажована на 
руском фронту, није била у стању да самостално порази Србију. У томе се ус-
пело тек након ангажовања немачких и бугарских снага 1915. године. Српска 
влада и војска, стешњена на подручју Косова и Метохије у новембру 1915. од-
лучује да не потпише капитулацију већ да се повуче на приморје преко терито-
рије Црне Горе и Албаније.  

После слома Србије, у Скадру се формира нова Врховна команда, јер је те-
шко болесни војвода Путник разрешен дужности и упућен на лечење. Тако је пу-
ковник Апис остао без подршке. На Крфу је пропао покушај помирења две су-
протстављене фракције у српском официрском кору.17 Апис је послат на фронт у 
армију генерала Милоша Васића који му није био наклоњен. Док је био ангажо-
ван на фронту није се бавио политиком, али се политика бавила њиме;18 Бела 
рука и престолонаследник Александар су се припремали за коначни обрачун.19 
                              

16 Миле Бјелајац, „Драгутин Димитријевић Апис” у Чедомир Попов (ур.), Српски библио-
графски речник, 3, Д 3, Матица српска, Нови Сад, 2007, стр. 223-225. 

17 Новоизабрани министар војни генерал Божидар Терзић наговарао је Аписа да се од-
рекне свих политичких активности и да се клони свега осим војних дужности. Терзић је иста-
као да се више неће трпети никакво бављење политиком. Апис је порекао да се политиком 
бави, али је рекао да никада неће престати да се занима за национална питања Србије. Ди-
митријевић и Терзић су се растали, сваки и даље снажно бранећи властито стајалиште. На-
ведено према David MacKenzie, Apis: Čovjek koji je izazvao Prvi svjetski rat – Život pukovnika 
Dragutina T. Dimitrijevića, Profil, Zagreb, 2014, str. 261. 

18 На питање блиског сарадника о будућим плановима, Апис је одговорио следеће: „Мо-
рамо рећи својим пријатељима да се посвете својој војној служби, јер главни је наш проблем 
да се искобељамо из ове катастрофе и вратимо у домовину, а тај ће тренутак сигурно доћи. 
Ако преживимо, после се можемо састати и поразговарати.” Из ове изјаве се јасно види да 
Апис није имао никаквих планова за политичко ангажовање током ратног сукоба. Иначе, он 
је са тим сарадницима учествовао у завери 1903. године и неизмерно им је веровао. Наве-
дено према David MacKenzie, Apis: Čovjek koji je izazvao Prvi svjetski rat – Život pukovnika Dra-
gutina T. Dimitrijevića, Profil, Zagreb, 2014, str. 262. 

19 Често субјективан због својих рођачких веза са Аписом, Милан Живановић истиче да 
су се Александар и његови сарадници, још у Крагујевцу 1914. године, носили мишљу да нај-
мљени убица ликвидира Аписа. На Крфу 1916. године наводно је један ордонанс, мајор по 
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 Пуковник Апис је ухапшен према оптужници да је планирао атентат на 
престолонаследника Александра, заједно са групом завереника, међу којима 
су били и мајор Љуба Вуловић, Раде Малобабић и Мухамед Мехмедбашић. 
Пронађен је лажни сведок, који је сведочио по налогу уротника, међу којима 
је био и министар унутрашњих послова и војске, али и генерал Павле Јури-
шић Штурм.20 На Солунском процесу, за који је историчар Бјелајац навео да 
је „пре реч о политичком уморству, него о правничким процесу”,21 Апис, Вуло-
вић и Малобабић су осуђени на смрт стрељањем. Током суђења Апис се др-
жао достојанствено и није одустајао од својих принципа и ставова. Написао је 
тајни рапорт у којем је објаснио своју улогу у Сарајевском атентату, који и да-
нас изазива различита тумачења, али током судског процеса није разматран. 
Ипак, сматра се да је овај извештај допринео да Пашић не тражи помилова-
ње за Аписа. У време тамновања пуковник Апис је написао последњу вољу, у 
којој, поред осталог, каже: „Умирем невин, али са сазнањем да је моја смрт 
потребна Србији за неке више разлоге. Можда сам, а не желећи то, грешио у 
своме раду као патриота… Можда нисам знао за српске интересе. Али, чак и 
да сам за то крив знам да сам једино радио за добробит Србије…”.22 Пресуда 
је извршена 24. јуна 1917. године, када је имао само 41 годину. Тако се завр-
шио животни и професионални пут једног од најконтроверзнијих официра у 
српској историји.  

Аписова сенка у међуратном периоду 
У оптужбама да је за избијање Првог светског рата крива српска влада и тајне 

службе, посебно се „истакао као извршилац радова” један Србин, бивши профе-
сор међународног права на Београдском универзитету и дипломата Милош Боги-
                              
чину, понудио да он изврши ликвидацију Димитријевића, али се тада одустало од те намере. 
Желели су не само да убију Аписа већ и да све црнорукце искључе из војске. Наведено пре-
ма Живановић Ж. Милан, Пуковник Апис, Солунски процес, хиљаду деветсто седамнае-
сте, Београд, 1955. (фототипско издање 2015. године), стр. 51; Миле Бјелајац, „Драгутин Ди-
митријевић Апис” у Чедомир Попов (ур.), Српски библиографски речник, 3, Д 3, Матица срп-
ска, Нови Сад, 2007, стр. 225. 

20 Интересантно је напоменути да Штурм, пореклом Лужички Србин, школован у Немач-
кој, извесно није имао разумевања за деловање официра у тајним удружењима, ма колико 
се то чинило оправдано и легитимно. На овом примеру може се уочити различита стратешка 
култура немачког друштва. Ако треба да бира, Немац ће се у српској војсци определити за 
легитимност и подршку владару. Иначе, Штурм је био изврстан професионалац, одан Срби-
ји, што је и доказао читавом војном каријером, која по достигнућима и заслугама ни по чему 
не заостаје за каријером српских војвода.  

21 Миле Бјелајац, „Драгутин Димитријевић Апис” у Чедомир Попов (ур.), Српски библио-
графски речник, 3, Д 3, Матица српска, Нови Сад, 2007, стр. 225. 

22 Срђан Граовац, Црна рука и Солунски процес 1917, Културни центар Новог Сада, 16.10.2018, 
https://www.kcns.org.rs/agora/crna-ruka-i-solunski-proces-1917-godine/, приступљено 24. 12. 2019. 
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ћевић.23 Штета по српске интересе коју је Богићевић начинио у Берлину је неса-
гледива. Током рата он је отпуштен из српске дипломатске службе , јер је фран-
цуска контраобавештајна служба документовала његов обавештајни рад у корист 
немачке службе 1915. године.24 И у међуратном периоду наставио је да делује у 
корист Немачке пропаганде, па је 1919. године у Швајцарској објавио књигу 
„Узроци рата”, која оптужује Србију и Русију за избијање рата. Након тога, његово 
име и статус бившег српског дипломате, коришћени су за подршку ревизиони-
стичких теза у односу на одлуке Версајске конференције.25 Интересантно је на-
вести да је Богићевић критиковао готово све и свакога у Србији, али никада и 
Драгутина Димитријевића Аписа, свог личног пријатеља и човека за кога је увек 
тврдио да је велики патриота и жртва Пашићеве дволичности.  

Нестанком пуковника Аписа са животне сцене, Црна рука је суштински пре-
стала да постоји. Њени припадници су осуђени, а затим помиловани. Већина је 
добила и пензију. Познати симпатизери Црне руке су, по правилу, етикетирани 
и систематски померани на споредне дужности у војсци или пензионисани.26  

Насупрот њима, организација Бела рука је доживела пуну афирмацију, која 
је трајала све до атентата на краља Александра у Марсељу 1934. године. Пе-
тар Живковић постао је генерал и најближи сарадник краља, уједно и коман-
                              

23 Богичевић је био отправник послова Амбасаде К. Србије у Берлину од 1907. до 1914. 
године. На личну интервенцију краља Петра Kарађорђевића 1904. постављен је за с-
екретара посланства у Паризу, а већ три године касније постаје отправник послова Пос-
ланства Србије у Берлину. Документовано да је Богићевић напустио Kаиро током 1915. годи-
не и отпутовао у неутралну Швајцарску, где је од њиховог посланства у Берну добио немачк-
и пасош и са њим путовао у Берлин, без знања Београда. Био је међу првим дипломатама 
који се ради пријатељства са Аписом отворено прикључио Црној руци. Објавио је три књиге: 
Солунски процес, Пуковник Драгутин Димитријевић Апис и Спољна политика Србије, која га 
је и највише компромитовала. Пензионерске дане проводи у Берлину, а у пролеће 1938. 
године подноси захтев да му се дозволи повратак у земљу. Тадашње власти у Београду 
биле су уверене да је тај захтев поднео по налогу Хитлера. Убрзо након тога пронађен је 
мртав у једном берлинском хотелу. Остало је непознато да ли је извршио самоубиство или 
је убијен. Наведено према Казимировић Васа, Црна рука – личности и догађаји у Србији од 
мајског преврата1903. до солунског процеса 1917., Прометеј, Нови Сад, 2016, стр. 714; Вл-
адимир Јовановић, „Богићевић Милош“, Српски биографски речник 1, А-Б, Матица Српска, 
Нови Сад, 2004, стр. 625-626. 

24 Документовано је да је Богићевић напустио Kаиро током 1915. године и отпутовао у 
неутралну Швајцарску где је од њиховог посланства у Берну добио немачки пасош и са њим 
путовао у Берлин, без знања Београда. 

25 Детаљније видети: Миле Бјелајац, 1914-2014 Зашто ревизија – старе и нове контр-
оверзе о узроцима Првог светског рата, МЦ Одбрана, 2014, стр. 111-117. 

26 Већи број црнорукаца приклонио се руским властима после фебруарске револуције, 
међу којима су били Мустафа Голубић, обавештајац и ликвидатор Коминтерне и Божен С-
имић, који се 1935. године вратио у Југославију, а касније био учесник АВНОЈ-а и амбасадор 
Југославије у Анкари. Наведено према Живановић Ж. Милан, Пуковник Апис, Солунски 
процес, хиљаду деветсто седамнаесте, Београд, 1955. (фототипско издање 2015. године), 
стр. 659, 414-417; Казимировић Васа, Црна рука – личности и догађаји у Србији од мајског 
преврата1903. до солунског процеса 1917., Прометеј, Нови Сад, 2016, стр. 675. 
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дант Гарде,27 а своје извештаје је достављао једино краљу Александру. Током 
шестојануарске диктатуре 1929. године постављен је и за председника владе и 
министра унутрашњих дела Краљевине Југославије. Бела рука и генерал Пе-
тар Живковић, њен неспорни вођа, били су сива еминенција власти у Краљеви-
ни СХС/Југославије.28  

Може се рећи да је од почетка XX века, па све до војног слома Краљевине 
Југославије у априлском рату, војска била под утицајем различитих војних кли-
ка. За период од мајског преврата до 1916. године, примарна је била Црна ру-
ка, а након Солунског процеса примат преузима Бела рука. Иако постоје и мно-
ги други разлози, који се односе на нерешена политичка питања у Југославији, 
један од разлога војног пораза је и велико уплитање краља Александра у пита-
ња војне струке, у чему је једну од кључних улога имала и Бела рука.  

Један од највећих проблема Војске Краљевине СХС/Југославије било је и 
вођење кадровске политике и промене доктрине у којој је пресудан утицај имаo 
краљ Александар, уз консултације сa припадницима организације Бела рука. 
Окосницу новоформиране војске, која је по формацији имала 8.864 официра, 
чинили су кадрови победничке Краљевине Србије (3.500) и Црногорске војске 
(469), као и поражене Аустроугарске војске (2.590).29 Српски официрски кор је 
претрпео велике губитке током балканских и Првог светског рата. Школован и у 
ратовима прекаљен официрски кадар Краљевине Србије је у великом броју 
био ван строја активног састава, а на њихова места су дошли ратни ветерани 
који углавном нису завршили војну академију. Такође, на иницијативу краља 
Александра умањивале су се надлежности начелника Главног генералштаба 
за рачун Министарства војног, што је започело новим Законом о војсци и мор-
нарици из 1923. године. До 1926. године готово сва места у Министарству вој-
ном заузели су припадници Беле руке.30  

Историја ретко бележи да победничка држава мења доктрину која се у рату 
доказала. То је био случај са Краљевином СХС/Југославијом, која је усвојила 
доктрину позиционог и напустила доктрину маневарског рата, која је Краљеви-
ни Србији донела највеће победе у балканским и Првом светском рату. Како то 
                              

27 Гарда је била по много чему специфична јединица. Према уредби о надлежностима -
старешина из 1923. године била је непосредно потчињена Првом краљевом ађутанту, а он 
непосредно краљу. Формација Гарде је континуирано расла, од малобројне и протоколарне 
јединице, до озбиљне и бројне формације која је у мирнодопско доба била ангажована по н-
алогу команданта, без уобичајене процедуре која је обухватала ланац командовања од 
министра војног, преко владе, до краља Александра. Наведено према Mile Bјelajac, Vojska 
Kraljevine SHS/Jugoslavije 1922-1935, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 1994, str.37. 

28 Миле Бјелајац, Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941, Институт за 
новију историју Србије, Београд, 2004, стр. 29-38. 

29 Поред њих, етничку структуру официрског кора нове војске чинило је и 12 Руса и три 
Албанаца. 

30 Dalibor Denda, “War Veterans and Peace-time Military Service – Yugoslav Experience after 
WWI”, in Andrzej Krzak & Dariusz Gregorczyk (ed.) The Art of War in the Balkans from the Middle 
Ages to the 21st Century, Jan Dlugosz University in Czestoshowa, Poland, 2018, pp.  
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Далибор Денда истиче: „... брзо маршевање и вешто маневровање, најшира 
примена иницијативе и изненађења, вешто коришћење земљишта и маскира-
ња, најтешње узајамно помагање пешадије и артиљерије у нападу и одбрани, 
али и свестрано коришћење ноћних и четничких (герилских) акција, били су 
основ националне тактичке доктрине српске војске... “.31 Реч је о пруском моде-
лу који је у српској војсци брижљиво и систематски развијан од формирања Ар-
тиљеријске школе, а њен истрајан протагониста и реализатор био је војвода 
Радомир Путник. Насупрот томе, прва Југославија усваја француски модел за-
снован на доктрини позиционог рата, који даје предност ватреној моћи у односу 
на маневар. Усвојено је начело централизованог командовања, којим се од 
потчињених очекује искључиво извршавање задатака и не дозвољава самои-
ницијатива оних који, по правилу, боље познају ситуацију на терену, као и ста-
ње сопствених и непријатељевих снага. То је постало посебно изражено после 
потписивања споразума Краљевине Југославије и Француске о сарадњи у 
области одбране. Последице тога биле су видљиве у Априлском рату, иако то-
ме треба додати и дефетизам и издају.32  

Симпатизери и поштоваоци пуковника Аписа и Црне руке били су врло неза-
довољни и разочарани новом државом, њеном унутрашњом политиком и ста-
њем у војсци. Дух тога времена најбоље се сагледава у историјским истражи-
вањима, као и у литератури која се бавила тим временом (роман „Чизмаши” 
академика Драгослава Михаиловића, „Књига о Милутину” Данка Поповића и 
многа друга дела). 

За рехабилитацију пуковника Аписа безуспешно је покретано више иниција-
тива, али оне нису прихваћене јер су на власти били краљ Александар и тајна 
организација Бела рука. Појава не потписане брошуре под називом „Солунски 
процес 1916–1917”, у Београду 1923. године, поново побуђује нагађања о на-
водној узрочној вези Солунског процеса са преговорима о сепаратном миру са 
Аустроугарском. У брошури се инсистира „да су се унутрашњи разлози покло-
пили са спољнополитичком нуждом”. У закључку се истиче да „Црнорукци нису 
погубљени због неке личне кривице, већ из политичких разлога”.33 

Територија Краљевине Југославије је 1941. године, након војног пораза и капиту-
лације, распарчана, чиме су поништени сви српски напори за живот у заједничкој 
држави. Створена је Независна Држава Хрватска, а друге територије су расподе-
љене суседним државама као својеврстан ратни плен. Српски народ је посебно био 
изложен прогону, покатоличењу и суочен са физичким истребљењем. Формиране 
                              

31 Далибор Денда, Шлем и шајкача – војни фактор и југословенко-немачки односи 
(1918-19419), Матица српска, Нови Сад, 2019, стр. 64. 

32 Детаљније видети: Далибор Денда, Шлем и шајкача – војни фактор и југословенко-
немачки односи (1918-19419), Матица српска, Нови Сад, 2019. Стр. 

33 Милош Казимировић, „Сто година од стрељања Аписа: Живот после смрти”, Политика, 
27.06.2017. године, http://www.politika.rs/scc/clanak/383832/Drustvo/Zivot-posle-smrti#!, приступљено 
12.12. 2019. 
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су четничке и партизанске војне формације у којима су већину чинили угњетени Ср-
би, а њихови међусобни сукоби често су били братоубилачки. Недвосмислено је да 
су Срби платили највећу цену Другог светског рата на простору Југославије.  

Апис као симбол у социјалистичкој Југославији 
Нова југословенска држава је након Другог светског рата била суочена са 

великим изазовима међународног признања, као и безбедносним и политичким 
изазовом око судбине тзв. слободне територије Трста, али и непријатељским 
деловањем албанских балиста и других контрареволуционарних снага, како су 
се тада називали политички неистомишљеници. У то време Јосип Броз Тито је 
био један од ратоборнијих следбеника Коминтерне и активно помагао комуни-
стичке покрете у Албанији и Грчкој, која је била у грађанском рату. Крајњи циљ 
био је стварање Балканске федерације, у којој је Јосип Броз видео себе као ли-
дера. Извесно је да Стаљин таква стремљења није одобравао. 

У таквим околностима Тито долази у сукоб са Стаљином, а поред политич-
ких (идеолошких) сукоба све су учесталији били и гранични оружани инциден-
ти. Социјалистичка Југославија се систематски и организовано припремала за 
могућу војну интервенцију Совјетског блока. Запад је у почетку био сумњичав 
према озбиљности потенцијалног сукоба, али је након демонстрације одлучно-
сти југословенских комуниста да се супротставе Совјетима почео да им пружа 
војну помоћ. Започеле су припреме за формирање војног савеза између Југо-
славије, Турске и Грчке, као чланица НАТО-а.34 

У таквим међународним околностима југословенска социјалистичка (комуни-
стичка) власт преко медија покреће иницијативу за обнављање Солунског про-
цеса, априла 1953. године. Иницијатор је био Александар Ранковић, савезни 
секретар за унутрашње послове, један од најутицајнијих личности тадашње по-
литичке елите. То није било случајно, јер је социјалистичка (комунистичка) 
власт примењивала начело да се кадрови из етничких корпуса „обрачунавају 
са контрареволуционарним и ретроградним личностима и идејама” из сопстве-
них редова. У јавном писму упућеном јавном тужиоцу НР Србије било је наве-
дено да је дошло до нових сазнања у вези са природом Солунског процеса и 
„да је крајем прошле (1952. прим. аут.) године министар унутрашњих послова 
ФНРЈ добио писмо које је осуђени мајор Љубомир Вуловић пред своје стреља-
ње на дан 12. јуна 1917. године35 у солунском затвору написао свом пријатељу 
Тодору Михаиловићу”.36 Уследила је брза реакција јавног тужиоца НР Србије, 
                              

34 Детаљније видети: Darko Bekić, Jugoslavija u hladnom ratu (odnosi sa velikim silama 
1948-1955), Globus, Zagreb, 1988; Nemanja Milošević (ur.), Zbornik radova Balkanski pakt 1953/-
1954, Institut za strategijska istraživanja, Beograd, 2008.  

35 Датум је наведен према јулијанском календару. 
36 Живановић Ж. Милан, Пуковник Апис, Солунски процес, хиљаду деветсто седамн-

аесте, Београд, 1955. (фототипско издање 2015. године), стр. 619. 
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па је Врховни суд одлучио да се судски поступак обнови. Исте године, на про-
цесу одржаном од 2. до 13. јуна, одлучено је да се одлуке Солунског процеса 
прогласе ништавним и да се осуђена лица ослободе оптужби.37  

Социјалистичке власти нису имале правдољубиве и на праву засноване мо-
тиве за обнављање процеса пуковнику Апису и његовим саборцима. Обнавља-
њем Солунског процеса настојао се искористити симбол пуковника Аписа на 
унутарполитичком, али и спољнополитичком плану. Требало је релаксирати ат-
мосферу која је настала услед прогонстава и заточеништава на Голом отоку и 
у другим казаматима, као и насилног одузимања имовине.38 Такође, требало је 
отклонити сваку помисао српског националног корпуса да ће се Карађорђевићи 
вратити у земљу. Настојало се показати да је бивша династија била бескрупу-
лозна према онима који су је довели на власт, за разлику од социјалистичке 
власти која је бринула о својим „правоверним” саборцима. За то су постојали 
јасни и недвосмислени докази и није било потребе да се улаже посебан напор 
и објашњава ко је био и шта је радио пуковник Апис, јер је био познат широкој 
популацији и стављан у митски контекст још за живота. Његов трагичан крај са-
мо је допринео јачању митских елемената његове делатности до симбола бес-
компромисног борца за национално ослобођење и великог обавештајца. Због 
тога је у домаћој штампи приказиван као револуционар, који попут комуниста 
не преза од рушења традиције и правила политичког понашања и деловања.39  

На спољнополитичком плану ревизија Солунског процеса требало је да пред-
стави нову комунистичку власт као праведну и привржену поштовању правних 
процедура, за разлику од бивших власти, и тиме олакша западним центрима мо-
ћи да објасне домаћем јавном мњењу војну и економску помоћ комунистичким 
властима. Не треба сметнути са ума ни временски контекст покретања иниција-
тиве за обнављање Солунског процеса. Југославија је у то време добијала зна-
чајну војну помоћ, углавном од Сједињених Држава, а вођени су и преговори за 
потписивање одбрамбеног савеза са Турском и Грчком. НАТО је, својеврсним и 
специфичним прихватањем Југославије у припреме одбране јужног крила Али-
јансе значајно ојачао и проширио стратегијско-оперативну дубину потенцијалног 
ратишта у случају сукоба са совјетским блоком. Због тога није постојала политич-
ка воља да се критикује обнављање политички мотивисаног судског процеса, ни-
ти је било потребе, али ни формалноправних разлога. 

Када се сагледају околности и последице ревизије судског процеса против 
Аписа и његових сабораца 1953. године, реалније делују тврдње историчара да 
је идејни творац за покретање поступка био Моша Пијаде. Наиме, он је био 
члан комисије САНУ за оцену доктората Аписовог сестрића Милана Живанови-
                              

37 Живановић Ж. Милан, исто. 
38 Детаљније видети: Десимир Томић, Колективизација у Југославији 1949-1953, Служб-

ени лист СРЈ, Београд, 2002.  
39 Детаљније о митовима видети: Vojislav Stanovčić, Politička teorija I, Službeni glasnik, Be-

ograd, 2008, str. 279-283. 
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ћа, који је свој живот посветио исправљању ове неправде. Комисија је од марта 
1952. године радила на процени тог доктората и несумњиво је да је Пијаде до 
детаља био упознат са Солунским процесом.40 Он је био један од најистакнути-
јих идеолога Комунистичке партије Југославије, предратни новинар41 и оснивач 
Тањуга, полиглота и интелектуалац који је схватао међународну политику. Као 
додатни аргумент овој тврдњи може послужити чињеница да су готово сви ме-
дији у социјалистичкој (комунистичкој) Југославији извештавали о обновљеном 
Солунском процесу. Ко ће, ако не бивши новинар, схватити значај медијске па-
жње на формирање јавног мњења и њених последица на политички живот.  

Са сигурношћу се може тврдити да је обнављање судског процеса против 
Аписа и његових сабораца постигло очекивани ефекат и на унутрашњем и на 
спољнополитичком плану. То указује на планско и систематско деловање кому-
ниста на стварању представе да је нова власт правдољубива, поуздана и пред-
видљив спољнополитички партнер. Важно је нагласити да је на обновљеном Со-
лунском процесу расправљано само, и искључиво, о доказима везаним за опту-
жницу из 1917. године, али не и о другим значајним догађајима у којима је Апис 
учествовао, попут мајског преврата 1903. или Сарајевског атентата 1914. године. 

Закључна разматрања 

Судбина пуковника Аписа је позната, али се мало и ретко анализира његов 
значај као симбола несебичног и пожртвованог српског патриотски настројеног 
официра, припадника тајне службе и завереника. Чињеница да се савременици 
различитих професионалних, политичких и вредносних опредељења рефе-
рентно позивају на Аписа као симбола указује на значај изучавања његове лич-
ности са аспекта стратешке културе.  

Апис се помиње као „светао пример патриотизма и жртве за српску ствар”, 
али и као носилац династичког преврата, који је деловао у супротности са 
правним поретком и тиме увео неспремну Србију у рат против великих сила. У 
савремено доба је, примера ради, Добрица Ћосић поредио Аписа са Џемсом 
Бондом, а списатељица Биљана Србљановић са Војиславом Коштуницом.  

Према класификацији стратешких поткултура Србије, коју је извео Милан Игру-
тиновић,42 недвосмислено се могу диференцирати ставови национално-ослободи-
                              

40 Живановић Ж. Милан, Пуковник Апис, Солунски процес, хиљаду деветсто седам-
наесте, Београд, 1955. (фототипско издање 2015. године), стр. 638-639. 

41 Пијаде је био један од сталних сарадника гласила Црне руке Пијемонта, па су поједи-
ни аутори закључивали да је био близак круговима око Аписа, а можда и припадник органи-
зације Црна рука. Наведено према Страхиња Јеремић, „Драгутин Димитријевић Апис и Кара-
ђорђевићи (од мајског преврата 1903. до солунског процеса 1917)”, Војно дело 5/2017, стр. 5-
20-521. 

42 Милан J. Игрутиновић, „Блумфилдов модел поткултура и могића примена у разуме-
вању стратешке културе Србије”, Војно дело, 8/2019, стр. 273-293.  
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лачке и национално-либералне стратешке поткултуре у односу на Аписа као сим-
бола.43 Док се националноослободилачка поткултура према Апису односи са вели-
ким пијететом и уважавањем његовог жртвовања и, углавном, занемарује његово 
ванинституционално деловање, у национално-либералној поткултури се сматра да 
он представља негативан пример неодговорног мешања професионалних војника 
у политику, што је резултирало великим жртвама и страдањем српског народа.  

И у савремено доба Апис представља веома актуелан симбол у политичком и 
јавном животу Србије. СУБНОР и Удружење потомака старих ратника покренули 
су 2015. године иницијативу да се Аписови посмртни остаци пребаце из Солуна у 
Београд и сахране са саборцима на Калемегдану уз државне почасти. Подржава-
оци ове иницијативе истичу да се ради о доприносу култури сећања и традицији 
Срба. Томе су се успротивили многи представници национално-либералне стра-
тешке поткултуре, међу којима треба истаћи ставове историчарке Олге Манојло-
вић Пинтар, која је нагласила да је Апис „човек који је (био) иницијатор и органи-
затор два атентата” и да због тога не може да буде узор младим генерацијама у 
Србији. Запитала се и за које вредности се Србија данас залаже.44 

 Сличан вредносни суд о пуковнику Апису изричу и многи експерти са Запа-
да који разматрају српску стратешку културу, међу којима је и контроверзни 
аустралијски историчар Кристофер Кларк (Christopher Clarck). Они су склони да 
Србе посматрају као варваре који су криви за све недаће које су задесиле Бал-
кан у XX веку. Чињеница је да су се сетили мајског преврата и Аписа један век 
касније, након убиства премијера Србије Зорана Ђинђића. Наведени догађаји 
су у тим аналитичким круговима „прочитани” као континуитет нецивилизованог 
решавања проблема у српском друштву. Не треба посебно помињати да су по-
литичка убиства, нажалост, појава на коју ниједно друштво није отпорно и такви 
примери постоје у историјском наслеђу и других, ако не и свих, народа.  

На трагу истоветног начина размишљања може се анализирати и изјава бив-
шег шефа Централне информативне агенције и заменика министра одбране Карла 
Дојча (Karl Deutch), који је у контексту анализе феномена „дубоке државе” у савре-
меном политичком реалитету Сједињених Држава навео пример пуковника Аписа 
и тајне организације Црна рука. Истакао је да су Мајски преврат 1903. и организа-
ција Сарајевског атентата 1914. године последица активности пуковника Аписа и 
његове тајне организације и представљају пример деловања „дубоке државе”.45  
                              

43 Раније се наведенoм тематиком бавио и Филип Ејдус и извршио сличну класификацију 
стратешке културе Србије. Упоредити: Filip Ejdus, „Bezbednost, kultura i identitet u Srbiji”, Bez-
bеdnost Zapadnog Balkana, Br. 7-8, Oktobar 2007 – Mart 2008, str. 65-93.  

44 Милош Казимировић, „Сто година од стрељања Аписа: „Живот после смрти““, Политика, 
27.06.2017. године, http://www.politika.rs/scc/clanak/383832/Drustvo/Zivot-posle-smrti#!, приступљено 
12.12. 2019. 

45 Дојч је обављао и функције заменика министра одбране Сједињених Држава у админи-
страцији председника Била Клинтона и саветник за обавештајна питања председника Џорџа 
Буша млађег. Наведено према https://www.blic.rs/vesti/svet/bivsi-sef-cia-najbolji-i-najozloglaseniji-
primer-duboke-drzave-viden-je-u-srbiji/qeyy0fp, приступљено 01.11.2019. 
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Дајући адекватну и реалну меру наведеним дихотомским ставовима о Апису 
као симболу не само да бисмо обезбедили суштинске лекције за садашњост и 
будућност, већ бисмо били у прилици да се, макар за корак, приближимо и нео-
пходном консензусу. Одговор на ова, наизглед сложена питања, суштински је 
једноставан и лежи у поштовању кодекса професионалне официрске етике, 
али и усвајању принципа „добре владавине” који би требало да усмерава дело-
вање политичких елита.  

Остаје питање због чега нисмо способни да постигнемо консензус макар по 
овом питању, за које је јасно да није тешко дати одговор са ове историјске дис-
танце. Суштински одговор дао је академик Душан Ковачевић у последњој рече-
ници сваког поглавља у делу 20 српских подела (Срба на Србе): „Када би, ре-
цимо, ова подела била ’толерантнија’ – без мржње, горчине, прединфарктног 
беса, живот бисмо ’„трошили’ на практичније, корисније и паметније послове, 
ако нам је (већ) суђено да се свађамо, секирамо и, до бола, нервирамо”.46  
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Dragutin Dimitrijević Apis as a Symbol  
of the Serbian Strategic Culture 

he paper is the analysis of the life and achievements of Colonel Dragutin Di-
mitrijević Apis, an army and intelligence officer, who significantly influenced 

the history of Serbs at the beginning of the 20th century. The turbulent, almost 
adventurous, life of Colonel Apis ended with the rigged trial in Thessaloniki in 1917. 
From then until the present day, Apis is used as a symbol of the Serbian strategic 
culture for the military involvement in politics, but also as a patriotic and self-sacrifi-
cing officer dependent on the needs of the ruling elite and the facts which subculture 
analysts belong to. The aim of this paper is to analyze the achievements of Colonel 
Apis in an analytical and objective way, to describe different strategic subcultures in 
Serbia on the example of the attitude towards the symbol of Apis and to remove 
certain misconceptions about the (mis)use of Colonel Apis and his legacy.  

Key words: Apis, Black Hand, the Karađorđević dynasty, strategic culture, Serbian 
political and legal system  
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пшта обавеза служења војног рока у Србији уведена је у 
другој половини 19. века, са националном стајаћом вој-

ском. Ова обавеза имала је важну улогу у развоју српске страте-
шке културе у младој нововековној српској држави, али и у подсти-
цању српске војне и политичке елите да чује „шапат” српског дру-
штвеног карактера и разуме оне структуре националне културе ко-
је су значајне, а можда и детерминишуће, за оно се што данас 
означава појмом стратешка култура. Њен развој у Србији разма-
тран је кроз анализу деловања два различито усмерена, али ком-
плементарна струјања, од којих је једно означено као елитистичко, 
а друго као структуралистичко. Без обзира на евидентне разлике, 
оба струјања су значајна за формирање српске војне доктрине, у 
освит 20. века, пред историјску буру балканских ратова и Првог 
светског рата.  

Обавеза служења војног рока задржана је до ступања на снагу 
Одлуке о обустави обавезе служења војног рока, коју је донела 
Народна скупштина у децембру 2010. године. Имајући у виду да је 
Република Србија донела одлуку да буде војно неутрална, преи-
спитивање одлуке о обустави обавезе служења војног рока логич-
на је последица овог избора. Одлука о војној неутралности не зах-
тева само да други субјекти међународних односа поштују такву 
одлуку једне државе, него и њено поштовање унутар саме државе. 
То значи да држава која претендује на неутралност не одустаје од 
одбране сопствених вредности, нити их предаје другима на ми-
лост и/или чување, већ заснива (или чува) способност кредибилне 
одбране свог идентитета и својих вредности. Терет последица од-
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луке је тим тежи што се не рачуна на војне савезе. Неутралне зе-
мље у Европи своју способност кредибилне одбране углавном за-
снивају на концепту тоталне одбране, али он подразумева и вели-
ки број грађана обучених за војне задатке и задатке цивилне за-
штите , што призива обавезу служења војног рока. Истовремено, 
служење војног рока је и најбољи начин да грађани разумеју тежи-
ну одлуке о војној неутралности, али и да је прихвате као властити 
слободан избор и део колективног идентитета. Тиме обавеза слу-
жења војног рока (п)остаје важна упоришна тачка државе у актив-
ном обликовању стратешке културе. 

Кључне речи: стратешка култура, служење војног рока, васпи-
тање војника, неутралност, тотална одбрана 

Увод 
 

 мноштву појава које чине наш свет постоје оне које називамо вредно-
стима. Оне за нас имају посебан значај и значење, осветљавају наш жи-

вотни пут, дају смисао нашем постојању и представљају део онога што јесмо, 
део нашег идентитета, ако не и саму његову суштину. Постојање вредности ин-
дукује питање одбране вредности: оно до чега нам је стало заслужује да га 
бранимо у случају да буде угрожено или нападнуто.1 То увек захтева лични, а 
често и друштвени напор. Постоје вредности које се могу (од)бранити само вој-
ним организовањем. Социологија војске познаје много облика војног организо-
вања.2 Апстрахујући, може се рећи да су у свим тим облицима терет или напор 
одбране друштвених вредности подносили или сви (слободни) чланови дру-
штва или најамници, све до појаве официрске професије и стајаће националне 
војске (у 19. веку).3 У првима, које се најчешће називају милицијама, основа вој-
не службе била је дужност, док је то у другима најамнина; дисциплина је у пр-
вима била доминантно свесна, а у другима механичка. У стајаћим национал-
ним војскама дошло је до плодоносног споја: постоје професионалци који за 
свој компетентни допринос војним способностима државе добијају плату и дру-
штвени углед4, иако је за њих служба уједно и дужност, и војни обвезници који-
ма је привремена војна служба свакако грађанска дужност. 
                              

1 Jovan Babić, Ogledi o odbrani, Službeni glasnik, Beograd, 2018, стр. 9. 
2 Менсур Ибрахимпашић објашњава девет таквих облика. Mensur Ibrahimpašić, „Armija 

kao društvena institucija”, Sociologija za vojne akademije, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1981. 
3 Semjuel P. Hantington, Vojnik i država, Fakultet političkih nauka, Diplomatska akademija, Be-

ograd, 2004, стр. 21-64. 
4 Они су најчешће регрутовани или уздизани до нижих и средњих слојева владајуће кла-

се, осим у случајевима војних режима када се макар део њих креће вертикално навише, и 
плутократије када је овај процес обрнут. 

У 
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Појава опште војне обавезе у нововековној Европи била је последица ве-
ликих друштвених преображаја које је донела Француска буржоаска револу-
ција током које се одиграла значајна и далекосежна промена рата и војске. 
Наиме, како је рат између револуционарне Француске Републике и монархи-
стичке Европе постао за Французе питање слободе нације (целине), а не 
права и угледа краља (појединца) и интереса феудалаца (дела), вође рево-
луције увеле су општу војну и радну обавезу.5 Лансирање рата у орбиту ви-
талних интереса целе нације довело је до одбацивања концепта европског 
ограниченог рата6 и стварања услова за прелазак на тотални рат.7 У исти 
мах, спас нације захтевао је да се цела нација стави или под оружје или да 
ради за оне који су под оружјем, те да се организује тако да победи у рату. 
Резултат је био стварање националне стајаће војске способне да бројношћу 
и особинама надјача најамничке стајаће војске феудалних држава.8 „Какве 
бескрајне склоности дремају неразвијене у њедрима једног народа”, приме-
тио је Гнајзенау, пруски генерал и војни реформатор.9 Иако је Француска, по-
сле великих успеха у револуционарним и Наполеоновим ратовима, на крају 
тих ратова поражена, ускоро су све државе у Европи реформисале своје вој-
ске по овом моделу искованом у доба Велике револуције и увеле обавезно 
служење војног рока. 

Војна служба ‒ дужност за грађане, мада привремена, захтева од (привре-
меног и, евентуално, повременог) војника да одређено време проведе у вој-
сци, повинујући се ономе што је status militaris и што је у националној стајаћој 
војсци обележено националним/друштвеним идеалом. Национална свест бит-
но је утицала на првенство свесне дисциплине у националним стајаћим вој-
скама, засноване на прихватању тог идеала као врхунске вредности. Исто-
времено, војска је додатно градила национални идентитет, јер је војна обука 
имала и васпитну компоненту – код грађана је развијана национална свест и 
осећање националне мисије, као део моралног васпитања војника. С аспекта 
стратешке културе могло би се рећи да је деветнаестовековна политичка и 
војна елита уједно рачунала на националну културу, креирајући стратегију и 
војну доктрину, али и настојала да утиче на њу, подстичући или стварајући 
оне елементе које је сматрала стратешки важним за достизање националних 
циљева. 
                              

5 Срђан Старчевић, Илија Кајтез, „Берков допринос проучавању војске као друштвене ин-
ституције”, Теме, 3/2018, стр. 780-781. Ilija Kajtez, Wisdom and Sword, volume II, Philosophers 
of the New Age on the Riddles of War and Peace, LAP Lambert Academic Publishing, Saarbruc-
ken, 2017, стр. 258-261. 

6 Martin van Kreveld, Transformacija rata, Fakultet bezbednosti, Službeni glasnik, Beograd, 
2010, стр. 49. 

7 Карл фон Клаузевиц, О рату, Војно дело, Београд, 1951, стр. 499. 
8 Тодор Павловић, Друштвени развитак и војска, Нова штампарија Давидовић, Београд, 

1909, стр. 32. 
9 Едвард М. Ерл, Творци модерне стратегије, Војно дело, Београд, 1952, стр. 113. 
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Стварање националне стајаће војске у Србији одиграло се у другој полови-
ни 19. века.10 Слично као у Француској и другим европским државама, војна ре-
форма у Србији била је последица јачања националне свести и снажног осећа-
ња националне мисије.  

Током шест деценија 19. века војна снага Србије нарасла је од устаничких 
чета до стајаће националне војске. У складу с оним што је национална елита 
опажала као националне циљеве – независност државе, изградњу државних 
институција, национално ослобођење и уједињење – стварање јаке војске под-
разумевало је њену организацију и обуку по угледу на модерне европске вој-
ске. Обавеза служења војног рока на нашим просторима задржала се све до 
краја 2010. године, када је, 15. децембра, Народна скупштина Републике Срби-
је донела Одлуку о обустави обавезе служења војног рока.11 

Циљ овог рада јесте да се размотри утицај служења војног рока на развој 
српске стратешке културе, али и да се размотри потреба за обавезношћу слу-
жења војног рока у Србији на прагу треће деценије 21. века, са становишта вој-
не неутралности и концепта тоталне одбране као две важне тачке Стратегије 
одбране Републике Србије. 

Tемељи српске војне доктрине  
и њихов временски домашај 

Током „дугог 19. века” европска војна мисао колебала се између француских 
и пруских (немачких) теорија ратне вештине, оличених прво у Жоминију и Клау-
зевицу, а затим у Фошу и Шлифену. Ни млада српска војна мисао није била 
различита од других у својој заљубљености у теоријске радове и концепте по-
менутих великана теорије ратне вештине. Међутим, приликом преиспитивања 
узрока пораза у рату против Бугарске 1885. године, међу српским официрима 
сазрела су мишљења да је пуко преузимање иностраних тактичких начела и 
доктринарних опредељења погрешно и да свака војска треба да изнедри соп-
ствени начин вођења оружане борбе који нужно мора да буде производ гео-
графских, економских, културних и војних прилика и могућности. Тако је арти-
љеријски капетан Михаило Рашић 1887. године писао: „Своје прилике и оне на 
страни противника решавају о начину борења, и с тога треба се озбиљно бави-
                              

10 После Ђакове буне 1825. године, сасвим извесно ради личне сигурности и учвршћива-
ња личне власти, кнез Милош Обреновић је регрутовао нешто више од хиљаду младића у 
дванаест чета стајаће војске. Тако је Србија, 1826. године, добила стајаћу војску. Ипак, њена 
главна војна снага, све до владавине Милана Обреновића, била је релативно лоше обучена, 
недисциплинована и слабо наоружана народна војска. Пошто су велики ослободилачки ци-
љеви Србије захтевали бољу, ефикаснију војску, уведена је општа војна обавеза. 

11 Љупка Петревски, „Традиција правног уређења Војске у Србији”, Војно дело, 8/2019, 
стр. 130. 
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ти њиховим изучавањем, па ће извесно од тог веће користи бити...”12 Овакво 
мишљење по свом духу заслужује да буде названо монтескјеовским. Као што је 
Монтескје тврдио да мноштво различитих услова утиче на стварање добрих за-
кона, да не постоји једно универзално најбоље законско решење које би се од-
носило на све државе, већ да закон произлази из природе ствари, те да закони 
морају да буду „примерени народу за који су створени”,13 тако су и поједини 
српски официри говорили и писали да српска војска мора имати себи својстве-
ну доктрину, примерену друштвеној стварности у Србији и српском културном 
обрасцу. Колебање између немачке доктрине обухвата и француске доктрине 
решавајућег напада заустављено је. Наиме, није изабрана ниједна од њих (ма-
кар не у чистом облику), већ је створена нова, српска војна доктрина која је 
имала своје узоре и изворе,14 али и посебности. 

По мишљењу Слободана Ђукића, за утемељење српске војне доктрине нај-
заслужнији су пуковник Димитрије Ђурић и генерал Димитрије Цинцар-Марко-
вић.15 Разматрајући оновремени положај Србије, Димитрије Ђурић је закључио 
да Србија у будућим ратовима може да има за непријатеље Турску и Аустроу-
гарску. Размишљајући даље о начинима борбе са овим материјално надмоћ-
ним непријатељима, Ђурић је истицао значај морала војске, јер је у рату по-
требно да „нашом јаком страном тучемо непријатељеву слабу.”16 Национална 
компактност Србије и чињеница да Срби живе у обе поменуте царевине које су 
по националном саставу биле хетерогене, удружена са снажим осећањем на-
ционалне мисије, добила је истакнуто место у Ђурићевим идејама. Да би се по-
тукао непријатељ потребно је, сматрао је Ђурић, да се српски војници уче пи-
смености, националној историји, географији простора на којем живе Срби и ју-
начким народним песмама. Тако би се васпитањем војника изградио свесни 
морал заснован на националном заносу и постепено искоренио ускогруди лока-
лизам, који је умањивао способности српске војске да се бори за остваривање 
националних циљева, јер војници нису могли да развију свесни морал у незна-
њу „гди и докле Србин живи, и да су Србин, Бошњак, Хрват, Бугарин, итд. бра-
ћа, па ма које вере били.”17 
                              

12 Цитирано према: Слободан Ђукић, Страни утицај на развој српске војне доктрине у 
XIX и првој деценији XX века, Војна академија Универзитета одбране, Медија центар „Од-
брана”, Београд, 2019, стр. 105. 

13 Monteskje, O duhu zakona, Gradac, Beograd–Čačak, 2001, стр. 17. и 21. 
14 Шире у: Слободан Ђукић, Страни утицај на развој српске војне доктрине у XIX и пр-

вој деценији XX века, наведено дело, стр. 129-295. 
15 „Основне елементе српске војне доктрине поставио је пуковник Димитрије Ђурић, а ге-

нерал Димитрије Цинцар-Марковић је допунио и заокружио његово учење”. Слободан Ђукић, 
Страни утицај на развој српске војне доктрине у XIX и првој деценији XX века, наведено 
дело, стр. 126. 

16 Слободан Ђукић, Страни утицај на развој српске војне доктрине у XIX и првој деце-
нији XX века, наведено дело, стр. 124. 

17 Цитирано према: Слободан Ђукић, наведено дело. 
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Цинцар-Марковић је отишао корак даље. Тежећи да открије који начин бор-
бе одговара српском друштвеном карактеру, проучавао је националну војну 
историју. Истраживање га је водило ка одбацивању немачке доктрине обухва-
та, али и офанзивне доктрине уопште, упркос томе што су све европске војске 
његовог доба прихватиле офанзивне доктрине. Овако смелу разлику у односу 
на остатак Европе Цинцар-Марковић је бранио тврдњом да су Срби све значај-
не битке у својој историји добили у дочеку непријатеља, односно у одбрани, са 
каснијим противнападом. „Дочекати на бојном пољу и јуначки бојак бити, про-
влачи се кроз сву нашу лепу појесију наше лепше прошлости. И заиста по ду-
шевним особинама нашег живља, по његовом темпераменту и националном 
васпитању, и најзад по карактерним особинама да оно ради и онога се лаћа 
што зна, разуме и пажљиво оцени, није други начин борбе погоднији за наш жи-
ваљ но дочек, који му противника износи и шта смера и шта хоће, шта ради и 
како ради, па онда да му према томе посао поквари и за се што више користи 
извуче.”18 Тако је рођена српска војна доктрина дочека. „На планинском, испре-
сецаном земљишту Балканског полуострва противника прво треба одбраном 
зауставити, а затим му противнападом нанети одлучујуће губитке... Погибија 
генерала Димитрија Цинцар-Марковића у Мајском преврату 1903. године дове-
ла је у питање опстанак српске војне доктрине. Међутим, надживела га је идеја 
о дочеку, дефанзивној српској војној доктрини. У основама ратних планова које 
је Главни генералштаб српске војске припремио у случају рата са Аустроугар-
ском, Турском и Бугарском, провејава идеја о дочеку.”19 

Осим што се ова двојица српских официра из друге половине 19. века могу 
назвати утемељивачима српске војне доктрине, могу се сматрати и представ-
ницима два различито усмерена, али комплементарна струјања унутар једне 
исте националне стратешке културе Срба.  

Прва струја – она чији је заговорник пуковник Ђурић – настоји да активним, 
у извесном смислу просветитељским приступом утиче на обликовање српске 
стратешке културе и то на два начина: прво, васпитањем чији је циљ снажење 
националног идентитета, усвајање одговарајућег система вредности и ширење 
уверења о праведности постављених националних циљева и, друго, институци-
онализовањем идеја-водиља свога времена, односно изградњом институција 
чији је смисао у способности да рационално делују у остваривању националних 
циљева. Она би се могла назвати и елитистичком, јер подразумева активно де-
ловање елите којим се обликује маса; смер њеног деловања је од елите према 
народу. Први задатак у овом активном приступу српској националној култури, 
дакле, јесте да се велике идеје у вези са решавањем српског националног пи-
тања, које сазревају у умовима националне елите, приближе и објасне народу, 
да се усаде у срца народа. Њихов пламен треба истовремено да их освести 
као грађане од чијег деловања зависи њихово остварење и да им улије морал-
                              

18 Наведено дело, стр. 128. 
19 Наведено дело. 
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ну снагу да у предстојећим ратовима прихвате борбу и издрже напор борбе са 
бројем и количином оружја далеко надмоћним непријатељем. Ту се овај зада-
так спаја са другим, макар у погледу изградње снажне и спремне војске. Да би 
се војници прилагодили војничкој средини и прихватили многе ризике у борбе-
ној ситуацији у рату, они прво морају да прихвате циљеве рата.20 У домаћој ли-
тератури посвећеној моралу војске, али и психолошкој литератури која третира 
питање прилагођавања војника војничкој средини, војник који не прихвата ци-
љеве рата сматра се неприлагођеним војником. Једноставно речено, војник 
мора да осећа да је ствар за коју се бори вредна и праведна. Мартин ван Кре-
велд с правом тврди да је питање мотивације војника у борби различито од го-
лог (материјалног) интереса које може да буде стварни узрок рата, те да је оно 
чврсто повезано са друштвеним вредностима.21  

Активни приступ у обликовању српске стратешке културе крајем 19. века био је 
срачунат на то да појача моралну спрему српске војске, што се постизало васпи-
тањем војника. Треба рећи да глас Димитрија Ђурића није нипошто био усамљен. 
Читав један правац у оновременој српској војној литератури био је намењен војни-
цима и подофицирима, а утемељили су га потпуковник Јован Мишковић, мајори 
Љубомир Остојић и Светозар Магдаленић, капетани Коста Јокић и Милош Васић 
и поручник Милосав Живановић. Они су писали и састављали приручнике за вој-
нике, али и војничке букваре, песмарице и читанке. У приручницима за војнике би-
ло је места и за садржаје из морала, међународног хуманитарног права, хигијене, 
писмености и вере.22 Нарочито су биле значајне и садржајне војничке читанке из 
којих су војници учили не само своје дужности, него и географију отаџбине и наци-
оналну историју. На тај начин су унифициране лекције за војнике са кључним по-
рукама које су им преношене током служења војног рока. По изласку из војске вој-
ници су се враћали у своја села и вароши образованији, описмењени и национал-
но освешћени. Тако су идеје, усађене војницима током служења војног рока, нала-
зиле свој пут до најзабаченијих места у Србији, што је битно допринело да народ 
схвати и прихвати стратешке одлуке елите, као и да српска војска по мобилизаци-
ји у својим редовима има војнике солидне моралне спреме.23 
                              

20 „Оданост циљевима борбе и идентификација са циљевима рата... се јавља као неоп-
ходан предуслов за испољавање осталих борачких квалитета.”Видимир Вељковић, Основи 
морала војске, Војна академија, Београд, 2006, стр. 207. „Наравно, то подразумева да народ 
и припадници војске познају караткер и циљеве рата и да их прихвате као објективно дату 
нужност без чијег остваривања не може бити задовољен ни властити интерес.” Неђо Дани-
ловић, Морал војске у грађанском рату, Задужбина Андрејевић и НИЦ „Војска”, Београд, 
2001, у: Борислав Гроздић, Војна етика, хрестоматија, Војна академија, Војноиздавачки 
завод, Београд, 2009, стр. 333-334.  

21 Martin van Kreveld, Transformacija rata, наведено дело, стр. 150. и 156-157. 
22 Слободан Ђукић, Страни утицај на развој српске војне доктрине у XIX и првој деце-

нији XX века, наведено дело, стр. 246-249. 
23 „Благотворно дејство литературе за војнике полако је продирало у биће српског војни-

ка, учвршћујући његов морал и дисциплину. Плодови војничког васпитања убрани су касније, 
на Куманову, Брегалници, Церу и Колубари.” Слободан Ђукић, наведено дело, стр. 249. 



ВОЈНО ДЕЛО, 4/2020 
 

 92  

 

Мисаони ток ове струје унутар српске стратешке културе полази од потребе 
да се изгради национални идентитет, а народ национално освести, како би се 
разрешило питање одбране Србије. Изградња идентитета и свест о њему почи-
ње од разумевања и усвајања битних идеја и појмова. Хегел је тврдио да ства-
ри прво умиру у појму. То значи да оне прво изгубе значај и значење за човека 
и друштво, потире им се смисао и нестаје сврха, па тек онда неминовно напу-
штају друштвено-историјску стварност. Ова мисао највећег представника не-
мачког класичног идеализма може се варирати, сасвим у идеалистичкој матри-
ци, тако да гласи: све (велике) ствари се прво рађају у појму. Једна од најзна-
чајнијих способности човека и људских заједница јесте способност мишљења и 
замишљања. Да би човек или људска заједница створила нешто ново, она то 
прво мора да замисли, тако да је оправдано Кантово становиште да је дру-
штвена динамика утемељена на идејној динамици.24 Пут од имагинације до 
остварења (за)мисли води преко жеље, хтења, одлуке и способности да се де-
ла,25 али постојање етапа на овом путу не умањује значај мишљења и зами-
шљања као извора или прапочетка дела, тим пре што се мишљење може узети 
као полазни принцип у дефинисању човека26 и/или његовој диференцијацији од 
осталог живог света.27 Ове активне моћи (да се мисли, жели, хоће, одлучи и де-
ла) Јован Бабић користи да опише слободу личности и направи разлику између 
идентитета ствари и идентитета личности. Наиме, само личности имају слобо-
ду, а њихов је отворени и несавршени идентитет „место одлучивања и делања, 
тј. место слободе.”28 Бабић даје и занимљиву дефиницију по којој је живот по-
стављање циљева и покушај њихове реализације, при чему је место доношења 
одлуке о циљевима и покушају њиховог домашаја идентитет (индивидуални 
или колективни), а чињеница постојања идентитета – форма живота.29 Ово по-
везивање живота са постојањем моћи одлучивања у друштвеним групама уво-
ди нас у подручје политичког,30 јер је политика друштвена делатност која под-
разумева доношење одлука о важним заједничким циљевима и усмеравање 
друштва ка тим циљевима.31 Колективни идентитет постоји као форма живота 
                              

24 Ante Fiamengo, Saint-Simon i Auguste Comte, Matica hrvatska, Zagreb, 1966, стр. 143. 
25 Шире у: Jovan Babić, Ogledi o odbrani, наведено дело, стр. 24-25. 
26 „Мисао чини човекову величину. (...) Човек је само трска, најслабија у природи; али то 

је трска што мисли... Све наше достојанство састоји се, дакле, у мисли.“ Blez Paskal, Reflek-
sije u samoći, Astimbo, Beograd, 2003, стр. 208. 

27 „Од мишљења се пак не можемо уздржати; по томе се разликујемо од животње... ”. Ge-
org Wilhelm Friedrich Hegel, Filozofija povijesti, Kultura, Zagreb, 1951, стр. 27. 

28 Jovan Babić, Ogledi o odbrani, наведено дело, стр. 25. 
29 Jovan Babić, наведено дело, стр. 30. 
30 За писца „Појма политичког”, Карла Шмита, одлука је најважнији моменат политичке 

праксе. Шире у: Срђан Старчевић, Илија Кајтез, Горан Вукадиновић, „Рат у средишту поли-
тичког – актуелност Шмитовог погледа на рат”, Војно дело, 1/2016, стр. 102-121. 

31 Шире у: Срђан Старчевић, Револуција и легитимност, Чигоја штампа, Београд, 2020, 
стр. 21-25. 
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док има активне моћи да одлучује о циљевима које хоће да оствари и начини-
ма њиховог достизања. Он, затим, има право да брани оно што сматра вред-
ним ‒ вредности које су уткане у његов идентитет и које га одређују. 

Друга струја, чији је утемељивач генерал Цинцар-Марковић, има супротан 
смер деловања – од народа према елити која доноси одлуке. Могла би се на-
звати структуралистичком, јер настоји да открије и у своје деловање утка дубо-
ко уважавање друштвено-историјских, политиколошко-антрополошких и соци-
јално-психолошких структура које се не могу мењати или чија је промена веома 
спора. Истовремено, она има развијен монтескјеовски осећај за разлике изме-
ђу друштава: оно што је добро у једном, не мора бити добро у другом друштву. 
Формирана у различитим условима (географским, климатским, религијским, 
обичајним, политичким, економским итд.) она имају различите друштвене ка-
рактере, због чега се њима мора на различит начин владати и управљати, што 
значи да се и припрема за рат, као једно од средстава у политичком инвентару, 
као и начин ратовања, мора прилагодити посебностима друштва. 

Логика ове струје је исправна. Доносити одлуке које нису утемељене на 
стварности нема много смисла под условом да се заиста хоће оно на шта се 
одлука односи. Права илустрација јесте Хитлерово померање непостојећих ар-
мија на карти у бункеру, док је Црвена армија освајала Берлин. Такође, треба 
имати на уму да одлуке које не одговарају „природи ствари”, да се опет послу-
жимо Монтескјеовим изразом, могу да изазову неразумевање, збуњеност, не-
намерни, па и намерни отпор оних који одлуку треба да изврше. Иако одлуке, у 
смислу који та реч има у овом раду, доноси политичка власт, не треба забора-
вити да је сама власт двострани однос (између владајућих и подвлашћених) и 
да су у њене перформансе уграђена мишљења оних којима се влада. То важи 
за сваку власт, не само у демократијама, јер је реч о архајској структури власти 
у чије темеље су положени пристанак и узајамност, што је уочио Клод Леви-
Строс проучавајући домородачке заједнице у Латинској Америци.32 То значи да 
постоји веза између јавног мишљења и одлука које се доносе – може се дода-
ти: нарочито у демократијама – с тим да је јасно да се јавно мишљење форми-
ра33 и да на то формирање велики утицај (може да) има политичка елита на 
власти, а нарочито на њега утичу добро укорењене друштвене установе. 
                              

32 „Пристанак је у исти мах извор и граница моћи... Друго запажање произлази из претходног 
разматрања: пристанак је психолошка основа моћи, али она се у свакодневном животу исказује 
игром уступака и противуступака између поглавице и његових другова, чиме се узајамност уво-
ди као друго темељно обележје моћи. Поглавица има моћ, али мора да буде великодушан. Он 
има дужности, али може да добије више жена. Између њега и групе успоставља се равнотежа 
између уступака и привилегија, услуга и обавеза, која се непрестано обнавља... поглавица по-
стоји зато што у свакој људској групи постоје људи који, за разлику од осталих, воле углед ради 
угледа, које привлаче одговорности и за које јавни послови не значе само тешко бреме, већ и 
награду.” Klod Levi-Stros, Tužni Tropi, Zepter Book World, Beograd, 2011, стр. 385-387. 

33 Сартори је писао да се процеси мишљења одвијају на три начина: каскадним силаском 
од елите надоле, књучањем од базе навише и идентификацијом са реперним групама. Đova-
ni Sartori, Demokratija, šta je to?, CID, Podgorica, 2001, стр. 125-126. 
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Спровођење одлуке у дело, такође, није једноставан процес, јер свака де-
латност подразумева напор и мора рачунати на отпор. Колективном идентите-
ту, каква је нпр. нација и држава, неопходни су механизми одговарајућих свој-
става на којима се темељи способност за делање (а то су институције34), али и 
наратив који ће у свестима људи на чију се удружену и усмеравану делатност 
рачуна створити снажан осећај оправданости и исправности, тј. праведности 
предузете делатности. 

То значи да је мишљење чланова друштва битно, како за доношење одлуке 
о циљевима, тако и за праксу достизања циљева. Колико је овај закључак бли-
жи истини утолико је значајније питање стратешке културе за неговање и за-
штиту идентитета35, усвајање добре стратегије36 за постизање циљева и разу-
мевање посебног културног контекста у чијим оквирима се доносе стратешке 
одлуке посматраних држава.37 

Занимљиво је да су идеја васпитања војника за служење друштвеном идеа-
лу (који се мењао) Димитрија Ђурића и идеје Димитрија Цинцар-Марковића о 
националном стилу ратовања, уз одређене варијације, остале у оптицају током 
читавог 20. века и да су нашле своје место и у Војсци Србије. Идеју свесне ди-
сциплине која приличи демократском идеалу пред Први светски рат теоријски 
је разрађивао пуковник Тодор Павловић.38 Између два светска рата наставље-
на је пракса васпитања војника адекватном литературом, али овога пута с на-
мером да се упозна нова, већа држава, Краљевина СХС, односно Краљевина 
Југославија и заједничко јужнословенско културно наслеђе. У периоду од Дру-
гог светског рата до ратова за југословенско наслеђе, морално-политички рад у 
Југословенској народној армији имао је истакнуто место, а настављена је и 
пракса издавања литературе за војнике и ниже старешине, са неизбежним иде-
олошким садржајима на првим страницама ових публикација.39 У СР Југослави-
                              

34 „Стварност институција, међутим, зависи од онога што се прихвата као њихово одре-
ђење, а оно што се прихвата зависи од онога што се о њима мисли.” Jovan Babić, Ogledi o 
odbrani, наведено дело, стр. 45. 

35 Милош Кнежевић тврди да се стратешка култура може означити и као политика и гео-
политика идентитета. Милош Кнежевић, „Појава и појам стратешке културе – однос стратеги-
је и култуе: чему стратешка култура? ”, Војно дело, 8/2019, стр. 17. 

36 Станислав Стојановић, позивајући се на Бродија, напомиње да је услов за добру стра-
тегију добра антропологија и добра социологија. „Питање друштвене мобилизације и хомоге-
низације око виталних вредности друштвене заједнице и оданост њиховој заштити предста-
вљају темељ добре стратегије... Када је реч о стратегији посебно је значајно питање колико 
је она остварљива, што најнепосредније зависи од расположивости ресурса, али и спремно-
сти људи да је спроведу”. Станислав Стојановић, „Посебност односа стратешке културе и 
стратегије”, Војно дело, 8/2019, стр. 47. 

37 Colin S. Grey, „Comparative Strategic Culture”, Parameters, vol. XIV, No 4, 1984, 26-32. 
38 Тодор Павловић, О војној дисциплини, Штампарија Доситије Обрадовић, Београд, 1903. 
39 Нпр. видети: Упутство о улози и задацима војних колектива у изграђивању и учвр-

шћивању морално-политичког стања и борбене готовости јединица, Политичка управа 
Савезног секретаријата за народну одбрану, Војна штампарија, Сплит, 1975.  
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ји и Србији и Црној Гори направљен је отклон од комунистичке идеологије; мо-
рал војске наслоњен је на традицију ослободилачких ратова, али је задржана 
идеја о свесној дисциплини заснованој на прихватању вредности и потреба да 
се оне предочавају војницима током служења војног рока. 

Могло би се закључити да је служење војног рока од његовог увођења, па 
све до ступања на снагу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока, кори-
шћено, поред осталог, за моралну припрему војника за евентуално касније ан-
гажовање, изградњу свести и сазнања о основним идентитетским вредностима 
и учвршћивање решености за њихову одбрану. Такође, служење војног рока 
обезбеђивало је држави велики број грађана оспособљених за војне задатке, 
који у извесној мери познају и прихватају циљеве који се желе постићи ангажо-
вањем у ратној војсци. 

Војна неутралност и обавезно служење војног рока 
У уводној речи на једној конференцији посвећеној неутралности, позвавши се 

на значење речи, Мете Кјуел Ниелсен је тврдила да бити неутралан значи немати 
мишљење, не бити ангажован, не бринути, бити по страни, бити индиферентан и 
неопредељен, па је духовито закључила да бити неутралан, укратко, звучи досад-
но.40 Према Речнику српског језика Матице српске, неутралан је онај „који се не 
меша у неком спору, сукобу, који не пристаје ни уз једну страну, неопредељен; не-
пристрасан”, али и „који није под управом, контролом неке државе, стране, слобо-
дан”.41 Сложићемо се да овако одређена неутралност не звучи досадно. 

Из војне перспективе, неутралност није досадна јер не значи одустајање од 
одбране, него одустајање од напада или, тачније, агресије.42 Неутралност заи-
ста подразумева дистанцирање од рата као пожељног и прихватљивог начина 
решавања друштвених сукоба, али не и одустајање од одбране сопствених 
вредности и идентитета. „Независна и кредибилна национална одбрана нужни 
је део концепта неутралности чак и (а можда и пре свега) као део оне специ-
фичне моралне црте подразумевајуће код неутралних држава које потенцирају 
мирољубиви приступ у решавању међународних проблема”.43 То неминовно 
                              

40 Nj. E. Mete Kjuel Nielsen, „Kako Zapad vidi neutralnost Srbije”, Igor S, Novaković (ur.), Neu-
tralnost u XXI veku, pouke za Srbiju, ISAC Fond, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove, 
Beograd, 2013, стр. 17-18. 

41 Милица Вујанић и др, Речник српскога језика, измењено и поправљено издање, (Ми-
рослав Николић, ур.), Матица српска, Нови Сад, 2011, стр. 818. 

42 Дакле, не од напада као главног и одлучујућег вида борбених дејстава, него од напа-
дачког рата или агресије на другу државу. Може се приметити да то савршено одговара те-
мељним идејама српског стратешког стила и српске војне доктрине из пера Димитрија Цин-
цар-Марковића. 

43 Срђан Старчевић, Срђан Благојевић, „Однос српског друштвеног карактера и војне не-
утралности”, Војно дело, 8/2019, стр. 265. 
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важи у свету који (настојимо да) познајемо, у којем још увек „ослонац на моћ 
представља главни аргумент” у међународним односима.44 Могло би се рећи, у 
стилу Доналда Трампа, да је и за савезништво потребна ова способност – да 
бисте били савезник прво треба да имате војску. 

Мада државе које су неутралне, или су у неком периоду то биле, имају раз-
личита искуства с неутралношћу, условима и разлозима за њен избор, међуна-
родним (не)поштовањем таквог избора и нежељеним суочавањем са ратом, по-
следичном (не)стабилношћу и питањима идентитета, може се рећи да је у не-
кима од њих неутралност заузела истакнуто место у политици идентитета. Та-
кав је случај са Швајцарском, Аустријом и Шведском, међу чијим је грађанима 
концепт неутралности веома популаран и опажен као битна идентитетска одли-
ка. Популарност неутралности или позитиван став јавног мњења веома је ва-
жан, јер неутралност подразумева спремност државе и њених грађана да се 
поуздају у сопствене снаге и да сами буду ослонац своје одбране. Наравно, као 
и свако друго политичко опредељење, неутралност подразумева крутост у на-
челу и флексибилност у примени. Тиме се може објаснити повремено и при-
времено мање или веће одступање од идеала неутралности у стварној полити-
ци неутралних држава. Подразумева се да се од неутралне државе не очекује 
да има „непобедиву” војску, већ способност кредибилне одбране која ће, пре 
свега, одвраћати потенцијалног нападача. 

Пошто подразумева да се ослонац одбране пронађе унутар државе, у спо-
собности властитог друштва, а не изван ње, у савезништву као заједници с 
другима или паразитски, на рачун других, неутралност се показује као веома 
захтевна. Она заиста поставља високе захтеве држави и друштву, како у погле-
ду припрема/издвајања за одбрану, тако и у погледу обуке и мотивације грађа-
на да бране кључне друштвене вредности и колективни идентитет. 

Чини се да су крај 20. и прве две деценије 21. века обележила два главна иза-
зова у мотивисању грађана за (припрему за) одбрану. Први се односи на, колико 
глобалистичко толико и оправдано, указивање на постојање ризика и претњи без-
бедности са којима се не може на адекватан начин суочити ниједна појединачна 
држава ма колико била моћна. Немоћ државе да парира глобалним ризицима про-
извела је уверење да се прави одговори могу наћи само у колективном, наднацио-
налном удруживању. Међутим, пошто ово удруживање није довело до Кантовог ве-
читог мира и једног кантовског поретка у међународним односима, него до веће 
доминације једних над другима, једног поретка који је ближи визијама Карла Шми-
та него Имануела Канта, искрсао је проблем додатног умањења релативне аутар-
хичности државе, што може да има своје (углавном економске) предности, али по-
казује велику слабост у периодима кризе (нпр. мигрантске или изазване новим ко-
рона вирусом). Један део тог проблема је и умањивање издвајања за одбрану у 
оним државама које не доминирају, као и потискивања питања одбране на маргине 
друштвеног интересовања. 
                              

44 Срђан Благојевић, Иван Гвозденовић, Слободан Анђелковић, „Значај усклађивања поли-
тичких и одбрамбених циљева за безбедност државе и друштва”, Војно дело, 5/2016, стр. 149. 
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Други проблем односи се на настанак „флуидног модерног потрошачког дру-
штва”45 које производи „кризу идеала” и изазива „кризу морала.”46 У овом дру-
штву осећај да се моћ налази у рукама глобалних сила које не само да измичу 
контроли државе него ту исту државу условљавају, ограничавају или контроли-
шу, изазива неповерење у државне институције, политичке странке и политичко 
представљање, што указује на „кризу демократије”.47 Уједно, потрошачко дру-
штво мења систем вредности: идеали жртвовања или одлагања садашњег за-
довољства у име великих циљева и општег добра бивају замењени „вредности-
ма тренутних задовољстава и индивидуалне среће”.48 У таквим је условима 
опадање интересовања за одбрану и војни позив не само друштвена реалност, 
него и друштвена нужност. 

Бауман је тврдио да у оваквом друштву „нема пуно изгледа за раст херој-
ског патриотизма, али изгледа да у ери малих професионалних армија држави 
више и нису потребни хероји. Задовољни потрошачи, који се ужурбано баве 
сопственим пословима, изванредно функционишу, хвала лепо...”.49 Из перспек-
тиве земаља које рачунају на колективни систем безбедности, мала професио-
нална армија може да изгледа као оптимални избор. Међутим, да ли је таква 
армија, погодна за учешће у мултинационалним операцијама и војним интер-
венцијама у ad hoc коалицијама, довољно добра да буде Зевсова Егида одлу-
ци о неутралности, ако нема довољну резерву која подиже њену снагу на ниво 
кредибилне одбране? 

Мотивација грађана за одбрану у 21. веку представља посебан проблем, који 
заслужује и засебно разматрање. Она захтева озбиљан и разностран дугорочни 
државни приступ. Ипак, проблем мотивације није само ововремени. Али, његово 
решавање увек је доносило значајне резултате. Тако, на пример, крајем 19. века 
ниједан „српски грађанин који је био способан за службу није могао постати држав-
ни чиновник, учитељ, свештеник или калуђер ако није одслужио у сталном кадру, 
било потпуни или скраћени рок”,50 али је зато релативно малобројни „стални кадар 
у случају рата формирао оперативну војску од 305.500 војника...”.51 То довољно 
осветљава анегдотску Бизмаркову рефлексију о Србији као шумском јежу из кога 
уместо бодљи штрче бајонети. Обавеза може да буде непопуларна „размаженом 
човеку” данашњице, да се послужимо изразом Ортеге и Гасета, али политика би 
морала да испољи креативну моћ: као што се креира повољан економски амби-
јент, тако би морао да се формира и повољан визионарски амбијент, представа о 
                              

45 Zigmunt Bauman, Fluidni život, Mediterran publishing, Novi Sad, 2009, стр. 60. 
46 Đovani Sartori, Demokratija, šta je to?, наведено дело, стр. 265-266. 
47 Dragoljub Mićunović, Demokratija, populizam, entropija, Arhipelag, Beograd, 2018, стр. 150-158. 
48 Zigmunt Bauman, Fluidni život, наведено дело, стр. 61. 
49 Zigmunt Bauman, Fluidni život, наведено дело, стр. 60. 
50 Слободан Ђукић, Страни утицај на развој српске војне доктрине у XIX и првој деце-

нији XX века, наведено дело, стр. 43-44. 
51 Слободан Ђукић, наведено дело, стр. 56. 
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циљевима који се желе постићи. Ипак, политичари у доба интеррегнума (израз Ти-
та Ливија који су Антонио Грамши и Зигмунт Бауман лансирали у савремене дру-
штвене науке) често се заустављају на ослушкивању жеља и мерењу популарно-
сти различитих опција. Зато се од политичара може очекивати да заговарају опције 
које иду низ длаку „размаженом човеку”, док они који дају компетентно мишљење 
то не смеју да чине да не би издали своју савест52 и своју професију.53 На пример, 
у неутралној Аустрији, у првој години функционисања професионализоване Војске 
Србије, дакле у 2011. години, начелник Генералштаба генерал Едмунд Ентахер 
критиковао је планове министра одбране Норберта Дарабоша за професионализа-
цију аустријских оружаних снага и ослањање одбране искључиво на добровољ-
ност, изјавивши за недељник Профил да је таква одлука тешко исправљива, а про-
мена коју доноси пуна ризика и без будућности.54 

У суштини, неутралне државе не одустају од релативно великих одбрамбених 
капацитета. Илустративан је и поучан податак да је одбрана Финске, која је неу-
трална земља, са мањим бројем становника од Србије – у моменту професионали-
зације Војске Србије и када је Република Србија већ три године имала на снази Ре-
золуцију Народне скупштине о заштити суверенитета, територијалног интегритета 
и уставног поретка, тј. проглашену војну неутралност – била заснована на терито-
ријалној одбрани, која овој земљи обезбеђује 250.000 војника. При томе, Финска 
сарађује са НАТО, али њено прикључивање Алијанси је опција коју подржава ма-
ње од четвртине бирача, због чега ова опција није на „политичком менију”.55 

Уосталом, одлука о неутралности прво мора бити прихваћена унутар држа-
ве и друштва.56 Као свака друга одлука и ова нуди одређене предности у заме-
ну за истовремено пристајање на њихове незгодне последице. Удруживање у 
колективне системе безбедности нуди заједништво и заштиту савезника у за-
мену за компромисно одлучивање и сужавање простора за самостално, сло-
бодно или споља ничим везано одређивање непријатеља (нарочито за мале 
земље); неутралност нуди одређене гаранције за мир и слободу, у замену за 
изградњу интегритета и способности за самодовољну заштиту идентитета (до-
                              

52 „Савест је оно што људима даје везу са вредностима, односно повезује их са највишим 
смислом живота.” Čedomir Čupić, Politika i intelektualci, Čigoja štampa, Beograd, 2019, стр. 15. 

53 Шире у: Драган Станар, „Професија и морал“, Култура полиса, год XVI (2019), бр. 39, 
стр. 145-157. 

54 Министар Дарабош је разрешио дужности генерала Ентахера 24. јануара 2011. године, 
али је он, одлуком надлежних државних органа, враћен на дужност начелника Генералштаба, 
7. новембра 2011. године. Види: David Wörgötter, „Darabos Fires Top General“, Vienna Review, 
5. 2. 2011, https://www.theviennareview.at/archives/2011/darabos-fires-top-general, 5. 5. 2020. го-
дине, „Pleite für Darabos: General Entacher kehrt zurück” (Red.), Die Presse, 7. 11. 2011, 
https://www.diepresse.com/706578/pleite-fur-darabos-general-entacher-kehrt-zuruck, 5. 5. 2020. године. 

55 Čarli Salonijus-Pasternak, „Finska – od tampon zone do članice EU”, Igor S, Novaković (ur.), 
Neutralnost u XXI veku, pouke za Srbiju, наведено дело, стр. 53-56. 

56 Veljko Blagojević, „Potencijal politike neutralnosti Republike Srbije u savremenim međuna-
rodnim odnosima”, у: Srđan Korać (ur.) Uticaj vojne neutralnosti Srbije na bezbednost i stabilnost u 
Evropi, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2016, стр. 240-258. 
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душе, подржану међународним признањем неутралности). То значи да после-
дица избора неутралности за једно друштво не само да није одустајање од од-
брамбеног рата, него претпоставља прихватање целокупног терета одбране на 
сопствене снаге. Ако је закључак тачан, онда не постоји бољи инструмент за 
оспособљавање потребног броја грађана и подизање свести о дужностима које 
собом повлачи неутралност од обавезног служења војног рока. 

Одлука Републике Србије да буде војно неутрална водила је, сасвим логич-
но, ка усвајању концепта тоталне одбране.57 Овај концепт подразумева, с једне 
стране, постојање развијених и међусобно усклађених (повезаних у један си-
стем, интегрисаних) одбрамбених способности државе, а, са друге, постојање 
друштвене свести о потреби и значају одбране државе.  

У концепту тоталне одбране оружане снаге имају важно место, али оне ни-
пошто нису усамљене у пословима одбране. Напротив, то што је одбрана то-
тална значи да се тиче читавог друштва, а не само оних који својом вољом 
(добровољно) бирају војну професију као свој животни позив и ступају у профе-
сионалну или активну војску. Ипак, место војске остаје посебно, јер она пред-
ставља фактор одвраћања и једина има развијену способност да води оружану 
борбу. Зато је питање састава, величине и опремљености војске, детерминиса-
но бројним факторима,58 од великог значаја и у неутралним земљама. 

Остваривање неутралности се, дакле, великим делом заснива на друштвеном 
прихватању последица избора (одлуке) да се буде неутралан, ситуираних у изград-
њи способности за кредибилну одбрану. Концепт тоталне одбране полаже наде у ре-
лативно велики број релативно добро оспособљених војника. Поставља се питање 
како добити довољан број таквих војника и како мотивисати грађане за активно уче-
шће у потенцијалним војним задацима, задацима цивилне заштите и другим задаци-
ма који дају кредибилитет одбрамбеним способностима неутралне државе? Прин-
цип добровољности даје добар одговор на изазов мотивације добровољаца, али 
свакако не гарантује довољну бројност, јер, у крајњем случају, нико не мора да испо-
љи добру вољу, нарочито у флуидном модерном потрошачком друштву. Чак и они 
                              

57 „Наиме, данас апсолутно све европске земље које своју стратешку културу изграђују на 
основама војне неутралности, попут Швајцарске, Аустрије, Финске, Шведске и Ирске, темеље 
своју одбрамбену политику на концепту тоталне одбране. Разлог томе садржан је у чињеници 
да је концепт војне неутралности заснован на добровољном несврставању држава у постојеће 
војне савезе... Зато су војно неутралне државе принуђене да развијају одбрамбене стратегије 
и доктрине на сопственим одбрамбеним националним капацитетима.” Милинко Врачар, Горан 
Станојевић, „Стратешка култура Србије и концепт тоталне одбране“, Војно дело, 8/2019, стр. 
308; шире у: Veljko Blagojevic, „The Impact of Neutrality on National Doctrine Development”, Alliance 
Planning and Coalition Warfare: Historical and Contemporary Approaches, Heeresgeschichtliches 
Museum, Wien, Institut za strategijska istraživanja, Beograd, 2019, стр. 280-300. 

58 „Састав, величина и опремљеност оружаних снага условљени су, пре свега, политич-
ким системом земље, нивоом целокупног развоја, геостратегијским положајем земље, демо-
графским могућностима, војном и одбрамбеном доктрином.” Срђан Благојевић, Иван Гвозде-
новић, Слободан Анђелковић, „Значај усклађивања политичких и одбрамбених циљева за 
безбедност државе и друштва”, наведено дело, стр. 139. 
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који су добровољно одслужили војни рок, после одређеног времена могу да се позо-
ву на приговор савести и тиме се изузму из резервног састава. Принцип обавезно-
сти, коме се могу ставити приговори, пре свега у погледу мотивације грађана, даје 
боље резултате у погледу бројности. Сасвим је извесно да обавезно служење војног 
рока обезбеђује да се релативно велики број људи оспособи за извршење различи-
тих војних задатака што, затим, доприноси ефикасности војске у случају потребе за 
мобилизацијом и попуном војске до њене ратне формације. Обавеза служења војног 
рока не би требало да представља ни економски проблем.59 Што се тиче проблема 
мотивације, он се може решити праведношћу – обавеза мора да обухвати све спо-
собне за војну службу, без коруптивних изузетака. Међутим, оно што питање мотива-
ције за одбрану у крајњем случају решава јесте спремност грађана да одбрану при-
хвате као дужност, а не као избор. У тој тачки, у дужности да се брани колективни 
идентитет, обавеза служења војног рока додирује неуралгичну тачку савремене срп-
ске стратешке културе – како држава комуницира са грађанима у погледу дужности 
да се земља брани од напада? Ако се стратешка култура схвати као „збир доминант-
них ставова и облика понашања”60 у одређеној глобалној друштвеној групи, како др-
жава (владајућа елита) утиче на ставове и обликује пожељне (или макар друштвено 
прихватљиве) облике понашања у погледу одбране? Осим обавезе служења војног 
рока, сва друга решења, укључујући и школске часове, делују као недовољна. Осим 
тога, и држава има дужност према својим грађанима да их припреми за задатке који 
их очекују према њеним стратешким и доктринарним опредељењима и документи-
ма. Стара конфуцијанска мудрост гласи: „Слати необучене људе у рат – значи изда-
ти их.”61 Према томе, војна обука грађана може се посматрати и као дужност државе.  

Закључак 

Милош Миленковић с правом истиче да је стратешка култура научено понашање 
и да је њено формирање дугорочан, али управљив процес.62 Тврдња је тачна, јер се 
културни обрасци не наслеђују, него уче, а држава, мада изазвана ударцима глоба-
лизма, чак и у полиархији,63 има велики утицај на услове под којима се изграђује дру-
штвени идеал унутар њених граница. У младој нововековној српској држави постоја-
ла су два струјања унутар једне исте стратешке културе. Прво, активно и елитистич-
ко, настојало је да формира државне институције по мери националне мисије и ак-
                              

59 Čarli Salonijus-Pasternak, „Finska – od tampon zone do članice EU“, Igor S, Novaković (ur.), Neu-
tralnost u XXI veku, pouke za Srbiju, наведено дело, стр. 53-56. Dejan Stojković, Miroslav Glišić, „Ser-
bia's Military Neutrality: Is It Economically Beneficiall? ”, Defence and Peace Economics, 2018, стр. 1-17. 

60 Вељко Благојевић, „Стратешка култура и национална безбедност”, Зборник Матице 
српске за друштвене науке, LXX, бр. 170 (2/2019), стр. 176. 

61 Владимир Маљавин, Конфуције, ННК Интернационал, Београд, 2014, стр. 338. 
62 Милош Миленковић, „Прилог одређењу политичких чинилаца стратешке културе“, Вој-

но дело, 8/2019, стр. 68. 
63 Robert Dal, Poliarhija, Filip Višnjić, Beograd, 1997, стр. 11-26. 
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тивним, у извесном смислу просветитељским приступом утиче на обликовање срп-
ске стратешке културе. То је подразумевало, у случају војске, да се она ојача, како по 
броју војника, квалитету оружја и професионализму официра, тако и адекватном мо-
ралном спремом, па је војска постала уједно и ковачница националног духа – војни-
ци који би завршили обуку односили су одабрана знања из националне историје, гео-
графије простора на којима живе Срби и народне поезије и у најзабаченије крајеве 
Србије. Друго, структуралистичко струјање, укључило је у процес развоја српске 
стратешке културе потребу за заснивањем одлука на природи ствари и уважавање 
специфичности српског друштвеног карактера. Упознавање српског друштвеног ка-
рактера темељило се на проучавању историје, али и на спознаји коју су српски офи-
цири стекли у раду са војницима – да мотивацију војника за остваривање национал-
них циљева ограничава провинцијална зачауреност и локална ускогрудост, па су на-
стојали да их уклоне васпитањем војника. Тако је обавезно служење војног рока у за-
чецима српске нововековне државности имало важну улогу у обликовању и развоју 
стратешке културе, што је настављено и у југословенском периоду. 

Слобода подразумева способност да се доносе одлуке и прихватање одго-
ворности за последице тих одлука. Одлука о војној неутралности, такође, има 
своје последице, а једна од њих јесте преузимање терета одбране на сопстве-
на плећа. Свака озбиљно заснована и замишљена неутралност је наоружана 
неутралност. Она претпоставља способност кредибилне одбране, јер се одбра-
на властитог идентитета и вредности не оставља на вољу (или милост) друго-
ме, тим пре што се не рачуна на савезништво. 

Одлука Републике Србије о војној неутралности, дакле, логично је довела 
до усвајања концепта тоталне одбране. Тај концепт подразумева и дужност др-
жаве да обучи и мотивише велики број грађана за војне задатке и задатке ци-
вилне одбране. То значи да мала професионална војска није довољна. Ако је 
потпомогнута резервом која се ангажује по принципу добровољности, ваља 
знати да принцип добровољности, по правилу, подразумева високу мотивацију, 
али не и велику бројност извршилаца; нарочито у флуидном модерном потро-
шачком друштву. За једну релативно малу државу јефтиније је да уведе обаве-
зно служење војног рока него да издржава велику професионалну војску. Пита-
ње мотивације решава се спремношћу грађана да одбрану прихвате као ду-
жност. Пошто мора постојати комуникација између државе и грађана о дру-
штвено пожељним облицима понашања када је у питању одбрана отаџбине, 
поставља се питање: где се грађани упознају са тим облицима понашања? 
Осим обавезе служења војног рока, сва друга решења делују као недовољна. 

С обзиром на то да обавеза служења војног рока није укинута, него замрзнута 
Одлуком о обустави обавезе служења војног рока, коју је донела Народна скупшти-
на Републике Србије, 15. децембра 2010. године, време је да се размишља о ње-
ном одмрзавању. Обавезно служење војног рока је најбољи начин да грађани разу-
меју целину одлуке о војној неутралности, али и да је прихвате као властити слобо-
дан избор и део колективног идентитета. Тиме обавеза служења војног рока (п)остаје 
важна упоришна тачка државе у активном обликовању стратешке културе. 
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Одлука о војној неутралности захтева широки друштвени консензус, којем ну-
жно мора да претходи политички консензус. Без покушаја да се постигне широка 
сагласност у вези са неутралношћу као националним интересом, одлука о војној 
неутралности користиће се само у унутрашњој политичкој утакмици за оствари-
вање краткорочних парцијалних циљева, чиме ће бити компромитована.  
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The Role of Military Service in the Development  
of the Serbian Strategic Culture 

he general obligation to do military service in Serbia was introduced in the 
second half of the 19th century with the national standing army. The authors 

show that this obligation has played an important role in the development of the Ser-
bian strategic culture in the young modern Serbian state, but also in encouraging the 
Serbian military and political elite to hear the “whisper” of the Serbian social charac-
ter and understand those structures of national culture that are important, perhaps 
determinative, for what is today called strategic culture. The development of the Ser-
bian strategic culture has been considered through the analysis of the actions of two 
differently directed, but complementary currents, one being marked as elitist, and the 
other one as structuralist. Regardless of the obvious differences, both currents are 
important for the establishment of the Serbian military doctrine, at the dawn of the 
20th century, before the historical storm of the Balkan wars and the First World War. 

The obligation to do military service was maintained until the Decision on the su-
spension of the obligation to do military service, which was passed by the National 
Assembly in December 2010. Having in mind that the Republic of Serbia has made 
the decision to be military neutral, the authors suggest that the reconsideration of the 
decision to suspend the obligation to do military service is a logical consequence of 
this choice. The decision on military neutrality requires not only that others (the in-
ternational community) respect such a decision of a state, but also the respect within 
the state itself. This means that a state that aspires to neutrality does not give up on 
defending its own values or handing them over to the others at the mercy and/or 
protection, but establishes (or preserves) the ability to credibly defend its identity and 
values. The burden of the consequences of this decision is even harder because it 
does not count on military alliances. The neutral countries in Europe base their 
ability of credible defense mainly on the concept of total defense, but it also implies a 
large number of citizens trained for the military tasks and the tasks of civil protection, 
which calls for the obligation to do military service. At the same time, military service 
is the best way for citizens to understand the impact of the decision on military 
neutrality, but also to accept it as their own free choice and a part of a collective 
identity. Thus, the obligation to do military service remains an important fulcrum point 
of the state in actively shaping its strategic culture. 

 
Key words: strategic culture, to do military service, military education, neutrality, 

total defense 
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тратешка култура се у ширем контексту може посматрати као од-
нос најзначајнијих друштвених актера, у првом реду политичких 

и војних, према сили и њеној употреби. Иако се концепт стратешке 
културе првенствено везује за рат, он се ипак не мора нужно сводити 
само на проучавање односа неке друштвене заједнице према овој 
најекстремнијој форми примене силе. У овом раду проучава се веза 
између стратешке културе и насилне промене највиших носилаца 
власти. Основна хипотеза јесте да стратешка култура, као део поли-
тичке културе, а у ширем смислу и националне културе, представља 
један од извора легитимитета употребе силе у процесу насилног 
освајања власти. Указује се на то да ће се чиниоци стратешке култу-
ре, у првом реду политички, међу које се могу подвести: (1) историј-
ско искуство, (2) политички систем, (3) уверење (веровања) елита и 
(4) војна организација, нужно рефлектовати на доношење одлуке о 
употреби силе, али и избору метода, у овом случају насилних, при-
ликом замене актуелних режима неким новим. Анализом политичких 
чинилаца кроз један еклатантан пример насилног освајања власти 
из националне историје, какав је Двадесетседмомартовски пуч, може 
се сагледати веза између стратешке културе и примене силе ради 
доласка на власт, као и (не)легитимност таквог чина. 

Кључне речи: стратешка култура, политички чиниоци стра-
тешке културе, легитимност, насилно освајање власти, Дваде-
сетседмомартовски пуч 

Увод 
 

онцепт стратешке културе настао је и развијан у релативно блиској про-
шлости у покушајима, углавном западних теоретичара, да се објасне раз-

мишљања и деловања у сфери политике која се односе на употребу силе у 
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остваривању безбедносних и одбрамбених интереса државе. Без обзира на то 
што данас има много радова, углавном страних аутора, који се баве овом темом, 
евидентно је да и даље не постоји једна општеприхваћена дефиниција страте-
шке културе, нити јединствени став о њеном стварном утицају на друштвену 
праксу. Ти ставови крећу се између две крајности, од тврдњи да су понашање и 
одлуке у сфери националне безбедности нужно условљене различитом страте-
шком културом самих актера, у првом реду политичке и војне елите, до тога да је 
њен значај више симболичан, без мерљивог утицаја на праксу.1 Без обзира на 
то, већина аутора се слаже када је реч о елементима који чине сам појам, одно-
сно о изворима стратешке културе, што опет не значи да се на основу њих може 
установити јединствен и коначан списак свих чинилаца који овај концепт одређу-
ју, као ни њихова специфична тежина.2 Концепт стратешке културе, као једне од 
детерминанти националне безбедности, у домаћој научној, али и широј друштве-
ној јавности, актуелизован је пројектом Института за стратегијска истраживања 
Министарства одбране. Први резултати у „одмагљивању” самог концепта, њего-
вих чинилаца, као и његове везе са концептом војне неутралности за који се Ср-
бија определила, представљени су у посебном броју интердисциплинарног науч-
ног часописа Министарства одбране ‒ „Војно дело” број 8/2019.  

Према једној од дефиниција, која представља сасвим прихватљив оквир за 
ову анализу, стратешка култура је „специфичан скуп уверења и ставова о упо-
треби силе, те праксе везане за употребу силе, који постоји у оквиру једне гру-
пе и који се временом развија кроз јединствени дугорочни историјски процес.”3 
Реч је, дакле, о једној довољно широкој дефиницији која обухвата скуп, како 
уверења и ставова, тако и праксе о употреби силе, који се у једној друштвеној 
заједници, дефинисаној сопственим карактеристикама, развија и отелотворује. 
Имајући у виду да се стратешка култура посматра и као део политичке, па са-
мим тим и националне културе, она се итекако може довести у везу са легити-
митетом, који се односи на одлуке, као и на начин деловања елита, јер доноси-
оце одлука упућује на избор оних мера и активности које се, из сопствене пер-
цепције, сматрају легитимним. То је посебно осетљиво питање када је реч о де-
ловању државе на међународном плану, с обзиром на то да „стратешка култу-
ра даје оквир у којем се могу доносити легитимне спољнополитичке одлуке”.4 
                              

1 Alastair Iain Johnston, „Thinking about Strategic Culture”, International Security, Vol. 19, Nо, 4, 
Spring 1995, p. 55. 

2 О настанку, развоју и различитим покушајима дефинисања појма стратешке културе, као и ње-
говој вези са националном безбедношћу, видети више у: Вељко Благојевић, „Стратешка култура и 
национална безбедност”, Зборник Матице српске за друштвене науке, број 2/2019, стр. 163-178. 

3 Kerry Longhurst, „The Concept of strategic Culture”. In Military Sociology, ed. G. Kummel and 
D. P. Andreas. Baden-Baden: Nomos Verlags-gesellschaft, 2000; Према Asle Toje, „Strateška kul-
tura kao analitički alat”, Strateška kultura i reforma sektora bezbednosti, Bezbednost Zapadnog 
Balkana, godina 4, broj 14, jul-septembar 2009, Beograd, str. 4. 

4 Урош Живковић, „Стратешка култура у Европи – како промене у структури међународ-
ног система утичу на идеационе факторе легитимитета за употребу силе у међународним 
односима”, Војно дело, број 2/2017, стр.71. 
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Међутим, различите референтне тачке, односно различите стратешке културе, 
доводе и до различите перцепције легитимности одлука или деловања на 
спољнополитичком плану, што, када је у питању употреба силе, додатно проду-
бљује конфликт и отежава могућност мирног решавања спора. У ширем сми-
слу, стратешка култура се може посматрати и као извор легитимности употребе 
силе уопште, како у деловању у међународном окружењу, тако и у решавању 
унутрашњих политичких проблема. То је посебно значајно имати у виду прили-
ком анализе употребе силе ради промене режима. 

Као могуће форме насилног освајања власти могу се препознати: (1) држав-
ни удар, односно пуч, који је у основи само милитантнија варијантна државног 
удара; (2) револуција, а у новије време и тзв. обојена или плишана револуција, 
која се може посматрати и као хибридна творевина са елементима класичне 
револуције и државног удара;5 (3) преврат устанком и (4) војна интервенција с 
циљем преврата. Све ове форме јесу резултат како унутрашњих криза и проти-
вуречности које постоје у неком друштву, тако и пројекције интереса страног 
фактора у одређеној држави или региону.6  

На основу анализе актера, ресурса који се користе и начина на који се спро-
води, лако се може закључити да се последња форма преврата – војна интер-
венција реализује уз доминантно учешће страног фактора ангажовањем војних 
ефектива, ради промене режима у некој другој држави – објекту интервенције, 
а у циљу остваривања политичких, војних и/или економских интереса. За раз-
лику од ове, остале три форме преврата доминантно су резултат унутрашњих 
процеса и актера. Међутим, тешко је уопште замислити да су се било који дога-
ђаји насилне промене режима икада, а поготово данас, одвијали без помоћи, 
подршке или бар знања најважнијих глобалних или регионалних сила. 

Питање легитимности насилног освајања власти 
Приликом разматрања легитимности насилног освајања власти, најпре је по-

требно направити разлику између два блиска, али ипак различита појма – легитим-
ности и легалности. Чињенице да оба термина воде порекло од исте латинске ре-
чи lex (закон), као и да се у одређеним случајевима могу подударити, ствара одре-
ђену конфузију.7 Међутим, мора да буде јасно да иако постоје случајеви сагласја, 
                              

5 О обојеним револуцијама види више у: Милош Р. Миленковић, Мирослав Митровић, 
„Обојене револуције у парадигми хибридног рата”, Војно дело, број 6/2019, стр. 248-263. 

6 О начинима насилне промене режима и утицају страног фактора видети више у: Милош 
Р. Миленковић, „Насилна промена режима као садржај хибридног рата”, Војно дело, број 
6/2017. стр. 316-329 и Милош Миленковић, Вељко Благојевић, „Обавештајне службе као ак-
тери државног удара”, Војно дело, број 5/2015, стр. 117-132. 

7 Примера ради, у познатим речницима страних речи и израза на српском језику (Милан 
Вујаклија, Речник страних речи и израза, Просвета, Београд, 2003, као и Иван Клајн, Милан 
Шипка, Велики речник страних речи и израза, Прометеј, Нови Сад, 2006), не може се виде-
ти значајна и суштинска разлика између појмова легалност и легитимитет. 



ВОЈНО ДЕЛО, 4/2020 
 

 108  

 

оно што је легално не мора бити и легитимно, и обрнуто. За легално бисмо могли 
рећи да се односи на нешто законито, у вези са законом, тј. дозвољено или захте-
вано законом. С друге стране, легитимно би се могло назвати оно за шта постоји 
правичан и прихватљив разлог, али и оно што је у складу са општим друштвеним 
нормама, обичајним правом, па, у коначном, и са важећим законом, услед чега се 
овај термин и доводи у везу са термином легално. Али, као што упозорава др 
Старчевић, „треба знати да је право током историје било само један од извора ле-
гитимитета власти поред мита, религије и идеологије или политичке платформе”.8 

Проблем са легитимношћу представља и „позиција” онога ко је вреднује. Ка-
да је у питању оцена власти или средстава и метода којима се на власт дола-
зи, она свакако зависи и од тога да ли је оцењује неко „изнутра” или „споља”. 
То у пракси значи да једна власт, која је са становишта унутрашњих политичких 
субјеката легитимна, не мора такав статус да задржи и у вредновању од стране 
релевантних међународних субјеката, али и обрнуто. Поред тога, иако нема ди-
лема да је начин доласка на власт употребом силе и применом насиља против-
законит, односно нелегалан, питање легитимности таквог чина ипак остаје 
отворено. Због своје дубоке везе са традицијом, политичким системом, доми-
нантном идеолошком основом уређења друштва и државе, као и улоге нацио-
налних оружаних снага у друштву, извори легитимитета опредељења да се на-
силним методама смењује власт могу се тражити у стратешкој култури. 

Треба знати да се разматрањем питања легитимности самог чина доласка на 
власт отвара и питање легитимности те нове, насилно освојене власти. Дакле, 
важно је уочити да постоји разлика између те две легитимности. Начелно се мо-
же рећи да се легитимност насилног освајања власти састоји се од легитимности 
претходне, тј. актуелне власти, односно од одговора на питање: да ли је власт 
својим начином владања изгубила легитимитет или не? Тиме постаје и упитно да 
ли је актуелна власт, због губитка легитимности, у стању да располаже силом ко-
ја је довољна и способна да заштити актуелни поредак. Пишући о револуцији и 
легитимности, др Старчевић примећује: „Чињеница је да победа револуције по-
стаје могућа тек када се власт ’старог режима’, због губитка легитимности, дезин-
тегрише у толикој мери да више не располаже ефикасно оружаном силом и изгу-
би монопол над оружаним организовањем”.9 Томе треба додати и оцену леги-
тимности самог начина на који се власт смењује или, другачије формулисано, да 
ли је примена силе и организованог насиља према актуелним носиоцима власти 
(које може бити праћено чак и бројним жртвама, што наравно зависи од форме 
преврата) оправдана, или је пак сувишна, неселективна, осветничка, брутална и 
несразмерна, чиме се и долазећа власт удаљава од легитимности?  

У другом случају, код оцене легитимности нове, насилно освојене власти, по-
ред претходна два критеријума, треба узети у обзир и оцену начина владања, која 
                              

8 Срђан Старчевић, Политички смисао жртава револуционарног терора, Задужбина 
Андрејевић, Београд, 2018, стр. 83. 

9 Срђан Старчевић, Револуција и легитимност, Чигоја штампа, Београд, 2020, стр. 207. 
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је у овом случају пресудна, имајући у виду да се о легитимности нове власти мо-
же говорити тек након њеног успостављања. Дакле, да ли ће нова власт која је до-
шла нелегално, у овом случају насилним путем, ипак поседовати легитимитет, за-
висиће од тога да ли се она перципира као боља од претходне, односно да ли је 
способна да држави и друштву донесе прогрес, да испуни очекивања и испоручи 
она добра која претходна власт није могла или није желела. Нема дилеме да ће 
нова власт, па макар она и насилно освојена, лакше добити легитимност уколико 
ју је претходна, својим деловањем и односом према грађанима, изгубила. 

У погледу легитимности државне власти, у правној литератури се најчешће мо-
же наћи дефиниција по којој је „легитимност позитивно вредновање, уверење у ва-
љаност и прихватање институција и вршилаца власти због тога што су у сагласно-
сти са политичким идеалима и вредностима који уживају подршку већине припад-
ника политичке заједнице.”10 Постоје различите теорије о легитимности државне 
власти, које су се временом развијале и мењале. Она која и данас у демократском 
свету егзистира, заснива се на принципу изборне воље грађана. Према овој теори-
ји, легитимна је она власт која добије поверење већине на изборима. Међутим, 
тенденција је да се појам легитимности власти полако измешта из сфере политике, 
тако да све више добија своју економску и друштвену димензију. У том смислу мо-
же се рећи да „политичка власт постаје тек онда легитимна ако је у стању да осигу-
ра ваљано функционисање и стабилност привредног и друштвеног система.”11 

 С друге стране, и када је већинска подршка власти у питању треба бити обазрив 
у оцени њене легитимности. Проблем који се може јавити јесте тзв. „тиранија већи-
не”, којој се међу многима гласно супротстављао и Џон Стјуарт Мил, један од најпо-
знатијих представника либерализма.12 Да прихватање ставова већине, са станови-
шта легитимности, може бити проблематично указује и Франц Нојман који каже: „Зло 
не може постати праведним само зато што га жели већина. Напротив, тиме зло по-
стаје већим.”13 На таласу оваквих размишљања академик Становчић закључује да 
су: „пристанак, учешће, масовна подршка и други слични изрази прихватања и попу-
ларности само неопходан, али не и довољан услов за легитимност једне власти.”14  

О легитимности супротстављања власти, која својим деловањем или крши за-
кон или основне принципе владања, утемељене на политичкој култури једне дру-
                              

10 Ратко Марковић, Уставно право и политичке институције, ИП Јустинијан, Београд, 
2004, стр. 195. 

11 Љубомир Тадић, Наука о политици, Завод за издавање уџбеника и Службени гласник, 
Београд, 2007, стр. 105. 

12 Мил је био противник једностраног погледа на демократију и „глупог конформизма”, по-
везаног са веровањем да већина увек мора бити у праву, па је заступао тезу: „Кад би сви људи 
осим једног једнако мислили, а само једна особа имала супротно мишљење, човјечанство не 
би имало више права ушуткавати ту особу него што би она имала право ушуткавати човјечан-
ство, кад би имала власт.”; Видети више у Милош Миленковић, „Трагање за идеалним обликом 
владавине – Идеје Џона Стјуарта Мила”, Култура полиса, Нови Сад, број 20/2013, стр. 184-204. 

13 Franc Nojman, Demokratska i autoritarna država, Naprijed, Zagreb, 1974, str. 177. 
14 Војислав Становчић, Моћ и легитимност, Службени гласник, Београд, 2006, стр. 63. 
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штвене заједнице, расправљано је одавно, кроз разматрање права на отпор тира-
нији. Наш познати социолог Александар Молнар тим се питањем детаљно бави у 
својој књизи „Право на опор тиранији”, која је део једне обимније студије под нази-
вом „Расправа о демократској уставној држави”. Пратећи основне појмове као што 
су „право”, „отпор” и „тиранија”, Молнар напомиње да су још стари Грци тиранима 
сматрали владаре-самодршце, који у начину владања нису марили за закон, да 
би се тек у касном средњем веку и ренесанси направила разлика између две вр-
сте тирана: „1) тиранин – узурпатор (tyrannus ex defectu tituli), који на власт долази 
мимо уобичајених правила и 2) тиранин који противправно врши регуларно доде-
љену му власт (tyrannus ex parte excercitii).”15 Овај последњи своју тиранију може 
успоставити на два начина: „кршењем позитивног права и кршењем природног 
права”.16 Дакле, први начин подразумева кршење Устава и важећих закона и про-
писа, док се други односи на владање супротно доминантним нормама понашања 
у политичком животу (не само на власти), које се, поред осталог, темељи на поли-
тичкој, односно стратешкој култури једне друштвене заједнице. 

Када је реч о феномену „отпора”, Молнар сматра да се он састоји од три ком-
поненте: субјекта, чина и циља. Као субјекат најчешће се појављује народ, одно-
сно његови политички представници, док то могу да буду и друге елите, супрот-
стављене оној која је на власти, олигарси, па чак и чланови владаревог блиског 
окружења, рођаци и пријатељи. Треба рећи и да је улога дела државног апарата, 
посебно војске која располаже највећим и најефикаснијим ресурсима за примену 
силе, веома значајна, а у одређеним формама преврата и пресудна. Сам чин се 
може извршити на три начина: „завером (која по правилу има за циљ атентат на 
тиранина), (мање или више спонтаном) побуном и (организованим) ратом.”17 
Молнар препознаје неколико могућих циљева: „циљ отпора је да се тиранин или 
’научи памети’ (тј. опомене да одустане од своје ’зле политике’), или да се казни 
(паралелно са принудом за надокнаду штете коју је начинио својим поданицима) 
или свргне са власти (чему може, али не мора да следи прогонство) или, у крај-
њем и најчешћем случају, убије (тираницид, тираноубиство).”18  

Политички чиниоци стратешке културе на примеру  
Двадесетседмомартовског пуча 

Иако сви чиниоци, било да је реч о физичким, политичким или социолошко-
културолошким, утичу на стварање и испољавање стратешке културе једног ко-
лективитета, претпоставка је да се управо политички чиниоци стратешке култу-
                              

15 Aleksandar Molnar, „Pravo na optpor tiraniji” u Rasparava o demokratskoj ustavnoj državi, 
Samizdat B92, Beograd, 2001, str. 27. 

16 Ibid. 
17 Ibid, стр. 28. 
18 Ibid, стр. 29. 
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ре, међу које се убрајају (1) историјско искуство, (2) политички систем, (3) уве-
рење (веровања) елита и (4) војна организација, најпре могу довести у везу са 
легитимношћу насилног освајања власти. Анализа политичких чинилаца стра-
тешке културе на примеру Двадесетседмомартовског пуча треба да потврди 
ову претпоставку. Наиме, с пуним правом се може рећи да су догађаји од 27. 
марта 1941. године огледало српске стратешке културе. У њима се огледа 
однос према слободи; спремност да се пркоси великима и моћнима без обзира 
на цену; склоност да се у критичним тренуцима, са становишта војних, економ-
ских и делом политичких мерила, направи „ирационалан избор”и, као послед-
ње, спремност да се легална власт промени насилним путем. Одлука да се 
употребом силе смени легална власт, као и легитимност такве одлуке и чина 
са становишта српске стратешке културе, биће анализирани управо на примеру 
Двадесетседмомартовског пуча, који у српској националној свести, и поред 
бројних контроверзи које и данас постоје, има статус националног симбола. 

Историјско искуство 

Анализирање и разумевање историјског искуства као чиниоца стратешке 
културе важно је са становишта сазнања о личностима, догађајима и процеси-
ма који су се збили током трајања једног народа и изградње и развоја његовог 
идентитета и државе. Поред истинитог сазнања о прошлости, важно је знати и 
разумети његову интерпретацију која постоји у колективном сећању неке поли-
тичке заједнице. Интересантно је запажање проф. Делетића који указује: „Коли-
ко год научници и утицајни друштвени чиниоци хтели да негирају политички ка-
рактер историје (и историографије), она ће увек бити у знаку нације и друштве-
них снага које исту легитимишу”.19 Треба бити свестан да је са становишта 
стратешке културе чак и важније колективно сећање од онога како јесте заиста 
било, јер недвосмисленије упућује на друштвене вредности које у неком колек-
тивитету постоје, а које се кроз државне и друге друштвене манифестације у 
оквиру једне заједнице промовишу.20 Када је у питању насилна промена режи-
ма важно је сагледати улогу политичког насиља током трајања једне државе, 
односно друштва, посебно историју превратничког деловања и склоност, одно-
сно спремност да се промена носилаца власти врши насилним методама.  

На основу анализе досадашњих преврата уочено је да је вероватноћа насилне 
промене режима у некој држави знатно већа уколико су такви догађаји већ забе-
лежени у њеној историји.21 Примера ради, у политиколошким студијама позната је 
                              

19 Здравко М. Делетић, Занат историчара: методологија историописања, Филозофски 
факултет у Приштини и Историјски архив Краљево, Косовска Митровица, 2019, стр. 43. 

20 О значају и садржају историјског искуства као чиниоца стратешке културе видети више у: 
Милош Р. Миленковић, „Прилог одређењу политичких чинилаца стратешке културе”, Војно дело, 
број 8/2019, стр. 56-58. 

21 Dragan Simeunović, Državni udar ili revolucija, Simtrade, Beograd, 1991, str. 57. 
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једна специфична врста преврата, која је карактеристична за одређена културо-
лошка поднебља у којима представља део „традиције”, а чији је назив пронунциа-
менто (šp. pronunciamento). Пронунциаменто је, у суштини, шпанска и јужноаме-
ричка верзија „војног државног удара”, односно пуча, који су касније преузеле и 
неке афричке државе. Карактеристичан је по томе што га организује и предводи 
одређени војни командант у име целокупног официрског кора, односно војске у 
целини, за разлику од пуча који се спроводи само у име дела армије или, тачније, 
завереничке групе унутар армије, или пак државног удара, који могу да спроводе 
и цивили, подржани одређеним војним формацијама.22 Историјско искуство, у 
смислу поновљене праксе која се у овом случају може посматрати и као део тра-
диције одређених народа или политичких заједница, указује на повећану вероват-
ноћу да се оваква форма преврата понови, али и на специфичну стратешку култу-
ру која оваквим или сличним опцијама доласка на власт даје легитимитет. 

Посматрајући српску традицију, историчарка Дубравка Стојановић указује на чи-
њеницу да је једино кнез Милош Обреновић умро природном смрћу у тренутку док 
је био на власти, док су сви остали српски монарси убијени или принуђени да абди-
цирају, на основу чега закључује да је насилна смена власти једна од доминантних 
карактеристика политичког живота Србије. „Насилно је уклоњен Карађорђе, насил-
но су смењени кнез Милош и кнез Михаило после њихове прве владе. Са места 
кнеза свргнут је кнез Александар Карађорђевић. Убијен је кнез Михаило. Краљ Ми-
лан је прогнан из Србије, а његов син Александар убијен на бруталан начин 1903. 
године. Краљ Петар Карађорђевић био је, због притисака припадника Црне руке, 
принуђен на абдикацију 1914. године, његов син Александар убијен 1934, краљ Пе-
тар II револуционарним путем скинут с власти заједно са самом монархијом.” 23  

На примеру Двадесетседмомартовског пуча јасно се може видети да се спрем-
ност дела политичких и војних елита да учествују у пучу, којим је насилним путем 
извршена смена врховних носилаца државне власти, поред осталог налази и у 
историјском искуству. Наиме, само 38 година пре тог догађаја изведена је једна 
слична превратничка акција, у српској историографији позната као Мајски пре-
врат. О догађајима и околностима који се везују за Мајски преврат, у којем су 
1903. године убијени последњи владари династије Обреновић, краљ Александар 
и краљица Драга, те 1941. године постајала су још увек релативно свежа сећања 
и истински сведоци. Успех Мајског преврата, поред борбе за „више циљеве” и „ис-
прављање историјске неправде” која се збила само два дана раније, предста-
вљао је основ веровања да ће и Двадесетседмомартовски пуч успети. Историјско 
искуство из Првог светског рата и однос према тадашњим ратним савезницима, 
осећај понижености и неправде, с једне стране, и патриотске дужности, са друге 
стране, као и узори завереника и успех претходне превратничке акције, избору на-
силних метода за смену власти, која је својим политичким деловањем de facto из-
губила подршку већине чланова политичке заједнице, добија легитимитет. 
                              

22 Edward N. Luttwak, Coup d’Etat, a practical handbook, Alfred A. Knopf, New York, 1969, str.10. 
23 Dubravka Stojanović, Ulje na vodi: Ogledi iz istorije sadašnjosti Srbije, Peščanik, Beograd, 2010, str. 44. 
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Политички систем 

Анализом политичког система као политичког чиниоца стратешке културе отва-
ра се питање ко и како доноси одлуке у једној политичкој заједници.24 Доносиоци 
одлука својим ауторитетом, било да је реч о појединцу или институцијама, затим 
процедуре, њихово постојање, поштовање и транспарентност, као и ефекти, одно-
сно последице које те одлуке производе, самим одлукама дају одређену врсту леги-
тимитета. Отелотворење одлука које власт доноси, а чијим се спровођењем креира 
друштвена реалност, као и сам карактер власти, његова спремност и способност да 
грађанима обезбеди услуге и производе који се од ње очекују, али пре и изнад све-
га елементарна и универзална људска права, одређују легитимитет саме власти. 

 Примећује се да су ауторитарни и тоталитарни режими у знатно већој мери 
подложни насилној промени власти од демократских режима. Одсуство легити-
митета њиховом начину владања представља основу легитимитета за примену 
насиља ради њихове смене. Чак се и сматра да отпор недемократском режиму 
није само право већ и дужност. С друге стране, поједини аутори, првенствено 
републикански, упозоравају да „способност” за отпор тиранији имају само они 
„слободољубиви народи”, имајући у виду да се сви субјекти отпора углавном 
позивају на слободу, на основу чега изводе закључак да је „само онај пук који 
није искварен животом под ауторитарном влашћу, тј. који хоће слободу, и то 
пре свега политичку слободу, способан за отпор тиранији”. 25 

Питање права да се насилним путем смени „лоша власт”, власт која због начи-
на на који влада нема легитимитет у народу, добија своје одговоре у пракси кроз 
небројене успеле и неуспеле форме преврата. То је посебно интересантно пита-
ње када се имају у виду политички системи и владари који то нису постали неким 
изборним процесом и чији мандат није временски ограничен, као што је, рецимо, 
случај у монархијама или наследним републикама. Такве владаре је практично 
немогуће сменити на изборима, а процедуре, ако уопште и постоје, тешко је спро-
вести у пракси. Како Ремон Арон примећује: „понекад је олигархије немогуће укло-
нити без прибегавања насиљу”.26 Оно што мора да буде јасно јесте да „ниједна 
власт не може да буде трајна и стабилна ако није перципирана као легитимна”.27 

Као што је већ речено, оправдање насиља над владарем, или оправдање 
тираноубиства, има своје корене још у античкој Грчкој. Према Аристотеловом 
становишту, легитимност власти заснива се на два критеријума, која у тира-
нији нису задовољена: прво, владар мора бити праведан и, друго, он мора 
владати у складу са законом. „Како је тиранин супротан краљу, то следи да је 
                              

24 О значају и садржају политичког система као чиниоца стратешке културе видети више у: Ми-
лош Р. Миленковић, „Прилог одређењу политичких чинилаца стратешке културе”, оп. цит., стр. 59-62. 

25 Aleksandar Molnar, „Pravo na otpor tiraniji” u Rasparava o demokratskoj ustavnoj državi, op. cit., str. 29. 
26 Ремон Арон, Демократија и тоталитаризам, Издавачка књижарница Зорана Стоја-

новића, Сремски Карловци, 1997, стр. 344. 
27 Срђан Старчевић, Политички смисао жртава револуционарног терора, оп. цит., стр. 83. 
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власт стекао или силом или преваром или је, пак, био владар који је краљев-
ством владао слободно, али то чини у супротности са једнакошћу и правдом 
разарајући законе и уговоре на које се свечано заклео.”28 Управо су то аргу-
менти на које се позивају они који тираноубиство сматрају легитимним. О ти-
раноубиству као најчешћем начину насилне промене власти говорило се и у 
средњем веку „Свако сме убити тиранина, заклетве престају важити, а немо-
рална средства су против тиранина допуштена.”29 Таква свест је наставила 
да траје, па није заобишла ни наше просторе. О отпору тиранској власти Ње-
гош је говорио и у својим стиховима: „Ал` тирјанству стати ногом за врат, до-
вести га к познанију права, то је људска дужност најсветија!”30  

Проблем легитимитета постоји и у тоталитарним режимима који су, може се 
рећи, обележили XX век. Карл Шмит је тврдио да вође у тоталитарним државама 
не поступају по праву, већ сами стварају право. Историјско искуство је показало 
да су крај постојања тоталитарних система власти и њихових вођа пратиле тур-
булентна дешавања. Претпоставке да ће се таква врста недемократских режима, 
суочена са критичном масом захтева за променама, пре распасти него мењати, 
потврдио је нагли и неочекивани слом европских комунистичких режима с краја 
XX века.31 Промену таквих режима пратиле су тзв. „обојене револуције”које, по-
ред одређених сличности са класичном револуцијом, карактерише знатно мања 
улога насиља у реализацији. Такође, „одсуство успешних или неуспешних двор-
ских револуција”, дакле државног удара или пуча, означава се као „једна од нај-
значајнијих одлика” тоталитарних режима.32 Ако се прихвати да се легитимитет 
власти потврђује вољом народа на изборима, академик Становчић примећује да 
сви они који „насилним или противправним средствима (државним ударом, побу-
ном, револуцијом, уз помоћ страних окупатора) дођу до власти, имаће проблем 
да фактичко поседовање моћи преобразе у легитимну власт.”33 

Држава у којој је реализован Двадесетседмомартовски пуч била је, према 
политичком уређењу, наследна и уставна монархија, како је то било дефиниса-
но Уставом из 1931. године, познатим као Септембарски или Октроисани устав, 
којим је окончана диктатура краља Александра I Карађорђевића.34 Саму држа-
ву, Краљевину Југославију, насталу на темељима старе српске краљевине са 
                              

28 Stefano Junius Brutus, Vindiciae Contra Tyrrannos, in Constutionalism and Resistence in 
the Sixteen Century ad. Julian H. Franklin Indianopolis, 1969, p. 185; Prema, Enciklopedija politiĉ-
ke kulture, Savremena administracija, Beograd, 1993, str. 1180. 

29 Franc Nojman, Demokratska i autoritarna država, Naprijed, Zagreb, 1974, str. 172. 
30 Петар Петровић Његош, Горски вијенац, Српска књижевна задруга, Београд, 1973, стр. 34. 
31 Enciklopedija političke kulture, Savremena administracija, Beograd, 1993, str. 1201. 
32 Изузетак представља неуспели покушај државног удара, који је против Хитлера поку-

шала да изведе група немачких официра јула 1944. године. Hana Arent, Izvori totalitarizma, 
FIK 94, Beograd, 1998, str. 414. 

33 Војислав Становчић, Моћ и легитимност, оп. цит., стр. 7. 
34 Устав Краљевине Југославије, Државна штампарија Краљевине Југославије, Београд, 

1931. Објављен је 3. септембра 1931. године у Службеним новинама број 200.  



Прегледни рад 
 

 115  

 

српском династијом Карађорђевић на челу, од самог оснивања пратило је не-
решено национално питање народа који су је чинили. Политички и парламен-
тарни живот је, с једне стране, био оптерећен снажим друштвеним поделама, 
а, с друге стране, сталним мешањем монарха у избор носилаца најважнијих 
функција у држави, независно од изборне воље грађана. Корупција је разарала 
све сфере политичког, економског и културног живота.  

Сепаратистичке тежње потпомогнуте непријатељски расположеним суседи-
ма, који су имали сталне територијалне претензије према Југославији, све вре-
ме њеног постојања биле су јој несавладиви терет. Поред сепаратистичких те-
жњи појединих јужнословенских народа, све су гласнији постајали захтеви на-
ционалних мањина, подстицани од својих матица, усмерени на дестабилизаци-
ју државе. Светска економска криза није могла да заобиђе ни Југославију, а 
економска зависност од других држава постајала је све већа. Политичка поде-
љеност народа око важног политичког питања, у тренутку када Европом већ бе-
сни рат и неповерење у највише државно руководство, били су довољан раз-
лог, или боље рећи добро тло, да се на темељу тог незадовољства и непове-
рења путем пуча изврши насилна смена власти. 

Не треба заборавити да кнез Павле Карађорђевић, као и краљ Александар 
Обреновић, жртва претходне официрске завере, на власт долази после јаке 
личности која је, посебно у војсци, представљала неприкосновени ауторитет. У 
креирању суда о личности кнеза Павла, који је као регент пучем изведеним 27. 
марта 1941. године, свргнут с власти, проф. Драган Симеуновић је приметио да 
је велики утицај имао и култ личности његовог претходника: „Трагична смрт ње-
говог рођака краља Александра, који је као и сви трагично настрадали владари 
овог народа, вољен и уздизан до границе култа тек после смрти, бацила је не-
праведну сенку на цео ток владавине кнеза Павла. Бити поређен с култом зна-
чи већ од самог почетка увек бити више губитник него добитник.”35  

Уверења елита 

Уверења, односно веровања и идеје елита, као и њихово спровођење у 
праксу заправо су можда чак и најважнији креатори реалности која се у поли-
тичкој, економској, безбедносној, културној и било којој другој друштвеној сфе-
ри дешава.36 Отуда не треба да чуди виђење да су „елите ’објективно нужне’ за 
одржавање друштвених институција и културе”37 Томе треба додати да је њи-
хова „нужност” потребна и када је у питању артикулисање националних интере-
                              

35 Драган Симеуновић, „Кнез Павле и 27. март: Да ли се 27. марта 1941. године догодио 
државни удар, пуч или терористички акт”, Зборник докумената округлог стола – 27. март 1941: 
Кнез Павле у вихорима европске политике, Београд, 2003, срт. 150. 

36 О значају и садржају уверења (веровања) елита као чиниоца стратешке културе виде-
ти више у: Милош Р. Миленковић, „Прилог одређењу политичких чинилаца стратешке култу-
ре”, оп. цит., стр. 62-65. 

37 Šeldon S. Volin, Politika i vizija, Filip Višnjić i Službeni glasnik, Beograd, 2007, str. 477. 
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са и усмеравање акције ради њиховог остварења. Елите се, у контексту насил-
не промене власти, с правом могу сматрати организаторима или инспиратори-
ма, а у неким формама чак и непосредним реализаторима преврата. Њихова 
способност да утичу на друштвене процесе тумачи се и на основу тога што се 
елита перципира и као „група чија надмоћ почива на вештини манипулације”38. 
Због различитости међу собом и унутар себе, елите су у стању да стварају раз-
личиту и вишеслојну реалност, што се може разумети и као деловање у оквиру 
својеврсних поткултура.39 Међутим, упркос томе што нису апсолутно монолитне 
и чврсто организоване заједнице, ипак их треба, за разлику од масе, посматра-
ти као друштвене групе.  

Важно је нагласити да делање друштвених група треба разликовати од де-
лања масе, јер се поред организованих, завереничких група, као актери пре-
врата јављају и масе, које имају различиту улогу у зависности од форме пре-
врата. Полазећи од претпоставке да је „свако делање индивидуално”, групно 
деловање је могуће „само онда када је једна група успела да индивидуална де-
лања организује тако да се она складно појављују према споља као јединстве-
на целина у служби транспарентног заједничког интереса.”40 Анализирајући 
унутрашњу структуру групе, могу се уочити три кључне карактеристике које је 
дефинишу: (1) добровољно удруживање чланова (појединаца), (2) постојање 
јасног унутрашњег поретка (које обезбеђује координирано деловање чланова 
као целине) и (3) ефикасно преношење овлашћења органима групе (прихвата-
ње вођства које усмерава делање групе).41 С друге стране, маса није делатна 
друштвена група, јер, за разлику од претходних карактеристика који дефинишу 
групу, она: „(1) не почива на удруживању чланова него на утапању појединаца 
у један привремени агломерат; (2) нема никакав унутрашњи поредак; (3) реагу-
је на емотивне надражаје које ствара вођа.” На основу тога може се закључити 
да је маса „пуко оруђе које у свом делању употребљава вођа (и, евентуално, 
делатна група његових сарадника), а не група удружених појединаца који кроз 
групно делање остварују своје транспарентне циљеве.”42 

Масе се често посматрају наспрам елита и у том контексту понекад попри-
мају негативну конотацију. За разлику од елита које представљају интересима 
повезану групу и имају „витално важну улогу у друштвеном систему”, масе се 
обично доживљавају као једна неповезана скупина којој недостаје самостал-
ност, иницијатива, организованост, усмерено и рационално понашање. Због 
свих својих особина, масе и јесу скупина људи која је подобна да буде вођена 
                              

38 Ibid. 
39 О самом феномену „поткултуре”, ако се и на који начин поткултуре у Србији могу по-

сматрати, видети више у: Милан Ј. Игрутиновић, „Блумфилдов модел поткултура и могућа 
примена у разумевању стратешке културе Србије”, Војно дело, број 8/2019, стр. 273-293. 

40 Aleksandar Molnar, „Građanska neposlušnost” u Rasparava o demokratskoj ustavnoj državi, 
Samizdat B92, Beograd, 2001, str. 20. 

41 Ibid. 
42 Ibid.  
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или усмеравана у правцу у којем вођа или друштвене елите, у првом реду по-
литичке, желе. Стога се јасно закључује да иза сваке усмерене активности сто-
је одређене друштвене групе – елите, које користе масе ради реализације соп-
ствених циљева и интереса. У формама преврата, попут револуције и превра-
та устанком, доминантни актери јесу масе, док су у државном удару, односно 
пучу, главни носиоци преврата политичке, односно војне елите.  

Губитак политичке, економске, војне и сваке друге моћи елита које су фор-
мално на власти и њихово поседовање од стране других, који се не налазе на 
кључним државним функцијама, најозбиљнији су разлог кризе власти која не-
миновно води њеној смени. У једном тренутку, они који моћ de facto поседују, 
пожелеће да то поседовање моћи формализују преузимањем најзначајнијих 
функција у држави. Стога су марксисти сматрали да је државни удар, као екла-
тантна форма преврата, заправо последица тога што „стварна политичка снага 
није у рукама оних који су као такви означени уставним прописима, односно др-
жавном организацијом, него у рукама других, а да истовремено политички 
услови и државна организација не допуштају редован, законит прелаз власти у 
руке оних који су политички најјачи, тако да се они могу дочепати власти нере-
довним путем – државним ударом.”43 Такође, када је о државном удару реч, ва-
жно је уочити да бар део актера мора поседовати одређену власт, односно мо-
ра бити део владајуће елите која има контролу над одређеним ресурсима и ко-
ја је у стању да покрене и контролише одређене механизме државног апарата, 
или бар њихове делове. „Државни удар могу извести било које елите које су 
део државног апарата. То могу бити припадници војске или служби безбедно-
сти, али и цивилна лица из врха државне власти.”44  

С обзиром на то да се 27. марта 1941. године догодио пуч, који је заправо са-
мо милитантнија форма државног удара, главни носилац ове форме насилног 
преузимања власти јесте елита из редова националне армије. Део политичке 
елите, у првом реду национално освешћени политичари и друштвени делатници, 
припадници српског националног корпуса, као и део официрског кора, на основу 
својих политичких и националних уверења, а због одлуке о приступању Југосла-
вије Тројном пакту, одлучио је да насилним путем смени актуелне вршиоце вла-
сти, на челу са регентом кнезом Павлом. Иако постоје одређени докази о умеша-
ности страних обавештајних служби у припреми и организовању Двадесетседмо-
мартовског пуча, првенствено британске обавештајне службе, у реализацији ове 
форме преврата пресудан утицај је ипак имала војна и политичка елита коју је 
одликовало снажно национално и антифашистичко расположење.  

Релативно јако емотивно сећање на догађаје и актере Првог светског рата, 
као и изграђен однос према бившим савезницима и непријатељима из тог рата, 
били су дубоко уткани у свест већине припадника српског народа. Савремени-
                              

43 Risto Tubić, Enciklopedijski rječnik marksističkih pojmova, Veselin Masleša, Sarajevo, 1974, str. 92. 
44 Jonathan M Powell & Clayton L Thyne, Global instances of coups from 1950 to 2010: A new 

dataset, Journal of Peace Research 78(2)/2011, London, str. 251. 
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ци, али и званична историографија, бележе да регент кнез Павле, упркос томе 
што је Југославију увео у савез са Немачком, није био германофил, већ напро-
тив, изразити англофил. Потписивање пакта са силама Осовине, посебно ако 
се има у виду његово антифашистичко расположење, пре се може тумачити 
као „рационалан избор”, а не избор на основу личне наклоности или идеолошке 
и политичке блискости. У жељи да у изразито неповољном спољнополитичком 
и војностратегијском положају Југославији обезбеди мир и очување територи-
јалне целовитости, кнез Павле попушта притисцима и ултиматуму Немачке. 
Међутим, без обзира на то, као и на чињеницу да су услови под којима је Југо-
славија приступила Тројном пакту били повољнији у односу на услове који су 
дати другима,45 такав избор је са становишта српске стратешке културе био не-
прихватљив.  

Војна организација 

Посебно важан чинилац стратешке културе, који у контексту насилне проме-
не власти треба да буде на адекватан начин вреднован, јесте војна организа-
ција. Војну организацију треба сагледати кроз место и улогу националних ору-
жаних снага у друштву, али и кроз специфичности војне културе која у одређе-
ној војној организацији доминира.46 Није непознато да у времену нестабилно-
сти, војни кругови неретко себе виде као заштитнике државе од хаоса, те се 
сматрају позваним да интервенишу ради обезбеђивања институционалне ста-
билности земље, економског благостања и стабилне спољне политике.47 Може 
се приметити да је ова појава чешћа у срединама у којима војска има израже-
нију друштвену улогу и историјску традицију творца и чувара државе. Војна 
култура и вредности које гаји национална армија путоказ су могућег развоја 
кризе легитимитета власти, али и извор легитимитета употребе силе ради ње-
не заштите или пак њене промене. Анализа овог чиниоца стратешке културе 
указује да употреба војске у политичке сврхе није рефлексија само политичке 
културе једне друштвене заједнице, већ и поткултуре њених делова који су 
кључни за конституисање и одржавање власти.  

Чињеница да српски народ велику захвалност поновном успостављању др-
жаве с почетка XIX века, након вишевековне паузе, као и ослобађању терито-
рија које су биле под туђинском влашћу и одбрани њене слободе од бројних 
                              

45 О садржају јавних и тајних клаузула Тројног пакта који је Југославија 25. марта 1941. године 
потписала видети у: Документа о спољној политици Социјалистичке Федеративне Републике Ју-
гославије 1941-1945, Савезни секретаријат за иностране послове, Београд, 1988, стр.7-11. 

46 О значају и садржају војне организације као чиниоца стратешке културе видети више 
у: Милош Р. Миленковић, „Прилог одређењу политичких чинилаца стратешке културе”, оп. 
цит., стр. 62-65. 

47 Nikolay Marinov and Hein Goemans, „Coups and Democracy”, British Journal of Political 
Science, Cambridge University Press, 2013, str. 4.  
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непријатеља, дугује оружју, учинили су да војска као институција, али и војници 
као чланови заједнице, у њеној политичкој култури имају важно место. Више пу-
та је друштвени статус војске био много виши него што то Устав и закони уре-
ђују. Војска је, упркос томе што није увек могла да испуни сва очекивања, по-
себно не она у вези са развојем унутрашњих политичких догађаја, била једна 
од ретких институција која је уживала велико поверење грађана, па чак и онда 
када друге државне институције то нису. Бројни су писани и усмени трагови 
српске културе који величају ратнике и јунаке из бројних ратова, који скоро да 
нису заобишли ниједну генерацију Срба. Стога су, посебно у кризним времени-
ма, очи народа биле упрте у војнике, од којих се очекивало да ураде оно што 
представља заштиту „виших интереса”. Управо та очекивања, али и „осећај ду-
жности” који национално освешћени припадници војске имају, основ су легити-
митета употребе силе ради промене режима. 

Како пуч представља изразито милитантну форму државног удара, нема ди-
леме да је војска имала важну, чак одлучујућу улогу у насилној смени власти 
27. марта 1941. године. Међутим, да би се вредносно оценио овакав начин пре-
узимања власти, неопходно је разумети шири контекст, као и место и улогу вој-
ске у српском (југословенском) друштву. Треба подсетити да је у време Дваде-
сетседмомартовског пуча на снази био Устав из 1931. године, којим је било де-
финисано да је краљ „врховни заповедник све војне силе”. Официри и војници 
су за владара и династију били везани заклетвом, а војска је често била монар-
хов најпоузданији механизам власти. Није било неуобичајено да су официри 
тога доба, као и раније, били краљевски намесници, председници влада, мини-
стри војни, министри саобраћаја, грађевине, иностраних дела, председници и 
чланови Државног савета, председници и чланови научних установа и удруже-
ња. Војна елита је, као део друштвене елите, имала велики утицај на укупни 
развој и модернизацију српског друштва и државе.48 Иако већим делом регру-
товани из нижих и средњих слојева, из земљорадничких и занатлијских породи-
ца, официри су постајали виши слој друштва. Као угледни део заједнице, ства-
рали су родбинске везе са најутицајнијим тадашњим породицама.49  

Треба рећи да је Војска Краљевине Југославије, посебно у српском народу, 
обично доживљавана као наследница победоносне српске војске из балканских 
и Првог светског рата. Такво виђење стварало је илузију о њеној непобедиво-
сти и способности да може да се одупре сваком, па и вишеструко надмоћнијем 
непријатељу. Оно што је некада важило за карактер српске војске, некритички 
                              

48 Латинка Перовић, „Политичка елита и модернизација у првој деценији независности 
српске државе”, Србија у модернизацијском процесу XX века, Београд, 1994, стр. 235. 

49 Контролисаним и усмераваним женидбама официри су постајали зетови председника 
влада, министара, дипломата, државних саветника, индустријалаца, банкара, официра и су-
дија високог ранга, лекара, професора универзитета и сл. Према неким истраживањима, 
свака четврта жена официра потицала је из таквих породица. Миле Бјелајац, „Женидбе офи-
цира српске и југословенске војске 1881-1941”, Годишњак за друштвену историју, књ.II, 
св.1, Београд, 1995, стр. 25-26. 
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је приписивано југословенској. Основни проблем моћи југословенске армије би-
ла је њена национална хетерогеност која је произилазила из националне струк-
туре саме државе. Чињеница да пројекат краља Александра Карађорђевића да 
створи једну јединствену југословенску нацију није уродио плодом, одразила се 
и на различито схватање југословенских народа о заједничким циљевима и на-
ционалним интересима, па самим тим и на улогу и способност њене армије. 

Двадесетседмомартовски пуч извели су првенствено официри из редова срп-
ског националног корпуса, као реакцију на потписивање Тројног пакта. Учешће 
војске у преврату правдано је, како то обично бива, „вишим интересима”, одно-
сно интересима народа и државе. У бројним новинским чланцима истицана је 
оданост војске краљу у чије је име, али без његовог знања, извршен пуч којим је, 
иако малолетан, доведен на престо. Легитимност таквог поступка тражена је у 
народним идеалима и славној традицији српских војсковођа из Првог светског 
рата. Дневни лист „Политика” од 28. мата 1941. године писао је: „Као што се мо-
гло очекивати, народна војска је била први и најсигурнији ослонац Краљу Петру 
II у извршењу Његове мисије. Наша храбра војска била је одувек чврсто везана 
са својим народом. Она је била увек надахнута високим идеалима народним. И у 
злу и у добру ишла је са својим народом. Како би уосталом другачије радили и 
понашали се синови земљорадника, занатлија, радника, трговаца и чиновника 
који су се посветили војној служби? Оне исте традиције које су загревале и ство-
риле једног Путника, Мишића, Степу Степановића, Бојовића и многе друге, живе 
и пламте и данас у срцима младих и старих официра, који су јуче показали коли-
ко су блиски своме народу и колико су одани Краљу и народним традицијама.”50  

Закључак 

Стратешка култура је сложен и вишедимензионалан конструкт који може, с 
једне стране, да помогне разумевању бројних одлука и догађаја из прошлости у 
сфери политике, а у вези са употребом силе, али и, с друге стране, да дȃ пре-
дикцију неких будућих одлука и догађаја. Посебно важном чини је то што, иако 
не увек најпоузданији алат, због своје утемељености у традицији, која подразу-
мева дуго трајање, али и споро и тешко мењање, може да помогне да боље 
спознамо себе, али и друге. Међутим, овај рад је покушај да се укаже на још 
једну димензију стратешке културе, а то је да се она може посматрати у контек-
сту легитимности употребе силе уопште, али и конкретно, ради промене акту-
елне власти. Пример за овакву врсту анализе и доказивања послужио је Два-
десетседмомартовски пуч, догађај из националне историје који је, као својевр-
стан национални симбол, досегао скоро митски статус. 

Наиме, као еклатантан пример манифестовања српске стратешке културе, 
Двадесетседмомартовски пуч се понекад назива и „српским Видовданом XX ве-
                              

50 Дневни лист „Политика”, број 11788 од петка 28. марта 1941. године. 
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ка”, чиме се прави паралела са Косовским митом, који је дубоко урезан у свест 
и менталитет српског народа. Тиме се, заправо, алудира на моралну и судбин-
ску дилему: „Коме се царству приклонити – небеском или земаљском?”. Срби 
су, наравно, управо у духу Косовског мита, те 1941. године изабрали „царство 
небеско”, мање или више свесни цене која се због такве одлуке мора платити. 
Пароле које су се на улицама Београда и већих градова, првенствено у Србији, 
моглe видети и чути, попут: „Боље рат него пакт!” и „Боље гроб него роб!”, на 
најбољи начин осликавају српску стратешку културу. Оне недвосмислено указу-
ју на спремност српског народа да се, по сваку цену, не жалећи ни сопствено 
страдање, бори за слободу, јер она је та која има највишу вредност. 

Чињеница да је 27. марта 1941. године начињен „судбоносан избор” који се 
баш и не може назвати „рационалним”, такође указује на то да тај догађај може 
и треба да се сагледава у контексту стратешке културе. Важно је нагласити да 
стратешка култура, уопште узев, има значаја само у сегменту легитимности до-
ласка на власт, односно легитимности употребе силе ради замене актуелног 
режима, док је оцена легитимности начина на који се влада ипак више питање 
политичке културе. Такође, важно је истаћи да је питање легитимности Дваде-
сетседмомартовског пуча неодвојиво од питања легитимности приступања Ју-
гославије Тројном пакту свега два дана раније. Правећи паралелу између та 
два догађаја може се закључити да одлуке које нису утемељене на доминант-
ној стратешкој култури неког народа и његових елита, без адекватне и система-
тичне припреме, тешко да могу бити дугорочно одрживе.  
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Strategic Culture and Legitimacy  
of Violent Power Takeover 

trategic culture, in a broader context, can be understood as the relationship 
between the most important social actors, primarily political and military, con-

cerning force and its use. This paper focuses on the study of the relationship be-
tween strategic culture and the violent change of the highest state authorities. The 
basic hypothesis is that strategic culture, as a part of political and national culture, is 
one of the sources of the legitimacy for the use of force in the process of violent 
power takeover. The paper primarily analyzes the following political factors of strate-
gic culture: (1) historical experience, (2) the political system, (3) the beliefs of elites, 
and (4) military organization and its influence on the decision for the use of force, as 
well as the choice of method of violent power takeover. An analysis of political fac-
tors through an obvious example of the violent power takeover such as the March 
27, 1941 coup, shows the connection between strategic culture and the use of force, 
as well as the legitimacy (legality) of such an act. 

Key words: strategic culture, political factors of strategic culture, legitimacy, vio-
lent power takeover, March 27 coup 
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 овом раду који се бави идентификацијом и анализом детер-
минанти које усмеравају и опредељују стратешке одлуке, по-

нашање и деловање САД ради заштите основних вредности и наци-
оналних интереса, биће настојано да се утврде оне константе у 
америчком стратешком мишљењу и деловању у домену спољне и 
безбедносне политике, које своје исходиште имају у стратешкој кул-
тури нације. Због тога је значајно изучавање приступа америчке 
елите и читавог друштва оружаним снагама, као и настојање да се 
утврди када и како се користи америчка војна моћ у спољној полити-
ци. Користећи резултате анализе утицаја географског положаја, 
историјског искуства америчке нације, њених ресурса и богатства, 
као и политичке културе и традиције, извршиће се синтетизација 
кључних карактеристика стратешке културе САД ради потпунијег 
разумевања понашања и спољнополитичког деловања овог значај-
ног, ако не и најзначајнијег актера међународних односа. 

Кључне речи: Сједињене Америчке Државе, национални иден-
титет, стратешка култура, стратегија 

Уводна разматрања 
 

 поред све учесталијих упозорења бројних аналитичара на све видљи-
вије и коначне знакове неповратног опадања укупне америчке моћи и 

утицаја у свету, и све гласнијих најава о нестанку униполарног момента и на-
станку „преко потребног и дуго ишчекиваног” мултиполарног света, (централну) 
реалност међународних односа и савременог света, још увек, чини се, предста-
вља чињеница да су Сједињене Америчке Државе и даље најмоћнија држава 
међународног система, чије спољнополитичке одлуке и деловање имају дубоке 
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и далекосежне последице по националну, регионалну и глобалну безбедност, 
као и политичку и економску стабилност и просперитет света у целини. Државе 
и појединци не морају да се баве Америком, али њено понашање и деловање 
на глобалној политичкој сцени, на посредан или непосредан начин, у већој или 
мањој мери утиче на животе готово свих нас. Отуда, као логичан закључак, 
проистиче крајње рационална и сврсисходна потреба, а може се рећи и обаве-
за, сваке државе да константно и с великом пажњом прати, процењује и пред-
виђа приоритете и главне правце актуелног и будућег стратешког понашања 
(деловања) америчке државе у домену спољне политике и политике национал-
не безбедности, како на унутрашњем, тако и на међународном плану.  

Стратегија једне државе,1 уосталом као и било која друга стратегија, без об-
зира на то да ли је општа, посебна или појединачна, „представља организовану и 
непротивречну замисао пожељног”. Она оцртава и „одређену слику стварности, 
односно својеврсну менталну мапу света” њених твораца.2 У основи стратегије 
налази се трипартитна парадигма пројектованих циљева, и начина и средстава 
за њихово достизање, као и визија начина „контроле опонената из стратегијског 
окружења”. „Непротивуречне замисли пожељног” се у својој суштини своде на из-
бор и селекцију најпримеренијих начина ангажовања доступних националних по-
тенцијала и средстава ради достизања пројектованих циљева, где складан однос 
између постављених циљева и предвиђених средстава представља „неуралгич-
но језгро остварљивости било које стратешке замисли”.3  

Важно је напоменути да осим пуке, махом испразне теорије, нема готово ни-
каквог практичног смисла „изучавати стратегију и/или стратешки мислити” уколи-
ко је ток догађаја унапред одређен и непроменљив, па стога и „нема могућности 
нити простора за појединце или групе да праве рационалне изборе”. Стратешко 
мишљење, али и деловање, постоји када постоје и реалне могућности избора, 
односно само онда када је могуће правити рационалне изборе. Могућности, јед-
на или више њих, могу или не морају бити искоришћене, али морају објективно 
постојати. Најзад, и сам Клаузевиц, један од највећих и најоригиналнијих страте-
гиста свих времена, одредио је стратегију као „царство избора”.4 
                              

1 За потребе овог рада биће коришћена дефиниција стратегије државе Митра Ковача, која је 
наведена у књизи „Стратегијско планирање одбране”, где се одређује као „опште и интегрално 
програмско становиште за очување и достизање највиших националних (државних) вредности и 
интереса, уз ангажовање умних, духовних и материјалних потенцијала државе ради њене з-
аштите и успешног развоја, кроз остваривање дефинисаних циљева у миру и рату”. Ковач ист-
иче да стратегија државе у практичном смислу представља „општу идеју о реалном и/или вир-
туелном усмеравању политичке, економске и војне моћи државе ради заштите и достизања 
највиших националних (државних) интереса кроз реализовање посебних и појединачних 
стратегија”. За шира разматрања појмовног и садржајног одређења стратегије видети: Kovač M., 
Stojković D., Strategijsko planiranje odbrane, VIZ, Beograd, 2009, str. 178, 188, 201-204, 225-226. 

2 Dragan R.Simić, Svetska Politika, Čigoja štampa, Beograd, 2009, str. 182. 
3 Станислав Стојановић, Зоран Јефтић, „Савремени свет и стратегијска мисао”, стр. 118, 

120; Dragan R.Simić, op. cit., str. 182.  
4 Dragan R.Simić, op. cit., str. 183. 
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Међутим, политичка и војна историја пуна је примера да се у контексту 
истих или сличних реалних могућности (рационални) актери готово по правилу 
понашају различито. Осим тога, из бројних примера може се закључити да је 
избор модела (начина) понашања ‒ деловања државе у одређеној ситуацији, 
ограничен на број који је увек мањи од укупног броја (могућих) расположивих 
модела понашања.5 Због тога се логично намеће питање: шта спутава, односно 
усмерава стратешке актере да донесу одређене одлуке или да се понашају на 
одређени начин? Разлози за одређену стратешку одлуку и потоње стратешко 
понашање неретко су бројни и различити. Највећи број одлука, па тако и оних 
стратешких, које доносе најважнији представници државе производ су компро-
миса између више различитих, често супротстављених интереса различитих 
министарстава, агенција, утицајних група и појединаца, у условима ограниче-
них ресурса, тензије, непотпуних информација и процена.  

Ипак, значајан утицај на избор одређених одлука и стратешко понашање др-
жаве има стратешка култура, односно успостављени културни обрасци дру-
штва којем доносилац одлука (појединац или мања група) припада и са чијим је 
садржајима (идентитет, историја, веровања, вредности, ...) у трајној, нераски-
дивој вези. Стратешка култура представља део политичке и укупне културе јед-
ног друштва, чији се утицај доминантно испољава у домену спољне, а нарочи-
то безбедносне политике одређене државе/друштва. 

Иако је стратешка култура као појам постао саставни део језика науке о ме-
ђународним односима и стратешких студија тек 1977. године, када га је аме-
рички политиколог Џек Снајдер употребио у свом истраживачком раду о совјет-
ској (и америчкој) нуклеарној стратегији, проучавање и признавање значаја ути-
цаја културе у разумевању стратешке стварности није нова појава. Напротив, 
њен утицај на стратешко мишљење и понашање је широко препознат још у ан-
тичко време кроз Софоклове трагедије (Антигона, Ајант), Тукидидову бесмрт-
ну хронику Пелопонеских ратова, Каутиљин теоријски систем међународних 
односа садржан у чувеној Арташастри и Сун Цуовом Умећу ратовања.6  

Интересовање за проучавање утицаја културе је нагло порасло после Првог 
светског рата, са појавом истраживачких радова на тему специфичних начина 
вођења рата који су својствени појединим (државама) нацијама, где се по свом 
значају посебно истиче дело Британски начин ратовања (енг. British Way in 
Warfare) Басила Лидл Харта из 1932. године .7 Током Другог светског и хладног 
рата посебно су биле познате и популарне студије култура, националних осо-
бина и карактера држава попут Јапана, Немачке, Кине и СССР-а, али и разма-
                              

5 Stojan Slaveski, „Makedonska strateška kultura i internacionalni izbor: Integracija ili izolacija”, 
Bezbednost zapadnog Balkana, 4(14), 2009, str. 40. 

6 Rasheed U. Zaman, „Strategic Culture: a „cultural” understanding of war”, Comparative Stra-
tegy, 28(4) 2009, pp. 68-71. 

7 Поред наведених, написана су и друга дела на тему америчког, совјетског, британског, 
кинеског и других националних стилова ратовања. Rasheed U. Zaman, op. cit., p. 71. 
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трања култура појединих региона (нпр. Скандинавија) и безбедносних органи-
зација (NATO), а све ради темељног сагледавања кључних аспеката њихових 
безбедносних политика и објашњења претходних и предвиђања будућих стра-
тешких одлука и деловања.  

На преласку у нови миленијум питања која се односе на појаву и све већу 
улогу транснационалних наддржавних (Европска унија) и субдржавних актера 
(терористичке и радикално-екстремистичке организације са глобалним утица-
јем) у међународним односима, све интензивније сукобе унутар и између циви-
лизација, поновно јачање улоге Русије, све снажнији и присутнији утицај Кине у 
међународној политици, карактеристике и одрживост уни(мулти)поларног свет-
ског поретка, довели су до повећаног интересовања истраживача и шире ака-
демске и стручне јавности за питања стратешке културе. 

Родоначелник термина и концепта стратешке културе Џек Снајдер страте-
шку културу одређује као „укупни збир идеала, условних емотивних одговора и 
образаца уобичајеног понашања које су припадници једне националне страте-
шке заједнице усвојили учењем, или опонашањем, и који су им заједнички онда 
када је реч о стратегији”. Тридесетак година касније, Кери Лонгхурст даје ширу 
дефиницију и одређење стратешке културе као „скуп уверења и ставова о упо-
треби силе, те праксе везане за употребу силе, који постоје у оквиру једне гру-
пе и који се временом развијају кроз јединствени продужени историјски про-
цес”. Лонгхурст такође наводи да се стратешка култура обликује и ствара током 
„формативних периода”, те да се ради о променљивој и динамичној, али вре-
менски постојаној појави која тежи да надживи еру у којој је настала.8 

Свако понашање (деловање), у мањој или већој мери, јесте понашање облико-
вано културом. Ниједан појединац, група, институција, па ни друштво, не могу 
функционисати изван или изоловано од културолошког контекста (обрасца) чији су 
део и којим су окружени. Према томе, стратешки актери (доносиоци одлука) не мо-
гу разматрати изазове, ризике и претње по своју државу (друштвену заједницу) и 
процењивати могуће одговоре на њих у „културној празнини”. Ови актери не само 
да се стратешки понашају под утицајем (стратешке) културе своје нације; они су и 
носиоци те културе, који свесно или несвесно покушавају да обликују своје окруже-
ње у складу са усвојеним културним обрасцима, колико то околности допуштају.9  

Међутим, то не подразумева доминацију културе над стратешким понаша-
њем, нити некомпатибилност или првенство „културализма” са/над реализмом. 
Напротив, значајан степен рационалности је својствен и заједнички огромној 
већини елита и безбедносних заједница, јер се све оне у највећој мери понаша-
ју логично и прагматично. Ипак, различите врсте елита и безбедносне заједни-
                              

8 Термин „формативни период” се тежишно односи на историјске епизоде једне друш-
твене заједнице у периодима дубоких криза, а наводи се да почиње „онда када политичке е-
лите (државе/нације) прихвате да употреба моћи није ништа друго до наставак политике 
другим средствима”. Цитати и дефиниције преузети према: Asle Toje, „Strateška kultura kao 
analitički alat”, Bezbednost zapadnog Balkana, 4(14) 2009, str. 3-5. 

9 Colin S.Gray, Modern Strategy, Oxford University Press, New York, 1999, pp. 129, 141. 
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це имају другачије системе вредности, представе о себи и свету који их окружу-
је, и себи својствене, различите начине понашања и деловања ради заштите и 
остваривања својих националних интереса и циљева. Па опет, у стварном (ре-
алном) свету ови интереси и циљеви реализују се и остварују на начин и у ме-
ри у којој им унутрашње и спољно окружење то омогућава или дозвољава.10 

Важно је нагласити да државе и друштва не бирају своју стратешку културу 
на основу случаја, жеља или моде; стратешка култура заправо бира њих. Она 
представља спој стратешких потреба неког друштва и културе која се чини нај-
подеснијом и најефикасном да задовољи те потребе, односно која је „прилаго-
ђена карактеру и контексту тог друштва”. Стратешка култура се дуго и темељно 
усваја и прихвата, и не може се брзо и тек тако одбацити снагом воље или про-
кламацијом. Она пружа „слику реалности” и представља водич за понашање и 
деловање једног друштва или његових делова у одређеној ситуацији, без обзи-
ра на то да ли је то „културом обликовано” деловање примерено и/или практич-
но остварљиво у датим околностима или не.11  

Стратешка култура је врло постојана и отпорна чак и у случају када се држа-
ва (друштво) налази у великим проблемима, чак и егзистенцијалним. Једно 
друштво или држава не губи тако лако свој културни идентитет, чак ни онда ка-
да би неки њени истакнути представници своју стратешку културу хтели свесно 
да замене неком/нечијом другом, подеснијом за те недаће. Из праксе неколико 
држава (нпр. СССР, нацистичка Немачка,..) види се да поједини елементи 
стратешке културе који су (потпуно) нефункционални и крајње несврсисходни 
за стратешко деловање државе у решавању одређених проблема, чак и у слу-
чају непосредње претње по егзистенцију државе, не могу бити лако и брзо за-
мењени. Ови проблематички елементи могу бити препознати, али је тешко 
спровести ефикасну и темељну корективну акцију.  

Различите нације (друштва) и њихове безбедносне заједнице ће, чак и када 
су притиснуте огромним теретом невоља и проблема идентичне природе, на раз-
личит, себи својствен начин, процењивати могуће опције свог даљег деловања и 
њихове последице. Што је притисак на доносиоце одлука (било да се ради о по-
јединцу или организацији) већи, а време за доношење одлуке краће, то је већа и 
вероватноћа да ће њихова стратешка одлука бити превасходно заснована на 
ономе што у „дубини душе” знају и „инстинктивно” осећају, односно на основним 
темељима своје културе.12 То, међутим, не значи да је стратешка култура статич-
на и непроменљива. Она се може развијати, постепено адаптирати, или чак ра-
дикално променити током времена, онако како се нова искуства колективно усва-
јају, апсорбују и преносе путем културних образаца једног друштва.13  
                              

10 Colin S.Gray, Out of the wilderness: Prime time for strategic culture, 2006, pp. 12-13. 
11 Ibid, pp. 17-18. 
12 Colin S.Gray, Modern Strategy, pp. 143, 146-148. 
13 Ibid, p. 131. За разматрања врсте и начина промене стратешке културе видети: Stojan 

Slaveski, „Makedonska strateška kultura i internacionalni izbor: Integracija ili izolacija”, 2009, str. 41-42. 
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Стратешка култура, баш као стратегија и култура уопште, од самог свог на-
станка предмет је енергичне дебате коју карактеришу значајна и дубока несла-
гања између истакнутих научних радника у овој области, не само око њене пој-
мовне дефиниције и садржајног одређења, него, пре свега, око (кључних) фак-
тора и елемената који пресудно утичу на стратешко мишљење и усмеравају и 
одређују стратешко понашање и деловање држава на плану спољне и безбед-
носне политике, које називамо чиниоцима стратешке културе. Под појмом чини-
оца стратешке културе подразумевамо оне факторе, чиниоце и околности који 
мотивишу, обликују, ограничавају, условљавају и опредељују одлуке, понаша-
ње и деловање државе на плану спољне и безбедносне политике, ради промо-
ције, реализације и заштите њених вредности и интереса.  

Фактори које различити аутори идентификују као кључне чиниоце који утичу 
на стратешку културу су веома бројни, па се стога у неким радовима поједини 
чиниоци стратешке културе групишу у различите групе извора: физичку (геогра-
фија, клима, природни ресурси, генерацијске промене и технологија); политич-
ку (историјско искуство, политички систем, веровања елите, војна организаци-
ја); и социјално-културну (митови, симболи и писани споменици).14 У складу са 
ограничењима који намеће рад ове врсте, у наставку ће тежиште бити усмере-
но на анализу утицаја чинилаца стратешке културе на стратешко мишљење и 
деловање САД у домену националне безбедности који (по мишљењу аутора 
овог рада) спадају у ред најзначајнијих, а то су: географски положај, историјско 
искуство нације, ресурси и богатство државе, политичка култура и традиција и 
организациона култура оружаних снага. 

Географски положај 
Још од античких дана бројни филозофи, теоретичари и државници су гео-

графском простору придавали велики значај и доминантну, готово пресудну 
улогу за настанак и развој људских заједница, њихових политичких и друштве-
них творевина и свих друштвених процеса, па самим тим и међународних од-
носа. Имајући у виду чињеницу да државе, као главни субјекти међународних 
односа, не могу настати нити постојати у другачијем облику него као територи-
јална друштва,15 разумљиво је да се у проучавању спољнополитичког понаша-
ња и деловања државе, утицајима географског положаја и природних особина 
простора даје посебно место.  

Географски фактори, према учењима географских материјалиста и детер-
министа, нису само значајни параметри спољне и безбедносне политике неке 
                              

14 Jeffrey S. Lantis, Darryl Howlett, Strategic Culture, наведено према: John Baylis, James J. Wirtz, 
Colin S. Gray, Strategy in the Contemporary World, Oxford University Press, Oxford, 2016, pp. 88-90. 

15 Војин Димитријевић, Радомир Стојановић, Међународни односи, Службени лист СРЈ, 
Београд, 1996, стр. 171. 
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државе, већ пресудно утичу и на националне особине, карактер друштвених 
институција, богатство, стратешку културу и свеукупни развој и напредак једног 
друштва. Крајем деветнаестог и почетком двадесетог века у науци се јављају 
први озбиљни, систематични радови који су разматрали утицај просторних чи-
нилаца на политичке и безбедносне интересе и стратегију држава. Радови аме-
ричког адмирала Алфреда Махана и британског географа Халфорда Макинде-
ра скренули су посебну пажњу на значај и утицај морских пространстава, одно-
сно евроазијске копнене масе – „светског острва” на укупне међународне одно-
се и вечну борбу између „таласократија” – либералних и демократских „сила 
мора” и тзв. телурократија – конзервативних и аутократских копнених сила. 

Историјски посматрано, за ретко коју државу на свету може се рећи да је њен 
географски положај уградио у стратешку културу нације карактеристичне особи-
не, како таласократских, тако и телурократских сила, као што је то случај са Сје-
дињеним Америчким Државама. Премда се данас за Америку може рећи да, због 
свог карактеристичног географског положаја, представља највећу поморску силу 
са глобалним интересима и присуством, она то, међутим, није одувек била. Гото-
во од самих почетака настанка првих европских насеобина, а посебно енглеских 
колониста на северноамеричком континенту, с почетка 17. века, па све до изла-
ска младе америчке државе на обале Пацифичког океана и куповине Аљаске од 
Русије, Америку је карактерисала континентална географија и тежња за даљим 
ширењем – експанзијом на запад и југ континента као примарним средством за 
дугорочно обезбеђење њеног опстанка и просперитета.  

Серијом успешних куповина великих територија (Луизијана 1803. године, 
Гадсен 1853. године), анексијом Тексаса 1845. године, припајањем већег броја 
територија у ратовима са домицилним становништвом (племенима), Шпанијом 
и Мексиком (источна и западна Флорида и југозападни делови садашње саве-
зне државе Луизијана 1819. године, огромне територије на западу САД 1848. 
године) и преговорима са Великом Британијом („Oрегонске територије” на севе-
розападу земље 1846. године), за мање од једног века, од почетних тринаест 
колонија смештених на источној обали формирана је пространа и компактна 
америчка држава. Снажним индустријским и технолошким развојем и сталним 
растом популације, огромна копнена пространства и тешкоће живота на крај-
њим границама „цивилизације”, која су својевремено представљала велику 
препреку и недостатак за успешан развој и безбедност тек формираних коло-
нија, претворена су у велику предност и скоро неисцрпан материјални и 
(гео)политички ресурс прве категорије.  

Тако формирана америчка држава, са својим специфичним географским по-
ложајем између три океана – Атлантика, Пацифика и Арктика, дуго је била фи-
зички одвојена од остатка света, превасходно од великих сила које су могле да 
озбиљно, дугорочно и директно угрозе њену безбедност и опстанак.16 Упркос 
                              

16 John L.Gaddis, Suprise, Strategy and American experience, Harvard University Press, Cam-
bridge Massachusetts, 2004, p. 7. 
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реалним изазовима који су се наметнули у периоду експанзије унутар америч-
ког континента,17 релативно одсуство претњи од спољног угрожавања доприне-
ло је развоју уверења код политичких елита и грађана Америке по којем је гото-
во апсолутна национална безбедност постала неписано правило и стандард 
који се подразумева. Осим тога, ова карактеристика је, с друге стране, допри-
нела стварању и учвршћивању политике изолационализма и унилатерализма 
као константе у стратешком мишљењу и спољнополитичком деловању земље. 

Почеци америчког политичког изолационализма махом се везују за политичке 
идеје изнете у опроштајном обраћању нацији првог председника Америке Џорџа 
Вашингтона и политичкој баштини Џона Квинсија Адамса која је добила своје оте-
лотворење у чувеној Монроовој доктрини.18 Упркос чињеници да су САД одувек 
биле тесно укључене у међународну трговину и широко отворене за масовни при-
лив миграната из свих делова света, америчке политичке елите биле су врло оба-
зриве и несклоне да увуку земљу у процес решавања дуготрајних проблема изван 
континента, посебно у сукобе између европских монархија.19 Ове јасно изражене 
тежње биле су додатно оснажене веома ретком, скоро јединственом способношћу 
америчке нације и друштва да „изолује домаћи политички живот од насилног 
спољног света” и тако спречи „сукоб између личних и традиционалних, историј-
ских” веза. Америчка политичка елита одувек је сматрала да безбедност САД не 
треба и не сме да „зависи од добре воље других”. Прибојавајући се „непредвиди-
вих догађаја у будућности”, замки и ограничења потенцијалних савезништава, 
амерички политичари су одувек преферирали сопствену слободу акције, што је 
допринело рађању и неговању дуге традиције политичког унилатерализма.20  

Унилатерализам у спољнополитичком деловању Америке подразумевао је 
често прибегавање неотуђивом праву на покретање преемптивних (предухи-
трујућих) војних акција ради спречавања директних претњи по безбедност и на-
ционални интерес које су могле доћи од непријатељских или „одметничких” др-
жава из редова западне хемисфере.21 Темеље и оквире концепта допустиве 
преемптивне употребе војне силе, која се у самој основи повезује са идејом са-
                              

17 Проблематично иницијално насељавање тринаест колонија и ризик живљења на њ-
иховим порозним и необезбеђеним границама, борба за независност, проблеми оствари-
вања ускраћених права на мору, ... Видети шире у: John L.Gaddis, op. cit., pp. 8-10. 

18 Монроова доктрина је настала 1823. године, а њен аутор био је Џон Квинси Адамс. У с-
војој основи представљала је јасно исказану политику супротстављања даље колонизације з-
ападне хемисфере (Северне и Јужне Америке) од стране европских сила. У њој се указује да -
ће даљи напори европских сила за преузимањем контроле над било којом „независном” држав-
ом у Северној и Јужној Америци бити сматрано као „манифестација непријатељства усмерена 
према Сједињеним Америчким Државама”. Видети шире у: John L.Gaddis, op. cit., pp. 24-25. 

19 По речима оснивача нације и првог америчког председника Џорџа Вашингтона, из-
нетим у његовом опроштајном говору „права и суштинска независност захтева потпуно раз-
двајањe од сваке врсте европских интереса и европске политике”, преузето из: John L. 
Gaddis, op. cit., pp. 22-26.  

20 Ibid, pp. 9, 22-26.  
21Ibid, pp. 16-22. 
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моочувања државе, изражено кроз њено инхерентно, „природно” право на са-
моодбрану, поставио је амерички државни секретар Данијел Вебстер, још дав-
не 1842. године. У одговору на познати случај британског упада на територију 
САД и уништења америчког пароброда Caroline, Вебстер је истицао да је пре-
емптивна самоодбрана допуштена и оправдана само у оним случајевима када 
је држава суочена са „тренутном, неодољивом потребом (нуждом), која не 
оставља простор за избор средстава, нити времена за размишљање”22.  

Сматрајући да су Вебстерови оквири „нужности” преуски, амерички правник 
Елиху Рут23 је 1914. године, у складу са америчком традицијом и потребом 
обезбеђења несметане слободе деловања САД, у дефиницију неотуђивог пра-
ва државе на самоодбрану унео и елемент стратешког просуђивања, тврдећи 
да „је право сваке суверене државе да се (благовремено) самозаштити превен-
цијом настанка оних стања и ситуација у којима ће држави бити прекасно да се 
заштити”24. Иако, за разлику од Вебстеровог тумачења, Рутова схватања нису 
постала саставни део међународног обичајног права, она су оставила изузетно 
значајан траг у америчком поимању права на самоодбрану.  

Прибегавање овом „неотуђивом” праву од Америке је захтевало да претходно 
успостави и одржи сопствени статус неприкосновеног (регионалног) хегемона који 
би својом економском и војном моћи ефикасно спречио појаву и, под једнаким 
условима, даљи суживот било које друге велике силе у овом делу света. Према 
овим схватањима, хегемонија је омогућавала САД да спречи настанак међународ-
не структуре засноване на равнотежи снага која је са собом нужно носила ризике и 
опасности трајног ривалства, сукоба и насилних, револуционарних политика и по-
крета европског типа. Овакви ставови додатно потврђују једнако снажно, истрајно 
и дубоко уверење америчких политичких стратега и мислилаца да се стварна и ду-
горочна одржива безбедност Америке може обезбедити искључиво ширењем, а 
никако смањењем њене сфере спољнополитичке одговорности и деловања.25  

Међутим, револуција на плану саобраћаја и транспорта, све већа и дубља 
интеграција америчке економије у глобалну привреду и потреба за приступом 
страним тржиштима и стратешким ресурсима, витално значајним за даљи еко-
номски просперитет, а тиме и стабилност и безбедност земље, допринеле су 
томе да дуго и брижљиво негована традиција изолационализма постепено ус-
тупи место све израженијем интернационализму.26 Готово у исто време, среди-
ном двадесетог века, у светлу нових, озбиљних претњи по националну и гло-
балну безбедност, жеља за унилатералним поступањем у реализацији циљева 
                              

22 Colin S.Gray, The implications of preemptive and preventive war doctrines: A reconsideration, 
2007, p. 9, https://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/PUB789.pdf, приступ: 11.12.2017. 

23 Елиху Рут је био државни секретар и секретар за рат у администрацији председника 
Теодора Рузвелта. 

24 Colin S. Gray, (2007), The implications of preemptive and preventive war doctrines: A recon-
sideration, pp. 9-10.  

25 John L.Gaddis, Suprise, strategy and American experience, pp. 16-17, 26. 
26 Ibid, pp. 39-42. 
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и приоритета америчке спољне и политике националне безбедности свесно је 
потиснута у други план и замењена новим приступом ‒ мултилатерализмом.27  

Упркос великој површини сопствене територије, због своје изолованости вели-
ким воденим масама, окружења слабим суседима који никада нису били у стању да 
озбиљније угрозе њену безбедност, као и значајне удаљености од места главних 
попришта сукоба осталих великих сила, географски положај Америке има каракте-
ристике великог али издвојеног острва. Захваљујући томе, Америка је, у духу тради-
ције Велике Британије, током највећег дела своје историје уживала луксуз сопстве-
ног избора да ли ће, у ком тренутку, у ком обиму и на чијој страни да се укључи у те-
куће или наступајуће војне сукобе између великих и/или регионалних сила.28  

То је постало највидљивије након окончања тзв. телурократске фазе развоја 
америчке државе, односно заокруживања територије и успостављања коначних 
граница Сједињених Америчких Држава на северноамеричком континенту. 
Очекиван и очигледан излаз из ове фазе водио је Америку у даљу експанзију 
Светским морем, снажном јачању и присуству њене поморске моћи на главним 
поморским путевима и много чвршћем успостављању свог новог таласократ-
ског идентитета, који ће јој, само неколико деценија касније, омогућити глобал-
ну доминацију. Оваква способност вољне ескалације и деескалације у перио-
дима великих криза и сукоба великих размера,29 а нарочито у току и након Дру-
гог светског рата, у значајној мери је утицала на трасирање главних токова 
спољне и безбедносне политике Сједињених Америчких Држава, као и каракте-
ристике стратешке културе нације, нарочито на плану политичке културе наци-
оналне елите и организационе културе америчких оружаних снага. 

Историјско искуство нације 
Историјско искуство има врло значајну улогу у стварању и развоју држава, као и 

њихових стратешких културних идентитета. Различита и неретко погрешна схвата-
ња историје су, како то тврди француски историчар Ернест Ренан, незаобилазни 
део постојања сваке нације. Када се говори о међународним односима, може се 
закључити да нема објективне историјске истине; национална историјска сећања 
превасходно одражавају колективна „искуства народа која су тесно уплетена у тки-
во националних држава”.30 Приликом разматрања утицаја историје на формирање 
и еволуцију стратешке културе, од посебног значаја су они сегменти националне 
историје који се могу третирати као пресудна историјска искуства једне нације.  
                              

27 Ibid.  
28 Colin S. Gray, (2006), Irregular Enemies and the Essence of Strategy: Can the American Way of 

War Adapt?, p. 40, https://ssi.armywarcollege.edu/pubs/download.cfm?q=650, приступ 10.03.2018. 
29 Russell A. Moore, Strategic Culture – How It Affects Strategic "Outputs", 1998, p. 21, 

http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a525913.pdf, pristupljeno: 14.03.2018. godine. 
30 Asle Toje, „Strateška kultura kao analitički alat”, str. 11. 
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Јединственост америчког историјског искуства имала је пресудан утицај на 
формирање стратешке културе нације, као и њене стратешке одлуке и калку-
лације. Оснивачи младе америчке државе и нације су изнад свега желели да 
тзв. Нови свет, оличен у Америци, буде сушта супротност интрига, кланов-
ских, феудалних и верских сукоба „Старог света” који је „красио” европске мо-
нархије. Инсистирање на индивидуалним и верским слободама, већим прави-
ма савезних држава, снажној и неупитној цивилној контроли оружаних снага, 
као и јако подозрење према сваком непотребном уплитању централне власти 
у политички и економски живот, специфичне су особине америчке нације које 
су, упркос отрежњујућим искуствима из грађанског рата, опстале све до дана-
шњих дана.  

Историја Сједињених Америчких Држава у значајној мери представља ре-
зултат утицаја њене географије, која је суштински обликовала и усмеравала 
ток и главне садржаје њене историје. Премда је географски простор Америке 
изразито велики,31 он је хиљадама година пре доласка првих европских, а на-
рочито енглеских колониста ‒ нових Американаца био углавном насељен број-
ним домицилним, староседелачким становништвом. Снажан притисак колони-
ста, који су у све већим таласима долазили на источне обале Америке, намет-
нуле су потребу за даљим ширењем првих тринаест колонија32 и колонизаци-
јом нових територија за насељавање. У експанзији првих колонија на запад и 
на обале Пацифичког океана, нови Американци и њихова млада држава убрзо 
су ступили у оружане сукобе, у мањој мери са интересима Британске круне33, а 
знатно чешће и крвавије са староседелачким племенима и народима на својим 
западним и југоисточним границама. Стално присутна претња на истурена на-
сеља и главне линије комуникација америчких колониста од стране „индијан-
ских” племена и америчко-индијански ратови34 који су вођени како би се егзи-
стенцијална претња по опстанак и напредак нације трајно отклонила оста-
вила је значајан печат на америчку стратешку културу.35 
                              

31 Са површином копна од 9.525 милиона km² Сједињене Америчке Државе су четврта 
највећа држава на свету (друга у западној хемисфери) по величини територије. 

32 Формирање заједнице од тринаест британских колонија започиње 1607. године, када 
су основане прве насеобине дуж источне обале (Атлантског океана) у рејону Џејмстауна у 
Вирџинији, а завршено је колонизацијом Џорџије 1732. године. Ове колоније представљаће 
темељ за стварање САД као независне државе1776. године.  

33 Ова тврдња односи се на период тзв. Америчке револуције и формирања независне државе 
од 1775. до 1783. године и рат са Британском империјом у периоду од 1812. до 1814. године. 

34 Овај термин односи се на серију ратова који су вођени на тлу Америке у периоду од 
првих енглеских колонија у Вирџинији 1607. године, па све до 1890. Године, када је америчка 
федерална влада објавила да је граница Америке затворена и осигурана. 

35 Colin S. Gray, British and American Strategic Culture, 2007, p. 19,  
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYs
YHmnY7YAhVQ5aQKHa2_BFkQFghVMAU&url=https%3A%2F%2Fusu.instructure.com%2Fcourses%2F
418268%2Ffiles%2F62479657%2Fdownload%3Fverifier%3Dwngjz38tWje14ivh2AelDmbFIM59zTkTQNh
hl6iM%26wrap%3D1&usg=AOvVaw3IWbi9TOaMBLdnVwWH3qop, pristupljeno: 27.11.2017. godine.  
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Однос младе америчке државе и њених грађана према староседеоцима ‒ сво-
јим новим и будућим сународницима, био је тежишно заснован на политици силе 
која је сваким даном била све бруталнија и расла у корист нових Американаца, 
као и на јасно исказаној жељи за потпуном доминацијом или физичком елимина-
цијом староседелачких „индијанских” племена на територијама које су предста-
вљале погодно тло или омогућавала приступ за даља насељавања. У овом одно-
су није било места за било шта друго изузев снажне, неупитне тежње за оствари-
вањем коначног стратешког политичког циља – безусловне победе и успоста-
вљање потпуне и бруталне хегемоније, односно трајно неутралисање/уни-
штење сваке, стварне или хипотетичке претње по безбедност колониста и 
путника. Стога не треба да чуди што у стратешком приступу и самом бићу аме-
ричке државе и нације на пољу националне безбедности никада није било места 
за политике и стратегије које су подразумевале вођење ратова са ограниче-
ним циљевима, нити било какве озбиљне помисли да би Америку задовољило би-
ло шта мање од потпуне победе и безусловне предаје њених непријатеља.36  

Тешкоће у савладавању физичких препрека током територијалне експанзије 
на запад континента и готово три века тескобе америчких колониста на поро-
зним и необезбеђеним унутрашњим границама временом су снажно утицале на 
становнике Америке да усвајају и теже ка једноставним, брзим и одрживим 
решењима за своје нагомилане проблеме и прагматичним животним вредно-
стима.37 Коначно, брзо постигнути успех у померању бројних, како физичких и 
безбедносних, тако и политичких граница у стварању модерне америчке држа-
ве, допринео је формирању и учвршћивању две изузетно важне и јединствене 
карактеристике америчке нације: оптимизма као националне филозофије и 
осећања властите изузетности као кључног, неизоставног чиниоца нацио-
налног идентитета који је у великој мери одредио и судбину америчке нације. 

Данас је готово немогуће наћи државу чији грађани и политичке елите пока-
зују мање познавање или слабије интересовање за питања историје прили-
ком решавања новонасталих проблема или у дефинисању стратешких избора, 
од Сједињених Америчких Држава. Ова значајна карактеристика америчке 
стратешке културе није производ пуке случајности; она је дубоко укорењена у 
ткиво и колективни идентитет нације. Наиме, у младој држави, стратешки ори-
јентисаној ка будућности, чији су темељи засновани на „идеологији жеље, наде 
и посвећености за стални и свеобухватни људски напредак”,38 њени грађани и 
елите никада нису били опчињени „старим добрим временима” већ су, насу-
прот томе, били увек загледани у будућност, спремни да пригрле нове могућно-
сти које им се пружају. Уосталом, историја, а посебно она која се односила на 
сталне оружане сукобе и сплеткарење у тзв. политици моћи, која је „красила” и 
                              

36 Ibid. 
37 Russell A.Moore, Strategic Culture - How It Affects Strategic "Outputs", 1998, p. 18. 
38 Colin S. Gray, Irregular Enemies and the Essence of Strategy: Can the American Way of 
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тамним бојама бојила свакодневницу државе њихових европских предака, није 
била она вредност која је требало да буде уткана у темеље „Новог света”, већ 
нешто од чега су грађани Америке желели и успели да побегну.39 

 Иако су Американци неретко склони да памте и обележавају поједине зна-
чајне и светле тренутке из сопствене историје, ова врста интересовања није 
дубоко и системски укорењена, нити широко распрострањена. За огромну ве-
ћину грађана САД, укључујући и политичке елите, историја нема значајнији ути-
цај на главне токове живота државе и нације, чврсто верујући да је Америка по 
много чему јединствена и непоновљива творевина која, историјски посматрано, 
никада и нигде раније није постојала. Потврда овом широко распрострањеном 
уверењу представља и само историјско искуство првих Американаца – колони-
ста који су на границама нове државе свакодневно били принуђени да за своје 
бројне и нове проблеме изналазе нова, практична решења која претходно нису 
виђена. Ипак, ситуација у којој образовање и интересовање великог број пред-
ставника америчке политичке и војне елите није у потребној мери засновано на 
најважнијим, стратешким лекцијама из историје, које представљају једини до-
ступни извор знања који се може применити за припрему појединаца и нација 
за изазове непредвидљиве будућности, имало је и може имати значајне нега-
тивне стратешке последице по америчку државу.40 

Ресурси и богатство државе 
За многе истраживаче моћ државе заузима централно место, како у теорији, 

тако и у пракси не само спољне и безбедносне политике већ и свеукупних дру-
штвених односа, укључујући и оних који се одвијају у међународном окружењу. 
За представнике реалистичке парадигме међународних односа, стицање, очу-
вање, увећање, пројекција и примена моћи је основни начин за обезбеђење оп-
станка државе и нације и средство за реализацију, унапређење и заштиту ње-
них националних интереса и вредности у анархичном и непријатељском спољ-
ном окружењу. У складу са овим схватањима, државе се не разликују у погледу 
својих спољнополитичких циљева, већ само у погледу своје моћи и способно-
сти да их реализују.  

Моћ коју држава поседује одређује њен положај у међународном систему, а 
распоред и дистрибуција укупне моћи у систему одређује његову структуру и 
обликује начин на који његови појединачни елементи – државе делују једни на 
друге. Сходно томе, ниво моћи и способности државе сужава или шири избор 
њених одлука и могућих алтернатива, ограничава или подстиче одређено 
спољнополитичко понашање и деловање и доприноси дефинисању циљева, 
приоритета и стратегије њене спољне политике. Што је држава снажнија и бо-
                              

39 Russell A. Moore, op. cit., p. 18. 
40 Colin S. Gray, British and American Strategic Culture, p. 22; Russell A. Moore, op. cit. , p. 20. 
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гатија склонија је да игра многу активнију улогу у међународном систему и да 
пројекцијом и обилатим коришћењем своје моћи у односима са другим држава-
ма, као и осталим међудржавним и недржавним субјектима, контролише или 
чак креира стварност међународних односа у складу са својим потребама, на-
ционалним интересом и вредностима. 

За даље разматрање кључних чинилаца стратешке културе САД посебно је 
важно сагледавање начина на који значајно поседовање (или непоседовање) 
материјалних и људских ресурса, као извора моћи и богатства државе, утиче 
на формирање њене стратешке културе и стратешко понашање и деловање. 
Иако могућности (богатство) државе нужно не одређују њено понашање, оне га 
ограничавају, нарочито онда када их она (држава) нема. Средње и мање држа-
ве које не располажу потребним ресурсима, које нису у стању или нису спрем-
не да за потребе осигурања своје безбедности самостално одржавају захтева-
не одбрамбене капацитете и способности углавном траже колективне аран-
жмане.41 Оне друге, које инсистирају на томе да остану „самосталне и само-
својне”, у потенцијалном сукобу са снажнијим противником све наде и напоре 
полажу у стратегије усмерене на његово непрекидно и дуготрајно изнуривање 
до коначне победе. С друге стране, обдареност људским и материјалним ре-
сурсима је моћним и богатим државама омогућило луксуз да приликом разма-
трања питања националне безбедности не врше никакве калкулације. Њихово 
богатство им, наизглед, даје потпуну слободу стратешког деловања на облико-
вању њихове стратешке стварности.  

Готово од свог настанка Америка је била просторно веома велика и ресур-
сима изузетно богата земља, те је стога њена стратешка култура неминовно, 
пре или касније, морала да одслика ту реалност. Ипак, територијална простра-
ност и велико богатство које ужива није било дато, оно је створено одлучношћу 
америчке државе, снагом и бруталношћу њеног оружја и марљивошћу и преду-
зимљивошћу њених грађана. Мада су нове Американце красили оптимизам, 
одлучност, прагматизам и предузимљивост, као и непоколебљива усмереност 
ка будућности, њихов број је у почетном периоду настанка државе, у односу на 
њену огромну територију и нарастајуће захтеве привреде и становништва, био 
веома мали. Имајући у виду чињеницу да се на почетку 19. века највећи број 
инжињера и стручне радне снаге налазио у Европи, Американци су били при-
морани да осмисле, а затим да се у знатној мери ослоне на машине и остала 
техничка, технолошка и организациона решења, како би се на оптималан начин 
надоместио овај недостатак.42  

Временом је ова „зависност” и системска усмереност нације на изналажење 
и практичну примену најновијих научно-техничких и технолошких решења про-
                              

41 Asle Toje, op. cit., str. 13. 
42 Colin S.Gray, Irregular Enemies and the Essence of Strategy: Can the American Way of War 
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жела све сегменте друштвеног живота Америке, и постала не само њен за-
штитни знак, него и прерасла у значајну компаративну предност САД у односу 
на остале државе, што је значајно допринело сигурној позицији Америке као 
војне, економске и технолошке силе највишег реда. То је постало нарочито видљиво 

не само по задивљујућим пионирским и напредним техничким решењима који-
ма су савладане бројне до тада непремостиве природне баријере и ефикасно 
спојене удаљене америчке обале, него и по невероватним достигнућима и на-
претку у домену логистике, примени различитих машина и софистицираних 
технологија у војне сврхе, а све ради смањења сопствених губитака у људству 
на најмању могућу меру и остваривања брзе и потпуне доминације на бојном 
пољу и одлучујуће победе над непријатељима Америке.  

Сједињене Америчке Државе су, као врло пространа и изразито богата др-
жава, у претходна два века водиле више мањих или већих, класичних или „не-
конвенционалних” ратова, како на сопственој, тако и на туђој територији, на на-
чин који се очекује од државе и друштва богато обдареног људским, а нарочито 
материјалним ресурсима – богаташким стилом. Сиромашне државе су осуђене 
да своје ратове воде на једна умерен и штедљив начин; оне и немају другог ре-
алног избора већ да покушају да ратним лукавством, истрајношћу и инвентив-
ношћу победе своје богате непријатеље.43 Међутим, то не важи и за САД. По-
знати амерички политиколог Семјуел Хантингтон то је можда најјасније иска-
зао, наводећи: „САД су велика земља и ми би требали да водимо ратове на тај 
(велики) начин. Једна од наших највећих предности је наша масовност,... Вели-
чина, а не памет је наша предност и ми би требали да то искористимо... Ако 
морамо да (војно) интервенишемо ми би то морали да урадимо са надмоћном 
силом”.44 

Ова Хантингтонова запажања можда и најбоље одсликавају утицај америч-
ког богатства у ресурсима и технологији на стратешку културу нације. Историј-
ски гледано, још од времена америчког грађанског рата, САД не само да су би-
ле у могућности да за потребе вођења рата мобилишу читаво друштво и огром-
не привредне капацитете државе, ради стварања одлично опремљене и снаб-
девене оружане силе, него су то, по правилу, увек и чиниле. Као највећа и нај-
богатија (пост) индустријска држава света, земља високих технологија и еконо-
мије великог обима, Америка је водила и наметала такав тип ратовања, бази-
ран на великој масовности и мобилности, огромној ватреној моћи, ослонцем на 
најновија технолошка решења и обилату логистичку подршку, у којем ниједна 
друга држава објективно није у стању да јој парира. Што је задатак и захтев 
овакве врсте конвенционалног рата (било да је он регионалног или глобалног 
карактера) већи, то је америчко друштво спремније да га изврши и испуни.45  
                              

43 Colin S. Gray, Irregular Enemies and the Essence of Strategy: Can the American Way of 
War Adapt?, 2006, p. 38; Colin S. Gray, British and American Strategic Culture, 2007, p. 20. 

44 Ibid, p. 21. 
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Међутим, супериорност у богатству и материјалним ресурсима носи и одре-
ђен број озбиљних проблема. Квантитет војне моћи често може да однесе пре-
вагу над квалитетом њене употребе ради остваривања постављених циљева. 
Обиље у материјалном богатству често рађа претерану и неутемељену самоу-
вереност и смањује насушну потребу за инвентивношћу и креативношћу, која је 
пресудна у сваком сукобу.46 Ови проблеми у случају САД су нарочито дошли до 
изражаја у неконвенционалним и асиметричким ратовима које је ова држава 
водила у другој половини двадесетог и првој декади двадесет првог века на бо-
јишницама у југоисточној Азији и на Блиском истоку. 

Политичка култура и традиција 
За ретко коју државу, осим Америке, може се рећи да баштини више различи-

тих (спољно)политичких традиција. У свом запаженом раду о традицији америчке 
спољне политике кроз њену историју, амерички истраживач и публициста Волтер 
Расел Мид тврди да је спољнополитичко понашање и деловање САД у међуна-
родној средини одраз четири битно супротстављене (спољно)политичке традици-
је америчке политичке елите које се циклично смењују и понављају. Према тим 
тврдњама, тзв. џеферсонијанци прате филозофско-политичко наслеђе једног од 
оснивача америчке нације Томаса Џеферсона и залажу се за изолационистичку и 
антиинтервенционистичку спољну и безбедносну политику, као најјефтинији и нај-
мање опасан метод за одбрану америчког начина живота и демократије. Насу-
прот њима, следбеници традиције председника Ендру Џексона се, иако више на-
клоњени изолационизму, залажу за енергичну, офанзивну, а неретко и унилате-
ралну спољнополитичку акцију ради осигурања безбедности и економског благо-
стања америчких грађана и заштите националних интереса, части и престижа 
САД. Традиција председника Вудроа Вилсона представља „идеалистички” поглед 
на свет у којој Америка и њена спољна политика имају месијанску улогу у ширењу 
и заштити демократије, капитализма и његових вредности, као и људских права и 
слобода, често и снагом њеног оружја. Баштиници „америчког реализма”, поли-
тичке филозофије Александра Хамилтона, утемељивача и првог министра фи-
нансија америчке државе, виде свет као једно велико тржиште, а улогу америчке 
спољне политике првенствено у промоцији и заштити америчког економског инте-
реса и предузетништва кроз слободну међународну трговину и интеграцију у гло-
бално тржиште у којем би САД морале имати и задржати кључно место.47 

Премда има места тврдњама појединих кинеских аутора да америчку стра-
тешку културу карактерише изразита неконзистентност, односно лаке и честе 
                              

46 Ibid, p. 20. 
47 Видети шире у: Walter R. Mead, Special Providence: American Foreign Policy and How it 

changed the world, Routledge, New York, 2002; Henry W. Brands, „The Four Schoolmasters”, The 
National Interest, 2002, pp. 143-148. 
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осцилације председничких администрација у Вашингтону између либерализма 
и реализма, које последично доводе до одсуства дугорочне стратешке визије,48 
анализирајући спољну и безбедносну политику Америке у периоду од краја 
Другог светског рата до данас, могуће је сложити се са наводима Хенрија Ки-
синџера, који у својој књизи Дипломатија образлаже да су темеље америчке 
спољне политике у претходне три генерације чинили принципи политичког иде-
ализма Вудроа Вилсона. Вилсонова политичка традиција заступа тезу да је 
мир нормално стање човечанства, а рат производ злих људи, те да је рат као 
средство политике оправдан само у случају да се спрече и поразе виновници 
зла у својим нечасним намерама.49  

Наратив америчке стратешке културе указује да је Америка невољна да упо-
требљава војну силу у међународним односима када има за циљ успостављање 
нарушене равнотеже снага или дисциплиновање изазивача – ревизионистичких 
држава. Ова особина, како то тврди Колин Греј, проистиче управо из традиције 
либералног идеализма Вудроа Вилсона који је дубоко укорењен у ткиво америч-
ке политичке и стратешке културе. Американци не мисле у геополитичким обра-
сцима; они су невољни да жртвују своје најближе и најмилије ради успоставља-
ња равнотеже снага ... чак и у случајевима када безбедност САД зависи од очу-
вања или поновног успостављања такве врсте равнотеже снага...50  

Американци сматрају да је рат резултат погрешне политике или пак недо-
статка политике, а не, како тврди Клаузевиц, њен наставак другим средствима. 
Сходно томе, они су традиционално несклони вођењу тзв. политичких ратова 
који имају ограничене циљеве. Уместо тога, Америка води ратове као једну вр-
сту крсташког похода за (нај)више вредности,51 како би фундаментално изме-
нила и унапредила свет у којем живимо, у складу са сопственим друштвено-по-
литичким, економским и културним обрасцем.  

Међутим, упркос увреженом мишљењу да се, због самопреузете улоге Америке 
као светског полицајца и њене месијанске мисије спасавања и унапређења света, 
америчка политичка елита и стручна јавност отворено залаже и благонаклоно гле-
да на честу употребу америчке војне силе у међународним односима, реалност је 
да је америчко друштво постало све осетљивије на губитке својих војника и не-
вољно је да подржи одлуке Конгреса и Врховног команданта САД о употреби ору-
жаних снага у потенцијално ризичним војним операцијама у далеким земљама, где 
амерички национални интереси нису јасно и видљиво угрожени. 

Премда се у последње време све чешће појављују тврдње да Сједињене 
Америчке Државе у оружаним сукобима по сваку цену избегавају ситуације које 
могу довести до већих губитака у сопственим редовима, оне су (по мишљењу 
                              

48 Andrew Scobell, China and Strategic Culture, 2002, p. 19, 
https://www.globalsecurity.org/military/library/report/2002/ssi_scobell.pdf, приступ 15.03.2018.  

49 Russell A. Moore, op. cit., p. 19. 
50 Ibid, p. 21. 
51 Ibid. 
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аутора овог рада) потпуно неутемељене. За разлику од европских савезника, 
грађани Америке су много спремнији да поднесу жртве у људству и материјал-
ном богатству, уколико су уверени да су угрожени витални интереси нације и 
да је америчка држава одлучна и чини све што је у њеној моћи да ове интересе 
заштити и/или превлада у сукобу са непријатељем.52  

Чињеница је, ипак, да су оружане снаге САД током времена усавршиле стил 
ратовања у којем се очекују врло ниски или никакви губици међу сопственим 
снагама. У постхладноратовским сукобима амерички војни команданти изводи-
ли су операције на начин да је једно од најзначајнијих ограничења било избега-
вање губитака међу сопственим људством, па су послови заштите снага доби-
ли највиши ниво приоритета, чак и по цену настанка негативних политичких по-
следица по успех мисије. Имајући у виду искуства из војног ангажовања САД у 
свету у протекле три-четири деценије, које је праћено масовном употребом ва-
трене моћи, најсавременијих борбених система заснованих на примени софи-
стициране технологије, разних врста платформи и убојних средстава која омо-
гућавају дејства изван домена оружја непријатеља, као и чињеницу да су се у 
овом периоду оружане снаге САД суочавале са много слабијим непријатељем, 
може се закључити да су се Американци временом навикли на врло ниске сто-
пе губитака у сопственим редовима.53  

Због огромне технолошке супериорности оружаних снага САД и утицаја по-
пуларне културе, посебно филмске индустрије, Американци живе у својеврсном 
уверењу да амерички војници обично и не гину у рату, већ да је та улога наме-
њена непријатељу и случајним пролазницима који су се нашли на погрешном 
месту, у погрешно време. Стога се од војске очекује, или чак и захтева, да 
оствари брзу, одлучујућу победу над било којим непријатељем, готово без про-
ливене капи америчке крви. Оваква врста уверења носи најмање две битне по-
следице по вођење америчке безбедносне политике. С једне стране, она у 
знатној мери утиче на могућност Америке да кредибилно одврати потенцијал-
ног непријатеља који је војно способан и/или одлучан да по сваку цену оствари 
своје намере, а, с друге, носи одређен степен ризика од губитка подршке аме-
ричке јавности уколико ток америчких војних операција вођених у иностранству 
не буде ишао глатко, са успехом и брзином који нација очекује.54  

Још једну у низу особености политичке културе Америке представља одсу-
ство стратешког промишљања и деловања у пословима националне безбедно-
сти. Иако Американци пуно говоре и пишу о стратегији и потреби за страте-
шким деловањем државе у међународним односима, они, чини се, недовољно 
добро разумеју основне постулате стратешког приступа у реализацији циљева 
и приоритета националне политике и стратегије безбедности, а још мање их 
                              

52 Colin S. Gray, Irregular Enemies and the Essence of Strategy: Can the American Way of 
War Adapt?, 2006, p. 48. 

53 Ibid. 
54 Colin S. Gray, British and American Strategic Culture, 2007, p. 25. 
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примењују у пракси.55 Као што је већ речено, Американци су нарочито склони 
да посматрају рат и мир као два суштински различита и одвојена стања у међу-
народним односима.  

Заборављајући Клаузевицев чувени диктум да се рат води искључиво ради 
остваривања политичких циљева, Американци рат углавном воде као једну вр-
сту аутономне и независне политичке активности, остављајући питања његових 
последица и будућих политичких аранжмана за каснији период, када за то дође 
време. Америка и њене оружане снаге су током своје новије историје често во-
дили ратове с циљем остваривања војничке победе, а да притом нису обраћа-
ли потребну пажњу на последице својих војних операција на врсту и карактер 
наступајућег мира. Стога су бројни успеси америчких војних снага остварени на 
бојном пољу веома ретко доводили до остварења жељеног крајњег стања и ко-
начне политичке победе САД за „зеленим столом”.56 

Разлози за овакав развој стратешке и политичке културе Америке су више-
струки. Прво, широко је распрострањено уверење политичких елита и грађана 
Сједињених Америчких Држава да „снаге добра”, чији барјак високо проноси 
Америка, увек на крају уверљиво тријумфују над „силама зла”, а једино што у 
том случају рађа благу недоумицу код Американаца је питање брзине и избора 
начина победе. Друго, дубоко укорењена традиција (претерано) снажног ослон-
ца америчке државе и њених оружаних снага на огромне привредне, техноло-
шке, материјалне и људске ресурсе којима Америка располаже у односу на по-
тенцијалне противнике рађа претерану и неутемељену самоувереност и не 
пружа неопходан подстицај за развој стратешке мисли и приступа који имају за 
циљ обезбеђење коначне победе над непријатељем на начин да се он поли-
тички и војно стратешки надмудри, а не путем потпуног уништења његових ору-
жаних снага и разарања виталних објеката његове инфраструктуре. 

Треће, веровање већег дела америчке политичке елите, стручне и лаичке 
јавности да Америка може да оствари све, чак и оно што се чини неоствари-
вим, уколико се целокупна нација искрено, озбиљно и предано посвети томе, 
доводи до постављања нереалних циљева који увелико превазилазе објектив-
не могућности чак и најмоћније државе света. На крају, систем јасне поделе 
власти и специфична традиција цивилне контроле оружаних снага и цивилно-
војних односа у Америци спречава озбиљан, прави и истински дијалог између 
војника и доносилаца одлука приликом формулисања националних циљева и 
приоритета на приближно равноправним основама. То често има за последицу 
одсуство неопходне споне између политичких циљева, начина и средстава за 
њихово остваривање (нпр. употребом оружане силе), и ситуацију да се пред 
америчке оружане снаге постављају циљеви и задаци које оне самостално, у 
недостатку координиране и са највиших нивоа политичке власти Америке стра-
                              

55 Colin S. Gray, Irregular Enemies and the Essence of Strategy: Can the American Way of 
War Adapt?, 2006, p. 31. 

56 Ibid, pp. 30-31. 
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тешки усмераване употребе свих осталих елемената националне моћи, никада 
неће бити у стању да испуне.57  

Уверење58 о изузетности Америке, дубоко укорењеном у америчкој политич-
кој култури, заснива се на искреном уверењу америчке политичке и академске 
елите о САД као посебној и непоновљивој нацији која има посебну мисију и по-
звање да предводи остатак света.59 Сходно томе, Америка се сматра бастио-
ном демократије, слободе, правде и једнакости, и „најсјајнијим примером спо-
собности човека да живи у миру и хармонији са својим сународницима”.60 Као 
такве, Сједињене Америчке Државе су изузете од дејства „закона историје”, од-
носно фазе успона, стагнације и неминовног коначног пада, кроз који су, без из-
узетка, претходно прошле и друге велике империје и нације.  

Снажно уверење у властиту изузетност значајно доприноси формирању и 
неговању бројних представа које већина Американаца гаји о себи и остатку 
света. Искрено верујући у доброћудност Америке и њених намера према дру-
гим државама, које су лишене било какве жеље за стицањем материјалне или 
друге врсте користи, ватрени поборници америчке изузетности и позвања су 
пред себе поставили крајње амбициозан и племенит циљ – помоћ свим другим 
земљама да верно следе пример „изабране нације”.61 Осим тога, они су потпу-
но уверени да је Америка божанска творевина, јединствена држава која има 
„специјалну мисију” да свет учини бољим местом за живот. Сходно томе, вред-
ности, уверења и идеје које негује и за које се залаже нису само битно другачи-
је од свих других, него и (једине) исправне. Ова врста идеологије и својеврсне 
моралне ароганције има свој корен у историјском искуству Америке, односно 
процесу настанка и развоја америчке државе и нације који су пратили бројни 
успеси и изузетна постигнућа.62  

Међутим, оваква уверења и представе о сопственој земљи су, чини се, ли-
шили политичке елите и велики део грађана Сједињених Америчких Држава 
способности истинског разумевања и прихватања различитих вредности, прио-
ритета, уверења, навика и ставова других држава и нација. Ова врста политич-
ке и културне равнодушности и индолентности према другим државама и наци-
јама води ка јачању културе етноцентризма које, поред осталих проблема, не-
                              

57 Russell A. Moore, op. cit., p. 24; Colin S.Gray, Irregular Enemies and the Essence of Stra-
tegy: Can the American Way of War Adapt?, 2006, pp. 31-32. 

58 Уверења су скуп претпоставки за које њихов носилац чврсто верује да су тачне, иако 
њихова истинитост и тачност у пракси није доказана. 

59 Trevor B. McCrisken, Exceptionalism, http://www.encyclopedia.com/social-sciences/encyclopedias-
almanacs-transcripts-and-maps/exceptionalism, приступ 20.11.2017.  

60 Brent Scowcroft, Speech at the Oxonian Society, 
http://fora.tv/2006/05/15/General_Brent_Scowcroft, приступ 29.10.2007.  

61 Trevor B. McCrisken, op. cit.. 
62 Russell A. Moore, op. cit., pp. 20-21; Colin S. Gray, Irregular Enemies and the Essence of 
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ВОЈНО ДЕЛО, 4/2020 
 

 144  

 

миновно производи још један озбиљан недостатак у домену креирања и реали-
зације стратегије националне безбедности САД ‒ стварања слике у огледалу.63 
Недостатак политичке и културне емпатије за друге и другачије често је имало 
за последицу немогућност и/или невољност Америке и њених политичких и вој-
них елита да суштински разумеју непријатеља, схвате његове стварне циљеве, 
мотиве и намере, што се изразито неповољно одразило на коначан исход вој-
них сукоба у којима су, у протеклих неколико деценија, Америка и њене оружа-
не снаге узеле активно учешће.  

Анализирајући политичку историју Америке, од њеног настанка до данас, 
може се рећи да су две струје америчке изузетности испољиле изразито вели-
ки утицај на формирање, развој и реализацију њене спољне и безбедносне по-
литике. Прва струја ове политичке традиције залаже се за то да САД морају 
предводити свет искључиво тако што ће изграђивати, унапређивати и штитити 
јединствене и непоновљиве особине америчког друштва, као „бљештавог града 
на врху брда”,64 који представља најбољи, савршени узор из којег ће други учи-
ти или га следити. Америка то треба да чини тако што ће се максимално устру-
чавати од мешања у унутрашња питања и суверена права других, „у потрази за 
чудовиштима које треба уништити”,65 како би избегла ризик од наношења ште-
те или неправде другим државама и нацијама и подривања темељних принци-
па и вредности за које се америчка нација залаже и које брани.  

С друге стране, заговорници тзв. мисионарске струје, која се развила почет-
ком 20. века и бивала активно подстицана све до данашњих дана, залажу се за 
много активнију улогу Америке у међународним, али и унутрашњим пословима 
других држава, али не да би их због сопствених интереса потчинила својој вољи, 
већ да би им помогла да, као и САД, постану слободне и успешне демократске 
земље. Са јачањем утицаја следбеника тзв. теорије демократског мира, према 
којој државе са демократским (и републиканским) политичким уређењем нису 
склоне међусобним ратовима, ова струја jе имала пропорцијално много већи ути-
цај на главне токове америчке спољне и безбедносне политике. У том смислу, 
снажно и отворено подстицање разних „демократских покрета” и инсистирање 
америчке државе на потреби за ширењем и заштитом демократских институција 
власти, људских права и слобода широм света, има за циљ да свет учине много 
безбеднијим и сигурнијим местом за Америку и њене грађане.66  
                              

63 Russell A. Moore, op. cit., p. 21. 
64 Џон Винтроп у свом делу „A Modell of Christian Charity”из 1630. године, каже: „Ми мора-

мо рачунати с тим да ћемо постати (бљештави) град на врху брда, и да ће очи свих људи на 
свету бити упрте у нас”. Преузето из: Trevor B. McCrisken, op. cit. 

65 У обраћању нацији, 4. јула 1821. године, државни секретар САД Џон Квинси Адамс је ре-
као: „Америка… не иде ван својих граница, у потрагу за чудовиштима које треба уништити. Она 
је благонаклони поборник слободе и независности за све људе”. У супротном „она ће постати 
диктатор света, и тада више неће бити господар своје сопствене душе”. Преузето из: John L. 
Gaddis, Suprise, Strategy and American experience, p. 29 и Trevor B. McCrisken, op. cit.  

66 Trevor B. McCrisken, op. cit.  
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Иако је америчкo стратешко мишљење, од самог оснивања државе до мо-
дерног доба, пролазило кроз различите, краће или дуже фазе спољнополитич-
ког изолационизма, унилатерализма и интернационализма, оно се увек, у својој 
основи, ослањало и везивало за јединствене вредности америчке нације, коју 
су Америку, у очима њених грађана и политичке елите, одувек чиниле бољим и 
праведнијим местом за живот, најуспешнијим моделом организације државе и 
друштва и узором за све остале земље.67 То је постало очигледно већ са завр-
шетком Првог светског рата, а свој прави замах и изражај добило са уздизањем 
САД у статус светске суперсиле.  

Мада је заговарање и ширење „америчких вредности” слободе и демократи-
је, још од времена председника Вилсона, преко Рузвелта, Трумана, па све до 
Регана и Џорџа Буша старијег, било део стратегије спољнополитичког делова-
ња Америке, ослонац и важно средство у идеолошкој борби против сила Осо-
вине, а затим и совјетског „злог царства”, овај сегмент је био у сенци политич-
ких, војних и економских инструмената заштите и реализације виталних нацио-
налних интереса САД у тзв. хладном сукобу. Након рушења Берлинског зида и 
самоурушавања Совјетског Савеза, политика ширења институција либералне 
демократије, тржишне економије и заштите људских права и слобода у свету, 
која је одиграла важну улогу у настојањима двеју Клинтонових администрација 
да попуни настале празнине у сфери утицаја некадашњег великог војног и иде-
олошког ривала САД, све је мање било само себи циљ, а све више постајало 
средство за обликовање светског поретка по жељи и визији Америке.68  

Оптимизам, чврсто повезан са прагматизмом који су донели протестантски 
досељеници из Европе, дубоко је укорењен у америчком културном идентите-
ту. Допринео је рађању и очувању снажног и широко распрострањеног увере-
ња, посебно у редовима креатора и извршилаца националне политике, да сва-
ки проблем представља привремени „поремећај успостављене равнотеже”. 
Сходно томе, сваки проблем има и своје решење, које се може изнаћи унутар 
ограниченог кратког периода уколико се благовремено мобилишу и одлучно 
ставе у функцију сви потребни људски и материјални ресурси земље, подржа-
ни снажном и истинском вером у позитиван исход.69 

Традиционално, за велики број Американаца оптимално решење за скоро 
све мучне и тешке проблеме на свету јесте усаглашено и одлучно ангажовање 
свих расположивих националних ресурса, материјалних и људских, и њихово 
                              

67 Strobe Talbot, Unilateralism: Anatomy of a Foreign Policy Disaster, International Herald Tribune, 
http://www.brookings.edu/research/opinions/2007/02/21diplomacy-talbott, приступ: 16.03.2008.  

68 Дарко Глишић, магистарски рад на тему: „Америчко стратешко мишљење на почетку 21. -
века: Упоредна анализа стратегија националне безбедности САД председника Џорџа Буша 
Млађег и Барака Обаме”, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 2015, стр. 141-142. 

69 Henry A. Kissinger, Speech at The Pontifical Academy of Social Sciences - Current International 
Trends and World Peace, http://www.henryakissinger.com/speeches/042807.html, приступ 26.01.2008.; 
Henry A. Kissinger, Speech in Washington D.C. - Does the West Still Exist? America and Europe 
Moving Towards 2020, http://www.henryakissinger.com/speeches/022307.html, приступ 26.01.2008. 
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усмеравање ка једном циљу. Чврсто уверење да Америка може постићи све 
уколико се искрено нечему посвети, прагматична политичка култура и склоност 
за изналажење оптималног и одрживог решења, често на основи снажне вере у 
коришћење најновијих техничких и технолошких достигнућа, има често за по-
следицу ситуацију да америчка политичка елита пред Америку и њене оружане 
снаге неретко поставља готово недостижне циљеве, покушавајући да оствари 
оно што је дотада било незамисливо и неоствариво. Уосталом, сама америчка 
историја је својеврстан пример тријумфа и невероватних достигнућа у савлада-
вању дотада непремостивих (физичких) препрека.70 

Политичке елите Америке, баш као и амерички грађани, одувек су баштинили 
и високо ценили етику прагматизма. Американци не воле да имају нерешене про-
блеме. Ипак, изналажење решења која захтевају стрпљење и истрајност никада 
нису била јача страна Америке. Америчка јавност, елите, креатори стратегија и 
доносиоци одлука су, по правилу, врло нестрпљиви и залажу се за брза, јасна и 
видљива решења која су у стању да произведу готово тренутне резултате. Аме-
риканци воле безбедносну политику која је недвосмислена, јасна и сигурна.71  

Америка је друштво у којем идеологија има врло значајну улогу, и које прави 
јасну разлику између стања рата и мира. Америкаци су одувек сматрали рат 
као нежељено, привремено стање и зло којем се прибегава како би се одлучно 
и што брже могуће стало на пут још већем злу. Уколико у овом процесу нешто 
крене наопако, први очекивани одговор елита, али и саме нације, једноставан 
је – уложити више новца и ангажовати више људи. Највеће искушење за одлуч-
ност и истрајност америчког друштва, међутим, долази са замором ресурса, ка-
да губици у људским животима и трошкови у новцу почну да надмашују страте-
шку вредност решења проблема. У таквој ситуацији, и амерички народ и поли-
тичари подједнако показују склоност да траже излаз са сцене много пре него 
што се завеса коначно спусти.72 

Организациона култура оружаних снага 
Стратешка култура било које нације, па тако и Сједињених Америчких Држа-

ва, не може се посматрати изоловано од организационе културе кључних (јав-
них) националних институција са којима је уско повезана. Иако дубоко свесни 
да питања трасирања главних путева стратешког деловања САД у домену на-
ционалне безбедности, као и формулисања и спровођења дефинисаних стра-
тешких циљева и приоритета заокупљају више различитих институција државе, 
за потребе овог рада фокус ће бити усмерен на улогу и специфичан утицај вој-
                              

70 Colin S. Gray, Irregular Enemies and the Essence of Strategy: Can the American Way of 
War Adapt?, 2006, p. 33; Colin S. Gray, British and American Strategic Culture, 2007, p. 22. 

71 Russell A. Moore, op. cit., pp. 22-23. 
72 Дарко Глишић, op. cit., стр. 90. 
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не организације Америке у овом процесу. Поред тога што је организациона кул-
тура оружаних снага САД нужно усмерена и делимично условљена војним по-
требама и захтевима будућег, очекиваног или потенцијалног оружаног сукоба, 
она у знатној мери представља одраз стратешке културе нације и исходиште 
специфичног америчког начина ратовања.  

Било би прилично неутемељено и смело тврдити да баш свака нација раз-
вија и негује посебан и различит начин ратовања који је компатибилан са ње-
ном стратешком и политичком културом. Међутим, за оружане снаге САД се са-
свим сигурно може рећи да баштине јединствену, себи својствену организацио-
ну културу, уверења, склоности и навике. Премда се на основу доступне лите-
ратуре која се бави историјом, садржајем и особеностима америчког начина ра-
товања може сачинити прилично дугачка листа његових саставних елемената, 
њиховом дубљом анализом могу се издвојити одређене карактеристике које (по 
мишљењу аутора овог рада) спадају у ред најважнијих и у свом међусобном 
споју чине амерички стил вођења рата другачијим од осталих. Начин ратовања 
који је карактеристичан за Америку и њене оружане снаге подразумева:  

– фаворизовање „класичних”, директних сукоба високог интензитета који 
имају симетрични и конвенционални карактер, са јасно дефинисаним циљеви-
ма и непријатељима; 

– масовну употребу ватрене моћи и борбених и неборбених система засно-
ваних на примени најмодернијих (војних) технологија;  

– припрему и вођење операција великих размера са великим покретима 
снага и снажним присуством елемената националне и војне логистике у зони 
операције и  

– врло висок степен офанзивности у извођењу борбених операција ради 
остваривања коначне и потпуне победе у што краћем периоду.73 

За врло мали број армија на свету може се рећи да располажу подједнако 
развијеним способностима, капацитетима и потребним борбеним искуством у 
планирању и вођењу конвенционалних (симетричних) ратова, с једне, и дуго-
трајних тзв. асиметричних сукоба ниског интензитета, с друге стране. Оружане 
снаге Сједињених Америчких Држава нису изузетак, премда, у једном мањем 
делу стручне литературе, настале с краја прошлог и у првој деценији 21. века, 
поједини амерички аутори указују на дугу историју и богато искуство Америке у 
сукобима са непријатељима који су примењивали герилску врсту ратовања, у 
којима су се амерички војници врло брзо адаптирали на противника и његову 
тактику, а повремено остваривали и значајније успехе на бојном пољу.74  

Један од главних узрока овог феномена је невољност и/или немогућност при-
хватања и/или усвајања (сопствених) искустава и научених лекција из ове врсте 
сукоба као битан садржај војне доктрине на основу које би оружане снаге САД у 
будућности развијале потребне борбене способности. Да ствар буде још гора, 
                              

73 Colin S. Gray, (2006), op. cit., pp. 37-47; Colin S. Gray, (2007), op. cit., pp. 21-25. 
74 Colin S. Gray, (2006), op. cit., pp. 32, 42. 
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оружане снаге Сједињених Америчких Држава се, било институционално или 
кроз своју организациону културу, никада нису благонаклоно и с одобравањем 
односиле како према тзв. асиметричним ратовима, тако и према онима међу сво-
јим редовима који су указивали на потребу развијања посебних способности и ка-
пацитета за вођење операција против побуњеничких и герилских снага.75  

Напротив, амерички приступ ратовању одувек се и у огромној мери заснивао 
на изградњи оних капацитета, знања и вештина које су потребне за „прави рат”, 
односно конвенционални сукоб високог интензитета са јасно дефинисаним симе-
тричним непријатељем. Институционално гледано, америчка војна организација 
своје успехе дугује „борбено доказаном” приступу који се заснива на доктрини 
надвладавања непријатеља кроз масовну употребу ватре и заузимања страте-
шки важних објеката (кључних терена) остварених акумулацијом ефеката низа 
тактичких победа насталих у пажљивом напредовању на широком фронту.76 У 
оваквој врсти ратова, без обзира на то да ли се ради о сукобима локалних, реги-
оналних или глобалних размера, или је у њима могућа употреба нуклеарног, хе-
мијског или биолошког оружја, Америка објективно нема озбиљнијег изазивача и 
такмаца. Штавише, што је обим тзв. класичних, симетричних конвенционалних 
сукоба већи и захтевнији, то су Америка, као друштво, и њене оружане снаге 
спремније да их успешно воде до остварења коначног циља.77 

Међутим, када је обим ангажованих, а посебно борбених снага мањи, пра-
вила ангажовања и употребе силе рестриктивнија, а време трајања (неборбе-
них) операција дуже, оружане снаге САД, као и институције америчке државе у 
области одбране и безбедности у целини се налазе на „непознатом терену”. 
Иако су у доктринарним документима асиметрични ратови, односно сукоби ни-
ског интензитета, препознати као изазов стабилности и националним интереси-
ма САД још од шездесетих година прошлог века, у највишим војним круговима 
и институцијама Министарства одбране преовладавало је мишљење да ова вр-
ста сукоба у основи представља умањену, лакшу верзију „правог рата” и да не 
захтева потпуно другачији доктрину, обуку и приступ ратовању. Бројна „струч-
на” мишљења и процене указивала су да ће снажно подржане, добро опре-
мљене и обучене „регуларне” снаге увек бити у стању да се на прави начин из-
боре са овом „непријатном” врстом изазова и претње, те да побуњеничке, ге-
рилске снаге непријатеља у оваквом сукобу немају никакве шансе за успех.78 

Оваква мишљења и ставови више су плод утицаја стратешке културе Аме-
рике и „системских” склоности и давно успостављених опредељења и приори-
тета њене војне организације него искустава и лекција из новије америчке вој-
не историје. Да је то заиста и тачно потврђује и чињеница да је временом аме-
                              

75 Ibid. 
76 Lord Carnes, „American Strategic Culture”, Comparative Strategy: An International Journal 5, 

No. 3, 1985p. 279, наведено према: Moore, Russell A., op. cit., p. 23. 
77 Colin S. Gray, (2007), op. cit., p. 23. 
78 Colin S. Gray, (2006), op. cit., pp. 42-43; Colin S. Gray, (2007), op. cit., p. 23. 
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ричка војна организациона култура институционално потиснула, или свесно иг-
норисана, прилично болна и горка искуства из вишегодишњег америчког војног 
ангажовања у Вијетнаму,79 а заборављене, тешко научене лекције из борби са 
упорним и „невидљивим” непријатељем у густим шумама и речним долинама 
ове азијске земље почела да „изнова открива” тек са потпуном дестабилизаци-
јом безбедносних прилика и ескалацијом оружане побуне након америчке војне 
интервенције у Ираку и Авганистану. 

У оваквој врсти „малих”, ограничених ратова, без јасних подела и граница, 
где је непријатељ сакривен међу цивилном популацијом, кључне предности 
америчке војне силе ‒ офанзивност, масовност, технологија и ватрена моћ ни-
су од пресудног значаја за крајњи исход рата. Рат који наноси значајне губитке 
у људству, а захтева опрезност, обуздавање и ограничавање слободе делова-
ња, минималну употребу силе и дуготрајну посвећеност и стрпљење није ника-
да била јача страна ни америчке војске ни америчког друштва у целини. Ова 
карактеристика америчке стратешке културе је забрињавајућа, имајући у виду 
улогу коју Америка има у међународном систему, и нелинеарни и све више аси-
метрични, неконвенционални карактер савремених, а врло извесно и будућих 
оружаних сукоба. 

Битно је нагласити да је највиши политички и војни врх Америке периодично 
пружао јачу подршку напорима да у америчким војним операцијама са изрази-
тим асиметричним карактером тежиште буде на употреби лакоопремљених, вр-
хунски обучених и брзопокретних специјалних јединица, као средства које може 
да обезбеди оптималан и адекватан одговор, у складу са специфичностима 
конкретног оперативног окружења.80 Премда је у доктринарним документима 
оружаних снага САД одавно препознато место и улога специјалних снага, као 
посебне и врло значајне компоненте у здруженим војним операцијама САД, ко-
јој се поверавају управо они задаци за чију реализацију је употреба „класич-
них”, регуларних снага неефикасна и неадекватна, на основу анализе америч-
ког војног ангажовања у Авганистану и Ираку може се закључити да употреба 
специјалних јединица као носиоца и главног експонента америчке војне моћи, 
уосталом као и много пута пре, није била први избор Администрације. Она то 
постаје тек када се претходно исцрпе могућности постизања дефинисаних ци-
љева снажним присуством и офанзивном и агресивном употребом класичних 
конвенционалних снага уз масовну примену ватрене моћи и софистицираних 
борбених система.  

Колико се америчка војна организација комфорније и сигурно осећа када се 
пред њом налазе изазови планирања, припреме и извођење „класичних” војних 
операција постаје јасно када се сагледа брзина и лакоћа с којом су се оружане 
снаге САД преоријентисале са задатака извођења дуготрајних и исцрпљујућих 
противпобуњеничких и тзв. операција стабилизације са прашњавих бојишница 
                              

79 Ibid, p. 23. 
80 Colin S. Gray, (2006), op. cit. p. 43. 
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Авганистана и Ирака на војно супротстављање „класичним” изазовима и прет-
њама националним интересима Америке у виду нарастајуће војне моћи Русије, 
Кине, Северне Кореје и Ирана. Да ли ће најновије идентификоване, а делом и 
научене лекције из асиметричних ратова Америке и њених малобројних саве-
зника на Блиском истоку са почетка 21. века бити институционално сачуване и 
неговане или пак заборављене и/или игнорисане остаје да се види. 

Једна од свакако најкарактеристичнијих особина америчког начина ратова-
ња је масовна употреба ватрене моћи. У протекла два и по века основни посту-
лат теорије и праксе класичног ратовања чини тзв. свето тројство, односно ма-
невар, ватрена моћ и изненађење – шок, у којем једна страна у сукобу, синер-
гијом остварених ефеката координиране и конкретној ситуацији прилагођене 
примене сва три наведена елемента, стиче пресудну предност над другом 
страном. Ипак, у пракси америчког приступа ратовању, кључни и преовлађујући 
елемент тројства и доминантни начин остваривања дефинисаних војних циље-
ва рата и задавање „смртног” ударца непријатељу представља масовна приме-
на ватрене моћи. Овакав приступ, у којем се ефикасност, прецизност и разор-
ност ватрене моћи сматра кључем (и гарантом) успеха ангажовања америчких 
оружаних снага у војним операцијама, доприноси снажном ширењу и јачању 
ставова и уверења унутар америчке војне организације да се припрема и вође-
ње оружаног сукоба суштински своди на умешност правилног и правовременог 
избора објеката дејства, а непријатељ посматра искључиво као циљ који треба 
уништити ватром.81  

Премда је овакав вид америчке системске привржености употреби ватрене 
моћи и непоколебљиве вере у њену снагу и пресудни утицај на коначни исход 
рата донекле разумљив и оправдан у тзв. класичним, конвенционалним сукоби-
ма са симетричним противницима, оперативни приступи и решења заснована 
на честом прибегавању коришћења робустне, а неретко и непропорционалне 
ватрене подршке у тзв. нетрадиционалним, нелинераним оружаним сукобима ‒ 
ратовима „четврте генерације”, контрапродуктивни су и унапред осуђени на 
пропаст. У овој врсти сукоба, који се воде око и „између људи”, ради придобија-
ња њихових „срца и умова”, где непријатељ избегава директан и отворен сукоб 
и крије се међу цивилном популацијом, ватра се мора користити селективно и у 
крајњој нужди, уколико се жели постићи било какав позитиван исход.82  

Међутим, објективне анализе недавног америчког војног ангажовања током 
сукоба у Авганистану и Ираку указују да су амерички војни команданти на тере-
ну, и извршни руководиоци CIA, у жељи да елиминишу важне и „временски осе-
тљиве објекте дејства” или смање могуће губитке у људству у сопственим ре-
довима, пречесто посезали за применом убојите силе – авионских бомби и ра-
зних пројектила велике разорне моћи. Цех традиционалне америчке склоности 
и очараности ватреном моћи су, поред једног или два „високо рангирана коман-
                              

81 Colin S. Gray, (2006), op. cit., p. 37; Colin S. Gray, (2007), op. cit., p. 24. 
82 Colin S. Gray, (2006), op. cit., pp. 37-38. 
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даната” или шачице побуњеника, по правилу платиле десетине убијених и ра-
њених цивила, који су, уместо да се посматрају као центар гравитације (што у 
оваквим врстама операција они то објективно и јесу), подведени под категорију 
колатералне штете.83 

Упркос све израженијој свесности међу припадницима оружаних снага САД 
да, у све сложенијим и захтевнијим условима савремених оружаних сукоба, ова 
особина америчке војне културе, изузев серије мањих победа на тактичком или 
субтактичком нивоу, неминовно води ка стратегијском поразу Америке, као и 
повременим искреним и снажним покушајима да америчка војна машинерија 
прилагоди свој начин ратовања радикално измењеним захтевима савременог 
оперативног окружења, до значајнијих структурних промена ипак није дошло. 
Напротив, ове карактеристике типично америчког стила ратовања нашле су 
своје значајно место у „новој и револуционарној” америчкој постхладноратов-
ској доктрини остваривања брзе доминације над непријатељем ‒ „шокирај и за-
страши” (енг. Shock and Awe), која се заснива управо на масовној употреби пре-
цизне ватре, супериорне технологије и демонстрацији надмоћне војне силе ра-
ди потпуне менталне и когнитивне парализе противника и његовог система од-
лучивања, као и сламања његове воље за даљи наставак борбе.  

Организациона култура, баш као ни стратешка култура, не може се мења-
ти преко ноћи и по жељи оних који ту културу баштине, чак ни онда када је 
она у значајној мери нефункционална и неприлагођена актуелним потребама 
данашњице, јер, уосталом, не може ни настати преко ноћи, нити се одржати 
током времена, а да претходно, у пракси, није доказала своју снагу и вред-
ност. А традиционални амерички начин ратовања је, у амалгамском споју ва-
трене моћи са напредном ваздухопловном технологијом, показао сву своју 
делотворност и достигао „апогеју успеха” у традиционалним државоцентрич-
ним оружаним сукобима на Блиском истоку и северу Африке, с краја прошлог 
и у првој деценији овог века. И заиста, амерички начин ратовања нашао је 
своју најбољу манифестацију и „идеални инструмент” у свеприсутној и обила-
тој употреби ваздухопловне ватрене моћи. По речима Колина Греја, врсног 
теоретичара стратегије и стратешке културе и познаваоца америчког начина 
ратовања, ваздухопловна (ватрена) моћ испуњава и обухвата све жељене 
особине америчког стила ратовања. Она је агресивна и обезбеђује сталну 
иницијативу; преноси страхоте ратних разарања на тло и снаге непријатеља; 
представља производ софистициране технологије и коначни облик маневар-
ског приступа ратовању; омогућава постизање одлучујуће победе и високог 
темпа и брзине у њеној примени; ... и доводи веома мали број америчких вој-
ника у ризик од губитка живота. За савремену Америку ваздухопловна (ватре-
на) моћ представља оно што је поморска моћ била за империјалну Велику 
Британију и копнена моћ за древни Рим.84  
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Као „првој, последњој и јединој глобалној суперсили”,85 Сједињеним Америчким 
Државама је иманентно својствено да се у свим сферама друштвеног живота, а на-
рочито на међународној сцени, понашају и делују у складу са својом величином, 
снагом, амбицијама и утицајем. Америка, њено друштво и оружане снаге, стога 
примењују сличан образац и када води ратове – у максималистичком стилу, како 
по свом обиму и интензитету, тако и по коначним циљевима, који ниједна друга др-
жава не може да испрати, нити да на њега ефикасно одговори. Традиционално, 
Сједињене Америчке Државе крећу у рат тек након темељних и дуготрајних при-
према и политичке (и медијске) мобилизације целокупног друштва. Оно што затим 
следи су брзи и масовни покрети јединица и огромних количина војне и остале 
пратеће опреме преко два океана на удаљена страна бојишта.86  

Живот и деловање америчке војске, и у миру и у рату, суштински одсликава 
начин функционисања и културе живљења америчког друштва. Као што је већ 
речено, америчка историја је пример готово јединствене способности и одлуч-
ности једног друштва да брзо и ефикасно савлада велика пространства и број-
не препреке које на том путу стоје. Због своје географије (и историјског иску-
ства), Америка, а последично и њене оружане снаге, временом су развиле не-
вероватне способности за пружање правовремене, робустне и ефикасне логи-
стичке подршке својим експедиционим снагама у свим просторним, времен-
ским и борбеним условима. Поседовање ове врсте способности сматра се 
условом свих услова уколико Америка жели да узме учешће у ратовима које 
већ дуже од једног века води далеко од својих обала, ради заштите и промоци-
је својих националних интереса. У овом сегменту оружане борбе, америчке 
оружане снаге су, ван сваке сумње, без премца у свету, далеко испред свих 
својих савезника, конкурената и изазивача.87 

Међутим, може се рећи да је Америка, у скоријој историји, неретко водила ра-
тове у којима се ова врлина и способност претварала у порок, где је војно анга-
жовање САД у кризним регионима у свету више личило на огроман економско-
логистички него стратешки политички подухват. Како би се логистички подржало 
извођење борбених дејстава и неборбених активности у америчком стилу рато-
вања, заштитиле бројне америчке војне базе и објекти, средства ратне технике и 
огромне количине различитих врста ратног и материјала опште намене, и обез-
бедили „основни” услови потребни за очување захтевано високог нивоа морала 
америчких војника у опасном окружењу „стране” земље, оружане снаге САД тра-
диционално одржавају изразито снажно логистичко присуство у зони операције.88  

Премда ова особеност америчког начина ратовања обезбеђује преко потреб-
ну самосталност и дугорочну одрживост војно-експедиционих снага Америке у 
„традиционалним” оружаним сукобима далеко од америчких обала, снажно аме-
                              

85 Samuel P. Huntington, „The lonely Superpower”, Foreign Affairs, Vol. 78, No. 2, 1999, p. 36.  
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ричко логистичко присуство у зони извођења тзв. нетрадиционалних, нелинеар-
них асиметричних сукоба производи најмање три врло негативне последице по 
остварење војних и политичких циљева САД у држави (и/или региону) захваћеној 
кризом. Прво, потреба за реализацијом задатака обезбеђења и одржавања вели-
ког броја различитих војних објеката, борбених и неборбених средстава, ратног 
материјала, пружања разноврсних услуга на које су амерички војници „навикли” и 
које се „подразумевају као стандард”, одвлачи велики број војника са тзв. борбе-
них дужности, тако да неретко њихов број чини најмање две трећине укупног 
бројног стања америчког војног контингента. Друго, мали и често недовољан број 
расположивих војника за обављање борбених задатака приморава америчке вој-
не команданте да се у врло тешкој и опасној борби са лако покретним, лукавим и 
прилагодљивим непријатељем ослоне на софистицирану технологију и снажну 
употребу ватрене моћи у много већој мери од оне која је неопходна, оправдана и 
примерена таквој врсти сукоба и претње. Напослетку, готово потпуна самоодр-
живост и изолованост америчких војних снага иза војних база опасаних бодљика-
вом жицом и високим зидинама, које подсећају на независне мини градове – др-
жаве, раздваја америчке војнике од локалног становништва, чија подршка и са-
радња увек представља центар гравитације у оваквој врсти рата и, као коначни 
резултат, има јачање аргумената супротне стране о Америци као окупационој си-
ли и убрзано и сигурно удаљава САД и њене оружане снаге од достизања стра-
тегијског жељеног крајњег стања.89  

Још од времена Америчког грађанског рата, све до почетка и након завршет-
ка хладног рата, оружане снаге САД придавале су велики, кључни значај офан-
зивном начину ратовања. Разлог томе свакако лежи у снажним утицајима гео-
графског положаја, историјског искуства и особеностима политичке и војне орга-
низационе културе Америке. Због свог специфичног географског положаја, суве-
рених одлука и уверења своје политичке елите, Америка се до почетка Другог 
светског рата налазила у својеврсној, самонаметнутој геополитичкој заветрини, 
(само)изолована од главних политичких токова и деловања других великих сила 
изван западне хемисфере. Сходно томе, она се у више наврата у прошлом веку 
накнадно укључивала у ратове који су већ увелико били у току. То је имало за по-
следицу потребу за пребацивањем великог броја људи и ратног материјала пре-
ко Атлантског и Пацифичког океана и, брзим предузимањем офанзивних опера-
ција ради преузимања иницијативе, довело до ослобађања и повратка територи-
ја на европском и азијском континенту које је непријатељ претходно заузео.90  

Осим тога, грађани Америке, иначе традиционално опрезни и резервисани 
када је у питању слање њихових синова у ратове далеко изван америчког кон-
тинента, очекивали су да америчко војно ангажовање буде резултат крајње вој-
не нужде, усмерено ка остваривању заиста важних, дугорочних циљева који су 
у виталном националном интересу и окончано недвосмисленом и што бржом 
                              

89 Ibid., pp. 46-47. 
90 Ibid., p. 40. 
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победом добра над нарастућим злом и неправдом и успостављањем бољег и 
трајног стања мира и стабилности. Оваква уверења и захтеви америчког дру-
штва и политичких елита такође су наметали потребу за извођењем одлучују-
ћих офанзивних операција великог обима, са високим темпом и степеном мате-
ријалног разарања. Снажна жеља за победом чврсто је уткана у саме темеље 
америчке стратешке културе. Последично, од америчких оружаних снага се не 
очекује ништа мање од победе, а агресиван и офанзиван приступ ратовању је 
не само начин за остварење тог циља, него и „средство обезбеђења” од било 
какве нежељене пат позиције.91 

Бројни примери из историје америчког ратоводства, од борби за независност 
Америке, преко грађанског рата, све до сукоба на Блиском истоку на преласку 
два века, потврдили су делотворност и предности америчког офанзивног начина 
ратовања заснованог на великој мобилности снага, надмоћној ватреној моћи, 
способности брзог преношења борбених дејстава на територију непријатеља и 
ефикасној контроли „глобалних добара”. У овом периоду, захваљујући примени 
савремених технологија, великим индустријским и производним капацитетима и 
огромној економској моћи земље, из рата у рат, готово су експоненцијално расле 
способности америчких оружаних снага за извођење офанзивних операција и на-
ношење губитака у људству, борбеним средствима и критичној инфраструктури 
непријатељима Америке.92 Сједињене Америчке Државе су ову способност и кул-
туролошку склоност знали обилато и успешно да користе, а нарочито током Дру-
гог светског рата, рата у Вијетнаму и оба заливска рата са Ираком.  

Тешко је супротстављати се снази аргумената историје и мењати нешто што је 
успешно функционисало у прошлости. Међутим, сасвим су другачији исходи када 
се у „успешну” формулу америчког традиционалног (конвенционалног) начина рато-
вања унесу варијабле садашњости и будућности. Савремени, а врло извесно и бу-
дући оружани сукоби се по својим особинама све више удаљавају од „класичних” 
ратова, који су обележили међу- државне сукобе у протекла два века, и све више 
попримају нелинеарни, асиметрични и неконвенционални карактер. Продужени су-
коби са „нерегуларним” непријатељем представљају велики изазов за амерички 
офанзивни стил ратовања. Агресивне офанзивне борбене активности америчких 
експедиционих снага, подржане снажном ватреном подршком, против непријатеља 
чији су идентитет и стална адреса махом непознати, пречесто доводе до колате-
ралног угрожавања живота и имовине цивилне популације, а последично и ствара-
ња све већег и дубљег јаза између све огорченијег локалног становништва и њихо-
вих (америчких) „ослободилаца”. Губици који се овим приступом наносе врло жила-
вом, отпорном и прилагодљивом непријатељу су, по правилу, увек много мањи од, 
чини се, непоправљиве штете која се наноси свеукупним политичким напорима 
Америке, као и мрља на њеној војничкој репутацији која све спорије бледи.93 
                              

91 Colin S. Gray, (2007), op. cit., pp. 23-24; Colin S. Gray, (2006), op. cit., p. 41. 
92 Colin S. Gray, (2006), op. cit., pp. 41-42. 
93 Ibid., p. 42. 
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Закључак 

Концепт стратешке културе не представља нов феномен у друштвеним нау-
кама; промишљања о утицајима културе на (стратешко) понашање људи и дру-
штвених заједница јављају се још у античко доба. Иако модеран и све више 
присутан, концепт стратешке културе је и често оспораван, како по питањима 
појмовног и садржајног одређења стратешке културе, тако и начина и обима 
њеног стварног утицаја на стратешке одлуке и понашање државе. Стратешка 
култура, као стално и свеприсутни фактор, увек носи потенцијал да утиче на 
стратешке одлуке, а последично и на понашање државе, који се у различитим 
ситуацијама и околностима реализује у мањој или већој мери. 

Треба нагласити да ће елементи стратешке културе једне државе (друштва) 
сасвим извесно испољавати свој утицај у процесу доношења стратешких одлу-
ка и накнадном деловању државе, али никада неће бити исказан на један меха-
нистички, коначно опредељујући начин. Стратешка култура је најчешће, или 
можда и увек, само један од мноштва фактора који утичу на стратешке одлуке 
и понашање државе. Стога је тешко недвосмислено и довољно прецизно раз-
двојити и утврдити стваран обим и снагу утицаја тзв. културолошких фактора 
на стратешке одлуке од обима и снаге утицаја неких других фактора.  

Није свако стратешко деловање последица пресудног утицаја културе. Кул-
тура нам даје вредносни оквир за сагледавање света око нас, и бројне, махом 
неписане и неизречене претпоставке и „истине” које у знатној мери служе као 
основа за наше расуђивање и деловање. Међутим, у пракси се ове „истине” че-
сто занемарују, а понашање неретко бива засновано на опортунизму, супротно 
сопственим уверењима или шире друштвено прихваћеним вредностима. Ко-
начно, људи, па тако и доносиоци одлука, не понашају се другачије само зато 
што су им културе различите, већ зато што им се околности у којима се налазе 
и делују разликују.94 Стратешка култура није „златни кључ” за одгонетање мно-
гих стратешких тајни, нити „чудотворни еликсир” који ће претворити губитнике у 
победнике на бојном пољу. Претерано поједностављивање, површно, селек-
тивно и некритичко сагледавање стратешке културе појединих земаља води у 
стварање и очување јаких стереотипа и предрасуда које су врло опасне, јер мо-
гу имати врло озбиљне статегијске импликације.  

Без обзира на све тешкоће и проблеме које прате концепт стратешке култу-
ре, потреба за његовим разумевањем и практичном применом је, чини се, нео-
пходна како би боље разумели себе, друге и свет који нас окружује. Бројне лек-
ције из војне историје, укључујући и последња искуства америчке војске и ње-
них савезника у ратовима на Блиском истоку, показала су да политике и стра-
тегије које не уважавају значај историје, традиције и вредности других, носе у 
себи велики ризик од неуспеха. Добро познавање сопствене и стратешке култу-
ре својих суседа, савезника и противника, међутим, није само по себи гарант 
                              

94 Colin S. Gray, Modern Strategy, pp. 28, 130; Colin S. Gray, (2006), op. cit., pp. 13, 16-21, 24. 
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победе – успеха у неком потенцијалном сукобу (рату), јер постоји пуно различи-
тих фактора који могу да определе његов крајњи резултат. Ипак, боље и те-
мељније разумевање (стратешке) културе јесте захтев и потреба која се може 
игнорисати, али само на сопствену штету.95  

Пажљивом и темељном анализом утицаја кључних чинилаца америчке 
стратешке културе могу се издвојити одређене константе и правилности у стра-
тешком мишљењу и деловању САД на плану спољне и безбедносне политике 
које су обележиле не само почетак 21. века, него и готово читав прошли век. 
Оне се превасходно огледају у:  

– снажном, дубоком и истрајном уверењу америчких политичких елита да се 
стварна и дугорочна безбедност и просперитет Америке могу обезбедити ис-
кључиво ширењем, а никако смањењем сфере њене спољнополитичке одго-
ворности и деловања; 

– јасним и константним настојањима америчког политичког естаблишмента 
за успостављањем и одржавањем спољнополитичке позиције Америке као не-
прикосновеног регионалног и глобалног (војног) хегемона; 

– инсистирању на неспутаној слободи сопственог спољнополитичког дело-
вања и задржавању „сувереног права” на унилатерално, офанзивно војно по-
ступање Америке у међународним споровима и у случају угрожавања њених 
националних интереса; 

– јасно исказаним намерама за одлучно, проактивно и превентивно (војно) 
деловање у супротстављању потенцијалним претњама по националну безбед-
ност и интересе Америке на њиховом извору, далеко од њених обала, и пре не-
го што се оне у потпуности материјализују; 

– тежњи доносилаца одлука, политичких и војних елита ка изналажењу и приме-
ни једноставних и брзих решења за комплексне проблеме из спољног окружења; 

– потпуном одсуству политика и стратегија које подразумевају планирање и 
вођење ратова са ограниченим политичким циљевима; 

– чврстом и неподељеном уверењу целокупне нације у изузетност и „све-
моћност” америчке државе, што последично доприноси развоју и очувању скло-
ности политичких елита Америке да пред нацију и њену спољну и безбедносну 
политику постављају нереалне, идеалистичке и максималистичке циљеве и 

– снажном фаворизовању посебне врсте ратовања која подразумева крат-
котрајне, директне и одлучујуће сукобе између Америке и друге зараћене стра-
не, високог интензитета и великих размера, са израженим конвенционалним и 
офанзивним карактером, масовном употребом ватрене моћи и савремених тех-
ничко-технолошких решења, и снажно присутном логистичком подршком. 

Стратешко понашање и деловање САД на спољнополитичком и безбедно-
сном плану суштински је условљено насушном потребом америчке државе за 
очувањем и унапређењем сопствене политичке, економске и нарочито војне мо-
ћи и утицаја у међународном систему и реализацијом и заштитом виталних инте-
                              

95 Rasheed U. Zaman, op. cit., pp. 83-84. 
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реса нације. Ипак, неопходно је нагласити да у дефинисању и спровођењу циље-
ва спољне и политике националне безбедности, Сједињене Америчке Државе, 
иако најмоћнија и најутицајнија држава у међународном систему, немају тако ве-
лики маневарски простор, и слободу у избору свог начина и обима деловања на 
светској сцени, као што се то многима чини. Разлози томе, међутим, не леже са-
мо и тежишно у особеностима и утицајима стратешке културе Америке. 

Спољнополитичко ангажовање Америке првенствено је одређено њеним на-
ционалним интересима у области безбедности и економије, који су глобални и 
у највећој мери међузависни са интересима других држава. Безбедност Амери-
ке и заштита њених интереса уско је везана за стабилност у виталним региони-
ма света, несметано коришћење глобалних јавних добара и безбедност њених 
кључних савезника. Регионална и глобална стабилност и обезбеђење отворе-
них и слободних поморских комуникација, ваздушног простора и космоса, пред-
ставља основ за међународну трговину и безбедан проток роба, информација, 
сировина и енергената, и кључни је предуслов за опстанак и наставак економ-
ске глобализације, од које умногоме зависи привредни раст и напредак САД. 

Стога ће Америка још дуго бити принуђена да одржава своје снажно војно 
присуство у Европи, на Блиском истоку и источној Азији (укључујући трајније при-
суство својих ратних бродова на најважнијим светским морима, океанима и стра-
тешким теснацима) и настављати да пружа безбедносне гаранције великом броју 
својих савезника, што намеће потребу за наставком вођења проактивне, експан-
зионистичке и офанзивне спољне и безбедносне политике Америке и у наредним 
деценијама. Све друге опције или нису реалне, или би имале потенцијално дале-
косежно тешке последице, како по САД, тако и свет у целини.96 

Праведнија и равномернија подела терета (трошкова и одговорности) одр-
жавања стабилности и безбедности постојећег међународног поретка такође 
није изгледна и реална опција за Америку у ближој будућности. Вољних, а вој-
но способних америчких савезника и партнера је све мање. Разлике у нацио-
налним приоритетима и интересима између САД и расположивих способних 
држава (нпр. чланице тзв. клуба BRICS) временом постају све веће и присутни-
је, па је зато немогуће постићи шири консензус око кључних питања, а коначно 
и генерисати ефикасну колективну акцију шире међународне заједнице. Сход-
но томе, може се очекивати да ће се досадашњи формат деловања САД на 
плану спољне и безбедносне политике, оличен у повременим самосталним ак-
цијама, уже или шире коалиције „вољних”, састављене од највернијих европ-
ских, азијских и заливских савезника, у којима би Америка била политички и 
војно најдоминантнији партнер, наставити и у будућности, и много више бити 
правило него изузетак.  

Све шири јаз, како унутар законодавне власти, тако и између Беле куће и 
Капитол хила, те дубока и све израженија поларизација америчке нације има за 
последицу немогућност постизања ширег друштвеног консензуса око начина 
                              

96 Видети шире у: Дарко Глишић, op. cit., стр. 149-153. 
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решавања већине кључних националних питања и у све већој мери утиче на 
деловање америчке државе на спољнополитичком плану и у домену национал-
не безбедности.  

Непостојање једне, јасно изражене претње по националну безбедност и 
особености америчког политичког и изборног система, отежавају или чак оне-
могућавају дугорочно одржавање фокуса и посвећености нације и политичких 
елита на једном националном пројекту. Отуда деловање америчке државе на 
међународном плану све више поприма обрисе реактивне делатности, чију 
кључну карактеристику представљају махом тактички одговори на дневни 
развој догађаја у регионима од виталног интереса САД, а главни подстицај за 
акцију много више чине актуелна дешавања и динамика моћи на унутрашњем 
плану, него дугорочни стратешки циљеви и опредељења нације.97 

Чини се да све то не забрињава много америчку политичку елиту и већи део 
стручне јавности, јер су чврсто уверени да снаге добра, на чијем челу поносно, 
одлучно и храбро стоји Америка, увек пронађу исправан пут из тешкоћа и, на 
крају, одлучно тријумфују над мрачним силама зла. Уосталом, ако је то за ика-
кву утеху Американцима, сам Бог, како то уверљиво тврди Ото фон Бизмарк, 
један од највећих европских државника свог времена, има посебно провиђење 
за будале, пијанце и Сједињене Америчке Државе.98 
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The Key Factors of the US Strategic Culture 
he US strategic foreign and security action is fundamentally conditioned by 
the need to preserve and enhance its own political, economic, and especially 

military power and influence on the international system and to protect the vital 
national interests. 

The US strategic culture is primarily reflected in the following: the strong and per-
sistent belief of the US political elites that the real and long-term security and pros-
perity of the US can be ensured solely by expanding, and in no way diminishing, its 
sphere of foreign policy influence; the clear and constant efforts of the US political 
elite to establish and maintain the US foreign policy position as an undisputed re-
gional and global (military) hegemon; insisting on the unrestricted freedom of action 
and retaining the sovereign right to unilateral, offensive military action of the US in 
international disputes and in the event of a threat to its national interests; clearly 
stated intentions to act decisively, proactively and preventively (militarily) in counter-
acting potential threats to the US national security and interests, away from its 
shores, and before they are fully materialized; aspirations of decision-makers, politi-
cal and military elites to find and implement simple and fast solutions to complex 
problems in the external environment; the almost complete absence of policies and 
strategies that involve the planning and conduct of wars with limited political objec-
tives; a firm and undivided belief of the entire nation in the exceptionalism and "om-
nipotence" of the state, which in turn contributes to the development and preserva-
tion of the tendency of the US political elites to set unrealistic and maximalist goals 
before the nation and its foreign policy. 

Key words: United States, national identity, strategic culture, strategy 
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 раду се образлаже и доказује да се у епохалним променама на 
размеђи векова и миленијума уочавају два слична, али и у мно-

го чему различита процеса: транзит и транзиција. Транзит је пролазак 
делова државе кроз сложену и јединствену државу у правцу међуна-
родног осамостаљења. Емпиријски гледано, транзит протиче на два 
начина ‒ мирно или конфликтно. Транзит је, заправо, друго име за се-
парацију или сецесију. Транзитна сецесија у једној држави обликује ви-
ше самосталних држава. У том смислу, транзит је екстериторизовање 
унутрашње политике, њено интернационализовање и геополитизова-
ње. Иако се у сецесионом конфликту испољава драматично, трагично 
и катастрофално, транзит је у теоријском дискурсу друштвених, нацио-
налних и државних промена заклоњен процесом транзиције. У раду се 
препознају три приступа односу транзита и транзиције: транзит дели-
мично диференциран од транзиције, транзит потпуно диференциран у 
односу на транзицију и транзит поистовећен са транзицијом. При томе 
се јасно и принципијелно разликују појаве транзита од појаве транзици-
је. На крају, у раду се истиче хронополитички моменат геополитичких 
метаморфоза у којима транзит претходи и у много чему детерминише 
каснију транзицију. Транзиција као социоекономски прелазак, односно 
политекономски структурни преображај социјалистичког у капитали-
стичко друштво, не може се схватити без разумевања претходног дога-
ђаја транзита. Управо би југословенски случај распада сложене државе 
могао бити поучан за текуће евроинтеграције, али и поједине вишена-
ционалне и мононационалне државе које се суочавају са опасношћу од 
екстремног регионализма, аутономизма и сепаратизма. 

Кључне речи: сложена држава, транзит, транзиција, интеграли-
зам, сецесионизам, демократија, геополитика, геоекономија, стра-
тегија 

                              
 Главни уредник часописа Национални интерес, Београд. 
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Увод: појава и појам транзита 

 општем смислу и значењу реч транзит упућује на кретање, тј. транзи-
тирање, односно завршени или незавршени саобраћај по одређеној пу-

тањи ка одређеном циљу, a дословно значи: прелаз, прелазити, прелазак, 
пролаз, пролазити, пролазак, пут, прилаз, проходити, проход. Задржавајући 
основно кинетички усмерено и телеолошко значење, у специфичној политичкој, 
геополитичкој и стратеголошкој употреби, појам транзит садржи, међутим, 
сложенија и покаткад богатија асоцијативна и метафоричка значења.1 У коло-
квијалном говору, медијским наративима и публицистици, па и теоријском дис-
курсу, појам транзит је често заклоњен појмом транзиције, што изазива број-
не превиде, поистовећивања и забуне. 

У теоријским разматрањима уочљива су и становишта која указују на тран-
зицију засновану на геополитичкој основи, штавише, на транзицију као геополи-
тику. У таквим схватањима транзиција се посматра као динамични прелазак из 
једног у друго геополитичко стање и означава као крупна промена епохалне си-
туације.2 Међутим, појам исказан речју транзит није примењен и устаљен у 
само једној области друштвених наука. Он се, заправо, исказује у више обла-
сти, углавном у политикологији, праву, економији, социологији, демографији, 
културологији, психологији, антропологији... У свакој од тих области појам 
транзит има различита и особена значења, а најчешће се користи да изрази 
појаву преображавајућих историјских кретања у социоекономској, социокултур-
ној и политичкој и геополитичкој сфери. 

Транзит, као једначица (синоним) у корену појма транзиција, указује на дина-
мику промене дотадашње социјалне, економске и политичке структуре у смеру и 
правцу (и)реверзибилне обнове капитализма у напуштању претходног стања соци-
јализма или комунизма. Осим потенцијала и политичке енергије обнове преткому-
нистичког поретка капитализма, тако схваћена транзиција испољава се и као све-
прожимајући процес дубоког и обимног реструктурирања у последичном историј-
ском раздобљу. Транзиција се најчешће означава као стање настало у току и по-
сле нечега што је историјски одређено као: посткомунизам, постсоцијализам, 
постсамоуправљање, постмонизам, постауторитаризам, посттитоизам итд. 
                              

1 О томе: Кнежевић Милош, Парадигма распада. Разлагање државе у огледалу узрочности, 
поглавље „Транзит као појам и појава”, стр. 220-221, Институт за политичке студије, Београд, 2009. 

2 Геополитиколог Миломир Степић користи категорију „геополитичке транзиције” коју 
описује на следећи начин: „Наступило је раздобље планетарне несигурности, непринципи-
јелности, незаконитости, нестабилности и немира, али са препознатљивим својствима ’кон-
тролисаног хаоса’. У ствари, радило се о етапном процесу геополитичке транзиције од прет-
ходног ка долазећем светском поретку... Нову фазу глобалне геополитичке транзиције обе-
лежио је опоравак некадашњег хладноратовског супарника и убрзано јачање нових евроазиј-
ских сила и њихово неслагање са подређеним положајем у униполарном поретку. ” Степић 
Миломир, Геополитика. Идеје, теорије, концепције, поглавље „Геополитичка транзиција и 
амерички приоритети”, стр. 611, Институт за политичке студије, Београд, 2016. 

У 
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Неаналитичко поистовећење појмова транзиције и транзита, као наводно 
јединствене и истолике промене, омета, међутим, уочавање и тумачење разли-
читих транзицијско/транзитних појавних облика и њиховог историјског и људског 
смисла. Широко сагледано, транзит је по звучности и значењу наизглед само се-
мантичка варијација шире појаве и појма транзиције, лишен сагледавања међу-
собних општих и специфичних разлика. Синонимија појава и појмова транзиције 
и транзита је уобичајна колико у политиколошко-правном, толико и у социоло-
шком и економском дискурсу. Та синонимија, међутим, успорава и затомљује хе-
уристичке узлете у сазнању садржаја и облика епохалне динамике. 

Транзиција је, наиме, осетан процес сложене промене који садржи многе 
проточне токове, околишне меандре и рукавце, те укључујуће и искључујуће 
облике и видове. Управо полиморфија феномена транзиције упућује на разаби-
рање посебних феноменолошких разлика. На основу мерила односа општег, 
посебног и појединачног, однос транзита и транзиције може се тумачити и пои-
мати на више начина. Реч је, заправо, о потреби интерпретативног разлучива-
ња два додуше слична, али ипак различита тока епохалних промена које су об-
узеле глобална друштва на размеђи векова и миленијума. Може се сматрати 
да су могућа три основна тумачења односа транзита и транзиције.  

Транзит делимично диференциран од транзиције 
По првом становишту, транзиција као сумарни процес историјске динамике, 

сабира, множи и преображава остале, у целини гледано, зависне детерминан-
те означене различитим речима, именима, терминима, појмовима, дефиниција-
ма, категоријама... При првом тумачењу, транзит је, као један од реалних или 
потенцијалних процеса, субдетерминисано уклопљен у општи/историјски ток 
транзиције, њиме је недовољно диференцирано прожет, у њу спада, а често је 
њиме замагљен до непрепознавања. 

Мада се, како је поменуто, на транзицију указује као на процес који садржи и 
извесна геополитичка својства, она се у већини тумачења овога типа не сагле-
дава као претежно гео/политичка већ као мешовита социоекономска и културна 
појава. При таквом схватању историјске мешавине, транзиција се поима као по-
вратно кретање унапред (?) ка претходном стању, на вишем развојном нивоу. 
Фундаментални транзицијски преокрет догодио се услед трауматичног слома 
комунистичког поретка. Телос таквог прелазног окретања и неравнотежне наг-
нутости огледа се у идеји рестаурације старог као новог поретка у измењеној 
реалности посткомунистичког периферног капитализма. 

Општа идеацијска и политократска платформа транзиције, као епохалног 
догађаја, подразумева изградњу постауторитарног друштва и демократских по-
литичких институција. Одатле ни транзицијска стратешка култура није истовет-
на са транзитним стратегијским и културним формама. Транзит се тумачи на 
хоризонту транзиције и оправдава достизањем транзицијских вредности и ци-
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љева. У политичком животу опсежни и далекосежни стратешки циљеви транзи-
ције, по овом тумачењу, апсорбују све остале па и оне транзитне. Заправо, 
транзит се доживљава као условна предрадња транзиције или као нужан део 
транзиције, а не као самосврха националног и државног осамостаљења. У сва-
ком случају, транзит је делимично препознат и садржан у транзицији као њена 
претходна етапа. Политичка и социоекономска транзиција добија замах тек по 
окончању транзита у знаку успеле сецесије. 

Земље успелог транзита кроз сложену државу сматрају транзит неповрат-
ним и окончаним, док они такође осамостаљени делови раније државе који су 
транзитом национално и државно, то јест територијално и ресурсно оштећени, 
транзит не сматрају дефинитивним и одупиру се тежњама да се „пролазак” 
прогласи коначним. Одатле међу интегралистима, противницима транзита кроз 
сложену државу, често искрсавају идеје и тежње обнове претходног државног 
облика територијалног интегритета, али и узвраћања за претрпљене поразе. 

По овом становишту, далекосежни циљеви маскирају дубоко конфликтну 
транзитну праксу која се оцртава на привидно нижем оперативном и тактичком 
нивоу у односу на виши стратешки значај транзиције. Може се рећи да се стра-
тешке премисе транзита, којима се драстично преобликује и мења политичка и 
правна структура државе, камуфлирају транзиционом стратегијом која тежи 
комплетној промени политекономске и идеолошке формације.  

Транзит диференциран у транзицији 
Транзит се може схватити и као диференциран процес историјске динамике 

друштвене метаморфозе. Одвија се, првенствено, у сфери социјалних, економ-
ских, те политичких, геополитичких и војних односа, који не укључују нити у пот-
пуности обухватају све аспекте и димензије транзицијске епохалне промене. 
По овом тумачењу транзит је, ипак, диференциран и само делимично детерми-
нисан општим и сумарним током транзиције, јер се транзитни процес испољава 
и обликује и пре и после, односно изван пресудних транзицијских токова. 

Упрошћено речено, иако спада у транзицију у најширем епохалном смислу, 
транзит није подударан, а поготову не у целости истоветан транзицији. Могло 
би се, заправо, рећи обрнуто, да је преображај у транзицији у извесним исто-
ријским случајевима био у пуној мери детерминисан транзитом као процесом 
разлагања државе.3 Неке државе су целе преображене, док су друге уништене 
да би се преобразили њихови раздвојени и осамостаљени делови. 

У неким социјалистичким и комунистичким земљама источне Европе тран-
зит се није ни догодио, док транзиција јесте. Реч је о нетранзитним, али исто-
времено транзицијским државама и нацијама. Чак и под јаким унутрашњим и 
                              

3 О томе, детаљније: Кнежевић Милош, Парадигма распада. Разлагање државе у огле-
далу узрочности, глава „Транзитни оквир и услови транзиције”, стр. 93-119, Институт за по-
литичке студије, Београд, 2009. 
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спољашњим притисцима, оне су исказале већу отпорност и трајност политич-
ког постојања у прекретничким временима. У њиховом историјском случају 
транзит кроз облик државе није се догодио, већ само социоекономска и полите-
кономска промена у непромењеним границама државне територије и, макар са-
мо привремено, очуваном демографском саставу. Шта је узроковало потребу 
очувања или уништења форме државе? Да ли, пре свега, њен сложени комуни-
стички међунационални федерални облик? Вероватно да је управо то посреди! 

Три комунистичке федерације су растављене на разнонационалне саставне 
делове, чиме је од надмоћних чинилаца указано на немогућност било какве асо-
цијације народа, држава и полудржава на социјалистичкој и комунистичкој основи. 
Нису, међутим, разложене само комунистичке федерације на евроазијском про-
стору, у средњој Европи и на Балкану, него и њихови економски и војни савези. 
Тиме је, заправо, показано да се социоекономска транзиција са комунизма на ка-
питализам заснива на претходној транзитној геополитичкој разградњи различитих 
врста социјалистичких државних заједница у федералном и међунационалном об-
лику, али и војног и економског заједништва совјетског и самоуправног типа. 

У изложеном смислу, предузета транзиција била је диференцирани и посебно 
артикулисани наставак транзита на упосебљеном простору и у друкчијем исто-
ријском облику. Може се поставити питање да ли је успешно изведени транзит на 
деструктивној траси сецесионог растављања социјалистичких држава био нужан 
предуслов за остварење социоекономске и политекономске транзиције? Можда 
јесте, јер су само раздвојене и подељене, смањене и ослабљене социјалистичке 
државе могле бити подложне тријумфалној вољи биполарног ривала. 

Парадигма опхођења и поступања евроатлантског Запада према евроисточ-
ним земљама била је једнострана и практична, али и древна. Територијално ве-
лико је требало да се распарча, умањи и постане мало; војно снажно је требало 
да буде ослабљено и немоћно; удружено и саставно да се раздружи и растави; 
савезничко, сарадничко и пријатељско да се посвађа и непријатељизује; незави-
сно да се стави у безизлазно зависни положај... На делу је био много пута испро-
бани и проверени образац империјалног уситњавања и мрвљења омраженог про-
тивника, све до потребног нивоа дезорганизованости и онеспособљености за би-
ло какав опоравак и повратак на „стару славу” војне снаге и геополитичке моћи. 
Многи западни политичари, војници и научници су са кратковидим одушевљењем 
истицали идеалну прилику да се други пол моћи најзад и једном заувек дотуче. 

У преломном часу надмоћни Запад је спољашњим и унутрашњим делова-
њем изазвао темељни потрес, а онда, као управљану сеизмичку последицу, и 
серију метаморфних „слегања терена” источноевропских друштава и држава. У 
таквом амбијенту та друштва нису пружала значајни структурни и фронтални 
отпор. Осетнији отпор разорним утицајима није могао да се пружи применом 
старе компартијске номенклатурне и обезвређене хладноратовске матрице, а 
нова матрица у часу транзитно/транзицијског рушења „старог света” још увек 
није била пронађена. Интуиција вођстава промена указивала је на неопходност 
напуштања до тада владајућег модела живота без јасних и детаљних замисли 
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како ће живот да се одвија у будућности. Еуфорично се очекивало тренутно по-
бољшање укупних услова живота у слободи и демократији које се, наравно, ни-
је догодило у ишчекиваном времену и у замишљеним облицима. 

У политичким и криптополитичким круговима владало је уверење да је пре-
лазак, у ствари, високи прескок у ново стање могућ брзим и прагматичним усва-
јањем зготовљених формула, те дословним пресликавањем и опонашањем 
неолибералних принципа и модела. Таквим идејама супротставила се ретка 
али разложна критика неолиберализма.4 

Некадашњи такмичарски циљеви квантитативног достизања и престизања Запа-
да на екс-Истоку замењени су квалитативним циљевима усвајања западних вредно-
сти и комплетног позападњења (вестернизовања), односно постајања саставком за-
падног света. Из периферног ванзападног „остатка” (Rest) политичке елите транзици-
оних земаља жуделе су да се удену у средиште слободног Света и коначно постану 
West! Кренуло се транзиционом путањом економске и политичке глобализације.5 

У дисидентским круговима земаља које су биле совјетски сателити, политичке 
промене попримиле су значај ослободилачког преокрета од политичких, војних, 
економских и идеолошких стега „братске заједнице”. Отуда је већина источное-
вропских актера епохалног преокрета разорну тектонику промена доживљавала 
као ослободилачку (р)еволуцију. Добровољни пад у загрљај Запада био је усло-
вљен извлачењем из чврстог совјетског, тј. руског загрљаја. При томе је, што је по-
знато, читав комунистички свет руфофобно идентификован са „злоћудним” СССР-
ом и Русијом. Тријумфална манихејска логика преламања светла и таме упућива-
ла је на два антитетичка реална и симболичка значења. Евроазијска комунистичка 
Москва је оличавала осујећујуће ропство, а трансатлантски либерални Вашингтон 
неограничену слободу за измучене и уцвељене источноевропске народе и земље. 

Антиауторитарне идеје и идеали најснажније су испољени у масовном хте-
њу обнове запостављене демократије. При томе је транзиција схватана као 
прелазак са ауторитаризма на постауторитаризам у продемократком руху. Као 
битна мотивациона и погонска вредност отпочете транзиције истицана је поли-
тичка владавина народа ‒ демократија. Демократија је у времену преокрета ри-
туално, без мере и неупитно, глорификована као сверешавајући инструмент 
линеарног прогреса. Није била довољно приметна критичка способност уочава-
ња дисхармоничних и контрадикторних учинака „извоза демократских револу-
ција”, ауторитарног наметања демократије, демократије за повлашћене, тзв. 
демократуре и сл. У политичком смислу транзиција је, заправо, поистовећива-
на са демократизацијом, као њен развојно усмерени процес и завршна, одно-
сно исходишна структура. 
                              

4 Видети: Душанић Јован, Неолиберализам, глава „Неолиберални корени кризе ”, стр. 139-142, 
Catena mundi, Београд, 2015. Такође: Катић Небојша, Из другог угла, глава „Неолиберални дух 
времена”, стр. 13-16, и „Идеологија монетарне политике”, стр. 52-55, Catena mundi, Београд, 2015. 

5 О томе: Митровић Љубиша, У раљама транзиције. Између суноврата и алтернативе, 
глава „Неолиберална глобализација и експанзија прекаријата и експлоатације”, стр 85-93, 
Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Прометеј, Ниш - Нови Сад, 2017. 
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Транзитно-транзицијским процесима није промењена само просторна и ре-
сурсна величина разложених источноевропских и балканских друштава, нација и 
држава, него и њихов положај на политгеографској карти, друкчија историјска уло-
га, нове повезаности и сарадње, нове учлањености и геополитичке солидарности, 
„братства” и „јединства”. Транзит и транзиција променили су версајско/јалтску си-
луету балканског макрорегиона старе Европе, која је оцртана 1918. и трајала до 
1991/9. године, што значи безмало читав српски и југословенски 20. век. 

Потребно навести и да је својеврсна језичка транзиција погодила и вековима 
и миленијумима устаљену географију Балкана, нарочито одређења места и по-
ложаја српског народа у средишту Балканског полуострва. Транзит у којем су 
преобликоване нације и државе, и транзиција којом је успостављана нова социо-
економска структура друштва, утицали су на језик, преинаку појмова, речи и име-
на којима су тумачене и разумеване политички проблематизоване појаве. Једна 
од наметаних представа транзицијског лика Балкана тиче се дубоко политизова-
не лингвистике и семантике. Не само да се ради на сепарисању оригиналног је-
динственог српског језика на помесне дијалекте и локалне лексичке варијетете, 
са амбицијама клонирања посебних језика (црногорски, бошњачки, хрватски, вој-
вођански итд.), него се врше и административна преименовања простора и поја-
ва у простору расрбљивањем или надевањем нових произвољних назива. Један 
од таквих случајева, који је генерисан у међународној дипломатској комуникаци-
ји, јесте и све чешће употребљавани назив „Западни Балкан”. 

За Балканско полуострво, или надалеко чувени Балкан, и даље су у спора-
дичном оптицају општи и сумирајући називи попут: европски Југоисток, Блиски 
блиски Исток, део Источног Медитерана, Интермаријум (копнени простор изме-
ђу Панонске низије Јадрана, Егеја и Црног мора). У новије време, међутим, из-
ван и против сваке културно-цивилизацијске, историјске, етнонационалне и гео-
графске логике, земље и народи који нису укључени у Европску унију и дели-
мично у НАТО – међу којима је и српски народ у Србији са Косовом и Метохи-
јом, Црној Гори, Републици Српској и Македонији ‒ по положајној припадности 
и усмерењу одређују се као „западнобалкански”. Тако су Срби, уз пре/остале 
неукључене, и на тај начин деперсонализоване и денационализоване, у дипло-
матском жаргону постали регионални „западнобалканци”. 

Оваква топичка и тополошка редефиниција националне и државне стварно-
сти мимоилази ноторну географску чињеницу да се српски етнонационални, 
културни и религијски простор у највећој мери распростире у средишњем, тј. 
централном, а не на тзв. Западном Балкану. Довољно је, наиме, погледати 
прецизније политичке и етничке карте Балкана па се уверити у ту чињеницу. 
Али, транзитне и транзицијске реалполитичке манипулације неминовно прате и 
номиналне егзибиције манипулативне семантике. Преименовањем се без пита-
ња трпних објеката мењају историјски стечена имена и адресе, не би ли се у 
овешталом експанзивном маниру новим именима и адресама потврдио пресуд-
ни геополитички утицај у балканском макрорегиону.  
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На крају, колико год је потребно, толико је корисно пропитивати геополитичку 
проблематику и дилематику вредности и историјског смисла транзита, транзиције и 
трансформације у свим идентитетним сегментима. На старе и нове недоумице још 
увек се дају веома различити одговори и оправдања разних степена сазнајне увер-
љивости. Ако се пажљиво посматра постаје очита извесност разлике између исто-
ријских процеса транзита и транзиције. У одређеним аспектима, нарочито у погледу 
конфликтне деструкције политичких, тј. државних структура, транзит уопште не на-
ликује транзицији. У транзиту, као изразито унутрашњем геополитичком процесу, до 
пуног израза долазе сецесиона идеологија и политика. Одатле је и стратешка култу-
ра транзита упадљиво друкчија од стратешких избора и остварења у каснијим токо-
вима транзиције. Главни и опсесивни циљ транзита јесте одвајање и издвајање, па 
се отуда и култура у новоетатизованим и новонационалним субјективитетима схва-
та првенствено у раздвојном и супротстављајућем интерпретативном кључу. 

Транзит поистовећен са транзицијом 
У овом модусу тумачења и разумевања, који је уобичајан и већински, транзит се 

не разликује од транзиције и не именује као посебан комбативно деструктиван про-
цес. Када се промишља распадање или разбијање сложене државе уједно се мисли 
и на транзицију. Транзит се, заправо, не поима као посебан политички и геополитич-
ки ток и схвата само као донекле специфична предрадња циљаних транзицијских со-
циоекономских промена на путањи неолибералних политекономских реформи. 

Појавно и појмовно утопљен у транзицију и неуочених посебних својстава 
испољавања, транзит се не поима као пресудан ток догађаја за остале области 
друштвене метаморфозе. Тиме што се схвата као предусловни економски чи-
нилац, транзит се под именом транзиције, заправо, доживљава као социоеко-
номска и геоекономска а не као геополитичка појава. Уколико се као диферен-
циран процес уопште озбиљно узима у обзир, при овом тумачењу суштине епо-
халне транзиције транзит је есенцијално маргинализован, оставши притом у за-
тамњеној зони неозначености и непротумачености. 

У првом плану тумачења је социоекономски прелазак са једног на други социјал-
ни и економски поредак. На тај начин схваћена транзиција нема толико додира са 
типичном геополитиком колико са геоекономијом или, како се истиче у још чешћим 
тумачењима, са економиком која је ослобођена директног политичког утицаја и кон-
троле. Убрзаним реформама економске структуре претходног поретка на неолибе-
ралној платформи се ослобађају тржишни односи, мења својинска структура, омо-
гућује слободна тржишна утакмица и заснивају друкчији финансијски и банкарски 
механизми. Почетни замах транзиције одвија се у знаку свеопште дерегулације 
претходне дириговане или командне економије. Иако је полазна основа транзиције 
подељени, умањени и ослабљени политички и економски простор претходно ра-
стројене сложене државе, тумачења се углавном исцрпљују анализама односа еко-
номских губитака и добитака, тј. цене коштања новодржавног осамостаљења. 
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Један од парадокса транзиције садржан је, међутим, у контрадикцији идеала 
економизоване политике и реалности политизоване економије. Декларише се, на 
пример, одрицање од утицаја државе на виталне економске токове, иако је у мањ-
кавој реалности слабе државе то једва могуће остварити. Мада транзиција обу-
хвата и промену политичке структуре, институција, процедура и персонала, на де-
кларативном нивоу се испољава јака потреба одрицања од политичког волунта-
ризма који је карактерисао претходно планско раздобље. У условима обнове по-
литичког плурализма управљачка компартијска воља се разграђује новом вољно-
шћу реформских и модернизаторских елита. Транзициони актери у декомунизова-
ним земљама веровали су у сверешавајућу могућност економског развоја. 

Уместо јаке државне структуре, циљ тако схваћене транзиције је максимал-
на економија у тзв. минималној држави. Развија се уверење да се тржишном 
економијом могу превладати стари и нови политички проблеми. На страну то 
што минималност конфузне и онемоћале постсецесионе државе не омогућује 
економски раст и развој, већ само клијентистичко везивање уз центре капитала 
и лојалистичко ослањање на напромењене центре војне моћи. 

Структурна политекономска зависност је стање у које су арбитрарном вољом 
политичких елита, по неизбежном правилу доминације центара финансијског капи-
тала и предаторских банака, агенција и мултинационалних корпорација, један за 
другим западали народи у транзиционим земљама периферног капитализма. Као 
висока цена идеолошког и политичког декомунизовања и рестаурације капитали-
зма у земљама некадашњег социјалистичког блока догодила се деиндустријализа-
ција, пропаст тзв. великих система и многих сектора реалне производње, уз раз-
грађивање финансијског и банкарског система. Све то резултирало је стањем те-
шко надокнадиве економске инфериорности и продубљеном социјалном раслоје-
ношћу. Поред одлива капитала у иностранство, унутрашња диструбуција друштве-
ног богатства указала је на појаву малобројних транзиционих добитника и много 
већи број транзицоних губитника, заправо сиромашних група становништва. 

У условима кризних циклуса капитализма, земље успорене и недовршене тран-
зиције изложеније су сваковрсним спољашњим и унутрашњим опасностима.6 

У оним земљама које су проживеле транзитно разлагање сложене државе, без 
обзира на то да ли признају или не признају детерминишући значај транзита за 
транзицију, ризици економског колапса су још већи. Међу таквим земљама нега-
тивне последице транзита по транзицију се индиректно признају тиме што се исти-
чу штете које су, по сопствене интересе, настале сецесијом. На том месту садржан 
је парадокс, јер се сецесија поима као услов и остварење државотворног ослобо-
ђења, али и процес који је деструктивним ефектима ондашњих интегралиста на-
штетио онаквом националном бићу каквим га присвајају и схватају сепаратисти. 

Међутим, ни тај тип аргументисања није лишен свеузрочног окривљавања 
претходне сложене државе за зла која су пренета у новодржавне творевине. 
                              

6 О томе детаљније: Кнежевић Милош, Неизвесни прелазак. Демократија транзиција, 
глава „Противречности закаснеле и убрзане транзиције: релативност транзиционог апсолу-
тизма”, стр. 29-63, Институт за политичке студије, Београд, 2012.  
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Тако, на пример, у случају ексјугословенског простора, новоформиране државе 
за сва искрсла економска и политичка зла још увек оптужују Југославију, затим 
и унутарјугословенску Србију у време владавине Слободана Милошевића и, 
најзад, савремену Србију после друге и треће Југославије. 

Транзиција у овом начину тумачења представља општи феномен промене 
начина живота. Транзицијска стратешка култура претпоставља довршену и не-
променљиву територијалну силуету и границу политичког простора одвијања 
економских реформи. Тај простор у форми државне територије надмоћни чини-
оци постулирају као окончан облик, „свршену ствар” и „разрешен проблем”, што 
значи да се у међународним односима третира као неупитан и неспоран. При-
том се транзит, то јест историјски разбираспад сложене државе на неједнаке 
делове и делиће ставља у политичке заграде дневне неактуелности и други 
план споровозне „експертске” интерпретације историографа. 

Иако транзит у сецесионој историјској реалности није идентичан транзицији, у 
непрецизном политичком дискурсу предоченог типа, он се у њу појмовно утапа и 
на њу своди. Разлог за то свакако није само у семантичкој неукости означавања и 
употребе термина „транзит” и „транзиција”, већ и у идеолошким и доктринарнима 
тумачењима разбијања и распадања сложених вишенационалних социјалистичких 
држава. Стратешка култура транзиције, која субсумира транзит као своју једва при-
метну и несамосталну премису, оријентисана је на социјалне и економске односе. 
Таква стратешка култура фундира се у економским потребама раста и развоја и 
очитује се, пре свега, као култура економских реформи, па стога у дискурзивној 
пракси настоји да деполитизује економију и дегеополитизује спољну политику. 

Напослетку, треба подсетити на три назначене могућности тумачења и раз-
умевања односа транзиције и транзита. У првом могућем тумачењу транзит је 
обухваћен транзицијом, у другом је релационо и релативно диференциран, и, 
најзад, у трећем је транзит у транзицијском маниру сведен на економију, тј. гео-
економију. Предочене интерпретативне могућности упућују, међутим, на потре-
бу тачнијег разабирања и употребе речи, термина и појма транзит у политико-
лошком и геополитиколошком дискурсу. 

Демократија и сецесија 
Један од разлога нејасноћа у тумачењу разлагања државе садржан је у меша-

њу вредносних и идеалних планова најбоље могуће политике и најмање рђаве по-
литичке реалности. Какве логичне и смислене везе могу да имају демократија и се-
цесија? Продемократски став претпоставља политичко хтење демократског облика 
владавине у јединственој држави, док се са сецесионог становишта жели успоста-
вљање стања политичке издвојености и државне упосебљености. У замаху сепа-
рисања примарни циљ није демократија већ етнонационално, верско-црквено, те-
риторијално и ресурсно одвајање од постојеће државе. Национално и државно из-
двајање је дубоко усађена опсесија и суштинска политичка особина сепаратиста. 
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Прокламовани секундарни политички циљ у далекосежном виду може, доду-
ше, бити развој демократског облика владавине на будућој реално и функционал-
но демаркираној територији. Та пожељност одиста може да се оствари, али не у 
сваком случају, нити нужно и обавезно. Постсецесиона демократија није ничим 
унапред и занавек гарантована, ни међу неуспешним интегралистичким актерима, 
ни међу сепарисаним политичким нацијама и нациоликим групама у новонаста-
лим државама и државоликим творевинама. Јер, сецесионо и рано постсецесио-
но раздобље нису најпогодније време за брзо и сталожено демократизовање. 

Опште узевши, транзитни разбираспад сложене државе представља дубоко за-
сецање у развојни историјски ток. Одатле друштвени, национални и државни дискон-
тинуитет извршеном сецесијом шкоди декларисаном циљу демократске еволуције. 
Појединачна и међусобна постсецесиона консолидација раздвојених и осамостаље-
них делова сложене државе није неизбежно и само демократска консолидација. 
Постсецесиона консолидација може тећи у продемократском и ауторитарном правцу 
и попримити облике масовне и плебисцитарне демократије, али и ауторитаризма и 
аутократије. На то указују президенцијалистички системи јаких председника који су 
успостављени у посткомунистичким транзиционим земљама источне Европе.7 

Иако је са становишта политичких вредности пожељно да се друштвена и еко-
номска, те национална и државна консолидација остваре у продемократском об-
лику, конвулзиван политички живот у транзицији показује да то није увек тако. До-
гађа се, наиме, да достигнута консензуална платформа о потреби и правцима 
продемократских промена буде деформисана спољашњим условљавањима, при-
тисцима и диктатима иностраног фактора. Изнутра, до израза могу да дођу ауто-
ритарне склоности извесних покрета, партија и интересних група, као и славољу-
бивост и властољубивост политичких вођстава и лидера. Да ли ће ауторитаризам 
у протоплуралној и продемократској атмосфери бити функционално орочен или 
ће да потраје и стабилизује се у дуготрајнијем облику специфичног политичког си-
стема, зависи од конкретних околности у појединим земљама транзиције. 

Упркос почетном сецесионом одушевљењу, сецесија заправо одлаже изград-
њу демократских институција и механизама за време после консолидације струк-
турног одвајања које може бити, и углавном јесте, бескомпромисно и милитант-
но, репресивно и ауторитарно. У хронополитичком погледу, могућа демократска 
консолидација врши се у постцесионом раздобљу. То уједно значи да се демо-
кратска консолидација не врши у временској тачки раскида са претходном држа-
вом, јер се демократски резултати те државе одбацују као некорисан предложак. 
Зато се сепаратисти потпуно окрећу властитој политичкој традицији у деловима 
демократске баштине, наравно, уколико је уопште имају. Уколико је немају, „кре-
ативном интерпретацијом” прошлости сепаратисти имагинирају и симулирају 
властите демократске корене у раздобљима у којима они нису били приметни. 
                              

7 О томе: Кнежевић Милош, „Президенцијализам на хоризонту историје”, глава „Слаби и 
јаки председници”, стр. 48-67, у Савремени председнички системи, зборник, Институт за по-
литичке студије, Београд, 2005. 
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Садржина и облици постесецесионих односа не задовољавају, међутим, 
све учеснике извршене сецесије. На интегралистичкој страни настаје осећај 
прикраћености и оштећености због губитка дела народа, територија, ресурса, 
саобраћајних веза, усиљених граница, друкчијег копненог положаја. Колективни 
осећај геополитичке, геоекономске, демополитичке и геокултурне позлеђености 
лако се преображава у осећај претрпљене неправде за коју се сматра да кад-
тад мора бити отклоњена. Управо са тла негативних осећаја, услед претрпље-
них сецесионих траума, израстају идеје и идеологије ревизије исцртаних грани-
ца и историјског реванша за претрпљено зло. Израз тога су и захтеви за пре-
конфигурацију политичке карте и друкчији геополитички дизајн макрорегиона. 

Зар је уопште потребно подсећати да је после разбираспада друге Југослави-
је у постсецесионом раздобљу за сва почињена зла окривљен, насиљу тобоже 
склон, српски народ и увек, како се истиче, антидемократски и ауторитарно рас-
положена Србија. Нарочити облик оваквих уверења представља самопотцењи-
вање и самоокривљавање које се изопачава у самомржњу или аутошовинизам.8 

Сецесиони проблем је у цивилизацијском, историјском и геополитичком по-
гледу и, наравно, много је сложенији и никако није једнострано и једнозначно 
утемељен. Продемократском одбраном интегритета целине сложене државе са 
интегралистичке стране се указивало на антидржавно као упадљиво недемократ-
ско настојање сецесиониста. Истовремено, али потпуно супротно, сецесионисти 
су се најчешће само/проглашавали „борцима за демократију” коју су, наводно, 
осујећивали и прикраћивали ауторитарни интегралисти. „Освајање демократије” 
је за сецесионисте често прокламовани крајњи циљ борбе против целине држа-
ве. На чијој страни је онда био „демократски дефицит”? Да ли је већ и сама поја-
ва сецесионизма у неком друштву и држави попут Југославије указивала на круп-
не недостатке партократске демократије у условима мултиетничког политичког 
монизма? Или је сецесионизам реметио демократска достигнућа у вишечланој 
држави чији састав је потенцијалним, а затим и реалним издвајањем, угрожавао? 

По бројним историјским сведочанствима, сецесионизам у реалности сецесије је, 
углавном, политички упоран и безобзиран, и на сличан начин неосетљив на софи-
стиковано теоријско расуђивање о опасним токовима дезинтеграције државе. Прак-
тична политичка енергија и криптополитичка довитљивост сецесиониста црпу се, 
углавном, из јаког врела одвајачких емоција које ретко успевају да се домогну миса-
оне убедљивости.9 Укорењене у жудњи за одвајањем сецесионистичке емоције не 
                              

8 Видети: Симеуновић Драган, „Срби и традиција колективне кривице”, Српска политич-
ка мисао, 1-2, 1999, стр. 121-134. Такође: Ломпар Мило, Дух самопорицања, глава „Комплекс 
предодређене кривице и страх”, стр. 76-90, Орфеус, Нови Сад, 2011. 

9 На шта се жале сецесионисти и у чему виде интерес за сецесију? То су, према Павко-
вићу и Радану: 1) неједнака расподела моћи и ресурса унутар матичне државе на штету се-
цесионе групе; 2) штета коју намерно наносе органи матичне државе сецесионој групи; 3) до-
живљај средишње власти матичне државе као туђинске власти у односу на сецесиону групу. 
Pavković Aleksandar, Radan Petar, Stvaranje novih država. Teorija i praksa, glava „Mobilizacija 
stanovništva: žalbe secesonista”, str. 77, Službeni glasnik, Beograd, 2008.  
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хају за разборита оправдања, а често су и директно супротна обазривим и разум-
ним упозорењима на могућност катастрофе. У сецесију се срља, а када се ток сепа-
рисања евентуално успори и спласне, смишљено се убрзава и појачава. То се чини 
планираним инцидентима и фингираним догађајима који се медијски формирају као 
довољни разлози за појачавање конфликта или спољашњу интервенцију. 

Продемократско деловање је, свакако, пожељан политички процес као што је 
демократија пожељно политичко стање за које се у модерним друштвима и раз-
вијеним политичким заједницама осећајно и вољно залаже већина грађана. Ско-
ро потпуну сагласност око идеала и вредности демократије по људску заједницу 
у модерном добу, не прати, међутим, слично одушевљење за појаву сецесије. 
Већина грађана зазире од сецесије, јер слути и зна да она доноси невоље, од 
друштвених и политичких сукоба са потенцијално трагичним последицама. Емо-
тивни политички ставови поводом сецесије, за разлику од ставова поводом де-
мократије, оштро су поларизовани. Мишљењу да се сецесионизам испољава као 
удаљавање од демократије у правцу посебне ауторитарне државе, супротста-
вљено је обрнуто мишљење да је сецесија удаљавање од заједничке ауторитар-
не државе у правцу посебно устројене (националне) демократије. Укратко, док 
сепаратисти у сецесији сагледавају пут који води до демократије, интегралисти у 
сецесионом путу сагледавају нове облике ауторитарног безнађа. 

Проблем се, дакле, опасно заоштрава када се сучеле две крајње супротне 
потребе и пожељности, два неподударна интереса и мотивације: демократско 
одржање интегрисане целине државе и уверење, такође декларисано као де-
мократско, да је сецесија егзистенцијално вредна, политички потребна и прак-
тично могућа. Према мерилу опстанка политичке целине у облику државе, реч 
је о судару два супротна светоназора, два политичка света у бескомпромисном 
или/или односу. Одатле се случајевима опречних хтења у држави – да се оста-
не у њој или изађе из ње – поставља питање аутентичности и оправданости пр-
вог или другог продемократског уверења: праксе одржања државе, или одва-
јачке праксе разлагања државе? Које је уверење на нивоу идеје, идеације, иде-
ологије и доктрине аутентично и оправдано, одређује се у унутрашњем одме-
равању снага и ставовима и деловањем спољних чинилаца моћи. 

Мирна и сукобљена својства транзита 
Као што пролазак путника кроз неку област може протећи неометано и угод-

но, тако и транзит кроз облик сложене и повезане државе може бити разложан 
и миран. Иако растављање сложене државе може протећи разложно и без мр-
жње, историја сведочи да се транзит, углавном и понајвише, дешава узрујано и 
бурно. Напуштање старог и стварање новог политичког субјективитета у исто-
ријским токовима догађа се углавном постепено, каткад и веома споро и мучно. 

Али, упосебљавање политичког идентитета може се догодити скоковито, де-
кретски нагло. Оно што је претходно деловало тек као одложена могућност са-
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мосталности озбиљује се борбено у оквиру раздвојних околности. Пролазак 
или транзит тада означава развезивање делова политичке заједнице, другим 
речима, њено раздруживање и разједињење. 

Деобна промена територијалне величине, облика и садржаја сложене држа-
ве може се договорити и протећи помирљиво и сагласно, без оружаног сукоба. 
Џејмс Никл који је, на пример, размотрио главне видове сецесионе и интегри-
стичке политике, међу којима су геноцид, етничко чишћење, принудна асимила-
ција, експулзивна сецесија, установио је да се стратешки приступи у наброја-
ним политикама разликују. Према његовом запажању, у прва три случаја геоде-
мополитичке акције се врше ради очувања целине етнонационалне територије, 
онако како је схватају интегристи или сепаратисти. Једино у четвртом случају 
се религијска, етничка или национална група, чије се потискивање и одбацива-
ње жели, издваја заједно са територијом. Држава се у таквом случају свесно и 
вољно лишава једног дела државног простора, јер не жели да у свом територи-
јалном саставу има неуклопљив и нелојалан демографски чинилац.10 

Добровољно одрицање од дела државне територије, природних богатстава и 
становништва је прилично ретко у међународној пракси. Самоампутација терито-
рије настањене неуклопљивим, неприврженим и побуњеним становништвом је 
крајња мера којом суверена држава признаје немоћ да ефикасно контролише 
део државног простора. Логика аутоампутације садржана је ставу да је за државу 
боље да се лиши дела територије и становништва који не успева да подвргне 
ефективној сувереној власти, него да се ширењем деструктивног процеса угрози 
државна целина. Жртвовање дела ради целине државне територије може се до-
годити излажењем у сусрет сепаратистичким апетитима на тој територији, али 
могу настати и друге ситуације у којој сепаратисти захтевају много веће терито-
рије од оних од којих је држава спремна да се одрекне. Замислив је, додуше, и 
обрнути случај у којем држава свесно и одлучно одбацује један део сопственог 
државног простора, а да становници тог државног дела не желе да буду издвоје-
ни и осамостаљени. Са становишта воље за раздвајањем, у овом ретком и би-
зарном случају улоге интегралиста и сепаратиста су замењене. 

Транзит је, како је речено, пролажење и пролазак изнутра организованих по-
литичких ентитета у сложеној држави, који је усмерен у правцу осамостаљења и 
независности од државне целине. Према историјским чињеницама и искуствима, 
он се одвија у мирним етапама живота државе и кулминира у не/мирној, заправо 
ратној сецесији. У предсецесионим етапама транзитна идеологија и пракса на 
разне начине угрожавају поредак сложене државе. Идеја транзита се развија у 
распону од управне и административне специфичности, функционалне терито-
ријалне аутономије и уставноправног полудржавног капацитета република у фе-
дерацији, до замисли растварања заједничке федералне државе у овлашној за-
једници држава, лабавој конфедерацији и полуобавезној консоцијацији. 
                              

10 О томе: Nikl V. Džejms, „Četiri načina kako se rešiti drugih grupa”, u Secesija, tranziciona 
pravda i pomirenje, zbornik, Službeni glasnik, Beograd, 2009, str. 123-134. 
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У свакако компликованом и вишеструком југословенском транзитном случају 
испољиле су се околности које су упућивале на замршену историјску природу ју-
гословенског сукоба као међурепубличког, међунационалног, међурелигијског и 
грађанског рата. Али, као што је речено, до ратног раздвајања није долазило у 
сваком случају. Замисао и тежња мирног раздвајања република и изласка из фе-
дерације захтевала је, међутим, извесне предуслове. Ауторски тандем Павко-
вић‒Радан навео је пет основних узрока и разлога који су, по њиховом мишље-
њу, у новијем историјском искуству доводили до мирног отцепљења. Међу њима 
су: 1) демократски, плуралистички и парламентарни карактер матичних држава; 
2) уставна, федерална или административна посебност, са легитимним органи-
ма отцепљених јединица; 3) непредвиђање деловања и употребе силе матичних 
држава против евентуалних сецесиониста, што значи да територијални интегри-
тет, као политичка вредност и циљ, није био у првом плану државне политике; 4) 
осећаји и знања да се у оквиру унутрашњих и спољашњих околности неће упо-
требити сила током сецесије, и да је у том смислу сила излишна; 5) непостојање 
мотива и интереса спољњег уплитања у сецесију на било чијој страни.11 

Занимљиво је да Павковић и Радан не примећују један од веома важних и, у 
дубљем смислу, можда пресудних фактора који се тиче културно-цивилизацијских 
разлога деобе. До ратне сецесије, наиме, није дошло међу републикама и нација-
ма исте вере и црквености, сличне културе и менталитета. Тако су се православне 
републике Србија, Македонија и Црна Гора раздвојиле без ратног сукоба, док је ви-
шеетапни рат за разграничење територија поведен на мешовитим католичким, 
православним и муслиманским просторима у две републике ‒ Хрватској и Босни и 
Херцеговини, док је у Словенији био усмерен на одвајање од савезне државе.12 

Ипак, типични и драматични транзитни облици нису се развијали мирно и са-
гласно, већ у ратном вихору, у крвавој сецесији Хрватске и БиХ. Као резултат по-
менутих сецесионих сукоба на промењеној политичкој карти указале су се Репу-
блика Српска Крајина и Република Српска.13 Очито да карактер транзитног сепара-
тизма у виду четворогодишњег сецесионог југословенског рата није био једноста-
ван ни једнозначан, па тиме ни лак за тумачење. Зато, ради избегавања редуктив-
них интерпретација ваља поновити да је у унутрашњој сецесионој динамици југо-
словенски сукоб испољавао бројна својства: међунационалног, међурепубличког, 
међупартијског, међулидерског, верско-црквеног, ресурсног и територијалног рата. 
                              

11 О томе: Pavković Aleksandar, Radan Petar, Stvaranje novih država. Teorija i praksa, glava 
„Mirna otcepljena: nеka zajednička obeležja”, str. 136-137, Službeni glasnik, Beograd, 2008.  

12 Видети: Радиновић Радован, Карактер ратова за разбијање Југославије, главе „О ка-
рактеру рата у Словенији”, стр. 45-61, „Закључно о карактеру ратова вођених на тлу Хрват-
ске”, стр. 156-173, „Закључно о карактеру рата у БиХ”, стр. 380-391, Београдски форум за 
свет равноправних, Београд, 2015. 

13 О томе: Антић Чедомир, Кецмановић Ненад, Историја Републике Српске, глава „Стварање 
државе”, стр. 283-297, Недељник, Београд, 2016. Такође: Новаковић Коста, „Оружано организовање 
Срба Крајишника (1990-1995. година) ”, стр. 343-378, глава „Узроци оружаног организовања Срба 
Крајишника”, стр. 344-351, зборник Истина о Републици Српској Крајини, реферати и саопштења I, 
приредили Момчило Суботић и Бранко Надовеза, Институт за политичке студије, Београд, 2008. 
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Са становишта институција и апарата федералне државе и интегралистич-
ких актера сецесија је доживљавана као један, међузависан и продужен де-
структивни процес. Са супротне стране, поједини актери сепарисања доживља-
вали су сопствено издвајање засебно, као довршетак дугог историјског процеса 
етнонационалне и државне изградње. Нације су биле у првом плану, а циљ ‒ 
формирање националних држава, оствариван је по сваку, макар и највишу рат-
ну цену. Отуда су тражени и конструисани casus belli у Боровом селу у Славо-
нији, у Сарајеву на Маркалама, у Рачку на КиМ. Медијске инсценације и симу-
лирање повода исходило је из деструктивних мотива и интереса који су тенди-
рали разлагању федералне државе. 

Уколико се узме у обзир да је серија сецесионих сукоба протицала у смеши 
спонтаности и плана, односно осмишљене тактике и стратегије, лако је увидети да 
је у односу на свако појединачно својство сецесионог сукоба одиста деловала из-
весна циљна усредсређеност, планирање и логистичка припрема. Сецесионе стра-
тегије садржале су вишеструке етнонационалне, републичке, партијске, лидерске, 
верско-црквене, територијално-ресурсне, грађанске, идеолошке, дипломатске, ин-
формативне, медијске, културне премисе. О било којој посебно артикулисаној 
стратегији сепарисања да је било речи, на територијалном делу федералне држа-
ве у фази републичког одвајања, та стратегија се сливала у општи политички и вој-
ни ток сецесије. Пред највећим искушењима нашла се Војска Југославије која је у 
сецесионој стихији интегристички заступала идеју заједничке државе.14 

Стратешки приступи диференцирани у разним областима ослањали су се на је-
динствене сецесионе телеологије и оделите, заједничкој држави свакако супротне 
геополитичке циљеве. Иако је имала предзнак федералног растројавања, сецесија 
се одвијала у знаку државног устројавања новодржавних република. Мада је траја-
ла релативно кратко, процес раздвајања и политичког и националидентитетног 
упосебљавања Јужних Словена продужио се и у тзв. постсецесионом времену, то-
ком две деценије, и траје до данас. У том смислу, савремена јужнословенска поли-
тичка дистанца и политика антисрпских коалиција у „окружењу” ослоњена је на по-
буде претходног креирања сегментираног простора, народа и држава. Одатле се 
таква политика савремених јужнословенских суседа често испољава у димензија-
ма политике осујећивања и суспрезања јачања и стабилности државе Србије и 
увећања утицаја српског чиниоца у постјугословенском макрорегиону.15 

На крају се може рећи да је специфична разлика транзита у односу на тран-
зицију у томе што се у транзиту држава геополитички преобликује и територи-
јално умањује њеним разлагањем на делове, док је транзиција геоекономски 
процес који се на социоекономском плану одвија у задржаном или новостечном 
                              

14 Видети:: Кнежевић Милош, Балканаска пометња, глава „Интегралистички изазов Вој-
ске Југославије”, стр. 77-85, ДП „Ђуро Салај”, Београд, 1996. 

15 О томе, детаљније: Кнежевић Милош, „Страхови и мржње у политици. Историјске димензи-
је србомржње и србофобије”, глава „Међунационалане антипатије и омразе”, стр. 80-81, у: 
Говор мржње и култура памћења, зборник, приредили Зоран Милошевић и Милош Кнеже-
вић, Институт за политичке студије, Београд, 2020. 
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облику државе, без довођења у питање њеног геополитичког облика, величине, 
положаја и самог постојања. У том смислу, транзит је у конфликтном виду изра-
зито деструктиван, а у мирном виду делимично реконструктиван, будући да ме-
ња и геополитичку форму и правнополитички садржај државе. 

Транзитна деструкција 
Транзит није реконструкција већ деструкција државе. То је, заправо, двозна-

чењски процес мирне или конфликтне деструкције државе. У емпиријској и ло-
гичкој основи углавном означава пролазно разлагање и одвајање од сложене 
државе. Транзит је пролазак одређеног уставноправно и административно-
управно уобличеног дела државе кроз њену сложену савезну форму ‒ дефеде-
рализовање. Историјска суштина транзита је фрагментовање сложене целине 
заједничке државе дејством унутрашњих и спољашњих дезинтегративних сила, 
које исходи једнократним или вишекратним одвајањем њених појединих дело-
ва. Делови разложене државе се затим на миран или сукобан начин политички 
осамостаљују и територијално оцеловљују, тј. интегришу на сопственим про-
сторима као нове државе. 

Транзит се, углавном, дешава у сложеним државама, мада се може догоди-
ти и у државама чији је облик уређења унитаран и централизован. Јединствено 
административно уређене државе, без изразитијег уставноправног вида децен-
трализованости, регионалности или аутономије, такође, могу бити погођене 
транзитом. То се дешава унитарним државама у којима се један или више де-
лова усмеравају ка издвајању из састава државе. Иако не постоје формално-
правне претпоставке отцепљења, јачају партикуларистичке и сепаратне поли-
тичке праксе које своје замисли темеље у радикалној промени унутарполитич-
ког и, потенцијално, спољашњег геополитичког положаја. Изражена су и ми-
шљења да се регионализам и глобализам допуњују, да иду руку под руку.16 

Захтеви се обично артикулишу у правцу деметрополизовања, децентрали-
зовања, деконцентрисања, вишег степена аутономије, конфедерализовања, 
специјалних и паралелних статуса, ентитетских одређења и сл. Заједнички 
именитељ таквих локалистичких, партикуларистичких и сепаратоидних тежњи 
јесте незадовољство местом, улогом и развојним могућностима у постојећој по-
литичкој заједници, држави. Социјална, економска, верско-црквена и културна 
незадовољства редовно добијају регионалне политичке видове. Регионализам 
може бити интегративно али и дезинтегративно усмерен.17 
                              

16 Такво мишљење заступа социолог Зоран Аврамовић који сматра да регионализам и 
глобализам релативизују и нападају вредности суверенитета националне државе. Видети: 
Аврамовић Зоран, „Регионализам и демократија. Регионализам као идеолошко средство де-
суверенизације”, Социолошки преглед, Београд, јануар-јун, 2001, стр. 194. 

17 Видети: Кнежевић Милош, Призма геополитике, глава „Интегративна и дезинтегра-
тивна регионализација”, стр. 191-195, Институт за политичке студије, Београд, 2013. 
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Део или делови јединствене државе истичу политичке претензије упосе-
бљавања и одвајања. Тиме држава доспева у тешку структурну, заправо егзи-
стенцијалну кризу. 

Политички смисао сепаратоидних циљева и захтева најчешће може да се 
препозна у етнонационалној мотивацији и интересима. Део народа (становни-
ка, грађана и држављана) истиче намеру одвајања од већине сународника у 
друштвеној и политичкој заједници. Као верска, етничка или национална мањи-
на на одређеном државном подручју, сепаратоидни актери настоје да буду 
представљени као већина на још неодржављеној територији на којој пребивају. 
Одвајање се убрзава трансформацијом очите мањине која не признаје већин-
ску вољу државе већ само сопствену мањинску као већинску вољу на делу др-
жаве. Тако се у нумеричкој замени воље за државном целином вољом за неза-
висношћу дела државе, волшебно успоставља доминантна воља мањине као 
воља већине и тиме, накнадно, омогућује формално-правно покриће сецесије. 

Скицирани процес трансформације воље мањине у вољу већине обележава 
савремено раздобље еродивног растројавања сложених социјалистичких држа-
ва пред бујицама сепаратизама. Политичке деструкције држава на транзитној 
основи нису се догађале само под спољашњим притисцима, интервенцијама и 
агресијама, него и услед унутрашњих аутодеструктивних узрока. Нису на делу 
били само поменути принципи „самоопредељења до отцепљења” у сутону и су-
мраку комунизма,18 него се слични процеси дезинтеграције држава на етнона-
ционалној матрици уочавају и у либералном капиталистичком свету. Груба ди-
намика етнонационалних сепаратизама ремети хармонијске амбиције великих 
преуређивања света. Од помоћи више није ни привидно пацифистичка а, у 
ствари, ратна реторика заштите индивидуалних и колективних људских права. 
Велике силе цепају и дробе средње и мале државе, истовремено не допуштају-
ћи ни помисао на могућност властитог разлагања. Зато је транзитна пракса и 
теорија која је оправдава, или са разлогом критикује, од велике важности за 
разумевање савремене историјске ситуације. 

Изједначен са појмом преласка, појам проласка или транзита може се, 
уколико се то жели, у теоријском маниру схватити ублажено, еуфемистички. 
Ипак, појмови проласка и преласка само на обазривији и учтивији начин исказу-
ју драматичност и бруталност конфликтне деградације целине која доводи до 
нестанка политичке заједнице у облику федералне државе. У геополитичкој 
игри су државна целина и њој припадајући делови који раздржављењем излазе 
из њеног састава и по атрибуцији престају да буду њени, а одржављењем које 
услеђује постају сопствени, новодржавни. 
                              

18 Видети: Суботић Момчило Право на самоопредељење и „југословенски експери-
мент”. Прва, друга, трећа Југославија, глава „Елементи конфедерализма у југословенском 
федералном систему и крај ’државе равнотеже’“, стр. 97-107, Институт за политичке студије, 
Београд, 2004. Такође: Терзић Славенко, „Право на самоопредељење и српско питање”, 
517-525, зборник Историја једне утопије. 100 година од стварања Југославије, књига дру-
га, Catena mundi, Београд, 2018. 
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Исказ издвајање „дела државе” може се схватити тројако: 
1) као издвајање разграниченог дела државне територије на копну, мору и у 

ваздушном простору; 
2) као издвајање дела држављана, тј. грађана одређене етнонационално-

сти, вере, или културно-језичког припадања и 
3) као издвајање дела политичке моћи које се испољава у осамостаљеним 

прерогативима власти и сувереном одлучивању. 
Наведено, у ствари, означава процесе делимичног детериторијализовања, 

ренационализовања и развлашћивања претходно вршене суверене моћи, од-
носно политичке власти над становништвом у прецизно ограниченом државном 
простору. Десуверенизовање, односно извлашћивање претходне државе на 
једном или на више њених просторних делова, одвија се у три битне државне 
димензије које чине суверену власт, а то су: контролисана државна територија 
јасно оцртаних граница, становништво привржено и одано држави, и ефектив-
но успостављена и вршена власт у реалном простору. 

Транзит кроз Југославију 
Очигледно да прелазак или транзит није, међутим, само приближно тачан, а 

можда и равнодушан опис деструктивног тока разлагања јединствене форме др-
жаве раздржављењем, него и емотивно упућивање на катастрофалну и трагичну 
историјску драматику инволуције идеје неуспеле и, најзад, пропале друштвене и 
политичке заједнице.19 У случају транзита република кроз федералну Југославију, 
транзит би могао да се означи и као повратно национализовање међунационалне 
југословенске политике и идеологије. Повратак основама јужнословенских нација 
и етноса означио је, такође, темељно дејугославизовање. На тај начин транзит се 
испољио као радикално разредиштење (децентрирање) и вишеструко „де”: депо-
литизовање и деетатизовање, те десоцијализовање и декултурализовање пређа-
шње какве-такве политичке, друштвене, економске и културне заједнице. 

Историјске чињенице би, ипак, требало поређати по редоследу, дакле хроно-
политички. Југославија није направљена пре ослобођења Србије него савезнички, 
здруженим деловањем слободне Србије. Није држава Србија била геополитичка 
последица Југославије, али све три Југославије биле су последични плод у ланцу 
српских геополитичких узрока јужнословенске интеграције. Југославија није била 
само Србија, али је понајвише била у Србији. Штавише, у критичним тренуцима 
по заједничку државу Србија је третирана као суштинско оличење целине Југо-
славије. У глобалним сукобима, када је било потребно, Србија је подржавана и 
хваљена као срце и кичма Југославије, по формули да без Србије Југославија ни-
је ни потребна ни могућа. Међутим, исто тако из супротних потреба, Југославија је 
                              

19 Видети: Јовић Борислав, Како су Срби изгубили век. Трагична судбина Срба у зајед-
ничкој држави, Службени гласник, Београд, 2016.  
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есенцијално оспоравана и одбацивана управо зато што „превише” оличава Србију 
и унитаристички се поистовећује са њом. Док се са првог становишта тражило 
што више Србије у Југославији, са другог се настојало на умањењу њеног утицаја, 
присуства и значаја. Зато се српски однос према заједничкој држави Југославији, 
не само у погледу одговорности него и у геополитичком смислу, донекле, ако не и 
у целини, разликује од односа других јужнословенских народа.20 

У јужнословенском случају, политичке елите нових држава су се постарале да 
Југославија буде темељно озлоглашена и окривљена, што им омогућује прикри-
вања и оправдавања властитих промашаја, грешака и заблуда. Југославије у којој 
су сви некада обитавали, данас се сви одричу као да на различите начине није 
била саставни део њиховог егзистенцијалног, политичког и геополитичког иску-
ства. И то не споредног и било каквог, већ магистралног и еманципаторног. Доду-
ше, протоком времена успомене на Југославију као занимљиву и компликовану и, 
могло би се рећи, експерименталну европску државу временски омеђену 20. ве-
ком, све више бледе. Ипак, постајући међунационални део сада већ поједињених 
националних баштина, памћење југословенске прошлости ипак се не може само 
од себе дефинитивно угасити. Све и да се хоће, ма каква одиста била и ма како 
се тумачила, Југославија не може да буде лако заборављена. Не из утопичних, 
сентименталних и носталгичних разлога, већ из реалистичког осећања и сазнања 
да је смисао заменске евроинтеграције потребно пажљиво промислити, пре свега 
имајући на уму трагично сецесионо искуство пропале југословенске заједнице.21 

У југословенском случају јачање конфликта националних политократија неиз-
бежно је наводило на отворени међурепублички сукоб. У унутрашњој димензији 
посттитоистичке федералне кризе били су сучељени интегралисти и сепарати-
сти, споља подржани заинтересованим геополитичким „дизајнерима”, реванши-
стима и интервенционистима. Унутрашњи интерес за одржање заједничке држа-
ве надјачао је супротан интерно/екстерни коалициони интерес за њеним разлага-
њем. На платформама супротстављених интереса биле су засноване супротне 
стратегије и тактике одржања и уништења заједничке сложене државе. Политич-
ка средства и циљеви су, заправо, били у највећој мери антагонизовани. 

Одбрана јединства међунационалне државне заједнице и напади на њу ра-
ди њене деструкције, заснивали су се на супротним и противничким тактикама 
и стратегијама. Примењени модел поларизовања актера указује на суштински 
важне стратешке антагонизме крајњих циљева у сецесионој пракси. Сходно 
приликама на разним временским и структурним стадијумима сецесионог тран-
зита, испољавале су се, или прикривале, дивергентне телеологије актера у све 
слабијој политичкој заједници запалој у дисолуцију државе. 
                              

20 О томе, поред осталог, пише Миломир Степић у чланку„Геополитички смисао југосло-
венства и југословенске државе”, у: Историја једне утопије. 100 година од стварања Југо-
славије, зборник, књига друга, Catena mundi, Београд, 2018, стр. 297-320. 

21 Детаљније: Кнежевић Милош, „Неуспех југословенства и српско искуство интеграције”, 
Национални интерес, Београд, бр. 1, 2005, стр. 57-90.  
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Пројугословенски интегрализам и противјугословенски, рекло би се ви-
шечлани и савезнички јужнословенски сепаратизам, артикулисали су се на 
пољима различитих националних политичких култура и стратегија. Било је 
покушаја да се настали југословенски сукоб протумачи у појмовима макроре-
гионалног и локалног Истока и Запада, Северозапада и Југоистока, и катего-
ријама сукоба менталитета и веровања, култура и цивилизација. Притом су 
Словенија, Хрватска и БиХ у целини одређивани као саставни део континен-
талног Запада, а „остатак” са Србијом у средишту (проблема?), као полуе-
вропски расути терет део оријенталног Истока. Тако поједностављено зао-
штрени модел тумачења јужнословенског лимеса према Европи и унутар се-
бе заснивао се на обрасцима етнонационалних, културно-историјских, рели-
гијско-црквених и геополитичких подела јужнословенског простора.22 На ни-
воу континенталне и макрорегионалне геополитике у том модусу, разлози и 
оправдања проналажени су у разграничењу и подели интересних сфера на 
Балкану и на Истоку Европе. 

Конкретно историјски профилисана сецесија је, међутим, имала аритмични 
и не увек рационалан историјски ток. У политичким ковитлацима издвајања ју-
гословенских република (1991‒1995) наизменично су се смењивала убрзања и 
успорења. Међу сецесионим актерима спорадично су се догађала оклевања и 
нећкања, одуговлачења и застоји, смишљене паузе и нежељене парализе... 
Међу истраживачима сецесије уочени су различити узроци сецесионе неравно-
мерности. Према Павковићу и Радану четири су разлога успорења сецесије и 
скривања сецесионих циљева: 1) неодлучност између политичке самостално-
сти и политичке и културне аутономије; 2) већинско хтење аутономије изван ри-
зика насилног отцепљења; 3) квалификовање сепаратизма као издајничког и 
криминалног; 4) схватање да је једнострано отцепљење противно нормама ме-
ђународног права, при чему се међу сецесионистима политика отцепљења ту-
мачи као самоодбрана.23 

Ипак, може се рећи да је мало који од наведених разлога пресудно утицао 
на блокирање све снажније и све брже праксе издвајања из федералне Југо-
славије. У бруталној спонтаности цепања последњих трагова југословенске по-
литичке целине, све јасније су се оцртавали коначни досези стратешких циље-
ва. Без обзира на кадшто нејасне оперативне и тактичке етапе у реализовању 
супротних тежњи одбране и одржања, насупрот нападачком разбијању поли-
тичке заједнице, све више се указивао финални резултат: национална незави-
сност република као исходишни циљ сепаратизма. Тај циљ је у сецесионој 
                              

22 О томе: Кнежевић Милош, Балканаска пометња, глава „Еврпска метаморфоза бал-
канских граница”, стр. 55-77, ДП „Ђуро Салај”, Београд, 1996. Од истог аутора, такође: Евро-
па иза лимеса, глава „Балкан између светова”, поглавље „Земља иза лимеса”, стр. 27, и „Си-
мулирање трајних и неразрушивих граница”, стр. 29-31, Слободна књига Владимира Макси-
мовића, Београд, 2001.  

23 О томе: Pavković Aleksandar, Radan Petar, Stvaranje novih država. Teorija i praksa, glava „Gra-
nice retorike: ’otcepljenje’ – reč koja se ne spominje”, str. 84-85, Službeni glasnik, Beograd, 2008. 
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пракси домовински патетизован и морализован. Сецесија је, у сагласности са 
посебним унутрашњим и спољним интересима, оправдавана историјским и мо-
ралним разлозима, док је истовремено интегрализам дискредитован као мо-
рално неутемељен и неприхватљив, делинквентски.24 

Идеолошки и политички гледано, сепаратизам је исказивао сопствене по-
требе и вредности, идеале и визије управо онако како их је разумевао и до-
живљавао. На путањи издвајања незадовољних републичких делова из поре-
мећене целине државе, врхунска вредност и стратешки идеал било је нацио-
нално и државно осамостаљење и стицање независности. Сепаратна пракса 
је у целини била прожета идеалом инденпендентизма и сопственог суверени-
зовања. Настанак и суверенизовање нових националних држава, као финал-
них сецесионих продуката разложених међунационалних заједница, против-
речило је теоријским закључцима о општој и начелној кризи и растакању су-
веренитета.25 

Да би се постигао опсесивни циљ територијалног издвајања из целокуп-
ности државног простора, међу сепаратистима није била могућа објектив-
ност и неутралност у опхођењу. Иако је створена атмосфера страсне стра-
тешке непоколебљивости у „борби за независност” била су приметна и из-
весна довијања и импровизације као, рекло би се, само привремена тактич-
ка одступања. Иако на кривудавој, а ипак једносмерној траси вишеструке 
сепарације, све мање су очитовани уступци ослабљеним факторима инте-
грације. У синергичној спрези унутрашњих и спољашњих чинилаца деструк-
ције федералне заједнице, све упадљивији је био јасан наговештај њеног 
неминовног нестанка. 

С друге стране, међу интегралистима, у војном руководству нарочито, так-
тичност према сукобљеним странама је на почетку била могућа, али само рав-
најући се према приликама и краткотрајно. Примењивана је, како се показало, 
по неуспешном обрасцу тзв. еквидистанце, тактике „стани-крени” и раздвајања 
снага у сукобу. С почетка се обазривост и бојазни нису заснивали толико на ре-
спекту стварне сецесионе снаге ривала и противника, колико на рђавим иску-
ствима међуетничких, религијских и грађанских сукоба на јужнословенском тлу 
током Другог светског рата. Свестан мултинационалности армијског састава, 
али и мононационалних интенција републичких политичких елита, војни врх 
ЈНА је по сваку цену желео да избегне грађански рат.26 
                              

24 О томе са симпатијама према „правдољубивости” сецесиониста, пише : Majkl Volzer у: 
Pravedni i nepravedni ratovi. Moralni argument sa istorijskim primerima, poglavlje „Secesija”, str. 132-137, 
Službeni glasnik, Beograd, 2012. 

25 Видети: Vilhelm Henis, „Rastakanje pojma suvereniteta”, у: Suveren i suverenost. Između 
pojma, fikcije i političke emocije, zbornik, Službeni glasnik, Beograd, 2008, str. 138-153.  

26 О судбини мултиетничког карактера југословенског војног фактора, видети: Bjelajac S. 
Mile, Jugоslovensko iskustvo sa multietničkom armijom 1918-1991, glava „Nacionalni faktor i voj-
ska 1945-1991”, str. 47-49, i „Razvoj političke krize i razbijanje JNA 1990-1991”, str. 102.112, 
Udruženje za društvenu istoriju, Beograd, 1999. 
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Зашто је транзит претходио транзицији 
Према сагледаним историјским искуствима, транзит се одвијао првенствено 

политичким и војним средствима и у политичким и војним облицима, инванзив-
ним геополитизовањем унутардржавних односа. Горућа унутрашња политичка 
питања постајала су изразито међународна, јер су за њих биле заинтересоване 
и о њима желеле да одлучују велике силе и њихови политички и војни савези. 
Велике силе се, у ствари, појачано мешају у унутрашње односе, постајући тиме 
незаобилазан чинилац унутрашње политике. Ширењем и растом сукоба уну-
трашњи проблеми се испољавају, док спољна политика најјачих чланова тзв. 
међународне заједнице све више продире у унутрашње односе политичке за-
једнице у фази институционалног растурања. У том смислу, ваља подсетити да 
транзит није само екстремизовање и експлозија унутрашњих супротности, него 
и геополитизовање и интернационализовање, односно интернационализација 
унутардржавних проблема. 

У извесном смислу могуће је рећи да се у оквирима акронима, тј. интерпре-
тативне формуле 3Т, транзит, транзиција и трансформација,27 узимају у обзир 
у практичној и теоријској димензији, тако да сваки од тих емпиријских процеса 
може бити тумачен у појмовима и категоријама „властите” теорије, на пример, 
теорије транзита ‒ транзитологије, или теорије транзиције у оквирима тран-
зициологије. Ти процеси, такође, могу бити разматрани и у другим теоријским 
дисциплинама: политикологији, теорији права, економији, социологији, истори-
ји, антропологији, демографији итд. Оно што, међутим, сваку сецесиону праксу 
чини узбудљивом, често и до раздражене трагичности, јесте да је на почетку и 
напослетку транзита као сецесије увек реч о деоби људске заједнице у којој су 
деобним искушењима подвргнуте групе, колективи и појединци. Политичке, на-
ционалне и државне деобе прожете су невољама и мукама. 

Чак и када није изричитo помињан у координатама сопствене теорије, сеце-
сиони транзит је разматран из различитих углова других теоријских дисципли-
на. Тако, на пример, Ален Бјукенен сматра да је сецесији могуће прићи кроз 
призму два типа нормативних теорија. Свестан реалности политичког парадок-
са неспојивости идеала и праксе апсолутне суверности и територијалног инте-
гритета, с једне, и праксе десуверенизовања и територијалног дезинтегериса-
ња државе, с друге стране, аутор разликује теорије поправног права и примар-
ног права. Условљавање и самеравање тих права одвија се у конкретним окол-
ностима које могу бити демократске, али и испуњене неправдама, аутократи-
јом, тиранијом и злочинима.28 
                              

27 О томе детаљније: Кнежевић Милош, Парадигма распада. Разлагање државе у огле-
далу узрочности, глава „Транзит – транзиција - трансформација”, стр. 139-165, Институт за 
политичке студије, Београд, 2009.  

28 Видети: Bjukenan Alen, „Teorije secesije”, glava „Dva tipa normativne teorije secesije”, у: Secesija, 
tranziciona pravda i pomirenje, zbornik, Službeni glasnik, Beograd, 2009, str. 32-38. 



ВОЈНО ДЕЛО, 4/2020 
 

 184  

 

Имајући у виду целину деструктивних, реконструктивних посткомунистичких 
процеса, транзит је историјски искрсла предрадња, сецесиони основ и инденпен-
дентистички темељ процеса у фазама транзиције и трансформације. Тек примар-
но остварени транзит омогућује касније оделите фазе друштвене, економске и кул-
турне метаморфозе. Одатле је израсла сазнајна потреба прецизног појмовног ди-
ференцирања неподударних процеса транзита, транзиције и трансформације. 

Првобитност транзита у случају разлагања сложене федералне државе са-
држи, додуше, наговештаје и обећања транзиције која усред конфликтног тран-
зита није могућа у пуном опсегу. Тек по довршетку транзита стичу се услови за 
транзиционе реформе. Покаткад, а то је управо случај са Србијом и насилним 
одвајањем КиМ-а, транзит остаје недовршен и неизвесан.29 

Сецесиони транзит није историјски случајан и произвољан процес. Транзит је 
изазван губитком унутрашње равнотеже и уједначености снага и моћи чланица 
политичке заједнице. Међу интегралистима Југославија није доживљавана као 
привремена и пролазна већ као финална творевина, па су се они одређивали 
као најжешћи противници теорије и праксе транзита. Наиме, сматрали су да је 
једнакоправност, а тиме и независност свих народа/нација, као и националних 
мањина, већ консенсуално постигнута у сувереној федералној држави. Интегра-
листи суна нестанак југословенске федерације пристали тек када је споразумно 
и мирно разложен и последњи државни облик политичке заједнице две републи-
ке ‒ Србије и Црне Горе. У том смислу, СРЈ и ДЗСЦГ су биле последњи међуре-
публички јужнословенски државни савез. Његовим нестанком сукцесивни процес 
разлагања федералне сложене државе на републичке делове се окончао, али се 
унутаррепубличка сецесија наставила на покрајинском тлу Србије. 

Време транзита кроз сложену државу и време транзиције с једног на други 
социоекономски поредак не подударају се ни просторно ни временски. Веома 
је важно знати шта иде пре, а шта после нечега, јер је познавање тачке раздва-
јања онога пре и онога после повезано са знањем узрока догађаја. Не може би-
ти да је оно што је претходило изазвано оним што је последично. Ако се, ипак, 
умисли да је оно што је последично претходило, или обрнуто, умишљају се 
узроци и разлози збивања. Уколико се као исход процеса уобрази његов поче-
так, губи се узрочно-последична потка и у непостојеће узроке уливају се непро-
тумачене, а итекако осетне последице. Зато је потребно обазриво разабирати 
етапе и фазе у временским одвијањима политичких процеса. 

Примењиване у националном и републичком транзиту кроз Југославију, за-
мишљене и изграђене стратегије имале су примарни геополитички карактер ко-
                              

29 Испоставило се да није само Србија, као последња федерацији привржена југословен-
ска република, прошла кроз форму сложене државе и од ње се невољно одвојила, него да је 
и једна од две српске покрајине ‒ КиМ, такође, прошла кроз Србију и уз страну помоћ од ње 
се насилно издвојила. На тај начин се антисрпско становиште огледа у: 1) недопуштању фе-
дерализовања Хрватске и уништењу Републике Српске Крајине; 2) тежњама ка унитаризова-
њу БиХ и укидању Реублике Српске; 3) насилном издвајању КиМ из састава Србије и прогла-
шењу лажне албанске државе на српском тлу и 4) ремећењу односа Србије и Црне Горе. 
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ји је био испуњен фигурама оштрих противништава сепаратиста и интеграли-
ста, али и сецесионим, суверенистичким и инденпендентистичким идеологија-
ма. Признање сецесије КиМ-а било је вешто вођено и убрзано.30 

Тек по убрзаном признању сецесионих творевина на ред је дошла реформ-
ска рестаурација капитализма у новом социоекономском поретку који су напаја-
ли промењени облици индивидуалне и колективне свести. 

Дискретни и нејаки облици транзиције и трансформације били су приметни 
и пре и током ратног транзита, али су тумачени као опасност по поредак и чи-
њени невољно. Може се поставити хипотеза да је транзиција каква се касније 
догодила у Југославији сачуваног облика поретка моћи, била тешко изводива 
ако не и немогућа. У наставку хипотезе намеће се становиште да је посттитои-
стичка Југославија у растућој кризи умањила и изгубила способност транзициј-
ских реформи, управо у мери која је актуализовала деструктивни транзит. 

Закључак: поновљивост транзитног искуства 

На историјском хоризонту (кардељистички) транзит се указао као геополи-
тички предуслов геоекономске транзиције, а рестауративна транзиција као гло-
бални налог епохалне промене система. Неминовност промене није, дакле, по-
текла само од јужнословенских републичких партикула условне југословенске 
федералне тоталности, него од актера глобалне надмоћи, овенчаних славом 
победника у хладном рату. Одјеци хуке рушења Зида у Берлину и Горбачовље-
ве престројне политике (ма како она оцењена данас), као да нису били довољ-
но чујни, а поготову упозоравајући мећу унутрашњим актерима југословенске 
драме. Када су се спољашњи актери директно умешали у југословенску сеце-
сиону кризу, већ је било прекасно за опамећивање интегралиста. 

Комплексни процес преконфигурације и реконструкције балканског региона, за-
мишљеног после постојања Југославије, исказао је своју процесну предрадњу у се-
цесији која је имала облик транзита. Сузбијајући и на сваки начин онемогућујући 
руски утицај, дизајнирање међудржавних односа на безјугословенском Балкану 
предузели су евроамерички актери.31 Условна „празнина” која је настала разлага-
њем и нестанком Југославије у англосаксонском постимеперијалном маниру попу-
њена је поменутим семантичким и дипломатским конструктом „Западни Балкан”. 
То није учињено да би се географски тачно лоцирао запад Балкана него зато што 
је Балкан неодољивим дејством моћи геополитички присвојен од Запада! Та фор-
мула служи као заштитна ознака геополитичке својине.32 
                              

30 О томе: Јovanović Miloš, „Pitanje priznaja država u međunarodnom pravu: slučaj Kosova i Metohi-
je”, Savremeni međunarodni izazovi, zbornik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2008. 

31 Видети: Trud Aleksis Žil, Razaranje Balkana. Kako su razbili Jugoslaviju, glava „Američka, ruska i 
evropska geostrategija na Balkanu od 1991. godine”, str. 153-181, Xenia, Metella, Beograd, 2013. 

32 О томе: Đukanović Dragan, Balkan na posthladnoratovskom raskršću (1989-2016), glava 
„Zapadni Balkan”, str. 24-29, IMPP, Službeni glasnik, Beograd, 2016. 
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Непрекинути изазови у балканском макрорегиону навели су западне полити-
чаре на измаку униполарног периода да га у традиционалном стилу третирају 
као фрагилно подручје „недовршених послова” на „линији фронта” према Руси-
ји. Дипломатски и милитаристички речник указује на важност тог дела Европе 
за западни свет. У таквом геополитичком амбијенту и атмосфери налази се са-
времена Србија и Срби на ширем српском простору. 

Транзит је, због сопствених историјских и геополитичких специфичности, доду-
ше могуће, али није сазнајно делотворно, тумачити накнадним методама, појмови-
ма и категоријама недовршене или довршене транзиције. Као што је речено, у сва-
ком делу анализе потребно је имати на уму прецизне разлике у процесима деструк-
ције државе и њеног каснијег транзицијског реконструисања и рестаурисања. Отуда 
је, ради разумевања савремене ситуације у Србији и међу Србима на српском про-
стору, неопходно тумачење примарног процеса транзита после којег су замах доби-
ли процеси социоекономске транзиције и интелектуалне и духовне транформације. 

Као еуфемизам бруталне ратне сецесије коришћење појма транзит може да 
изазове збуњеност и навођење на хеуристички погрешне закључке. Било да је реч о 
изворном комунистичком концепту суштине и облика југословенске државе, или са-
мо о тренутним опаскама и козеријским досеткама без дубљих сецесионих оправ-
дања, транзит кроз Југославију, који се напослетку као казна историјске злосретно-
сти догодио Јужним Словенима и посебно Србима, упућује на универзални значај 
конфликтних потенцијала мултинационалних друштава и држава у Европи и савре-
меном свету. Јер, „случај Југославија” не само да се ма где у свету може догодити у 
будућности, него се на већ виђеној и проживљеној деструктивној матрици догађа у 
Сирији, Либији, Ираку, Украјини, Нагорном Карабаху... Скоро свака европска држава 
може доживети транзит неког свог за сада интегрисаног дела у правцу осамостаље-
ња и независности. Зато је транзит протумачен као пролазак кроз сложени феде-
рални облик југословенске државе неопходно проучити и извући потребне поуке, 
пре свега због тога што је, по свему судећи, поновљиво деструктивно искуство. 

Литература 
[1] Аврамовић Зоран, „Регионализам и демократија. Регионализам као идеоло-

шко средство десуверенизације”, Социолошки преглед, Београд, јануар-јун, 2001. 
[2] Антић Чедомир, Кецмановић Ненад, Историја Републике Српске, Недељник, 

Београд, 2016. 
[3] Bjelajac S. Mile, Jugоslovensko iskustvo sa multietničkom armijom 1918-1991, 

Udruženje za društvenu istoriju, Beograd, 1999. 
[4] Bjukenan Alen, „Teorije secesije”, u Secesija, tranziciona pravda i pomirenje, 

zbornik, Službeni glasnik, Beograd, 2009, str. 32-38. 
[5] Volzer Majkl, у: Pravedni i nepravedni ratovi. Moralni argument sa istorijskim pri-

merima, Službeni glasnik, Beograd, 2012. 
[6] Душанић Јован, Неолиберализам, Catena mundi, Београд, 2015. 
[7] Đukanović Dragan, Balkan na posthladnoratovskom raskršću (1989-2016), IMPP, 

Službeni glasnik, Beograd, 2016. 



Оригинални научни рад 
 

 187  

 

[8] Јovanović Miloš, „Pitanje priznanja država u međunarodnom pravu: slučaj Kosova 
i Metohije”, Savremeni međunarodni izazovi, zbornik, Institut za međunarodnu politiku i 
privredu, Beograd, 2008. 

[9] Јовић Борислав, Како су Срби изгубили век. Трагична судбина Срба у зајед-
ничкој држави, Службени гласник, Београд, 2016. 

[10] Катић Небојша, Из другог угла, Catena mundi, Београд, 2015. 
[11] Кнежевић Милош, Балканска пометња, ДП „Ђуро Салај”, Београд, 1996. 
[12] Кнежевић Милош, Европа иза лимеса, Слободна књига Владимира Макси-

мовића, Београд, 2001. 
[13] Кнежевић Милош, „Неуспех југословенства и српско искуство интеграције“, 

Национални интерес, Београд, бр. 1, 2005. 
[14] Кнежевић Милош, „Президенцијализам на хоризонту историје”, у: Савреме-

ни председнички системи, Институт за политичке студије, зборник, Београд, 2005. 
[15] Кнежевић Милош, Изневерена држава. Србија и Црна Гора у времену раз-

лаза, Институт за политичке студије, Београд, 2007. 
[16] Кнежевић Милош, Парадигма распада. Разлагање државе у огледалу 

узрочности, глава „Транзитни оквир и услови транзиције”, Институт за политичке 
студије, Београд, 2009. 

[17] Кнежевић Милош, Неизвесни прелазак. Демократија транзиција, Институт 
за политичке студије, Београд, 2012. 

[18] Кнежевић Милош, Призма геополитике, Институт за политичке студије, Бе-
оград, 2013. 

[19] Кнежевић Милош, „Страхови и мржње у политици. Историјске димензије ср-
бомржње и србофобије”, у: Говор мржње и култура памћења, зборник, приредили 
Зоран Милошевић и Милош Кнежевић, Институт за политичке студије, Београд, 2020. 

[20] Kolektivno sećanje i politike pamćenja, zbornik, priredili Michal Sladaček, Jelena 
Vasiljević, Tamara Petrović Trifunović, Zavod za udžbenike, Institut za filozofiju i društve-
nu teoriju, Beograd, 2015. 

[21] Ломпар Мило, Дух самопорицања, Орфеус, Нови Сад, 2011. 
[22] Митровић Љубиша, У раљама транзиције. Између суноврата и алтернати-

ве, Филозофски факултет Универзитетa у Нишу, Прометеј, Ниш – Нови Сад, 2017. 
[23] Nikl V. Džejms, „Četiri načina kako se rešiti drugih grupa”, u Secesija, tranziciona 

pravda i pomirenje, zbornik, Službeni glasnik, Beograd, 2009. 
[24] Новаковић Коста, „Оружано организовање Срба Крајишника (1990-1995. година) 

”, зборник Истина о Републици Српској Крајини, реферати и саопштења I, приредили 
Момчило Суботић и Бранко Надовеза, Институт за политичке студије, Београд, 2008. 

[25] Pavković Aleksandar, Radan Petar, Stvaranje novih država. Teorija i praksa, 
Službeni glasnik, Beograd, 2008. 

[26] Радиновић Радован, Карактер ратова за разбијање Југославије, Београд-
ски форум за свет равноправних, Београд, 2015. 

[27] Симеуновић Драган, „Срби и традиција колективне кривице”, Српска поли-
тичка мисао, 1-2, 1999. 



ВОЈНО ДЕЛО, 4/2020 
 

 188  

 

[28] Степић Миломир, „Геополитички смисао југословенства и југословенске др-
жаве”, Историја једне утопије. 100 година од стварања Југославије, зборник, 
књига друга, Catena mundi, Београд, 2018. 

[29] Суботић Момчило Право на самоопредељење и „југословенски експеримент“. 
Прва, друга, трећа Југославија, Институт за политичке студије, Београд, 2004. 

[30] Терзић Славенко, „Право на самоопредељење и српско питање”, зборник 
Историја једне утопије. 100 година од стварања Југославије, књига друга, Catena 
mundi, Београд, 2018. 

[31] Trud Aleksis Žil, Razaranje Balkana. Kako su razbili Jugoslaviju, Xenia, Metella, 
Beograd, 2013. 

[32] Henis Vilhelm, „Rastakanje pojma suvereniteta”, у: Suveren i suverenost. Izme-
đu pojma, fikcije i političke emocije, zbornik, Službeni glasnik, Beograd, 2008. 

Strategic Culture in the Geopolitical Interpretation  
of Transit and Transition 

he author explains and proves that in epochal changes at the crossroads of 
centuries and millennia, there are two similar, but in many ways different 

processes: transit and transition. Transit means the passage of some parts of the state 
through a complex and unique state in the direction of international independence. From 
an empirical perspective, transit proceeds in two ways: peacefully or in a conflict or. 
Transit is, in fact, another name for separation or secession. Transit secession in one 
state shapes several independent states. In that sense, transit is the exteriorization of 
national politics, its internationalization and geopoliticization. Although it manifests 
dramatically, tragically and catastrophically in the secession conflict, in the theoretical 
discourse of social, national and state changes, transit is covered by the process of 
transition. Therefore, the author recognizes three approaches to the relationship between 
transit and transition: transit that is partially differentiated from transition; transit that is 
fully differentiated from transition and transit equated to transition. The author advocates 
a clear and principled distinction between the phenomenon of transit and the pheno-
menon of transition. Finally, the paper emphasizes the chronopolitical moment of geopo-
litical metamorphoses in which transit precedes and in many ways determines the later 
transition. Transition as a socio-economic process, i.e. the political-economic structural 
transformation of the socialist into the capitalist society cannot be sufficiently understood 
without understanding the previous events of transit. It is precisely the Yugoslav case of 
the disintegration of a complex state that could be instructive for the current EU inte-
gration, and also certain multinational and mononational states that face the danger of 
extreme regionalism, autonomy and separatism. 

Key words: complex state, transit, transition, integralism, secession, democracy, 
geopolitics, geoeconomics, strategy 
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олазећи од одређења концепта стратешке културе, те ње-
говог садржинског проширивања и продубљивања, рад 

проучава везе између геополитичког оквира, тј. геополитичког од-
ређења државе и њене стратешке културе, у овом случају српске 
државе и српског народа. Посматрајући стварање српског иденти-
тета и српске стратешке културе у историјској перспективи кроз 
призму кључних геополитичких процеса „дугог трајања” на Балка-
ну, проучавају се и специфичности српског идентитета и српске 
стратешке културе, односно њених савремених главних варијанти. 
У другом делу рада посматрају се савремени геополитички проце-
си на Балкану и позиција у коју су српске земље и српски народ 
стављени, као и перспективе ка којима их они могу одвести. У за-
вршном делу рада се, имајући све то у виду, разматра колике су 
могућности да се у савременим геополитичким приликама остваре 
витални општи стратешки циљеви који су у равни са основним од-
ликама историјски преовлађујуће српске стратешке културе. 

Кључне речи: стратешка култура, геополитика, српски иден-
титет, Балкан, Римланд, велике силе 

Увод 
 

онцепт стратешке културе већ деценијама представља широко прихва-
ћен аналитички приступ за свеобухватно проучавање како безбедносне, 

тако и укупне политике држава у савременим међународним односима. У својој 
суштини он представља покушај да се у општестратешка понашања интегришу 
и њихови културно-колективни предуслови, те акумулирано историјско понаша-
ње и темперамент које политички одлучиоци деле са својим културним окруже-
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њем. Стратешка култура је стога део политичке и укупне културе која „испоља-
ва снажан утицај на перцепцију и карактер односа једног друштва са својим 
стратешким окружењем, као и на садржај и смер стратешких избора и одбрам-
бене оријентације једног друштва. Чињеница да државе и друге политичке за-
једнице имају сопствени начин перцепције, интерпретирања и реаговања на 
догађаје у окружењу који је под мањим или већим утицајем локалне културе у 
значајној мери условљавају одређене специфичности у промишљању о без-
бедности и моделима примене силе. Такво становиште подразумева уверење 
да националне интересе и начине њихове заштите увек дефинишу актери који 
су нужно под утицајем разних садржајa стратешке културе.”1 У том смислу, и 
војно и општестратешко понашање нису само омеђени ресурсним, материјал-
ним ограничењима и географским датостима у које је смештена свака држава, 
већ су (у мањој или већој мери) условљени и културолошким, вредносно-иден-
титетским садржајима. 

Озбиљније проучавање стратешке културе (у ужем, војностратешком сми-
слу) почиње знатно пре него што ју је, проучавајући различите приступе хлад-
норатовског америчко-совјетског нуклеарног сучељавања, Џек Снајдер дефи-
нисао као „укупни збир идеја, условних емотивних одговора и образаца уобича-
јеног понашања које су припадници једне националне стратешке заједнице 
усвојили учењем или опонашањем и који су им заједнички (у погледу нуклеарне 
стратегије)”.2 Онo се лако може уочити у проучавању националних „начина ра-
товања” које је још тридесетих година прошлог столећа проучавао Лидел Харт,3 
а касније и амерички војни историчар Расел Вигли, те Виктор Дејвид Хенсон.4 
Након Снајдера, концепт стратешке културе се продубљује, па га Колин Греј 
сагледава као контекст у којем државе креирају и спроводе своју политику без-
бедности у директној вези са спољнополитичким понашањем,5 а Асле То је као 
збир доминантних ставова и понашања који се проучава трансдисциплинарно, 
на раскршћу историје, могућности, геополитике и вредности.6 Проширивање 
концепта стратешке културе као аналитичког приступа проучавања (спољнопо-
                              

1 Станислав Стојановић, „Посебност односа стратешке културе и стратегије”, Војно дело, 
бр. 8/2019, година LXXI, Министарство одбране, Институт за научне информације. Београд, 
2019, стр. 33. 

2 Jack Snyder, Soviet Strategic Culture: Implications for Nuclear Option, RAND Cooperation, 
Santa Monica, 1977, стр. 8. 

3 Sir Basil Henry Liddell Hart, The British Way in Warfare, Faber & Faber limited, London, 1932 
4 Russell Weigley, The American Way of War: A History of United States Military Strategy and 

Policy, Macmillan Publishers Ltd,New York, 1973; Victor Davis Hanson, The Western Way of War: 
Infantry Battle in Classical Greece. Alfred A. Knopf, 1989. 2nd. ed. 2000 

5 Colin Gray, „Strategic Culture as Context: The First Generation Strikes Back,“ Review of In-
ternational Studies, vol. 25, no. 1, January 1999, стр. 5 

6 Аsle Toje, „Strateška kultura kao analitički alat – istorija, mogućnosti, geopolitika i vrednosti: 
primer EU”, Bezbednost Zapadnog Balkana, Centar za civilno-vojne odnose, god. 4, br. 14, jul-
septembar 2009, Beograd, 2009, str. 4. 
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литичког) понашања држава прошло је кроз три фазе: прву, која се односила на 
дефинисање самог концепта у вези с проучавањем утицаја шире политичке 
културе на безбедносну (пре свега нуклеарну) стратегију; другу, која се тицала 
самог продубљивања проучавања културолошких и социолошких садржаја про-
учаваних политичких култура који утичу на доносиоце стратешких одлука и, 
трећу, која се бавила аналитичким домашајима концепта стратешке културе 
унутар најшире схваћених међународних односа, односно утицаја културних 
вредности и образаца на најшире схваћено стратешко деловање.  

Теоретичари стратешке културе имају различите приступе при посматрању 
извора, тј. онога што утиче на њено формирање: колико је свака стратешка кул-
тура условљена географским положајем, колико нагомиланим историјским иску-
ствима и опредељењима, а колико верско-културним садржајима и изложеношћу 
спољним утицајима најширег културно-политичког спектра ‒ о томе нема јасне 
сагласности. Најчешће се сматра да су извори (фактори) стратешке културе фи-
зички фактори (географски положај и границе, климатски услови, територијална 
дубина и поседовање природних ресурса), политички фактори (историјско иску-
ство, политички систем и веровање елита), социо-културни фактори (митови, 
симболи, норме и писани извори као основе за даље интерпретативно делова-
ње). „Географија као извор стратегијске културе није нова идеја. У основи те иде-
је географски контекст јесте мајка историје, па према томе и позорница за кул-
турни развој политичких заједница. Током своје целокупне историје људи разви-
јају различите стилове сопственог организовања, како би својим потребама при-
мерили локално окружење. Насељавајући одређене просторе са различитим гео-
графским карактеристикама, људи изграђују различите обрасце обитавања на 
тој територији како би осигурали сопствени опстанак. Ти обрасци се преносе са 
генерације на генерацију, што их води ка развијању посебног становишта о инди-
видуалном и друштвеном животу, и тако постају део њиховог културног иденти-
тета.”7 Насупрот истицању географског утицаја окружења на менталитет и кон-
ституисање културе политичких заједница други приступ при конституисању 
стратешке културе види примат у историјским утицајима и сећањима на кључне 
историјско-политичке догађаје, сматрајући да географске датости пружају подло-
гу, а историја даје садржину стратешке културе сваког политичког субјекта. Трећи 
приступ, пак, овај кључни утицај види у социо-културним факторима, односно у 
нормативним и митским одликама доминантних културних наратива којима се 
свака културна творевина (само)одређује. Наравно, сва три фактора ‒ простор-
ни, политички и идентитетски, умногоме се подударају са оним што проучава гео-
политика као синтетичка научна дисциплина – са просторним аспектима вођења 
политике, односно са везама између социо-политичких (укључујући и идентитет-
ске) процеса и природно-географског окружења. 
                              

7 Станислав Стојановић, „Посебност односа стратешке културе и стратегије”, Војно дело, 
бр. 8/2019, година LXXI, Министарство одбране, Институт за научне информације. Београд, 
2019, стр. 36. 
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Ако се, дакле, као полазиште проучавања особености неке стратешке култу-
ре прихвати најшири стратешки оквир за спољно-политичко деловање државе, 
и при томе узме у обзир да је свако спољнополитичко деловање и позициони-
рање условљено геополитичким детерминантама, поставља се питање: какве 
су везе између геополитичког оквира, тј. геополитичког условљавања, и одре-
ђења државе и њене стратешке културе?  

Геополитички токови на балканском простору  
и њихов утицај на идентитетско конституисање  
Срба и њихове стратешке културе 

Већ саме физичко-географске карактеристике Балкана недвосмислено ука-
зују на његов геополитички и геостратешки значај: „Балканско полуострво је ге-
ографски простор на југоистоку Европе, површине око 520.000 квадратних ки-
лометара или око 6% површине европског копна, преко кога воде путеви из 
централне и западне Европе према богатим извориштима нафте на Блиском 
истоку, према Африци, Индији; Далеком истоку и осталим деловима света (...) 
На Балкану се налази мрежа путева који долазе са севера Европе, а затим се 
рачвају на три главна правца: према Трсту, Солуну и Истанбулу. Преко Балка-
на тече Дунав, највећа европска река (после Волге) која спаја Средњу Европу 
са Црним морем пловним путем дугим преко 2350 километара(...) Јужни и за-
падни део Балканског полуострва запљускују воде Средоземног мора, па је 
Балкан и део Средоземља (...) Поред главних лонгитудалних комуникационих 
праваца на Балкану, ту су и традиционални трансферзални путни правци од 
којих је најзнаменитији онај који везује Драч–Солун–Константинопољ (историј-
ски чувена ’Via Egnatia’). Ту спада и пловни ток Дунава, дужине 2350 километа-
ра, који повезује Средњу Европу и Црно море и који представља значајан стра-
тешки правац за наступање ка Црноморском басену и даље, ка Кавказу и Азији. 
Осим тога, ваља поменути и везе између Посавине и Војводине са уздужним 
оперативно-стратегијским комуникацијама дуж две удолине, као што су Морав-
ско-вардарска и Моравско-маричка, која чине географску целину у централном 
делу Балканског полуострва”.8 Управо на централном делу Балкана, на готово 
свим кључним комуникацијама и стратешким тачкама, населили су се Срби. Ту 
су стварали своје државне творевине, бранили их и надживљавали њихову 
пропаст под ударима спољних освајача. 

Из перспективе класичне геополитике, Балканско полуострво представља 
сегмент јужне „медитеранске кључаонице” (Бжежински) између западног и среди-
шњег дела Римленда, обода евроазијског континента који одељује његово језгро 
                              

8 Славољуб Шушић, Балкански геополитички кошмар, Војноиздавачки завод, Београд, 
2004, стр. 28-29. 
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(„Хартланд”) од приступа светским морима.9 Балкан је део традиционалног про-
стора потреса (shatterbelt) услед контакта различитих културно-историјских типо-
ва и њихових цивилизацијских предводника. Истовремено, он је мост између ци-
вилизација, али и арена њиховог међусобног надметања. „Како сведочи евроа-
зијска мапа историје, од времена индоевропских сеоба, у питању је простор где 
се укрштају два магистрална пута динамике тензија и сукоба, миграција и осва-
јачких похода, хегемонистичких тежњи и ратова, дакле дуж меридијана (се-
вер‒југ, те југ‒север) у дуж паралела (исток‒запад, те запад‒исток). Динамика 
тензија и сукоба дуж праваца север‒југ, односно југ‒север, оживљена је током 
претходна два столећа у оквиру стратегије непријатељства Запада против Руси-
је”.10 „Позицију између чекића и наковња српске земље стекле су захваљујући 
периферности и географској удаљености у односу на жаришта светске моћи... 
Такав контактни геополитички положај ’у процепу светова’11 отежавао је форми-
рање и функционисање независних српских политичко-територијалних структура, 
прекидао њихов континуитет и реметио просторну компактност.”12  

Поглед на политичку историју Балкана неумитно води ка спознаји да се на 
њему сустижу три културно-цивилизацијска типа у међусобном надметању: за-
падни, који је из Средње Европе наступао ка Медитерану и даље ка Оријенту; 
оријентални, који је са југоистока ширио свој утицај на северозапад, ка Подуна-
вљу, и континентални, који је из Хартленда наступао на југ, кроз Подунавље, ка 
Медитерану и даље ка оријенталним просторима Римланда. У позадини, кроз 
манипулисање њиховим међусобним сукобљавањем током протеклих безмало 
250 година, на овим просторима је присутна и главна таласократска сила – 
атлантизам, „господар светских мора”, као израз крајњег модернизма на Запа-
ду. Атлантизам тежи да контролише и преусмери постојеће сукобе између сво-
јих такмаца како би успешно заштитио своје интересе на ободном простору – 
Римланду, односно Средоземљу као „заливу светског мора” са својим „увала-
ма” (Јадранским, Јонским и Егејским морем). „Преко српских земаља и њихових 
држава као „фронтијера” осцилирале су трансгресионо-регресионе територи-
јалне фазе великих балканских и ванбалканских империја, чија су унутрашња 
својства и пројектовани циљеви били искључиво инкопатибилни.”13 Стално 
                              

9 О основним геополитичким теоријама о значају Римланда и Хартланда видети: Хал-
форд Макиндер, Демократски идеали и стварност, Метафизика, Београд, 2009; Nicholas 
Spykman, The Geography of Peace, Harcourt, Brace&Co, New York, 1944; Nicholas Spykman, 
America`s Strategy in World Politics: The US and the Balance of Power, Harcourt, Brace&Co, New 
York, 1942; Александар Дугин, Основи геополитике, КЊИГА 1, Екопрес, Зрењанин, 2004. и у 
зборнику радова Тајна Балкана, СКЦ, Београд, 1995.  

10 Драгош Калајић, „Велике силе против српског народа”, Геополитичка стварност Ср-
ба, Институт за геополитичке студије, Београд, 1997, стр. 62. 

11Андреја Милетић, „Искушења геополитичког земљотреса”, Зборник радова Тајна 
Балкана (ур. Б. Матић), СКЦ, Београд, 1995, стр. 85. 

12Миломир Степић, У вртлогу балканизације, Службени лист СРЈ, Београд, 2001, стр. 98-99. 
13 Ibid, стр. 98. 
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надметање између представника четири „велика простора” на Балкану, који на-
изменично бива преграда/препрека и мост за остваривање њихових интереса, 
уочава се кроз многе епохе: „Подела Римског царства на источни и западни 
део; сукоби византијских и римско-немачких владара кроз средњи век; раскол 
хришћанства на православну и католичку цркву; сукоб ислама и хришћанства у 
периоду успона Османског царства; све оне борбе и компликовани сплетови 
односа великих сила поводом њихових претензија на територије Османског 
царства у фази њиховог неповратног слабљења...”14  

Геополитички процеси на овом простору препуни су надметања, како између 
великих сила, тако и самих државних творевина на овом простору које, с обзиром 
на своју величину и ресурсне капацитете, представљају, у различитом степену, 
или пуке експоненте великих сила или, пак, међународне субјекте ограничене са-
мосталности који своје интересе покушавају да остваре у пресеку, у преклапању 
интереса више великих сила. Само српска држава у појединим фазама свог разво-
ја показивала је пуну самосталност при вођењу сопствене спољне политике и због 
тога је представљала трн у оку и свом окружењу и политикама „великих сила.”  

Као изразито нестабилно и недовољно компактно подручје непрестално изло-
жено спољним утицајима, Балкан је, дакле, представљао простор за стратешко 
позиционирање и надигравање „великих играча”. Услед специфичних културно-
историјских околности, био је за то посебно погодан још од времена када је на 
њему почео драстично да слаби утицај некадашњег регионалног хегемона, оног 
са југоистока, са Оријента ‒ Османског царства. Током неколико претходних ве-
кова, утицај других великих сила на Балкану се очитовао у „стотину планова о 
подели Османског царства између великих сила, а произлазио је из три важне 
саставнице балканске историје које представљају три битне карактеристике: ви-
ше коренитих преокрета у току миленијумског и снажног историјског живљења 
овог подручја, различитости проистекле из миленија и по дуге поделе на Исток и 
Запад евро-средоземне историје, и историјског обликовања више малих народа, 
етнички различитог порекла и подељених трима различитим религијама.”15  

Историјски гледано, и настанак и развој, и нестанци и васкрснућа те обнове 
српске државе, везани су за крупне геополитичке процесе и промене у утицајима 
великих сила на балканском простору. Словенска племена преплавила су Бал-
канско полуострву као део таласа из евроазијског континенталног језгра, са севе-
роистока, на просторе где су у позноантичким кризним периодима у потпуности 
затајили утицаји са Запада (западног дела Римског царства), а драматично осла-
били они са Југоистока (Источно римско царство), обухваћени унутрашњим ра-
стројством и бројним спољним ратовима (побуна „Ника”, ратови на персијској 
граници, Јустинијанова „пирова” реконкиста Северне Африке, те делова Шпаније 
и Италије). Прве средњовековне српске државне творевине, изникле из бројних 
                              

14 Момир Стојковић, „Геополитички чиниоци балканизације”, Зборник (ур. Бранислав Ма-
тић) Тајна Балкана, СКЦ, Београд, 1995, стр. 160. 

15 Ibid, стр. 160. 
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„склавинија” концидирају са поновним притисцима на Балкан обновљених снага 
тадашњих геополитичких снага на Западу (Франачко краљевство) и Југоистоку 
(обновљена Византија на врхунцу своје моћи), те задњим трзајима Аварске евро-
азијске протодржаве у Панонији од којих се потпуно еманципују Словени на Бал-
кану. Са крахом каролиншког империјалног пројекта, утицај Запада слаби, али са 
североистока стижу нови степски удари номадских континенталистичких сила ко-
је стварају Бугарску (касније славизирану и покрштену) и Мађарску (касније покр-
штену али неславизирану) средњовековну државу. Српске раносредњовековне 
државе расту и опстају у новом миљеу, на простору где се одиграва сукоб Визан-
тије са овим силама. Када крајем 10. и почетком 11. века југоисточни византијски 
утицај однесе потпуну победу над свим ривалима на балканским просторима 
крајем првог миленијума (владавина Василија II), српске земље, до тада у вазал-
ству према Бугарима и Мађарима постају поданици Источног римског царства. 
Са поновним јачањем сила на Западу (Угарска, Венеција, Нормани на Сицилији), 
српске земље поново покушавају да се ослободе „ромејског јарма” и остваре пу-
ну самосталност. То им полази за руком тек у време Немањића, када у сложеном 
окружењу, а услед слабљења Византије под последњим Комнинима, стално ме-
њајући спољне савезнике, од Рашке настаје потпуно самостална српска средњо-
вековна држава са јасним културним особеностима и верским опредељењем. То 
ће постати све израженије након што силе Запада, у Четвртом крсташком рату, 
заузму Цариград и на његовим развалинама створе Латинско царство. Иако је 
после пола века Византија повратила своју историјску престоницу и мањи део те-
риторија на Балкану, српска држава јача и шири се у простору на коме је нагло 
ослабио утицај свих великих сила, поготово након што су Татари ‒ Џингисканиди 
из евроазијских степа сатрли пред собом практично све источноевропске и сред-
њоевропске феудалне државе у свом походу на Запад. Почетком 14. века, срп-
ска самостална држава чак израста у балканског хегемона, али накратко: нова, 
османска сила на Југоистоку, откидајући део по део византијских поседа, постаје 
њен геополитички наследник чија је тежња ка потпуном потчињавању целог по-
луострва неутажива. Све до свог ишчезнућа, средњовековна српска држава мо-
ра ради опстанка да „балансира” између сила са југоистока и северозапада, ме-
њајући при томе своју ограничену самосталност за пуну вазалност. Узалуд. Па-
дом Смедерева 1459. нестаје српска држава као геополитички субјект; српске зе-
мље бивају прогутане и раздељене између две велике силе ‒ Угарске (касније 
Хабзбуршког царства) и Османлија, а Срби претворени у погранични народ кога 
обе силе у надметању користе као значајну пограничну силу за међуимперијални 
обрачун. Сви покушаји да се Срби ослободе и васкрсну своју државност за више 
векова осуђени су на неуспех: померање „фронтијера” у најбољем случају значи 
да један вид поробљености мењају другим, често суровијим и непријатељскијим, 
без обзира на допринос који су дали у ратним напорима („велики Турски 
рат”(1683‒1699), ратови 1716‒1718, 1737‒1739, 1788‒1781 („Кочина крајина”). 

Тек на почетку 19. века, у условима слабљења обе империје које се надме-
ћу за превласт на Балкану (понајвише услед последица Наполеонових ратова 
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који су захватили целу Европу и Блиски исток), у Првом српском устанку Срби 
се ослобађају и васкрсавају своју државност. Накратко, Турци се враћају корак 
уназад (1813), али услед промене односа између „великих сила” након Наполе-
оновог дефинитивног пораза (1815) и јачања Руског царства у европској и бли-
скоисточној политици, Други српски устанак поново покреће процес дефинитив-
ног српског државног ослобађања. Он се одвија етапно, у складу са међусоб-
ним односима европских великих сила (континенталних и таласократских) ве-
заних за кризу Османског царства и решавање „Источног питања”. Руске побе-
де над Турцима 1878. године доводе до пуне државне самосталности Србије и 
Црне Горе, две модерне српске државе, али и до њиховог потоњег фактичког 
потпадања под утицај Аустроугарске. Тек на почетку 20. века, са стварањем 
два антагонизована табора између европских сила и ликвидирањем Османског 
царства („болесника на Босфору”), ситуација се мења, али ће српске земље 
своју самосталност и уједињење са сународницима морати да плате страшном 
ценом у крви током Великог рата. Међутим, уместо да буде створена једин-
ствена, увећана српска етничка држава – и српске политичке елите и западне 
силе фаворизују стварање заједничке државе јужних Словена (Краљевина 
СХС, Југославија) у условима нестанка руског континенталног утицаја након 
Октобарске револуције. Прва јужнословенска држава тако постаје део „сани-
тарног кордона” од Балтика до Средоземља, којом се препречавају утицаји Не-
мачке и Совјета према Медитерану.16 Након другог полувремена светског суко-
ба, у измењеним геополитичким околностима у биполарном хладноратовском 
свету, Југославија опстаје као квазинеутрални, међублоковски ентитет чија је 
судбина орочена док се не промене геополитичке околности. Када се у послед-
њој деценији 20. века, са падом комунизма и распадом Источног блока, то де-
си, земља ће се расточити у крвавом грађанског рату, а процеси на Балкану 
вратити у стање које умногоме подсећа на оно са краја 19. века и које је доми-
нантно у историјском смислу: у стање расцепканости и потчињености локалних 
субјеката утицајима међусобно надметајућих „великих сила” које оличавају че-
тири доминантна културно-цивилизацијска и геополитичка утицаја на овим про-
сторима кроз епохе. 

Идентитетски темељи српске стратешке културе 
Описани геополитички услови у којима су настајале, развијале се и нестаја-

ле српске државе на контактном простору цивилизацијских утицаја и њихових 
геополитичких тежњи (на додиру прво западне и источно-хришћанске цивили-
зације, а касније и исламске, оријенталне цивилизације), створили су од Срба 
                              

16 О томе смо писали у: Александар Гајић „Србија и геостратешки интереси великих сила 
1914. и 2014. године”, Зборник „Србија и политика великих сила 1914-2014” (ур. Ђурић Ж. и 
Кнежевић М.), Институт за политичке студије, Београд, 2014. 
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један „гранични народ”, отворен за различите културне утицаје. То је видљиво 
још од времена процеса формирања српског народа који се конституисао ме-
шањем словенских племенских заједница и раније романизованог балканског 
становништва. У овом процесу, који је, по свему судећи, трајао неколико векова 
(VI–XI век), млад српски етнос био је изузетно отворен за различите утицаје, 
стварајући од различитих етничких група ‒ словенских племена и балканских 
староседелаца на различитом цивилизацијском нивоу, јединствени народ. 

Српски народ, иако „гранични”, није народ „између истока и запада”, ни овде 
ни онде, већ јасно идентитетски одређен као најзападнији народ источног хри-
шћанства. Његова култура, још од времена српске етногенезе у раном сред-
њем веку, припада источноправославном културно-историјском типу, односно 
простору цивилизације тзв. „византијског комонвелта” (Д. Оболенски).17 И по-
ред тога, пре свега захваљујући геополитичким утицајима са свих страна, срп-
ски културни идентитет се од свог настанка, па кроз цео свој развој понашао 
еластично-отворен и у знатној је мери био пријемчив за различите утицаје.  

У српском идентитетском језгру хришћанска духовновредносна вертикала и 
њен етос представљају извориште којим је селективно превредновано претхри-
шћанско културно наслеђе старoседелаца и словенских досељеника од којих је 
формиран нови, на размеђи истока и запада, „гранични” етнос. Основа српског 
идентитета лежи у светосављу које је, успостављањем аутокефалне цркве и 
крунисањем српске народне династије, те уобличењем српске средњовековне 
државе, заокружио први српски архиепископ Свети Сава Немањић. „Свети Са-
ва је Завет Србов са Богом утемељио на православљу, на правој вери и ауто-
кефалној црквености као основи србског заветног идентитета. Он није поисто-
ветио нацију са вером, већ је нацију засновао на вери, светитељски, есхатоло-
шки, небескосрбски засновавши србску историју.”18 С тим ставом слаже се и 
Жарко Видовић, истакнути православни филозоф наших дана: „Тајна српске 
историје, живота народне заједнице у Цркви, јесте тајна Христа, Светог Саве, 
Светосавског Завета датог на Жичком сабору а потврђеног и Заветом Косов-
ским. Ако су Срби народ заветни, онда то могу бити само зато што Србе као 
историјску заједницу није стварала и у историји одржавала држава, него Цр-
ква.”19 Владика Николај Велимировић (Св. Николај Жички) описује светосавље 
као срж идентитета Срба. Представља га као вид охристовења и оправославо-
љења српског народа са свим његовим специфичностима у историјским окол-
ностима. У питању је најстарији вид предмодерног, духовног и широкогрудог 
родољубља чија је основа народна Православна црква.20 „Шта означава на-
                              

17 Димитрије Оболенски, Византијски комонвелт, Просвета, Београд, 1996. 
18 Матеј Арсенијевић, „Завет – пут србског богословља”, предговор за: Видовић Жарко, 

Суочење православља са Европом, Светигора, Цетиње, 1997, стр . 12. 
19 Жарко Видовић, Историја и вера, Светигора, Цетиње, 2008, стр. 43.  
20 Детаљније: Николај Велимировић, Национализам Светог Саве, Предавање на КНУ, 1935, 

https://www.scribd.com/doc/30345462/Vladika-Nikolaj-Velimirovic-Nacionalizam-Svetog-Save 
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родна црква? Означава једну самосталну црквену организацију, са својом цен-
тралном влашћу из народа и у народу; са народним свештенством, народним 
језиком и народним обичајним изразом своје вере. Насупрот таквој народној 
цркви стоји ненародна или интернационална црква, са централом изван наро-
да, са свештенством одасвуда, са језиком туђим и са уједначеним, униформи-
саним, изразом своје вере. Шта је природније и корисније? Несумњиво народна 
црква. Она има своје оправдање у Јеванђељу. Сам Спаситељ је заповедио 
апостолима Својим: идите и научите све народе. Тим речима Он је признао на-
роде као природне јединице Своје васељенске цркве... Народна црква изискује 
народну династију у држави. Кад су људи из самог народа духовне вође, онда 
и државне вође треба да су људи из самог народа. Паралела је овде и логична 
и у пракси неизбежна. Ујединивши народну цркву Свети Сава је почео уређива-
ти народну државу. Најважнији његов акт у уређењу државе јесте утврђење на-
родне династије. Он је крунисао Стевана за краља не за то што му је Стеван 
био брат, него за то што је био православни Србин и уз то законити носилац 
државне власти.”21 Светосавље никада није било освајачко, експанзионистичко 
или ускогрудо националистичко: „Народна држава за Светога Саву значила је 
отаџбину, земљу отаца наших, у којој живи један и исти народ. Не иде народна 
држава докле мач може ићи, него мач сме ићи само до граница једне народне 
државе, то јест отаџбине. Ако се дозволи да се држава простре докле мач мо-
же досегнути, онда држава престаје бити народна, престаје бити отаџбином и 
постаје империјом. У том случају држава добија територијално али губи морал-
но; добија у материјалним димензијама али губи у интензивности духовне и мо-
ралне снаге; јер постаје мешавином крви, језика и расположења, а таква меша-
вина производи страх, немир, себичност, грабеж, и осећање сталне несигурно-
сти. Од Светога Саве до Душана српски народ је имао народну државу. Душан 
се удаљио од светосавског идеала, створио је империју, и тиме припремио про-
паст отаџбини, то јест народној држави..”.22 Јеванђеоски национализам Савин 
и национални идентитет на њему грађен је специфичан, духовно усмерен и 
свенародан: „По схватању Светог Саве живот је народни једна недељива цели-
на како физички тако и духовно и морално. Отуда су и све гране народног жи-
вота и установе недељиве, спојене не механички једна уз другу него срасле 
једна с другом тако да животни сокови струје из једне у другу.”23 Из ове пер-
спективе Свети Сава је установио и српску просвету и српску културу: „Отац 
наше народне просвете Свети Сава је схватао просвету као знање и вежбање. 
Пре свега као знање врлина и вежбање у врлинама. Отуда је народна просвета 
у органској и нераскидљивој вези са народном црквом. Јер Црква је најбогатија 
ризница знања о врлинама и метода вежбања у врлинама. Школа није за то да 
да многа знања него да одучи омладину од злоупотребе знања. Јер није тако 
                              

21 Ibid.  
22 Ibid, 
23 Ibid. 
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тешко стећи знање као не злоупотребити га. Знање се може стећи и ван школе. 
Но школа је вежбаоница у врлинама јаког карактера, вежбаоница у употреби 
стеченог знања, на добро своје и свога народа... Култура је спољашњи умет-
нички израз народног ума и осећања. Свети Сава је неуморан био у стројењу и 
стварању. И све што је он постројио и створио представља савршен уметнички 
израз: било да је то грађевина, као што су Хилендар и Жича, или народни оби-
чај као прослављање крсне славе, или одабраност језика којим је он говорио и 
писао. По његовом примеру и надахнућу народ је српски успео да сазда своју 
савршену националну културу, то јест да да савршен својствен израз свога ума 
и срца у зидарији, у везу и тканини, у песми и причи, у резби и боји, у неисцрп-
ној мудрости, у красоти обичаја и у отмености понашања.”24 

Иако од времена Немањића дефинитивнo опредељена за византијско-пра-
вославни културно-цивилизацијски круг, српска светосавска култура била је 
стално изложена знатним спољним утицајима. Према свима њима она се одно-
сила отворено, али и флексибилно, увек са дозом резервисаноси, критички их 
проверавајући кроз своја основна уверења и искуство. На то указују и најшири 
видови стваралаштва у немањићком периоду. „Све што је издржавало ову про-
веру, било да је реч о технолошким (рударство које су донели Саси, венецијан-
ска банкарска достигнућа) или пак интелектуално-културним утицајима, без ве-
ћих проблема је прихватано и практиковано. О томе најбоље сведочи средњо-
вековно српско стваралаштво у своја три најизраженија облика – живопису 
(сликарству), књижевности и архитектури. Тако нам, рецимо, развој архитекту-
ре говори о наизменичним утицајима који су доприносили сменама грађевин-
ских стилова у Србији. Рашки стил нпр. има приметне утицаје романичног За-
пад које уклапа у византијски план једнобродних цркава и литургичну намену 
простора, док следећи, српско-византијски стил даје особене домаће печате 
утицајима ткз. “византијске ренесансе” Палеолога. Трећа архитектонска фаза – 
моравски стил даје посебан домаћи печат архитектури, прихватајући и китња-
сте, оријенталне утицаје које је доносио ислам, са ренесансном уметношћу, ко-
ја је у то доба била на Западу на врхунцу. Слични се утицаји могу приметити и 
у другим уметностима.”25 Оно, пак, што се у односу на хришћанску срж српске 
културе показивало спорним је или превредновано и тако измењено делимично 
усвајано, или је, ако би се то показало неуспешним, одбацивано. 

Из светосавске народне традиције ‒ народне државе и народне цркве, а у 
специфичним историјским и геополитичким приликама, изникао је и специфичан 
концепт народне одбране и њене стратешке културе. Њу одликује изузетан осе-
ћај самосвести, слободарства и спремности за жртву за идеале слободе при су-
протстављању неправди и голој сили туђина и свих оних који му служе. Самобит-
ност и слобода у српској стратешкој култури се врхунски вреднују, али у оквири-
                              

24 Ibid.  
25 Александар Гајић, „Проблем српског културног идентитета”, Културна политика у Ср-

бији, НСПМ – посебно издање, Београд, 2008, стр. 138. 
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ма хришћанског морала који духовне, „небеске” вредности претпоставља земаљ-
ским, пролазним и материјалним добрима. Политичка и војна савезништва, др-
жавни интереси и могући добици (као и супротне појаве – супротстављање над-
моћном непријатељу и потенцијални губици) никада се не посматрају изоловано 
и профано, мимо морално-духовних димензија, већ се целокупна стварност пре-
мерава интегрално: хришћанским, „небеским аршинима”, будући да преовладава 
убеђење у коначни тријумф правде засноване на жртви, а привремености сваког 
овоземаљског успеха који није морално подупрт („Земаљско је за малена цар-
ство, а Небеско увек и до века”). Када се реалполитички интереси подударе са 
моралним осећањем и праведношћу мотива, борбени дух српског ратоводства је 
ванредно висок и поприма жртвено-херојске размере, без обзира на однос снага 
и шансе за успех ослободилачких и слободарских циљева датих стратегија. О 
томе сведоче епопеје из два српска устанка, Првог светског рата и одбране Косо-
ва и Метохије 1999. године. Када се, међутим, реалполитички разлози разилазе 
са моралним осећањима, Србима недостаје ентузијазам да следе политике које 
реалполитичку пробитачност граде на мањку морала (пораз у Српско-бугарском 
рату, народно супротстављање пакту са силама Осовине 27. марта 1941, што су 
англосаксонски таласократи вешто искористили за државни преврат итд.). Чак и 
када „духовни” идеали правде и слободарства доживе своју секуларизацију и по-
служе се другачијим, профаним идеолошким циљевима – они још неко време би-
вају снажно „погонско” средство изразите борбености (нпр. у случају партизан-
ског покрета у Другом светском рату).  

Савезништва из нужде или интереса из перспективе традиционалне српске 
стратешке културе су оправдана само ако не иду на уштрб праведности и сржи 
слободарства, односно опстанка базичних моралних вредности или раније из-
војеваног степена слободе/аутономности; она се увек сагледавају контекстуал-
но у односу и на овоземаљске прилике и морално осећање (праведност). У том 
смислу, погледи српске традиционалне стратешке културе са одобравањем 
гледају на вазална савезништва Срба са страним завојевачима као на „нужно 
зло” којим се чува самобитност, народни обичаји и морал (нпр. наизменично 
служење деспота Стефана Лазаревића и Ђурђа Бранковића Турцима и Угри-
ма, служење „граничара” са обе стране турске границе сукобљеним царевима), 
како би се очувале црквено-народне привилегије и аутономија. И поред тога, 
Срби су несклони дуготрајним, формалним савезништвима и опредељивањима 
која воде у сврставања у таборе који пренебрегавају посебност и моралне 
оквире деловања ради стварних или наводних интереса.  

У погледу геополитичке самоидентификације и идентификације других, при-
јатеља и непријатеља, традиционална српска стратешка култура има израже-
но, али недовољно јасно испрофилисано осећање на основу којег врши ова од-
ређивања: Срби себе доживљавају као историјским и географским приликама 
изразито континенталан/телурократски одређен народ који се пореклом, јези-
ком и духовно идентификује са просторима словенске прапостојбине, тј. са ру-
ским/евроазијским Североистоком. Са њим српска стратешка култура неумитно 
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предосећа; она има исте пријатеље и непријатеље, исте тежње ка очувању је-
згра својих територија и тежњу приступа морима, има исту судбину и развојне 
цивилизацијске фазе. У овом кључу Срби идентификују и своје непосредно 
окружење и његова геополитичко-цивилизацијска одређења (нимало случајно 
Хрвате/јужнословенске католике сматра Латинима/Западњацима, а словенске 
муслимане/Бошњаке идентификује са Турцима), док немачке континенталисте 
и англосаксонске таласократе види као међусобно конфронтиране, али једнако 
непријатељске завојеваче који подупиру све српске историјске непријатеље ра-
ди својих циљева, а на непосредну геополитичку штету Срба и српских зема-
ља. Ова интуитивна идентификација, на први поглед, често делује као сувише 
проста симплификација, али, када се мало дубље осмотри – она се показује (уз 
мања одступања и изузетке) као прилично адекватна.  

Посебно је занимљиво да и други крупи геополитички фактори на идентичан 
начин (само са другим вредносним предзнаком) идентификују Србе као телуро-
крате, „мале Русе” на Балкану итд. „’Велики’ имају представу о Србима и срп-
ским земљама коју поједностављено и стереотипно, али ипак у основи тачно, 
сублимира руски историчар Константин Никифоров: ’Срби су мали народ са 
менталитетом великог народа’. Стога настоје да их ’сведу на праву меру’, тј. да 
их учине безопасним. Кроз призму глобалних и регионалних ’играча’ тај трет-
ман српског чиниоца ипак не досеже више од нивоа геополитичког објекта, који 
зависи од њихових глобалних концепцијских поставки и тренутних балканских 
интереса. Тако, римокатолички свет учитава српски простор као terra missionis, 
велике западне атлантистичке силе – као део тампон-зоне од Балтика до Сре-
доземља и експонента Русије на Балкану, Русија – као интегрални део словен-
ско-православне заједнице и исходиште (нео)евроазијског вектора, германски 
фактор – као сметњу за комплетирање mitteleurop-ске доминације и ’продор на 
Југоисток’, турско-исламски блок – као прекид у трансбалканској ’Зеленој тран-
сверзали’ и бараж неоосманистичком ширењу, надолазећа Кина – као важног 
посредника на ’Појасу и путу’, тј. карику која повезује европске секторе (копне-
ног) ’Економског појаса Пута свиле’ и ’Поморског Пута свиле’ за 21. век.”26 

Проблем модерне идентитетске располућености  
и њене последице на српску стратешку културу 

Да би комплексна природа српског геополитичког положаја и српског иден-
титета у модерном добу била још замршенија, класични идентитет и, следстве-
но, стратешка култура код Срба током претходна два века доживели су значај-
ну промену, тј. делимичан отклон од својих традиционалних идентитетских по-
зиција. У питању су, пре свега, последице крупних историјских ломова услед 
                              

26 Миломир Степић, „Геополитички темељи српске стратешке културе”, Војно дело, бр- 8/2019, 
година LXXI, Министарство одбране, Институт за научне информације, Београд, 2019, стр. 171. 
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геополитичког судара крупних играча преко српских леђа који су довели не са-
мо до великих жртава и идентитетских конверзија делова српског народа у 
идентитете подобне инструментализацији ових културноцивилизацијских и гео-
политичких стремљења, већ и до делимичне измене идентитета преосталих 
Срба услед низа изниклих слабости и мањкавости.  

Наима, још крајем средњег века, падом под османско ропство, светосавска 
култура са својим главним карактеристика била је онемогућена да израсте и раз-
вије се у свом пуном изразу, већ је пресечена баш у периоду када је почела да 
стасава. Након тога је, услед наметнутих околности, отпочео обрнути процес кул-
турне регресије на ниже нивое. „Партикуларизација, локализми, разна паганска 
наслеђа и етно-психолошке регионалне разлике нису дочекале свој пун, квали-
тетни преображај јер је он, доласком страних завојевача пресечен, да би се у ви-
шевековном интерегнуму исламске доминације на Балкану догодио обрнути про-
цес... Повратак у племенске заједнице, проширена породица – задруга, претва-
рање литургијске религиозности у обичајност и повлачење писане и усмене тра-
диције у корист митских, нејасних представа – све то су манифестације опште-
друштвене регресије узроковане реакцијама на потчињавање балканског станов-
ништва и њихове културе, то јест наметањем власти и образца културе ислам-
ских освајача.”27 Државне институције, право, економски потенцијали, друштвене 
елите и грађански сталежи – ишчезнули су током векова ропства, док су духов-
ност/религиозност, писменост и општа култура знатно опали у широким слојеви-
ма услед изнуђеног повлачења Православне цркве као носиоца темељне духов-
не вертикале српског обрасца културе. То је представљало велику потешкоћу за 
спровођење приступа резервисане отворености и стварања контратеже опасним 
утицајима како би се сачувала идентитетска самобитност.  

Главни српски проблем био је недостатак друштвених и културних елита, наро-
чито од времена када је јужно од Саве и Дунава поново створена српска држава. 
„Покушаји да се она створи били су ометани разним узроцима као што су стални 
ратови и масовне погибије најбољих слојева друштва (тек формираних да преузму 
улогу пуне друштвене изградње) сиромаштво и заосталост, али и услед вишеве-
ковне окупације наслеђен отпор сваком облику власти зарад локалних, фамилијар-
них и личних интереса.”28 У овом периоду јачали су модернизацијски утицаји који 
су растакали строгу патријархалну обичајност која је попримала све формалније, 
па и лицемерне обрисе. То је незрелу српску грађанску класу, која је желела да се 
отисне из окриља сиромаштва и заосталости, довело до другог екстрема: до фор-
малног, некритичког усвајања спољних утицаја, чији су се обрасци ефикасности и 
тежње ка личном успеху спојили са оним најгорим што се представљало као мен-
талитетски „наше” ‒ са личним комплексима, оптерећеношћу сујетом и користољу-
бљем које је попримало фарсичне димензије (феномен „покондирене тикве”).  
                              

27 Александар Гајић, „Проблем српског културног идентитета”, Културна политика у Ср-
бији, НСПМ – посебно издање, Београд, 2008, стр. 140. 

28 Ibid, стр. 141. 
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Стремљења ка изградњи модерне српске националне државе и њене кул-
туре, услед свега уоченог, махом се претворило у пуко опонашање западних 
образаца који нису били дубински проживљени и адаптирани, већ незрело 
имитирани. Без јасне свести о унутрашњој антиномичности целе западне мо-
дерности, њеног смера и динамике, а нарочито њеног суштинског одвајања 
од предмодерних традиција и метафизичких усмерења ради центрирања на 
поједине издвојене сфере „овостраног” битисања – српска је држава хитала 
да под овим доминантним упливима изгради, поред и око државног, и своје 
културно здање.  

У реактивно-конзервативним фазама, односно раздобљима када проје-
кат модерности на Западу није попримао своје радикалне идеолошке изра-
зе нетрпељивости ка традиционалним културним вредностима, институцио-
нални домашаји некритичког усвајања ових у Србији имали су делимичног 
успеха. У тим периодима по увезеним моделима грађена је национална др-
жава и умерено напредовала. Међутим, и у позадини ових успешнијих пло-
дотворних фаза нарастале су негативне појаве: отуђења припадника виших 
слојева од народних маса, културни расцепи и презир према сопственом 
културном идентитету, бујање бирократије, помодарство... Са друге стране, 
у супротним, радикално-прогресивистичким фазама нарасле противуречно-
сти доводиле су ‒ комбинацијом унутрашњих и спољних, међународних ути-
цаја ‒ до шизофреног стања српског идентитета и културе. То је више пута 
ескалирало у идеолошке експерименте делимичног или пуног реконституи-
сања идентитета државно-политичким мерама, све кроз креирање и наме-
тање новог идентитетског модела који је отворено или прикривено ништио 
претходно наслеђе и образац културе, интерпретирајући га у новом поли-
тичко-идеолошком кључу.29 У питању је био међуратни, вештачки и у сваком 
смислу неуспешни „југословенски” идентитетски експеримент. Он је, полазе-
ћи од западних модела „nation building”-a на углавном јединственом говор-
ном подручју, од припадника различитих културно-цвилизацијских твореви-
на покушавао да креира „троимену”, „троплемену” нацију, жртвујући тој иде-
ји већину дотадашњих српских достигнућа и његов идентитет. Следио је на-
редни, на њега наслоњен, југословенски комунистички образац на који се, 
након слома југословенског државног пројекта, накалемило новокомпонова-
но пост-југословенско западњаштво. У његовој суштини, ради се о тежњи ка 
антиидентитеском, противнародном усмерењу набеђених грађанских елита. 
Оне, пошто немају морала и храбрости за ванредно тежак геополитички по-
ложај у којем се поново нашао народ коме нерадо припадају, верују да ће 
отклоном од њега, те његовом темељном идентитетском променом („проме-
ну свести” кроз претходно оцрњивање и одбацивање свега оног што овај 
                              

29 Детаљније: Александар Гајић, „Глобализација културе и идентитет – о једног локалној 
заблуди”, Српска политичка мисао, год 16, vol 23, No 1/2009, Институт за политичке студије, 
Београд, 2009, стр. 117-130. 
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идентитет у суштини оличава) одобровољити доминантне стране силе да их 
„поштеде” и оставе им њихове личне привилегије да живе „као сав норма-
лан свет”, под условом да беспоговорно служе туђим геополитичким циље-
вима и клањају се њиховом нормативном поретку. Све то се приказује као 
рационални избор или нужда, или пак обоје. Из ове матрице потичу алтер-
нативни видови српске стратешке културе који, кроз пропагирање нормали-
зације и беспоговорног придруживања великим западним наднационалним 
политичким и војним интеграцијама, почетком 21. века почињу да домини-
рају у политичком и јавном дискурсу, без обзира на то што је њихов одјек у 
народу маргиналан и, углавном, презрен.30 

Уместо закључка: савремени балкански геополитички 
токови и простор за стратешко деловање 

Распад социјалистичке Југославије по окончању Хладног рата довело је 
до геополитичког преуређења Балкана, при чему су Срби били етнички очи-
шћени са готово трећине свог традиционалног етничког простора. „Потискива-
ње Срба из српских земаља најинтензивније је на југу, југозападу и западу; 
тај процес је континуиран, а зависно од раних или мирнодопских услова доби-
ја различите видове реализације.... Редуковање и фрагментација српских зе-
маља врши се ради преузимања геополитички кључних зона у којима су из-
ворно партиципирали Срби и спречавања да они уђу у састав јединствене 
српске државе, која би у својим историјски и национално адекватним граница-
ма била најзначајнији фактор на Балкану.”31 Потискивањем од запада и југо-
запада, српске етничке масе се одаљују од приступа Јадранском мору и саби-
јају у правцу језгра настанка њихове модерне држава. По истој логици одвија 
се одвајање Црне Горе из заједничке државе са Србијом, као и насилна сеце-
сија Косова и Метохије из састава Србије. Исход је јасно видљив: Србија и 
Срби су на прелазу из 20. у 21. век, постали „сабијени” и стављени у својевр-
сни „геополитички гето”, у контролисано окружење. Наиме, од последње де-
ценије 20. века, цео простор Балкана се поново претворио у оно што је био 
вековима, до периода светских ратова ‒ у простор геополитичких „прекомпо-
зиција и надметања између блискоисточних сила, Средње Европе као страте-
шког дела Запада и источног утицаја који је у том тренутку био у константном 
                              

30 О алтернативном моделу српске стратешке културе видети: Игрутиновић Милан, 
„Блумфилдов модел поткултура и могућа примена у разумевању стратешке културе Србије”, 
Војно дело, бр. 8/2019, година LXXI, Министарство одбране, Институт за научне информаци-
је. Београд, 2019, стр. 274. 

31 Миломир Степић, „Срби и етно-демографско окружење – међузависност популационих 
и геополитичких процеса на Балкану”, Српско питање – геополитичко питање, Јантар гру-
па, Београд, 2004, стр. 253.  
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повлачењу”.32 У новом издању поново се делом оживљавају многе димензије 
традиционалног „Источног питања”: сви „класични” геополитички актери, ве-
лике силе различитог културно-цивилизацијског предзнака су ту, као и правци 
њиховог деловања; на исти политички и културно-цивилизацијски начин су им 
подложни домицилни народи и њихове државе који се инструментализују 
кроз међусобну антагонизацију. 

Утицај англоамеричких атлантиста на Балкану данас је и даље преовлађују-
ћи, мада је приметан пораст утицаја и свих осталих геополитичких играча: 
„средњоевропљана”, евроазијских континенталиста и Оријента (неоосмани-
зма). Све то се рефлектује на државе и народе Балкана, од којих су неки инте-
грисани у ЕУ и НАТО, док су остали у процесу придруживања. Атлантисти пока-
зују јасне намере да кроз „кризни менаџмент” задрже своју доминантну позици-
ју на Балкану, да осујете и умање утицаје других геополитичких опција. Три 
остала снажна геополитичка актера за сада покушавају да повећају своје „уче-
шће” у приликама на Балканском полуострву и пројектују на њега своје разли-
чите стратешке интересе. Континенталисти настоје да кроз овај простор пове-
ћају своје културно, политичко и економско присуство и изграде енергетске ко-
ридоре како би релаксирали односе на простору западног дела „Римланда” са 
регионалним центрима моћи, повезали се и приближили са њима, заузимајући 
тако дугорочно позицију „централног балансера” у настајућем мултицентрич-
ном међународном систему. „Средњоевропљани” желе да повећају свој еко-
номско-политички утицај на „неинтегрисаном” југоистоку Европе, обезбеде про-
ходност главних комуникационих праваца (копнени путни правци, речни ток Ду-
нава) према Оријенту и црноморском басену, као и да, што је више могуће, па-
цификују или бар спрече преливање дестабилишућих таласа на ободе сопстве-
не економске „пан-области”, средишњег дела Европске уније која је, у целини 
гледано, у судбоносном превирању и трансформацији. Малоазијски/„неоосман-
ски” утицај настоји да кроз повећано економско и политичко деловање реализу-
је бар почетне циљеве „дубинске” стратегије повратка на Балкан (у којој је 
кључно овладавање простором Македоније). Новина у балканским геополитич-
ким приликама јесте и, по први пут, значајније присуство петог великог играча 
са Далеког истока ‒ Кине, која је у својој глобалној економско-политичкој екс-
панзији доспела и до овог важног дела Римланда. „Балкан за Пекинг предста-
вља важан део пројекта јачања политичких, инфраструктурних, економских и 
монетарних веза између Кине, Централне Азије и Европе. Кина жели да кроз 
инвестиције у инфраструктуру убрза стварање мреже лука, логистичких цента-
ра, путева и железница како би се створили повољни услови за диверзифика-
цију кинеског теретног и енергетског транспорта, проширило тржиште, дистри-
буирали производи и унапредила трговина на релацији Исток‒Запад”.33  
                              

32 Александар Гајић , САД и распад Југославије – поглед из двадесетогодишње пер-
спективе, Национални интерес 2/2011, VII, vol. 11, стр. 65. 

33 Сања Арежина, „Кинески ’Нови пут свиле’ и Балкан“, Култура полиса, година 12, По-
себно издање, Нови Сад, 2015, стр. 177. 
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Дате околности „представљају знатно повољније перспективе по српске 
стратешке интересе од оних досадашњих: узроци српске стратешке дефанзи-
ве, територијалног узмицања и ’сабијања’ лежали су пре свега у одсуству стра-
тешке помоћи њој наклоњених сила а подударности стратегија чак три од чети-
ри доминантне ’велике силе’ које су своје циљеве на овом простору остварива-
ли пре свега на српску штету. Реализација геоекономских стратешких пројекта 
помаже да се од раније успостављени геополитички односи једним делом пре-
окрену: улазак Кине као петог стратешког играча, уз повратак Србима традици-
онално наклоњене Русије не значи само присуство два савезника наклоњенија 
српским интересима, већ, последично, и делимични преокрет ставова још два 
значајна регионална играча – средњоевропског (Немачка) и оријенталног (Тур-
ска). У коначном исходу, то значи да би, временом, досадашњи неспорни реги-
онални хегемон (атлантисти, тј. САД) могао да остане усамљен у покушајима 
одржавања своје геостратешке премоћи која ће неспорно слабити”.34 Дугороч-
не тенденције, правци и јачине деловање свих геополитичких „великих играча”, 
унутрашње прилике на самом простору „неинтегрисаног Балкана”, а највише 
процеси унутар саме ЕУ (пре свега системска криза ЕУ), дакле, говоре у прилог 
даљег успоравања евроатлантских интеграционих токова уз повећан степен 
нестабилности читавог региона. 

Досадашњи токови овог комплексног геополитичког надигравања изискују 
енергичан одговор Србије и уобличавање стратешког понашања сходно ван-
редно тешким околностима које стоје пред Балканом у наредним деценијама. 
Српски традиционални идентитет и њему следствени културни образац, те кла-
сична стратешка култура која се показује сваком могућом приликом, несумњиво 
представљају темељ опстанка Срба на територијама на којима живе, пошто су 
неки њихови делови остали ван граница Србије, у околним често према Срби-
ма и њиховом опстанку ненаклоњеним државама. Без „укотвљавања” у класич-
не идентитетске оквире и сходно стратешко-интегративно понашање, Срби на 
постјугословенском простору (прво ван Србије, а после и у матичној земљи) 
осуђени су на дуготрајно, поступно слабљење и ишчезнуће, које никакве надна-
ционалне интеграције нити приступање војним савезима неће зауставити, на-
против. Ослоњени на њега, Срби добијају идентитетско упориште не само да 
издрже и опстану већ и да, поступно, разложно реализују своје општестрате-
шке интересе, пре свега на простору где имају већину или где живе у средина-
ма у којима преовладава већински православни живаљ (Црна Гора, Република 
Српска, Македонија) са отвореном могућношћу да, када се стекну повољније 
околности услед промене баланса снага, остваре и историјско приближавање 
са муслиманима словенског порекла (пре свега Бошњацима) на основама тра-
диционалних вредности и њихових животних параметара.  
                              

34 Александар Гајић „Актуелна геополитичка позиција Србије: између атлантизма, евроа-
зијства и кинеског утицаја”, Политика националне безбедности 2/2018, година IX, vol. 15, Ин-
ститут за политичке студије, Београд, 2018, стр. 25-26. 
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Савремене прилике сваком протеклом годином постају све погодније за по-
ступни прелазак из дефанзивног приступа у отворени, полуофанзивни, кроз 
свесрдно коришћење новоствореног маневарског простора за балансирање из-
међу различитих геополитичких опција и њихових често делимично супротста-
вљених интереса, што је и главна одлика традиционално српског резервисано-
отвореног приступа (уз љубоморно чување своје посебности и слободе) и стра-
тешке културе кроз векове. Највећи проблем преусмеравању на ове традицио-
налне идентитетске и стратешко-културне координате представља један део 
овдашњих отуђених псеудоелита. Оне, услед негативних предубеђења и пост-
модерног идентитетског отклона од традиционалних идентитетских одређења, 
упорно намећу стварности неадекватне представе о нужности прикључивања 
(bandwagoning) западној политичкој и војној опцији (уз неувиђање да се ради о 
две различите геополитичке и војнобезбедносне концепције које су међусобно 
супротстављене), уз потпуно неразумевање шанси које отвара сарадња са дру-
гим геополитичким „играчима” и балансирање између њих. Али, то је већ уну-
трашњи идентитетски и социо-политички проблем Србије, пре свега њених ве-
ћих урбаних центара.  

Литература 

[1] Арежина Сања, „Кинески „Нови пут свиле” и Балкан”, Култура полиса, година 12, 
Посебно издање, Нови Сад, 2015. 

[2] Арсенијевић Матеј, „Завет – пут србског богословља”, предговор за Видовић 
Жарко, Суочење православља са Европом, Светигора, Цетиње, 1997. 

[3] Велимировић Николај, Национализам Светог Саве, Предавање на КНУ, 1935, 
https://www.scribd.com/doc/30345462/Vladika-Nikolaj-Velimirovic-Nacionalizam-Svetog-Save. 

[4] Видовић Жарко, Историја и вера, Светигора, Цетиње, 2008. 
[5] Гајић Александар „Србија и геостратешки интереси великих сила 1914. и 2014. 

године”, Зборник „Србија и политика великих сила 1914–2014” (ур. Ђурић Ж. и Кнежевић 
М.), Институт за политичке студије, Београд, 2014. 

[6] Гајић Александар, „Проблем српског културног идентитета”, Културна политика 
у Србији, НСПМ – посебно издање, Београд, 2008. 

[7] Гајић Александар, „Глобализација културе и идентитет – о једног локалној заблуди”, 
Српска политичка мисао, год 16, vol 23, No 1/2009, Институт за политичке студије, 
Београд, 2009. 

[8] Гајић Александар , САД и распад Југославије – поглед из двадесетогодишње 
перспективе, Национални интерес 2/2011, VII, vol. 11. 

[9] Гајић Александар, „Актуелна геополитичка позиција Србије: између атлантизма, 
евроазијства и кинеског утицаја”, Политика националне безбедности 2/2018, Година IX, 
vol. 15, Институт за политичке студије, Београд, 2018. 



ВОЈНО ДЕЛО, 4/2020 
 

 208  

 

[10] Gray Colin, „Strategic Culture as Context: The First Generation Strikes Back,” Review 
of International Studies, vol. 25, no. 1, January 1999. 

[11] Дугин Александар, Основи геополитике, КЊИГА 1, Екопрес, Зрењанин, 2004. 
[12] Калајић Драгош, „Велике силе против српског народа”, Геополитичка стварност 

Срба, Институт за геополитичке студије, Београд, 1997. 
[13] Макиндер Халфорд, Демократски идеали и стварност, Метафизика, 

Београд, 2009. 
[14] Милетић Андреја, „Искушења геополитичког земљотреса”, Зборник радова 

Тајна Балкана (ур. Б. Матић), СКЦ, Београд, 1995. 
[15] Оболенски Димитрије, Византијски комонвелт, Просвета, Београд, 1996. 
[16] Russell Weigley, The American Way of War: A History of United States Military 

Strategy and Policy, Macmillan Publishers Ltd,New York, 1973. 
[17] Snyder Jack, Soviet Strategic Culture: Implications for Nuclear Option, RAND 

Cooperation, Santa Monica, 1977. 
[18] Spykman Nicholas, The Geography of Peace, Harcourt, Brace&Co, New York, 1944. 
[19] Spykman Nicholas, America`s Strategy in World Politics: The US and the 

Balance of Power, Harcourt, Brace&Co, New York, 1942. 
[20] Степић Миломир, У вртлогу балканизације, Службени лист СРЈ, Београд, 2001. 
[21] Степић Миломир, „Геополитички темељи српске стратешке културе”, Војно дело, 

бр. 8/2019 ГОДИНА LXXI, Министарство одбране – Институт за научне информације. 
Београд, 2019. 

[22] Степић Миломир, „Срби и етно-демографско окружење – међузависност 
популационих и геополитичких процеса на Балкану”, Српско питање – геополитичко 
питање, Јантар група, Београд, 2004. 

[23] Стојановић Станислав, „Посебност односа стратешке културе и стратегије”, 
Војно дело, бр. 8/2019 ГОДИНА LXXI, Министарство одбране – Институт за научне 
информације. Београд, 2019. 

[24] Стојковић Момир, „Геополитички чиниоци балканизације”, Зборник (ур. Бранислав 
Матић) Тајна Балкана, СКЦ, Београд, 1995. 

[25] Toje Аsle, „Strateška kultura kao analitički alat – istorija, mogućnosti, geopolitika 
i vrednosti: primer EU”, Bezbednost Zapadnog Balkana, Centar za civilno-vojne odnose, 
god. 4, br. 14, jul-septembar 2009, Beograd, 2009. 

[26] Hart Sir Basil Henry Liddell, The British Way in Warfare, Faber & Faber limited, London, 
1932. 

[27] Hanson Victor Davis, The Western Way of War: Infantry Battle in Classical Greece. 
Alfred A. Knopf, 1989. 2nd. ed. 2000. 

[28] Шушић Славољуб, Балкански геополитички кошмар, Војно-издавачки завод, 
Београд, 2004. 

[29] Weigley Russell, The American Way of War: A History of United States Military 
Strategy and Policy, Macmillan Publishers Ltd, New York, 1973. 



Оригинални научни рад 
 

 209  

 

The Geopolitical Framework  
of the Serbian Strategic Culture 

tarting with the definition of the concept of strategic culture and its substantive 
extension and improvement, the paper examines the links between the geo-

political framework or the geopolitical determination of the state and its strategic 
culture, in this case - the Serbian state and the Serbian people. By observing the 
creation of the Serbian identity and the Serbian strategic culture from a historical 
perspective through the prism of the key geopolitical processes of “long duration” in 
the Balkans, we further study the specifics of the Serbian identity and the Serbian 
strategic culture in its contemporary major variants. The second part of the paper 
then examines the contemporary geopolitical processes in the Balkans and the posi-
tion in which Serbiaand the Serbian people are placed, as well as the perspectives 
to which they can lead. The final part of the paper, taking all this into account, looks 
at Serbian possibilities in contemporary geopolitical circumstances to achieve its vital 
general strategic goals that are in line with the basic features of the historically 
dominant Serbian strategic culture. 

Key words: strategic culture, geopolitics, Serbian identity, Balkans, Rimland, Great 
Powers 
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ажан израз савремене стратешке културе, као специфичног 
односа према војној сили и употреби војне силе, посебно 

када је реч о европском простору, представља пракса неутралних 
држава. Иако се чинило да смер међународне политике задобија 
обрисе у којима је такво колективно разумевање реалности тешко 
одрживо, неутралност, уз бројне изазове, наставља да траје, пока-
зујући се као веома динамичан и адаптибилан концепт.  

Појава интернационализма након Првог светског рата, посебно 
интензивирање интеграцијских трендова након окончања хладног 
рата, оснажило је процес стварања основа за једну нову антират-
ну безбедносну визију европског простора. У основи таквих насто-
јања била је промоција сарадње и дијалога и потискивање значаја 
војне силе у односима између европских држава, чиме је започео 
процес утемељивања стратешке културе Европске уније као 
аутентичног постнационалног модела. Нова стратешка култура са 
специфичним погледом на природу односа међу европским држа-
вама, која је сасвим различита од традиционално поиманих садр-
жаја тог појма, потискивала је значај безбедносних националних 
перцепција, као и делотворности употребе војне силе у међуна-
родној политици, промовишући идеју недељивости безбедности.  

Несумњиво, снажни интеграцијски замаси и транснационални 
тип претњи утицао је на редефинисање практиковања неутрал-
ности, па се приближавање неутралних држава европским и 
евроатлантским интеграцијама сматрало природним током ства-
ри. Тако је данас неутралност у неким аспектима радикално мо-
дификована, па значајно одређење тог концепта, поред осталог, 
више није изолација, већ наглашени међународни ангажман. На-
пуштање или значајно редефинисање носећих постулата неу-

                              
 Ванр. проф. др Станислав Стојановић, Универзитет одбране у Београду, Институт за стра-
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тралности подстакло је озбиљно оспоравање значаја неутрално-
сти, аутентичности и домета стратешке културе неутралних др-
жава. Управо зато су вредносни садржаји неутралности почели 
да се сматрају дискутабилним. Наиме, за једне је тај концепт за-
старео, док други сматрају да он још увек може да доприноси ја-
чању мира и стабилности у свету. 

Међутим, иако радикално модификована, неутралност није иш-
чезла већ и даље представља концепт који је важан сегмент међу-
народне политике. Поновно оживљавање реалполитике у међуна-
родним односима последњих година, као и изазови мултиполарног 
концепта међународних односа, представљају важне подстицаје 
легитимности избора неутралности и афирмације стратешке кул-
туре која фаворизује вредносне постулате неутралности. 

Кључне речи: стратешка култура, неутралност, интегра-
цијски процеси, ЕУ, мултиполарност, Србија 

Увод 
 

ултура данас представља један од најзначајнијих фактора у детермини-
сању смера међународне политике. Она је посебно важан теoријски 

оквир разматрања међународних односа у посхладноратовском периоду у ко-
јем идеацијски фактори задобијају доминантну улогу у дефинисању оквира по-
јединачних и колективних конструкција реалности. Огромна популарност етно-
центризма и конфликтни потенцијал који носи заговарање културолошких по-
себности, сугеришу да култура која управља опажањима, комуникацијом и де-
ловањем појединаца и политичких заједница данас прворазредно обликује по-
литичко и историјско разумевање једне политичке заједнице.  

Стратешка култура као део политичке културе, која се тиче аксиоматских 
уверења о користи и пожељности употребе силе у међународним односима, на 
посебан начин утемељује изборе о међународном понашању, посебно оне које 
се односе на међународно војно понашање и одлуке о рату. Управо због тога 
она је у самом средишту проблема безбедности савременог света и веома је 
значајна за разумевање безбедносних питања и тумачења политичких одлука и 
стратегија савремених друштава и њихових последица.1 Формулисањем кон-
цепта о улози војне силе, стратешка култура чини основу стратешке кохерент-
ности и заједничке војне акције, чиме остварује значајан утицај на успех без-
бедности и одбрамбене политике.2  
                              

1 Филип Ејдус, „Безбедност, култура и идентитет”, Безбедност Западног Балкана, број 7-8, 
октобар 2007 – март 2008, Београд. 

2 Sten Rynning, „The European Union Towards a Strategic Culture”, Security Dialogue, Vol. 34 
no 4, 2003. 
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Култура и идентитет не представљају јединствен и стабилан систем увере-
ња који би у било којем тренутку био прихваћен од целе популације или војне и 
политичке елите. Значајна дилема која се данас везује за стратешку културу 
тиче се питања колико она мења своје традиционално значење које се примар-
но одређује односом према коришћењу војне силе. Да ли се савремена страте-
шка култура мења у складу са променама у перцепцији безбедности и проме-
нама у вредновању војне силе као инструмента спољне политике и спремности 
да се она користи? Чињеница је да војна сила није у пуној мери делотворна као 
инструмент политике, па се отуда јављају дилеме у вези са спремношћу да се 
користи војска. Савремено европско искуство потврђује идеју да се стратешка 
култура редефинише сходно преовалађујућим променама и трендовима у ме-
ђународној политици и поимању војне силе у односима међу државама.  

Наиме, мултилатералистички и антиратни контекст интегративних токова на 
европском простору, који је поседовао огромну мобилизаторску улогу, отворио 
је могућност успостављања темеља једној новој постнационалној стратешкој 
култури. Таква стремљења политичке елите европских држава постепено су 
редуковала утицај милитаристичке перцепције која је неколико векова уназад 
дефинисала карактер односа на европском простору. Европски интегративни 
токови који почивају на наднационалним идентитетским садржајима примарно 
су се темељили на идеји мирољубиве стратешке културе, поставивши темеље 
стратешкој култури уједињене Европе и култивисања њеног стратешког окруже-
ња. Истовремено, снажно потенцирање мултилатерализма дало је нови под-
стицај концепту колективне безбедности и отварало просторе за појачану ме-
ђународну одговорност у сфери безбедности.  

Таква стремљења била су прихватљива неутралним државама, које су та-
кву перцепцију безбедности сматрале вредносно и културолошки блиском. На-
глашавање невојног преговарачког приступа у решавању конфликата, потиски-
вање важности војне силе, као и потенцирањем значаја инструмената меке др-
жавне моћи на рачун тврде силе, представљали су вредносне постулате који 
су већ били практиковани у деловању неутралних држава. Наведени садржаји, 
посебно садржаји засновани на матрици мултилатерализма, као суштинском 
обележју постнационалног карактера европске стратешке културе, мењали су 
аутентичну перцепцију неутралности. Истовремено, промене у пракси делова-
ња неутралних држава снажно су проблематизовале неке од суштинских прин-
ципа неутралности, отворивши бројне концептуалне и вредносне дилеме које 
су се, пре свега, тицале релевантности и реалности таквог опредељења.  

Актуелни трендови у међународној политици указују на слабљења идеје 
глобалног заједништва и повратак хладноратовских образаца у међународну 
политику, а крхка постојаност европске стратешке културе, посебно дезавуиса-
ње европских интегративних токова, поново намећу преиспитивање неких од 
садржаја стратешке културе неутралности. Поновно оживљавање значаја војне 
силе још једном потврђује изражену динамичност праксе неутралности, али ти 
трендови не значе нужно и враћање на традиционалне садржаје практиковања 
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тог концепта. Несумњиво флексибилан приступ практиковања неутралности, 
посебно преовалађујућих трендова у међународној политици, наставиће да по-
спешује његову даљу модификацију, при чему ће садржаји активизма и даље 
бити незаобилазни у деловању неутралних држава. 

Све то намеће питања да ли се неутралност као спољнополитички концепт, 
који у последњих неколико деценија доживљава значајну трансформацију и за-
добија садржаје који одударају од конвенционалног поимања неутралности, 
још увек може сматрати кредибилним. Односно, колико стратешка култура неу-
тралности може да остане аутентична култура и колико може да буде значајна 
у контексту постмодерне комплексности света, посебно његове заоштрене кон-
фликтне динамике и да сугерише стратешко понашање које подразумева одго-
ворност према безбедности као недељивом добру.  

Војна неутралност између оспоравања и трајања 
Неутралност као политички концепт који се, у основи, може свести на то да 

држава остане непристрасна и изван оружаних сукоба, односно да не учествује 
у непријатељствима других држава које су у рату, није нов. Такав концепт по-
стоји од када постоји и сам рат; практикован је још у античком добу, као и током 
врло интензивних средњовековних надметања на европском простору. У прак-
су међународних односа неутралност је ушла почетком модерног доба преко 
европског система држава који је био утемељен Вестфалским уговором и од 
тада постаје важан елемент у међународним односима. Међутим, због чињени-
це да су у фокусу историјског интересовања, пре свега, биле велике европске 
силе, њихове империјалистичке амбиције и колонијална експанзија, изостала је 
већа пажња према концепту неутралности и неутралним државама. Управо за-
то је стална неутралност, као знатно амбициознији модел тог концепта у одно-
су на оне које је до тада познавала европска пракса међународних односа, би-
ла призната једној држави тек 1815. године, на Бечком конгресу, када започиње 
и њено позиционирање у међународном праву.  

Иако је споро стицала међународни легитимитет, неутралност је имала ва-
жну улогу и била је значајно средство за смањење тензија на европском про-
стору, посебно када је реч о решавању конфликата око империјалних амбиција 
и колонијалног наслеђа између европских сила.3 Без обзира на то што се неу-
тралност сматра европским изумом, важно место у историји модерне неутрал-
ности припада и САД које су, у значајном делу своје историје након стицања 
независности, фаворизовале политику неутралности. Појава међународних ор-
ганизација колективне безбедности отворила је просторе да суверенитет по-
                              

3 Кроз неутрализацију конфликтних зона у Африци и Азији избегнути су конфликти изме-
ђу европских држава. То потврђује случај Конга, када је управа над тим просторима повере-
на Белгији као неутралној земљи, као и промена статуса неутралних вода, као у случају Су-
ецког канала. 
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стане глобални феномен и подстакне процес деколонизације и претварање 
бивших колонија у суверене земље. Велики број држава које су, у блоковски 
подељеном свету, преферирале позицију несврставања укључило се у процес 
стварања несврстаног покрета који се може сматрати глобалним апелом за не-
утралношћу у биполарној реалности хладног рата.4 Иако су интегративни токо-
ви на европском простору и крај хладног рата утицали на снажно редeфинисање 
концепта безбедности, пракса неутралних држава, додуше знатно модификова-
на, и даље представља утицајан израз у стратешкој култури савременог света.  

Неутралност је одувек третирана као дискутабилан концепт. Несумњиво са-
времени тренд глобализоване политике додатно проблематизује теорију и 
праксу неутралности. Бројне су контроверзе и дилеме које прате овај концепт, 
почев од тога шта он данас значи ‒ да ли је то кредибилан, реалан и морално 
утемељен концепт? 

Иако не постоји универзална дефиниција, извесно је да неутралност подара-
зумева непристрасност државе у односу на оружани конфликт две суверене др-
жаве. Другачије речено, неутралност претпоставља оружани конфликт између 
две суверене државе, где трећа држава остаје непристрасна.5 То упућује на за-
кључак да се неутралност дуго односила само на случај рата, да би у модерним 
временима почела да се практикује и у миру. Неутралност може да значи и дуго-
рочно несврставање, што подразумева обећање једне државе да неће склапати 
савез са било којом државом у случају рата, али и перманентну неутралност која 
је исказана декларацијом о неутралности усмереној према међународној зајед-
ници. У оба случаја се подразумева да ће неутрална држава остати неутрална у 
могућем рату, при чему се под ратом подразумева оружани конфликт две суве-
рене државе.6 Неактивност и непристрасност представљају посебно значајна од-
ређења неутралности, а у случају рата од суштинског је значаја да неутрална зе-
мља прекине активности са зараћеним странама или да их третира на једнак, не-
пристрасан начин. Савремени појам неутралности, који се афирмише током 
хладног трата, као и након његовог окончања, промовише активизам као значајно 
обележје спољнополитичког деловања неутралне државе.  

Концепту неутралности приписују се бројна обележја која га приказују као 
етнички спорни дискурс. Таква дисквалификација темељи се на историјским чи-
њеницама, посебно ако се узме у обзир случај Шведске и Швајцарске које су 
током Другог светског рата сарађивале са силама Осовине и антифашистичком 
коалицијом. Глобализовани концепт међународне политике додатно заоштрава 
моралну дилему око неутралности, посебно ако се има у виду потреба за гло-
балним одговором угрожавањима безбедности која имају глобални захват. Гло-
бални рат против тероризма, без обзира на бројне контроверзе које га прате, 
                              

4 Leos Muller, Neutrality in World History, Routledge, New York and London, 2019, стр. 8. 
5 Исто, стр. 4.  
6 Устанци, револуције и грађански ратови који се одвијају на територији једне суверене др-

жаве нису истински легитимни, па у таквим околностима неутралност не може бити оглашена. 
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намеће дилему да ли је у борби између добра и зла морално остати по страни. 
Пораст транснационалних угрожавања безбедности, где су временске и про-
сторне одреднице ирелевантне, а недељивост безбедности све израженија, чи-
ни позицију неутралности морално тешко прихватљивом.  

Посебна контрадикција која додатно проблематизује валидност неутрално-
сти јесте однос неутралности и система колективне безбедности. Сматра се да 
постоји некомпатибилност статуса неутралности са чланством у ОУН, чији су 
циљеви међународна солидарност и колективна безбедност. Реч је о концепти-
ма чије појмовно одређење их чини контрадикторним, имајући у виду да се је-
дан везује за интернационализам, а други за изолационизам. Док неутралност 
подразумева непристрасност у рату, колективна безбедност обавезује државе 
да се укључе у активности на очувању мира са осталим чланицама међународ-
не заједнице, чак и када се користе насилна средства. Концепт колективне без-
бедности први пут се јавља у конвенцији Лиге народа. Многе државе постале 
су чланице ове организације управо зато што су сматрале да је колективна 
безбедност боља гаранција од неутралности. Повеља Уједињених нација га-
рантује да ће чланице бранити сваку државу у случају да је она жртва нелеги-
тимне агресије. Члан 2. став 5. Повеље Уједињених нација истиче да су члани-
це УН обавезне да организацији пруже помоћ у акцијама које могу бити преду-
зете ради успостављања мира, а члан 25. указује да су чланице обавезне да 
прихвате и изврше одлуке Савета безбедности. Јасно је да у случају оружаног 
конфликата, када ОУН, као универзална међународна организација, предузима 
акције против агресора, непристрасност и неутралност нису могући и у контра-
дикцији су са неутралношћу која подразумева да се буде изван било каквих вој-
них асоцијација.7 

 Континуитет реалполитичких образаца у међународној политици намеће и 
питање да ли је неутралност као концепт могућ, имајући у виду да је дугорочна 
неутралност типична за мале државе са лимитираним војним снагама. Тукидид 
у Мелском дијалогу недвосмислено одбацују неутралност, на основу права да 
јаки чине оно што могу, а слаби трпе оно што морају. Реалистични аргументи у 
међународној политици су против неутралности.8 Такви ставови налазе се код 
Макијавелија, Хобса, а потврђује их искуство неутралних држава немачких су-
седа у Првом и Другом светском рату. Зато се неутралност квалификује као не-
достатак реалности и реалног увида у динамику међународних односа, имајући 
у виду да моћни међународни актери могу увек да пониште и обезвреде напоре 
неутралних држава да остану по страни у ратним сукобима. Чести случајеви 
нарушавања неутралности у Првом и Другом светском рату разлог су што се 
игнорише значај неутралности у обликовању модерног света и што се она сма-
тра ирелевантном, нереалном и неморалном политиком.9 
                              

7 Neutrality in the 21 Century-Lessons for Serbia, ISAC Found, Beograd, 2013, p 2. 
8 Leos Muller, исто, стр. 11. 
9 Исто, стр. 4. 
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Међутим, иако је неутралност веома често била игнорисана, критикована и од-
бацивана, без озбиљног разматрања овог политичког становишта није могуће раз-
умети историју међународних односа. Још од Француске револуције неутралност 
је постала полазно становиште у многим међународним конфликтима, а ангажман 
након Другог светског рата и краја хладног рата потврдио је неутралне државе као 
кредибилне актере у решавању бројних конфликата широм света. Неутралне зе-
мље дале су огроман допринос у афирмацији парадигме слободне трговине. Оне 
су најдоследнији заговорници у имплементацији начела слободе трговине у међу-
народној политици, као и права пловидбе отвореним морем. Такође, представљају 
важне индустријске и финансијске центре и имају важну улогу у светској економији 
у последња три века. Својим деловањем често умањују штетне утицаје ратовања, 
а заговарањем економског развоја и слободне трговине, учиниле су неупоредиво 
више него велике силе са својим милитаристичким амбицијама.  

Посебно је важно истаћи да европске државе које практикују неутралност 
спадају у ред посебно успешних држава у свету. Иако је реч о малим држава-
ма, оне по многим својим карактеристикама спадају у ред економски и социјал-
но најразвијенијих држава у свету у којима се, захваљујући високим животним 
стандардима, изузетно лепо живи.10 Оне имају значајно место у глобалној еко-
номији и налазе се на самом врху по конкурентности и по бројним валидним 
параметрима спадају у ред најбогатијих држава у свету. Иако није могуће твр-
дити да је неутралност главни разлог успеха тих држава, са сигурношћу се мо-
же рећи да неутрална спољнополитичка позиција није представљала препреку 
за њихов изванредан прогрес. Међутим, чињеница да већина европских неу-
тралних држава у дугом историјском периоду практикује неутралност и да је 
она постала посебно важан садржај њихове стратешке културе и националног 
идентитета, сугерише да неутрални и непристрасни спољнополитички концепт 
представља значајан аспект њиховог успеха.  

Важно је истаћи да је савремена пракса неутралности превладала парадокс 
који неутралност види као израз изолационизма и интернационализма у исто 
време.11 Неутралне државе су постале чланице ОУН, начелно прихвативши 
став да су солидарност и колективна безбедност изнад неутралности. Тако да-
нас неутралне државе имају значајну улогу у ОУН. Случај Швајцарске и Аустри-
је, односно Женеве и Беча, у којима су седишта неких од важних међународних 
организација и њиховог деловања, потврђују да је могућа и добродошла комби-
нација снажног међународног ангажмана и политике неутралности. У већини 
случајева неутралне државе се сматрају примерима бољих и праведнијих дру-
штава које су истовремено заговарале и праведније оквире међународне поли-
тике, насупрот великим силама и њихове борбе за хегемонијом. Отуда њихово 
залагање за мир, који би се заснивао на праведнијем међународном поретку, 
управо значи интернационализам а не изолационизам.  
                              

10 Leos Muller, исто, стр. 2. 
11 Исто, стр. 25. 
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Неутралност је кључни концепт међународног права. Неутралне земље 
имају важну улогу у јачању инернационализма, хуманитаризма и промоције од-
говорности према светском миру. Оне обезбеђују алтернативу за многе ратне и 
непредвидиве аспекте међународне политике. Потврдиле су се као бољи по-
средници у мировним преговорима и афирмисању мировног покрета, дајући 
огроман допринос формирању међународних организација и њиховом делова-
њу. Зато се неутралност с правом сматра средиштем интернационализма. 
Слободна трговина, мирољубиви међународни односи и сигуран стабилан ме-
ђународни поредак представљају основу интернационализма. Неутралне др-
жаве су много више од великих сила заинтересоване за успостављање међу-
народног права јер је оно гаранција за њихову независност и суверенитет.  

Иако је неутралност концепт који је практикован пре свега на европском 
простору, он представља модел који настоје да прилагоде и неке од земаља 
Латинске Америке и Азије. Без обзира на то што је тешко наћи неутралне зе-
мље изван Европе и Америке, Покрет несврстаности још увек представља асо-
цијацију која окупља више од 120 држава у развоју, а који је по многим аспекти-
ма сличан неутралности. Тај покрет, чији је један од оснивача била СФРЈ, био 
је веома утицајна организација током хладног рата. Упоредо са порастом тен-
зија између САД и НАТО, с једне стране, и Русије, с друге стране, опција несвр-
станости постаје посебно актуелна пре свега за земље које највише трпе од та-
квог карактера односа. Неутралност може постати прихватљива опција и за 
многе државе Азијског Пацифика, које се суочавају са последицама геополи-
тичког надметања САД и Кине. Све то може бити уверљив разлог за многе ма-
ле државе да неутралност сагледају као разуман спољнополитички избор.  

И поред често присутног игнорантског односа према неутралности, основано 
се може тврдити да тај концепт није изгубио на привлачности. Наиме, постоје 
бројни аргументи који иду у прилог неутралности и говоре о значају који имају неу-
тралне државе у савременом светском поретку. Мултиполаран свет 21. века и 
огромна нестабилност и непредвидивост међународне политике, посебно појача-
ни интензитет глобалних конфликтних релација, чини неутралност релевантним и 
корисним концептом.12 Неутралне земље имају важно место у обликовању савре-
меног света за конфликтне и непредвидиве аспекте међународних односа, отва-
рајући перспективу за постулирање стратешке културе која ће се залагати за јача-
ње међународне одговорности у односу на питање мира и стабилности у свету.  

Европска стратешка култура и редефинисање  
војне неутралности 

Европско политичко искуство потврђује став о променљивости стратешке кул-
туре, па према томе и преовлађујућим типовима колективног понашања према 
питањима националне безбедности. Појава идеје европског заједништва у другој 
                              

12 Исто, стр. 4.  
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половини 20. века отворила је просторе за трансформацију ратничке стратешке 
културе, која је доминирала европским простором током највећег дела модерног 
доба.13 Јединствено историјско искуство, посебно драматични догађаји који се 
везују за Први и Други светски рат, подстакли су потребу за другачијим проми-
шљањем односа између европских друштава, како би се тиме умањила опасност 
од још једног великог рата. Тако је започео процес стварања оквира за дугорочно 
хармонизовање односа међу европским друштвима који по први пут треба да се 
заснива на снази заједничких вредности. Окончање хладноратовског надметања 
дало је још снажнији подстрек таквим европским стремљењима, што је убрзало 
стварање Европске уније као заједнице вредности, а антиратни приступ и идеја 
дијалога представљали су обрисе аутентичне европске стратешке културе.  

У основи, идеја једне Европе темељила се на идеји безбедносне заједнице 
као концепта који је требало да умањи замке националних геополитика и логи-
ке различитости, и националних посебности карактеристичних за европске др-
жаве. Страхоте светских ратова који су вођени током 20. века посебно су леги-
тимисали интегративне процесе засноване на антиратној перцепцији европске 
политике, а темељ култивисања европског простора биле су идеје демократије, 
владавина права и људска права и слободе као најзначајнијих идеја либералне 
вредносне матрице. Такво европско заједништво подразумевало је и неговање 
специфичног концепта војне силе, полазећи од идеје да снага ЕУ не треба да 
буде у домену стратегијских војних потенцијала, већ у снази вредносних посту-
лата и њиховим интеграцијским дометима.  

Јасно је да је ЕУ, као постмодерни концепт политичког организовања, пред-
стављала аутентичан и инспиративан модел. Опредељење да се заједница 
европских држава не темељи на аргументима моћи, већ на темељима моћи де-
мократских стандарда правде, једнакости и солидарности, наговештавало је 
нову Европу и нови концепт организовања друштава широм савременог света. 
Посебност европског заједништва огледала се у чињеници да је то први плура-
листички концепт устројства политичких заједница који своје упориште не нала-
зи у моћи силе већ у моћи норми и стандарда.14  

Важно је нагласити да је европско обједињавање на антиратној матрици било 
кључни разлог да се ЕУ примарно сагледава као велики мировни пројекат чије су-
штинско одређење јесте дијалог и сарадња уместо сукоба, конфронтације и наси-
ља који су обележили историју европских држава. Концепт безбедносне заједнице 
ЕУ, као оквир хармонизовања односа међу европским државама, најављиван је 
као нова парадигма у мишљењу и практиковању безбедности на европском про-
стору. У основи, овај проширени, свеобухватни, мултилатерални и интернационал-
ни концепт заснива се на идеји о недељивости безбедности и значају мира, дија-
                              

13 Роберт Кејган, О рају и моћи, Америка и Европа у Новом светском поретку, Чаробна 
књига, Београд, 2003, стр. 13. 

14 Станислав Стојановић, Ксенија Ђурић Атанасиевски, „Дефицити и ограничења глобал-
ног управљања”, Српска политичка мисао, Београд, 2/2016.  
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лога и демократског друштвеног организовања као носећих идеја ЕУ и њених 
вредности. Снага таквих идеја није била спорна, па је била и природна тежња да 
се промовише посвећеност таквим вредносним постулатима.15  

Обриси новог европског заједништва, које своју делотворност темељи на не-
говању специфичног политичког дискурса, истовремено су представљали темељ 
настајања нове европске стратешке културе као специфичног културолошког кон-
структа. У основи, природа нове европске стратешке културе са својим хибрид-
ним идентитетом била је постнационална и подразумевала је превазилажење 
традиционалне безбедносне концепције која је била примарно национално одре-
ђена.16 Истовремено, афирмисањем стратешке културе мира, ЕУ је поседовала 
снажан социјализујући потенцијал у подстицању међународне одговорности у 
европском суседству, јачање међународне одговорности у односу на питање ми-
ра и стабилности и афирмисању мултилатерализма у међународној политици.  

 Упоредо с европским интеграцијама текао је процес евроатлантске интеграци-
је и безбедносног обједињавања под окриљем НАТО-а, уз истовремено промови-
сање САД и атлантистичке перцепције света, што је, такође радикално, мењало 
основе стратешке културе европских друштава. Крај хладног рата и трансформа-
ција НАТО-а, која је уследила након тога, учинила је овај савез заговорником тран-
снационалне стратегије деловања у сфери безбедности, као и кључним актером 
безбедности на евроатлантском простору. За кратко време НАТО се наметнуо као 
промотер савремених приступа безбедности и постао средиште интерконтинен-
талне мреже сарадње, подстичући мултилатерализам у решавању безбедносних 
проблема. Посебан допринос таквим тенденцијама пружао је НАТО програм Пар-
тенерство за мир, промовишући овај савез у глобални форум безбедности.  

Европска стратешка култура која се стварала, без обзира на бројне концепту-
алне нејасноће, била је и култура која инспирише, а њен антиратни аспект и сна-
жан транснационални тренд сагледавања безбедности чинио је тај концепт вред-
носно блиским стратешким културама европских неутралних држава. Циљеви ЕУ 
сагледавани су као комплементарни са циљевима неутралности, а интегрисање 
сарадње у области безбедности и одбране, на начин који је подразумевао прева-
зилажење традиционалне безбедносне концепције, чинио се неутралним држа-
вама веома подстицајним за унапређење безбедности европског континента, као 
полазне основе у дефинисању ЗБОП-а.17 Неутралне државе су на амбиције ЕУ 
                              

15 Подршка и пуно учешће европских држава чланица НАТО-а у агресији на Савезну Репу-
блику Југославију и њихово приклањање америчком концепту ратничке стратешке културе зна-
чило је поништавање носећих принципа аутентичности Европе као мировног пројекта. Прикла-
њањем таквом америчком обрасцу обезвређено је опредељење Европљана да на идеји без-
бедносне заједнице, у чијој је основи дијалог, поверење, вредносна блискост и заједничка пер-
цепција безбедности, унапређују претпоставке за превладавање рата на европском простору.  

16 Biava Alessia, Drent Margriet, Herd P. Graeme, „Characterizing the European Union’s Stra-
tegic Culture: An Analytical Framework”, Journal of Common Market Studies, Blackwell Publishing 
Ltd, Oxford 2011. pp. 1–22.  

17 Neutrality in the 21 st Century-Lessons for Serbia, ISAC Found, Beograd, 2013.  
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почеле да гледају као на наставак њихове праксе неутралности.18 Тако неутрал-
ни статус убрзо престаје да буде препрека за приближавање, а касније и за члан-
ство у ЕУ, посебно зато што уговор из Мастрихта није доводио у питање специ-
фичне безбедносне и одбрамбене политике својих чланица. Тиме неутралне др-
жаве занемарују и постепено напуштају концепт тоталне одбране и све се више 
окрећу свеобухватном концепту одбране. То је значило да уместо неактивности и 
индиферентности, као аутентичним обележјима неутралности, европске неу-
тралне државе потенцирају концепт активизма који се сагледава као могућност 
за снажнији утицај у међународној политици.  

Истовремено, НАТО је, као највећа безбедносна асоцијација и кључни гло-
бални актер у безбедносној сфери, подразумевао респект, а јасна пролиберал-
на вредносна реторика била је природни наставак односа западноевропских 
неутралних држава с алијансом. Истовремено, значај неутралности као без-
бедносног концепта током хладног рата опадао је са његовим окончањем, па је 
блискост са НАТО сматрана националним интересом, јер је представљала мо-
гућност унапређења националне безбедности. Упоредо с таквим трендовима, 
већина неутралних држава је током хладног рата спроводила проактивну пози-
тивну компоненту војне неутралности, истовремено изграђујући делотворне од-
брамбене снаге. Тада долази до снажнијег приближавања неутралних држава 
НАТО-у. Идеја о редефинисању и смањењу војске постаје актуелна, уз услов 
да буду ефикаснија и са нагласком на садржајима сарадње.  

Завршетак хладног рата и опадање тензија у Европи интензивирали су про-
цес трансформације праксе неутралности наведених земаља и редефинисања 
основних начела њихове стратешке културе. Процеси европских и евроатлант-
ских интеграција показали су се као одлучујући фактори трансформације стату-
са неутралности Шведске, Финске, Ирске и Аустрије и нешто мање Швајцарске, 
које су све приметније напуштале оквире традиционалне неутралности и, под 
утицајем доминантних европских трендова, почеле да посвећују знатно већу 
пажњу сарадњи и интеграцијама.19 Са концепта који је подразумевао кредибил-
не одбрамбене потенцијале, током хладног рата трансформација неутралности 
се одвијала у правцу напуштања тог концепта и оријентације на сарадњу у 
сфери безбедности. Пораст транснационалних форми угрожавања, који нису 
везани за такозвану тврду безбедност, упозоравао је да кредибилне снаге нису 
довољне, већ је неопходно да се национална безбедност сагледава кроз мул-
тидимензионалне обрасце. Опредељујући се, уместо уздржаности, за солидар-
ност са другим европским државама, напуштана су суштинска одређења неу-
тралности и отварани су простори не само за приближавање неутралних држа-
ва ЕУ, већ и за интензивирање сарадње са НАТО као организације која при-
марно представља војни савез.  
                              

18 Исто.  
19 Игор Новаковић, „Стална неутралност у Западној Европи и стратешка култура”, Војно 

дело, 8/2019. 
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Швајцарска, која више од два века представља синоним неутралности, у свом 
спољнополитичком наступу најдоследније се приклања традиционалном концеп-
ту неутралности. У основи, то подразумева самодовољне одбрамбене потенција-
ле и избегавање међународних организација које промовишу политичку или еко-
номску интеграцију. Полазећи од тога да је снажна војна димензија најделотвор-
нија гаранција неутралности, Швајцарска је упорно практиковала опредељење 
да је једина кредибилна политика неутралности она која је подржана одговарају-
ћом оружаном силом, односно оружана неутралност.20 Такво поимање неутрал-
ности уграђено је у културу нације и сматра се делом швајцарског националног 
идентитета. Зато је ова држава била истрајно посвећена изградњи кредибилних 
војних структура, па је често навођено да нема армију, већ да је она армија.21  

Швајцарска је истовремено истрајно, посебно након окончања хладног рата 
промовисала позитивну компоненту неутралности кроз пружање добрих услуга, 
због чега је постало уобичајено да се њена неутралност перципира као допри-
нос светском миру. То је отварало могућност за успостављање присније сарад-
ње са ЕУ и НАТО, као кључним актерима европске безбедности. Наиме, иако 
европски и евроатлантски токови нису умањили значај оружане компоненте 
швајцарске неутралности, они су подстакли процес преиспитивања принципа 
самодовољности у одбрани, исказујући интерес ка значајнијој сарадњи са ЕУ и 
НАТО. Уследило је интензивирање сарадње са ЕУ и НАТО и укључивање у ак-
тивности програма Партнерство за мир, што је снажило њену међународну 
перцепцију као државе која промовише мир.  

У случају Аустрије, чија неутралност није била њен слободан избор, већ по-
следица специфичних међународних односа између сила победница након Дру-
гог светског рата, завршетак хладног рата отворио је просторе за комфорнији од-
нос према преузетим оквирима њене неутралности. Аустрија је била опредеље-
на да изграђује концепт националне безбедности чији је циљ гаранција незави-
сности и неутралност, доследно третирајући коришћење војне силе као послед-
њи избор. Намеће се закључак да класичан концепт неутралности Аустрија ника-
да до краја није практиковала, посебно од времена када је, упоредо са интензи-
вирањем европских интегративних токова, значај класичног концепта неутрално-
сти почео знатно да опада. У оквиру своје неутралне безбедносне политике, 
Аустрија је примарно потенцирала солидарност унутар Европе, као и неприпада-
ње асоцијацијама које превазилазе оквире Европе. Та околност је утицала да у 
оквиру неутралности своју безбедносну политику везује за европски простор, по-
степено трансформишући принцип уздржаности у принцип сарадње. Постала је 
члан ЕУ, а затим се прикључила НАТО програму Партнерство за мир, дајући зна-
чајан допринос активностима које су се реализовале у оквиру ових асоцијација, 
                              

20 Драгана Ђурашиновић Радојевић, „Швајцарска оружана неутралност”, Зборник радова 
Утицај војне неутралности Србије на безбедност и стабилност у Европи, Институт за ме-
ђународну политику и привреду, Београд, 2017. 

21 Игор Новаковић, исто.  
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сматрајући да тиме не нарушава основе неутралне политике. Исто тако, сарадња 
у оквиру европских и евроатлантских токова није довела у питање концепт неу-
тралности и јасно опредељење за пружање доприноса јачању мира и стабилно-
сти у свету. Њен међународни ангажман је потврђује као непристрасног посред-
ника у мировним преговорима и поузданог домаћина значајним међународним 
организацијама. То све упућује на закључак да неутралност Аустрије остаје као 
политички концепт у различитим дискурсима на међународном нивоу.22 

Познато је да су традиционално несврставање и неутралност конститутивни 
фактори шведске стратешке културе, а сензитивност значајно обележје етнич-
ког идентитета Швеђана. Зато не изненађује што се Шведска, иако је њена неу-
тралност током светских ратова већим делом била компромитована, и после 
Другог светског рата определила за неприпадање и за еквидистанцу у односу 
на велике силе, користећи статус неутралности за баланс између великих сила 
у Балтичком региону. Изградила је и кредибилне одбрамбене снаге које су се 
заснивале на концепту тоталне одбране подржане моћном одбрамбеном инду-
стријом. Такође, Шведска је култивисала свеобухватни концепт безбедности 
кроз концепт тоталне одбране знатно пре него што је он постао модеран кроз 
комбиновање и интегрисање националних капацитета, повезујући спољну по-
литику, развој и безбедност. У том редефинисаном концепту, шведске оружане 
снаге имају и даље важну улогу, али измењено стратешко окружење након кра-
ја хладног рата чинило је оправданим премештање фокуса са територијалне 
одбране на међународни мировни ангажман.  

Држећи се пароле: реалполитика у близини ‒ идеализам глобално, Шведска 
је на неутралност гледала и као на изванредну могућност да се, као мала зе-
мља, нађе у арени која је резервисана за моћније актере, па је интернациона-
лизам сматрала фундаментално значајним елементом националне одбране.23 
Практиковала је проактивну политику неутралности и, градећи имиџ државе ко-
ја пружа добре услуге, критиковала хладноратовске актере и тако стицала зна-
чајан морални кредибилитет у међународним односима. Заговарала је сарад-
њу нордијских држава, настојећи да релаксира хладноратовске напетости. По-
лазећи од уверења да је УН најбоља арена у којој она потврђује своју неутрал-
ност, значајно се укључивала у пружање хуманитарне помоћи, потврђујући кул-
туру солидарности као своје важно идентитетско одређење. Изградила је сна-
жне преференце за мултинационални оквир деловања и још амбициозније се 
укључила у међународне мировне операције, фаворизујући политичке уместо 
војних опција у решавању криза широм света.  

Међутим, у случају Шведске неутралност се показује као изузетно динамички 
концепт који зависи од природе односа у међународном систему. Интензивни про-
цеси европских и евроатлантских интеграција и снажна ерозија дискурса неутрал-
                              

22 Biehl Heiko, Giegerich Bastian, Jonas Alexandra, Strategic Cultures in Europe, Springer VS, 
Potsdam, Germany, 2013, p. 28. 

23 Исто.  
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ности, која је постала очигледнија са окончањем хладног рата, чини шведску неу-
тралност све упитнијом, а стандардни мото: реалполитика у близини ‒ идеализам 
глобално, престао је да буде одраз њеног концепта неприпадања24. Иако и даље 
преферира УН као место мултинационалне сарадње, Шведска је интензивирала 
односе са осталим регионалним организацијама, углавном са НАТО и ЕУ. При-
кључење Европској унији 1995. године наметнуло је ситуацију да се у оквиру 
европских интеграција неутралност интерпретира као аномалија и као огранича-
вајући фактор деловања политичких елита, посебно ако се сматра да је ЕУ при-
родни простор сарадње. Традиционална самоодбрана идентификује се као знача-
јан интерес државе, али неприпадање војним савезима не ограничава могућност 
да, ако је потребно, подржи асоцијације које чине суседне државе, укључујући и 
остале европске државе. Шведска је недвосмислена у ставу да, без обзира на не-
утралност, неће остати пасивна ако се суседне државе суочавају са угрожавањи-
ма, испољавајући све јасније приврженост колективној одбрани. Трансформација 
одбране и померање фокуса са традиционалних мировних операција на операци-
је наметања мира прати јачање блискости са НАТО, па је Шведска учествовала у 
великом броју операција под заставом ове организације, иако није њен формални 
члан. Ипак, чланство у НАТО није опција, што је дубоко укорењено у концепт не-
припадања. Међутим, евидентно је да су глобални односи и супранационалне 
асоцијације промениле оно што је неутралност некада била, а случај Шведске по-
тврђује све већу контрадикторност између декларативне политике и праксе.  

Финска важи за државу која има снажну одбрамбену стратешку културу, а 
национална одбрана има централну улогу у креирању финског националног 
идентитета. Наслеђе Другог светског рата, посебно наратив о отпору Совјет-
ском Савезу најзначајније обликује оквире финске стратешке културе и њене 
потребе за оружаном силом, а историјска меморија се манифестује као реа-
лизам мале државе.25 Све то упућује на закључак да је посебност одбрамбе-
ног избора Финске примарно детерминисана геополитичким факторима, због 
чега је реалистичка интерпретација финске стратешке културе њена главна 
интерпретација. Реализам мале државе заснива се на снази вере у способ-
ност самоодбране, али се јавља и скептицизам према офанзивном коришће-
њу војне силе. Концепт територијалне одбране главни је разлог што оружане 
снаге имају посебан друштвени статус. Али, значајан део стратешког мишље-
ња наглашавао је значај учешћа у међународном кризном менаџменту, што је 
утицало на то да се Финска види као држава која је способна за учешће у тра-
диционалним мировним мисијама и мисијама посредовања. Иако је широко 
распрострањен скептични став о дометима коришћења војске у међународној 
политици, Финска је узела учешће и у захтевним међународним војним опе-
рацијама, јер је сматрала да војни напори обезбеђују снажнији утицај у међу-
народној политици. 
                              

24 Исто, стр. 28.  
25 Исто, стр. 113.  
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Крај хладног рата и процес социјализације Европе имао је веома снажан ути-
цај на проблематизовање неких од носећих садржаја стратешке културе у Фин-
ској, посебно дилеме за политику неприпадања и тоталне одбране. Финска је по-
стала члан ЕУ, али не и НАТО-а, а континуитет међународног ангажмана допу-
њен је учешћем у операцијама НАТО-а и ЕУ и у другим кооперативним активно-
стима. Интегративни процеси и мултилатерални ангажман ублажили су погледе 
на потребу одбрамбених капацитета тврде моћи, апострофирајући значај дијало-
га и сарадње као важних садржаја унапређења националне безбедности. Такви 
трендови утицали су на смањење војног буџета и редуковање величине војске, 
укључујући и редуковање резерве. Интензивирање односа са ЕУ и НАТО није из-
менило кључне основе националне одбране, а мере смањења више су последи-
ца наглашеног материјалног развоја него еволуције стратешке културе. У међу-
народном смислу Финска нема амбиције према међународном лидерству, а оп-
шти циљ њене спољне политике и даље је јачање националне одбране. Међу-
тим, промене у међународном систему, као и слабљење историјске меморије, 
отварају могућност за значајно преобликовање финске стратешке културе.26 

Иако је неутралност примарно европски изум, специфичан ток политичких про-
цеса након распада СССР-а и снага европских интегративних процеса и либерал-
них начела друштвене организације утицали су да Молдавија и Туркменистан де-
кларишу идеју сталне неутралности као свој безбедносни концепт. Ако се изузме 
несврстани покрет, прокламована неутралност ових држава представља један од 
ретких примера неутралности изван европског континента. Овој групи припада и 
Украјина, која је прогласила неутралност 2010. године, али је, избором прозападно 
оријентисаног председника Петра Порошенка, 2014. године она повучена.  

Туркменистан, који је је након распада СССР-а протежирао изолационистичку 
политику, сталну неутралност прогласио је 1991. године, Декларацијом о сталној 
позитивној неутралности. Стална неутралност Туркменистана потврђена је Спе-
цијалном резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација 1995. године, 
што је прва резолуција такве врсте у свету. Туркменистан одбацује ангажовање у 
било ком савезу који подразумева војну компоненту, наглашавајући значај пози-
тивних елемената неутралности, раскидајући на тај начин са хладноратовским 
обрасцима који су карактерисали стратешку културу Совјетског Савеза.  

Молдавија је прогласила неутралност убрзо након краја хладног рата . Такав 
статус уграђен је као уставна одредба у Уставу из 1994. године. У Концепцији на-
ционалне безбедности, која је усвојена 1995. године, потврђено је такво спољнопо-
литичко опредељење, као одговор на изражену сензибилност њеног међународног 
окружења. Наиме, због геополитичке позиције Молдавије, на којој се укрштају инте-
реси великих европских сила, стална неутралност сматра се најефикаснијим начи-
ном заштите националних интереса, али и регионалне стабилности.27 У контексту 
                              

26 Biehl Heiko, Giegerich Bastian, Jonas Alexandra, исто, стр.122. 
27 Svetlana Cebotary, „The Republica Moldova between Neutrality and NATO Memebership 

Status”, Year 1, Vol.3, September 2010.  
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таквог опредељења, Молдавија се обавезала да неће узимати учешће у војним 
конфликтима ни војним савезима, нити ће дозволити да се на њеној територији 
стационирају стране базе. Члан је програма Партнерство за мир у оквиру којег ис-
казује спремност за допринос унапређењу стабилности у окружењу.  

Јасно је да су специфичан дискурс развоја идеје заједништва на европском 
простору и проширени концепт безбедности значајно утицали на културолошке 
промене у перцепцији безбедности, радикално мењајући и неке од носећих посту-
лата неутралности. Међутим, наведени процеси нису елиминисали неутралност, 
па је она наставила да чини део не само европског политичког искуства. Другим 
речима, наднационалне и регионалне интеграције које карактеришу последње де-
ценије 20. и почетак 21. века нису оспориле основу стратешке културе која почива 
на неутралности, без обзира на значајно модификовање њених садржаја.  

Неутралност између европске културе  
заједништва и „повратка историје”  

Процеси дезавуисања концепта европских интеграција, глобална финансијска 
криза и криза идеје глобалног друштва подстакли су процесе јачања национал-
них перцепција у кругу европских држава. Евидентно је да се мултилатерализам 
суочава са огромним искушењем, да је транснационализам у кризи, а европске 
државе, иако деле вредности, настављају са неслагањем око фундаменталних 
питања у анализи претње и примене силе. Све то указује на то да су посебне 
стратешке културе део политичке реалности ЕУ, што потврђује да она нема по-
тенцијал за снажну стратешку културу. У њеном деловању нема стратешке кохе-
рентности у прихватању и коришћењу војне силе због очигледних разлика у на-
ционалним погледима, почев од држава које сматрају да сила мора да буде ко-
ришћена за одбрану националних интереса, до држава које заступају став да она 
мора да буде што више ограничена. Неке државе заговарају стратегију која 
укључује трансатлантске односе, а друге сматрају да заједничка стратегија мора 
да буде заснована на европској аутономији. 28 Националне стратешке културе су 
чињеница, а национални отпор стандардима ЕУ подстицај су фракцијама у 
европској сарадњи и интеграцијама. Процес ренационализације Европе и све 
снажнија економска ограничења наглашавају традиционалну националну позици-
ју, односно у фокус националне пажње враћају територијални концепт одбране. 
То значи да не постоји једна европска стратешка култура ЕУ, а без стратешке 
културе која ће имати утицај на способност мобилизације људи и ресурса она не 
може бити стратешки актeр.29 За ЕУ у ери наставка националне различитости по-
ставља се питање на какву прошлост ће личити будућност ЕУ.30  
                              

28 Sten Rynning, исто, 483. 
29 Biehl Heiko, Giegerich Bastian, Jonas Alexandra, исто, стр. 394 
30 Sten Rynning, исто, стр. 490. 
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Опадање евроентузијазма, посебно украјинска криза, као и враћање хлад-
норатовске перцепције у међународну политику, поново отварају дебате о аде-
кватности безбедносних концепата, укључујући и приметне заокрете у страте-
шким културама неутралних држава, као и нове заокрете у практиковању неу-
тралности европских држава. Не доводећи у питање европску опредељеност, у 
неутралним државама присутни су напори ка другачијој перцепцији војне силе 
и њеног значаја. Управо зато уочљиви су трендови који војну неутралност по-
ново приближавају њеној традиционалној форми, пре свeга у домену значаја 
војне силе и оружаних снага. Преовлађујући дефетистички и суверенистички 
приступ наглашава важност војне спремности неутралних држава. Амбиција и 
неутралност се поново примарно везују за националне приоритете, док се 
остали интереси са мање ентузијазма узимају у разматрање. То актуализује 
превредновање стратешке културе и редефинисање стратешких одговора на 
евентуална угрожавања са истока, па је фокус поново враћен на негативне 
компоненте неутралности. 

Тако су балтичке земље, Шведска и Финска, не доводећи у питање формал-
ни статус неутралности, бојећи се свог суседа са истока, актуализовале питање 
савезништва, не искључујући и могућност прикључењу НАТО-у. Интензивирана 
је сарадња са суседним чланицама НАТО-а, дефинисано је Партнерство про-
ширених могућности са овом организацијом и потписан меморандум о пружању 
подршке НАТО-у. Специфичност меморандума јесте да не искључује могућност 
стационирања снага НАТО-а на територији Шведске и Финске, што би предста-
вљало изричито кршење правила неутралности. Интензивирана је и сарадња 
са САД, која се сагледава као главни гарант безбедности, као и регионална са-
радња формирањем Нордијске одбрамбене сарадње, уз истовремено јачање и 
билатералне сарадње. Наравно, сви ови аранжмани инсистирају на статусу вој-
не неутралности, али су врло јасне намере ових држава да, у случају напада на 
државе у суседству, оне сарађују са НАТО. Чини се да јасна упозорења Руске 
Федерације нису умањила снагу таквих залагања, што значи да се тумачење 
војне неутралности ставља у крајње растегљиве оквире.  

Истовремено, Шведска и Финска су поново актуелизовале значај војних 
снага. У Шведској је, пре свега, повећана друштвена пажња према питањима 
безбедности и одбране, уз истовремени пораст издвајања за одбрану.31 Кон-
цепт тоталне одбране је поново постао основ одбрамбених припрема, па се 
наглашава њихов значај и потенцира захтев за синергијским ангажовањем 
свих сeгмената друштва. Враћа се систем редовног служења војног рока, ма-
да у редукованом обиму, a посебна пажња усмерена је на ширење мобилиза-
цијске основе људства у случају оружаног сукоба. Финска, која није ни одуста-
јала од концепта тоталне одбране и регрутног концепта оружаних снага, ин-
тензивирала је активности које имају јасну амбицију да одбрамбени систем 
учине ефикаснијим. 
                              

31 Игор Новаковић, исто.  
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Кaда је реч о Швајцарској, Ирској и Аустрији, промене које су оне иницирале 
услед украјинске кризе и заоштравања односа Запада са Руском Федерацијом, 
нису тако евидентне, али су, такође, приметне активности које наглашавају 
значај адекватних војних ефектива. 

Молдавија и Туркменистан су, без обзира на њихову изражену геополитичку 
осетљивост, остали привржени првенствено позитивним елементима сталне 
неутралности32. Туркменистан своју сталну неутралност декларише као знача-
јан фактор регионалне стабилности и безбедности, због чега је изражено на-
стојање да јача елементе сарадње са својим окружењем. Партнерство са УН 
омогућава овој држави да потврђује свој статус неутралности, покрећући број-
не иницијативе за даљу афирмацију овог концепта. Снажна економска зави-
сност од Русије балансира се са програмом сарадње са НАТО-ом, али Туркме-
нистан настоји да се доследно држи изолационистичке политике. Имајући у ви-
ду изражену турбулентност Каспијског басена, јасно је да ће се неутралност 
ове државе суочавати са великим изазовима.  

Стална неутралност Молдавије сматрала се стратегијом која треба да пону-
ди дугорочно делотворан основ заштите националне независности, пре свега 
када је реч о односу са Румунијом и Украјином, као првих суседа, о руским тру-
пама у Транснистрији, као и настојању Русије да обнавља утицај на постсовјет-
ском простору. Истовремено, сматрало се да такво опредељење блиско коре-
спондира са модерним европским трендовима и европском солидарношћу, као 
са међународном одговорношћу према миру и стабилности у свету. Непредви-
див ток односа у окружењу и сукобљене геополитичке перцепције важних међу-
народних актера у значајној мери су паралисали Молдавију да предузима мере 
којима ће изаћи из декларативних оквира неутралности. Другим речима, стра-
тешка документа нису елаборирала даље концепт неутралности, и нема међу-
народног признања њене неутралности, што оставља дилему да ли концепт 
учвршћивања неутралности представља фактор стабилности, или нови изазов 
са Истоком и Западом, имајући у виду да је територија Молдавије зона велике 
геополитичке осетљивости.  

Драматични процеси распада бивше СФРЈ, криза на Косову и Метохији, НА-
ТО агресија и нелегално проглашење независности тзв. Републике Косова од-
лучујуће су утицали да се Република Србија, 2007. године, определи за кон-
цепт војне неутралности. Основ таквог опредељења чини Резолуција о зашти-
ти националног суверенитета, територијалног интегритета и уставног поретка 
коју је усвојила Народна скупштина Републике Србије. Стратегија одбране, која 
је усвојена 2019. године, после више од 10 година дефинише војну неутрал-
ност као дугорочно опредељење. Овај концепт подразумева ослонац на соп-
                              

32 Полазећи од тога да је неутралност основа спољне политике, Туркменистан своју уло-
гу декларише као механизам за успостављање плодне сарадње на јачању пријатељских до-
бросуседских односа. У том смислу концепт неутралности Туркменистана се перципира као 
синоним за самоизолацију. 
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ствене снаге, неприпадање војним савезима, допринос на унапређењу безбед-
ности у ближем и даљем окружењу. Истовремено, као што је то случај са оста-
лим неутралним земљама, Република Србија је европски опредељена и изгра-
ђује односе стратешког партнерства са Руском Федерацијом, Кином и САД. 
Члан је НАТО програма Партнерство за мир и има статус посматрача у ОДКБ и 
Шангајској иницијативи.  

Иако концепт неутралности није значајније правно и политички институциона-
лизован, нити има ваљану међународну верификацију, што оставља простор за 
различите интерпретације,33 може се аргументовати да је такво опредељење у 
стратешком смислу прагматична одлука. Међународни, просторни, историјски и 
културолошки разлози не оспоравају ваљаност таквог опредељења. Трагично ис-
куство новије историје, посебно болно искуство из НАТО агресије, као и израже-
ни конфликти великих сила, који почивају на супротстављеним геополитичким 
идентитетима и концепцијама, чини војну неутралност рационалним избором.34 

Мултиполарни тренд међународне политике је аспект који значајно потврђу-
је ваљаност такве одлуке. Униполарни моменат у међународној политици није 
остављао простора за слободно изражену вољу посебно малих држава, а та-
ква искључива међународна политика имала је разорне утицаје на националне 
интересе српског народа. Мултиполарни модел међународне политике подра-
зумева знатно одмеренији однос у међународним односима, а залагање глав-
них заговорника мултиполаризма за поштовање међународноправног поретка 
најављује перспективу у којој би било много више простора за примеренију по-
зицију малих држава, посебно неутралних држава.  

Посебно значајан аспект у прилог војној неутралности представља однос 
кључних актера у међународној политици који се бар декларативно не противе 
концепту војне неутралности Републике Србије. Европска оријентација и аспи-
рације за чланство Србије у ЕУ није у супротности са војном неутралношћу као 
њеним безбедносним концептом. Познато је да оснивачки акт ЕУ не оспорава 
такву могућност, па се ЕУ не противи војној неутралности Републике Србије, 
док Русија и Кина још мање доводе у сумњу такав концепт. Без обзира на то 
што је НАТО заинтересован за пуну контролу над Балканом, он, такође, фор-
мално не оспорава војну неутралност Србије, док ОДКБ И Шангајска организа-
ција немају посебан разлог да не подрже такво опредељење.  

Важно је нагласити да се уверљиви разлози војне неутралности налазе у 
просторним и културолошким својствима српског националног идентитета, што 
значи да овај концепт може да буде подржан неким од носећих садржаја српске 
стратешке културе. Детаљнија анализа сугерише да српска стратешка култура 
                              

33 Вељко Благојевић , „Потенцијал политике неутралности Републике Србије у савременим 
међународним односима”, Зборник радова Утицај војне неутралности Србије на безбедност 
и стабилност у Европи, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2017. 

34 Миломир Степић, „Геополитички темељи српске стратешке културе”, Војно дело, 8/2019, 
Београд. 
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у идејном смислу обезбеђује прихватљивост таквог концепта, посебно када је 
реч о егзистенцијалној геополитичкој осетљивости српског простора и израже-
ној конфликтности стратешких релација на овом делу европског простора. Исто 
тако, и позиционираност на размеђи различитих религија, цивилизација и им-
перија, што је утицало на формирање специфичног националног кода и допри-
нело да се развије независни, особени и снажно укорењени колективни иденти-
тет, не противуречи одлуци о војној неутралности.  

Такав особени културолошки дискурс, који је продукт вишевековне борбе 
српског народа да се еманципује у односу на стране завојеваче и велике импе-
рије и који је великим делом ослоњен на средњовековну митологију и идеал 
ратника и жртвовања, утемељује посебан однос према вредности као што су 
независност и слобода, као носећим идеолошким основом неутралности. Наи-
ме, аксиоматско уверење такве слободарске традиције у значај идеје о незави-
сности и самобитности, што представља носећу идеју српске политичке тради-
ције, поседује снажан интегришући и мобилизаторски потенцијал за заштиту 
слободе и независности. У тако утемељеној стратешкој култури, независност и 
слобода немају цену, а етичка и аксиолошка вредност таквог приступа, који је 
настајао на наративу о косовском миту, носи огроман утицај на дефинисање 
односа српског народа према изазовима стратешке реалности.35  

Важан аргумент у прилог ставу да је војна неутралност стратешки избор чи-
ни његов компромисни потенцијал у превазилажењу присутне подељености 
унутар националног идентитета српског народа.36 Турбулентна историја, ком-
пликованост геополитичке позиције, као и изражена конфликтност актуелних 
стратешких релација, утемељили су одређене искључивости у сагледавању 
претпоставки за мање драматичан оквир очувања националних интереса, што 
је отворило просторе да упоредо егзистирају, додуше не с подједнаким интен-
зитетом, две варијанте идентитета у српској стратешкој култури. Реч је о поли-
тичком и културолошком расцепу у српском друштву у погледу присутне циви-
лизацијске амбивалентности у односу на Исток и Запад и уверење да они пред-
стављају два фундаментално различита света и две неспојиве културе.37 Из 
такве перцепције културолошког миљеа произилазе неспојиви обрасци нацио-
налне и државне индентификације, где је на једној страни националнослобо-
дарски традиционализам, а на другој страни модернизам и проевропска еман-
ципација. Војна неутралност и заговарање самоодрживог система безбедности, 
који неће бити изолован већ подједнако отворен за сарадњу са свим значајним 
актерима у међународној политици може имати значајан утицај на превладава-
ње разлика доминантних традиција у идентитетском одређењу српског народа.  
                              

35 Крстић Зоран, Гроздић Борислав, „Косовски завет и српска стратешка култура у 19. и 
20. веку”, Зенит, 2/2012, Београд, стр. 147. 

36 Срђан Старчевић, Срђан Благојевић, „Однос српског друштвеног карактера и војне не-
утралности”, Војно дело 8/2019, Београд. 

37 Филип Ејдус, исто, стр. 78.  
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Закључак 

Промене које су се дешавале крајем 20. и почетком 21. века мењале су и 
редефинисале неке од најзначајнијих садржаја стратешке културе, потврђујући 
став да су култура и идентитет у одређеном смислу и социјалне конструкције. 
Европска стратешка култура, посебно стратешка култура неутралних држава, 
то уверљиво доказује.  

Иако неутралност никада није била доминантан наратив светске истори-
је, неутралност једног броја европских држава и даље представља важно 
обележје политичког искуства савременог света. Интензивни интеграцијски 
токови на европском простору и мирољубива стратешка култура коју је заго-
варала ЕУ, као и снажни токови интернационализације безбедности нису 
довели у питање основу стратешке културе која почива на сталној неутрал-
ности, без обзира на значајно модификовање њених садржаја. Та чињеница 
указује да неутралност није само безбедносно-одбрамбени концепт већ и 
вредносно одређење тих друштава. Зато је она и даље један од најважнијих 
елемената њихове стратешке културе која значајно одређује политику од-
бране и стратегије.  

Неутралне земље имају значајну историјску мисију која се често игнорише, 
посебно ако се има у виду њихова улога у обликовању међународних норми 
слободне трговине и међународног права, а и у обликовању хуманитаризма и 
залагања за мир. Као специфичан израз практиковања односа међу државама, 
неутралне државе нуде алтернативу доминантним наративима и обрасцима 
понашања у међународним односима и људском искуству, отварајући простор 
за специфичну стратешку културу. Иако је реч о концепту који је праћен број-
ним контрадикцијама и отвореним оспоравањима, који га у контексту глобалних 
процеса дисквалификују као концепт у будућности, неутралност у свим својим 
модификацијама још увек има значајно место у међународној политици, посеб-
но ако се имају у виду кључни трендови у актуелним међународним односима. 
Постмодерни свет оптерећен је веома комплексним проблемима, што га чини 
не само непредвидивим, већ и опасним, па значај неутралног спољнополитич-
ког дискурса може да задобије нове димензије. Зато раширени критицизам неу-
тралности не даје за право да се она третира као застарели и недовољно разу-
ман избор. У прилог томе говори и чињеница да су европске неутралне државе 
веома функционално организоване социјалне државе које имају моћне еконо-
мије, што их сврстава у ред најбогатијих нација38. Све оне имају дугу историју 
неутралности, а за неке од њих неутралност је значајна компонента њихових 
модерних националних идентитета.  

Емпиријска слика неутралности која се практикује данас није једноставна, 
како због чињенице да је свака од њих снажно утемељена у одређене историј-
ске и геополитичке и културолошке околности, тако и због различите рецепције 
                              

38 Leos Muller, исто, стр. 14. 
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преовлађујућих трендова у међународном окружењу. Међутим, јасно је да су 
глобални процеси, посебно европски интеграцијски трендови, њихов антиратни 
контекст, невојни приступи безбедности, као и заговарање невојних прегова-
рачких инструмената у решавању конфликата, неповратно изменили неке од 
најзначајнијих обележја неутралности, отварајући просторе ка све значајнијем 
нагињању концепту активизма као обележју савременог израза овог дискурса. 
Тако су нови садржаји неутралности постали незаобилазни у дефинисању 
оквира неутралности не само европских држава, проглашавајући активизам но-
вим садржајем у стратешком промишљању безбедности. Актуелни трендови 
поновног заговарање националних перцепција у међународној политици не до-
воде у питање такве садржаје неутралности.  

Проглашена војна неутралност Републике Србије је са становишта очувања 
националних интереса стратешки избор. Комплексна геополитичка перспектива 
националног простора и пројекција дивергентних односа у међународној поли-
тици, као и могућност превладавања противуречних самоспознаја у геополи-
тичком идентитету српског народа, потврђују стратешку прихватљивост војне 
неутралности. Неки од значајних садржаја српске стратешке културе, која се 
често неосновано карактерише само као ратничка, дугорочно може да предста-
вља важну подршку таквом опредељењу Републике Србије. Та чињеница има 
нарочити значај ако се зна да стратешка култура често чини круцијалну инфра-
структуру успешним стратегијама. 
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Contemporary Strategic Culture and Neutrality 
he practice of neutral states represents an important expression of modern 
strategic culture, as a specific attitude towards military force and the use of 

military force, especially when it comes to Europe. Although the international politics 
seemed to be directed towards the circumstances in which such a collective under-
standing of reality was difficult to maintain, neutrality, with numerous challenges, 
continuously proves to be a very dynamic and adaptable concept. 

The emergence of internationalism after the First World War, especially the inten-
sified integration trends after the end of the Cold War, strengthened the process of 
creating the basis for a new anti-war security vision of Europe. At the core of such efforts 
was the promotion of cooperation and dialogue and the suppression of the importance 
of military force in relations between European countries, which commenced the pro-
cess of establishing the strategic culture of the European Union as an authentic 
post-national model. The new strategic culture with its specific view on the nature of 
relations between European countries, which is completely different from the tradi-
tionally understood contents of such concept, suppressed the importance of national 
security perceptions, as well as the effectiveness of military force in international po-
litics, promoting the idea of security indivisibility. 

Undoubtedly, the strong integration momentum and the transnational type of 
threats have influenced the redefinition of neutrality practice, so the approach of neu-
tral states to European and Euro-Atlantic integration was considered a natural cour-

T 
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se of events. Thus, today, neutrality has been radically modified in some aspects, 
and it is no longer significantly determined by, among the other things, isolation, but 
by emphasized international engagement. The abandonment or significant redefinition 
of the main postulates of neutrality has prompted serious challenges to the importance of 
neutrality, the authenticity and scope of the strategic culture of neutral states. That is 
why the value contents of neutrality have begun to be considered debatable, so that 
for some the concept is outdated, while others believe that it can still contribute to 
strengthening peace and stability in the world.  

However, although radically modified, neutrality has not disappeared, and it still 
represents a concept that is an important segment of international politics. The revival 
of realpolitik in international relations in recent years, as well as the challenges of the 
multipolar concept of international relations, represent important incentives for the 
legitimacy of the choice of neutrality and the affirmation of a strategic culture that 
favors the value postulates of neutrality. 

Key words: strategic culture, neutrality, integration processes, EU, multipolarity, 
Serbia 
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роблемски оквир рада указује на то да је у периоду глоба-
лизације међународних односа дошло до промена у проми-

шљању и практиковању одбрамбене функције као војне делатно-
сти државе. Индикатор тих промена препознаје се у развоју и при-
мени стратегијског концепта свеобухватне одбране који одступа 
од традиционалне логике одбрамбене функције као логике војне 
моћи. Полазећи од наведеног проблема, предмет истраживања 
усмерен је ка питањима: зашто се и како се логика одбрамбене 
функције променила и како те промене утичу на стратегијски кон-
цепт одбране и стратешку културу држава. У раду се полази од те-
зе да је цивилизацијски развој човека условио промену вредности 
које држава брани, као и природу појава којима се те вредности 
угрожавају, што је резултирало променом логике одбрамбене 
функције, њеног стратегијског концепта и стратешке културе држа-
ва. У доказивању наведене тезе користи се аналогија одбрамбе-
них функција човека и државе. Наиме, разматра се како комплек-
сна природа човека, као биолошког и свесног бића, обликује људ-
ски механизам одбране, а сазнањем шта је предмет одбране чове-
ка и како он тај предмет брани аналогијом се изводе закључци о 
истим питањима одбрамбене функције државе.  

У раду се долази до закључка да се одбрамбена функција др-
жаве, све донедавно, заснивала на оним вредностима и одбрам-
беном понашању човека које је било карактеристично за његово 
природно стање, дакле на опстанку и агресивном понашању. Ме-
ђутим, последњих деценија, цивилизацијски развој човека и дру-
штва изменио је приоритете у вредностима које држава брани, као 
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и природу појава којима се те вредности угрожавају. Тиме је, по-
следично, промењено одбрамбено понашање државе. Наиме, у 
савременим глобалним односима, поред опстанка, квалитет живо-
та намеће се као друга витална вредност и одбрамбени интерес 
државе. С друге стране, у стратегијским релацијама између држа-
ва, невојне појаве угрожавања њихових одбрамбених интереса 
све више добијају на значају. Као одговор на наведене промене, 
стратегијски концепт одбране заснива се на свеобухватној одбра-
ни, односно на логици интеграције војне моћи са другим елементи-
ма националне моћи. Тиме се постепено мења стратешка култура 
држава која је до сада уско схватана као „војна култура” или „кул-
тура употребе оружане силе”. 

Кључне речи: природа човека, људски механизам одбране, од-
брамбена функција државе, стратегијски концепт одбране, свеобу-
хватна одбрана, стратешка култура 

Увод 
 

уштинско питање сваке државе јесте како да на одговарајући начин очу-
ва, развија, обликује, јача и, посебно, заштити своје вредности. То је 

проблем стратешког промишљања у области националне безбедности као ум-
не и рационалне државничке делатности усмерене ка изналажењу оптималних 
решења достизања и очувања националних интереса. У остваривању заштитне 
улоге државе одбрамбена функција има кључну улогу, јер њом се штите опста-
нак, територија и друге виталне вредности од оружаног угрожавања других др-
жава. Међутим, разумевање одбрамбене функције, као војне делатности држа-
ве, данас је подвргнуто значајном преиспитивању. Разлози су бројни, почевши 
од оног најзначајнијег: да је у периоду савремених глобалних односа проми-
шљање и практиковање ове функције надишло традиционалне оквире разма-
трања рата и захватило, знатним делом, друге проблеме безбедносне стварно-
сти невојне природе. На то, данас, указује развој и примена стратегијског кон-
цепта свеобухватне одбране који одступа од традиционалног разумевања од-
брамбене функције државе и заснива се на њеној измењеној логици. Због тога 
се јављају одређене нејасноће, попут оне: шта је одбрамбена функција савре-
мене националне државе и зашто се њена досадашња логика мења? Такође, 
нејасно је и да ли се и како се променом њене логике, као логике војне моћи, 
мења стратегијски концепт одбране и стратешка култура држава? У разматра-
њу ових нејасноћа свакако треба поћи од чињенице да је држава комплексна 
људска творевина чије су функције подложне променама у складу са развојем 
човека и људског друштва. Зато је човек, односно његова природа, полазна 
тачка од које треба кренути у трагање за дубљим и садржајним одговорима на 
наведена питања. 

С 
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Аналогија одбрамбених функција човека и државе 
Према теорији друштвеног уговора „човек, као свесно и рационално биће, пре-

лази из свог природног у друштвено стање како би разрешио суштинске проблеме 
своје егзистенције, пре свега безбедност. Без обзира на различита полазишта за-
говорника ове теорије, у погледу схватања да ли је човек по природи добар, како 
су тврдили Лок (John Locke), Русо (Jean-Jacques Rousseau) и Кант (Immanuel 
Kant), или је зао и себичан како је, с друге стране, тврдио Хобс (Thomas Hobbes), 
њихова теоријска исходишта конвергирају ка мишљењу да се појединци, у недру-
штвеном стању, као слободни и једнаки међу собом, удружују у политичку зајед-
ницу на основу узајамне сагласности и пристајања да се придржавају заједничких 
правила како би заштитили себе и друге од насиља и других неправди.”1 Другим 
речима, човек се на темељу истих вредности вољно удружује са другим људима 
и успоставља политичку заједницу како би те вредности унапредио а, пре свега, 
заштитио. У таквом настојању човек „предаје власт над собом политичкој заједни-
ци чиме се она поставља као врховни ауторитет над људима који ту заједницу 
творе. Тиме се успоставља друштвени поредак којим се ограничава ’апсолутна 
слобода’ човека и спутава његово насилно понашање које је, према Хобсу, карак-
теристично за односе међу људима у њиховом природном стању”.2 

Разлог настанка политичке заједнице с аспекта безбедности, међутим, не 
односи се само на заштиту од међусобног насиља оних људи који ту заједницу 
чине. Поред тога што човек тежи да реши своје антагонистичке односе са дру-
гим људима унутар своје егзистенцијалне средине он, уједно, тежи и да се за-
штити од насиља људи из других средина. И то су, по питању безбедности чо-
века, два кључна момента у формирању политичке заједнице. Њеним форми-
рањем човек је успоставио безбедносни механизам којим је успео да „спута” 
своје и насилно понашање других људи унутар своје егзистенцијалне средине, 
али, он није успео да успостави врховни ауторитет над политичким заједница-
ма како би решио антагонистичке односе са људима из других средина. Тако је 
у одсуству врховног ауторитета свака од тих заједница била приморана да ус-
постави сопствени безбедносни механизам, како би се заштитила од насиља 
друге заједнице. Тај се механизам, од времена успостављања политичке зајед-
нице све до данас, разуме као „одбрамбена функција државе”. 

Како је природа међународног поретка и даље остала непромењена, могло 
би се закључити да се државе још увек налазе у стању у којем се налазио чо-
век пре удруживања, дакле у његовом природном стању, као стању анархије, 
                              

1 Према: Милорад Ступар, Филозофија политике: Античко и модерно схватање поли-
тичке заједнице, Институт за филозофију и друштвену теорију, ИП Филип Вишњић, Београд, 
2010, стр. 245-, 255-257, 279-281; Миленко Бодин, Теоријски основи менаџмента национал-
не безбедности, докторска дисертација, Факултет безбедности, Београд, 2007, стр. 30-31. 

2 Видети више у: Станислав Стојановић, Хобсова теорија људске природе и перспекти-
ве мира и поретка, Медија центар „Одбрана”, Београд, 2012, стр. 87-124.  
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себичних интереса, страха, међусобног неповерења и насиља.3 Зато, упркос 
свим позитивним тековинама људске цивилизације, оваква и даље непромење-
на природа међународног поретка подстиче многе теоретичаре, посебно оне из 
реалполитичке школе међународних односа, у ставовима да је одбрана и даље 
основна функција државе док су њене друге функције само изведене или при-
додате. Други теоретичари, ипак, нису толико категорични у својим ставовима, 
наглашавајући само важност одбрамбене функције. Тако, Слободан Јовановић 
износи да је „одбрамбена улога државе битна, јер је узрок њеног настанка по-
треба за одбраном од спољног угрожавања, од спољног напада других људи 
организованих за пљачку и поробљавање”.4  

Потреба човека за безбедношћу несумњиво представља важан, ако не и кључан 
разлог његовог удруживања. „Прво заједничко добро људи било је осећај безбедно-
сти који произилази из заједништва. Тај психолошки осећај веће заштићености када 
су људи удружени и када их неко води ко зна пут темељи су прве политичке заједни-
це. Стога, речи polis у старогрчком и urbs у латинском језику у својој праоснови имају 
значење ограда, бедем, ограђивање. Тај бедем симболизује заједнички напор којим 
се ствара опште добро”,5 посебно оно у форми осећаја безбедности. Како одбрамбе-
на функција државе датира од првих момената остваривања идеје човека о удружи-
вању, како би лакше задовољио своју потребу за безбедношћу, може се рећи да је 
историја ове функције дуга колико и историја саме државе. Тако je, кроз историју, од-
брана била и остала неодвојив атрибут државе. Као таква, она представља њену 
најстарију функцију која, за разлику од других функција, није трпела суштинске про-
мене све донедавно. Промене које се последњих деценија ипак дешавају унутар ње 
део су дубоких и сложених промена кроз које пролази и сама држава у свом развој-
ном процесу током актуелног периода глобализације међународних односа.  

Као комплексна друштвена појава, склона развоју и променама, држава се 
кроз историју развијала упоредо са развојем људског друштва, односно самог 
човека. Тако у разматрању њене одбрамбене функције треба поћи од чињени-
це да је држава, пре свега, творевина човека. Она се условно може посматрати 
као друштвени организам у којем су дубоко уткане вредности, потребе, нагони, 
мотиви, хтења, интереси и, свакако, обрасци људског мишљења и понашања. 
Тиме се суштина државе проналази у човеку, пре свега у његовом вредносном 
систему и потребама које из тог система произилазе, нарочито у оним вредно-
стима и потребама које се тичу његове безбедности. Преласком човека из при-
родног у друштвено стање и „уметањем” његове природе у саму суштину зајед-
нице објашњава се чињеница да егзистенција државе почива на људским по-
требама. Тиме се и понашање државе заснива на карактеристикама људског 
понашања кoje своје извориште налази у тежњи човека да задовољи своје по-
                              

3 Томас Хобс описује природно стање човека као стање у коме је свако свакоме вук. Видети у: 
Radoslav Stojanović, Sila i moć u međunarodnim odnosima, Radnička štampa, Beograd, 1982, str. 90. 

4 Slobodan Jovanović, Država, BIGZ, Beograd, 1990, str. 30-39. 
5 Драган Симеуновић, Увод у теорију политике, Институт за политичке студије, Београд, 

2009, стр. 44. 
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требе, па и оне за безбедношћу. Зато, безбедност представља не само људску 
већ и егзистенцијалну потребу саме државе која, попут човека, успоставља и 
развија свој механизам одбране како би се заштитила од угрожавања сопстве-
не егзистенције. То упућује на чињеницу да се потреба државе за безбедношћу 
и њено одбрамбено понашање ради задовољења те потребе не могу детаљни-
је објаснити без аналогије са истоветном потребом и понашањем човека. 

У извођењу ове аналогије, међутим, треба бити обазрив, јер се држава, услед 
своје комплексности, не може поједностављено објаснити кроз призму човека, пре 
свега што она, својим већим делом, представља „мноштво” различитих вредно-
сти, потреба, мотива и интереса људи садржаних у „једном”. Наиме, сваки човек 
је „свет за себе”, што је последица комплексне људске природе која код сваког по-
јединца утемељује различита вредносна упоришта и, тиме, подстиче различите 
мотиве, хтења, потребе, као и само понашање у задовољењу тих потреба. Таква 
различитост узрокује унутрашњу динамику државе, па се она не може разумети 
као компактно и недељиво „једно”, као прост и, у времену, непроменљив збир 
вредности и интереса људи који је чине. Независно од наведеног, држава, као ен-
титет сам по себи, има своје трајне и непроменљиве вредности на којима почива, 
попут опстанка, територије и суверене власти, као и интересе да те вредности 
очува, унапреди или заштити. Али, ипак, већи део њених вредности и интереса 
резултат су њене унутрашње динамике, односно поклапања, компромиса или, 
чак, сукобљавања интереса људи унутар ње. Због тога је држава комплексан дру-
штвени систем, прожет не само унутрашњом динамиком, већ и динамиком струк-
туре спољашњег окружења у којем егзистира у интеракцији са другим међународ-
ним актерима. Зато се она понајвише може разумети као резултанта тих двеју ди-
намика које наизглед функционишу независно једна од друге, али се, ипак, значај-
но преклапају и остварују међусобан утицај. Управо таква комплексност државе 
отежава њено поједностављено сагледавање кроз призму човека и извођење њи-
хове аналогије, свакако и у оном домену који се тиче питања безбедности. 

Међутим, без обзира на све постојеће тешкоће, аналогија одбрамбених 
функција човека и државе може се, ипак, извести помоћу оних заједничких 
вредности људи, и на њима заснованих интереса, који снажно и релативно 
трајно обузимају биће државе и условно га чине „једним”, попут самог човека. 
Посматрајући кроз објектив савремене националне државе, ове вредности чи-
не difiniens појма „националне вредности”, као вредносне категорије државе, 
док на њима засновани интереси чине difiniens појма „национални интереси”, 
као њене политичке категорије. Разлика ових категорија почива на томе што 
вредности једне нације нису чврсто везане за оквире „политичког”, јер оне егзи-
стирају и ван њих. То су оне заједничке наслеђене вредности, попут религије, 
језика, историје, етноса, обичаја, веровања итд., око којих се људи окупљају и 
„стичу свест о блискости и припадности истом националном идентитету”.6 Те 
                              

6 Саша В. Мијалковић, Национална безбедност, Друго, измењено и допуњено издање, 
Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2011, стр. 116. 
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вредности чине упориште националне културе која се препознаје у политичкој 
култури нације, али је она знатно шира од ње. С обзиром на њихов значај, сва-
ка нација тежи, односно испољава интерес да те вредности сачува, унапреди и 
заштити. Већину тих интереса, међутим, није могуће остварити без институција 
државе као политичке творевине. Зато се национални интереси, иако знатно 
шири, најчешће поистовећују са државним интересима, те се, као такви, сма-
трају политичком категоријом, дакле оном категоријом која је везана за инсти-
туционално или политичко деловање државе. 

Начин на који држава остварује националне интересе такође потпада под 
оквире „политичког”, али се ова категорија ближе одређује као стратегијска. Њу 
чине циљеви које држава поставља у настојању остваривања националних ин-
тереса, као и њено понашање којим се ти циљеви остварују. Другим речима, 
држава циљевима поставља задатке чијом реализацијом настоји да оствари 
своје интересе, то јест да очува, унапреди или заштити вредности на којима по-
чива и којима стреми. Тако циљеви представљају операционализацију оствари-
вања интереса, односно осмишљавање оптималних начина њиховог оствари-
вања. Зато се они сматрају стратегијском категоријом јер су рационално осми-
шљени како би се избегла произвољност и неизвесност њиховог остваривања 
или како, у том процесу, не би дошло до настанка веће штете него користи по 
националне интересе. Тиме се и понашање државе у сврху остваривања тих 
циљева, такође, подводи под оквире стратегијске категорије.  

Кроз релацију наведених категорија може се спознати улога савремене наци-
оналне државе коју она остварује кроз своје функције, односно институцијалним 
деловањем у својој унутрашњој и спољној егзитенцијалној средини. Тако се 
вредносна, политичка и стратегијска категорија могу препознати у полазиштима 
и исходиштима свих државних функција, па и одбрамбене. Исходиште државних 
функција несумњиво представља стратегијско понашање државе, док се њихово 
полазиште налази у вредносној категорији. Вредности су извориште свих потре-
ба човека, самим тим и потреба нације и саме државе. Као што систем вредно-
сти човека чини суштинско упориште његове егзистенције, тако вредности нације 
одређују суштину њене егзистенције. Оне, такође, одређују и суштину егзистен-
ције државе, јер уобличавају њено биће, дајући му смисао постојања и функцио-
нисања. Посматрано на тај начин, може се закључити да вредносни систем наци-
је представља егзистенцијално упориште националне државе. 

Због фундаменталне важности вредносне категорије за бивствовање нацио-
налне државе, она, попут човека, испољава интерес не само да очува и уна-
преди вредности на којима почива и којима стреми, већ и да их заштити. Тиме 
се заштитна функција националне државе показује као важан, ако не и кључан 
аспект њене институционалне улоге. Држава штити националне вредности од 
свих форми угрожавања, без обзира на њихову природу и извориште. Посебну 
пажњу ове функције представља заштита виталних националних вредности. 
Полазећи од тога да су такве вредности човека оне којима се задовољава ње-
гова основна потреба за опстанком, аналогијом се изводи закључак да су ви-
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талне вредности државе, односно нације, оне без чијег достизања она не би 
могла да опстане или, с друге стране, не би била у могућности да се развија, 
што дугорочно опет води ка питању њеног опстанка. 

Поред других вредности, виталне вредности нације представљају предмет 
заштите државе, а у ужем погледу њен предмет одбране. То је важно разумети с 
обзиром на то да се одбрамбена функција државе неретко поистовећује са ње-
ном заштитном функцијом чија је она, ипак, само један део, али егзистенцијално 
важан. У садржајном обухвату, заштитна функција знатно је шира од одбрамбе-
не и, поред ње, инкорпорира и многе друге функције којима држава штити нацио-
налне вредности, па и оне које се сматрају виталним за њену егзистенцију. „Др-
жава се заштитном функцијом супротставља свим облицима спољног и унутра-
шњег угрожавања националних вредности, користећи се различитим средствима 
и начинима”.7 С друге стране, одбрамбена функција усмерена је примарно ка 
спољним формама насилног угрожавања државе и то, искључиво, угрожавања 
њених виталних вредности, дакле оних од којих зависи њен опстанак. То указује 
на то да одбрамбени интереси државе, као део укупних националних интереса, 
не представљају ништа друго него њену тежњу да заштити виталне националне 
вредности од насилног, оружаног угрожавања, примарно од других држава. Да 
би те вредности заштитила, тачније одбранила, држава дефинише стратегијске 
циљеве одбране, чијим се остваривањем умањује или потпуно елеминише дело-
вање таквих појава угрожавања. Држава, попут човека, остварује наведене ци-
љеве помоћу одбрамбеног механизма, односно одбрамбеним понашањем у сво-
јој егзистенцијалној средини ‒међународном систему.  

Разматрање релације вредносне, политичке и стратегијске категорије није 
сврсисходно само у објашњењу процеса остваривања институционалне улоге 
националне државе. Кроз ту релацију може се спознати и култура једне нације, 
као трајна и релативно непроменљива одлика њеног бића. „Култура је најшири 
појам којим се обухватају сви идеациони фактори који утичу на људско понаша-
ње попут вредности, норми, ставова, идентитета и др. Она је свеукупно дру-
штвено наслеђе, односно научени образац осећања, мишљења али и делова-
ња, било појединца, друштва или целокупне нације”.8 Тако се национална кул-
тура разуме као наслеђен и релативно трајан образац осећања, мишљења, 
хтења, као и деловања нације. Она се препознаје у вредностима на којима се 
држава темељи, затим у исказивању њених потреба, као и у начину проми-
шљања и понашања државе ради задовољења тих потреба. 

Битан део националне културе чини стратешка култура. Она се као анали-
тички концепт у стратешким студијама бави егзистенцијално важним питањем 
државе, односно њеном одбраном. Иако стратегија државе данас обухвата ње-
                              

7 Љубомир Стајић, Основи безбедности – са основама истраживања безбедносних по-
јава, Шесто издање, ИК Драганић, Београд, 2006, стр. 14.  

8 Jiyul Kim, Cultural Dimension of Strategy and Policy, Strategic Studies Institute, U.S. Army 
War College Press, May 2009, p. 6. 
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но свеукупно промишљање и понашање, дакле у свим сферама друштвеног 
живота, а не само у области војне делатности, стратешка култура и даље се 
схвата у уским реалполитичким оквирима као „војна култура или као култура 
државе везана за питање употребе оружане силе”.9 Деценијама уназад, овим 
концептом разматра се питање како култура нације утиче на успостављање 
њеног релативно трајног обрасца промишљања и начина употребе оружане си-
ле. Зато се стратешка култура, иако је подједнако усмерена ка периодима мира 
и рата, неретко поистовећује са „културолошким разумевањем рата”.10  

Претходна разматрања указују на извесну подударност одбрамбених функ-
ција човека и државе. Наиме, и држава и човек остварују своју одбрамбену 
функцију кроз категорије вредности, интереса и заштитног деловања које се 
код човека објашњава рационалним, а код државе стратегијским понашањем. 
Зато се, упркос постојећим ограничењима поједностављеног разумевања др-
жаве кроз призму човека, оставља довољан простор за извођење аналогије 
њихових одбрамбених функција, макар и на нивоу најопштијег разумевања за-
конитости која подједнако влада унутар њих. Сврсисходност извођења ове ана-
логије полази од тога да се разумевањем законитости људског механизма од-
бране могу извести релативно поуздани закључци о одбрамбеној функцији др-
жаве и, уједно, спознати разлози промене њене логике и стратегијског концеп-
та. С друге стране, утемељеност ове аналогије почива на чињеници да је људ-
ска природа дубоко усађена у одбрамбено промишљање и понашање државе, 
те се законитост одбрамбених функција човека и државе препознаје готово као 
истоветна. Другим речима, људска природа обликује промишљање и понаша-
ње човека у задовољењу његове потребе за безбедношћу док, с друге стране, 
као свесно и друштвено биће, човек промишља и обликује понашање државе у 
задовољењу те исте потребе.  

Законитост одбрамбених функција човека и државе уочава се коришћењем 
аналитичког модела чије се полазиште заснива на чињеници да је „одбрана у 
дијалектичкој вези са нападом”.11 Наиме, без напада нема ни одбране, те се 
она не може разумети без истовременог разумевања и напада, односно онога 
чиме се предмет одбране угрожава. Како је такав дијалектички однос нешто 
што је константно, што се у времену не мења, тако је и законитост одбрамбе-
них функција човека и државе, такође, непроменљива категорија. Она се теме-
љи на три логички повезана питања. Прво је ‒ шта је то што човек и држава 
бране, односно које су то вредности и потребе које представљају предмет њи-
хове одбране, а друго ‒ од чега се човек и држава бране, тачније, чиме је и ка-
                              

9 Jeffery S. Lantis and Darryl Howlett, „Strategic Culture”, in: John Baylis, James . Wirtz and 
Colin S. Gray (eds.), Strategy in the Contemporary World: An Introduction to Strategic Studies, Fo-
urth Edition, Oxford University Press, 2013, pp. 77-82. 

10 Rashed Uz Zaman, „Strategic Culture: A Cultural Understanding of War”, Comparative Stra-
tegy, 28:1, Routledge, Taylor & Francis Group, 2009, pp. 68-88. 

11 Grupa autora, Vojna enciklopedija, Drugo izdanje, Knjiga 6, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 
1973, str. 251.  
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ко је њихов предмет одбране угрожен. Добијањем одговора на ова два питања, 
односно сазнањем шта је предмет одбране и које су појаве његовог угрожава-
ња, омогућава се логичко извођење закључка, односно добијање одговора и на 
последње, треће питање ‒ како се човек и држава бране, дакле, на који начин 
они одговарају на угрожавајуће појаве у својој егзистенцијалној средини. 

Природа човека у основи одбрамбене функције државе 
У трагању за одговором на прво питање аналитичког модела ‒ шта човек и 

држава бране, односно на којим вредностима и потребама је заснован њихов ме-
ханизам одбране, треба поћи од чињенице да је понашање човека условљено 
његовом природом. Наиме, комплексна и двојака природа човека, као биолошког 
и свесног бића, обликује његово мишљење и понашање у средини у којој егзи-
стира, у свим њеним димензијама, па и оној безбедносној унутар које човек иска-
зује потребу за одбраном и практикује је као своју функцију. С обзиром на ком-
плексност његове природе „понашање човека детерминисано је сложеним систе-
мом потреба”,12 по чему се он разликује од осталих бића, јер исказује потребе ко-
је превазилазе његову тежњу за опстанком. На том становишту почива Платоно-
во и Аристотелово виђење природе људских потреба. Платон износи да „свако 
од нас поред основних потреба, попут оне за храном, тражи и задовољење сло-
женијих потреба, на пример за образовањем и културом”.13 Слично њему, Ари-
стотел износи да „човек, као и све што живи, размишља о очувању себе самог, 
он мисли о себи, али сваки се човек пита како треба да живи. Живот човека хоће 
’добро’, он тражи своје испуњење у ’срећном животу’”.14 Тако Аристотелов „сре-
ћан живот” може послужити као оквирни појам под чије значење би се могле под-
вести свеукупне потребе човека, дакле, не само оне нагонске или анималне већ 
и друге, више потребе којима се човек у потпуности остварује и као биолошко и 
као свесно биће, тежећи безбедном али, уједно, и квалитетном начину живота. 

У широком спектру људских потреба, урођена, нагонска потреба за опстан-
ком темељни је и најснажнији мотиватор људског понашања. Она се сматра 
упориштем одбрамбеног механизма човека, а за извођење оваквог закључка 
може послужити Масловљева теорија личности, која се изводи пирамидалним 
моделом хијерархије људских потреба, где се на дну пирамиде налазе најо-
сновније физиолошке потребе за храном, ваздухом, водом, размножавањем 
итд., док се изнад њих налазе више потребе човека. Кључ разумевања извори-
шта људског одбрамбеног механизма садржан је у основној претпоставци овог 
                              

12 Miomir Despotović, Igra potreba: Andragoške varijacije, Filizofski fakultet, Institut za pedago-
giju i andragogiju, Beograd, 2000, str. 11. 

13 Милорад Ступар, Филозофија политике: Античко и модерно схватање политичке за-
једнице, оп. цит., стр. 94-97. 

14 Драган Симеуновић, Теорија политике, Ридер, I део, Удружење „Наука и друштво”, Бе-
оград, 2002, стр. 22. 
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модела да се више потребе из ове хијерархије појављују код човека тек након 
што су задовољене, већим делом или потпуно, све потребе нижег нивоа.  

Најниже, односно најосновније су физиолошке потребе човека које су ди-
ректно везане за његов опстанак. То је прво што мотивише и покреће људско 
понашање. Дакле, то су „виталне потребе” човека без чијег задовољења његов 
живот, као биолошког бића, не би ни био могућ, нити би било могуће задовоље-
ње свих његових других потреба вишег нивоа. „Зато су оне најснажнији покре-
тач људског понашања”.15 „Тек њиховим задовољењем у свести човека поја-
вљују се друге потребе које су слабије од физиолошких, али које у датом тре-
нутку постају доминантне у односу на њих”,16 попут потреба за сигурношћу, 
припадношћу, поштовањем и, последњих и највиших, „потреба за самоактуали-
зацијом које Маслов назива и ’мета потребама’, препознајући их у трагању чо-
века за правдом, лепотом, добротом, редом, јединством итд.”.17 

У свом моделу Маслов даље указује на то да су, након физиолошких, следе-
ће потребе по степену важности, или нужности задовољења, управо оне за које 
се може закључити да на њима почива људски механизам одбране. То су потре-
бе којима човек изражава тежњу за сигурношћу, односно за безбедношћу, зашти-
том, редом, предвидљивошћу будућих ситуација итд. Оне су у свом спектру до-
ста широке, али су, већим делом, уско повезане са физиолошким потребама, јер 
исказују тежњу човека да задржи или досегне такво стање унутар његове егзи-
стенцијалне средине које му омогућава несметано задовољење потреба за хра-
ном, водом, размножавањем, стаништем итд., дакле његових „виталних потре-
ба”. Друго, ове потребе одражавају тежњу човека да се заштити од непосредног 
насиља којим се угрожава његов живот. Зато су потребе за сигурношћу „нарочи-
то наглашене када је човек изложен опасностима, било да су оне природног по-
рекла, попут елементарних непогода, или друштвеног порекла попут рата”.18 

Потребе за сигурношћу, према Маслову, везане су и за друге тежње човека: 
да заштити своју личну имовину, радно место, сталне приходе итд., али је ва-
жно уочити да су те потребе тековина цивилизацијског развоја човека као дру-
штвеног бића, које он остварује у заједништву са другим људима, дакле у окви-
ру друштвене заједнице, односно државе. Данас се такве потребе више вежу 
за квалитет живљења него за сам физички опстанак. Оне су настале социјали-
змом човека и нису прирођене човеку у форми нагона већ су стечене под сна-
жним утицајем друштвене средине. Иако многе потребе за сигурношћу несум-
њиво настају социјализацијом човека, ипак је важно нагласити да се део њих, 
тачније оне везане за његов опстанак, налазе дубоко усађене у њему. У прао-
                              

15 Драган Пајевић, Љубомир Касагић, Војна психологија, Војноиздавачки завод, Београд, 
2001, стр. 214-215.  

16 Želimir Puljić, „Samoostvarene osobe u psihologiji A. H. Maslowa”, Crkva u svijetu, Vol.15 
No.3, Katolički bogoslovni fakultet, Split, 1980, str. 270-271. 

17 Kelvin S. Hol, Gardner Lindzi, Teorije ličnosti, Nolit, Beograd, 1983, str. 261. 
18 Драган Пајевић, Љубомир Касагић, Војна психологија, оп. цит., стр. 214-215.  
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снови потребе човека за сигурношћу, дакле у његовом природном стању, попут 
сваке животиње, налази се нагон за животом, за опстанком, који Фројд (Sig-
mund Freud), поред нагона смрти, сматра најснажнијим људским нагоном. То је 
снажна урођена потреба човека која се налази у темељу његове егзистенције 
као анималног бића, која је, као таква, пренета у његову егзистенцију као дру-
штвеног бића. Зато потреба за опстанком представља кључни разлог удружи-
вања људи и успостављања првобитне, а касније и политичке заједнице, као 
својеврсног безбедносног механизма којим човек задовољава ту своју потребу. 

Наведена разматрања указују на то да онај део природе човека која га чини би-
олошким, то јест анималним бићем одређује полазиште, односно вредносно упо-
риште његовог одбрамбеног механизма. Дакле, механизам одбране човека засни-
ва се на животу као његовој основној вредности, односно на нагонској потреби за 
опстанком, на чему се заснива и одбрамбени механизам других бића. Следствено 
томе, живот несумњиво представља предмет одбране људског одбрамбеног меха-
низма. Тај предмет представљају и сва она добра која имају виталну важност или 
вредност за опстанак човека, попут хране, воде, ваздуха, станишта итд.  

Тако се с аспекта другог питања аналитичког модела: од чега се човек бра-
ни, може закључити да је људски механизам одбране, попут животињског, 
усмерен ка свим оним појавама насилне природе, којима се угрожава његов оп-
станак. Дакле, то су све оне деструктивне појаве, друштвеног и природног по-
рекла, којима се угрожава несметано задовољење физиолошких потреба чове-
ка, без чијег задовољења његов живот не би ни био могућ, као и оне појаве ко-
јима се непосредно угрожава његов живот. „У почетку су то биле само појаве 
природног порекла, елементарне непогоде и животињски свет, да би временом 
човеку највећа опасност постао други човек”.19 

С обзиром на то да је природа човека „уметнута” у саму суштину државе и 
да, тиме, она функционише на принципу задовољења људских потреба, оста-
вља се довољан простор да се на основу одбрамбеног механизма човека изве-
де закључак о вредносном утемељењу одбрамбене функције државе. Наиме, 
аналогно човеку, потреба за опстанком налази се у самом фундаменту одбрам-
бене функције државе. Држава се као својеврсни живи организам, попут чове-
ка, понаша сагласно Хобсовом становишту да „све што постоји у природи тежи 
да се одржи, да траје, да буде оно највише што по природи може бити”.20  

Али, пре разматрања овог питања потребно је сагледати Аристотелово 
схватање суштине државе. Према њему „циљ државе није само одржање живо-
та већ и добар живот. Држава настаје ради одржавања живота, а постоји ради 
’срећног живота’“.21 „Срећа човека је сврха којој се тежи и ради које се заједни-
                              

19 Саша В. Мијалковић, Национална безбедност, оп. цит., стр. 40. 
20 Видети више у: Станислав Стојановић, Хобсова теорија људске природе и перспек-

тиве мира и поретка, оп. цит., стр. 58.  
21 Милорад Ступар, Филозофија политике: Античко и модерно схватање политичке за-

једнице, оп. цит., стр. 20, 162. 
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ца успоставља. Она се достиже делатношћу на државничком и ратничком по-
љу”.22 Другим речима, срећа човека не одржава само његову тежњу за опстан-
ком већ и за квалитетом живљења. Тиме се улога државе у задовољењу људ-
ских потреба мора посматрати у знатно ширим оквирима у односу на њену за-
штитну функцију. Наиме, ратничком делатношћу у достизању среће Аристотел 
осликава тежњу државе за њеним опстанком, али и опстанком самог човека, 
јер штитећи себе држава штити и човека. С друге стране, државничку делат-
ност Аристотел везује за питања етике, јер су у Антици на политику, то јест др-
жаву, гледали као „на место где се остварују правда, врлина и правичност, од-
носно највише људско добро”.23  

Разматрајући Аристотелово схватање суштине државе кроз објектив савре-
мене националне државе, могло би се закључити да се њена улога није само у 
заштити њеног опстанка и, уједно, опстанка нације. Она је усмерена и ка дости-
зању квалитетног живота нације. Дакле, функционисање државе није детерми-
нисано само потребом човека за опстанком већ сложеним системом његових 
потреба. Зато држава исказује широк спектар различитих потреба иманентних 
самом човеку, попут оних за сигурношћу, припадношћу, поштовањем и самоак-
туелизацијом.24 Ипак, опстанак доминира над другим потребама државе, јер, 
како износи Миршајмер (John Mearsheimer), „ако је држава поробљена, мало је 
вероватно да ће бити у положају да следи своје друге циљеве”.25 Дакле, држа-
                              

22 Видети више у: Vojislav Stanovčić, Politička teorija, Tom I, JP Službeni glasnik, Beograd, 
2008, str. 249-251.  

23 Ilija Vujačić, Politička teorija: Studije, portreti, rasprave, Fakultet političkih nauka, Čigoja 
štampa, Beograd, 2002, str. 13. 

24 Потреба државе за припадношћу препознаје се у њеној тежњи за идентитетским свр-
ставањем, етничким, религијским, идеолошким или, најшире посматрано, цивилизацијским. 
Цивилизација је највише културно груписање и најшири ниво културног идентитета држава, 
на шта указује Семјуел Хантингтон (Semjuel P. Hantington) у својој тези о „сукобу цивилиза-
ција”. Држава тежи и самоактуализацији, односно потпуном остварењу у складу са својим 
бићем, као и потреби за поштовањем од стране других држава. То се, на пример, препознаје 
у тези о „крају историје” Френсиса Фукујаме (Francis Fukuyama), којом он тријумфално про-
глашава победу либералне идеологије над колективистичким идеологијама социјализма, по-
литичког ислама и других. Он указује на постхладноратовски моменат „потпуног остварења” 
држава западног света које у свом бићу баштине политичку филозофију либерализма. Тиме 
се либералне државе уздижу у односу на друге и постављају као вредносно супериорније 
(Видети више у: Semjuel Hantington, Sukob civilizacija i preoblikovanje svetskog poretka, Drugo 
izdanje, CID, Podgorica, Romanov, Banja Luka, 2000; Frenisis Fukujama, Kraj istorije i poslednji 
čovek, CID, Podgorica, 2002). Либерална филозофија је, иначе, упориште америчке „изузет-
ности”, осећаја вредносне супериорности Сједињених Америчких Држава. Представа да су 
њене вредности најбоље и универзално прихватљиве неминовно потражује безусловно по-
штовање од стране других држава. Међутим, потреба за поштовањем не произилази само 
из осећаја супериорности. Она је подједнако иманентна и малим, према квантуму поседова-
не моћи, инфериорним државама које теже очувању сопственог идентитета, независности и 
равноправном односу са моћнијим државама, посебно великим силама.  

25 Džon Miršajmer, Tragedija politike velikih sila, Izmenjeno i dopunjeno izdanje, Čigoja štam-
pa, Beograd, 2017, str. 64.  



ВОЈНО ДЕЛО, 4/2020 
 

 246  

 

ва мора да постоји да би задовољила своје друге потребе, што се подудара са 
Масловљевом теоријом да човек може да задовољи више потребе тек када за-
довољи оне најосновније везане за његов опстанак. Зато су виталне вредности 
по опстанак државе у фокусу њене одбрамбене функције којом она настоји да 
их заштити од насилних облика угрожавања. Оне се препознају у конститутив-
ним елементима државе, становништву, сувереној власти и, посебно, терито-
рији, јер без једног од тих елемената држава не би ни постојала. Због тога Мир-
шајмер разматра „опстанак државе кроз њену тежњу да одржи територијални 
интегритет и аутономију свог унутрашњег поретка”.26 Тиме се условно може из-
нети да држава, попут човека, и сама исказује физиолошке потребе за оним 
вредностима од којих зависи њен опстанак.27  

У погледу објашњења предмета одбране и појава којима се он угрожава, држа-
ва је, ипак, знатно комплекснија у односу на човека, јер егзистира у две средине ‒ 
унутрашњој и спољној. Њена унутрашња средина, како је речено, обликована је 
„мноштвом” различитих вредности и интереса људи који је чине, а они су неретко у 
стању сукобљености. С друге стране, спољна егзистенцијална средина државе 
прожета је, како износи Душан Вишњић, „њеним стратегијским релацијама са дру-
гим државама, а на половима тих релација налазе се интереси међу којима доми-
нира сукобљеност, чак и са пријатељским државама и савезницима”.28 Уочава се 
стање сукобљености влада унутар обе егзистенцијалне средине државе, те оне, 
несумњиво, представљају извориште угрожавања њеног опстанка. Ипак, оне се 
значајно разликују по томе што у унутрашњој средини влада друштвени поредак 
са улогом институционалног спутавања насилног понашања људи и прерастања 
њихове сукобљености у појаве којима се угрожава опстанак државе. У спољној ег-
зистенцијалној средини, међутим, таквог поретка нема, па је одбрамбена функција 
државе првенствено фокусирана на спољне појаве угрожавања њеног опстанка, а 
оне се понајвише препознају у агресивном понашању других држава. 

Разматрање различитих средина у којима држава егзистира важно је и с 
аспекта разумевања претходно поменутих вредности које она брани. Историја 
развоја државе, од робовласничке, преко феудалне, затим апсолутне и парла-
                              

26 Ибид. 
27 Физиолошка потреба државе, на пример, препознаје се у њеној потреби за територи-

јом, што се поистовећује са људском потребом за стаништем. Како станиште обезбеђује чо-
веку доступност хране, воде итд., тако територија обезбеђује држави ресурсе и становни-
штво који су неопходни за њен развој и сам опстанак. Фридрих Рацел (Friedrich Ratzel) и Ру-
долф Кјелен (Rudolf Kjellen) указују на то да је „територија органски део државног бића из ко-
је оно црпи моћ и од ње се не може одвојити јер ће у супротном нестати”. Наиме, „тло је 
фундаментална, непроменљива датост око које се врте интереси народа, зато се њихова 
борба за животни простор своди на типичну борбу за опстанак” (Миломир Степић, Геополи-
тика: Идеје, теорије, концепције, Институт за политичке студије, Београд, 2016, стр. 143-
148, 155-181; Александар Дугин, Основи геополитике: Геополитичка будућност Русије, 
Екопрес, Зрењанин, 2004, стр. 39-43). 

28 Душан Вишњић, Стратегија државе као судбина нације, Министарство одбране, Ин-
ститут ратне вештине, Београд, 2005, стр. 25. 
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ментарне монархије, све до савремене републике, показала је да вредности по-
пут правде, слободе, једнакости, морала итд., имају доминантан значај у њеној 
унутрашњој егзистенцијалној средини. Те вредности одражавају непрестану те-
жњу човека да, у условима друштвених неједнакости, побољша квалитет свог жи-
вота у заједници са другим људима. Кроз историју развоја државе човек је успе-
вао да те вредности досегне у оној мери која је зависила од типа владавине и еко-
номског уређења државе у којој је живео. Али, он то никада није успео у потпуно-
сти, чак ни данас када су наведене вредности снажно развијене и уткане у саму 
суштину егзистенције савремене националне државе. Зато је тежња човека за 
овим вредностима остала и даље присутна, снажно обликујући унутрашњу дина-
мику државе. С друге стране, човек је у значајној мери успео да реши питање свог 
опстанка унутар политичке заједнице, па ова вредност нема примарну улогу у уну-
трашњој егзистенцијалној средини државе. Али, та се вредност, као вредност др-
жаве, појављује као егзистенцијално важна у анархичној структури њене спољне 
егзистенцијалне средине. Док су вредности правде, слободе, једнакости и друге 
везане превасходно за друштво и самог човека, моћ и опстанак су вредности које 
су везане више за државу као актера међународних односа. Зато се моћ и опста-
нак, као и друге виталне вредности блиско повезане са опстанком државе, попут 
територијалног интегритета, показују као доминантне у њеној спољној средини.29 

У разматрању трећег питања аналитичког модела: како се човек и држава 
бране, треба поћи од чињенице да је човек биће страха и биће које тежи моћи, 
јер то су два важна изворишта његове агресивности, као доминантног облика 
његовог одбрамбеног понашања. Наиме, претходна разматрања указују на то 
да је одбрамбени механизам човека усмерен ка ширем спектру угрожавајућих 
појава природног или друштвеног порекла, али он се уобичајено разматра кроз 
оквир антагонистичких односа између људи, односно кроз агресивно понашање 
човека према другом човеку. Такав облик односа и понашања својствен је и са-
мој држави која се, аналогно човеку, такође може разматрати као биће страха 
које тежи моћи.  
                              

29 Иако су вредности унутрашње и спољне средине несумњиво повезане, обликујући укуп-
ну динамику државе, оне се, ипак, могу разматрати независно једне од других, ван оквира ме-
ђусобних утицаја. Наиме, цивилизацијски развој мењао је вредносно упориште држава, негде у 
потпуности, а негде у мањој или већој мери. Тако су поједини типови држава нестајали са исто-
ријске сцене, попут робовласничке и феудалне државе, или су постали предмет значајних про-
мена, попут монархије, док су други типови држава настајали, попут грађанске републике. Та-
квим променама држава је „губила, мењала или добијала нове функције. Једина функција која 
је опстала и остала непромењена, без обзира на тип друштвеног уређења државе, јесте од-
брана, као њена спољна функција” (Видети више у: Мила Ч. Јегеш, „Основне функције савре-
мене државе”, Култура полиса, Бр. 24, година XI, 2014, стр. 409-424). Наведено указује да су 
вредности опстанка и моћи историјске константе државе, и да оне нису биле подложне утицају 
промена унутрашњег вредносног система државе. Наиме, без обзира на тип унутрашњег уре-
ђења, ратови су се одувек водили између држава кроз релације моћи, а опстанак државе био 
је могућа опција ратних исходишта. Тако се, са аспекта одбрамбене функције, унутрашње и 
спољно вредносно упориште државе могу посматрати као релативно засебне целине. 
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Страх је урођена емоција човека. Он има физиолошку основу, али и свој 
спољни израз, јер побуђује реакцију, односно понашање човека које је, неретко, 
агресивне природе. Наиме, „страх од страдања и смрти принуђује човека на пови-
новање јачем али и на борбу са једнаким или слабијим од себе”.30 У појединим 
ситуацијама осећај страха је толико наглашен да је човек спреман или, боље ре-
ћи, приморан да се брани од знатно снажнијег од себе, нарочито у оним ситуаци-
јама када му прети опасност по живот, а није у могућности да је избегне. На то 
указује и Ерих Фром (Erich Fromm) који износи „да жива бића прибегавају агресији 
уколико немају могућности за бекство”.31 Страх од смрти, с друге стране, може се 
посматрати и као разлог због којег човек напада другог човека. Попут животиње, 
човек напада у ситуацијама када је његов нагон за задовољењем појединих физи-
олошких потреба толико наглашен да је он, из страха за сопственим опстанком, 
приморан да угрози живот другог човека како би те своје потребе задовољио.  

Свакако да је такво понашање човека слика давних времена и, превасход-
но, одраз његовог природног стања. Међутим, важно је схватити да су емоција 
страха и агресивно понашање дубоко усађени у човеку, да су блиско повезани 
и присутни у ситуацијама и када се он брани и када напада. Тако Фром сматра 
да је „агресивност урођена и да се испољава код свих живих бића која су суо-
чена са опстанком врсте или опасношћу по јединку. Она је инстинктивна реак-
ција на ситуацију спољне угрожености виталних интереса”.32 Сматрајући, тако-
ђе, да је она инстинктивна, Фридрих Ниче (Friedrich Wilhelm Nietzsche) агресив-
ности човека приписује „неминовност одвијања ратова”,33 на што је много рани-
је указивао Хобс који агресивност повезује са нагоном моћи. Према њему, „на-
гон моћи доминира људском природом и представља сталан узрок међусобног 
угрожавања људи и одвијања ратова”.34  

У стању угрожености, емоција страха изазива нелагодност у човеку која пре-
раста у његову потребу за сигурношћу, односно стање у којем се осећа неугро-
женим. „Да би човек досегао стање сигурности њему је потребна моћ, и то што 
већа, сопствена или туђа”.35 Она се разуме као „способност остваривања жеље-
них исхода и, уколико је потребно, промене понашања других да би се то оства-
рило”.36 Схваћена, у најопштијем смислу, као способност да се оствари оно што 
се жели, моћ представља кључно средство, инструмент у достизању циља, а нај-
                              

30 Драган Симеуновић, Увод у теорију политике, Институт за политичке студије, Бео-
град, 2009, стр. 43. 

31 Садуша Ф. Реџић, „Личност, темперамент и карактер у теорији Ериха Фрома”, у: Бран-
ко Јовановић (ур.), Зборник радова Филозофског факултета XLII (2)/2012, Филозофски фа-
култет, Приштинa, 2012, стр. 395-396. 

32 Ибид. 
33 Ranko Popović, Uvod u vojnu psihologiju, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1975, str. 83. 
34 Видети више у: Станислав Стојановић, оп. цит., стр. 8.  
35 Драган Симеуновић, Увод у теорију политике, оп. цит., стр. 43. 
36 Džozef S. Naj, Pradoks američke moći: Zašto jedina svetska supersila ne može sama, BMG, 

Beograd, 2004, str. 24. 



Прегледни рад 
 

 249  

 

важнији циљ човека јесте његов живот, односно опстанак. Зато он, попут сваког 
живог бића, тежи вишку моћи као гаранту очувања сопственог живота. Услед не-
довољности сопствене моћи таква тежња достиже се стицањем или увећањем 
моћи кроз удруживање са другим људима. Тако суштина људског удруживања 
почива на тежњи човека за моћи која је неопходна како би се узрок његовог стра-
ха од смрти и страдања умањио или потпуно отклонио. За Хобса, „нагон моћи је 
најдубља природа човека и његово најбитније одређење”.37 

Аналогно човеку, и држава је биће страха које из истих побуда тежи увећању 
моћи, а у таквој тежњи она се, неретко, агресивно понаша у релацијама са дру-
гим државама. Такво схватање државе препознаје се у теоријама дефанзивног и 
офанзивног неореализма Кенета Волца (Kenneth Waltz) и Џона Миршајмера. 
Анализирајући односе великих сила Миршајмер износи да се оне плаше једна 
друге. Оне посматрају једна другу са сумњом и бригом о могућем сукобу. Ниво 
страха међу њима варира кроз простор и време, али никада не престаје.38 За 
разлику од класичног реализма Ханса Моргентауа (Hans Morgenthau), који моћ 
посматра као циљ државе сам по себи, јер је у њеном бићу усађен људски нагон 
за моћи, неореалисти наглашавају инструменталну природу моћи која је неоп-
ходна ради достизања безбедности и опстанка државе. Они указују да је анар-
хична структура међународног поретка кључни извор страха државе и подстре-
кач њеног сталног размишљања о опстанку и увећавању сопствене моћи. 

Страх и моћ су, дакле, два важна подстрекача агресивног понашања човека и 
државе које се препознаје у њиховом одбрамбеном понашању. Ипак, извориште 
агресивности се код човека различито тумачи. Неки је сматрају стеченим мотивом 
услед социјализације човека у одређеној средини, што се не може у потпуности 
одбацити. Међутим, многи аутори сматрају је инстиктивним понашањем. С обзи-
ром на то да преовлађују управо таква мишљења која указују да је агресија, попут 
страха, нешто што је прирођено човеку, што он наслеђује као биолошко биће, по-
ставља се питање да ли је и одбрамбено понашање човека инстиктивно или је, 
ипак, нешто више од тога по чему би се могло разликовати од одбрамбеног пона-
шања осталих бића? Иако није директно усмерена ка сагледавању одбрамбеног 
понашања човека, у добијању одговора на ово питање може послужити Фројдова 
психоаналитичка теорија. Као бихевиористичка у свом приступу, она објашњава 
зашто човек мисли онако како мисли и зашто се понаша на начин како се понаша.  

Према Фројду, људски ум је „растрзан између три господара” ‒ id, ego и super-
ego су психички конструкти у људском уму између којих се одвија целокупно пси-
хичко функционисање човека. Од њих и њихове међусобне интеракције зависи 
како ће човек размишљати и како ће се понашати. Фројд у „id-у види оно живо-
тињско, исконско и нагонско у човеку”.39 Он обухвата несвестан део личности у 
                              

37 Видети више у: Станислав Стојановић, оп. цит., стр. 58.  
38 Džon Miršajmer, Tragedija politike velikih sila, op. cit., str. 64.  
39 Nemanja Kurlagić, „Id, ego i superego”,  

http://www.otkrovenje.com/index.php/teme-meni/ostalo-meni/26-id-ego-i-superego, 26/03/2020. 
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којем су садржани сви биолошки „програми”, дакле све оно што је прирођено чо-
веку ‒ нагони, инстинкти, страхови, самим тим и агресија као инстинктивна људ-
ска реакција. Id не подлеже законима логике и функционише искључиво по прин-
ципу задовољства, не обазирући се на ограничења и моралне норме. Његов је-
дини циљ јесте задовољење најосновнијих потреба важних за опстанак човека. 
Унутар id-а присутне су несвесне идеје набијене снажном инстинктивном енерги-
јом коју Фројд назива libido. Оне константно покушавају да доспеју у свест и овла-
дају понашањем човека како би што пре задовољио своје потребе. 

По Фројдовој теорији, када би libido био потпуно неукротив човек се не би 
разликовао од животиње. Задовољавао би физиолошке потребе на начин како 
то раде животиње, без обзира на етичка ограничења друштвене средине. Тако 
би у сврху задовољења потребе за сигурношћу, тачније опстанком, човек не-
контролисано испољавао своју агресивност бранећи се или нападајући друге 
људе у тежњи за храном, водом, стаништем итд. Дакле, он би се инстинктивно 
понашао попут саме животиње безусловним испуњењем захтева id-а, следећи 
неукроћену либидну силу. Разлог због којег се човек, ипак, не понаша тако је-
сте што ego, као свесни и рационални део личности, уз помоћ superego-а, као 
дела личности у којем су похрањене моралне норме, контролише и усмерава li-
bido, односно претвара његову сирову и „слепу” енергију у друштвено прихва-
тљиву. Дакле, понашање човека у задовољењу нагонске потребе за опстанком 
знатно је другачије у односу на животињско, пре свега, јер се заснива на све-
сном а не искључиво на инстинктивном понашању. Иако човек поседује нагон 
да се заштити у ситуацијама када је угрожен, његова свест, као differentia speci-
fica у односу на друга бића, обликује његово инстиктивно и агресивно одбрам-
бено понашање, а такав начин понашања дубоко је инкорпориран у одбрамбе-
но понашање саме државе. 

Свест човека, међутим, не служи само друштвено прихватљивом обуздава-
њу и каналисању сирове либидне енергије, о чему говори Фројд. Инстинктивно 
агресивно понашање човека, као и истоветно понашање државе, каналише се 
и у правцу рационалног одбрамбеног понашања, које се код државе назива и 
стратегијским. Стратегија, наиме, представља замисао, идеју, како на оптима-
лан начин постићи постављене циљеве. Она је заснована на интересима, а 
усмерена ка циљевима. Схваћена на овакав начин препознаје се у свакоднев-
ном понашању човека, као свесног и мислећег бића, који, сходно својим хтењи-
ма или интересима, рационално промишља како да постигне своје циљеве, па 
и онај који је везан за његов опстанак. Међутим, појам стратегије уобичајено се 
веже за државу. Стратегија државе „разуме се кроз интеракцију њених циљева, 
начина и средстава. Кроз свој концепт, она описује начин којим се доступна 
средства, инструменти моћи државе, користе за постизање циљева њене поли-
тике”,40 а њен најважнији политички циљ јесте опстанак. У разматрању страте-
                              

40 Mackubin Thomas Owens, „Strategy and the Strategic Way of Thinking”, Naval War College 
Review, Vol. 60, No. 4, Art. 10, 2007, p. 111. 
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шког понашања државе важно је разумети да се у средишту њеног стратешког 
промишљања налази човек. На истим оним принципа како осмишљава своје 
одбрамбено понашање, човек, као умно и разумско биће, креира и обликује од-
брамбено понашање државе. Зато човек представља полазиште у разматрању 
питања ‒ зашто се досадашња логика и стратегијско конципирање одбрамбене 
функције државе мења. 

Промена логике одбрамбене функције државе –  
свеобухватна одбрана и стратешка култура 

Начин којим се држава супротставља појавама угрожавања њеног опстанка 
објашњава се логиком одбрамбене функције и стратегијским концептом одбра-
не, тачније стратегијом. Логика се препознаје у самом „срцу” стратегије, одно-
сно у њеном концепту. Она се гради на каузалитету којим се указује на то да 
концепт угрожавања предмета одбране утиче на избор концепта одбране. Ње-
гов избор морао би бити адекватан у односу на концепт угрожавања, пре свега, 
у смислу његове ефектности. Ако је концепт угрожавања по својој природи 
агресиван у испољавању према предмету одбране, логика одбрамбене функ-
ције налаже избор, по природи, истоветног концепта одбране. Тиме се најпре 
могу постићи жељени ефекти, односно умањење или потпуно елиминисање де-
ловања угрожавајуће појаве по предмет одбране. 

Свакако да постоје и другачији избори начина супротстављања, али се на 
агресивност уобичајено одговара агресивним понашањем, нарочито ако су су-
протстављене стране приближно једнаке моћи, било да се ради о људима или 
државама. Како је наведено, разматрајући инстинктивну реакцију живих бића 
на осећај насилног угрожавања, Фром износи „да та бића прибегавају агресији 
уколико немају могућности за бекство”.41 Са извесним разликама у односу на 
жива бића, и самог човека, оваква логика супротстављања може се препознати 
и у одбрамбеном понашању државе. Логички се претпоставља да ће држава на 
агресивно понашање друге државе одговорити истоветним понашањем како би 
се заштитила, чак и у условима изражене асиметрије моћи. Она нема могућ-
ност бекства као човек или животиња, па ако је нападнута мора да одговори 
агресивним понашањем, јер ће у супротном бити поробљена или ће нестати. 

Логика одбрамбене функције везана је, дакле, за питање моћи, односно за 
стратегијске релације моћи. Она разматра која се врста моћи налази на крајеви-
ма стратегијских релација држава. Ако се на једном крају налази војна моћ, којом 
једна држава прети другој или је угрожава, онда се може очекивати да ће се на 
другом крају те релације, такође, налазити војна моћ као средство поузданог од-
враћања и супротстављања друге државе. На том крају могу се наћи и друге вр-
                              

41 Садуша Ф. Реџић, „Личност, темперамент и карактер у теорији Ериха Фрома”, оп. цит., 
стр. 395-396. 
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сте моћи, попут дипломатске, економске или информационе, али највећу поузда-
ност у супротстављању војној моћи пружа поседовање те исте моћи, јер се њом 
може најефектније утицати на вољу и понашање супротне стране. Зато се логика 
одбрамбене функције, као логика моћи, налази у самом полазишту формулиса-
ња стратегијског концепта одбране. Улога стратегије, као умне и рационалне де-
латности, проналази се у томе да, сходно условима окружења, конципира, одно-
сно осмисли оптималне начине коришћења моћи у остваривању политичког ци-
ља државе. Јер, како сматра Макубин Овенс (Mackubin Thomas Owens), „страте-
гија је дијалог између политике и националне моћи”.42 

Појаве угрожавања виталних вредности човека и државе свакако су, по сво-
јој форми, другачије, али је њихова суштина иста, насилна. Живот и опстанак 
човека угрожени су, директно или индиректно, насилним понашањем животиња 
и деструктивним деловањем природе. Али, живот човека је, у његовом природ-
ном стању, био највише угрожен агресивним понашањем другог човека. То га је 
приморало на удруживање и успостављање политичке заједнице како би се 
спутало насилно понашање људи унутар ње. Тиме опстанак државе није био 
примарно угрожен појавама које произилазе из нестабилности њене унутра-
шње структуре, јер унутар ње влада друштвени поредак који, кроз институцио-
налне механизме, спречава прерастање сукобљености интереса људи у појаве 
којима се угрожава њен опстанак. Тако, историја државе показује да примарну 
форму угрожавања њеног опстанка представља насилно, агресивно понашање 
других држава, а извориште таквог понашања налази се у анархичној структури 
међународног система. 

Управо таква насилна природа угрожавајућих појава по опстанак државе од-
ређује логику њене одбрамбене функције. Она се одувек заснивала на схвата-
њу да је безбедност, схваћена као опстанак државе, примарно угрожена упо-
требом или претњом употребе оружане силе од стране других држава, а да се 
на такав облик угрожавања одговара на истоветан начин. Тиме се одбрамбена 
функција државе, кроз читаву историју међународних односа, традиционално 
сматрала војном делатношћу, а ту историју Колин Греј (Colin Gray) „поистове-
ћује са историјом стратегије, и то војне стратегије. Према њему, историја међу-
народних односа је историја ратовања”.43  

У периоду државоцентричног и анархичног поретка света, „употреба оружа-
не силе, и страх од њене употребе, били су далеко међу најснажнијим утицаји-
ма који су обликовали токове међународних односа и судбине самих држава. 
Данас је тешко наћи државу која није створена ратом, или, чије границе нису 
успостављене ратним исходима. Скоро све земље данашњице, уз пар изузета-
ка који су минорни да би се оспорило правило, створене су, територијално уоб-
личене, системски уређене, ојачане или ослабљене кроз процес примене већег 
                              

42 Mackubin Thomas Owens, „Strategy and the Strategic Way of Thinking”, op. cit., p. 114. 
43 Према: Colin S. Gray, War, Peace and International Relations: An Introduction to The St-

rategic History, Routledge, London and New York, 2007, pp. 1-3. 
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или мањег обима оружаног насиља”.44 Како је рат историјска константа државе, 
улога њеног одбрамбеног механизма додељена је војсци, као државној инсти-
туцији силе. Зато се одбрана државе, све донедавно, искључиво разумела у 
оквирима војне делатности, а њена логика сматрала логиком војне моћи. 

У досадашњем периоду развоја државе логика одбрамбене функције није 
претрпела суштинске промене. Оне које су се, ипак, одигравале унутар ње би-
ле су последица усавршавања средстава за вођење рата и начина употребе 
тих средстава, али логика одбрамбене функције одувек је била иста, сводећи 
се на логику војне моћи. Зато је питање војне моћи одувек заузимало кључно 
место у разматрању односа између држава. „Кроз читаву историју међународ-
них односа моћ држава цењена је њиховом снагом за рат а проверавана током 
његовог одвијања”.45 Тако је војна моћ, као способност наметања воље против-
нику, била кључни инструмент у остваривању спољнополитичких циљева др-
жава. Тиме се стратегија државе, као њена замисао, идеја, како да заштити 
своју безбедност искључиво разумела као ратна или војна стратегија, а појам 
безбедности се везивао искључиво за безбедност државе, која би се у дана-
шњем, знатно ширем разумевању овог појма, подвела под значење спољне 
или војне безбедности државе.46  

Међутим, на таласу глобализације настале су фундаменталне промене у го-
тово свим областима међународне стварности и друштвеног живота унутар др-
жава. Оне су из основа промениле схватање концепта националне безбедно-
сти, а тиме и схватање одбрамбене функције државе. Променили су се одгово-
ри на питања аналитичког модела: шта држава брани, од чега се брани и, по-
следње, стратегијско-концептуално питање: како се држава брани? Данашњи 
одговори на ова питања осликавају једно сасвим друго, савремено промишља-
ње одбрамбене функције државе које знатно одступа од њеног традиционалног 
разумевања које се заснива на логици војне моћи. Њена логика, данас, постала 
је знатно комплекснија, што се уочава у стратегијском концепту свеобухватне 
одбране. Упориште овог концепта заснива се на логици интеграције и синхро-
низације војне моћи са осталим елементима националне моћи, усмерених ка 
комплексним појавама угрожавања опстанка и других виталних интереса држа-
ве које више нису искључиво војне природе.  

Објашњење зашто су се догодиле наведене промене може се добити разма-
трањем питања аналитичког модела одбрамбене функције у контексту утицаја 
измењене друштвене стварности на промишљање безбедности и одбране. Ако 
су се логика одбрамбене функције државе и стратегијски концепт одбране фун-
                              

44 Ибид. 
45 Džozef S. Naj, Paradoks američke moći, BMG, op. cit., str. 24. 
46 Како износи Драган Симић, од времена установљавања међународног система држа-

ва, као и током читавог периода биполаризма, стварност безбедности освајана је готово иск-
ључиво војним појмовима, а главни објекат и субјекат безбедности била је суверена држава 
(Dragan R.Simić, Nauka o bezbednosti: savremeni pristupi bezbednosti, Službeni list SRJ i F-
akultet političkih nauka, Beograd, 2002, str. 23). 
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даментално променили, односно ако се променио начин на који се држава бра-
ни, то упућује на настале промене, пре свега, у природи појава којима се угрожа-
ва предмет одбране државе или је, с друге стране, дошло до обостране проме-
не, како у предмету одбране, тако и у ономе чиме се тај предмет угрожава. Одго-
вор на питање на којим променама се заснива нова логика одбрамбене функције 
и како се то одржава на стратегијски концепт одбране добија се разматрањем 
питања како се човек развија и како тим развојем мења друштвену стварност. 
Наиме, те су промене несумњиво везане за онај део природе човека који га чини 
свесним бићем, који му омогућава да се непрестано развија и мења, да се прила-
гођава друштвеној стварности, али и да ту стварност прилагођава себи.  

Способност човека да се развија и да се мења објашњава се његовим инте-
лектом који се гради на темељу когнитивних способности, уму и разуму.47 Те 
две способности утемељују сложене људске потребе и обликују понашање чо-
века у складу са другачијом спознајом света у односу на друга бића. Оне чине 
упориште цивилизацијског развоја човека и целокупног људског друштва. Наи-
ме, као умно и разумско биће човек посматра и размишља о стварности у којој 
егзистира. У интеракцији са стварношћу он стиче искуства, шири и продубљује 
знања о њој. На основу тих знања и искустава прагматично мења стварност и 
прилагођава је себи и својим потребама, што се разуме као цивилизацијски 
развој човека и друштва. Достигнућа науке и њихова примена у друштвеној 
пракси очигледан су доказ да човек мења стварност око себе и прилагођава је 
својим потребама, односно свом вредносном систему на којем се те потребе 
заснивају. Али, с друге стране, под утицајем измењене стварности и сам човек 
се мења, мењајући свој систем вредности. Тиме исказује нове и другачије по-
требе унутар свог хијерархијског система потреба, тежећи непрестаном уна-
пређењу квалитета живота. Зато се може рећи да су развој човека и друштвене 
стварности у извесној дијалектичкој вези. Једно на друго утиче, те се једно без 
другог не може разумети нити објаснити. У затвореном цикличном процесу соп-
                              

47 „Ум и разум, као две когнитивне способности, пружају човеку могућност да памти, учи, 
мисли, да процењује и предвиђа. Као такве, оне га чине мислећим, знатижељним, делатним, 
рационалним, као и креативним бићем, по чему се разликује од осталих бића. Разум је спос-
обност рационалног или логичког мишљења, поимања и расуђивања у временским и прос-
торним границама објективне стварности. Он је способност човека да анализира и мисаоно 
обликује чулне спознаје реалности, да на тај начин разуме и стиче знања о законитостима п-
ојава и процеса које владају унутар ње. Као такав, разум представља упориште критичког и 
научног мишљења човека. Ум или дух, с друге стране, као друга и виша когнитивна спос-
обност, „није заробљен временским и просторним оквирима реалности. Он залази ван гра-
ница реалног и омогућава човеку сазнање које је ирационално, апстрактно, дакле оно које се 
логички не може објаснити и разумети, попут религије или уметности. Ум, дакле, омогућава 
човеку продирање у поље метафизичког, даје му способност да размишља о свету знатно 
дубље и шире, ван чулима доступне физичке стварности. Као умно биће човек размишља о 
суштини света и себе самог, дакле, не само о физичком опстанку већ и о начину или 
квалитету сопственог живота.” (Душан Вишњић, Стратегија државе као судбина нације, oп. 
цит., стр. 7; Михајло Марковић, Логика, Народна књига, Београд, 1956, стр. 7; Ljubo Ristovski, 
„Razum levo, um desno”, https://galaksijanova.rs/razum-levo-um-desno/, 25/02/2020).  
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ственог развоја и развоја средине у којој егзистира, човек континуирано мења 
своје вредносно упориште, а, сходно томе, и своје потребе, као и обрасце ми-
шљења и понашања. 

Човек је у заједници, донекле, осигурао своју безбедност, али је, уједно, 
створио могућност не само да опстане већ и да боље живи. Почео је да произ-
води, да ствара вишак материјалних добара који су му омогућили бољи квали-
тет живљења. Тако је живот у заједници непрестано мењао вредносни систем 
човека који је испољавао тежњу за даљим унапређењем квалитета живљења. 
То га је, свакако, подстицало на наставак прилагођавања друштвене стварно-
сти својим све захтевнијим потребама. Поред тога што је живот остао његова 
основна, витална и непролазна вредност, квалитет живота све више се наме-
тао као друга, егзистенцијално важна вредност човека. Данас, у приметном од-
суству осећаја угрожености сопственог опстанка, квалитет живота се намеће 
чак и као витална вредност. Она не одражава тежњу човека само за уживањем 
у материјалним добрима и вредностима, везаним за његов стандард живљења, 
већ и у оним које се могу назвати вишим вредностима, попут слободе, једнако-
сти, правде, морала, знања, уметности итд.  

Потребе човека за тим вишим вредностима неједнако су се задовољавале у 
различитим епохама и друштвима, а највише у западним либералним друштвима. 
Међутим данас, у глобализованом друштву, такво стање се мења. Квалитет живо-
та нуди се као реалност свакаког човека и сваког друштва. Наиме, нације су поче-
ле садржајније да комуницирају и сарађују, да се брже и ближе повезују на осно-
вама економске, културне, научне и друге сарадње, и то ван инертних и огранича-
вајућих оквира државе, дакле на нивоу појединаца, друштвених група, организа-
ција итд. То је, свакако, допринело увећању квалитета њиховог живота. Друштва 
и нације постали су свеснији једних и других, градећи и делећи једно опште схва-
тање да је сарадња, а не сукоб, услов цивилизацијског развоја. У таквој димензији 
међународне стварности, посматрано ван контекста и даље присутних антагони-
стичких стратегијских релација између држава, успостављено је вредносно утеме-
љење глобалног друштва према којем је рат постао анахронизам који више нема 
никаквог смисла нити сврху у међународним односима. Тиме је дошло до одређе-
них промена у погледу на значај војне моћи у светској политици чија је употреба 
постала ограничена не само технолошким и економским разлозима већ и етичким 
нормама глобалног друштва. Појавило се једно опште схватање да је „војна моћ 
доживела деклинацију своје улоге у међународној политици”.48 

Међутим, поред тога што је условила деклинацију улоге војне моћи, глоба-
лизација је, с друге стране, подстакла нарастање улоге других елемената на-
ционалне моћи у стратегијским релацијама између држава, посебно економске 
и информационе моћи. Економско повезивање резултирало је већом међузави-
сношћу држава, али и њиховом рањивошћу. Слабије развијене државе постале 
                              

48 David A. Baldwin, „Security Studies and The End of the Cold War”, World Politics, No. 48, 
October 1995, p. 118. 
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су зависније од развијених држава и подложније њиховим утицајима и политич-
ким притисцима. С друге стране, развој информационе технологије блиско је 
повезао људе широм света, и то у реалном времену, заобилазећи границе њи-
хових држава. То је, с друге стране, омогућило снажан утицај држава на јавно 
мњење других држава, пружајући могућност подривања њихове унутрашње ко-
хезије и стабилности, поготово у оним државама са снажно израженим социјал-
ним, религијским, идеолошким и другим друштвеним противречностима и не-
једнакостима. Тежња за превазилажењем таквих неједнакости у тим државама 
постала је предмет манипулације других држава с циљем дестабилизације уну-
трашњих прилика и промене постојећег друштвеног поретка.49  

Тако су нестале јасно уочљиве разлике између унутрашње и спољне динами-
ке државе. Постале су прожете једна другом, стварајући јединствену динамику 
над којом држава више није имала суверену контролу као у ранијем периоду. 
Многа унутрашња питања државе постала су подложна спољним утицајима, па 
је раније присутна разлика између унутрашњих и спољних вредности државе иш-
чезла. Данас су правда, слобода, једнакост и друге тзв. унутрашње вредности 
државе постале важне и у њеној спољној егзистенцијалној средини, у интеракци-
ји са другим државама. Наиме, оне су постале изложене субверзивном утицају 
других држава ради креирања унутрашње дестабилизације и мењања status quo 
државе у међународним односима. Територијални интегритет, као витална вред-
ност државе, изгубио је досадашњи примат као предмет одбране државе. Данас 
више није потребно војно заузети територију противника како би се утицало на 
сламање његове воље и прихватање туђе. Она се може сломити унутрашњом 
дестабилизацијом друштва, коришћењем невојних инструмената моћи.  

Иако ратни сукоби нису нестали са међународне сцене, показало се да су 
невојне форме угрожавања безбедности постале моћно оружје држава у пери-
оду глобализоване економије и глобалног информационог друштва. У таквим 
околностима, стратегија државе била је принуђена да се прилагоди новонаста-
лим променама. Аналогну човеку који прилагођава своје понашање нормама 
друштвене средине, тако је држава била приморана да прилагоди своје од-
брамбено понашање измењеним условима савременог стратегијског окруже-
ња. Последично, стратегија одбране државе претрпела је фундаменталне про-
мене у свом концептуалном приступу. Он је сада требало да одговори на ком-
плексност савремених угрожавајућих појава војне и невојне природе. Тиме је 
логика одбрамбене функције државе одступила од њеног традиционалног схва-
тања као логике војне моћи, а сама одбрамбена функција изашла је ван оквира 
њеног разумевања као војне делатности. Зато се у времену фундаменталних 
промена карактеристика стратегијског окружења стратегијски концепт одбране 
заснива на логици интеграције и синхронизације војне моћи са осталим еле-
ментима националне моћи. Несумњиво, војна моћ и даље остаје егзистенци-
                              

49 На то сасвим јасно указују тзв. обојене револуције у постхладноратовском периоду 
међународне стварности. 
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јално важна за државу, али је она престала да буде њен кључни инструмент у 
остваривању њених спољнополитичких циљева.  

Наведена разматрања указују на то да је развој стратегијског концепта све-
обухватне одбране заснован на променама, како у вредносном упоришту држа-
ва, тако и у појавама којима се тај предмет угрожава. Посматрано с аспекта 
промена вредности које се бране, оно што се јавља као тренд у савременом 
одбрамбеном промишљању држава јесте да квалитет живота узима примат у 
односу на традиционално схваћене виталне вредности државе, попут терито-
ријалног интегритета или, чак, суверенитета. Дакле, квалитет живота се намет-
нуо као нова витална вредност државе која је, као таква, постала предмет ње-
не одбране. „Овај тренд се, међутим, разликује у погледу развијених и неразви-
јених земаља. Он је доста раније започет код развијених земаља које поседују 
висок стандард живота и рационално не очекују да буду војно угрожене од 
стране других држава”.50 Неразвијене земље, с друге стране, у тој вредности 
виде пут ка сопственом развоју, али и опстанку. Данас је квалитет живота неоп-
ходан за достизање унутрашње стабилности и отклањања потенцијалних мо-
гућности спољног угрожавања виталних вредности државе.  

У актуелном периоду глобализације међународних односа и редефинисања 
концепта националне безбедности последично је дошло и до промене страте-
шке културе држава. Она се мења из истих оних разлога због којих се мења ло-
гика и стратегијски концепт одбране. Разлоге тих промена треба тражити у из-
мењеном начину како човек перципира безбедност, како промишља и како се 
понаша у циљу њеног достизања, а то је, свакако, условљено његовом приро-
дом која га чини свесним и развојним бићем. Наиме, значајне промене дру-
штвене стварности, које су подстакнуте развојем човека, несумњиво су се од-
разиле на образац промишљања и понашања државе у области одбране, а он 
је, више од два миленијума уназад, дакле од периода самог настанка државе, 
везан за питање војне моћи и употребу оружане силе.51 Постхладноратовска 
стварност условила је промене у начину промишљања и практиковања од-
брамбене функције као примарно војне делатности, чак и код оних држава које 
                              

50 Vojin Dimitrijević, „Bezbednost i politička zajednica”, u: Miroslav Hadžić (ur.), Reforma 
sektora bezbednosti, Institut G17, Centar za civilno-vojne odnose, Beograd, 2003, str. 34. 

51 Концептом стратешке културе указивало се како културолошки образац неке нације, 
као релативно трајна категорија, утиче на њено промишљање и практиковање употребе 
оружане силе. Питања којима се до сада бавила стратешка култура била су, поред осталих: 
како култура појединих нација обликује њихово промишљање и практиковање употребе 
оружане силе ради одвраћања потенцијалних агресора, док код култура других нација 
поспешује агресивну употребу оружане силе и угрожавање опстанка других нација. Исто 
тако, она је разматрала питање да ли култура појединих нација утиче на коришћење свих 
националних ресурса у одбрамбене сврхе или се користе само капацитети професионалних 
оружаних снага. Данас се такав приступ мења, односно допуњује новим питањима, попут: 
зашто је дошло до деклинације улоге војне моћи у међународним односима или како се 
релативно трајан културни образац промишљања и употребе оружане силе мења под 
снажним утицајем контекста глобализованог друштва? 
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су до сада разматрале питања одбране искључиво техноцентричним и конвен-
ционалним приступом. У стратешком промишљању одбране држава све су при-
сутнији захтеви за интеграцијом војне моћи са осталим елементима национал-
не моћи. Како стратегијски концепт одбране треба да одговори тим захтевима, 
његово прилагођавање новонасталим променама условљава измену досада-
шњег обрасца одбрамбеног понашања држава, утемељеног у логици војне мо-
ћи. Тиме се стратешка култура држава, уско схваћена као „војна култура” или 
„култура употребе оружане силе”, несумњиво мења.  

Промена стратешке културе, међутим, не испољава се подједнако у свим др-
жавама. Она је најмање присутна код великих војних сила. То наводи на закљу-
чак да је промишљање и практиковање одбрамбене функције државе одраз ње-
ног субјективног осећаја објективне стварности унутар које се њени интереси 
остварују или угрожавају. Другим речима, одбрамбена функција одражава субјек-
тивну перцепцију државе о сопственој угрожености, што, последично, утиче на 
креирање њене идеје, замисли, односно концепта како одговорити и супротста-
вити се угрожавајућим појавама. У зависности од тога колико субјективизам др-
жава одступа од реалности, такав концепт може бити, мање или више, ефикасан 
у својој примени. Субјективизам држава у перцепцији објективне стварности про-
изилази из њиховог геополитичког или стратегијског кода. Он се разуме у рела-
цијама како држава види себе, како види друге државе и, на крају, како види себе 
у односу на друге државе. „Такво виђење укључује схватање актуелних претњи, 
доживљај супериорности или инфериорности, остварености или ускраћености, 
респектовања или омаловажавања, лидерства или подаништва, предодређено-
сти итд.”52 Та слика о себи у односу на друге неретко може одступати од реално-
сти, те, као таква, она замагљује и отежава рационално промишљање држава и 
одабир адекватног концепта одбране. Може се закључити да нису све државе 
подједнако осетљиве на промене друштвене стварности нити су, у складу с тим, 
подједнако спремне да јој се прилагоде, иако за тим неретко постоји потреба. На 
те промене поготово нису спремне велике силе које поседују снажан војни потен-
цијал и чија се спољна политика традиционално заснива на политици силе.  

Закључак 

Више од два миленијума логика одбрамбене функције државе није претрпела 
суштинске промене. Оне које су се, ипак, одигравале унутар ње биле су последи-
ца усавршавања средстава за вођење рата и начина њихове употребе, али логи-
ка одбрамбене функције одувек је била иста ‒ сводила се на логику војне моћи. 
У периоду државоцентричног поретка света употреба оружане силе, и страх од 
њене употребе, били су међу најснажнијим утицајима који су обликовали токове 
                              

52 Зоран Килибарда, Основи геополитике, Факултет безбедности, ЈП Службени гласник, 
Београд, 2008, стр. 19. 
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међународних односа и судбине самих држава. Зато су питања војне моћи и упо-
требе оружане силе заузимала кључно место у разматрању међудржавних одно-
са. Међутим, данас, у времену глобализације међународних односа, и приметног 
„растакања” државоцентичног поретка света, војна моћ пролази кроз период 
осетне деклинације своје улоге у светској политици, при чему друге врсте моћи 
заузимају значајније место у стратегијским релацијама између држава.  

Извориште ових промена треба тражити у човеку, односно у оном делу ње-
гове природе који га подстиче на непрестани развој. У затвореном цикличном 
процесу сопственог развоја и развоја средине у којој егзистира, човек је мењао 
свој вредносни систем и исказивао другачије потребе. Уједно, мењао је и обра-
сце свог мишљења и понашања, свакако и онај који је везан за промишљање и 
практиковање одбрамбене функције државе. Дакле, одбрамбена функција није 
ништа друго него одраз човекове спознаје друштвене стварности унутар које он 
исказује своју потребу за безбедношћу и промишља како да ту безбедност до-
стигне. Миленијумима уназад то питање било је везано за војну моћ. Међутим, 
како се развојем и делатношћу човека друштвена стварност значајно измени-
ла, последично се изменио и поглед човека на питања које вредности држава 
брани, од чега се оне бране и, последње, начин на који се оне бране. 

У раду се долази до закључака да се одбрамбена функција државе, све доне-
давно, заснивала на оним вредностима и одбрамбеном понашању човека које је 
било карактеристично за његово природно стање. У том стању основна вредност 
коју је човек бранио била је живот, дакле његов опстанак, док се агресивно или 
насилно понашање препознавало како у његовом одбрамбеном понашању, тако и 
у оном понашању којим је човек угрожавао опстанак другог човека. Аналогно ње-
му, опстанак и агресивно понашање чинили су фундамент одбрамбене функције 
државе. Међутим, последњих деценија, цивилизацијски развој човека и друштва 
изменио је приоритете у вредностима које држава брани, али и природу појава ко-
јима се те вредности угрожавају. Наиме, у савременим глобалним односима, по-
ред опстанка, квалитет живота намеће се као друга витална вредност и одбрам-
бени интерес државе, а у стратегијским релацијама између држава невојне појаве 
угрожавања њихових одбрамбених интереса све више добијају на значају.  

С обзиром на то да вредности које држава брани више нису само оне које 
произилазе из природног стања човека, дакле опстанак, а да појаве угрожава-
ња тих вредности нису више искључиво војне или насилне природе, пред стра-
тегију одбране поставља се задатак да се прилагоди новонасталим променама 
и да адекватно одговори на комплексне претње савременог стратешког окруже-
ња. То су разлози због којих се логика одбрамбене функције државе фундамен-
тално променила, а те се промене уочавају у стратегијском концепту свеобу-
хватне одбране који се заснива на логици интеграције и синхронизације војне 
моћи са осталим елементима националне моћи, усмерених ка комплексним по-
јавама угрожавања виталних интереса државе. Тиме се постепено мења и 
стратешка култура држава која је до сада уско схватана као „војна култура” или 
„култура употребе оружане силе”.  
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Comprehensive Defense and Strategic Culture  
from a Human Perspective 

 
he problem framework of the paper indicates that in the period of globalization 
of international relations, there have been changes in the thinking and 

practice of the state’s defense function as a military activity. An indicator of these 
changes is recognized in the development and implementation of the strategic 
concept of comprehensive defense, which deviates from the traditional logic of the 
state's defense function as the logic of military power. Considering the mentioned 
problem, the subject of the research is focused on the questions why and how the 
logic of the defense function has changed and how these changes affect the 
strategic concept of defense and the strategic culture of the states. The paper starts 
from the thesis that the civilizational development of a human has conditioned a 
change in the values that the state defends, as well as the nature of the phenomena 
that endanger those values, which has resulted in changes in the logic of the state's 
defense function, its strategic concept and strategic culture. In proving this thesis, 
the analogy of the defense functions of a human and the state is used. Namely, the 
paper considers how the complex nature of a human, as a biological and conscious 
being, shapes their defense mechanism, and by knowing what the object of human 
defense is and how a human defends that object, it is possible, by analogy, to draw 
conclusions on the same issues of the defense function of the state. The paper 
concludes that the defense function of the state, until recently, was based on those 
values and defense behavior of a human that was characteristic of their natural 
state, i.e. on survival and aggressive behavior. However, in recent decades, the 
civilizational development of a human and society has changed the priorities in the 
values that the state defends, as well as the nature of the phenomena that endanger 
those values. As a result, the state's defense behavior has changed. Namely, in 
modern global relations, in addition to survival, the quality of life imposes as another 
vital value and the state's defense interest. On the other hand, in strategic relations 
between states, non-military phenomena of endangering their defense interests are 
gaining in importance. In response to these changes, the strategic concept of defen-
se is based on comprehensive defense, i.e. on the logic of integrating military power 
with other elements of national power. In this way, the strategic culture of the state, 
which has so far been narrowly understood as a "military culture" оr "culture of the 
use of force", is gradually changing. 

Key words: human nature, human defense mechanism, state's defense function, 
strategic concept of defense, comprehensive defense, strategic culture 
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ентално здравље људи је важан индивидуални и друштве-
ни ресурс, поготово у савременом српском друштву које 

има великих проблема са демографијом. Без пуног менталног 
здравља особа није свесна себе и својих способности, те се не мо-
же развити до својих пуних капацитета. Самим тим, не може до-
принети сопственом бољитку, ни бити продуктиван део друштвене 
и социјалне заједнице. Ментално здравље је основа благостања, 
како за појединце, тако и за здраво друштво и представља једно 
од изворишта стратешке културе. Постојање свести о проблемима 
менталног здравља нације, посебно младе популације, предста-
вља примарни сегмент стратешке културе. Много је чинилаца који 
утичу на ментално здравље, а три основна која су међусобно ис-
преплетана и условљена су: биолошки, психолошки и социјални 
чиниоци. Тек ако се узме у обзир њихово међудејство може се го-
ворити о менталном поремећају као феномену у свом тоталитету.  

Фокус овог рада биће на једној од споменутих перспектива у 
проучавању ове појаве. Циљ је стицање увида у оне социјалне, со-
циолошке, економске али и психолошке чиниоце који могу произ-
вести негативне последице на ментално здравље, у овом случају 
на појаву и развој неуротичних поремећаја у популацији младих 
људи у Београду. Биће представљени и подаци истраживања 
спроведеног 2013. године, које се бавило социо-економским аспек-
тима неуротичног поремећаја младих у нашој престоници. Општи 
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циљ био је да се утврди који економски и (или) социјални чиниоци 
могу утицати на појаву овог неуротичног поремећаја. Налази ис-
траживања указали су на то да су млади који пате од овог пореме-
ћаја материјално и психолошки зависни од својих родитеља. У по-
родицама испитаника присутна је јака психолошка узајамна веза-
ност, нарочито на релацији испитаник‒мајка. Од свих чланова по-
родице мајка је испитаницима главни ослонац финансијске, мо-
ралне и саветодавне подршке. Психолошка зависност од емоцио-
налних објеката сигурности је једна од важних одлика неуротичног 
поремећаја, а у нашој земљи представља типичан образац пона-
шања, културом утемељен однос између родитеља и деце. 

Кључне речи: стратешка култура, млади, неуротични поремећај, 
социјални фактори, економски фактори 

Увод 
 

ројна су одређења појмова менталног здравља и менталног поремећаја. 
Постоје уже и шире дефиниције: оне које су законом утврђене, општева-

жеће, као и велики број проистеклих из различитих наука. Законом о јавном 
здрављу Републике Србије, из 2009. године, здравље је дефинисано као „Ста-
ње потпуног физичког, менталног и социјалног благостања, а не само одсуство 
болести или неспособности”, а ментално здравље као „интегрални део индиви-
дуалног здравља и добробити, као и здравља и добробити заједнице, њеног 
развоја и обнове”.1 Светска здравствена организација описала је ментално 
здравље као „Стање благостања у којем је свака особа остварује своје потен-
цијале, способна је да изађе на крај са стресом свакодневног живота, у могућ-
ности је продуктивно да ради и доприноси својој друштвеној заједници”.2 Обе 
дефиниције указују, како на индивидуални значај, тако и на функционални и оп-
шти друштвени значај менталног здравља. 

У терминолошком смислу нормалност се често користи као синоним за мен-
тално здравље, а абнормалност као синоним за ментални поремећај. Израз 
нормалност посебно је присутан у неким ранијим покушајима дефинисања мен-
талног здравља. По дефиницији нормалност је „стање у коме нема одступања 
од норми или просека”.3 Прецизније дефиниције менталног здравља происте-
кле су из анализе свеукупног психолошког развоја људске јединке, људских по-
треба у једном друштву и могућности за њихово задовољење. У овом раду ко-
ристиће се појмови ментално здравље и ментални поремећај, са изузетком де-
                              

1 Закон о јавном здрављу, „Службени гласник РС”, бр. 22/2009. 
2 Уводне одредбе Статута Светске здравствене организације. 
3 Sulejman Hrnjica, Zrela ličnost, Zavod za udžbenike, Beograd, 2008, str. 29. 
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финиција аутора који радије користе израз нормално, насупрот абнормалном, 
говорећи заправо о истом феномену. Различита научна одређења менталног 
здравља варирају у зависности од научних приступа: психолошког, социоло-
шког, медицинског, самих теоријских оријентација у оквиру датих приступа, као 
и од различитих аспеката које аутори наглашавају у оквиру овог сложеног фе-
номена. Добро ментално здравље у вези је са способностима рационалног ра-
суђивања, сврсисходног деловања, капацитета за успостављање интерперсо-
налних односа и реализацију властитих потенцијала. Нарушено ментално 
здравље односи се на различите менталне поремећаје, односно на постојање 
специфичних симптома који указују на одређени тип менталног поремећаја. 
Једна од психолошких дефиниција нормалности (менталног здравља) гласи: 
„Нормална особа је она која је слободна од симптома, која је неометена душев-
ним конфликтима и која има добру способност за рад”. Многи аутори сматрају 
да је нормалност релативан појам, да се и код нормалне особе могу срести 
блажи облици неуротских симптома. Изнети став први је заступао Фројд, а за-
тим и његови следбеници. У том случају, разлика између нормалног и патоло-
шког прави се на основу следећег принципа: „да воли и ради.”4 Ослањајући се 
на Фројдово учење, многи настављачи психоанализе истичу различите психо-
лошке аспекте менталног здравља као централне: ефикасност, капацитет за 
љубав, базичну сигурност и сл. Ерик Ериксон, један од представника его психо-
логије, сматра да здрава личност треба да има издиференцирано осећање 
идентитета, односно јасну представу о свом ја.5 Хари Стак Саливен здраву и 
зрелу личност описује као особу која је у стању да се избори са анксиозношћу, 
што може једино уколико има добро развијено и утемељено осећање базичне 
сигурности. Психолози егзистенцијалисти сматрају анксиозност онтолошком ка-
рактеристиком човековог бића, дубоко укорењеном у човековој егзистенцији. 
„Она је симптом емоционалне, психолошке и духовне дезинтеграције која се ја-
вила у култури. Анксиозност погађа језгро човековог самопоштовања и осећа-
ња сопствене вредности”.6 Психоаналитичар Ернест Џоунс сматра ефикасност 
главном одредницом нормалности, односно менталног здравља.7 Основни 
узрок блокаде индивидуалних способности, по Џоунсу, јесте у унутрашњим кон-
фликтима. Он сматра да се на основу процене нереализованих способности 
може проценити присуство унутрашњих конфликата у личности. Критичари тог 
приступа указују на важност спољашњих фактора за развој индивидуалних спо-
собности, посебно културе у којој одраста појединац. Да ли ће се одређена спо-
собност реализовати или не зависи, како од саме личности, тако и од друштва 
у којем појединац одраста, породичних односа, доминантног модела васпита-
ња, социо-економског статуса, што све заједно може бити стимулишуће или пак 
                              

4 Ernest Džons, Život i delo Sigmunda Frojda, knjiga 1-2, Matica srpska, Novi Sad, 1985, str. 37. 
5 Erikson, prema Hrnjici. Sulejman Hrnjica, Zrela ličnost, Zavod za udžbenike, 2008. 
6 Harry Stuck Sullivan, Schizophrenia as a Human Process. N.N. Norton, New York, 1974, str. 54. 
7 Ernest Džons, Život i delo Sigmunda Frojda, knjiga 1-2, Matica srpska, Novi Sad, 1985, str. 38. 
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блокирајуће за развој индивидуалних потенцијала. Фром истиче два међусобно 
повезана критеријума при дефинисању менталног здравља. Први се односи на 
добробит појединца, а други на добробит друштва. Ментално здрава особа, са 
једне стране, треба да је у стању да оствари своје људске потенцијале, а, са 
друге, да испуни своју друштвену улогу, односно да учествује у друштвеној ре-
продукцији. При дефинисању менталног здравља Фром полази од становишта 
да је „патологија појединца везана за патологију друштва … да је излаз у ме-
њању друштва, а не појединца”.8 Постоје и посебни психолошки приступи који 
истичу улогу стреса у стварању менталних поремећаја. Стрес дефинишу као 
„резултат физичког, психолошког или социјалног притиска или њихове комби-
нације”, а ментални поремећај као „одговор на стрес или притисак који личност 
није у стању да савлада на успешан начин”. Важно је осврнути се и на ову вр-
сту приступа због посебне важности коју стрес добија у постмодерном, урбаном 
начину живота. Заједничко многим ауторима, без обзира на научну оријентаци-
ју, јесте да ментално здраву личност описују као особу која је у стању да се са-
мореализује, односно задовољи потребе за личним развојем. По Абрахаму Ма-
слову „здрава, нормална личност је самоактуализована личност”.9 Већина 
аутора сматра да појединац може да оствари своје потенцијале једино у окви-
рима шире друштвене заједнице, те истичу важност спољашњих фактора. Мен-
тално здравље може само приближно одговорити ономе што, у једном одређе-
ном тренутку, у једном одређеном контексту, сматрамо менталним здрављем. 
Сам појам менталног здравља мора да еволуира онако како еволуирају људи и 
њихови мисаони системи.10 У контексту стратешке културе јасно се уочава ко-
релација заинтересованости за ментално здравље становништва, при чему је 
популација младих посебно значајна.  

Концепт стратешке културе и ментално здравље  
Појам стратешке културе изведен је из концепта политичке (националне) 

културе и њене интеракције са стратегијским студијама схваћеним као свеукуп-
ност научних знања и стечених вештина и искуства у очувању националних 
вредности и реализацији националних интереса. Тешко је замислити функцио-
налну и ефикасну дугорочну националну стратегију у било којој области дру-
штвеног живота, посебно области националне безбедности, која не би била за-
снована на основним вредностима националне културе. Реч је о чиниоцима на-
ционалне културе који су везани за безбедност, као што су: самоспознаја (како 
нација доживљава саму себе, односно особине националног карактера, њихо-
вих планираних регионалних и глобалних улога, као и перцепција њихове ко-
                              

8 Erich Fromm, Bekstvo od slobode. Nolit, Beograd, 1983, str. 31. 
9 Hol, I. Lindzi, Teorije ličnosti, Nolit, Beograd, 1983, str. 56. 
10 Antoan Poro. Enciklopedija psihijatrije. Nolit, Beograd, 1990, str. 385. 
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начне судбине), вредности (приоритети материјалних и/или идејних фактора 
који су изабрани у односу на друге опције у функционалној анализи уложеног и 
користи), правила (усвојени и очекивани модели понашања) и светоназор (ве-
ровања, истинита или погрешна, као и искуства или недостатак искуства на ко-
ји начин се посматра свет).11 

Извори стратешке културе, према Џонсоновој, многобројни су и разнородни 
и крећу се од географије и историје, преко идеологије и легенди, до приступа 
савременој технологији, образовању и здрављу популације. Управо здравље 
популације, конкретније ментално здравље младе популације у Србији, сагле-
давано у контексту стратешке културе, представља основни истраживачки про-
блем овог рада. Сведоци смо веома лоших демографских показатеља, пробле-
ма одлива младе и, често, образоване популације, што се често коментарише 
као недостатак система вредности српског друштва. Јасно је да је решавање 
свих наведених проблема везано за популацију младих, стварање услова за 
њихов останак у земљи, личну афирмацију и развој у корисне и задовољне 
чланове друштва. С друге стране, иако свесни да је реч о веома забрињавају-
ћим процесима, за чије је решавање очигледно потребан систематски и дугоро-
чан напор не само државних институција већ читавог друштва, изостало је кон-
тинуирано деловање на овом плану.  

Стратегија развоја здравља младих у Републици Србији, која је усвојена 
2006. године, у којој се истиче да „клиничко искуство и резултати спроведених ис-
траживања указују на значајно психолошко трпљење популације младих. Око 1/3 
популације средњошколаца и студената припада групи граничних и ризичних, тј. 
манифестује знаке психолошког трпљења и менталних проблема и поремећаја и 
исказују потребу за организованом психолошко-психијатријском подршком, одно-
сно помоћи. Из године у годину све је већи број младих који имају психолошке 
проблеме или манифестују одређену, за овај узраст, специфичну психопатологи-
ју”.12 Иако су у Стратегији квалитетно препознати проблеми младе популације, 
није се много одмакло у њеној операционализацији и реализацији зацртаних ци-
љева, што је једна од карактеристика наше стратешке културе. 

Чиниоци менталног здравља 
Многобројни су чиниоци који утичу на ментално здравље, а три основна, ме-

ђусобно повезана и условљена, јесу: биолошки, психолошки и социјални. Тек 
ако се узме у обзир њихово међудејство може се говорити о менталном поре-
                              

11 Jeannie L. Johnson, Strategic Culture: Re fining the Theoretical Construct, US Defense Threat 
Reduction Agency, 2006, p. 15. 

12 Стратегија развоја здравља младих у Републици Србији, 2006; 
http://www.zdravlje.gov.rs/tmpmz-
admin/downloads/zakoni1/Strategija%20Za%20Razvoj%20I%20Zdravlje%20Mladih.pdf, приступ: 
21.12.2019. 
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мећају као феномену у свом тоталитету. С тим у вези, у раду се разматрају со-
цијални и економски чиниоци који могу произвести негативне ефекте на развој 
неуротичних поремећаја у популацији младих. 

Биолошки чиниоци менталног здравља односе се на наследне факторе, 
особену генетику, био-хемијске процесе у можданој структури и на функциони-
сање целокупног нервног система. Још увек није пронађен ген којим се преноси 
душевна болест, али је доказано да у породицама у којима је неко од чланова 
породице и/или рођака оболео од одређене душевне болести расту шансе да 
се она испољи кроз наредне генерације. Наслеђује се генетска предиспозиција 
за одређену душевну болест, а да ли ће се она испољити или не зависи, како 
од саме структуре личности, начина на који се одвија укупан психолошки и емо-
ционални развој, тако и од утицаја из спољашње средине. Овим чиниоцима 
менталног здравља превасходно се баве медицинске науке. 

Психолошки чиниоци менталног здравља односе се на свеобухватан раст и 
развој личности. Развој личности може се посматрати кроз различите стадијуме 
њеног развоја и пратити кроз појединачна животна раздобља: детињство, млада-
лаштво и одрасло, тзв. зрело доба. Током посебних развојних стадијума успоста-
вљају се специфичне способности и капацитети личности, али настају и потенци-
јални конфликти. Циљ сваке фазе јесте да се на успешан начин разреше унутра-
шњи конфликти, чиме се јачају капацитети личности. У развоју личности у перио-
ду детињства кључну улогу имају родитељи. У динамици односа родитељ‒дете 
развијају се способности за давањем и примањем љубави, контрола нагонских 
потреба и импулса, способност регулисања анксиозности, развија се базична си-
гурност, капацитет за доношење одлука, одговорност за сопствене поступке, као и 
процеси усвајања моралних норми и адаптација на срединске услове. Адоле-
сцент себи поставља нека од круцијалних питања у вези са личним идентитетом, 
као што су: ко сам ја, где припадам, какав желим да будем? Адолесценција је пе-
риод развоја који обухвата низ биолошких, психолошких и социјалних промена у 
којем је крајњи циљ конституисање једног јасног, стабилног, потпунијег и коначног 
властитог идентитета. То је доба кризе, али и изазова, период самопреиспитива-
ња, наглих успона и падова, успеха и неуспеха. У једном моменту адолесцент 
осећа неизмерну моћ, а у другом необјашњиву стрепњу, страх и несигурност. Ула-
же напор да усагласи своје жеље са нормама и ограничењима друштва у којем 
живи, преиспитује своје вредности и циљеве. У овом периоду нарочито се интен-
зивирају конфликти са родитељима. Психолошка сепарација од родитеља, успо-
стављање нових емоционалних односа ван породице и стицање економске неза-
висности један је од важнијих задатака у овом периоду. По већини психолошких 
дефиниција адолесценција обухвата животни период од 11. до 24. године, који се 
сматра преласком из детињства у одрасло, зрело доба. Међутим, старосне грани-
це и типичне карактеристике омладинске популације склоне су промени у зави-
сности од друштвено признате дефиниције и дефинисања значења младих у од-
носу на шири социјални контекст. Актуелан феномен данашњице је продужена 
адолесценција која се везује за померену границу младости у нашој земљи.  
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Социјални и социолошки чиниоци менталног здравља могу се поделити на 
микрочиниоце и макрочиниоце, у зависности од самог приступа овом феноме-
ну. На микро-друштвеном плану на ментално здравље утиче, пре свега, поро-
дица, док је јединица посматрања на макронивоу улога целокупог друштвеног 
система у односу према менталном здрављу. Поставља се питање: на који на-
чин поједини елементи друштвеног система, својим утицајем, доприносе или 
не доприносе очувању и развоју менталног здравља у једном друштву. У окви-
ру социо-економских аспеката менталног здравља могуће је анализирати сте-
пен развоја економије у једној земљи, општи друштвени стандард и какав ути-
цај то има на ментално здравље; затим везу између класне припадности и мен-
талног здравља, степена образовања и менталног здравља, професионалног 
остварења и менталног здравља. Културни аспекти менталног здравља односе 
се на специфичне системе мишљења који владају у једној култури, као што је 
патријархални вредносни систем или демократски културни образац мишље-
ња, понашања и делања. Они формирају посебне системе вредности који се 
негују унутар породице, нарочито важне у процесу васпитања. Различити вред-
носни системи утичу на примену модела васпитања, а два основна су аутори-
тарни и демократски модел васпитања. Поред анализе заступљености ова два 
модела, битно је утврдити и доминантну родитељску фигуру, односе у породи-
ци, учесталост породичних конфликата и какав утицај све то има на ментално 
здравље појединца. У овом контексту битно је испитати и степен самостално-
сти појединца са специфичним менталним поремећајем или пак емоционалне 
везаности за примарну породицу, као и степен развоја социјалних веза и њего-
ве опште укључености у друштво.  

Анализирајући превасходно психолошке, социјалне и социолошке чиниоце 
менталног здравља са аспекта стратешке културе, може се констатовати да 
специфичности социолошке, економске и културне реалности српског друштва 
у последње три деценије не пружају услове за оптимизам у погледу услова за 
развој младих генерација у Србији. Распад бивше Југославије, недавна ратна 
прошлост, санкције и транзиција умногоме су девалвирали друштвене вредно-
сти и усложили иначе тежак период адолесцентског сазревања личности.  

Дефиниције неуротичног поремећаја 
Упоредо са развојем цивилизације, напредовало је и само знање о природи 

и пореклу неуротичних поремећаја. Развијали су се многи научни модели: ор-
гански, медицински, психодинамски, друштвено-културни и други који су на раз-
личит начин објашњавали неурозе. Неуротични поремећај првобитно је описао 
Хипократ (4, веку п.н.е.), који је сматрао да сви ментални поремећаји предста-
вљају обољења мозга. Била је то основа тзв. органског објашњења неуроза. 
Вилијам Кулен први је, 1769. године, дефинисао неурозе као нервна обољења 
у које је сврстао сет симптома, данас карактеристичних за веома различите бо-
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лести. Са развојем медицине многи поремећаји које је Кулен дефинисао класи-
фиковани су у посебне групе неуролошких и аутоимуних болести, веома разли-
читих од психичких поремећаја. Од XIX века појам неурозе се све чешће кори-
сти за означавање поремећаја нервног функционисања психогеног порекла, 
без органске патологије. Упоредо са развојем медицинског приступа развија се 
и тада најиновативнији, алтернативни приступ менталним поремећајима ‒ пси-
хоанализа, као прва психолошка теорија личности. Сама психологија као наука 
настаје крајем XIX века.13  

Нарушено ментално здравље односи се на различите врсте менталних по-
ремећаја, односно на постојање специфичних група симптома који дефинишу 
конкретан тип менталног поремећаја. Главну одлику неуротичног поремећаја 
представља стално присуство доживљаја угрожености и несигурности у свету у 
којем особа живи. Превасходан разлог томе су сопствена негативна осећања 
усмерена према другим људима и стварима, која особа потискује. То претера-
но потискивање негативних мисли и осећања производи унутрашњи конфликт 
и анксиозност, што је друга важна одлика неуротичног поремећаја. Људи са не-
уротичним поремећајима, као и ментално здрави бране се од анксиозности 
различитим психолошким механизмима одбране14 који су утемељени у одређе-
ној култури, али и у самој личности. Наиме, различите структуре и организације 
личности поседују битно различите, зреле или мање зреле механизме одбра-
не. Неуротични конфликти, према Фројду, потичу из најранијег детињства, као 
последица застоја (фиксације) на некој од фаза психосексуалног развоја. То је 
прва, типична одлика неуротичног поремећаја. Фиксација на одређену развојну 
фазу (оралну, аналну или фалусну) настаје уколико родитељи превише или 
премало излазе у сусрет дететовим потребама и ако су превише ригидни или 
пак превише попустљиви у том свом настојању. По правилу, оне производе по-
ремећаје у базичном карактеру који се, по Фројду, обликује у првих пет година 
живота. До тих сазнања Фројд је дошао на основу искуства у раду са одраслим 
пацијентима, примењујући психоанализу. „Њихово истраживање душе неизбе-
жно их је водило натраг у доживљаје раног детињства, који су се показали од-
лучујућим за развој неурозе касније у животу”.15  
                              

13 Dušan Kecmanović, Psihijatrija, Medicinska knjiga, Beograd–Zagreb, 1989, Poglavlje: 
Teorijski modeli neuroza. 

14 Механизми одбране су несвесни психички маневри којима се особа брани од анксиозности 
која потиче од неприхватљивих импулса који су претња слици коју особа има о себи. Фројд 
се први бавио механизмима одбране, још 1894. године, говорећи о потискивању као механи-
зму одбране. Касније је разрадио, упоредо са процесом своје праксе, и друге механизме 
одбране, као што је, на пример, пројекција. У својим позним годинама, пишући о култури, 
Фројд је говорио да је читава култура настала као продукт најзрелијег и најпродуктивнијег 
механизма одбране, сублимације. Његова ћерка Ана Фројд објавила је књигу „Его и механи-
зми одбране”, 1936. године, у којој је обрадила читав спектар механизама одбране. Њен 
посебан допринос је у томе што је извршила поделу механизама одбране у односу на разли-
чите организације личности. 

15 Hol, I. Lindzi, Teorije ličnosti, Nolit, Beograd, 1983, str. 67. 
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Друга важна карактеристика неуротичара је недовољно развијен, диферен-
циран и интегрисан его, који није у стању да успостави баланс између ида и су-
перега. Централни конфликт код неуротичара догађа се између ова три систе-
ма личности и реалности. Неуротичар није у стању да задовољи многе потребе 
без пропратних осећања кривице или страха од друштвене осуде, односно осу-
де суперега. Недовољно развијени механизми одбране трећа су одлика неуро-
тичног поремећаја. Неразрешени конфликт неуротичар решава потискивањем 
и, пошто на то троши велики део своје психичке енергије, није способан да 
функционише на продуктиван начин.  

Неофројдовци уважавају Фројдову теорију личности, али не и став да су све 
људске акције и мотиви одређени искључиво биолошки ‒ потребом за задово-
љењем нагона (најпре сексуалних), те да је извор неуротичног конфликта ис-
кључиво у инхибицији нагонских (сексуалних) импулса у некој од развојних фа-
за. Карен Хорнај неурозу сматра производом унутрашњих конфликата који се 
не могу проучавати одвојено од културе и самог друштвеног контекста у којем 
настају. Проблеми неуротичних особа су „производ тешкоћа, које постоје у на-
шем времену и култури”.16 

Хорнајева је неурозу сматрала производом унутрашњих конфликата који се не 
могу проучавати одвојено од културе и самог друштвеног контекста у којем наста-
ју, а проблеме неуротичних особа као „производ тешкоћа, које постоје у нашем 
времену и култури”.17 „Главни конфликти око којих се развија неуроза практично 
су увек исти; то су исти конфликти којима је подвргнута и здрава особа наше кул-
туре”.18 У капиталистичким друштвима једно од главних начела је начело потро-
шње, а реалност је да је за већину људи испуњење потрошачких потреба ограни-
чено. То ствара сталну несразмеру између индивидуалних жеља и могућности за 
њихово испуњење, што је типична карактеристика неуротичног поремећаја. 

Фром заступа још радикалнију критику савременог америчког друштва, заго-
варајући тезу о његовом негативном утицају на ментално здравље. Друштвено 
структурирани дефекти налазе се у самој бити капиталистичког система, у сфе-
ри међуљудских односа, односно сфери производних односа, базираних на 
приватној својини над средствима за производњу. Као такви „не признају се као 
болести, већ као нормалне појаве, пошто су институционализоване, како у 
структуру постојећег друштва, тако и у структуру пожељног ’друштвеног карак-
тера’”.19 Суштина је у искривљеној слици нормалности у којој личност модерног 
западног човека представља прототип извитопереног друштвеног карактера.  

Хуманизација света претпоставља да се материјални свет не намеће као 
нешто одвојено, отуђено од самог човека, већ он (материјални свет) треба да 
буде производ људске делатности. „Овај свет је људски свет, и човек, присва-
                              

16 Kare Hornaj, Neurotična ličnost našeg doba, Čigoja štampa, Beograd, 2004, str. 24. 
17 Karen Hornaj, Naši unutrašnji konflikti, Čigoja štampa, Beograd, 2004, str. 24. 
18 Ibid, str. 193. 
19 Erich,Fromm, Erich. Marksovo shvatanje čovek, Grafos, Beograd, 1980, str. 10. 
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јајући га себи ‒ а то може учинити човек ослобођен алијенације ‒ духовно се 
обогаћује, постаје свестранији”.20 На основу ове Марксове концепције о ствар-
ном и истинском човеку, Фром развија анализу друштвеног карактера, ментал-
ног здравља и менталних поремећаја. 

Индустријско друштво је, по Фрому, друштво у којем посао и производња ис-
тискују људско биће са његовим аутентичним жељама и бригама. Оно је „грам-
зиво друштво” у којем ишчезава осећај за моралност и солидарност. Однос из-
међу људи у капитализму „добија обележје манипулације и инструментално-
сти”21. Морално исправним сматрају се све људске акције уколико доносе про-
фит и сама срећа добија значење тежње за сопственим профитом. Конкурен-
ција, као један од основних покретачких сила капиталистичког тржишта, руши 
традиционални принцип солидарности. „Човек је гоњен жељом да превазиђе 
свог конкурента, престаје да буде циљ за себе и постаје средство сопствених, 
туђих или економских интереса великих корпорација. Све је подређено начелу 
рада, акумулацији капитала, који са једне стране објективно има огромну вред-
ност за напредак човечанства (материјални просперитет), али субјективно до-
приноси да човек ради за ванличне циљеве. Човек у таквом систему не продаје 
само робу, већ самога себе као робу, све је подређено начелу корисности. Он 
тргује својим способностима, а о њиховим вредности одлучује тржиште”.22 „Ако 
се својства којим једна особа располаже не могу употребити”, она постају без-
вредна, „управо као роба која се не може продати”.23 У таквим околностима са-
мопоштовање постаје зависно од успеха личности; у супротном се догађа про-
падање у осећање инфериорности. Раст спољашњих претњи, најпре претњи 
од незапослености и рата, као и огромност градова, као значајне компоненте 
капиталистичког друштва, према Фрому, такође производе у појединцу осећа-
ња несигурности, страха, безличности и мање вредности. Ипак, просечан човек 
није свестан ових осећања која су карактеристична за неурозе ‒ осећања изо-
лованости и немоћи. Он „прикрива осећања усамљености и страха уобичајним 
активностима, успехом на послу, разонодом, а поуздање тражи у својим при-
ватним и друштвеним односима”.24 

Конструкција идентитета у постмодерном друштву 
Идентитет је у тесној повезаности са припадношћу и идентификацијом поје-

динца са друштвом у којем живи. „У персоналној сфери рефлектује се ’тип иден-
титета’ које постулира друштво. Лични идентитет или самоидентитет дефинише 
                              

20 Adam Schaff, Marksizam i ljudska jedinka. Nolit, Beogra, 1967, str. 123-124. 
21 Erich Fromm. Zdravo druшtvo, Rad, Beograd, 1983, str. 113. 
22 Erich Fromm. Marksovo shvatanje čoveka, Grafos, Beograd, 1980, str.103-104. 
23 Erich Fromm, Zdravo druшtvo. Rad, Beograd, 1983, str. 114-115. 
24 Ibid, str. 125. 
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се као ’свест о самом себи’ као различитог од свих других. Порекло значења овог 
појма налази се у филозофији западног индивидуализма”.25 Као израз личне 
аутономије, идентитет почиње да се користи тек у XIX веку, са развојем модер-
них, капиталистичких друштава, јер је у традиционалним био везан искључиво за 
припадност сродничкој групи. Заснивао се на принципу истоветности и, као та-
кав, био је приписан по систему идентификације са сродничком групом. Тек у 
процесу одвајања појединца од сродничке везаности и са развојем идеје индиви-
дуализма, идентитет постаје лична карактеристика која налази друге облике 
идентификације у модерном свету. Период адолесценције узима се као конститу-
тивна фаза у његовом развоју. „Главно питање које се поставља у вези са лич-
ним идентитетом је: ко сам ја, а на њега се не може одговорити без претходног 
одговора на питање: где припадам? Одговор на то питање налази се у различи-
тим формама колективних идентитета који представљају базу за развој персо-
налног идентитета”.26 „Колективни идентитет је претпоставка за одвијање проце-
са индивидуализације. Колективни идентитет обухвата: културни идентитет, со-
цијални идентитет, класни и национални идентитет и друге облике групних иден-
титета. Преко државе конституише се социјални идентитет као припадност одре-
ђеном друштву које обухвата у себи све друге партикуларне колективне иденти-
тете”.27 Културни идентитет је нарочито важан за формирање индивидуалног 
идентитета, јер се кроз њега стварају: индивидуалне потребе и начини за њихово 
задовољење, однос према ауторитету, појам о своме „ја”, доживљаји конфликата 
и начини за њихово решавање ‒ шта се сматра здравим, а шта болесним.28  

Вредносни обрасци су најважнија компонента културног идентитета. „Без 
вредносних опредељења индивидуе ни колективи не би могли дефинисати своје 
место у свету и схватити где припадају, а у чему се разликују од других. У зави-
сности од тога да ли су усвојене вредности „усклађене или су конфузне, или вла-
да аномија, зависиће конхеренција културног идентитета као поузданог ослонца 
за формирање персоналног идентитета”.29 Кризу колективног и персоналног иден-
титета ауторка дефинише као „поремећај склада конститутивних елемената лич-
ности или елемената друштвене структуре, што ремети основу заједничког осећа-
ња припадања једној целини, ремети континуитет смисла и јединства”.30 Истражи-
вање односа и могућих извора кризе колективног и персоналног идентитета у Ср-
бији неодвојиво је од анализе самог историјског и друштвеног контекста, пре свега 
                              

25 Zagorka Golubović. Ja i drugi: antropološka istraživanja individualnog i kolektivnog identite-
ta, Vikom grafik, Beograd, 1999. 

26 Maja Stojimirović, Istraživanje socio-ekonomskih aspekata neurotičnog poremećaja u populaciji 
mladih u Beogradu. Filozofski fakultet, odeljenje za Sociologiju. Univerzitet u Beogradu. 2014. 

27 Zagorka Golubović, Ja i drugi: antropoloшka istrživanja individualnog i kolektivnog identiteta, 
Vikom grafik Beograd, 1999, str. 32. 

28 Ibid, str. 33. 
29 Ibid, str. 36.  
30 Ibid, str. 54. 
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процеса постсоцијалистичке трансформације.31 Као изразито мултидимензионал-
ни процес, постсоцијалистичка трансформација „на глобалном нивоу захвата под-
једнако дубоко економски, политички и културни подсистем. У оквирима свакодне-
вице он продире у животне услове група и појединаца, редефинише њихове одно-
се, мења понашања, очекивања перспективе”.32 Поставља се питање на који на-
чин друштвене промене у периоду тзв. деблокиране трансформације у Србији 
утичу на шансе младих да се самоостваре и развију самоидентитет? 

У вртлогу промена младима је отежан улазак у сферу рада, принуђени су да 
раде на привремене уговоре, нискоквалификовани млади људи имају све мање 
шанси да побољшају свој друштвени положај, док се образованима не нуде си-
гурне професионалне каријере. Дакле, „млади остају без дугорочног погледа у 
будућност”.33 На вредносном плану, изражени су „изразито амбивалентни проце-
си формирања вредносних оријентација, опадање традиционализма и аутори-
тарности, уз одржавање националистичких и конфузних либералних вредносних 
оријентација”.34 Све наведене околности отежавају индивидуализацију и, с тим у 
вези, формирање идентитета младих у Србији. Аномичан контекст постсоцијали-
стичке трансформације „ствара велике структуралне препреке интеграцији мла-
дих у друштво”.35 На делу је отежана транзиција у одраслост и, с тим у вези, про-
дужена зависност од родитеља, тзв. феномен продужене адолесценције. Одла-
же се завршетак школовања, стамбено осамостаљивање и заснивање породице. 
Уочљив је недостатак жеље за истраживањем самоидентитета, лична нестабил-
ност, недостатак воље да се испробају различите животне могућности, преовла-
ђује осећање да је особа између адолесценције и одраслости.36  

„Паралела између модерног и постмодерног друштва битна је и са аспекта 
бриге о менталном здрављу и саме транзиције од болести ка здрављу. Док је у 
модерним друштвима брига о здрављу била превасходно одговорност државе, 
у постмодерним друштвима брига о здрављу постаје ствар личне одговорно-
сти, свако постаје одговоран за своје властито здравље, долази до деинститу-
ционализације здравственог система”.37 
                              

31 Постсоцијалистичка трансформација, према Младену Лазићу, дефинише се као реинтеграци-
ја средњоевропских и источноевропских земаља у капиталистички (светски) систем, Лазић, 2005. 

32 Mladen Lazić, Promene i otpori: Srbija u transformacijskim procesima, Filip Višnjić, Beograd, 
2005, str. 28. 

33 Smiljka Tomanović, Suzana Ignjatović, Mladi u tranziciji između: porodice porekla i porodice 
opredeljenja, CPA, Beograd, 2014, str. 18. 

 34 Mladen Lazić, Promene i otpori: Srbija u transformacijskim procesima, Filip Višnjić, Beograd, 
2005, str. 33. 

35 Smiljka Tomanović, Suzana Ignjatović, Mladi u tranziciji izmedju: porodice porekla i porodice 
opredeljenja, CPA, Beograd, 2014, str. 38. 

 36 Tomanović Smiljka, Stanojević Dragan, Jarić Isidora, Mojić Dušan, Dragišić Labaš Slađana, 
Ljubičić Milana, Živadinović Ivana, Mladi naša sadašnjost: Istraživanje socijalnih biografija mladih u 
Srbiji. Čigoja štampa, Beograd, 2012, str. 22. 

37 Јasna Veljković, Maja Stojimirović, „Neurotični poremećaji kod mladih u postmodernom dru-
štvu – sociološki i psihološki aspekti”, Sociološki pregled. No 1/ 2019. 
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Стање менталног здравља младих у Београду 
Свака земља задужена је да прати стање менталног здравља свог станов-

ништва, о чему подноси извештај Светској здравственој организацији која врши 
даље процене и компаративне анализе. С обзиром на то да у Србији још увек 
није у потпуности развијен систем мониторинга и процене психичког здравља 
становништва, за сада не постоје репрезентативни статистички подаци о томе 
који су ментални поремећаји најзаступљенији у општој популацији, као ни у по-
себним, тзв. осетљивим групацијама. „Процена глобалног оптерећења боле-
стима неуропсихијатријских поремећаја у Србији је непозната”. Крајем 2006. го-
дине влада Србије донела је Стратегију развоја здравља младих,38 што указује 
на то да је проблем здравља младих препознат и да се у том смислу траже 
адекватна решења. Као главни циљ стратегије наведено је да се тој групацији, 
„ благовремено и на адекватан начин помогне да на здрав начин пређе из адо-
лесценције у доба пуне зрелости”.39   

Значајни подаци које ова стратегија износи јесте да се млади налазе у кате-
горији са натпросечним ризиком сиромаштва (12,7% је сиромашно); да 50% за-
послених или преко 70% незапослених младих живи са родитељима услед не-
достатка базичних ресурса: посла, стамбеног простора, новчаних средстава, да 
њихово ментално здравље карактерише висока стопа поремећаја понашања, 
болести зависности, депресије и самоубистава (Стратегија развоја здравља 
младих у Републици Србији).40  

„Млади су нарочито ’погођени’ променама покренути постсоцијалистичком 
трансформцијом а чије последице се мере једном од највиших стопа незапо-
слености у Србији. Као један од општих стратешких циљева наводи се: „промо-
ција здравих стилова живљења, очување и унапређење здравља младих”,41 а у 
виду посебних циљева: „Развити безбедно и подржавајуће окружење за развој 
и здравље младих; развити адекватан систем преноса знања и вештина за сти-
цање ставова, навика и понашања која воде ка здрављу. На националном ни-
воу, изградња система за организовано праћење и надзор здравственог стања 
младих, континуирано праћење здравствених потреба младих, развијање је-
динствене базе података о здрављу младих, развијање капацитета за научнои-
страживачки рад”.42 

Иако не постоје репрезентативни статистички подаци о томе који је пореме-
ћај најзаступљенији, ипак постоји одређени консензус међу стручњацима из 
области психијатрије да је управо неуротични поремећај најучесталији и да на-
рочито погађа младу популацију. Јасно је указано на неопходност да се страте-
                              

38 Стратегија развоја здравља младих у Републици Србији, 2006. 
39 Ibid, str. 3. 
40 Ibid, str. 4. 
41 Ibid. 
42 Ibid, str. 23-24. 
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шка култура бави проблемима менталног здравља младих у Србији. У недо-
статку репрезентативних истраживања, у овом раду искоришћено је истражива-
ње неуротичних поремећаја младих у Београду, где се налази четвртина младе 
популације у Србији. 

Резултати истраживања социо-економских чинилаца 
неуротичног поремећаја код младих у Београду 

Предмет истраживања био је популација младих у Београду којима су дијаг-
ностиковани неуротични поремећаји. Циљ истраживања био је да се утврди ко-
ји економски и (или) социјални чиниоци могу утицати на појаву неуротичног по-
ремећаја код младих који су били на лечењу у психијатријским институцијама у 
Београду. Ужи циљ био је да се утврди њихов социо-економски статус, квали-
тет породичних и социјалних односа. Узорак је чинило 62 испитаника, старости 
од 18 до 27 година, a коришћена је Ликертова скала за мерење појединих жи-
вотних ставова и вредности. Наведено истраживање није имало за циљ да ука-
же на проблеме свеукупне популације младих у Србији, али је спроведено како 
би се указало на економске и социјалне чиниоце који утичу на њихово ментал-
но здравље. Дакле, оно ће показати „врх леденог брега” социо-економских чи-
нилаца који утичу на ментално здравље младих, у недостатку других истражи-
вања која би имала свеобухватнији приступ популацији младих у Србији.  

Највећи број испитаника имао је средње образовање: 52 (83,9%), вишу шко-
лу четири (6,5%), а високо образовање шест (9,7%) испитаника. Родитељи су 
издржавали 80,6% испитаника, а свега 19,4% издржавало се од сопствених 
прихода. Однос запослених и незапослених био је 29% : 71%. Студенти су чи-
нили 79% узорка, уједно статистички значајније у односу на 21% испитаника ко-
ји нису били у својству студента. Од укупног броја анкетираних 52% живело је у 
потпуним породицама, 22,6% у једнородитељским или непотпуним породица-
ма, 22,6% са несродницима, браћом, сестрама или сами, а 3,2% са партнером. 
Просечан број чланова домаћинстава износио је 3,35 ± 1,03, минимум један, 
максимално пет чланова, а медијана је била три члана.  

Демографски подаци. Испитаници су подељени у две старосне кохорте. Пр-
ву су чинили испитаници од 18 до 24 година старости који су се налазили у пе-
риоду тзв. праве адолесценције, а другу групу испитаници од 25 до 27 година 
који су у периоду „продужене адолесценције”.43  

Професија испитаника анализирана је у односу на удео студената у укупном 
узорку и оних који нису студенти. Студенти су чинили 79% узорка, уједно статистички 
значајније у односу на 21% испитаника који нису били студенти. Није доказана стати-
стички значајна разлика у професији испитаника према полу и степену образовања. 
                              

43 Светска здравствена организација је 1980. године предложила поделу на рану, средњу и поз-
ну адолесценцију чија је старосна граница до 24. године живота.  
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Анализом брачног статуса родитеља утврђен је статистички знатно већи 
број испитаника чији су родитељи у брачној заједници: 66,1% родитеља било је 
у браку, родитељи једног испитаника, 21% испитаника имало је разведене ро-
дитеље, а 11,3% родитеља били су удовци или удовице. 

Највећи број испитаника имао је средње образовање: 83,9%, вишу школу 
6,5% испитаника, а високо образовање 9,7%. Са високим образовањем најви-
ше је било испитаника старости 25 и више година. Просечна старост испитани-
ка са средњим образовањем износила је 21,7 година, а са високим 25,5 година. 
Родитељи су издржавали 80,6% испитаника, а свега 19,4% издржавало се из 
сопствених извора прихода. Однос запослених и незапослених био је 29% : 
71%. Највећа заступљеност запослених испитаника била је у случају разведе-
них родитеља. 

Финансијски положај испитаника. Анализиран је материјални положај дома-
ћинстава у којем живе испитаници и стамбена структура. Претпоставка је била 
да већина испитаника финансијски зависи од својих родитеља, да живе заједно 
са њима и да су приходи домаћинства испод просечних месечних примања која 
су у Београду за домаћинство са просечним бројем чланова од 3,27 у 2011. го-
дини износила 59 391 РСД.44 

Просечни укупни приходи домаћинстава износили су око 77.078,9 динара, а 
просечни приходи по члану домаћинства око 24.500 динара. Највећи број дома-
ћинстава имао је укупне приходе између 60.001 и 80.000 РСД и приходе по чла-
ну између 20.001 и 40.000 РСД. Највиша укупна примања забележена су у до-
маћинствима са оба родитеља, а најнижа у домаћинствима са несродницима 
(браћом, сестрама) или сами. Месечни џепарац испитаника кретао се у распо-
ну од 0 до 50.000 РСД, док је просечна вредност износила око 11.000 динара 
месечно. 43,5% испитаника имало је џепарац до 5.000 динара или уопште није 
имало џепарац, док је 56,4% испитаника имало џепарац преко 5.000 динара 
месечно. 

Стамбена структура младих са дијагнозом неуротичног поремећаја. Просеч-
на површина стамбеног простора за посматрани узорак износила је 74,56 m², а 
по члану домаћинства 22,36 m². У стамбеним јединицама од 20 до 34,9 m² жи-
вело је 11,3% анкетираних, у стамбеном простору од 35 m² до 64,9 m² 33,9%, а 
у становима од 65 и више m² 54,8% испитаника. У стамбеном простору до 10 
m² по члану домаћинства живело је свега 4,8% анкетираних. Статистички знат-
но највећи број испитаника (50%) живело је у становима преко 65 m², са ква-
дратуром преко 20 m² по члану домаћинства, у домаћинствима са три до пет 
чланова. У становима од 20 до 34,9 m² најзаступљенија су била двочлана до-
маћинства. У становима од 35 до 65 m² знатно мање је било петочланих дома-
ћинства, а у становима од 65 m² много мање домаћинстава са два члана.  
                              

44 Републички завод за статистику, Анкета о потрошњи домаћинстава, 2011, стр. 27. Преузето: 
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/00/84/63/SB_555_Anketa_o_potrosnji_
domacinstava_2011.pdf 
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Анализа финансијског сиромаштва међу испитаницима. Методологија мере-
ња финансијског сиромаштва у Србији прилагођена је стандардима ЕУ.45  

Код анкетираних испод границе ризика од сиромаштва била су приближно 
четири пута нижа од висине просечних месечних прихода per capita испитаника 
изнад границе ризика од сиромаштва (7.161 РСД vs. 29.098 РСД). Џепарац до 
5.000 динара имало је знатно више испитаника испод границе ризика од сиро-
маштва, док је џепарац изнад 5.000 динара имало 57 анкетираних који су дали 
одговор на питање о приходима. Испод границе живело је 12 анкетираних са 
стопом ризика од сиромаштва од 21,1%, а 45 (78,9%) испитаника није било у 
ризику од сиромаштва. Просечна укупна примања у домаћинствима испитаника 
који су у ризику од сиромаштва била су преко три пута нижа од просечних укуп-
них примања испитаника изнад границе ризика од сиромаштва (28.583 РСД vs 
90.011 РСД).  

Просечна висина месечних прихода по члану домаћинства чешћа је у кате-
горији испитаника изнад границе ризика од сиромаштва. Није доказана стати-
стички значајна разлика у ризику сиромаштва према професији (студент/није 
студент), запослености и врсти радног ангажмана. У стану који је у приватном 
власништву живело је 91,7% анкетираних који су у ризику од сиромаштва. Про-
сечна стамбена површина у овој категорији испитаника износила је чак 81,08 
m², а просечна квадратура по члану око 20 m². Са порастом броја чланова до-
маћинства расла је и стопа ризика од сиромаштва.  

У породицама са два члана стопа ризика од сиромаштва износила је 7,7%, у 
породицама са три члана 13,3%, у породицама са четири члана 25%, док у по-
родицама са пет чланова стопа расте на 50%. Највећа стопа ризика од сирома-
штва забележена је у породицама са оба родитеља (27,6%), а најмања у једно-
родитељским породицама (14,3%), и у заједницама са партнером у којима уоп-
ште није било испитаника који су у ризику од сиромаштва. 

Анализа социјалне угрожености међу испитаницима. Мерни инструменти со-
цијалне угрожености израђени су на основу индикатора социјалне угрожености 
прописаних Законом о социјалној заштити из 2011. године, објављеном у Слу-
жбеном гласнику РС, бр. 24/2011.46  
                              

45 Заснива се на релативној линији сиромаштва која износи 60% од медијане националног 
дохотка по потрошачкој јединици. Домаћинства чији је доходак испод прага линије сиромаштва 
нису нужно сиромашна већ су у већем ризику од сиромаштва од оних који се налазе изнад 
утврђене границе. Релативна линија сиромаштва, у години истраживања, утврђена је на основу 
података о просечним примањима домаћинства за 2011. годину, Републичког завода за 
статистику45 и износила је 10. 900 динара по члану домаћинства. Сви испитаници који су имали 
примања испод утврђене границе дефинисани су као категорија која је у ризику од сиромаштва. 

46 У члану 87. овог закона дефинисана је основица за утврђивање права на новчану 
социјалну помоћ која је за једночлано домаћинство у 2011. години износила 6.552,00 динара, 
а за сваку наредну одраслу особу од висине основице 0,5. На тај начин су за дати узорак 
утврђени минимални приходи према броју чланова домаћинства која би, према одредбама 
Закона,46 остваривала право на новчану надокнаду, те су условно дефинисани као социјал-
но угрожена категорија младих са дијагнозом неуротичног поремећаја. 



Оригинални научни рад 
 

 279  

 

Налази. У укупном узорку било је 16,1% социјално угрожених испитаника и 
75,8% који нису социјално угрожени. Просечна примања по члану домаћинства 
социјално угрожених испитаника била су приближно 4,3 пута нижа него код ис-
питаника који нису социјално угрожени. Примања по члану домаћинства соци-
јално угрожених испитаника у просеку су износила 6.593,33 РСД, а међу онима 
који нису социјално угрожени 28.285,46 РСД.  

Половина домаћинстава са пет чланова остваривало је захтеве за новчану 
социјалну помоћ, затим четворочлана (15%) и трочлана домаћинства (13,3%), а 
најмања стопа социјално угрожених забележена је код двочланих домаћинста-
ва (7,7%). Просечна стамбена површина по члану домаћинства код социјално 
угрожених износила је 19,74±9,3 m² по члану , док је код испитаника који нису 
социјално угрожени износила 22,31 ± 8,5 m²/по члану. 90% испитаника који су 
према финансијским показатељима имали право на социјалну помоћ, живело 
је у становима преко 10 m² по члану домаћинства. 

Породични, партнерски и односи у пословном окружењу испитаника. У проце-
су доношења важних одлука, 54,8% породица у којима живе млади са дијагнозом 
неуротичног поремећаја водило се тзв. демократским моделом одлучивања, а 
43,5% ауторитарним. Доказана је статистички значајна разлика у моделу одлучи-
вања према полу и брачном статусу родитеља испитаника. У породицама са де-
мократским моделом одлучивања знатно више је било испитаника женског пола 
(76,5%), док у ауторитарном моделу одлучивања није уочена значајна разлика 
према полу. Много учесталији били су анкетирани мушког пола који су сматрали 
да се отац и мајка договарају и искључују друге чланове породице из процеса 
доношења породичних одлука, док су испитанице чешће одговарале да сви чла-
нови учествују и договарају се око важних породичних питања. О важним поро-
дичним питањима чешће су се договарали сви чланови у породицама чији су ро-
дитељи у браку или разведени, док је код удоваца и удовица то ређи случај. 

Однос родитеља према животним потребама испитаника анализиран је на 
основу четири модела понашања: 1. одмерени родитељи који излазе у сусрет 
потребама испитаника онолико колико им је то потребно, 2. родитељи који се 
због претеране бриге уплићу у живот испитаника, 3. незаинтересовани родите-
љи који не посвећују довољно пажње испитанику и 4. родитељи сувише ригид-
них ставова који немају слуха за потребе испитаника. 

Први модел представљао је „идеалан” однос између родитеља и деце, а чи-
нило га је 46,8% узорка. Остале, тзв. „проблематичне” односе са родитељима 
имало је 53,2% испитаника. Одмерене родитеље много чешће имали су испи-
таници са демократским одлучивањем, а више родитељске пажње и слуха за 
потребе недостајало је испитаницима са ауторитарним моделом. Систем одлу-
чивања у партнерским односима у највећем броју случајева био је равнопра-
ван. Указивање разумевања и пажње онолико колико је то потребно био је до-
минантан став партнера у односу према испитанику.  

Атмосферу на радном месту запослени испитаници најчешће су описивали 
као „топлу”, пријатну и мотивишућу за рад. Студенти су професоре, а запосле-
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ни послодавце у 64,2% случајева описивали као ауторитативне, пријатне и са-
радљиве. Свега 22,6% испитаника описивало их је као дистанциране и незаин-
тересоване, а 9,4% као ауторитативне, „хладне” и неприступачне.  

Учесталост породичних и партнерских конфликата испитаника. Најчешћи 
разлог за обраћање психијатру пре почетка лечења испитаника била је лоша 
комуникација са родитељима и учесталост породичних конфликата (51,6%), 
као и психичке и физичке тегобе на које се жалило 40,3% испитаника. Најуче-
сталије психичке тегобе код оних који су пријавили овај проблем биле су: неза-
довољство собом (29,7%), осећање страха (23,5%), стрес, самоћа (са по 
11,7%), смртни случај у породици и проблеми при учењу, са по 4,8%. Уочена је 
значајна разлика према полу испитаника о разлозима обраћања лекару за по-
моћ. Код испитаница су много чешћи разлози били материјална оскудица, неу-
спех на професионалном плану и учесталост породичних конфликата.. 

Највише конфликата испитаници су имали са члановима породице (95,2%), 
а најмање на радном месту (32,3%). Најзаступљенији су били конфликти са ро-
дитељима (57,4%), затим са несродницима (21,3%), а најмање са рођацима, ба-
ћом и сестрама (16,4%). Да избегава конфликте изјаснило се 4,9% испитаника. 

У породицама са демократским моделом одлучивања уочена је стати-
стички знатно мања заступљеност конфликата са родитељима, а већа за-
ступљеност конфликата са браћом и сестрама него у породицама са аутори-
тарним моделом одлучивања.  

Најучесталији извор унутарпородичних конфликата била је лоша комуника-
ција између испитаника и појединих чланова породице (64,5%), затим матери-
јална оскудица (40,3%) и, на последњем месту, неуважавање потреба испита-
ника (29%). Супротни ставови били су најчешћи разлог лоше комуникације 
(25,00%), затим новац (17,50%), расподела кућних послова (17,50%) и обавезе 
око студирања (15%), и то најчешће са мајком (38,5%), а најређе са братом/се-
стром и бабом (13%). Најчешћи разлог неуважавања личних потреба испитани-
ка од стране чланова породице такође су били супротни ставови (43,75%) и то 
најчешће са родитељима, са уделом од по 33,3%. У породицама са ауторитар-
ним моделом одлучивања најчешћи разлози за конфликт били су у вези с оба-
везама око студирања и начина провођења слободног времена, а код демо-
кратског око расподеле кућних послова и расподеле новца.  

Најчешћи извор конфликата међу партнерима такође је била лоша комуни-
кација у 66,7% случајева, а као најчешћи разлози за то издвојили су се љубо-
мора и неслагање око начина провођења слободног времена. Код испитаника 
мушког пола знатно чешћи разлог била је љубомора партнера или „ситнице”, а 
код женског пола неразумевање базичних емоција, неслагање око начина про-
вођења слободног времена и неодговорност.  

Најучесталији конфликти на радном месту били су међу запосленим испита-
ницима који нису студенти. Није уочена значајна разлика у присуству конфли-
ката на радном месту према врсти радног ангажмана (запослени хонорарно vs. 
запослени стално). Нешто учесталија била је лоша комуникација са колегама у 
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поређењу са професорима у случају студената и послодавцима у случају запо-
слених испитаника, али не статистички значајно. Непријатељски став колега 
описиван је као препотентност, дволичност, неприступачност, неодговорност и 
неспремност за помоћ другима. Лошу комуникацију са професорима и посло-
давцима описало је само три од 10 испитаника наводећи незаинтересованост 
професора, лоша предавања и глорификацију других студената.  

Степен развијености социјалних мрежа подршке и помоћи испитаницима. 
Анализирана је учесталост обраћања испитаника различитим социјалним гру-
пама: члановима породице, родбини, пријатељима, партнеру, колегама, други-
ма, у ситуацијама када им је потребна финансијска, саветодавна помоћ и мо-
рална подршка. 

Социјалне групе за финансијску помоћ. Када је потребна материјална подр-
шка испитаници се најпре ослањају на најближе чланове породице. Чешће се 
обраћају мајци него оцу, и пре консултују оца него оба родитеља. Рођацима се 
у прва три ранга за финансијску помоћ обраћа око 47% испитаника, а најчешће 
се ова група социјалне мреже помоћи налази у другом рангу. У 63% случајева 
испитаници рангирају пријатеље у прва три ранга, али кроз целокупан приказ 
рангова пријатељи процентуално највећим делом заузимају трећи ранг. 45,2% 
испитаника се врло ретко или никада не обраћа партнеру за финансијску по-
моћ, док 33,9% партнере рангира у прве три особе којима бе се обратили за 
ову врсту помоћи. Колегама се 50% испитаника никада не би обратило за фи-
нансијску помоћ, 22,5% то чини врло ретко и свега 8,1 % испитаника колеге 
сврстава у категорију прве три особе којима би се обратили у таквој ситуацији. 
Друге особе, које нису прецизиране у самом упитнику као одређена категорија, 
већ као отворено поље по избору испитаника, налазе се у шестом рангу. Њима 
се 80,6% испитаника никада не би обратило за помоћ.  

Када се анализирају чланови породице понаособ у односу на друге групе 
подршке за финансијску помоћ, испитаници се најпре обраћају мајци ‒ прва у 
првом рангу, оцу ‒ други у првом рангу, родитељима подједнако ‒ трећи у пр-
вом рангу, без присутности других група подршке. 

Социјалне групе за саветодавну помоћ. Када су пред важном животном од-
луком 71,1% испитаника тражи савет од најближих чланова породице. Пре се 
обраћају мајци и сестри/брату него оцу. Чешће се обраћају пријатељу него 
партнерима, а четврти у рангу по учесталости налазе се рођаци. 77,4% испита-
ника рангира пријатеље у прве три особе којима би се обратили за савет, а 
56,5% партнера. 79% испитаника не би се никада, или врло ретко, обратили ко-
легама за савет, а свега 6,7% испитаника рангира их у прве три особе којима 
би се обратили за ову врсту подршке. Када се посматра породица са свим чла-
новима укупно у односу на друге групе саветодавне подршке, испитаници се за 
ову врсту помоћи најпре обраћају мајци ‒ прва у првом рангу, пријатељима ‒ 
други у првом рангу, партнеру ‒ трећи у првом рангу. 

Социјалне групе за моралну подршку. У 88,7% случајева породица је главна 
група моралне подршке, затим следе пријатељи 80,6% и партнер 59,7%. 53,2% 
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испитаника никада се не би обратило колегама за моралну подршку, 29% то 
чини врло ретко и свега 3,2 % испитаника сврстава их у прве три особе којима 
би се обратили за ову врсту подршке. Када се посматрају само чланови поро-
дице, испитаници чешће консултују мајку, сестру/брата него оца. Ако се посма-
трају чланови породице у односу на друге групе за моралну подршку у првом 
рангу, онда се испитаници најпре обраћају партнеру ‒ први у првом рангу, при-
јатељима/мајци ‒ другима у првом рангу, па мајци/оцу подједнако ‒ трећи у пр-
вом рангу. 

Оствареност животних очекивања и степен задовољства појединим живот-
ним областима испитаника. Оцењиван је степен остварености животних очеки-
вања испитаника у вези са појединим животним областима: добар материјални 
статус, складни и хармонични породични и партнерски односи и постигнуће на 
професионалном плану. За области у којима је забележен низак проценат 
остварења процењивана су средства којима би, по мишљењу анкетираних, мо-
гла да се остваре очекивања која нису остварена. Затим је процењиван општи 
вредносни образац у вези са релевантним животним областима и мерен је ни-
во задовољства појединим животним аспектима. Анализиране су и животне 
области које испитаници желе да промене и посматране су аспирације испита-
ника по питању жељеног запослења и професије, у случајевима незадовоља-
вајућег избора. 

Животне области које буде осећање сигурности код испитаника. Од шест 
понуђених области: довољно новца, материјална независност од родитеља, 
лични стамбени простор, професионално остварење, психолошка блискост и 
добра комуникација са важним особама у животу испитаника, последња се из-
двојила као главна која производи осећање сигурности и безбрижности код 
младих са дијагнозом неуротичног поремећаја. Затим се највише вредновало: 
довољно новца за животне потребе и остварење на професионалном плану. 
Није доказана значајна разлика у животним областима које буде осећање си-
гурности према полу, типу домаћинства, стопи ризика од сиромаштва и подели 
на оне који имају/немају партнера, али јесте према степену образовања испи-
таника. Испитаници са средњим образовањем много чешће вредновали су пси-
холошку блискост и добру комуникацију са ближњима него испитаници са ви-
шим и високим образовањем. Идеја о личном стамбеном простору знатно че-
шће је будила осећање сигурности код испитаника са вишом школском спре-
мом. Испитаницима са завршеним факултетом довољно новца нимало није 
представљало област која улива осећање сигурности. Поставља се питање да 
ли зато што га имају или немају у довољној мери, с обзиром на то да међу њи-
ма нико није био запослен, те нису имали сопствени извор прихода.  

Оствареност животних очекивања испитаника. Најучесталији одговор анке-
тираних био је да нису остварили своја животна очекивања (66,10%). Највећи 
степен остварености очекивања забележен је у чврстим и стабилним пријатељ-
ским односима, а најмањи по питању остварења на професионалном плану и 
доброг материјалног статуса.  



Оригинални научни рад 
 

 283  

 

Свега 16% испитаника проценило је да је остварило добар материјални ста-
тус, а око 66% да га није остварило, што је близу четити пута више. Да има 
складне породичне односе сматрало је 47% испитаника, а да нема 39%. Склад-
не и хармоничне партнерске односе остварило је приближно 35,5% испитаника, 
а није остварило 40,3%. Чврсте и стабилне пријатељске односне 71% испита-
ника оценило је оствареним, а 19,4% неоствареним. Знатно већи број испита-
ника изјаснило се неоствареним на професионалном плану (61,3%), а свега 
22,6% оствареним.  

Од испитаника са високим образовањем нико се није сматрао оствареним на 
професионалном плану, док је са средњим образовањем и вишом школом про-
ценат остварених на овом пољу износио око 26%. Испитаници који су према го-
динама старости били у периоду тзв. „праве адолесценције” много чешће су се 
сматрали професионално неоствареним, док су испитаници у периоду тзв. „про-
дужене адолесценције” знатно чешће имали амбивалентан став по овом питању. 

Области живота које испитаници желе да промене. Млади са дијагнозом не-
уротичног поремећаја који су делили стамбени простор родитељима највише 
су жудели да промене тај животни аспект (56,4%)47. Затим је следила жеља да 
пронађу партнера (33,9%), жеља за вишом зарадом (24,2%), промена професи-
је (14,5%), а процентуално најмања учесталост исказана је у вези са променом 
тренутног запослења (11,2%), јер је од укупног броја испитаника свега 29% би-
ло запослено. Доказана је значајна разлика у жељи за променом појединих 
области живота према полу испитаника и врсти радног ангажмана. Жене су 
знатно чешће него мушкарци и хонорарно запослени чешће него стално запо-
слени желели су да промене примања/плату.  

Закључна разматрања 

Овим истраживањем је потврђено да млади који пате од неуротичног поре-
мећаја материјално и психолошки зависе од својих родитеља. Већина испита-
ника била је незапослена, делила је стамбени простор са својим родитељима и 
мало трошила на личне материјалне потребе. У породицама испитаника при-
сутна је јака психолошка узајамна везаност, нарочито на релацији испита-
ник‒мајка. Од свих чланова породице мајка је испитаницима главни ослонац 
финансијске, моралне и саветодавне подршке. Однос између неуротичара и 
његових родитеља је конфликтан. Конфликти се најчешће групишу око једне 
родитељске фигуре, у овом случају мајке, по питању неуважавања мишљења 
испитаника. Демократски модел одлучивања у породицама испитаника је не-
што учесталији од ауторитарног. Још увек се 29% родитеља руководило тзв. 
                              

47 Од укупног броја оних који су желели да промене стамбени простор, 42,8% је уместо 
са родитељима желело да живи са партнером, 31,4% да живе сами, 14,3% са пријатељем, 
5,7% са сестром и исто толико испитаника који су живели одвојено од родитеља хтело је да 
стамбени простор дели са њима. 
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патерналистичким моделом понашања, а 17,7 % ауторитарним, док је 6,5% ис-
питаника родитеље оценило као незаинтересоване за њихове животне потре-
бе. Према Карен Хорнај, неуротичар је растрзан између својих жеља, очекива-
ња и немогућности да их оствари, што је једна од важних карактеристика ове 
групе менталних поремећаја. Аспирације испитаника кретале су се у правцу 
стамбеног осамостаљивања, професионалног остварења и стицања финансиј-
ске независности од родитеља. Међутим, истраживањем је потврђено да иако 
млади са дијагнозом неуротичног поремећаја имају изражене тенденције за 
аутономијом, код њих је присутна јака психолошка зависност од родитеља (као 
културно детерминисаног односа), која их, здружена са структуралним препре-
кама, онемогућава у успешној индивидуализацији. Психолошка зависност од 
емоционалних објеката сигурности једна је од важних одлика неуротичног по-
ремећаја, а у нашој земљи представља типичан образац понашања, културом 
утемељен однос између родитеља и деце. У јужноевропским земљама негује 
се јака повезаност између генерације родитеља и генерације деце. Породични 
односи обојени су специфичном идеологијом фамилизма у којем се негује пре-
заштитнички однос родитеља према деци, што негативно утиче на процес оса-
мостаљивања младих.  

Таква ситуација може да подстиче развој амбивалентних осећања у чијој 
основи се налази једна од могућих културних контрадикција српског друштва, 
психолошке везаности за примарну породицу, са једне стране, и природне же-
ље за независношћу младих, са друге стране. Такође, могућности које пружа 
шира социјална заједница у виду помоћи младима у стицању независности 
прилично су ограничене. Индивидуализација младих у Србији је отежана због 
„недостатка базичних ресурса: посла, стамбеног простора, новчаних средста-
ва, што ставља младу особу у позицију продужене финансијске и шире матери-
јалне зависности од породице порекла”48. Младима је ускраћена једна од има-
нентних људских потреба ‒ потреба за самоостварењем кроз рад, на коју ука-
зују Маркс, Фром, Фројд и многи други аутори. Сама дефиниција СЗО указује на 
овај важан индивидуални и друштвени ресурс менталног здравља и добробити 
друштва. Чак ни стицање високог образовања не побољшава много изгледе да 
млади приступе тржишту рада. Таква ситуација провоцира стално колебање 
између осећања моћи и потпуне немоћи у детерминисању личне судбине, што 
је, према Карен Хорнај, једна од важних карактеристика неуротичног поремећа-
ја. Настаје све већи јаз између потенцијалних и реализованих способности, у 
Џоунсовом смислу, а неуротична личност, према Фрому, управо је она која не 
може да изрази своје потенцијале у широј социјалној заједници. Иако задовољ-
но својим професионалним успехом, 66% младих у узорку сматра да није 
остварило већину својих животних очекивања, најпре по питању личног мате-
ријалног статуса и остварења на професионалном плану. Поражавајуће је да 
                              

48 Tomanović Smiljka, Ignjatović Suzana, Mladi u tranziciji između: porodice porekla i porodice 
opredeljenja, CPA, Beograd, 2014, стр. 60. 
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се испитаници са завршеним факултетом у 100% случајева сматрају професио-
нално неоствареним. Они који су запослени, у највећем броју случајева хоно-
рарно, незадовољни су висином примања и врстом занимања. Остају без мо-
гућности да на продуктиван начин раде и налазе задовољство кроз рад, у 
Марксовом смислу. Нездрави друштвени услови не могу повољно утицати на 
ментално здравље младих. Према Загорки Голубовић, нестабилни економски, 
културни и социјални услови могу подстаћи кризу личног идентитета. Продужа-
ва се психолошка зависност младих од родитеља и интензивирају породични 
конфликти. Испитаници су се у 52,6% случајева обраћали психијатру управо 
због учесталости породичних конфликата. Истовремено, популација младих 
представља групацију која ће у будућности бити носилац система безбедности 
и одбране и која би требало да се данас оспособи да ту улогу и преузме.  

Ако се о овом менталном поремећају говори и као о изразу специфичних 
културних контрадикција или друштвено структурираним дефектима, онда је у 
датом друштвеном контексту на делу управо сплет поменутих неповољних кул-
турних и структуралних чинилаца који стоје на путу израженој тенденцији за ин-
дивидуализацијом младих са дијагнозом неуротичног поремећаја. Они не беже 
од слободе, у Фромовом смислу, већ имају проблем да је освоје. Резултати ис-
траживања доприносе реалнијем и објективнијем схватању проблема ментал-
ног здравља младих, иако је реч о нерепрезентативном узорку. Наиме, реч је о 
испитивању које су спровела стручна лица на групи која доказано има ментал-
не проблеме, те се резултати истраживања не могу доводити у питање. Будући 
да је адолесценција период развоја који обухвата низ описаних психолошких и 
социјалних промена, чији је крајњи исход конституисање коначног властитог 
идентитета, извесно је да већина младих има, у мањој или већој мери, иден-
тичне проблеме као и испитаници, те је генерализација у доброј мери оправда-
на, поготово када су у питању културолошки аспекти.  

Концепт стратешке културе указује на обавезу и одговорност за континуира-
ну бригу о здрављу, образовању и васпитању младих генерација као залог за 
будућност свеукупног друштвеног развоја, укључујући и сектор безбедности и 
одбране. Чињеница да нема репрезентативних истраживања менталног здра-
вља младе популације довољно говори о српској стратешкој култури. Ментално 
здравље младих је значајан друштвени ресурс, а однос друштва према млади-
ма не указује да им се пружа неопходна пажња и подршка да постану функцио-
нални и корисни чланови друштва и ослонац не само његовог развоја, већ и оп-
станка. Већински одговор младих генерација на овакво стање у друштву, нажа-
лост, није борба за њихов бољи положај, већ настојање да напусте Србију и 
оду у државе које имају боље економске и социјалне услове за живот. Јасно је 
да то раде млади из читавог региона, али уколико желимо да се развијамо ну-
жно је да задржимо младе. Концепт стратешке културе располаже инструмен-
тима који правовремено детектују проблеме, али је њихово адекватно и цело-
вито системско решавање обавеза политичке елите, институција и дугорочног 
ангажовања читавог друштва.  
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Socio-Economic Aspects of the Youth Mental Health  
in Belgrade in the Context of Strategic Culture 

ental health of people is an important individual and social resource, especially in 
the modern Serbian society, which has problems with demography. Without full 

mental health, a person is not aware of himself and his abilities, and he cannot develop to 
his full capacity. Therefore, a person cannot contribute to his own well-being, and also be 
a productive member of the social community. It is the basis of well-being, both for 
individuals and a healthy society, as well as one of the sources of strategic culture. The 
existence of awareness of the mental health problems of the nation, especially the young 
population, is a segment of strategic culture. There are many factors that affect mental 
health, and the three main ones are biological, psychological and social factors. Only if we 
take into account the interaction of these three factors we can talk about mental disorder 
as a phenomenon. Our goal is to gain the insight into those social, sociological, economic 
and psychological factors that can produce negative consequences for mental health, in 
this case the occurrence and development of neurotic disorders in the population of young 
people in Belgrade. This paper presents the data from the study conducted in 2013, which 
dealt with socio-economic aspects of neurotic disorder in the youth population in Belgrade. 
The general goal of the research is to determine which economic and (or) social factors 
can influence the occurrence of neurotic disorders to these young people. The findings of 
the research indicate that young people who suffer from neurotic disorders are materially 
and psychologically dependent on their parents. In the families of the respondents, there 
is a strong psychological mutual connection, especially in the relationship between the 
respondent and their mothers. When it comes to family members, the mother is the 
mainstay of financial, moral and counseling support for the respondents. Psychological 
dependence on emotional objects of security is one of the important features of neurotic 
disorder, and in our country it represents a typical pattern of behavior, a culture-based 
relationship between parents and children. 

Key words: strategic culture, youth, neurotic disorder, social factors, economic factors 
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