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

вај тематски број „Војног дела” посвећен је презентацији истраживачких наО
пора у реализацији пројекта Института за стратегијска истраживања под називом: „Стратешка култура као детерминанта националне безбедности у функцији

подршке концепту војне неутралности”.
Студије стратешке културе су у развијеним друштвима давно стекле статус научне дисциплине, док се у Србији она изучава спорадично, и не у мери која би била
сразмерна њеном значају. Идеја о реализацији пројекта сазревала је постепено,
током дебата са колегама из Института и шире научне заједнице. У томе су инспиративне сугестије и предлоге дали Урош Живковић, Станислав Стојановић и Милан
Игрутиновић. Као што то углавном бива, уследио је мукотрпан, али изазован процес израде пројектног задатка, који у сваком научном пројекту представља епистемиолошко-методолошку основу сваколике научне спознаје.
Захтевност самог „омеђавања”, а затим и дефинисања садржаја појма стратешке културе представља својеврстан изазов, а да се не помиње тежина и одговорност за покушај стицања научно заснованих сазнања о стратешкој култури савременог српског друштва. Да би се на неки начин омеђила, иначе „тешко ухватљива” проблематика стратешке културе, потребно је да се дефинишу њени
кључни чиниоци. Критеријуми за њихово одређивање засновани су на основним
стубовима једног народа. Реч је о суштинским одредницама које су утицале на
формирање и карактер народа сагледавани у историјским контексту. С обзиром
на то да ниједна нација није искључена од спољних утицаја и, у мањем или већем обиму, нужно ступа у интерактивне односе са другим субјектима, неопходно
је сагледати и међународни оквир и контекст у којем се конституисала стратешка
култура нације.
Завршетак нацрта пројектног задатка пратио је процес његове суштинске верификације, путем консултација са еминентним колегама: Неђом Даниловићем,
Миломиром Степићем и Небојшом Вуковићем, при чему посебну захвалност дугујем професору Степићу који је први подржао саму идеју, а касније и реализацију
пројекта.
На сложеност предмета истраживања указује и сама синтагма стратешка култура која недвосмислено упућује на нужност мултидисциплинарног приступа за њено
изучавање. Зато су коришћена научна сазнања колега из области политичких наука
и права, односно међународних односа, конкретније стратегијске мисли и геополитике и геоекономије, затим међународног јавног права, уставног и управног права,
али и безбедносних и историјских наука, посебно војне и дипломатске историје, као
и социолошких и психолошких наука.
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Структура радова у овом посебном броју „Војног дела” дефинисана је пројектним задатком према следећим целинама:
– концепт стратешке културе,
– традиција као чинилац стратешке културе,
– геополитика и геоекономија као чиниоци стратешке културе и
– стратешка култура и неутралност.
Јасно је, од самог почетка израде пројекта, да он неће моћи да пружи одговоре
на сва проблемска питања, недоумице и недоречености, али сасвим извесно представља почетак систематског научног промишљања стратешке културе код нас.
Реч је о заиста грандиозном и сасвим извесно тешко у потпуности остваривом крајњем циљу да се идентификују квалитет и вредносни систем српске стратешке културе, њени капацитети да дугорочно вредносно подржи реализацију кључних доктрина које предвиђају стратегијска документа, укаже на области и правце деловања интелектуалне и политичке елите на системској афирмацији кључних вредности
нашег културолошког наслеђа ради ефикаснијег супротстављања савременим изазовима, ризицима и претњама безбедности које све чешће мора да препозна и да
им се супротстави читаво друштво.
Научни радови у овом тематском броју представљају реализацију прве фазе
пројекта, за који се надам ће бити добар основ за будућа истраживања и можда
формирање студија стратешке културе у Србији. Томе у прилог говори и сасвим нова дефиниција стратешке културе која је плод српске научне мисли и искуства, а
може се наћи међу овим корицама.
Пуковник
др сц. Вељко Благојевић
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КОНЦЕПТ СТРАТЕШКЕ КУЛТУРЕ

ПОЈАВА И ПОЈАМ СТРАТЕШКЕ КУЛТУРЕ –
ОДНОС СТРАТЕГИЈЕ И КУЛТУРЕ:
ЧЕМУ СТРАТЕШКА КУЛТУРА?
Милош Кнежевић∗

утор у раду настоји да објасни садржај појава и појмова култуА
ре и стратегије у синтагми стратешка култура. Уочавајући идеолошке и политичке компоненте сваке стратегије, препознаје неколи-

ко начина на које се стратешка култура може разумети. Стратегија
као пракса и стратегологија као теорија третирају се као идентитетно
деловање и идентитетна наука. Шири дисциплинарни оквир разматрања је геополитикологија, тј. геополитика. У односу на културу и у
култури стратегија се концептуализује и реализује у оквирима тзв. меке моћи. Поред тога, стратешка култура артикулише се и у специфичном свету идеолошких и политичких процеса. У најинтензивнијој динамици тих процеса на делу је старетешка култура сукоба и рата.
Аутор подсећа на историјске ситуације у којима су се друштва формирала и организовала на ратничким принципима. Стратешка култура,
дакле, има своја мирнодопска и војна, тј. ратна испољавања. Најзад,
аутор истиче значај стратешког наслеђа и деловања стратегија у
условима кооперативног и конфликтног стратешког плурализма. При
том се имају у виду ограничења и могућности које условљавају, ограничавају и ослобађају савремено стратешко мишљење. По мишљењу
аутора, тек примена теоријских стратеголошких поставки на конкретном историјском искуству омогућује делотворније закључке о перспективама националне и државне будућности.
Кључне речи: случајност, историјски детерминизам, историјски
хронотоп, предвиђање, култура, стратегија, стратегологија, стратешка култура

Увод: чему стратешка култура?
ему уопште тематски упит у истраживачкој формулацији „стратешка култуЧ
ра”? Да ли је појмовни конструкт у синтагми двојаке општости значењски довољно информативан, логичан и јасан? Већ на први поглед се чини да није толико

да не би било сазнајно корисно његово аналитичко диференцирање, а затим и појмовно синтетисање у опсежнијем разматрању сложеног садржаја.
∗

Главни уредник часописа Национални интерес.
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Иако, појединачно узевши, у синтагму уграђени појмови „стратегија” и „култура”
изгледају као опште познати и саморазумљиви, у појмовном споју „стратешка култура” испољавају се извесне неодређености које траже додатно објашњење. Оне
нису начелно неразрешиве нити одсечно елиминаторне, али их ради бољег разумевања ипак треба имати у виду. Помнијим приступом долази се до понекад неочекиваних сазнања о споју реалних појава стратегије и културе и појмова који их реферишу. Та сазнања у много чему надилазе и обогаћују појединачна значења саставних делова синтагме.
Појава стратешке културе углавном је лоцирана у сфери политике али, по свему
судећи, не само у њој него и у многим другим областима. Савремени процеси идеолошког „неутрализовања” политичког и његовог свођења на компромисно, консензуално
и контрактуално, граде нову историјску ситуацију у којој политичке технике и процедуре избијају у први план. Сврха и смисао савремене политике се мењају. Преко реалних и потенцијалних сукоба у промењеним епохалним околностима превлачи се идеолошки застор бесконфликтности, заправо наноси културална глазура агенса планетарне снаге. Хумана надмоћ културе постаје прворазредни фактор практиковања
стратешке моћи, како у њеном стварању, тако и у њеном одржавању и увећавању.
Схваћена пуристички као „антиполитика” (Ђерђ Конрад) ‒ наизглед аполитична
и неидеологизована култура у стварном свету је у друкчијем положају; она је непрекидно навођена на прекорачења интересног Рубикона у конфликтне зоне идеологије и политике. Иако култура у општем смислу никада није била отпорна на политичке изазове, у нашем добу страсни полит-културни загрљај постао је провокативно упадљив. Политика и култура се покаткад мешају до нераспознатљивости
појединачних форми. Границе између политичких облика културе и културних облика политике постају нејасне.
Колико год као културна бића бивали прожети традиционалном и модерном, те
масовном културом и субкултуром, толико смо као политичка бића прожети инвазивном и капиларном политиком. Култура је увучена у политику. Постмодерној култури саображава се постмодерна политика. Чак и без самоопажања, људи су у друштвеној заједници културно и политички обликовни. Култура је и површно и дубински политизована, што, међутим, не значи да свака политика није на сличан начин
културализована. И више од тога, формативни принципи и генератори културе и
политике су у нужној историјској интеракцији. Дакле, није само реч о оштрој раздвојености и сукобу културних и политичких појава него и о њиховој еволутивној прожетости и усклађености.
Људско друштво је, међутим, културно хетерогено и политички некохерентно.
Нације и државе испољавају разнолика, подељена и супротна културна и политичка својства. У свакодневном животу уочљиви су различити културни и политички
обрасци понашања. У оба индивидуална и колективна стања егзистенције делују
спонтаност и детерминизам које мотивишу субјекте на примену подесних културних
и политичких приступа. Упућеност на рационални однос према култури и политици
садржи освештене премисе непрестаних опредељивања и избора, рекло би се саздања минијатурних личних стратегија. Ипак, безбројни примери стратешких индивидуализација у правцу планирања будућности више служе илустровању много
сложенијег проблема макростратегије него што га до краја објашњавају.
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Стратешка култура је, свакако, опсежнији феномен од индивидуалних осећаја,
значаја и личних избора примене одређених културних или политичких образаца.
Осим што може бити тумачена као пресек стања структуре културне појаве, може,
такође, да се тумачи и као стратешки процес који се одвија на основу одабраних
стратешких образаца. У зависности од угла посматрања и постављених интерпретативних циљева, у првом плану могу бити организације и институције које негују и
испољавају стратешку културу, или динамика деловања, активност, пракса индивидуалних и колективних актера који, такође, испољавају извесне видове стратешке
културе. У сваком случају, стратешка култура је колико индивидуална и колективна
потреба толико и друштвени интерес.

Стратегија и идеологија
Мада стратегија као комплексан феномен није без остатка сводљива на пуку политику и идеологију, потребно је подсетити да свака иоле темељнија стратегија садржи полазни идеолошки и политички предложак. Стратегије се формирају у идеолошком и политичком духу времена. Интониране су националним и државним идејама
у политичко-војном облику. Као феномен и нарочита друштвена пракса, стратегија, у
ствари, не поседује есенцијалну и специфичну (стратешку) идеологију „за себе и по
себи”, нити испољава примарну политичку самосвојност. Стратегија, дакле, није идеологија, али свака стратегија нужно садржи и испољава извесне стратешке премисе.
Иако стратегија није дословно идеологија, она је у сваком случају испуњена
идејама. Идејност и идеологичност, те политичност и политизованост стратегије отклањају тврдњу да се она може свести на вредносно неутралну технику и технологију избора и одлучивања. Поред неопходних техничких и процедуралних компоненти, прожета је политичким вредностима. Остварење стратешких замисли и циљева увек је и остварење одређених идеја на претпостављеној идеолошкој основи.
Ма како схваћена, стратегија се као уређено знање ‒ вештина, умеће, вичност,
средство, оруђе ‒ и способност управљања и вођења у сукобу са околностима или
скривеним и отвореним противником, дакле, увек базира на извесној идеји, идеацији
и идеологији, као и на одређеној политици. Модерни идеолошки и теоријски корпуси,
попут либерализма, конзервативизма и социјализма, временом су развили диференциране политичке праксе које се у најкрупнијим обрисима испољавају у стратешким
димензијама. Сваки од тих идео-корпуса наспрам другог исказује се као нарочити
временско-просторни координатни систем идеја, појмова, категорија. Велике идеологије, заправо, обликују велике стратегије. Битни делови тих стратегија односе се на
нацију и државу. Идеолошки фундиране стратегије нарочити израз имају у односу на
националне циљеве, вредности и идеале, те националне потребе и интересе, међу
којима су од великог значаја суверенитет и територијални интегритет.
Поред мноштва домена испољавања и примене, разматрања о стратегији пуни
замах обично добијају у динамичним околностима разноврсних сукоба. Одатле је у
одређивању садржаја и облика стратешког мишљења уобичајен историјски приступ
и повратак изворним значењима искуства ратовања. Одатле је стратегија као појава била и до данас је остала предмет бројних појмовних одређења.
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У Малој политичкој енциклопедији стратегија се одређује у односу на тактику:
„Стратегија се бави припремањем и вођењем рата у целини, појединих његових етапа
и усклађивањем стратешких дејстава, док је предмет тактике припремање и вођење
свих врста борбених дејстава. Није прецизно утврђено када је дошло до ове поделе
ратне вештине. Неки историчари је везују за појаву више битака у једном рату, док је по
другима до ње дошло када се једна битка почиње делити на више целина – бојеве... “1
Филозоф Љубомир Тадић дефинисао је стратегију на следећи начин: „У старој
Грчкој strategema и startegos били су називи војних заповедника. У појму стратегије
крију се нека врста научног сазнања и одређене спретности. То значи (у војном
смислу) створити по непријатељу најгоре, а за себе најбоље услове ратовања.
Стратегија је сваки брижљиво утврђени пројекат усмерен ка постављеном циљу.”2
Формиране политичке идеје подразумевају начин конкретног остварења. Остваривост је неизоставна претпоставка смисленог политичког деловања. Уочљиве су,
заправо, ситуације у којима се, ослањањем на идеолошке и политичке мотиве и интересе, осмишљено, тј. стратешки приступа проблемима. Широко формулисане
стратегије ослањају се на изграђене политичке, националне и државне идеје и идеологије. Као што је речено, не постоји нека по себи конституисана и формализована стратешка идеологија. Примењују се само стратегије утемељене у извесним
идеологијама и идеологије ослоњене на извесне стратегије.
Финални стратешки циљеви исказују се кроз усмерену стратешку праксу која се
изводи из сходне телеологије. Стратешке визије остварују се етапно у синергичним
дејствима на разним друштвеним плановима. Стратегија се разуме и као осмишљено деловање актера расположивим средствима, које је усмерено и управљено
ка постизању пролазних етапних и долазних, односно крајњих циљева. Отуда у најважније компоненте стратегије спадају: визије и идеје, средства и начини деловања, планови и циљеви и, наравно, битни актери.
Крајњи циљ сваке постављене и прихваћене стратегије је саморазумљив; он се
односи на што боље и што успешније остварење стратешке замисли. У стратешкој
пракси успешност и бољитак иду једно уз друго. Ако је у питању сучељавање и
отворени сукоб у војном домену, циљ је одбрана од напада противника или савладавање противника постизањем победе. Још је боље предупређење сукоба, стицање и одржање надмоћи у „победи без битке”. Успешна превенција сукоба као стратешка опција најчешће доноси боље резултате од ескалације и ратног конфликта.
Није свака креирана стратегија потенцијално успешна и победоносна. Каткад су
стратешки циљеви из реалистичних разлога задати непретенциозно, скромније, у
тежњи избегавања сукоба, давања уступака и постизања компромиса, умањења
штете и губитака, ублажавања евентуалног неуспеха, тј. пораза и сл. Мада постављани стратешки циљеви нису у сваком поједином случају толерантни и уљуђени,
па ни хумани, велике глобалне стратегије се, углавном, ослањају на фундаменталне културно-цивилизацијске вредности свог времена, али и претходних времена.
1

Видети одредницу „Strategija i taktika”, Mala politička enciklopedija, Savremena administracija, Beograd,
1966, str. 1188.
2
Видети: Tadić Ljubomir, odrednica „Strаtegija”, Politikološki leksikon, Osnovni pojmovi nauke o politici, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1996, str. 202-203.
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Иако је најчешће коришћени аргумент у оправдању стратешког циља „одбрана тековина цивилизације”, историја је показала посве различита схватања о томе шта
је цивилизација у односу на културу и шта у њој ваља неговати и бранити.
Схватања односа цивилизације и културе најчешће указују на њихову уклопивост и хармоничну прожетост, по обрасцу односа већег и старијег и мањег и временски краћег. Постоје, међутим, и схватања у којима се указује да култура и цивилизација могу бити у супротности и сукобу. Тако се у једном од речника политичке
мисли може наћи приказ размишљања немачког мислиоца и хуманисте Хумболта о
том односу: „Либерални филозоф и реформатор образовања Вилхелм фон Хумболт идентификовао је цивилизацију као спољашњи склад уметности и друштва, а
културу као унутрашњи и субјективни развој појединаца, кроз уметност, религију и
саморефлексију. Националисти су следили Хердера препознајући културу као дух
народа, отелотворен у народном језику, уметности и обичајима, да би често одбацивали цивилизацију као непријатеља културе – и као настојање да надомести инстинктивно заједништво са апстрактним и индивидуалистичким системом правила.
Овакав начин разликовања опстао је у 20. веку код Шпенглера.”3
Концептуална разлика у примању односа културе и цивилизације између Хумболта и Хердера задржала је мисаони значај и у савременим условима. С обзиром
на културни оптимизам или песимизам, она се у постмодерним околностима односи на ривалство и сучељавање (нео)либерализма и других великих идеолошких,
политичких и теоријских система.

Проблем културе у конфликту
Дискурзивна формулација „стратешка култура” упућује на кључни потенцијал који
се у стратешком деловању придаје култури. Употребљена кованица асоцира на генерички, формативни и корективни значај културе у односу на стратегију и стратешко
мишљење. Уједно, то не значи – што би у први мах могло да се помисли – да само
култура поседује стратешки значај, те да је у том смислу само она животно неопходна и важна, или ма како привилегована. Али, ако се зна да је култура појава максималног степена општости, која све у људском свету омогућује и прожима, није неочекивано да се управо она препознаје у најдубљем темељу војних знања и вештина.
Често се говори о ратничком, војном и војничком карактеру неке националне
културе. Историја је показала да су друштва које је формирао борбени војнички дух
обично била ратничка и освајачка. Историјско искуство, такође, указује на то да
марцијална култура у битним стратешким и тактичким аспектима садржи етички кодекс. Уколико војна, војничка и ратничка својства превладају у карактеризовању
економске и политичке структуре, таква друштва испољавају се као милитаристичка, најчешће експанзивна и агресивна.4
3

Видети одредницу „Kultur/zivilisation” у Scruton Roger, The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought, 3th edition, The Palgrave Macmillan, London, New York, 2007, p. 371.
4
О томе: Arčer I. Krsiton, Feris R. Džon, Hevig H. Holdžer, Travers N.E. Timoti, Svetska istorija ratovanja,
glava „Militarizmi 20. veka i tehnološki rat”, str. 564-648, Alrxandria Press, Beogra, 2006.
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Интуиција у предтумачењу и предразумевању феномена стратегије, међутим,
сугерише да се у традиционалним и типичним промишљањима компликованих
стратешких питања култура, као својство и као садржај појаве, често занемарује.
Иако је остваривање конкретне стратегије незамисливо изван културе конкретног
времена, аналитичка пажња се већином усмерава на друге феномене, док се потцењена култура оставља по страни. Конфликтно маргинализовање културе је јасан
знак обезвређивања и опште угрожености људске егзистенције. Упорно ниподаштавање културе индукује недовољну свест о њеном конститутивном социјалном
значају. Уколико се такав контракултурни и некултурни став доведе до нивоа (квази)стратегије култура заиста може бити угрожена.
Бруталност и бестијалност рата разарају културни статус људског живота. У рату је културна баштина изложена опасностима и уништавању. Култура страда у рату, па се јављају и мишљења да је рат антикултурна, варварска и антицивилизацијска појава. Рат култура може се претворити у рат против културе. Свесно уништавање културе (културоцид) заправо је стрмоглави пут ка самоуништењу. Отуда се у
критичним околностима граде стратегије очувања и спасавања националних културних добара. Тада се стратешка култура огледа у мисији спасавања културне баштине од неповратне деструкције.

Геокултура идентитета
У скорије време актуелизована су разматрања цивилизацијских и културних
фактора глобалних односа. Међу многим појединачним чиниоцима истакнута су
два која имају својство велике, ако не и највеће општости. Семјуел Хантингтон је у
познатој књизи „Сукоб цивилизација” (1993) у први план ставио будућност у којој ће
глобални односи на пресудан начин зависити од стања и исхода сучељавања цивилизација различитих историјских типова, док је Френис Фукујама у књизи „Судар
култура” пажњу усмерио на културне димензије светских сукоба, нарочито унутар
савременог капитализма.5
Култура се, као фактор међународне сарадње и развоја, али и сукоба и регресије, вратила на интерпретативну сцену. У потрази за погодним моделом разумевања савременог доба при крају двадесетог века реактуализована је она врста филозофије историје која је, у пророчанском стилу филозофије културе и филозофије
живота, у геополитичке односе самеравања моћи увела пресудну моћ културе. У
таквој визији разумевања културе, каткад скептичкој и нихилистичкој, указује се хераклитовска онтологија сукоба. Свет се указује у неотклоњивом стању непрекидног
сучељавања супротности. При том се у неоничеанском маниру разматрају питања
политичке, геополитичке и стратешке културе. Неки аутори враћају се древном
схватању етичке природе рата као извора вредности, идеала и врлина.6
5

Оригинални назив књиге: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, Hamish Hamilton, London, 1995;
српско издање, под називом Судар култура, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997.
6
О томе: Mihalik Mječislav, Moral i rat, glava „Rat kao izvor vrlina”, str. 99-105, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1976.
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У Малој политичкој енциклопедији култура се подразумева као : „1) скуп свих
промена и творевина које су настале у природи, друштву и људском мишљењу као
последица људске делатности чији је циљ: олакшање одржања, продужења и напретка људске врсте; према томе у састав културе, овако шире схваћене, улазе:
оруђа, инструменти, посуђе, одећа, орнаменти ‒ тзв. материјална култура – обичаји, друштвене и политичке институције, религија, уметност и уметничка дела, језик,
игре, наука, проналасци, открића – тзв. духовна култура; 2) само духовна култура;
3) развитак или резултати развитка одређених способности духа или тела одговарајућим вежбањем, одгајањем (нпр. физичка култура, музичка култура, математичка култура) па и карактер личности формиране тим процесом образовања односно
сам процес образовања који је дао тај карактер.”7
У Енциклопедији политичке културе, у одредници коју је сачинио социолог
Ратко Божовић, пружен је опсежан приказ бројних схватања културног феномена.
Једно од занимљивих становишта односи се на схватање културолога Леслија
Вајта експлицирано у књизи Наука о култури. „Култура је једна организација појава – аката (модела понашања) предмета, (оруђа, ствари направљених оруђима), идеја (веровања, сазнаја) и осећања (ставова ’вредности’), која зависи од
употребе симбола. Култура је настала када је настао човек као примат који може
да говори и употребљава симболе... Пошто се њени елементи лако преносе, култура постаје континуум; она вековима тече наниже, од једне генерације другој, и
бочно, од једног народа другом. Културни процес је кумулативан, с времена на
време елементи се уливају, и повећавају струју. Културни процес је прогресиван
у том смислу што иде ка већој власти над природним силама, ка већој безбедности за човека. Култура је, према томе, симболички, континуиран, кумулативан и
прогресиван процес.”8
Филозоф Љубомир Тадић културу означава као: „(Lat. cultura, неговање, обрађивање, поштовање) значи и обрађивање, (обделавање) тла, а затим и све оно
што значи одгајити и побољшати, нарочито у области образовања и васпитања...
Политичка култура је израз којим се изражава пристојан начин опхођења грађана у
политичком животу који значи узајамно поштовање и уважавање, ма и противничких мишљења и ставова, толеранцију.”9
Култура се одиста може разумети као обзирност и увиђавност, сарадљивост и
трпељивост, углађеност и пристојност. Социолошки прилаз упућује на пристојност
као опште својство развијених друштава. Штавише, највиши културни ниво једне
заједнице означава се као „пристојно друштво”. Пристојност је, заправо, уљуђеност
која политици често недостаје, а геополитици испуњеној сукобима поготовo. Међународни односи испуњени су безобзирном самовољом најјачих који на матрици
сопствене моћи искушавају и угрожавају слабије нације и државе. У арогантном наступу према слабијима најмоћнији су све само не учтиви и пристојни.
7

Видети одредницу „Kultura“, Mala politička enciklopedija, Savremena administracija, Beograd, 1966, str. 569.
Enciklopedija političke kulture, odrednica „Kultura”, pododrednica „Teorijske koncepcije o kulturi“, (autor Ratko Božović), Savremena administracija, Beograd, 1993, str. 572.
9
Видети: Tadić Ljubomir, odrednica „kultura”, Politikološki leksikon, Osnovni pojmovi nauke o politici, Zavod
za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1996, str. 111.
8
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Одатле, сходно могућностима конкретног историјског хронотипа, нације и државе
настоје да пронађу и осигурају најповољније услове властитог одржања и развоја. На
који начин ће отклонити сметње и умањити опасности по национални и државни опстанак зависи и од утицаја геокултуре. Друго име за геокултурни склоп фактора политичког живота је геополитичка култура у којој се испољава стратешка култура. У
најопсежнијој историјској димензији геополитичка култура је значајан чинилац националног идентитета. Нације и државе се, наиме, разликују и препознају по својим географским и политичким, тј. геополитичким датостима и задатостима. Отуда није погрешно рећи да се у ширем склопу геокултуре геополитичка култура исказује као мноштво политика идентитета или идентитетних геополитика.10
Један од запажених геополитиколога Gearoid O Tuathail сматра да је: „Геополитичка култура државе такођер обликована примарним основним облицима идентификације и одређивања граница које карактеризирају њезин друштвени, културни и
политички живот. На који начин различите групације у држави повлаче границе између себе и других, између унутрашњег и вањског, нас и њих? Којих свјетских заједница се сматрају дијелом, а које свјетске заједнице сматрају својим противницима? Које државе се сматрају пријатељским, а које потенцијалним или стварним непријатељима? Који колективни национални идентитет доминира државом и на који
начин обликује државне односе с међународном заједницом?”11
Нације и државе, дакле, настоје да осмисле и остваре такав политички, спољнополитички и геополитички приступ међународним односима којим могу да обезбеде
развојне перспективе. Тежња да се осигура што бољи национални и државни положај прожета је, али и условљена, целокупним историјском традицијом и културним
наслеђем. Осмишљена идентитетна геополитика уроњена је у идентитетне димензије националне геокултуре. Реч је о историјски континуалном идентитетном склопу. На нивоу етнопсихолошких и геопсихолошких стереотипа нације и државе могу
се доживети као кооперативне и реметилачке, прилагођене и неприлагођене, послушне и непослушне, мирољубиве и ратоборне, културне и варварске итд. Савременим речником исказано, нације и државе испољавају одређени имиџ, као и стилове понашања у међународним околностима.

Културни универзализам и релативизам
Нације и државе које занемарују или се оглушују о формативне чиниоце сопствене историје и културе, не обазирући се на најдубље геополитичке константе на
којима су засноване, ризикују убрзано пропадање. Другим речима, нације које се
запућују правцем супротним сопственом историјском ходу излажу се опасности губитка идентитета као темеља колективног постојања. Јер, колективни идентитет
10

Видети, у целини: Деспотовић Љубиша, Геополитика идентитета, Логос – Култура полиса, Бачка
Паланка, Нови Сад, 2011.
11
Видети: O Tuathail Gearoid, „Kritičko promišljanje o geopolitici”, glava „Iza ’мudrosti čovjeka’: kulturna ukorenjenost geopolitike”, str. 22, u O Tuathail Gearoid, Dolby Simon, Routledge Paul, Uvod u geopolitiku, Politička kultura, Nakladno-istraživački zavod, Zagreb, 2007.
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није само пасивни исказ стања припадања и заједничке оличености већ и активна
потреба трајања у одређеном простору и времену.
Стечени индивидуални и колективни идентитети се негују, штите и бране. У том
смислу, очување наслеђеног културног идентитета је потреба и интерес који изискују осмишљен стратешки приступ. Стратешка култура није, дакле, само стратешки обухват различитих идентитетних делова људског света у стању друштвености, него и нарочита стратегија према култури и у култури као фактору националног
идентитета у условима рата и мира. Аутентична стратешка култура очитује национални и државни идентитет, па се у том погледу може означити као политика и геополитика идентитета. У сличној функцији продубљивања и развоја идентитета
су идентитетна политикологија и геополитикологија као идентитетна наука.
Стратешки аспекти односа политике и културе инспирисали су многе ауторе.
Полазећи од разлика концепта и система ратне вештине, стратегије и националног
стила у припреми одбране и вођењу рата, амерички теоретичар геополитике Колин
Греј је објаснио стратешку културу на следећи начин: „Култура упућује на друштвени пренос обичаја, традиције и избране методе деловања који су мање-више специфични за одређено географско заснивање сигурне заједнице. Култура може бити
одређена за још прецизније коришћење као стратешка култура или политичка култура... Стратешка култура је резултат повољних прилика, ресурса и вештине са којом се приликама и ресурсима може управљати, као и поука друштвених одлука којима их је неочекивана историја могла да научи. У значајном степену друштва су
заробљеници њихове прошлости.”12
Пропитивани однос између културе и стратегије, као и унутар самог културног
контекста, ипак изазива извесне недоумице. У практичном и теоријском самеравању су праксе радикалног културног универзализма и, такође, радикалног културног
релативизма.
Указујући на хобсовско порекло релативистичког становишта, контроверзни мислилац Мајкл Волцер пише: „Морално и стратешко знање, каже се, мења се током
времена или варира од једне политичке заједнице до друге, и стога оно што се мени чини као незнање, може неком другом изгледати као разумевање... Код радикално раздвојених и несличних култура можемо очекивати да ћемо наћи радикалне
опречности у опажању и разумевању. Нема сумње да стварност рата није иста за
нас и за Џингис-кана; а није ни стратешка стварност.”13
Стратешки модел културног универзализма англосаксонског, трансатлантског и
евроамеричког типа апсолутну предност даје демократији и људским правима, док се
у пракси културног релативизма томе пружа неуједначен, али сталан отпор.14 У подлози првог модела развијено је схватање да је међу различитим културама потребан
и могућ консензус о цивилизацијској неопходности демократског поретка и опште за12

Видети: Gray S. Colin, War, Peace, and Victory. Startegy and Statecraft for the Next Century, chapter „Of
Tigers and Sharks: Geography, Culture, and Strategy“, pp. 44-55, posebno „The Cultural Roots of Strategy“, p.
45, Simon and Schuster, New York, London, Toronto, Tokyo, Singapore, 1990.
13
Видети: Volzer Majkl, Pravedni i nepravedni ratovi. Moralni argument sa istorijskim primerima, poglavlje
„Istorijski relativizam“, str. 49, Službeni glasnik, Beograd, 2012.
14
Видети: Donnely Jack, „Cultural Relativism and Universal Human Rights“, Human Rights, Quarterly, 6,
1984, pp. 400-419.
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штите људских права. Са стратешке тачке гледишта, прононсијери и пропагатори таквог модела тврде да он не обезбеђује само западни поредак као дефанзивни предмет одбране него да, упркос отпорима, може легитимно да буде офанзиван и експанзиван предмет насилног успостављања. Реч је о стратешком концепту „извоза демократије” у подручја ауторитарних, тоталитарних и тиранских режима.15
С друге стране, стратешки аргументи културног релативизма ослањају се на супротно уверење да у глобалном амбијенту коегзистенције мноштва неподударних
културних типова ниједан културни тип, макар то био англосаксонски, односно
евроамерички, не поседује природне предности нити довољне разлоге за прихватљиво морално оправдање сопственог планетарног примата.16 На тај начин, глобалистички и мондијалистички пропагираном моделу културног универзализма евроамеричког типа супротстављене су националне антиглобалистичке и глобалистичке
културалне и политичке реакције. Сукоб је нарочито видљив у домену религијске
културе коју као предмет истраживања имају дисциплине: студије културе и религије, социологија религије, политикологија религије, геополитика религије и сакрална географија.

Три могућа схватања стратешке културе
У теоретизовању друштвених односа приметни су мултидисциплинарни таласи
на чијим пенушавим врховима се ваљају нове инструкције, агенде, стандарди, кодови, планови, манифести... Ионако бројне друштвене науке се непрекидно методски и предметно допуњују и укрштају, деле и диверсификују. Ствара се умногостручени мултидисциплинарни амбијент у којем се један предмет тумачи са више методских тачака гледишта и теоријских перспектива. Слично се догађа и у култури,
односно културологији која, као плаузабилни феномен, препушта своју неспорну
цивилизацијску и хуману твар феноменима и наукама о тим феноменима у многим
теоријским областима.
Мада са становишта практиковања политичке моћи и, нарочито, војног застрашивања и примене силе у рату, култура изгледа беспомоћна и небрањена, она је
као чинилац у склопу сукоба и те како утицајна и пријемчива. Када је реч о друштвеним односима који садрже мале дозе конфликтности, одређење културних
обележја или предметно-истраживачког припадања култури не наилази на већа
оспоравања. Када је, пак, реч о друштвеним феноменима знатних количина конфликтности, који већ и на први поглед унутрашњим супротностима одударају од
општеприхваћених културних матрица и изгледају као њихово поништавање, тумачења њихових сазнајних, односно научних претензија се разгранавају уз расправе
и оспоравања.
15

О томе сведочи насилна пракса тзв. обојених револуција и завођење западног типа демократије у
друштвима која не само да немају политичку и идеолошку предиспозицију за „трансплантат” него га ни
не желе.
16
Видети: Amstuc Mark, Međunarodna etika. Globalna politika: pojmovi, teorije, slučajevi, glava „Problem
kulturnog relativizma “, str. 171-172 , Službeni glasnik, Beograd, 2008.
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Културно својство неке друштвене појаве или научне дисциплине може бити смишљено и примењено на бар два начина: 1) као препозната и веродостојна културна
стварност, али и као; 2) придев „културни” који маскира или еуфемизује појаву која то
у својој суштини можда није. У том смислу, од нарочитог методског значаја је прецизније одређење тежњи заснивања културолошких дисциплина или дисциплина са
префиском или суфиксом културни/а у корпусу војних наука.17 Уз то, неопходан је
стални напор диференцирања изворне војне и ратне терминологије, од њених неадекватних примена у „цивилном животу”. О погрешној употреби и пренаглашавању ратничке и војничке терминологије и психике сведочи често милитаризовање политичког
говора и понашања. Реторичко милитаризовање се, свакако, мора разликовати у односу на милитаризам као модел друштвеног управљања и уређења.18
Да ли се „културализовање” војних односа збива у облику војне културе, у стварним тежњама сазнања културних фактора у областима у којима култура до недавно
није била запажана и истраживана, или се догађа само као еуфемистички прелив
преко драстичних садржаја који немају непосредно афирмативне везе са културом?
Како год било, чини се као да се отворено питање токова и стања стратешке
културе као проблем уклапа у предочене недоумице. Јер, евидентно је да је до сада изостајао дубљи увид активног односа стратегије према култури, те да је култура њен сазнајни и делатни предмет и да је, заправо, у целости и деловима ситуирана у одређеном културном контексту. Зато није на одмет поновити да стратегија
у најширем смислу садржи изразите културне премисе, штавише: да се може тумачити творачки, управо као „стратешка култура”.
Најзад, може бити да култура, односно културологија својим утицајем „омекшава” и омогућава гипкост помало отврдлим војним наукама. Као просторно/временски условљени резултат стратешке праксе укључених глобалних актера таква култура асоцира на повећани значај концепта тзв. меке моћи који у постмодерној епохи у много чему преузима примат од традиционалних видова реалне, често вулгарне и бруталне политике.19 Културна моћ је, по свему судећи, најмекша од свих типова политизованих моћи.
У настојању отклањања недоумица потребно је рећи да ма колико је као темељни општељудски феномен култура неопходна, значајна и важна, питање тачнијег
одређења стратешког карактера културе није до краја расправљено. У првом плану
је питање модуса односа. Да ли се, наиме, формулација путем атрибуирања стра17

Као пример може да послужи низ формулација: култура рата, култура мира, култура ненасиља, репресивна култура, марцијална култура, борбена култура, ратоборна култура, миротворна култура, патриотска култура, херојска култура, победничка култура, освајачка култура, окупациона култура, армијска култура, војна култура, милитаристичка култура итд.
18
Љубомир Тадић овако тумачи милитаризам: „Lat. militaris( војнички, ратнички) је непримерено преношење специфично ратничких (војничких) принципа и понашања на подручја цивилног живота. Милитаризам значи апсолутизовање специфично војничког начина мишљења и понашања. Најгори тип милитаризма је када се у цивилном животу прихватају војничке норме и обрасци понашања... ” Tadić Ljubomir,
odrednica „Militarizam“, Politikološki leksikon, Osnovni pojmovi nauke o politici, Zavod za udžbenike i nastavna
sredstva, Beograd, 1996, str. 131.
19
О томе: Nye S. Joseph, Power in a Global Information Age. From Realism to Globalisation, chapter „Soft
Power”, pp. 68-81, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, 2004. Такође: Пророковић Душан, Ера мултиполарности, глава „Мека моћ“, стр. 273-274, Службени гласник, Београд, 2018.
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тешког карактера културе односи на: 1) културу у целини, у најопштијем и високом
али недиференцираном степену њеног стратешког значаја, или 2) само на мањи
део културе који је усредсређен на спецификовање феномена стратегије, при чему
се тај део културне праксе именује као културна стратегија, стратегија у култури,
културна политика, културно политизовање, или се, пак, 3) из полазног и уже схваћеног стратешког домена, најчешће војне, одбрамбене и ратне стратегије, разматра њен додир и прожимање са културом у целини. А да се притом само део стратегије посвећен култури именује као: стратешка култура, или култура у стратегији, студије стратегије и културе, или културна стратегологија.
Од третирања и примене три изложена приступа и модуса тумачења односа
стратегије и културе – на путањи од културе ка стратегији и од стратегије ка култури – зависе и резултати у разумевању појаве и појма стратешке културе. Питање
приступа и начина поимања стратешке културе, како у оделитој културној и стратешкој појавности, тако и у прожетом појмовном споју није неумесно, јер је одговор на
њега условљен тумачењем и разумевањем оба конститутивна елемента синтагме.
Теоријско тумачење феномена стратешке културе постаје још значајније када се
његов емпиријски садржај доведе у везу и промисли у димензијама конкретних историјских токова који су на овом тлу протицали у протеклих тридесетак година. Тада
постаје још јасније зашто је стратешко-културни угао посматрања хоризонта политичких, војних и културних пракси неопходан за дубље разумевање смисла догађаја.

Животност стратешког мишљења
Када се регионална и континентална историја тако грубо поиграју са групом народа какви су Јужни Словени, и када су тако немилосрдне према најбројнијем, најснажнијем и најутицајнијем народу међу њима као, што су Срби, онда се у све три
временске димензије указује низ недоумица, пре свега око обновљеног и још увек
нерешеног националног и државног питања.20
У предоминантном глобалном контексту међународних односа отвореност националног и државног питања се уважава или не уважава. Унутрашњи политички доживљај нерешеног националног и државног питања сучељава се са спољашњим схватањима да је спорно питање решено. Недоумице се плету у чуђењу што одређени
спољни чинилац не схвата и не прихвата проблем у реалним димензијама док, с друге стране, спољни чинилац не прихвата расправу о националном и државном питању, јер је сматра излишном, уз тврдњу да је коначни геополитички и историјски одговор већ дат. Позиције су сучељене из склопова супротних интереса у истом политичком предмету. Постојећа и пропагирана гео/политичка реалност се не подударају.
Недоумице у облику дилема нису, дакле, исте, јер се граде на диференцираним и
супротним интересима, а често економски, политички и војно сукобљеним странама.
Разнолики синоними за поменуте недоумице су: друштвена, национална, државна,
безбедносна (сигурносна), еколошка, биолошка, спољнополитичка, геополитичка и
20

О томе: Кнежевић Милош, „Српски народ пре и после Југославије. Српско питање у ретроспективи и перспективи”, зборник Српско питање на Балкану, Институт за политичке студије, Београд, септембар 2013, стр. 9-59.
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гео/стратешка дилема. Иако се димензије и аспекти поменутих питања, у виду искрслих дилема додирују и прожимају, потребно је имати у виду њихове специфичности. Са становишта тројног разликовања стратегије, тактике и оператике, све поменуте дилеме испољавају се у стратешком, тактичком и оперативном виду.
На основу општих принципа, сходно посебностима предмета међународних односа у којем се концептуализује и реализује, стратешко мишљење се диференцира
и обликује у неколико целина. Компоненте и целине стратешког мишљења и стратешке културе препознају се у друштву, нацији, држави, геополитици, спољној политици и дипломатији. Спољна политика једне земље је израз снаге или слабости
њене унутрашње политике и политичке културе.21
Дипломатија је спољнополитички метод комуницирања и инструмент међународних интереса државе. И спољна политика и дипломатија остварују се усклађеним стратегијама. О специфичном односу дипломатије и стратегије Ремон Арон пише: „Дипломатско-стратегијско понашање, кад постане промишљено и свесно инструментално, стиче привидну аутономију, упоредиву са економским понашањем и
подвргнутој монетарној квантификацији. Аутономија инструменталне дипломатије и
стратегије мање је потпуна од економске акције: жеља да се победи победе ради у
сваком тренутку ремети рачунице дипломата и стратега”22
Између стратегија изграђених, усвојених и примењених у поменутим областима
у свим битним мултидимензионалним аспектима потребна је комплементарност и
склад. Област према којој се и у којој се смишља и примењује стратегија може бити
означена са више еквивалентних појмова: стратешки миље, амбијент, контекст, пејзаж, поље, област, подручје, окружење, околности, прилике итд. Стратешки амбијент може бити схваћен двојако: 1) шире, као део друштвених односа
који још увек није обухваћен стратешким промишљањем и према којем се усмерава и гради почетни стратешки приступ и 2) уже, као део друштвених односа у којем
већ постоје и примењују се, или теже да се примене, комплементарне, кооперативне или ривалске, тј. компетитивне стратегије.
Разнолики стратешки амбијент не указује, дакле, само на област друштвених односа у којима се гради и остварује одређена стратегија, већ и на мноштво стратегија које
постоје у ширем међународном и ужем унутардруштвеном контексту. Пожељно је да
стратези, као и стратеголози, буду отвореног ума према свим могућностима, да иду у
сусрет алтернативама, без обзира на неодређеност и неизвесност будућих догађаја.
У том смислу, формула „стратешка култура” могла би да се односи на уважавање
и толеранцију према чињеницама плурализма у реалности, али и прихватљивог стратешког плурализма, што значи доношење и примену више усклађених стратегија у ра21

О Tuathail Gearoid рецимо сматра да су: „Геополитичке културе окарактеризиране одређеним теоријским промишљањима вањске политике државе. То можемо назвати геополитичким традицијама. Различити приступи у међусобним расправама, те вањскополитичке филозофије и геополитичке оријентације,
чине темеље из којих интелектуалци и државници стварају одређене геополитичке дискурсе.“ O Tuathail
Gearoid, „Kritičko promišljanje o geopolitici“, glava „Iza ’мudrosti čovjeka’: kulturna ukorenjenost geopolitike“,
str. 22, u O Tuathail Gearoid, Dolby Simon, Routledge Paul, Uvod u geopolitiku, Politička kultura, Nakladno-istraživački zavod, Zagreb, 2007.
22
Aron Remon, Mir i rat među nacijama, glava „Društveni tipovi rata”, str. 362, Izdavačka knjižarnica Zorana
Stojanovića, Sremski Karlovci – Novi Sad, 2001.
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зним областима. Прецизирање путем сугестије „прихватљивог” је неопходно, јер се
тиме у оквирима идеолошког и политичког плурализма не оцртава само реалистичност, односно вероватност остварења стратегије, него и консензуални и демократски
простор заштите виталних социјалних, националних и државних, те културних интереса одговарајућом стратегијом.23 Пожељне али нереалистичне, као и утопијске и фантастичне стратегије које је немогуће остварити ваља остављати по страни.

Стратегије и контрастратегије
И на први поглед је уочљиво колико је друштвена пракса премрежена и засићена разноврсним, великим и малим стратегијама. Плурализам стратегија је приметан у разним друштвеним областима и пољима, као што постоји и у свакој области
и пољу понаособ. Када је реч о највишем унутрашњем нивоу националних и државних стратегија, оне обично теже усклађеном обухвату, сумирању и синтези свих
осталих стратешких приступа. Такве су, на пример, стратегије које садрже национални програм: Стратегија националне безбедности, Стратегија националне
одбране и Стратегија спољне политике.24
На фундаментално значење појаве и појма стратегије упућује Едвард Ерл:
„Стратегија је у данашњем свету вештина владања и искоришћавања свих средстава којима један народ или коалиција народа располаже у датом тренутку, подразумевајући ту и оружану силу, са циљем да се његови интереси одрже и заштите
од непријатеља, стварног, могућег или вероватног. Највиши тип стратегије – назван
понекад високом стратегијом – назива се онај тип који понекад удружује политику и
оружану силу једног народа тако да прибегавање рату постаје излишна ствар или
му се приступа са највећим изгледима на успех.”25
Осим одређеног идеолошког склопа и политике, у подлози конкретне националне
стратегије налази се извесна теоријска концепција преточена у доктрину. Тек солидан доктринарни основ око којег постоји широка идеолошка, политичка и правна сагласност, пружа реалну могућност креирања потенцијално ефикасне стратегије и
разраду детаљних планова њене реализације. Притом треба имати у виду разликовање стратешког и доктринарног нивоа у планирању националне и државне одбране.
О томе савремени аутор Бери Поузн износи следеће становиште: „Војне доктрине
су критичне компоненте политике државне безбедности или велике стратегије. Велика стратегија је војно-политички ланац средстава – циљева, теорија једне државе о
томе како може најбоље 'произвести' безбедност за себе. Идеално, она укључује објашњење зашто се очекује да та теорија функционише. Велика стратегија треба да
23

О томе: Кнежевић Милош, „Нације и њихови интереси. Национални интереси у историјској перспективи“, Национални интерес, бр. 3, 2015, стр. 265-295.
24
О односу стратегије националне безбедности и стратегије националне одбране, видети: Кнежевић
Милош, „Национална безбедност на темељу националних интереса. Просторне димензије националне
безбедности Србије”, Политика националне безбедности, годишњак, Институт за политичке студије
Београд, бр. 2, 2016, стр. 115-138.
25
О томе: Erl Edvard Mid, Tvorci moderne strategije, „Uvod”, str. 2-3, Vojno delo, Beograd, 1951.
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идентификује могуће опасности за државну безбедност и мора да осмисли политичка, привредна, војна и друга средства за отклањање тих претњи.”26
У разматрању конститутивних компоненти стратегије потребно је имати у виду нивое уобличавања стратешких замисли: идеацијски импулс, идеолошку форму, политичку праксу, доктринарни израз, теоријски приступ и операционални метод. То стога
што у емпиријским односима пласирања и примене стратегије предочени нивои могу
да се помешају и међу креаторима и актерима изазову конфузију у избору приоритетних вредности заштите, те битних циљева и подесних средстава остварења.
По Берију Поузну војна доктрина је поткомпонента велике стратегије која се изричито бави војним средствима. „Два питања су овде важна: која ће се средства користити? Како ће она бити употребљена? Треба успоставити приоритете међу различитим типовима војних снага којима модерна држава располаже.”27
Модерна историја указује да се одређена стратегија не креира, не пласира и не
практикује немотивисано, безинтересно и у апсолутном стратешком и стратеголошком вакууму. Обично се и пре формирања новог стратешког приступа креатори
сусрећу са претходним стратегијама које уподобљавају, делимично преузимају и
иновирају, или их, сходно промењеним историјским и социјалним околностима, једноставно занемарују и напуштају.
Уз то, извесна стратегија обично се заснива у области у којој већ делују паралелне и супротне стратегије. Одређеној стратегији не пружа „отпор” само несавладани предмет стратешког приступа и обраде, него и друге стратегије које у истој
области пласирају и практикују ривалски актери. Стога није потребно само знање
опција и алтернатива у односу на циљеве и средства сопствене стратегије, него и
што боље познавање и уважавање ривалских контрастратегија. Тешкоће се могу
пребродити а ривал неутралисати и победити само познавањем његових стратешких идеја и идеала, потреба и интереса, те замисли, циљева и, разумљиво, средстава којима располаже или не располаже.

Историчност стратешких приступа
Историјска појава људске културе неминовно је кондиционирана временом и
простором. Будући да су време и простор фундаменталне категорије мишљења
оне су, такође, у основи сваког стратешког разматрања. Стратешка култура испољава се неупитно, аксиоматски у одређеном историјском времену и историјском
простору. Временско испољавање стратегије одвија се у домену хронополитике,
док се просторна испољења у ширем смислу означавају геополитички.28 Хронополитика и геополитика су каузално повезане; то су два лица исте политичке медаље. За сваку стратегију битан је контекст њеног настанка и примене.
26

О томе: Pouzn R. Beri, Izvori vojne doktrine, glava „Velika strategija i vojna doktrina”, str. 13, Vojnoizdavački i novinski centar, Beograd, 1992.
27
Наведено дело, стр. 13.
28
О томе: Кнежевић Милош, „Геополитичност простора моћи. Моћ простора и простор моћи”, зборник
Геополитчка стварност Срба, Институт за геополитичке студије, Београд, 1997, стр. 189-201.

23

ВОЈНО ДЕЛО, 8/2019

Просторно/временска укрштања и саобразности чине историјске и културне
хронотопе. Специфична стратешка култура испољава се у конкретним националним и државним историјским хронотопима. Стратешка култура се тако може тумачити аналитичком конкретизацијом историјских хронотопа у којима се испољава.
Сходно сталним променама историјских околности нација и држава, и стратешка
култура је у непрекидним метаморфозама. Управо хронополитичке и геополитичке варијације стратешке културе чине богатство њених националних и државних
облика. Колин Греј сматра да: „стратешка култура учи о националним приступима
својим одбрамбеним проблемима и приликама, којима она ствара национални
стил у одбрамбеним припремама и вођењу рата”.29 Такође, он запажа да свака
земља може да делује у складу али и изван граница сопственог културног карактера, што онда представља одступање од историјски освећених норми сагласних
потребама вођења нације.
Апстракцијама и генерализацијама миленијумски акумулираног искуства конкретних националних хронотипа стратешке културе сабирају се и синтетишу стратешка знања која поукама надилазе емпиријски материјал из којег су настала. У
крупним стратешким промишљањима значајан удео имају национални и државни
микронаративи. У међузависном свету локалне прилике су део регионалних и глобалних прилика. Стратешка култура једног временско/просторног разломка света
рефлектује како локалне националне специфичности тако глобални, рекло би се
интернационални и транснационални историјски карактер.
Осим просторних нивоа сагледавања, стратешка култура може бити сагледавана и на друге начине. Хронополитика и геополитика (просторна политика, политика простора и политика у простору) могу бити схваћене практично, као праксе у
односима између нација и држава, и теоријски, као науке о тој врсти односа.
Слично је и са стратегијом која се одређује различито. Једно од историчних одређења гласи: „Грчки: strategos, служба генерала у поретку, у армији. Умеће команданта на дужности, умеће планирања и постизања кључних циљева у кампањама; као противно тактици; умеће локалног развоја трупа у маневрима на мањој
скали, помоћу којих се постиже стратешка сврха. Подела није најтачнија, али одговара подели оружја између стратега (оних који су блиски коначном циљу битке), и тактичара (оних који су развијени у току битке с обзиром на правац). Грубо
говорећи, разлика би могла да означи оружја која ће да донесу приказ завршетка,
и она која ће да осигурају континуитет.”30 Исто тако, стратегија може бити схваћена као посебно осмишљена пракса, али и као нарочита наука о стратегији –
стратегологија.31
Едвард Ерл је одредио битну разлику између стратегије и тактике: „Стратегија
се бави ратом, припремама за рат и вођењем рата. У ужем смислу, она је вештина
29

Видети: Gray S. Colin, War, Peace, and Victory. Startegy and Statecraft for the Next Century, chapter „Of
Tigers and Sharks: Geography, Culture, and Strategy”, pp. 44-55, posebno „The Cultural Roots of Strategy”, p.
46, Simon and Schuster, New York, London, Toronto, Tokyo, Singapore, 1990.
30
Видети одредницу „Startegy”, у Scruton Roger, The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought,
3th edition, The Palgrave Macmillan, London, New York, 2007, p. 666.
31
О томе: Оцић Часлав, Ка обали плови. Стратеголошка разматрања, глава „Природа стратегије”,
стр. 18-23, Друштво за привредну историју, Београд, 2015.
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командовања, планирања и управљања ратом. Она се разликује од тактике, вештине управљања војним снагама у току битке, исто онако као што се разликује оркестар од појединих музичких инструмената.”32
Однос морала и стратегије садржан је у чешће разматраном питању односа рата и морала. Рат је појава интензивног сукоба који снажно побуђује на тумачење
узрока његовог избијања. 33 Једно од поља на којем се истражују узроци и последице рата јесте морал. То се чини непрестано и неуморно.34 Једна од компоненти
владајућег морала јесте култура која превладава у одређеном друштву. Морална
схватања и моралне праксе претпостављају садашња и будућа опхођења. Промишљени и планирани приступ наводи на саздање стратегије.
Ако се на изложени начин препозна однос практичног и теоријског у односу стратегије и тактике, те културе и стратегије, добиће се сличан резултат. Из емпиријског
угла посматрања указаће се, наиме, пракса стратешке културе, док ће из другог
научног угла да постане видљива теорија стратешке културе. Научне могућности
теорије стратешке културе даље се могу разгранавати на: 1) културалне или културолошке приступе стратегији и 2) стратегијске или стратеголошке приступе култури.
У најширем склопу стратешких детерминантни делује распоред фактора епохалне
моћи. Склоп фактора глобалне моћи исказује своје регионалне и локалне изводе, тако
да се стратешки приступи диференцирају према глобалним, регионалним и локалним
просторима и актерима. Како год се пришло испитиваном феномену, у свакој временској епохи и секвенци историје и на сваком националном и државном просторном сегменту разазнају се разнолики стратешки приступи проблемима сукоба. Интереси и
мотиви који покрећу људе ка сукобима се разликују. Древни кинески стратеголог Сун
Цу је установио: „Има пет узрока за војне потхвате. Прво, борба за славу; друго, борба
за неку корист; треће, нагомилана мржња; четврто, унутрашњи неред; пето, глад.”35
Иако су задржали актуелност и у савременом добу, поменути узроци и њима сходни
стратешки приступи ипак су условљени конкретном природом временске етапе и простора према којем су усмерени на којем се остварују. Они могу бити доследни и недоследни,
континуални и дисконтинуални, оствариви и одрживи, неодрживи и неоствариви.

Случајност и предвидљивост
Стратегија не само да рачуна на извесност остварења у будућности него и очитује људску страст да предвиди будућност. Ипак, иако се жели, не може се баш све
предвидети; будућа историја је непредвидива, што значи узбудљива и изненађују32

О томе: Erl Edvard Mid, Tvorci moderne strategije, „Uvod”, str. 2, Vojno delo, Beograd, 1951.
Генерал Жомини сматра да у побуде из којих држава прибегава рату спадају: 1) тражења права, или одбрана права; 2) удовољавање великим народним тј. националним интересима у привреди; 3) помоћ одржању суседа ради опстанка међудржавне равнотеже; 4) одговор офанзивним или дефанзивним обавезама савезништва;
5) остварење сопствених гледишта и ставова; 6) проширење утицаја и увећање моћи потребне за сигурност државе; 7) одбрана националне независности; 8) освета увређене части; 9) жеља за инвазијама и освајањима. О
томе: Жомини, Преглед ратне вештине, глава „О ратној политици”, стр. 41, Војно дело, Београд, 1952.
34
О томе: Mihalik Mječislav, Moral i rat, glava „Sveprisutnost moralne ocene rata”, str. 23-.28, Vojnoizdavački
zavod, Beograd, 1976.
35
Видети: Sun Zi, Umjeće ratovanja, Dodatak I, дио V, str. 200, Globus, Zagreb, 1982.
33
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ћа. Али, и поред тога, промишљено и осмишљено, сврховито и целисходно деловање исказује се на основу исказаних друштвених потреба за предвидљивошћу и извесношћу. Одатле потиче тежња ка дијагнозама и прогнозама, те стратешким приступима и планирању на оним друштвеним пољима на којима се тежи постизању
циљева. Еквивалентни и синонимни појмови за стратегију су: вођење, руковођење,
предвођење, ратовођење, опхођење, усмеравање, приступање, поступање, деловање, распоређивање, организовање и сл.
Свака стратегија базира се на пројектованом јединству две логике: 1) односа и
садржаја у стварности на коју, као на предмет, треба да се примени и 2) односа и
садржаја у следственом и средственом плану примене.
Стратегија није нити може бити сама себи циљ, већ је усредсређено прагматично деловање, инструментална подлога одређене праксе. Рационалан стратешки
мотив садржан је у интересу активног суочавања са дешавањима у проблематичној
области, како би се она „зауздала”, ставила под контролу да би се њоме умешно
управљало у простору и времену. И поред тога, почетне стратешке замисли су ретко истоветне са њиховим завршним остварењима.
У суочавању са стратегији подложеним ситуацијама и остварењу стратешких
наума, стратези и стратеголози обично слуте или познају и имају у виду најзначајније околности, препреке, тешкоће и супротности које би требало савладати. Они
снагу и величину тих чинилаца знају у потпуности, познају тек делимично, или уопште не знају. Стога, свака замишљена стратегија од почетка садржи потенцијал изненађења и неочекиваности, чак препасти, који стратешке актере или збуњује и паралише, или у задржаној прибраности наводе на брза реаговања, модификације „у
ходу”, адекватне одговоре, па и одустајање. Стратегије се у пракси мењају као што
се мењају, усавршавају и побољшавају и стратешки обрасци.36
Стратешке теорије и стратешке праксе стичу уверљивост и веродостојност довитљивошћу и способношћу и, понајвише, остварењем предвиђања делатних актера.
Умешност сагледавања и предвиђања економских, политичких и војних токова је врлина, како стратега у пракси, тако стратеголога у теорији. Осим ових обележја, значајна је и практична памет у виду сналажљивости и лукавства. Памет, мудрост, вештина
и лукавство сажети су у мање коришћеном али древном појму старогрчког порекла
strategema. Према једној од дефиниција: „Стратегема је, у општем значењу, 'мудра одлука војсковође смишљена да завара непријатеља', а у посебном 'ратно лукавство'”.37
Успешно примењена стратегема, међутим, није само варка, опсена, навођење на
погрешне одлуке и понашања, довођење у заблуду противника, нити пука досетка
или смицалица, превара или трик... Више од тога, стратегема је смишљени модел
понашања којим се тешкоћа одагнава или противник савлађује, побеђује и покорава,
оптимално уложеним напорима, без жртава или уз минималне жртве у сукобу.
Едвард Ерл је запазио да се: „Од краја 18. века стратегија састојала о читавог
низа ратних лукавстава и подвала – ruses de guerre – којима се сваки војсковођа
служио да превари непријатеља и задобије победу над противником. Али, како су
36

Видети: Кнежевић Милош, „Обрасци у менама мишљења. Разноликост и несталност образаца у свету живота”, зборник Промене образаца мишљења, ДКСГ, Београд, 2011, стр. 53-83.
37
Видети: Zenger fon Zero, Strategeme, glava „Otkrivanje jedne reči”, str. 31, Naučna, Beograd, 2001.
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друштво и рат постајали сложеније појаве... то је и стратегија по сили околности
захтевала обраћање све веће пажње на невојничке чињенице, економске, психолошке, моралне, политичке, војне. Према томе, стратегија није искључиво појам ратних времена, већ је саставни део државничких вештина за сва времена.”38
На вишем нивоу историјског и антрополошког разумевања стратегеме садрже
одређене идеологеме, теореме и филозофеме. Најпознатије забелешке о стратегемама, као облику војне стратегије и ратне вештине, потичу из старе кинеске традиције ратовања и тичу се 36 стратегема. У европској традицији ратоводства, политичких борби и реторичких разматрања, стратегеме се могу пронаћи у делима Тукидида, Макијавелија, Хобса, Жоминија, Клаузевица, Шопенхауера...
Ипак, ма колико стратешка способност била проницљива, успешни исходи стратегија и стратегема нису гарантовани, а поготову не апсолутни. Без обзира на сигурно урачунате непроменљиве факторе, постављена стратегија у примени мора
да рачуна нa мноштво непознатих чинилаца, загонетних варијабли и недокучивих
фактора у проблематичној неизвесности крајњег резултата.
На почетку можда једноставан и наизглед лако достижан ратни циљ развојем ситуације може да се компликује до шокантних размера. По мишљењу Жоминија, у
стратешке, тј. ратне компликације спадају: 1) ратовати сам против друге силе; 2) ратовати сам против више њих у савезу; 3) ратовати у савезу са једном силом против
једног јединог непријатеља; 4) имати главну или споредну улогу у савезничком рату;
5) ступити у дејство у разним фазама сукоба; 6) пренети војиште на противничку или
сопствену територију; 7) подлећи карактеру инвазије: мање или веће, умерене или
безобзирне; 8) бити условљен националним карактером рата, против нас или против
непријатеља; 9) запасти у опасни и жаљења вредни грађански и верски рат.39
Иако је стратешка мера реално и симболичко обележје разума у сучељавању и сукобљавању, она се у стратешком планирању и сукобу често губи. Прекомерност је прекорачење могућности које у рату може бити поразно. Кристфер Кокер је приметио: „Морални хазард у рату се јавља када је најјача страна толико сигурна у себе да преузима
ризике које заиста не би требало, или када слабија страна, нашавши се пред стратешким ћорсокаком, осмисли тактички бриљантан, али стратешки погрешан план.”40
Људско понашање у променљивим приликама је нестално, недоследно, изневеравајуће; у будућности га је тешко предвидети. Људи су у отежаним приликама хировити,
ћудљиви, превртљиви; дешава се да не раде само у складу него и против сопствених
интереса – самоуништавајуће. Одатле чак и најразрађеније стратегије, које се чине обухватним, потпуним и сигурним, садрже извесне празнине и степене ризичне вероватноће да се не остваре. Зато су стратегије, поред интенционалне реалистичности, уједно и подручја неостварљивих побуда, недостижних тежњи и неутемељених жеља, чији
успех није неминован, нарочито на подручјима политичких и војних односа.
38

О томе: Erl Edvard Mid, Tvorci moderne strategije, „Uvod”, str. 2, Vojno delo, Beograd, 1951.
О томе: Жомини, Преглед ратне вештине, глава „О ратној политици”, стр. 41-42, Војно дело, Београд, 1952.
40
Видети: Кокер Кристофер, Филозофи и варвари. Размишљања о природи рата од Хераклита до
Хајзенбегра, глава „Рат и људска амбиција: Зашто су правила рата парадоксална (Тукидид, око 460400. п.н.е. ”, стр. 85, Завод за уџбенике, Београд, 2012.
39

27

ВОЈНО ДЕЛО, 8/2019

Повољан склоп околности у стратегији се може предвидети и претпоставити.
Ратна срећа је неурачунљива. Антички историчар Тукидид је, у складу са оновременом грчком традицијом, означио чинилац који дејствује против политичких жеља
и војних очекивања као тихе – tyche.41 Вишезначност појма тихе упућује на низ
сродних појава: случај, спонтаност, слепу и злу срећу, усуд, непрорачунљиву судбину, делатно и расудно незнање које доводи до заблуде. Ако се тихе схвати као
срећа – Макијавели би рекао fortuna – онда је она варљива и непоћудна, па ни поуздање у њу не улива спокојство. У догађајној историји непредвидиви и неодредиви чинилац тихе је надмоћан, јер делује изван људског хтења, односно домашаја
стратешког управљања и контроле.
Тихе у стратешким надметањима не би се смела ни прецењивати ни потцењивати; ни када се ишчекујући верује у срећу а догоди се несрећа; ни када се очекује
несрећа а мимо обесхрабрених очекивања догоде успех и срећа. У сваком случају,
не ваља лакоумно изазивати немилосрдну судбину, нити прекорачивати непрекорачиве границе коби – hibris. Јер, тихе је, по схватању оца политичког реализма
Тукидида, као судбоносна случајност изван људског делатног домашаја. Непланибилна је и непредистинирана, али се према њој учесници у сукобу могу опходити
слободно, храбро и предупређујуће.
Разборитим и осмишљеним планирањем – gnome – ако ништа друго бар се умањују погубни утицаји тихе. У односу предвиђања и непредвиђеног разабирају се разумни и неразумни стратешки приступи, бирају сврсисходне и подесне стратешке
праксе. У том погледу ништа се битно није променило од античких до постмодерних
времена. И даље на пољима стратешког мишљења и деловања делују познати и сазнати, али и непознати и несазнати фактори. Од како постоји стратешко мишљење
упире погледе у будућност. Стратегија у пракси и стратегологија у теорији постојано
негују извиђачку амбицију изоштрене и увеличавајуће далековидости, али и маглене
видовитости, па стога непрекидно баратају скривеним и помаљајућим облицима будућности. У предвиђању и привлачењу делова увеличане будућности и настојању да
управљају променама које до ње воде, наравно, само делимично успевају.
Иако је препознавање и погађање трендова и форми будућности у прогностичкој димензији политике и геополитике трајан и атрактиван научни изазов, одсудни
стратешки науми се тешко остварују. Прогнозе будућности и даље наизменично
осцилују на врховима еуфоричног оптимизма и катастрофичног песимизма. Свака
од дочараваних будућности има свој идеолошки пројектован аркадијски или хорорполитички изглед. Стратешке прогнозе и пројекције представа будућности умногоме зависе од савременог стања духова, њихових жеља и хтења, те стања интереса
и развојних перспектива. И поред тога, непрестано се умножава број геополитичких
и стратеголошких метода и дисциплина, заснивају се и развијају нови приступи,
правци, школе и стилови стратешког мишљења.42
41

Тукидид, Пелопонски рат, Књига 1, 140.1. Према: Чавошки Коста, Моћ и превласт. Тукидидова политичка мисао, глава „Tuche”, стр. 42, Catena mundi, Београд, 2015.
42
О томе: Дугин Александар, Четврта политичка теорија, глава „Увод у четврту политичку теорију”,
стр. 15-26, Мир Publishing, Београд, 2013. Такође: Степић Миломир, „Од неокласичних до постмодерних теоријских постулата”, глава „Нужност преиспитивања неокласичних геополитичких клишеа”, стр. 19-31,
Свет и нове геополитичке парадигме, зборник, Институт за политичке студије, Београд, 2017, стр. 13-37.
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Уместо закључка: Стратешке трасе глобалног „остатка”
Будућност омане понајвише онда када „непогрешиви” футуристички стрелци
уобразе да су је погодили. Она свакако наиђе, често и незвана и не онаква каквом
је замишљена. Можда је најосетнија савремена промена у нараслим утопијским и
дистопијским илузијама да је садашњи технолошки развој попримио улогу непобитне детерминанте извесне, потпуно уређене и до краја схваћене будућности. Футуристички технооптимизам ствара утопијску опсену да је сигурнија и безбеднија, те
стога и квалитетнија људска будућност изградива применом разноврсних стратегија њеног инструменталног побољшања.43
Уместо тежњи ка остварењу древног идеала заснивања добра у политичкој заједници, стреми се индивидуалном опремању „протезама” за које се мисли да могу
да надоместе шумове и прекиде у људској комуникацији. Са тог тла потиче неумесна стратешка пролиферација, тежња да се и значајне и безначајне области уреде
и осмисле „стратегијама”. Умножавање малих и великих „стратегија” своје постојање чешће дугује раширеној људској чежњи за извесношћу, редом, миром и сигурношћу у претећим временима, него стварној способности тачног предвиђања и
управљања променама.
У предоченом парадоксу кризе и релативизирања западне свемоћи у условима
нарасле мултиполарне динамике светских послова,44 видљива је несмотрена западна безбојазност према тихе, али и инертивно хегемонијално неуважавање епохалног хибриса у односу на светски „остатак”.45 Епохална судбина надмоћних актера, у сумрачним контурама непредвидиве и изненађујуће историје, наговештава
посустајање и замор вестернизма и американократије.46 Није више у питању само
фронтални сукоб Истока и Југа са Западом, него и сукоб на измешаним фронтовима унутар Запада. Ни западни агрегати моћи више нису кохерентни као што су били у раздобљу хладног рата. У питање је доведена саморепродукција и виталност
доминантно неолибералног система за чије трајање се тврдило да је потенцијално
бесконачно. Продужена структурна криза те врсте капитализма (2008, 2011. и надаље, до данас) у великој мери је оповргла легитимизујућу снагу таквих схватања .47

43

Да би се то постигло друштвене ситуације се сагледавају на начин узајамно сигурне безбедности и
узајамно сигурног уништења. О томе: Amstuc Mark, Međunarodna etika. Globalna politika: pojmovi, teorije,
slučajevi, glava „Etika strateške odbrane”, poglavlje „Trodimenzionalna procena”, str. 82-84, Službeni glasnik,
Beograd, 2008.
44
О томе: Степић Миломир, Геополитика. Идеје, теорије, концепције, глава „Геополитички изазови
мултиполарног света”, стр. 611-633, Институт за политичке студије, Београд, 2016.
45
О томе: Hungtington P. Samuеle, „Sukob civilizacija”, glava „Zapad protiv svih ostalih (West vs. Rest) ” str.
158-159, у O Tuathail Gearoid, Dolby Simon, Routledge Paul, Uvod u geopolitiku, Politička kultura, Nakladnoistraživački zavod, Zagreb, 2007.
46
О томе: Селенте Џералд, „Америка иде путем пропалих царстава”, интервју, стр. 78-83, Геополитика постмодерног света, Геополитика, Београд, 2011. Такође: Вајтхед Џон, „Америка се налази у фази
позног Рима”, интервју, наведено дело, стр. 46-50.
47
Видети: Varufakis Janis, Globalni Minotaur, glava „Krah”, str. 141-160, i „Svet bez Minotaura”, poglavlje
„Svetska ekonomija u šoku”, str. 227-228, Profil, Kragujevac, 2015.
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Ниједна нација и држава не граде, бар не свесно, стратегију и план властите
пропасти. Свака велика сила од давнина тежи увећању моћи и самоодржању у
светској констелацији. Свестан план самоуништења није спроводио ни претходни
комунистички поредак реалног социјализма, па је за очекивање да аутодеструктивне стратешке замисли не негују и садашње водеће глобалне силе. Криза која умањује стратешку моћ догађа се мимо рационалних очекивања.
Савремена вредновања и стратешке процене промена стања света, такође, више не би требало да буду гњили плод немоћне идеолошке злурадости и заједљиве
освете губитника у хладном рату, већ разложних увида у стварну а не симуловану
динамику кризе глобалних политичких и економских односа. Јачање глобалног мулутиполаризма из дана у дан мења карактер улоге великих сила. Свака од њих заинтересована је за одржање и учвршћење сопственог стратешког положаја. У тим
напорима важну улогу има способност дијагнозе садашњег стања и прогнозе будућности. На том плану значајно место заузима управо стратешка култура.
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ад разматра специфичан однос стратешке културе и стратеР
шке мисли, односно утицај стратешке културе на садржај и
смер стратешких избора и одбрамбену оријентацију једног друштва.

Општа је сагласност да стратешка култура, иако недовољно теоријски
уобличен конструкт, врши значајан утицај на карактер и смер одлука
које елита једног коликтивитета доноси у заштити фундаменталних
националних вредности и интереса. Међутим, у покушају да се тај однос садржајније квалификује, посебно да се те релације квантификују,
јављају се тешко решиви методолошки и други проблеми.
Једна од основних дилема која прати однос стратешке културе и
стратегије јесте њихова различита филозофска, политичка, културолошка и сазнајна утемељеност, имајући у виду да је стратешка култура
подједнако заснована на рационалним и, још више, ирационалним одређењима, док је стратегија примарно рационално утемељена активност. Наиме, стратешка култура подразумева укупност деловања географских, историјских, религијских, вредносних и других одређења једног колективитета, док стратешка мисао подразумева јасно методолошко и рационално вођено промишљање о начинима заштите виталних
националних интереса. Из чињенице да је управо стратешка култура
производ не само рационалних већ и ирационалних сила произилази
тешкоћа њеног односа са стратегијом као ексклузивно интелектуалне
активности највишег реда. Да ли је реално очекивати да стратешка култура, као феномен који није у пуној мери рационално утемељен, има јасно уочљив утицај на стратегију као рационално просуђивање?
Не спорећи тешкоће које прате однос стратешке културе и стратегије, полазна хипотеза рада темељи се на ставу да стратешка култура
утиче на значајне аспекте стратешке мисли, посебно када је реч о начину на који се перципира војна сила и њено коришћење у заштити
примарних вредности и интереса једног друштва.
Кључне речи: стратешка култура, идентитет, стратегија, војна сила

Увод
ултура као приврженост специфичним формама понашања, као и онога што
К
људи мисле о себи, друштву и свету у којем живе, све више постаје прворазредни фактор у обликовању начина на који људи дефинишу свој однос и понаша-
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ње према вредностима ближег и даљег окружења. Стратешка култура као део политичке и укупне културе испољава снажан утицај на перцепцију и карактер односа
једног друштва са својим стратешким окружењем, као и на садржај и смер стратешких избора и одбрамбене оријентације једног друштва. Чињеница да државе и
друге политичке заједнице 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
безбедности 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.
Дебата о стратешкој култури постала је актуелна последњих неколико деценија и
подстакла је поновно размишљање о коренима стратегије и стратешким изборима политичких заједница. Ерупција конфликата који су идентитетски мотивисани и који имају снажну културолошку димензију представљају значајне моменте који су подстакли актуелност концепта стратешке културе. Наиме, све израженија популарност етноцентризма,
као концепта који је снажно укорењен на културолошким посебностима политичких и других заједница и предвиђања да ће такав етнички дефинисани оквир доминантно обликовати смер међународне политике у будућности, интензивира интересовање академске
јавности на истраживању стратешке културе и њених домашаја на смер и карактер односа у међународној заједници. Отуда дефинисање утицаја на избор одлука и стратешко
понашање и деловање државе које културни обрасци једног друштва имају у домену безбедности данас представља посебно привилеговану тему студија безбедности.
Концепт стратешке културе има полазну тачку у ставу да стратешко понашање
у домену безбедности није само функција материјалних могућности и ограничења у
спољњем окружењу, већ да и културолошки, идентитетски и нормативни садржаји
имају значајан утицај на мотивацију и делање држава и њихових политичких елита.
Исто тако, предвиђање стратешког понашања на матрици о универзалној рационалности актера нису примерени модели у тумачењу стратешких исхода. Такав
став потврђује чињеница да постоје бројне стрaтешке опције за државе, али се оне
скоро конзистентно опредељују за одређени тип политике.1 То значи да стратешка
култура представља концепт који нуди детаљније објашњење разлика међу државама у погледу начина промишљања безбедности и модела примене силе.
Обнављање интереса за разматрање утицаја који култура има на стратешко размишљање и одлучивање прате и бројна ограничења, а такви напори су праћени израженим недостатком прецизности и конфузијом. Не доводећи у питање огроман
утицај вредносних димензија стратешке културе на оквире дефинисања националних
вредности и интереса, однос стратешке културе и стратегије је специфичан. Посебно
снажно обележје представља примарна вредносна утемељеност стратешке културе
и примарна рационална перцепција стратегије. Следствено томе, пажњу заслужује
питање у којој мери су културни обрасци држава у сагласју са рационалним контекстом њиховог стратешког одлучивања. Отуда је настојање да се проникне у везу између основних постулата стратешке културе и стратегије захтев велике важности.
1

Mikel Vedby Rasmussen, «What is the Use of It: Danish Strategic Culture and Utility of Armed Forces», Cooperation and Conflict : Jоurnal of the Nordic International Studies Association Vol. 40 (1): 67-89.
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Вишеслојни основи стратешке културе
Људско деловање има контекст културе и представља једну од покретачких сила
њиховог размишљања и понашања, што потврђују културни обрасци који обележавају њихов свакодневни живот. Снажна културна детерминација бројних друштвених
појава, посебно оних који најнепосредније одређују природу једне политичке заједнице, даје за право мишљењима који култури приписују судбински значајан утицај на
живот људи и заједница у којима живе.2 Стратешка култура, као део укупног културолошког корпуса, има посебно место у дефинисању и односа једне заједнице према
другима и оквира за перцепцију сопственог постојања, испољавајући директно или
индиректно ефекте на одлуке и понашање индивидуа и друштвених група.
Политичка историја човечанства потврђује чињеницу да постоји значајна разлика између држава у погледу начина размишљања о безбедности и модела за коришћење силе, што се може приписати утицају стратешке културе на профилисање
посебних стратешких националних стилова. Залагање Сун Цуа за познавањем себе и других јасно је указивало на значај културолошког контекста у дефинисању односа према најзначајнијим питањима безбедности и опстанка политичких заједница. Клаузевиц је, такође, сматрао да је субјективна страна рата, која се константно
мења, посебно обликована стратешким културама зараћених страна. Био је убеђен
да је рат сукоб двеју воља, а воља за ратовањем јесте производ моралних фактора
који би могли да се сматрају културом.3
Стратешка култура као концепт који подразумева утицај културолошких фактора на
стратешко понашање, односно јединствену колективну перспективу, подразумева широк спектар различитих садржаја који су резултат бројних природних, посебно друштвених фактора. Реч је о сложеном и још више еластичном концепту чија социјална утемељеност представља амалгам различитих манифестација бројних друштвених процеса.
Концепт стратешке културе је споран појмовни конструкт, имајући у виду да није
ни концептуално ни вредносно до краја утемељен, нити логичан и довољно јасан.
Теоретичари не могу да се сложе око тога шта је појам стратешке културе, а неодређености које прате наведену синтагму имају за последицу недостатак дефиницијске јасноће дискусије око овог концепта.4 Бројни су аспекти значајног разилажења,
посебно када је реч о садржају који чине конструкт појма стратешке културе, имајући у виду огромну растегљивост садржаја који се сматрају изразом стратешке културе. У том смислу често се наглашава да комплексност и појмовна неухватљивост
стратешке културе произилази не из онога шта стратешка култура укључује него
шта искључује.5 А приступ да је стратешка култура теорија свега води ка закључку
да таква теорија постаје теорија ничега.6
2

Ђуро Шушњић, Теотија културе, Завод за уџбенике, Београд, 2015, стр. 9.
Colin Gray, „Out of the Wilderness: Prime time for strategic Culture” National Institute for Public Policy, Publication No. 0004, 2006.
4
Colin Gray, исто.
5
Rashed Uz Zaman, „Straetgic Culture: A Cuktural Undestanding of War”,
http://dx.doi.org/10.1080/01495930802679785
6
Colin Gray, исто, p.17.
3
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Када је реч о појмовном одређењу стратешке културе јасно је да нема универзално прихватљиве дефиниције, при чему нема ни сагласности око садржаја тог
појма. Углавном, у различитим периодима развоја концепта стратешке културе мењали су се дефинишући оквири његовог дефинисања. Најпре су то били кључни
чиниоци, као што су физичко окружење, историјско и политичко искуство, да би касније, у складу са измењеним приступом стратешкој култури, полазни аспекти дефинисања постали стратешки актери. Према мишљењу Снајдера, стратешка култура је сума идеја, условних емотивних одговора и образаца и навикнутог понашања
које деле чланови националне стратегијске заједнице у односу на нуклеарну стратегију.7 Греј, као снажан заговорник идеје о значају културолошког контекста и националног стила, дефинише стратешку културу као вид размишљања и акције који
се односи на употребу силе, а који произилази из перцепције националног историјског искуства, тежњи ка самоодређењу и за државу особених искустава.8 У својим
каснијим радовима Греј дефинише стратешку културу као истрајавање, не вечно,
друштвених преносивих идеја, ставова, традиције и навика, као и омиљеног начина
деловања који су, мање или више, карактеристични за безбедносну заједницу, засновани на географском простору који обавезно има јединствено историјско искуство.9 За Ермарта стратешка култура представља широко распрострањене, веома
утицајне и трајне ставове, погледе и преференције на националну безбедност, који
обликују понашање и политику неке државе.10
Лонгхарст сматра да се стратешка култура најбоље може дефинисати као „карактеристичан скуп веровања, ставова и навика када је у питању употреба силе,
који се чува унутар колектива а који постепено настаје кроз дуготрајан историјски
процес.”11 У дефинисању појма стратешка култура Смит прави разлику када је
реч о појмовима политичке и стратешке културе. Према његовом мишљењу стратешка култура је дериват политичке културе; међутим, док се политичка култура
односи на одговарајуће ставове заједнице према моделу власти и моћи, стратешка култура се примарно односи на ставове према националном стилу ратовања.12 У свом у поимању стратешке културе Џонстон истиче да се у садржајном
смислу она састоји од низа претпоставки о улози рата у људском деловању и
ефикасности употребе силе које се испољавају у облику ограничених, хијерархијски устројених стратешких приоритета, чије првенство је неупитно, a које су постојане у времену.13
7

Jack Snyder, The Soviet Strategic Culture:Implications for Limited Nuclear Operations, R-2154-af, Santa
Monica: Rand Publicatiоns, 1977, p. 8
8
Colin Gray, Nuclear Strategy and National Style, Hamilton Press, 1986
9
Colin Gray „Strategic Culture as Context: The First Generation of Theory Strikes Back”. Review of International Studies 25: 49-69. 1999
10
Ermarth, W. Fritz, „Russia’s Strategic Culture: Past, Present, and… in transition? Defense Threat Reduction” Agency Advanced Systems and Concepts Office, Comparative Strategic Cultures Curriculum, 2006
11
Kerry Longhurst, Germany and the use of force, Manchester University Press, Manchester and New York ,
2004, p 17.
12
Stephen B. Smith, The Geographic Origins of Strategic Culture, Khazar Jurnal of Humanities and Social
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У настојању да дефинише методолошки оквир у тумачења појма стратешка култура који би имао довољну општост, Вилијамс је идентификовао идеал, документарност и друштвеност као опште категорије које суштински чине конструкт тог појма.14 Категорија идеала сагледава културу као стање или процес људске савршености и у бити подразумева вредности које имају свевремени значај за људско деловање. Документарност је категорија која културу сагледава као мноштво интелектуалног и имагинативног напора људи да се људска мисао и искуство забележи
кроз различите форме уметничког израза. Категорија друштвеног представља онај
аспект стратешке културе који се тиче особености начина живота који своје значење и вредности потврђује кроз институционалне оквире и свакодневно понашање
људи и њихових заједница. Све три категорије морају да буду узете у обзир, јер ниједна од њих, ако није у корелацији са друге две, не може да обезбеди свеобухватну дефиницију културе.
Теоретичари се не слажу ни и у погледу извора који обликују стратешку културу,
односно око питања шта је то што креира садржаје који потврђују посебност једне
стратешке културе. Ексклузивност географског положаја, специфичност историјског
и политичког искуства, религијска уверења и митолошко наслеђе представљају
факторе који се најчешће наводе као фактори који доминантно дефинишу стратешку културу и њен однос према питањима националне безбедности. Наведени
фактори дају могућност да стратешка култура буде сагледавана као резултат различитих физичких, политичких и социокултурних група извора. Када је реч о физичкој групи извора, наводи се утицај географије, климатских услова и природних ресурса. У оквиру политичке групе извора истиче се историјско искуство, политички
систем веровање елите. Митови, симболи и писани споменици су аспекти социокултурне групе извора стратешког културног идентитета.15
Географија као извор стратегијске културе није нова идеја. У основи те идеје географски контекст јесте мајка историје, па према томе и позорница за културни
развој политичких заједница. Током своје целокупне историје људи развијају различите стилове сопственог организовања, како би својим потребама примерили локално окружење. Насељавајући одређене просторе са различитим географским 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 индивидуалном и друштвеном животу, и тако постају део њиховог културног идентитета. Снага којом
природно окружење утиче на људе и њихово политичко организовање представља
моћан аргумент за тврдњу да географија представља најбољу полазну основу за
испитивање корена различитих стратешких култура.16
Идеја да је географија полазиште стратешке културе и да испољава снажан
утицај на интензитет односа једног народа са својим суседством присутна је у људској мисли од најранијих времена. Хипократ је сматрао да се разлике у карактеру
14

Rashed Uz Zaman, исто.
Драган Симић, Светска политика, међудржавни и међународни поредак, светска политика и глобални односи, , Чигоја штампа, Београд, 2009, стр. 183.
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између људи могу објаснити климом и географијом простора на којем живе. Био је
уверен да географија и клима непосредно дефинишу карактер појединаца, али и
карактер и природу друштвених колектива. Слична размишљања налазимо код Херодота, а касније код Монтескијеа, Канта и представника геополитичких школа. Познато је да друштва која су окружена суровим географским условима, или су изолована од других, испољавају тенденцију аутархичности и врло су резервисана према другим етничким и политичким заједницама.
У размишљањима о утицају географије на стратешку културу посебно се наглашава да она чини угаони камен специфичног стила ратовања и одбрамбене оријентације.17 У прилог том ставу Смит наводи дихотомију континенталних и морских сила, наглашавајући јасан контраст између острвских и континенталних сила који се
не одражава само на величину и структуру војне силе, већ и на њихове стратегијске оријентације. Многи од великих ратова у историји између морских и континенталних сила, као што су ратови између Атине и Спарте, Картагине и Рима, Бритније
и Француске и Немачке, укључујући и надметање САД и Совјетског Савеза иду у
прилог аргументацији наведеног става.
Бројни су теоретичари који сматрају да су људи, пре свега, оно што од њих начини њихова историја или, још прецизније, људи су оно што мисле да би требало
да буде њихова историја.18 Начин на који се чувају сећања на важна историјска дешавања, посебно начин њихове интерпретације, представљају обележја националног идентитета која снажно утичу на садашњост и доношења одлука о стратешки
важним питањима сваке политичке заједнице. Постоји снажно уверење да, када је
реч о памћењу уопште, наш доживљај садашњости у великој мери почива на нашем знању о прошлости. Историја као памћење је примарно субјективан доживљај
прошлог и служи примарним потребама заједнице, имајући у виду да садашњост
прошлога представља посебно значајан део колективног бића. Историјско наслеђе
и акумулирано искуство постају моћан детерминишући фактор стратешког размишљања о природи државних односа према актерима у ближем и даљем окружењу.
Стога теоретичари који привилегују позицију историје у формирању стратешке
културе верују да географија обезбеђује основу, али је историја та која обликује
културу. То значи да географска реалност не одређује културу већ позорницу, дозвољавајући историји да дȃ облик култури, па се због тога она може сматрати примарним извором стратешке културе.19 Византијско царство, које је током највећег
дела своје хиљадугодишње историје било окружено моћним непријатељима, изградило је стратегијски стил који је подразумевао велику флексибилност у спољнополитичком деловању и обезбеђивало опцију краткотрајног рата, чиме је настојало да
избегне фронтални удар из више праваца на сопственој територији. Русија се у већем делу своје историје суочавала са великим спољашњим претњама сопственој
безбедности, док је Кина ретко била изложена угрожавањима усмереним против
посебности њеног начина друштвеног организовања. Такав историјски различит
контекст имао је значајан утицај на њихов стил ратовања и карактер стратегије.
17
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Иако неке политике и стратешки стилови могу да имају сличну географију, флуидност људског елемента дозвољава историји да обликује многобројне јединствене начине погледа на свет. Апострофирајући значај социјалних фактора у одређењу садржаја стратешке културе, Смит тврди да је безбедносна стретегијска култура друштвене заједнице sui generis, јер не постоје две политике које имају идентичну историју.20
Наглашавајући значај људског фактора у профилисању стратегијских стилова, Смит
сматра да разумевање комбинације географског, историјског и социјалног контекста
представља адекватну методолошку матрицу поимања стратешке културе.
Религија спада у најважнија идентитетска обележја савремених држава, а њена
интерпретација представља незаобилазан фактор у формирању стратешке културе.
Као специфичан поглед на свет и вредносно утемељени систем, религија има огроман утицај на бројне садржаје живота људи и њихових заједница, испољавајући веома снажну социјално интегративну функцију. Јасно је да таква социјална моћ вредности и норме религијског контекста утиче на стратешку културу бројних етничких колективитета широм света.21 Вредности религијског дискурса пружају заједници референтне тачке у смислу „доброг” и „зла”, које имају велики утицај на начин интерпретације
стратешких опција и одлука и које легитимизују стратешке политике. Однос верских
учења према рату и политичким садржајима односа међу различитим друштвима
представља нарочито комплексан конструкт стратешке културе, посебно ако се има у
виду да су рат и религија опречне појаве, које су тако често једно друго одређивале.
Снага верског фактора као важног чиниоца стратешког понашања посебно добија на
значају интензивирањем глобалних тенденција инсталирања универзалне културе,
при чему она има нарочит интензитет у друштвима која имају несекуларну традицију.
Митови као наративи о херојима и јунацима и њиховим натприродним способностима, божанствима и другим натприродним бићима и догађајима из прошлости имају снажан утицај на колективна идентитетска одређења, укључујући и однос према најзначајнијим колективним вредностима и начинима њихове заштите. Зато они представљају
важне садржаје стратешке културе и основ су културолошких груписања. Подједнако
могу да буду и стабилизујући, али и дестабилизујући фактор у процесу изградње стратешког културног идентитета унутар једне заједнице. Реч је о корпусу веровања који изражавају фундаменталне, углавном несвесне или политички претпостављене вредности друштва. Суштина везе између колективног идентитета и мита јесте у томе што се
у миту чува оно што је најважније за једну нацију или државу, посебно за њихов морални концепт. Другачије речено, мит је базична нарација једног народа која опстаје упркос
протоку времена и променљивости идеологија. Митови имају посебну улогу у кризним
временима, као што је период успостављања државних заједница, као и у периодима
несигурности и неизвесности око опстанка државне заједнице. У таквим специфичним
околностима мит посвећен војевању, храбрости, подношењу жртве за више циљеве
има изузетну улогу и, са етичког становишта, сматра се посебно значајним.22
20

Исти аутор тврди да примат даје географији у односу на историју, тврдећи да су стратегијски
стилови утемељени у географији и да су обликовани историјом.
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Грчка митологија представља пример снажног утицаја мита на настанак различитих модела стратешке културе и различитих приступа безбедности политичке заједнице. И данас могу да се препознају
две стратегијске традиције, од којих се једна темељи на моделу ратничког Ахила и друга која узима модел Одисеја и његове идеје уздржавања и помирења. Стратешка традиција која је заснована на Ахилу
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Разматрани фактори потврђују вишеслојне основе стратешке културе. Јасно је
да су најзначајнији аспекти стратешке културе примарно вредносно утемељени садржаји и фактори. Ако се изузме географија, као фактор, сви остали фактори су
вредносног, односно идејног карактера. Историја, вредности, идеологија, политика,
религија и остале димензије културе, који утичу на управљање стратешким акцијама и понашањима, много су више субјективни него објективни ентитети.23 Већина
њих делују не снагом рационалних разлога већ снагом емоција, подстичући осећај
националног поноса и престижа, али и егоизма, анксиозности и фрустрација.24 То
даје и нарочиту посебност стратешкој култури, стављајући њен утицај на стратешко
мишљење и понашање у тешко предвидљиве оквире. Отуда, једна од тешкоћа које
прате расправу о концепту стратешке културе јесте однос рационалног и ирационалног у процесу доношења стратешких одлука.

Рационална утемељеност стратегије
Стрaтeгиja је одувек била знање и вештина највишег нивоа промишљања стратегијске реалности једног политичког колективитета, без обзира на то да ли је реч само о вођењу војске или о вођењу рата и примени свих инструмената националне моћи. Као свеобухватно становиште државе о начинима заштите виталних националних интереса,
стратегија настоји да обезбеди што примеренији одговор на угрожавања која долазе из
конфликтно одређеног стратешког окружења. То значи да стратегија треба да буде основ
ефикасности стратешке праксе и оптималне контроле над тенденцијама анархичности
које у континуитету карактеришу стратешко окружење. Другим речима, основна идеја
стратегије као осмишљеног деловања јесте да стратешка позиција и карактер њене стратегијске реалности буду мање драматични и продукт спонтаности и стихије, а темељне
вредности адекватно и дугорочно обезбеђени.25
види свет као анархичну арену где је моћ и брутална физичка сила основ гаранције безбедности. С друге стране, стратeшко мишљење које је засновано на миту о Одисеју тврди да се мир и безбедност могу
достићи кроз прагматичне приступе, укључујући и сарадњу с другима.
Библија, посебно Стари завет, такође својим садржајем упућује на одређени тип стратешког понашања. Неприкосновеност моћи Јехове и беспоговорна послушност јесу одреднице стратешког понашања изабраног народа као претпоставка његовог опстанка. Mит о борби Давида са Голијатом симболизује вечни тријумф добра
над злом, победу јунаштва над оружјем и ума над снагом. Јасна порука мита о Давиду за јеврејска племена
као припаднике „изабраног народа” била је да нема противника који може да их победи без обзира на снагу и
средства којим располажу ако је њихова борба праведна а вредности које бране узвишене. Исто тако, мит о
Давиду снажно наглашава веру као носећи елемент моралне снаге победничке стратегије.
Косовски завет и мит о „небеском народу” који је позван да брани универзални основ моралности и правде представља осу духовног идентитета српског народа и доминантна традиција његове стратешке културе. Етичка и аксиолошка вредност косовског мита, у којем доминира идеја величине и посебности једне
политичке заједнице ствара одређено поимање националне безбедности и има огроман утицај на дефинисање односа српског народа према изазовима стратегијске реалности у највећем делу њихове историје.
23
Kim Jiyil, исто.
24
Nayef Al-Rodhan , „Strategic culture and Pragmatic National Interst”, CONFLICT AND SECURITY, July 2015.
25
Д. Глишић, „Утицај стратешке културе на стратешко мишљење и деловање Сједињених Америчких Држава у домену националне безбедности на почетку 21. века”, Завршни рад, ГШУ ВА, Београд, 2018, стр. 3.”
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Намеће се дилема да ли је стратегија само вештина која је одређена сетом
здраворазумских правила или је то активност чија рационална утемељеност представља њено суштинско одређење. У основи, стратегија се поима као избор средства којима актери треба да постигну циљеве, а рационална заснованост тог процеса представља важну премису за закључак о снажној рационалној утемељености
стратешког мишљења. Војна мисао, такође, потврђује уверење да стратегијско мишљење, које треба да елиминише елементе спонтаности у егзистенцији једног народа или државе, примарно представља умну активност.26 То важи посебно данас
када комплексност модерних друштава наставља да још снажније креира конфликтну заснованост интерних и екстерних социјалних релација. Ресурси знања
представљају снажан подстрек реафирмацији стратегијског приступа реалности,
тим пре што највише добро једне државе није датост већ задатост, што значи потребу за значајним мисаоним напором у стратешком промишљању путева за очување виталних националних вредности и интереса.27
Велики је број војних теоретичара који су умни контекст сматрали за најзначајније
одређење стратегије, наглашавајући знање као суштинску претпоставку за изградњу
способности за стратегијско промишљање стварности. Крајем 18. века Џоли Маизерој
у својој књизи „Теорија рата” наглашава да ..„прављење рата је ствар рефлексија,
комбинација идеја, предвиђања и дубоког закључивања и коришћења расположивих
средстава... Да би формулисала планове стратегија разматра однос између времена,
простора, средстава и различитих интереса, и сваки фактор узима у обзир ... што је
област дијалектике, другим речима, закључивање које је највиша способност ума”.28
Клаузевиц, утемељивач модерне стратешке мисли, недвосмислен је у ставу да је
за разумевање стратегије од примарног значаја разумевање рата, јер основни захтев
који се поставља пред стратегију јесте како победити у рату. Због тога било која дискусија о стратегији мора своје полазиште да темељи на разумевању природе и суштине
рата као најдрастичнијег друштвеног сукоба. Исто тако, рат није само бесмислено убијање већ инструмент који служи да би се постигли политички циљеви, што га разликује
од других типова насиља. Управо због тога било би погрешно третирати рат као ништа више од насиља, јер он има своју динамику која га чини незграпним инструментом ако изостане адекватна стратегија.29 То значи да ако рат нема одређени легитимитет који му обезбеђује стратегија онда он представља насиље. Без стратегије моћ
је изгубљено оруђе, односно безвредно убијање може да буде само злочин. Другим
речима, стратегија као основ победе треба да буде различита од сирове моћи.30
Сврха стратегије је уверавање противника у немогућност да постигне своје циљеве, односно управљање ратом и у дефинисаном степену контрола непријатеља
и форме рата. Зато је стратегија, или би требало да буде, рационални процес. Кла26

Robert Kenedy, „The elements of strategic thinking”, Teaching Strategy: Challenge and Response, Strategic Studies Institute, U.S.Army War College, 2010, p. 6.
27
Душан Вишњић, Стратегија државе као судбина нације,ВИЗ, Београд, 2006. стр. 98.
28
H. Strachan , „The lost mening of Strategy”, Strategic studies A Rader, edited by T. Mahneken, J. Maiolo,
Routledge, New York, 2008, p. 422.
29
T. Mahneken, J.Maiolo, Strategic studies A Reader, Routledge, New York, 2008, p. 2.
30
Richard Betts „Is Strateg an Illusion” Internal Security.
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узевиц наглашава да нико не почиње рат, или не би требало да га започне, без
претходне јасне мисли шта планира да постигне и како планира да управља ратом.
Другим речима, успех у рату зависи од јасне артикулације политичких циљева и
развоја одговарајуће стратегије.31
За Бродија је стратегија много више од практичне примене неколико здраворазумских правила, због чега мора да се изучава методично, наглашавајући значај ригорозног проучавања научених лекција из ратова вођених у прошлости. Броди инсистира на научном приступу у проучавању стратегије, наглашавајући захтев да стратегија постане социјална наука слично као економска наука, јер обе полазе од основних
поставки о људским односима. Наравно, методичност у изучавању стратегије није гаранција да се нужно дође до правих одговора, али третирање стратегије као науке
отвара пут ка постављању правих питања.32 На сличан начин размишља и Јаблонски, при чему наглашава да је тешко тврдити да је стратегија наука, или да би она
трабало да буде наука, у смислу природних наука. Међутим, за њега нема дилеме да
би стратегија требало да буде интелектуална дисциплина највишег реда.33
Према мишљењу Грeja стратегија није ни политика нити битка; она је најпре мост
који повезује политику и битку.34 Исто тако, може се рећи да стратегија није ни вештина нити наука, она је на одређени начин и једно и друго. Вештина као стваралачко
умеће подразумева способност да се мисли стратегијски кроз искуство, посматрање и
учење. Као наука, стратегија подразумева мисао која захтева тежњу ка знању које, поред осталог, укључује препознавање и дефинисање стратегијских проблема, прикупљање и анализу информација и формулисање и тестирање могућих решења.35 То
значи да знање представља кључну претпоставку у процесу изградње способности за
стратегијско промишљање безбедности и путева за њено достизање и унапређење.
Подручје истраживања стратегије као брижљиво утврђеног пројекта тиче се стратегијске стварности, која је у савременим условима подложна тешко сагледивим променама, имајући у виду и несагледиве домете технолошког прогреса, при чему ти
технолошки домети свој најпунији одраз имају, пре свега, у војној делатности. Бројни
аспекти технолошког развоја савременог доба допринели су да актуелни ратови постану комплексан, свепрожимајући друштвени феномен, који подразумева ангажман
свих расположивих ресурса и знатно шири контекст акција и мера које друштво треба
да предузима у заштити темељних вредности и интереса. Нови садржаји рата као тоталног сукоба утицали су на то да објекат истраживања стратегије превазиђе садржаје ратоводства и обухвати бројне невојне аспекте одбрамбеног организовања државе, односно делатност која захвата функцију одбране државе у целини.
31

Много је примера који указују да понекад државе се упуштају у рат без јасних и достижних циљева и
стратегије за њихово достизање. Пример Француске у време Наполеона, Немачке у I и II светском рату,
САД у Вијетнаму потврђује да су наведене земље побеђивале у многим биткама али да су губиле ратове захављујући непримереним стратегијама.
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За стратегијску мисао, која дефинише основни дискурс једне политичке заједнице, значајно је да ли је таква мисао остварива, односно колико је успешна. Отуда,
стратегија, као примарно промишљање позиције државе у стратегијској стварности,
треба да буде ваљано организована и нeпротивуречна замисли пожељног,36 односно, као такве, оне подразумевају одређену менталну слику пројектоване стварности.
Непротивуречне замисли пожељног суштински се своде на избор и селекцију средстава циљева ради достизања пројектованих циљева. Наравно, однос средстава и
циљева представља неуралгично језгро остварљивости било које стратешке замисли.37 Баш због тога, стратегијско мишљење треба да буде, у погледу средстава и
циљева, рационалан избор и да, пре свега, узме у обзир расположива средства.
Размишљање о рату упућује на став да је он производ људског духа, јер практиковање рата подразумева посебне менталне облике и поступке.38 Акције које се тичу рата захтевају посебни духовни профил, одређен тип поимања ствари и одређен тип менталних способности и концепција. Темељно проучавајући рат, Клаузевиц је закључио да су све ратне акције прожете снагом интелигенције и њеним
ефектима. Због тога питање ‒ како мислити да се не би чинило било шта и било како,39 представља суштински захтев који се поставља пред стратeгијску мисао и треба да обезбеди што конзистентнији однос између акције и мисли. Трансформација
савременог рата и све бројнији фактори неизвесности и ризика који карактеришу
савремену реалност, више него икада раније захтевају да се има јасна мисао о
ономе што намерава да се чини и идеје како то постићи. Случајност и спонтаност у
примени расположивих средстава, како тврди Кенеди, не могу се сматрати стратегијом.40 Стара тежња стратегије била је и остаје да се умање непогодности случајности која карактерише свако делање.
Наведени ставови не отклањају све дилеме у примарну рационалну заснованост стратешке мисли. Има аутора који заговарају тезу да је стратегијска мисао
много више од рационалне акције и да успешна стратегија не долази од ригорозних
анализа већ од посебног стања мисли. Према мишљењу Кенедија, мисао „стратега, која проницљиво и доследно води ка испуњењу циља... покреће мисаони процес
који је у основи креативан и интуитиван више него рационалан”.41 Наравно, како
сматра исти аутор, стратези не одбацују анализе и без њих тешко могу да буду
стратегијски креативни, али им оне служе само да стимулишу своју креативност, да
провере идеје које им се јављају и да предвиде стратегијске последице тих идеја.
Зато Кенеди сматра да су стратези рођени, што значи да се не стварају.42
36
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Без обзира на то колико су наведени ставови о интуитивним и другим одређењима
стратешке мисли коректни, царство неизвесности, какво је савремено окружење, захтева стратегију, као примарно мисаону активност, која треба да систематизује и методички
води истраживање услова рационалности акције и рационалности избора инструмената
националне моћи. У основи, стратегијско разматрање позиције једног колективитета
примарно треба да дефинише његове интересе и циљеве, да процени шта те интересе
и циљеве угрожава и да, на крају, понуди инструментe за њихову заштиту.43 Таква методолошка матрица треба да буде основа да стратегијско мишљење осигура стратегијску
припремљеност државе за интегрисану примену расположивих средстава како би се постигли жељени национални циљеви. Другим речима, стратегија подразумева јасно методолошко и рационално вођено промишљање о начинима заштите виталних националних интереса. Наравно, исходи стратегије нису гарантовани, јер рат није само мисаони пројекат већ и дело људи, због чега је праћен бројним неизвесностима.

Културолошки основи стратегије
Стратегија као програмски оквир за очувања најзначајнијих вредности једне политичке заједнице има бројне изворе, али су стратешки одговори увелико засновани на утицајима стратешке културе. Разумевање тих утицаја на политику, безбедност и одбрану јавља се као посебно значајно. То није ново интересовање, јер су
се и раније увиђале разлике између појединих друштава и њихових култура у нивоу
спремности да прихвате рат, затим у формулисању стратегије и њеном спровођењу, начину вођења оружане борбе, тактичким поступцима и борбеном моралу.
Стратешка култура као посебна безбедносна или војна визија и аналитички објектив
обезбеђујe важан оквир сагледавања реалности и пружа примеренији увид у мотиве понашања других држава. Наглашавајући значај стратешке културе, Снајдер је тврдио да
елите артикулишу јединствену културу у вези са безбедносним и војним пословима која
представља широку манифестацију јавног мишљења, социјализовано унутар карактеристичног начина стратешког мишљења. Греј каже да „нико и никаква институција не могу
деловати ван културе, а природа и функција стратегије су постојане и универзалне и
она, такође, у својој специфичној и динамичкој историјској форми и садржају, неизбежно
је културна.”44 Зато, према његовом мишљењу, култура и њени аспекти, као што су јавни, војноорганизациони и стратегијски, од виталног су друштвеног значаја.
Однос стратешке културе и стратегије тешко је ухватљив за теоријско промишљање и
дефинисање. Синтагма стратешка култура упућује на генеричку позицију културе у односу на стратегију, што значи да она, као интегрисани систем симбола и веровања, дефинише дуготрајна опредељења стратегије и концепте о ефикасности војне силе у односима са другим државама. Неспорно је да друштва гледају на свет оптиком сопствене групе
и тумаче остала друштва унутар сопствених оквира и на различите начине, што значи да
стратешка култура може да представља трајно наслеђе у националној стратешкој ми43
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сли.45 И Сун Цу Ву, Тукидид, Каутиљо и други значајни мислиоци наглашавали су значај
културе и њене релације са стратегијом. Клаузевиц је сматрао да субјективну страну рата
која се константно мења посебно обликује стратегијска култура зараћених страна, наглашавајући да је елиминисање морала непријатеља циљ стратегије на бојном пољу.
Нема дилеме да разлике у стратешкој перцепцији и присуство различитих стратешких перспектива, односу према рату, национални тип ратовања су добрим делом последица специфичног културолошког оквира. Та претпоставка не умањује необичну
комплексност односа између културе и стратегије, јер је реч о различито утемељеним
концептима, због чега је њихов однос комбинација дискурзивних и недискурзивних израза. Култура је субјективни и емоционални ентитет и процес и, самим тим, недвосмислено непредвидива, док стратегија, као примарно рационално утемељен концепт,
управо непредвидљивост сматра обележјем нестратешког мишљења. Различита концептуална заснованост отежава могућност објективног сагледавања тог односа, посебно мерења и квантификовања интензитета и карактера утицаја културе на стратегију.
Тешко мерљив однос стратешке културе и стратегије може се, према мишљењу
Лантиса и Ховлета, сагледавати кроз неколико нивоа. Први ниво подразумева поглед на културу као вредносно утемељење стратешког понашања.46 Друго становиште посматра културу као феномен који може да објасни готово све у међународној
политици. Према њиховом мишљењу, стратешка култура, као независна варијабла,
објашњава одлучивање у међународној политици боље него што то чине неореализам или неолиберализам. Трећи Лантисов ниво наглашава да се аспекти људског понашања могу схватити само ако се уроне у оквир стратешке културе.47 Лантисова матрица сагледавања односа стратешке културе и стратегије отвара могућност да се јасније артикулишу и препознају њихови узајамни утицаји.
Теоретичари се слажу да култура пружа вредносни оквир стратегији, подједнако
када је реч о онима које имају универзално важење и оне специфичне вредносне
аспекте који се тичу политичке заједнице. Свако понашање и деловање у међународној политици је, у мањој или већој мери, обликовано културом. У том смислу стратешка култура дефинише основне претпоставке о карактеру стратешког окружења једне
заједнице, о природи односа и доминантним обрасцима понашања и начину интерпретације реалности међународне политике, природи противника и карактеру претњи
и угрожавања, као и концептима силе и њеној делотворности. На темељу историјског
и другог искуства стратешка култура даје категоризацију односа са другим политичким
заједницама, нудећи матрицу пријатељства и непријатељства, сугеришући природу
односа са државама у ближем и даљем окружењу. Истовремено, то је и доживљај супериорности или инфериорности, респектовања или омаловажавања, односно одређивање геополитичког кода, као начина на који се сагледава и види позиција једног
политичког колективитета у односу на суседе и друге даље и ближе државне заједнице.48 Стратешка култура има нарочит значај за стратешко одлучивање у контексту
утемељења вредности друштвене заједнице. Митовима, симболима и народним пре45
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дањима стратешка култура креира вредносни оквир једне заједнице, као полазне
основе стратешког мишљења о начинима и путевима њеног развоја и прогреса. Полазећи од тога да вредносни систем једне заједнице представља њен значајни интегративни оквир и основ друштвено пожељног понашања њених припадника, вредности се
сматрају прворазредним садржајем у стратегији, посебно оне које завређују највећу
друштвену пажњу. Стратешка култура својим садржајима профилише вредности као
оквир за оријентацију у људском понашању, нудећи и њихово место у хијерархији друштвених вредности, уз јасну промоцију оних које представљају врховне етичке и
естетске стандарде. Тако стратешка култура кроз митове, историјско искуство и општеприхваћене наративе упућује на посебан друштвени однос према вредностима,
као што су мир, слобода, интегритет. Независност и слобода су вредности које, посебно код малих и угрожених држава, имају посебан друштвени респект, па се одбрана
земље третира посебном чашћу, што се даље исказује и кроз нарочито неговани друштвени однос према војсци. Те вредности су стубови националног идентитета који обликују колективни идентитет и одређују циљеве и начине за њихово достизање, па зато представљају и кључна полазишта у дефинисању стратегије.
У средишту стратешке културе су питања и погледи према коришћењу војне силе, односно начин ангажовања и начин коришћења силе.49 Наиме, специфичан
вредносни миље исказан у стратешкој култури креира оквире за однос према рату
али и начину ратовања, промовишући специфичне приступе употребе војне силе.
Култура као чинилац сукоба веома утиче на обликовање односа према начину демонстрирања војне силе, промовишући офанзивни или дефанзивни стратешки
стил. Бројни су стратези који су препознавали разлике у приступу рату и користили
таква сазнања као предност у начину употребе својих војних ефектива. Велика заинтересованост теоретичара за однос стратегијске културе и националног типа ратовања, посебно се испољила у 20. веку, у којем су сукоби задобили планетарне
размере. Харт је заступао став да је традиционални британски приступ рату индиректни приступ који избегава директне нападе на главне снаге непријатеља. Тврдио је да су тешки порази у рововима на Западном фронту у Првом светском рату
били последица одступања од тог традиционалног приступа. Греј пише о совјетском националном стилу који је снажно милитаризован и, као такав, представља
оквир за специфичан начин социјализације Руса. Истражујући амерички стил ратовања, Виегли тврди да се у политичком деловању Америке може јасно сагледати
стратешки приступ који се заснива на стратегији уништења, која подразумева директну конфронтацију, интензиван приступ борби и доминацију ватрене моћи. Тврдио је да наратив о глобалној мисији Америке снажно опредељује наглашени
офанзивни карактер вођења рата, који подразумева комплетну деструкцију оружаних снага и пораз непријатеља. Осамдесетих година прошлог века говори се и о кинеском стилу у култури и вођењу рата који је производ хиљадугодишње цивилизације ове државе. Иако је тешко тврдити да стратешка култура води само једном типу понашања, укључујући и стил ратовања, извесно је да њени бројни садржаји јасно сугеришу основе преовлађујућег стила.
49
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Сматра се да су у средишту стратешке културе погледи државе који се односе на
коришћење војне силе и да стратешке вредности и идеје друштва утичу на одлуке о
томе како и када треба користити војну силу. 50 Начин на који се перципира војна сила
и њено коришћење у заштити примарних вредности и интереса једног друштва представља оквир у којем стратешка култура има посебну улогу. Веома снажан осећај
стратешке културе за питања војске фокусиран је на друштвену улогу оружаних снага
као инструмента спољне, безбедносне и одбрамбене политике, на суштинске задатке оружаних снага и приоритете њиховог деловања, као и односа према одбрани територије као примарног приоритета. 51 Посебно значајан сегмент односа према питањима војске огледа се у садржајима стратешке културе у којима се исказује став према значају и делотворности силе, као важном начелу односа међу људима и њиховим заједницама, и моделима офанзивног или дефанзивног војног организовања.
Снажан и особен карактер цивилно-војних односа, преплитање народне и војне традиције, као и бурна историјска динамика европских и других народа учинили су војску
институцијом од највећег друштвеног значаја. Стога су политичке елите настојале да изграђују вредносно што утемељенији однос према њој. Друштво је зато развило културолошке обрасце који фаворизују друштвену позиционираност војске, а војни позив је
управо зато сврстан у елитни, чиме му је одређен и високи друштвени респект. Тај повлашћени положај огледао се у третирању војне обавезе као посебне, а служење војног
рока сматрало се нарочитим чином друштвене легитимације мушкараца, јер „онај који
није био за војску није био ни за живот”. Тако високо вредносно третирање војске, посебни церемонијали одласка у војску наглашавају нарочит стратешки однос према војсци.
Такође, војничка и официрска част, која почива на највишем степену жртвовања за интересе државе, нашли су свој одраз у садржајима стратешке културе којима се исказује
снажан друштвени респект за такве врсту оданости интересима заједнице.
Стратешка култура има значајну улогу у функција социјализације идентитета и
друштвеног карактера који је заједнички већини чланова исте културе, а усмерен је
на очување посебности те друштвене групе. Тај аспект снажно се рефлектује у
стратегији и препознаје кроз начине и инструменте за заштиту виталних вредности.
Стратешка култура, као слојевит и комплексан феномен, подразумева систем друштвених вредности из којих су изведене норме чијом институционализацијом настају друштвени карактери и културни обрасци као важни регулатори друштвеног
понашања. Важан аспект социјализације друштвеног карактера јесте регулисање
енeргије чланова друштвене групе на начин који ће побољшавати функционисање
одређеног друштва, посебно однос према одбрани тог друштва.52
Познато да су идентитетска одређења кључна за стратегију, a на нивоу стратешке културе обједињавају се специфична индивидуална и друштвена обележја једног колективитета. Стратешка култура кроз идентитетске и друге садржаје умногоме
утиче на основе јединства политичке заједнице, подстичући процесе мобилизације и
50
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хомогенизације. Питање друштвене мобилизације и хомогенизације око виталних
вредности друштвене заједнице и оданост њиховој заштити представљају темељ добре стратегије, имајући у виду да основ за добру стратегију, како тврди Броди, јесте
добра антропологија и добра социологија.53 Када је реч о стратегији, посебно је значајно питање колико је она остварљива, што најнепосредније зависи од расположивости ресурса, али и спремности људи да је спроведу. Мобилизација нације на највеће жртве, када је реч о виталним националним вредностима, јесте кључ да је стратегија успешна. Другим речима, однос према тим вредностима подразумева и снажне
мобилизаторске аспекте; способност да се мобилише нација је суштински значајна за
стратегију, за управљање спољном и унутрашњом политиком, али је апсолутно од
највећег значаја за рат.54 Вредности слободе, идентитета и интегритета увек су биле
снажан мотив за пуну мобилизацију чланова једне друштвене групе.
Несумњиво је да су таква вредносна полазишта стратегије важна претпоставка
и њене остварљивости, јер само морално утемељена стратегија може да буде императивна, а култура одувек представља опредељујућу компоненту морала.55
Стратешка култура, као специфичан аспект културе, представља оквир који значајно опредељује природу и карактер рата и извор снаге и постојаности борбеног морала. Рат је акт силе којим се непријатељ приморава да испуњава нашу вољу, што
значи да циљ рата није да се непријатељ уништи већ да се подреди нашој вољи. А
воља је, како Клаузевиц тврди, сама по себи морални квалитет.56
Урушавање националног идентитета и ерозија способности заштите националних вредности такође су повезани са стратешком културом. Уколико традиционална национална култура слаби, онда њено место заузима култура других држава,
што посебно долази до изражаја након великих националних посрнућа, када социјална моћ стратешке културе еродира. Посебно питање односи се на значај стратешке културе на очувању идентитетског одређења у контексту глобалних процеса,
посебно покушаја вредносне универзализације света. Транснационалне норме и
технолошки развој подстичу процесе редефинисања стратешке културе, мењајући
друштвену улогу војске и место војне моћи и оквира коришћења силе, па тиме и
оквира националних политика.57 Такви процеси који су засновани на идеји идентитетске денационализације и државне десуверенизације отварају просторе за снажне друштвене промене, редефинишући национални културолошки контекст.
Озбиљна идентитетска искушења Европске уније управо доказују моћ националних
стратешких култура, имајући у виду да мирољубива стратешка култура представља
прилично нову појаву, веома различиту у односу на стратешку културу која је доминирала стотинама година у Европи. 58
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Стратешку културу чине садржаји који дугорочно опредељују стратешко понашање држава, јер се она веома споро мења.59 Постојаност стратешке културе
отвара просторе и за полемику о њеном догматском карактеру који лимитира понашање и обликује изборе политичких опција који се разматрају.60 Управо догматска обележја проблематизују опасност доминације стратешке културе над стратешким понашањем, односно потискивање реализма, прагматизма и рационалности у ситуацијама када су радикално угрожене кључне вредности и интереси једне политичке заједнице. Историјско искуство, предања, митови и други изрази
стратешке културе имају тенденцију да, промовишући особен начин размишљања и понашања ограниче одговоре на промене у стратешком окружењу, усмеравајући стратешке изборе на начине који често игноришу чињеницу рационалности
да се национални интереси штите на начин и у мери који то унутрашње и спољње окружење дозвољава.61 Проблем је у томе што се дубоки слојеви духовног и
историјског националног искуства, који су у миту и предањима изражени симболима и песничким сликама, тешко преводе на рационалне појмове. У таквим
околностима, када рационални избори имају тешкоће са снажним осећањима,
стратешка култура исказује снажан дисфункционалан утицај на стратегију, чинећи је инертном и мање прилагодљивом, а тиме и неадекватном и неделотворном.
Наиме, познато је да је стратешка култура компатибилна са појмовима који су
компатибилни са појмовима чија је рационална утемељеност ограничена. Наравно, то не значи да приступ стратешке културе нужно одбацује рационалност и да
стоји насупрот претпоставкама рационалности.62 Међутим, симплификујући реалност, стратешка култура може у посебним историјским околностима да постане
баласт и да отежава најпримереније стратешко понашање.
Стратешка култура је, као концепт који је примарно вредносно утемељен, пре
свега субјективни и емоционални ентитет и процес и самим тим суштински непредвидив.63 Значајан аспект људске природе су и емоције и страсти, због чега људи
индивидуално или колективно, не размишљају нити се понашају увек на рационалан начин, што значи да стратешка култура може да поспешује, али и да ограничава активности и понашања која се односе на стратешке изборе, приоритете, безбедност, дипломатију и употребу силе.64 Другим речима, начин деловања стратешке културе заснива се на емоцијама, страстима и афектима, не водећи рачуна о
ефектима таквог деловања.
Неки аутори сматрају да посебност стратешке културе као друштвеног феномена јесте способност да објасни разна „ирационална понашања” држава. Под термином „ирационална” углавном се подразумева неочекивано, односно, са становишта
реалистичке теорије у међународним односима ‒ необјашњиво понашање, као што
је улазак у војни сукоб са много моћнијим и бројнијим противником у којем се по59
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бедник зна још на самом почетку.65 Стратешка култура која своје темеље гради на
наративу какав је косовски мит, који велича нематеријалне вредности, храброст и
безгранично жртвовање отвара дилему о цени једног такво стратешког опредељења. Питање је и колико стратешка култура може да буде препрека избору најрационалнијег стратешког избора.
Иако је јасно да мноштво околности које отежавају да се довољно прецизно
утврди обим и снага утицаја стратешке културе на стратегију, трајност, правилност
и непрекидност одређеног типа понашања потврђују значај нематеријалних фактора у стратешком понашању државе. Другим речима, значајни аспекти безбедносног
окружењa у којима егзистирају државе су културолошки и институционално, а не
само материјално одређени.66

Закључак
Као феномен који дефинише начин размишљања и деловања, култура представља
фундаменталан, мада не и једини фактор који дефинише стратешке одговоре. То не
значи да она нужно мора да има привилеговану позицију, али пракса да се значај културе често превиђа и занемарује, посебно у традиционалним приступима промишљања комплексних стратешких изазова носи значајна ограничења. Култура као својеврсно
друштвено наслеђе и дух народа који је отелотворен у језику, уметности, обичајима и
традицији представља основ самовредновања и вредновања других, као и основ
огромне социјалне енергије и политичког утицаја. Давно изречени став Сун Цу Вуа да
се не мораш плашити резултата стотине битака уколико познајеш свог непријатеља и
уколико познајеш самог себе, није изгубио на значају. Актуелизовани цивилизацијски и
културни фактори глобалних односа, као и најаве да ће будућност глобалних односа
зависти од исхода сучељавања цивилизацијских блокова потврђују изузетну друштвену моћ културе као све снажнији основ практиковања стратешке моћи.
Познавати противника и себе јесте, у основи, суштински конструкт стратешке
културе. Стратешка култура као комплет базичних претпоставки, вредности, норми
и вредновања и синтетизованог стратешког знања, трајно обликује колективно
схватање и разумевањe. Национална историја, митови, традиција и морал, као садржаји стратешке културе, представљају незаобилазан основ за утемељено стратешко размишљање и понашање. Посебно је значајно истаћи да се природа стратешке културе испољава неупитно, што упућује на закључак да је њен утицај на
утврђивање и обликовање садржаја стратегије такав да се ван тог контекста стратешко понашање не може ваљано проучавати, а још теже разумети.
Као брижљиво утврђени пројекат усмерен према циљу стратегија се не своди
само на политику, укључујући и идеологију, већ и на културу, која представља њен
65
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полазни вредносни оквир. Рационалан стратешки мотив стратегије, као основ прагматичног друштвеног деловања, садржан је у захтеву да се проблематични процеси и деловање уперени против једне заједнице ставе под контролу. Међутим, свођење стратегије само на рационално утемељено пројектовање уз истовремено испуштање из вида чињенице да се индивидуална и колективна стања егзистенције
карактеришу и спонтаним деловањем које своје утемељење имају у култури, веома
често могу да представљају увод у неуспех. То значи да стратегија, као посебно
осмишљена пракса, али и као наука, у најширем смислу садржи изразите културне
премисе, па је културни угао посматрања политичких, војних и културних пракси
неопходан за дубље разумевање стратешких избора.
Однос стратешке културе и стратегије, иако трајан и нераскидив, остаје и даље
до краја нерасправљен однос. Стратешка култура је, најчешће, само један од мноштва фактора који утичу на стратешко понашање државе и тешко је прецизно утврдити обим и снагу утицаја који она има на стратегију. Концептуализација и практиковање стратегије није могуће без стратешке културе, посебно ако се зна да се она
не креира и не пројектује у културолошком вакууму и без сагледавања дубљег смисла догађаја. Тек стратегија која почива на широко утемељеној идеолошкој, политичкој и културолошкој сагласности може се сматрати стратешким одговором. Исходи стратегије нису гарантовани, али комплементарност и склад стратешке културе са стратегијом увећава успешност стратегије. Игнорисање стратешке културе
представља опасност за безбедност једне заједнице, па свака стратегија која игнорише стратешку културу то чини на сопствену штету.
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тратешка култура представља концепт који покушава да објаС
сни однос најзначајнијих друштвених актера, првенствено политичких и војних, према сили и употреби силе. Стога се стратешка

култура често користи и као алат који помаже да се разумеју и објасне
деловања друштвених елита у сфери националне безбедности, али и
као алат у предикцији понашања држава када је у питању примена силе. Једна од основних дилема у дефинисању самог концепта и његовог значаја представља, заправо, однос рационалног и ирационалног
у процесу доношења одлука. Иако је појам стратешке културе на нижем нивоу општости од појмова националне и политичке културе, он
и даље представља сложен концепт који одређује више чинилаца, који се, према неким ауторима, могу груписати у физичке, политичке и
социолошко-културолошке. Предмет овог рада биће управо политички чиниоци, међу које се могу подвести: (1) историјско искуство, (2)
политички систем, (3) уверење (веровања) елита и (4) војна организација. Сваки од чинилаца биће посебно разматран кроз креирање ширег вредносног контекста. Због свог укупног утицаја на креирање
стратешке културе једног народа и својства да се њима може управљати, политички чиниоци стратешке културе, у односу на све друге
чиниоце, треба да буду издвојени и посебно анализирани.
Кључне речи: стратешка култура, историјско искуство, политички систем, уверења (веровања) елита, војна организација

Увод
онцепт стратешке културе је релативно нов концепт који, и поред бројних наК
пора још увек није потпуно дефинисан. У најширем смислу могло би се рећи
да се стратешком културом објашњава однос најзначајнијих друштвених актера,

првенствено политичких и војних, према сили и употреби силе. Имајући у виду да је
проучавање стратешке културе усмерено на проучавање понашања, засновано на
бихејвиоралном приступу проучавања политике, стратешка култура се често користи и као алат који помаже да се лакше разумеју и објасне деловања друштвених
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елита у сфери националне безбедности, али и као алат у предикцији понашања држава када је у питању примена силе.1
Постоје различити ставови о значају проучавања стратешке културе. С једне
стране су они који истичу важност проучавања овог феномена, указујући на то да
политичке вође, које су се развијале под утицајем различитих култура и које функционишу у различитим вредносним системима, могу доносити различите одлуке,
без обзира на једнаке спољне параметре и околности. То значи да су понашање и
одлуке у сфери националне безбедности условљене различитом стратешком културом самих актера. Насупрот њима, постоје они који оспоравају значај стратешке
културе, не негирајући да она уопште постоји већ наглашавају да је њен утицај више симболичан, без мерљивог ефекта на понашање.2 Иако постоји више дефиниција, према једној широј, а опет довољно прихватљивој, стратешка култура је „специфичан скуп уверења и ставова о употреби силе, те праксе везане за употребу силе, који постоји у оквиру једне групе и који се временом развија кроз јединствени
дугорочни историјски процес.”3 Ова дефиниција указује на то да је промена стратешке културе могућа, али само као последица дуготрајног процеса или неког значајног трауматичног догађаја.
Једну од основних дилема у дефинисању концепта стратешке културе представља однос рационалног и ирационалног у процесу доношења одлука.4 Може се поставити питање да ли нас то што чини стратешку културу (скуп идеала, традиција,
навике и обрасци уобичајеног понашања) ограничава да доносимо рационалне одлуке, односно, да ли су одлуке донете под утицајем стратешке културе уопште рационалне?
Џејмс Бјукенан, добитник Нобелове награде за економију, тврдио је да је „homo
economicus не само најбољи начин да се објасни економска теорија већ и најбољи
начин да се објасни политика”.5 Наиме, ова тврдња је заснована на уверењу да су
одлуке које се доносе у политици једнако засноване на рационалном избору, као и
економске одлуке. Уверења и начини избора којима се homo economicus руководи у
директној су вези са корисношћу и ефикасношћу. Дакле, оно што не доводи до
остваривања жељеног циља (оно што није корисно), или оно што ствара исувише
велике трошкове (оно што није ефикасно), не може се сматрати рационалним избором. Прича у вези са рационалним избором се усложава тиме што homo economi1

О настанку, развоју и различитим покушајима дефинисана појма стратешке културе, као и његовој
вези са националном безбедношћу, видети више у: Вељко Благојевић, „Стратешка култура и национална базбедност“, Зборник Матице српске за друштвене науке, број 2/2019, стр. 163-178.
2
Alastair Iain Johnston, „Thinking about Strategic Culture”, International Security, Vol. 19, Nо, 4, Spring
1995, p. 55.
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 kultura kao analitički alat”,
Strateška kultura i reforma sektora bezbednosti, Bezbednost Zapadnog Balkana, Godina 4, Broj 14, jul-septembar 2009, Beograd, str. 4.
4
Централно питање за Грахама Валса у проучавању људског понашања у политици јесте однос рационалних и ирационалних компоненти. Видети: Graham Wallas, Human Nature in Politics, Houghton Mifflin
Compani, Boston and New York, 1916.
5
Џералд Гаус, О филозофији, политици и економији, Службени гласник, Београд, 2012, стр. 18.
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cus тежи остварењу што већег броја циљева, што га, у ситуацији у којој није у могућности да на једнак начин оствари све жеље, условљава да одређује приоритете
остваривања једног циља у односу на други.6
Међутим, да би једна оваква „економска логика” уопште могла да буде примењена
на процес доношења политичких одлука мора се знати колику то „цену” имају нематеријалне вредности, као што је, рецимо, слобода? Заправо, „ми не успевамо или одбијамо да признамо да на свет гледамо кроз вео теорија, предрасуда и претпоставки које
обликују оно што видимо”,7 чиме одређене ствари, појаве и појмови, међу различитим
културама и народима, добијају посебно, другачије значење и значај, па самим тим и
„цену”. Управо немогућност одабира једног универзалног начина одређивања „цене”
нематеријалним вредностима упућује на значај проучавања стратешке културе. Овај
контекст је посебно важно имати у виду када је у питању предикција понашања, односно процена начина деловања у заштити националних нематеријалних вредности.
С друге стране, могућност рационалног избора често се доводи у питање и због
тога што је врло упитно да ли доносиоци одлука увек имају на располагању све релевантне информације које им могу обезбедити рационалну одлуку или избор.8 Ако
информације уопште постоје, остају и даље отворена питања: (1) да ли су оне тачне (истините); (2) да ли су потпуне (или нешто недостаје) и (3) да ли су правовремене? Треба бити свестан да се, и поред значајног напора који се улаже у прикупљање поузданих и правовремених информација, не може очекивати да доносиоци
одлука у сваком тренутку располажу свим потребним информацијама које им недвосмислено могу обезбедити рационалну одлуку. У таквим ситуацијама одлучиоци обично посежу за интуицијом и сазнањима која им обезбеђује сопствено или туђе искуство, уважавајући идеолошке и културолошке матрице које им нуде оквире
могућег решења. Управо ове околности и овакво деловање доносилаца одлука додатно потврђују значај проучавања стратешке културе.
Према Максу Веберу, постоје четири облика друштвеног деловања, која се такође могу посматрати у равни рационално–ирационално:
(1) „циљнорационално: кад се дела у складу са очекивањем понашања предмета спољњег света и других људи, и користећи се тим очекивањима као ’условима’
или као ’средствима’ за постизање сопствених циљева којима се рационално тежи;
6

Приликом доношења таквих одлука, homo economicus се руководи одређеним принципима који се могу
сматрати „економском логиком”, која је, као што је већ и речено, примењива и у политици: (1) придржава се
правила „боље више него мање” – овај принцип се не мора односити само количину, већ и на избор веће
вредности; (2) има циљеве које карактерише „опадајућа гранична вредност” – када се један циљ оствари, његова вредност се смањује, тако да неки други нови циљеви долазе у жижу интересовања; (3) има „криве тражења нагнуте наниже” – тежња за остваривањем неког циља опада уколико су његови трошкови исувише велики или такви да онемогућавају остваривање неких других, такође важних, циљева. Међутим, треба имати у
виду да се, у одређеним случајевима, homo economicus може руководити принципом (4) „максимизација уз
ограничења” – чиме се, уместо тежње за најбољим могућим исходом (максимизацијом нивоа остваривања циља), избор усмерава ка исходу који би био задовољавајући или бар „довољно добар”. Одустајањем од максималних захтева штеде се и време и ресурси, што уједно отвара могућност за задовољење већег броја различитих циљева. Избором овог принципа ограничава се принцип „боље више него мање” који тежи максимизацији. Џералд Гаус, О филозофији, политици и економији, Службени гласник, Београд, 2012, стр. 31-42..
7
Endru Hejvud, Političke ideologije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005, str. 13.
8
David Marsh i Gerry Stoker, Teorije i metode u političkoj znanosti, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2005, str. 80.
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(2) вредноснорационално: кад се свесно верује у – етичку, естетску, религиозну
или било какву другу – апсолутну вредност одређеног понашања, због тога што је
она таква и независно од успеха;
(3) афективно, нарочито емоционално: кад се дела у складу са актуелним
афектима и душевним стањем:
(4) традиционално: кад се дела у складу са устаљеним навикама.”9
Понуђени модели деловања не значе да деловања у сфери политике треба
тражити само у оквиру једног модела. Најчешће је у питању комбинација у којој један тип деловања доминира у односу на остале. Њихова анализа показује да прва
два типа циљнорационално и вредноснорационално у самом називу садрже појам
„рационално”. Међутим, иако њихов назив упућује на рационално деловање, основа њихове рационалности је различита, чиме се, у случају различитог вредновања
циљева и начина деловања, може довести у питање и сама рационалност. Наиме,
у првом случају делује се искључиво ради остваривања пројектованих циљева, испуњавајући наметнуте услове, док је у другом случају фокус на вредностима и начину деловања, а не на резултату. Због тога што се у вредноснорационалном начину деловања доводи у питање могућност остваривања циља, оно се, када је критеријум искључиво резултат, може сматрати и ирационалним. Трећи начин деловања
се у највећој мери може сматрати ирационалним, јер се заснива на емоцијама и душевном стању, не марећи много за ефекте и цену таквог деловања. Последњи модел деловања ‒ традиционални, може бити једнако и рационалан и ирационалан,
зависно од тога да ли се у деловању које се ослања на традицију, навике и обичаје,
разматрају и нове, промењене околности у односу на претходне, када је такво деловање било или могло да буде делотворно и да води ка остваривању циљева.
Иако је појам стратешке културе на нижем нивоу општости од појмова националне и политичке културе, он и даље представља сложени концепт који одређује
више чинилаца, који се, према неким ауторима, могу груписати у физичке, политичке и социолошко-културолошке. Предмет овог рада су управо политички чиниоци,
међу које се могу уврстити: (1) историјско искуство, (2) политички систем, (3) уверења (веровања) елита и (4) војна организација.
Табела – Кључни чиниоци стратешке културе10
Физички
Географски положај
Клима
Природни ресурси
Демографске тенденције
Технологија

Политички

Социолошко-културолошки

Историјско искуство
Политички систем
Уверења (веровања) елите
Војна организација

Митови и симболи
Дефинисани писани садржаји
(литерарно наслеђе)

(Утицај транснационалних снага и нормативних притисака)
9

Макс Вебер, Привреда и друштво, Просвета, том први, Београд, 1976, стр. 16-17.
John Baylis, Јarnes Ј. Wirtz and Colin S. Gray, Strategy in the Contemporary World, Fourth Edition, Oxford
University Press, Oxford, United Kingdom, 2013, p. 83.
10
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Историјско искуство као чинилац стратешке културе
Значај проучавања историјског искуства сажет је у реченици чувеног историчара
Бродела, који каже: „Оно што је једном било испуњава услов да буде опет.”11 И заиста, могућност да се одређени догађаји из прошлости понове, под утицајем истих или
сличних околности, недвосмислено указује на потребу проучавања, како националне,
тако и историје других. Једино је уз објективне и на научним основама утврђене чињенице, могуће разумети како се и зашто нешто збило, али и какве је последице неко деловање произвело. Управо због тога политички и друштвени актери треба да
прихвате историјско искуство као научене лекције. У противном, цена коју ће плаћати, правећи исте или сличне грешке, може постати толико висока да може да доведе
у питање останак, не само политичких елита на власти, већ идентитетски и биолошки
опстанак читавог народа. Наиме, људској цивилизацији историја обезбеђује разумевање и објашњење многих актуелних појава „спајајући актуелно знање и искуство.”12
На значај проучавања историјског искуства указује и то што се одлуке често доносе више на основу конзистентности с прошлим деловањем, него ли само на основу
прорачуна који омогућује да се на најделотворнији начин остваре пројектовани циљеви.13 Навика да се у решавању стратешких, па и оних мање важних политичких питања, посеже за силом као средством, доносиоце одлука удаљава од рационалног избора заснованог на економској логици која почива на принципима корисности и ефикасности. Склоности онога ко поседује инструменте силе да силу користи чак и онда
када то није неопходно, често се објашњава познатом изреком: „Када имате чекић,
сви проблеми почну да личе на ексере.” Историјско искуство говори да моћније и јаче
државе користе силу као „врло убедљив” аргумент у остваривању политичких и економских циљева и интереса широм света, без обзира на то што на располагању имају и бројна ненасилна средстава, која такође могу бити врло ефикасна.14
Тешко се може оспорити тврдња да специфичност историјског развоја неког друштва у великој мери одређује и његову специфичну културу у најширем значењу. Тако
историјске околности, које су резултат деловања како унутрашњих, тако и спољних
фактора, утичу на изградњу, али и мењање стратешке културе једног народа. Сасвим
је сигурно да постоји разлика у политичком деловању оних народа чији је историјски
развој био нелинеаран и турбулентан, од оних чија је историја линеарна и предвидива,
мање-више без већих међународних сукоба и унутрашњих политичких преврата.
С друге стране, можда чак и важније од тога да ли се нешто и како заиста збило, јесте наша представа о том догађају – наше колективно сећање. Наиме, „сећање је селективно виђење прошлости”, како то каже Тодор Куљић. Према његовом
мишљењу: „Свака историја која претендује на научност критична је према сећањима која схвата као лична виђења. Историја је била област колективног, а сећање
11

Фернан Бродел, Медитеран, Центар за геополитику, Београд, 1995, стр. 98.
Miodrag Đorđević, Istraživanja politike: bihejvioralni pristup, Službeni glasnik, Beograd, 2012, str. 76.
13
David Marsh i Gerry Stoker, Teorije i metode u političkoj znanosti, Fakultet političkih znanosti, Zagreb,2005, str. 76.
14
На који се начин могу користити ненасилна средства у остваривању међународног утицаја најбоље
је објаснио Џозеф Нај кроз концепт „меке моћи” који је представио у својој познатој књизи: Joseph S.
Nye, Jr. Soft Power: The Means to Success in World Politics, PublicAffairs, New York, 2004.
12
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појединачног, историја је била једна, а сећања увек има више.”15 Управо то мноштво и та вишезначност, коју сећање у односу на историју поседује, отвара простор
за злоупотребу и манипулацију која генерише сукобе.
Важно је нагласити да се сећањем може управљати. Она се под утицајем различитих идеологија и политичких интереса мењају и уподобљавају тренутним потребама.
У ту сврху се, поред историјских читанки, које су увек биле одраз актуелног политичког
односа према прошлим догађајима, користе и државни церемонијали, обележавање
јубилеја и неговање традиција кроз различите колективне активности. Све су то механизми за „политичку прераду прошлости”. Због тога се сматра да је колективно сећање много ближе појму мита, које се може идентификовати са колективним стереотипима, него ли историји.16 Национална историја, као и колективно сећање и митови, поред интегративног, представља и мобилишући фактор, посебно када је у питању одбрана националних интереса. С друге стране, селективно и каналисано сећање представља важно „идејно оруђе” за измену колективне свести и вредносног система, али
и за дискредитацију противника у стварању позиција за будуће сукобе.17
Када су у питању важни и за идентитет једног народа пресудни историјски догађаји, „колективно сећање” које је у вези са њима обично поприма митске карактеристике. Тада у изградњи идентитета једног народа „историјско искуство” почиње да бије
битку са „колективним сећањем”, коју по правилу губи. С времена на време појаве се
неки, најчешће учени људи, који покушавају да размрсе то замршено клупко, указујући на погрешну интерпретацију догађаја из прошлости и високу цену коју историјске
заблуде стварају. Међутим, уколико је одређено „колективно сећање” већ постало толико уврежено и у функцији је интереса владајућих елита, оно наставља да живи.
Термин сродан термину историјско искуство јесте традиција. Она се може одредити
као скуп вредности, идеја, норми и обичаја који су садржани у „историјском памћењу”,
односно културном идентитету, како појединаца, тако и група, попут народа, па и читавог човечанства.18 Посматрано из перспективе данашњице, традиција црпи свој садржај из прошлости. Међутим, треба имати у виду да то колективно сећање или „историјско памћење”, како га професор Илић назива, није фактографско, већ сећање у којем
сваки догађај, како онај који се заиста збио, тако и онај који се није десио, има свој специфични значај и своје значење.19 Традиција се отелотворује у навикама, обичајима,
нормама које изражавају преовлађујуће вредности и веровања. Тешко је измерити колико она оптерећује или одређује политику, политички систем и политичке одлуке.
15

Todor Kuljić, Prevladavanje prošlosti: uzroci i pravci promene slike istorije krajem XX veka, Helsinški odbor
za ljudska prava u Srbiji, Beograd, 2002, str. 13.
16
Gedi, Noa, i Yigal Elam, „Collective Memory -What Is It?” History and Memory, Vol. 8, No. 1/1996, p. 47.
17
Todor Kuljić, Prevladavanje prošlosti: uzroci i pravci promene slike istorije krajem XX veka, Helsinški odbor
za ljudska prava u Srbiji, Beograd, 2002, str. 53.
18
Veselin Ilić, „Tradicija”, u Enciklopedija političke kulture, Savremena administracija, Beograd, 1993, str. 1204.
19
С обзиром на то да социолог Веселин Илић у дефинисању традиције користи термин „историјско
памћење”, потребно је указати на основну разлику између термина „памћење” и „сећање”, који се овом
раду првенствено користи. Наиме, памћење је процес чувања или „меморисања” одређених информација, док је сећање коришћење тих садржаја који су сачувани, тј. запамћени, или како то Тодор Куљић
каже: „Треба разликовати памћење, ’складиштење’ садржаја прошлости, од ’сећања’, тј. актуелизовања
сачуваних садржаја.” Тодор Куљић, Култура сећања, Чугоја штампа, Београд, 2006, стр. 8.
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„Превише традиције окоштава политички поредак, али је исто тако сигурно да премало
традиције подрива и разара заједницу и њен поредак.”20 Дакле, потребно је пронаћи
праву меру традиције, како би политички систем у којем се доносе стратешке одлуке,
попут оних о употреби силе, био функционалан и спреман да одговори свим изазовима
који се постављају пред једну сложену политичку заједницу каква је држава.
Историјско искуство може се посматрати и у контексту политичке традиције, која
заједно са политичком социјализацијом чини основу политичке културе. Иако утемељена на прошлости, политичка традиција даје смисао политичком уређењу и
стратешким одлукама у садашњости, али је исто тако важан показатељ политичког
деловања у будућности. Политичка традиција не подразумева само велике политичке и колективне догађаје и процесе који су се догодили у прошлости, већ и сва
она збивања која имају значај за заједничку егзистенцију и идентитет неког народа.
Посебно место у стварању одређеног типа политичке традиције, а самим тим и политичке и стратешке културе, имају облици и садржаји конфликата који су се у том
друштву у прошлости дешавали, а који су представљали или кохезивни фактор или
тачку дехомогенизације друштва.21 Да ли ће центрифугалне или центрипеталне силе преовладати, зависи и од тога да ли у некој заједници доминирају унутрашњи
сукоби и расколи или, пак, спољашњи сукоби који су последица релације са другим
заједницама, односно са етничким и верским групама, народима или државама.
Приликом разматрања историјског искуства као политичког чиниоца стратешке
културе посебно место треба посветити анализи политичког насиља и његове улоге током трајања једне државе, односно друштва. Са унутардржавног становишта
најеклатантнији пример политичког насиља представљају политичка убиства, затим политички преврати и различите форме насилне промене режима. У том контексту се могу посматрати и судбине српских нововековних монарха, на које указује
историчарка Дубравка Стојановић, истичући чињеницу да је једино кнез Милош
Обреновић умро природном смрћу у тренутку док је био на власти, док су сви остали монарси убијени или принуђени на абдикацију. Тиме је, како каже, „остварен
континуитет насилне смене власти као једна од доминантних особина политичког
живота.”22 Ова чињеница још више добија на значају ако се зна да је вероватноћа
насилне промене режима у некој држави знатно већа уколико су такви догађаји већ
забележени у њеној историји.23
20

Karl J. Fridrih, „Tradicija i autoritet”, u Čedomir Čupić, Politička antropoligija: hrestomatija, FPN i Čigoja
štampa, Beograd, 2002, str. 256.
21
„У земљи која је прошла кроз низ дубоких и често тешких и крвавих револуција, преовлађује израженија слободарска традиција у форми позитивне слободе и спремности на политичко учешће, док у срединама које су
ишле путем еволутивних промена, пучева и компромиса, у првом плану стоје вредности аутономије, односно негативне слободе и независности индивидуа и група, дакле тенденције ка либералној, а не популистичкој демократији.” Milan Matić, „Politička kultura”, u Enciklopedija političke kulture, Savremena administracija, Beograd, 1993, str. 835.
22
„Насилно је уклоњен Карађорђе, насилно су смењени кнез Милош и кнез Михаило после њихове прве
владе. Са места кнеза свргнут је кнез Александар Карађорђевић. Убијен је кнез Михаило. Краљ Милан 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 Петар револуционарним путем скинут с власти заједно са самом монархијом.”
Dubravka Stojanović, Ulje na vodi: Ogledi iz istorije sadašnjosti Srbije, Peščanik, Beograd, 2010, str. 44.
23
Dragan Simeunović, Državni udar ili revolucija, Simtrade, Beograd, 1991, str. 57.
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Политички систем као чинилац стратешке културе
Када је реч о политичком систему у контексту стратешке културе суштински важна питања су ко и како доноси одлуку. Одговором на питање ко разумеће се позиција институције или појединца који поседује највећу политичку моћ у држави, а одговором на питање како постаће јасна процедура на основу које се нека одлука доноси. Одговор на ова два, наизглед једноставна питања најпре треба потражити у
Уставу и законима којима се уређује највиши ниво власти. Међутим, то ипак није
довољно, јер да би се заиста на њих одговорило важно је сагледати на који начин
заправо функционише тројна подела власти на законодавну, извршну и судску. Данас се може сматрати да је владавина закона и независност судске власти „први
услов слободе”. Друге две, извршна и законодавна власт, подразумевају да постоје
најмање два различита тела, једно које доноси одлуке у сфери политике и друго
које доноси законе. С обзиром на то да је овде реч о две различите гране власти и
сам начин рада, у погледу транспарентности, различит је. Наиме, „о политици се
расправља тајно и донете одлуке се обзнањују само када тело које их доноси изабере да их обзнани или предузме акцију која открива њихову природу; док се предлози закона, без обзира одакле потичу, јавно разматрају и јавно оспоравају и они
не могу постати закон ако нису изложени расправи и нападу.”24
У оквиру поменуте тројне поделе власти, понекад је посебно важно разумети
однос институција и вође. Наиме, политичке заједнице у којима је развијен „култ вође” имају проблем са ауторитетом и ефикасношћу институција, а често се сусрећу
и са феноменом „сељења политичке моћи”. Дакле, потпуно независно од тога како
је то дефинисано Уставом и законима, позиција на којој се налази „вођа” заправо је
положај са највећом политичком моћи.25 Логичну последицу таквог стања друштва
представља и „слабост институција”, која такође упућује на политички систем у којем политичке партије и њихови интереси избијају у први план, испред националних
и државних интереса. Заобилазећи редовну процедуру и не поштујући принцип
транспарентности и право јавности да зна, органи политичких партија, а не званичне државне институције, постају центри политичке моћи у којима се доносе важне,
па и можда „судбоносне” државне одлуке.
Многе слабости политичког система у директној су вези са слабостима изборног
система, а изборни систем у великој мери осликава и све мањкавости укупног политичког стања једног друштва. У државама са дефицитом демократије изабрани политички представници народа су, с једне стране, независни од бирача који су их бирали,
али зато, с друге стране, врло зависни од руководства партије која их је кандидовала.
24

Džon Plamenac, Čovek i društvo: kritičko ispitivanje nekih važnih društvenih i političkih teorija od Makijavelija do Marksa, Službeni glasnik i CID, Beograd i Podgorica, 2009, str. 319.
25
Поред харизме која им је неопходна, Ле Бон сматра да вођама није потребно неко значајније образовање ни интелигенција. „Вођа може каткад бити и интелигентан и учен, но то му углавном више шкоди
него користи. Предочујући замршеност ствари, допуштајући да се све објасни и схвати, интелигентност
увијек чини човјека стрпљивим и отупљује интензивност и жестину увјерења која су потребна апостолима. Велики вође свих вијекова, нарочито они из револуције, били су страшно ограничени, а они који су
били најограниченији вршили су највећи утицај.” Gustav Le Bon, Psihologija gomile, Globus i Pravni fakultet
Sveuĉilišta u Zagrebu, Zagreb, 1989, str. 179.
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Фингирањем демократије постојањем вишестраначја, грађани, односно бирачи, практично нису реални актери у процесу доношења одлука, а њихово мишљење и глас бивају важни само на дан избора. Када се избори заврше њихови изабрани представници брзо забораве на дата обећања, па чак и на програм сопствене странке.
Посебну опасност у успостављању дугорочно одрживог демократског политичког система представља тренд да велики број младих људи, па и оних у зрелијем
животном добу, који се могу сматрати креативнијим и напреднијим слојем друштва
који треба да буде главни покретач прогресивних друштвених токова, показује аполитичност и апатију. На значај тог проблема својевремено је упозоравао и Токвил,
који је у томе видео већу опасност чак и од деспотизма и анархије, као два екстремна облика владавине.26 Због тога ове појаве треба схватити врло озбиљно, те
темељно и институционално радити на њиховом превазилажењу.
О стратешкој култури се не може расправљати уколико се не узме у обзир идеолошки оквир у којем се ствара и развија политички систем, али и кроз који се он посматра и вреднује. Важна својства која карактеришу све идеологије јесу да оне: „а)
нуде приказ постојећег поретка, обично у облику ’погледа на свет’; б) износе модел
жељене будућности, визију ’доброг друштва’ и в) објашњавају како може и како треба
да се изведе политичка промена – како да се од а) стигне до б).”27 Иако се у једном
тренутку појавило мишљење да је „време идеологија” прошло, реалност је заговорнике ове тезе брзо демантовала. Наиме, идеја о „крају идеологије” постала је актуелна у првим деценијама након Другог светског рата, када се веровало да је „економија
однела победу над политиком”. Међутим, иако је економија добила на значају, то не
значи да су идеологије постале превазиђене. Уосталом, зар и глобализам, који се често изједначава и са неолиберализмом, који у први план истиче економски просперитет, информациони напредак, повезаност и све већу међузависност друштвених заједница, ма у ком делу планете они били, није савремена идеологија.
Разматрајући карактер идеологија и идеолошке свести, академик Становчић посебно указује на три друштвене функције идеологије: (1) прва је интегративна
функција, с обзиром на то да „чланови једног датог друштва морају делити извесне
погледе и уверења о неким основним односима, о основама друштва у коме живе,
иначе друштво тежи распадању”; (2) друга је функција усмеравања, јер „свака идеологија изражава или имплицира систем вредности од којих се полази при одређивању друштвених циљева или усмерава понашање појединаца на такав начин да
се до њих што лакше и што пре дође”; (3) док је трећа функција легитимизација постојећег поретка, у којој она „рационализује одређени систем доминације и тиме
омогућава, а и сама је средство, манипулисања масама”.28 Због свог утицаја на мишљење, али и свеукупно друштвено деловање које се под њиховом утицајем испољава, идеологије су често перципиране и као „секуларне религије” које полажу пра26

„Важно је, дакле, борити се не толико против анархије или против деспотизма колико против апатије, која може подједнако изазвати било анархију или деспотизам.” Алексис де Токвил, Деспотска демократија: О утицају демократских идеја и осећања на политичко друштво, Службени гласник, Београд, 2016, стр. 67.
27
Endru Hejvud, Političke ideologije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005, str. 12.
28
Vojislav Stanovčić, Politička teorija I, drugo popravljeno i dopunjeno izdanje, Službeni glasnik, Beograd,
2008, str. 403.
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во на „монопол истине”. Као такве, оне „одбијају да толеришу супротне идеје и ривалска веровања” и служе као „средство друштвене контроле, обезбеђујући покорност и подређеност”.29
Политички системи могу се, у најопштијем смислу, поделити у две групе ‒ демократске и недемократске (аутократске). Изведена од грчких речи autos – сам и kratein – владати, аутократија се као облик владавине налази насупрот демократији (
demos – народ и kratein – владати), која подразумева владавину народа, односно
владавину на основу воље већине. Аутократијом се тако сматра облик личне власти у којем је власт неограничена и концентрисана на једном месту. У њој практично не постоје механизми контроле власти, док су слобода говора и медија ограничени и подлежу строгој цензури. Поред тога, у недемократским политичким системима, у остваривању власти, владе обично не презају од употребе силе. У њима је
употреба насиља неизоставни део политичког живота. Иако не постоји јединствена
подела, обично се недемократски, односно аутократски режими деле на традиционалне или класичне, међу које спада деспотизам, тиранија и апсолутна монархија и
на савремене у које се убрајају диктатура, цезаризам и тоталитаризам.30
Близак појму стратешке културе јесте појам политичке културе, који такође произилази из националне културе и може се користити за боље разумевање политичког система. Концепт политичке културе се, према Амонду и Веби, развио у три облика: „(1) партиципативна или грађанска политичка култура – одликује је развијена свест припадника неке политичке заједнице о политици као заједничком решавању друштвених проблема и питања, развијено и неговано схватање потребе и
осећаја обавезе да се размишља и учествује у одлучивању о јавним стварима и политичком систему као референтном институционалном оквиру тог учешћа; (2) парохијална политичка култура – коју карактерише неразвијена свест и представе о
ширим политичким процесима у политици и сужени, спорадични облици суделовања у активностима уже средине или одсуства ангажовања; (3) поданичка политичка култура – у којој је код људи присутно опажање ширих политичких процеса и
њиховог значаја, али су неразвијене потребе и вредности које би их подстакле да
самостално утичу на ток политичког живота и одлучивања и не постоји уверење да
су им политички живот и одлучивање приступачни.”31 На основу ова три типа политичке културе могу се развити три типа политичког понашања: грађанско, парохијално и поданичко који су у директној вези са политичким системом и, као такви,
представљају чинилац стратешке културе.
Анализирајући српску историју кроз призму дате типологизације политичке културе, почев од првих дана стварања модерне српске државе с почетка XIX века, па
до данас, може се уочити да српским друштвом доминирају парохијално и поданичко понашање, па самим тим парохијална и поданичка политичка култура. И поред
бројних покушаја да се српско друштво издигне и достигне виши степен политичке
29

Endru Hejvud, Političke ideologije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005, str. 10.
О различитим облицима личне власти, њиховим сличностима и разликама, видети у: Todor Kulić,
Oblici lične vlasti: sociološka studija o ideologiji i organizaciji uticajnih evropskih oblika lične vlasti od antike do
savremenog doba, drugo dopunjeno izdanje, Službeni glasnik, Beograd, 2009.
31
Miodrag Đorđević, Istraživanja politike: bihejvioralni pristup, Službeni glasnik, Beograd, 2012, str. 101.
30
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културе, грађанску политичку културу, оно у томе, услед различитих спољних и унутрашњих околности, ипак није успело. Основну препреку жељи и покушајима за
квалитативном променом представљају слепа и поданичка послушност развијана
под ауторитетом политичког вође, као и недовољна образованост и политичка просвећеност српског друштва. Гледано кроз историју, институције грађанског друштва
су готово увек остајале у сенци вођа, које је српски народ радо бирао и следио.
Упркос томе што није мали број оних који су постали бриљантни научници и уметници светског гласа, већина српског становиштва је ипак остала недовољно образована и политички просвећена. Стога речи српског просветитеља Доситеја Обрадовића „Књиге браћо моја, књиге, а не звона и прапорце!“ и данас, после више од
два века од када су први пут изречене, упозоравајуће одзвањају.

Уверења елита као чинилац стратешке културе
Поред велике помоћи у разумевању деловања појединаца и елита у сфери политике коју нуди теорија о homo economicus-у значајан допринос даје и теорија о homo
politicus-у. Наиме, homo politicus (политички човек – политичар) у центар свог интересовања и деловања ставља моћ. Карактерише га изразито јака жеља за моћи као
средству којим своју вољу може да намеће другима.32 Без усмереног и перманентног
проучавања деловања политичких елита тешко се може разумети како homo politicus
користи политичку моћ, али и шта је све спреман да жртвује да би је стекао, одржао и
увећао. Уверења и понашања политичких елита у оквиру теорије о homo politicus-у
имплицитно нуде многа објашњења у домену стратешке културе једног народа.
Eлите представљају једну свесну и интересима повезану групу људи, која поседује извесни степен политичке моћи, па самим тим и утицај на најзначајније друштвене токове. Према тврдњама Греатана Москеа, „политичка моћ је увек била, и
увек ће бити, вршена од организоване мањине, која је имала и имаће средства,
различита у различитим временима, да успостави своју моћ над већином”.33 За
разлику од масе или „гомиле”, како је Ле Бон назива, која личи на неповезану скупину којој недостаје самосталност, иницијатива, организованост, усмерено и рационално понашање, елита је свесна својих циљева и тежи њиховом остварењу. „У поређењу с масама, које ће увек бити неорганизоване, елите ће бити организоване и,
ако не сасвим сједињене, показаће јединство које ће гарантовати њихов опстанак
независно од демократских изборних процеса. Квалитети који су потпора елити
разликоваће се од једног историјског периода до другог, али у модерном индустријском друштву преовлађују богатство, знање и бирократске вештине.”34
32

Харолд Ласвел констатује да homo politicus: „(1) захтева власт и друге вредности само као основу
моћи; (2) незасито тражи моћ само за себе као „Ја” различито од других; (3) потпуно је способан да стекне и споји вештине сврсисходне својим захтевима; (4) своја очекивања фокусира на прошлост и будуће
могућности испољавања моћи.” Miodrag Đorđević, Istraživanja politike: bihejvioralni pristup, Službeni glasnik,
Beograd, 2012, str. 81.
33
Према, Vukašin Pavlović, Politička moć, Zavod za udžbenike, Beograd, 2012, str. 71.
34
Norman Beri, Uvod u modernu političku teoriju, drugo izdanje, Službeni glasnik, Beograd, 2012, str, 342.
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Политичке вође су, обично, више одраз воље елита које их делегирају, а мање
масе (обичних грађана – гласача) која их бира. Треба нагласити и то да масе имају
потребу да буду вођене, као што вође имају потребу да имају масе којима се обраћају. То је један сложен и нужан однос, јер је очито да једни без других не могу да постоје. „Гомила је послушно стадо које се не би никада могло решити господара.”35 Користећи расположиве ресурсе, попут медија, политичке елите, нарочито преко политичких вођа које, по правилу, поседују особине вештих говорника, лако могу да усмеравају енергију и активност масе у смеру у којем желе. Тако се та енергија може
усмерити и ка насиљу, које су масе склоне лако да подрже: „Привлачност коју зло и
злочин имају за менталитет гомиле није никаква новост. Гомила ће увек поздравити
насиље, примећујући задивљено: можда је подло, али је врло интелигентно.”36
Посебно важан разлог због којег је у проучавању стратешке културе неког народа важно анализирати уверења која су преовлађујућа међу његовим елитама, јесте
то што су управо елите, а не широке народне масе, те које креирају, доносе и спроводе најзначајније одлуке у сфери политике, економског развоја, безбедности и сл.
У анализи уверења и понашања елита, са данашњег становишта, врло је важно сагледати којим се то принципима, односно вредностима, те елите руководе: традиционалним (очување државног суверенитета, територије и националног идентитета
и сл.) или модерним (профит, бољи животни стандард, визна либерализација, слободна трговина, и сл.).
Чињеница је да потрошачко друштво ствара елите које све, па чак и човека, виде као робу (ресурс), чиме традиционалне и нематеријалне вредности губе на значају. Критика друштвених, посебно политичких елита које ниподаштавају човека и
његове индивидуалне вредности, а све ради тежње да несметано владају и себично деле материјалну добит, коју је још у првој половини XIX века изрекао Токвил,
као да се односи на данашње доба: „Рекло би се да владари нашег времена теже
томе да с људима изведу велике ствари. Волео бих да нешто више мисле на то да
створе велике људе; да мање цене творевину, а више творца, и да се стално сећају тога да нација не може дуго остати снажна када је сваки човек у њој индивидуално слаб, као и да још нису пронађене такве друштвене форме ни политичке комбинације које би могле створити енергичан народ од малодушних и млаких грађана.”37 Нажалост, снажан је утисак да политичке елите, посебно у државама са дефицитом демократије, од својих грађана радије стварају послушнике, а не креативне и слободомислеће људе.
У овом контексту такође је важно имати у виду прилично неравномерну расподелу богатства која је концентрисана код врло ограниченог броја људи, што их препоручује и као неформалне центре политичке моћи.38 Различити ниво богатства,
35

Gustav Le Bon, Psihologija gomile, Globus i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1989, str. 114.
Prema, Hana Arent, Izvori totalitarizma, FIK 94, Beograd, 1998, str. 315.
37
Алексис де Токвил, Деспотска демократија: О утицају демократских идеја и осећања на политичко друштво, Службени гласник, Београд, 2016, стр. 81.
38
Колико је велики јаз између богатих и сиромашних најбоље осликавају следећи редови: „Већ данас
један одсто најбогатијих поседује половину свеукупног светског богатства. Што је још већи разлог за узбуну, стотину најбогатијих људи на свету поседује више него четири милијарде најсиромашнијих.” Juval
Noa Harari, 21 lekcija za 21. vek, Laguna, Beograd, 2019, srt. 108.
36
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односно неједнакост у економској сфери, обично доводи и до неједнакости у домену политике, тј. у поседовању основних политичких права и могућности утицаја на
одлуке, као и сам процес доношења одлуке.39 С друге стране, чак и најмања политичка неједнакост води ка значајној економској неједнакости.40 Политичка неједнакост, али и врло изражена економска неједнакост, обично се доводе у везу са правдом, односно неправдом. Зато је тежња за успостављањем „праведног друштва”, у
којем ће сви грађани, без обзира на њихове разлике, имати „једнаку шансу”, политички идеал сваког демократски уређеног друштва.
Када је реч о елитама и њиховим уверењима једно од кључних питања јесте:
да ли оне имају, или могу да имају, своју субкултуру, независну, па чак и различиту од колективитета којем припадају? Уколико је одговор на ово питање потврдан, може се закључити да се проучавање стратешке културе ради предикције
понашања неке државе не сме свести само на проучавање стратешке културе и
њених извора који се односе искључиво на колективитете, односно доминантну
нацију или верску групу већ нужно мора да укључи и све специфичности и интересе њених политичких елита. На очигледност оваквог закључка упућује и недавно искуство малих балканских држава, Црне Горе и Северне Македоније, када су
њихове политичке и војне елите донеле једну важну стратешку одлуку, независно
од воље народа – одлуку о чланству у НАТО. За грађане Северне Македоније то
је било посебно осетљиво питање, јер се није односило само на сферу безбедности већ је претворено и у идентитетско питање које је подразумевало чак и промену имена државе.41 Анализом стратешке културе ових народа тешко да би се
могао предвидети овакав исход.
39

Жан-Жак Русо је у свом делу које носи назив „О пореклу и основама неједнакости међу људима”
указао на две врсте неједнакости, с тим да је посебну пажњу у анализи посветио друштвеној неједнакости, коју су људи у свом цивилизацијском развоју створили. „У људском роду разликујемо две врсте неједнакости. Једну називам природном или физичком, јер је успостављена природом, а појављује се као
разлика у годинама, здрављу, телесној снази, духовним и душевним способностима. Другу бисмо могли
назвати моралном или политичком, јер зависи од извесног споразума, а људи су пристали да је успоставе или су је бар одобрили. Она се састоји у разним преимућствима која једни уживају на штету других,
као што је бити имућнији, уживати веће поштовање, бити моћнији, или чак принудити друге на покорност.” Жан-Жак Русо, Друштвени уговор – О пореклу и основама неједнакости међу људима – Расправа о наукама и уметностима, треће издање, Филип Вишњић, Београд, 2016, стр. 187.
40
Заступници класичног либерализма тврде да би „кретање ка једнакости било неправедно, пошто би за
нужну последицу имало давање истог прихода појединцима који различито доприносе економској производњи.” Norman Beri, Uvod u modernu političku teoriju, drugo izdanje, Službeni glasnik, Beograd, 2012, str, 206.
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Олуку о приступању Црне Горе у НАТО донео је Парламент, иако је уобичајена пракса да се код
овако важних питања провери и воља народа, најчешће референдумом. Одлуку о приступању Македоније у НАТО донео је такође Парламент, али уз претходно спроведен „необавезујући референдум”, на
којем је питање гласило „Да ли сте за чланство у ЕУ и НАТО, са прихватањем споразума између Републике Македоније и Републике Грчке?”, који је подразумевао решење вишедеценијског спора променом
имена у Република Северна Македонија. Да би референдум могао да се сматра успелим било је потребно да на гласање изађе половина уписаних бирача плус један и да више од половине гласа „за”.
Због позива на бојкот више опозиционих партија, на референдуму је гласало свега 36,79% уписаних бирача, док је на референдумско питање 91,37% грађана одговорило потврдно. Међутим, то није била
препрека владајућим политичким елитама да на референдуму прогласе „победу”, коју су, наравно из
својих интереса, подржале западне државе и чланице НАТО-а. Права „воља грађана” заправо није ни
била важна.
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С друге стране, поставља се питање да ли се може говорити о истој стратешкој
култури код различитих политичких вођа једног истог народа? Њихове разлике могу указивати на: (1) различите историјске периоде у којима су живели, (2) различите
политичке и економске околности у којима су деловали, (3) различите идеологије
које су представљали или (4) различите личне карактеристике (темперамент, интелигенција, образованост, личне моралне вредности, васпитање и сл.). Ако је реч о
политичким елитама и вођама истог народа који живе у истом времену, разлика се,
поред оне која се испољава на основу личних карактеристика, првенствено огледа
у идеолошкој матрици која представља основу њиховог резоновања и деловања.
Тако се потпуно различити однос политичких елита, као и политичких вођа, може
очекивати код оних који припадају левом у односу на оне који припадају десном политичком спектру. Наиме, разлика у вредностима које чине основу њихове идеолошке позиције ствара разлику и у њиховом размишљању и деловању.

Војна организација као чинилац стратешке културе
Да би се у потпуности разумео овај чинилац стратешке културе неопходно је сагледати формалну позицију војске у структури државе, као и неформалну улогу и
утицај војних елита у друштву. Стога је врло важно уочити и сложен однос ауторитета, утицаја и идеологије војних и невојних група.42 Односи војне и политичке елите неминовно се рефлектују на све друге односе и процесе у држави и друштву.
Оног момента када ауторитет војних кругова надвлада ауторитет цивилних представника, цивилна власт може и треба да се сматра угроженом. То уједно значи, са
становишта проучавања стратешке културе, да се могућност примене силе у решавању политичких и виталних националних интереса драматично повећава.
Никако се не сме сметнути с ума да је однос цивилних власти и војске један
уређен и на хијерархијском принципу дефинисан однос. Познати пољски социолог
Јиржи Виатр говорио је да: „Основни узрок послушности (или непослушности) армије није физички, већ психолошки. У погледу физичке равнотеже снага, ма која
армија може лако да победи ненаоружане цивиле. … Међутим, војска обично поседује моћ да влада али не поседује увек и вољу.”43 Такво стање он објашњава доминантном политичком културом, јер управо она одређује „како ставове војске, тако и
ставове народа према војсци.”44 Демократски стандарди подразумевају да цивилна
власт командује војском и одлучује о њеноj употреби у циљу очувања безбедности
и одбране државе и њених интереса.
Централна тачка цивилно-војних односа заправо је однос официрског кора, као
управљачког елемента војне структуре од најнижег ка највишем нивоу, према држави и власти. Зато се сматра да су „друштвени и економски односи између војске
и остатка друштва обично израз политичких односа између официрског кора и др42

Semjuel P. Hantington, Vojnik i država: teorija i politika civilno-vojnih odnosa, CSES, FPN i Diplomatska
akademija, Beograd, 2004, str. XVII.
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Jerzy Wiatr, „Armija”, Enciklopedija političke kulture, Savremena administracija, Beograd, 1993, str. 60.
44
Исто.
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жаве.”45 Међу стручном, а и широм јавношћу, влада неподељен став да је официрски позив најснажнији и најефикаснији када је најближи професионалном идеалу,
који подразумева стручност, одговорност и припадност групи. Поред тога, професионализам подразумева и одређен степен независности од утицаја политичара и
њихове политичке комбинаторике. „Деполитизација војске је услов без кога демократија не може да постоји, јер политизована војска или поставља сопствене лидере на руководеће положаје у држави, или њоме манипулишу лидери одређене политичке опције.”46 Директно мешање политике у војне послове, али и мешање војника у политичка одлучивања, може се негативно одразити и на кохезију војске као
групе. Подељеност официрског кора може довести и до унутардржавног сукоба. Како Хантигтон каже: „Шта је политички привлачно једног дана биће заборављено
следећег. Оно што је политички привлачно за једног човека изазваће код другога
мржњу.”47 Управо због ових разлога важно је да војска остане професионална и деполитизована, јер само таква може да испуни очекивања грађана и да одговори
својој друштвеној и државној улози.
Описујући државу, Вебер је говорио да је једна од њених основних карактеристика монопол над легитимном употребом физичке силе.48 Такав став, заправо,
значи да држава има монопол и над војном професијом, односно да је војна професија у директној функцији државе. Другачије речено: „Баш као што рат служи циљевима политике, војна професија служи циљевима државе.”49 Понашање официра и војника дефинисано је строгим правилима заснованим на принципима хијерархије и једностарешинства. Мешањем у политичка питања нарушава се интегритет
војника, његова независност и професионалност. Начин обуке заснован на строгој
дисциплини, понекад и на дрилу, код војника изграђује неупитан однос према наређењима која добија од својих претпостављених.50
Насупрот Хантингтону, који у први план истиче професионализам, Самјел Фајнер наглашава значај политичке културе одређеног друштава. Он сматра да је цивилна контрола војске јача у оним државама које имају висок степен политичке културе, која омогућава да однос цивилних власти и војске буде јасније дефинисан,
вреднован и институционализован. Насупрот њима, државе са нижим нивоом политичке културе, односно државе које имају слабе институције, склоније су државним
45
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akademija, Beograd, 2004, str. 82.
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Maks Veber, Politički spisi, Filip Višnjić i Službeni glasnik, Beograd, 2006, str. 434.
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Semjuel P. Hantington, Vojnik i država: teorija i politika civilno-vojnih odnosa, CSES, FPN i Diplomatska
akademija, Beograd, 2004, str. 80.
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Дисциплина је важна компонента у минимализацији индивидуалног и изградњи колективног деловања. Вебер о њој каже: „По својој садржини, дисциплина не представља ништа друго до доследно рационализовано, тј. плански увежбано, прецизно спровођење примљене наредбе (које безусловно искључује
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Vlast, Mediterran Publishing, Novi Sad, 2014, str. 261.
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ударима.51 Зато је важно радити на изградњи институција, које ће својом професионалном аутономијом заслужити поштовање и поверење грађана, уместо на јачању
ауторитета појединаца и јачању „култа личности”.
Бољем разумевању цивилно-војних односа, као и самог начина функционисања
војне организације, може помоћи концепт војне културе. Војна култура је релативно
нови појама и, једнако као и стратешка култура, у блиској је вези са политичком,
као и организационом културом. Заправо, војна култура се обично посматра као организациона култура оружаних снага, али она осликава и укупан однос према рату,
начину на који треба водити рат и у које сврхе. Може се рећи да је војна култура
кључни концепт који помаже разумевању промена у војној организацији, а која се
формира и изграђује под утицајем више фактора, међу којима су, свакако, историја,
професионални етос, географија, друштвени миље у којем војна организација
функционише, недавна војна искуства, као и национална култура, која уједно представља и њену основу. 52
Како су се вредносни систем, па самим тим и војна култура, временом мењали
може се пратити и на основу текста заклетве коју војници полажу приликом ступања у војне редове. Наиме, текст војничке заклетве садржи најважније друштвене
вредности према којима се војници обавезују да ће их бранити. Заклетва има јак
симболичан значај и кроз њу се пројектује вредносни систем које одређено друштво у датом историјском тренутку промовише.53 У тексту заклетве обично се наглашава и спремност на највећу жртву како би се поменуте националне вредности
браниле и одбраниле.
Развојем националне свести и стварањем националних држава, национализам,
као идеологија, постао је главни покретачки фактор целокупног друштва, па тако и
војске. Иако у себи садржи емоционалну и афективну компоненту, национализам
треба разликовати од патриотизма, који је био распрострањен и негован међу ширим друштвеним слојевима, кроз културу, поезију, ликовну и музичку уметност.54
Национализам је, с једне стране, одличан механизам који може да мотивише и мобилише официрски кор, али и друге слојеве друштва да се боре, па чак и жртвују
своје животе за добробит отаџбине. С друге стране, такво стање свести официра и
војника, као једног специфичног дела друштва које је овлашћено да употребљава
физичку силу, може имати и своје негативне последице. Наиме, ризикујући сопствени живот служећи нацији, какао сматра пољски социолог Јиржи Виатр, „профе51
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Патриотизам, који потиче од латинске речи patria, што значи „отаџбина”, представља осећање,
психолошку приврженост сопственој нацији, или дословно: „љубав према сопственој земљи”. Близак
термин, са којим се често меша, јесте национализам. Национализам има доктринални карактер и
отелотворује веровање да је нација, на неки начин, централни принцип организације. Ипак, нису све
патриоте националисти, с обзиром на то да сви они који се идентификују са нацијом или је чак само
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Endru Hejvud, Političke ideologije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005, str. 175.
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сионални војници су понекад склони да себе сматрају некаквом самоизабраном
елитом.” Пошто је њихова улога да бране државу и нацију, верују „да им припада
право (као и способност) да одреде шта је то национални интерес.” Због тога, у одређеним случајевима то може да доведе и до узурпације државне власти од стране
војске или њених делова, односно „самозваних чувара националних интереса.”55
Услед честе политичке нестабилности у држави, која неминовно потреса читаво
друштво, може доћи и до политичке злоупотребе војске. У таквим смутним временима каријера официра обично почне да зависи од њихове подобности, а не способности, што има за последицу негативну селекцију руководећег кадра. С обзиром
на то да је српску (југословенску) државу пратила честа, а понекад и врло драматична промена власти, поменута судбина није заобилазила ни њен официрски кор.
Многи угледни официри и генерали критиковали су такав однос власти, наглашавајући неопходност да се на руководећим положајима постављају људи од знања и
кредибилитета, а не послушници и мање способни. „Политика је радила годинама,
да убије у војсци осећај одговорности, који је основица сваког духа. Гледали смо
како су систематски избацивани из војске бриљантни официри, који нису били довољно еластични. Они који остадоше постадоше плашљиви, јер им је била потребна плата за живот. То је била слаба страна у стварању команданата за велико, непознато на бојишту.”56 Последице мешања политике у кадровање и чисто војна питања могу да буду вишеструко опасне. С једне стране, ствара се слаба и недовољно професионална армија, која неће бити спремна да на ефикасан начин одговори
безбедносним изазовима, док се, с друге стране, отвара могућност да и војска почне да се меша у политику, што по сваку демократску државу и власт представља
опасност. Једна од могућих последица овог другог исхода јесте државни удар, односно пуч, као његова милитантнија форма.

Уместо закључка
Стратешка култура је, као уосталом и национална култура, научено понашање.
Оно се стиче и уобличава кроз сложени процес васпитања и образовања, у којем
значајну улогу имају породица, школа, радна средина, обичаји специфичне друштвене групе којој појединац припада, као и друштвено-политички систем у којем
он, као и друштвена група којој припада, живе и развијају се. Обликовање стратешке културе је, са становишта државе, дугорочан, али ипак управљив процес, за
који је, поред добро осмишљене стратегије, неопходна и њена доследна примена
кроз неколико генерација. Дакле, може се закључити да политички чиниоци стратешке културе имају велики, ако не и пресудан значај у њеном обликовању. За разлику од физичких и социо-културолошких чинилаца, које је теже, а неке од њихових
елемената чак и немогуће мењати, као што су рецимо географски положај и клима,
политички чиниоци стратешке културе подложнији су променама.
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Jerzy Wiatr, „Armija”, Enciklopedija političke kulture, Savremena administracija, Beograd, 1993, str. 59-60.
Prema, Mile Bjelajac – Predrag Trifunović, Između vojske i politike: Biografija generala Dušana Trifunovića
1880-1942, INIS Beograd i Narodni muzej Kruševac, 1997, str. 199.
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За изградњу и обликовање стратешке културе неког народа пресудно је важно његово историјско искуство, као и однос према прошлости што се огледа кроз „колективно сећање”. Сасвим сигурно, разлике у стратешкој култури су, у великој мери, последица различитог историјског развоја и судбине самих народа и држава. На примеру
Србије и српског народа може се видети колико се, у релативно кратком времену, по
интензитету врло снажних и драматичних догађаја збило, а који су оставили неизбрисив траг на историјски развој српске државе и друштва, па тако и на обликовање његове специфичне стратешке културе. Размере таквих догађаја најсликовитије описују подаци које, на основу квантитативне анализе историчара Мирослава Јовановића, износи Дубравка Стојановић: „Снажне унутрашње напетости у динамичном оквиру 19. и
20. века произвеле су готово драмски набијену модерну политичку историју Србије. У
та два века Србија је ратовала десет пута. Седам пута – најчешће насилно – смењене
су династије и целокупне државне елите. У времену од 1835. године до 2006. промењено је једанаест устава. Десет пута изведен је – у највећем броју случајева драстичан – заокрет у спољној политици. Границе су мењане седам пута: од устаничке Србије до Југославије, и назад. Државно-правни оквир промењен је, такође, седам пута: од
Кнежевине и Краљевине Србије до Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Краљевине Југославије, затим до СФРЈ, СРЈ, СЦГ и, на крају, Републике Србије. Политички системи мењали су се од оријенталне деспотије, преко покушаја просвећеног апсолутизма, парламентарне монархије, краљеве диктатуре, комунистичке диктатуре, меког
социјализма, тврдог национализма, до покушаја демократије. Три пута је била окупирана, три пута ослобађана, а Београд је пет пута био бомбардован.”57 Иако је, како то
каже Тодор Куљић, „службена верзија сваке историографије увек прожета селективним сећањем и организованим заборавом”,58 држава мора да преузме обавезу да сопственој јавности представи реалну, на чињеницама засновану историју, као би она могла да буде права „учитељица живота”. Народи којима политичке елите сваки пут, приликом доласка на власт, са собом доносе и „сопствено виђење прошлости”, које постаје обавезно штиво историјских читанки, бивају изложени великим ризицима да понове исте или сличне грешке, које их сваки следећи пут све скупље коштају.
Изградња праведнијег политичког система, заснованог на демократским принципима, у којем ће институције бити гаранти заштите права и слободе њених грађана, мора бити приоритет и основа изградње и обликовања стратешке културе. Дакле, претпоставка је да што је политички систем више демократски, а мање ауторитаран, односно што су права и слободе грађана веће, то је већа и њихова спремност да бране државу и вредности које она промовише. Да таква веза заиста постоји сматрао је и познати српски песник и дипломата Јован Дучић: „Патриотизам српски огледао се на бојном пољу увек према оном колико су били слободни режими у
његовој земљи. Држава старог краља Петра је била најспособнија какву смо у историји имали, а стога су се његови војници показали најхрабријим у Европи.”59
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Miroslav Jovanović, „Srbija 1804-2004: razvoj opterećen diskontinuitetima (sedam teza)”, u: Srbija 18042004. Tri pogleda ili poziv na dijalog, Beograd, 2005, str. 149-205, Prema, Dubravka Stojanović, Ulje na
vodi:Ogledi iz istorije sadašnjosti Srbije, Peščanik, Beograd, 2010, str. 59-60.
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Todor Kuljić, Prevladavanje prošlosti: uzroci i pravci promene slike istorije krajem XX veka, Helsinški odbor
za ljudska prava u Srbiji, Beograd, 2002, str. 44.
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Јован Дучић, Јутра са Леутара, Ризница, Београд, 2006, стр. 97-98.
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Вредности којима се политичке, али и друге друштвене елите руководе у великој
мери указују на циљеве, као и избор начина деловања, посебно када је у питању
претња и употреба силе у њиховом остваривању. Да употреба силе у остваривању
националних интереса, нарочито када је реч о интересима малих и средњих држава,
не може бити делотворна без адекватне дипломатске припреме може се закључити
на основу деловања српске политичке и интелектуалне елите 19. века, чије је искуство морало да буде наук будућим генерацијама. Како истиче академик Димић: „Њихово искуство је говорило да, уз сва разочарења, бављење политиком учи да треба
смиривати догађаје који користе другима, утишавати процесе чије је распламсавање
у супротности са властитим интересима, суптилно дефинисати властите интересе и
уклапати их у глобалне концепције, отпочињати ратове само онда када је унапред
обезбеђена (дипломатијом) заштита резултата који ће бити остварени.”60 Дакле, како
би важне политичке и стратешке одлуке биле спроводиве и дугорочно одрживе, друштвене елите морају да имају изграђену свест о националним интересима и циљевима. Истовремено, неопходно је да елите буду способне да реално сагледају могућности сопствене државе и да раде на њиховом унапређењу, али и да добро разумеју
глобалне токове и интересе светских и регионалних сила.
Војна организација и њена субкултура представљају посебно осетљив сегмент
политичких чинилаца стратешке културе. Положај војске у једној држави регулисан је
Уставом и законима, а њена стварна улога и друштвени утицај политичком културом.
Због честе потребе да се оружјем бори за слободу, војска је у српском друштву одувек имала значајно место и улогу. Од времена обнове нововековне српске државе,
па кроз цео XIX, као и кроз већи период XX века, војска је била један од најважнијих
стубова државе и власти. С краја XIX и у првим годинама XX века српска војска била
је институција која је великим делом представљала и покретач свеукупног државног
напретка. Српски официрски кор је, поред државних чиновника, учитеља, свештеника, богатијих трговаца и занатлија, представљао елиту друштва тога доба. Све до
уједињења 1918. године и стварања заједничке државе, у редовима српске војске нарочито је негован патриотизам и национални дух који су јој, упркос бројним жртвама,
обезбедили победу у Првом светском рату. Нова заједничка држава Јужних Словена
је од првог дана имала кризу националног јединства, која се из сфере политике неминовно преливала и на функционисање државних институција. Овај проблем, који је
пратио обе југословенске армије, посебно се испољио у брзом слому војске Краљевине Југославије у краткотрајном Априлском рату 1941. године, као и кроз нефункционалност и неспособност Југословенске народне армије почетком деведесетих година прошлог века да заштити државу у тренуцима када је почео њен насилан распад.
Спремана да пружи јак отпор спољном непријатељу, југословенска војска се практично оба пута распала услед недостатка кохезије, која је првенствено недостајала на
државном, политичком нивоу. Савремена српска војска, иако устројена на принципима професионалне војске, покушава да реафирмише традиционалне вредности српске војске XIX и с почетка XX века, у првом реду патриотизам, који подразумева и
спремност на жртву ради заштите националних интереса.
60
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70

Концепт стратешке културе

Литература
[1] Alastair Iain Johnston, „Thinking аbout Strategic Culture”, International Security, Vol. 19,
Nо, 4, Spring 1995, pp. 32-64
[2] Asle Toje, „Strateška kultura kao analitički alat”, Strateška kultura i reforma sektora bezbednosti, Bezbednost Zapadnog Balkana, Godina 4, Broj 14, jul-septembar 2009.
[3] Čedomir Čupić, Politička antropoligija: hrestomatija, FPN i Čigoja štampa, Beograd, 2002.
[4] David Marsh i Gerry Stoker, Teorije i metode u političkoj znanosti, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2005.
[5] Dragan Simeunović, Državni udar ili revolucija, Simtrade, Beograd, 1991.
[6] Dubravka Stojanović, Ulje na vodi: Ogledi iz istorije sadašnjosti Srbije, Peščanik, Beograd,
2010.
[7] Džon Plamenac, Čovek i društvo: kritičko ispitivanje nekih važnih društvenih i političkih teorija od Makijavelija do Marksa, Službeni glasnik i CID, Beograd i Podgorica, 2009.
[8] Enciklopedija političke kulture, Savremena administracija, Beograd, 1993.
[9] Endru Hejvud, Političke ideologije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
[10] Gedi, Noa, i Yigal Elam. „Collective Memory -What Is It?” History and Memory, Vol. 8, No.
1/1996, (30-50)
[11] Graham Wallas, Human Nature in Politics, Houghton Mifflin Compani, Boston and New
York, 1916.
[12] Gustav Le Bon, Psihologija gomile, Globus i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb,
1989.
[13] Hana Arent, Izvori totalitarizma, FIK 94, Beograd, 1998.
[14] John Baylis, Јarnes Ј. Wirtz and Colin S. Gray, Strategy in the Contemporary World,
Fourth Edition, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom, 2013.
[15] Joseph S. Nye, Jr. Soft Power: The Means to Success in World Politics, PublicAffairs,
New York, 2004.
[16] Juval Noa Harari, 21 lekcija za 21. vek, Laguna, Beograd, 2019.
[17] Maks Veber, Politički spisi, Filip Višnjić i Službeni glasnik, Beograd, 2006.
[18] Maks Veber, Vlast, Mediterran Publishing, Novi Sad, 2014.
[19] Mile Bjelajac – Predrag Trifunović, Između vojske i politike: Biografija generala Dušana
Trifunovića 1880-1942, INIS Beograd i Narodni muzej Kruševac, 1997.
[20] Miodrag Đorđević, Istraživanja politike: bihejvioralni pristup, Službeni glasnik, Beograd,
2012.
[21] Norman Beri, Uvod u modernu političku teoriju, drugo izdanje, Službeni glasnik, Beograd,
2012.
[22] Semjuel P. Hantington, Vojnik i država: teorija i politika civilno-vojnih odnosa, CSES, FPN i
Diplomatska akademija, Beograd, 2004.
[23] Todor Kulić, Oblici lične vlasti: sociološka studija o ideologiji i organizaciji uticajnih
evropskih oblika lične vlasti od antike do savremenog doba, drugo dopunjeno izdanje, Službeni
glasnik, Beograd, 2009.
[24] Todor Kuljić, Prevladavanje prošlosti: uzroci i pravci promene slike istorije krajem XX veka,
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd, 2002.
[25] Vojislav Stanovčić, Politička teorija I, drugo popravljeno i dopunjeno izdanje, Službeni
glasnik, Beograd, 2008.

71

ВОЈНО ДЕЛО, 8/2019
[26] Vukašin Pavlović, Politička moć, Zavod za udžbenike, Beograd, 2012.
[27] Алексис де Токвил, Деспотска демократија: О утицају демократских идеја и осећања на политичко друштво, Службени гласник, Београд, 2016.
[28] Драгана Дулић, Мировне и хуманитарне операције, Службени гласник и Факултет
безбедности, Београд, 2008.
[29] Жан-Жак Русо, Друштвени уговор – О пореклу и основама неједнакости међу људима – Расправа о наукама и уметностима, треће издање, Филип Вишњић, Београд, 2016.
[30] Јован Дучић, Јутра са Леутара, Ризница, Београд, 2006.
[31] Љубодраг Димић, „Србија 1804-2004: суочавање с прошлошћу”, у Србија 1804-2004.
Три виђења или позив на дијалог, друго издање, Београд, 2009.
[32] Макс Вебер, Привреда и друштво, Просвета, том први, Београд, 1976.
[33] Светлана Атанаревић, Вања Роквић, „Разумевање концепта војне културе”, Теме,
број 4/2013.
[34] Срђан Старчевић, „Самоконтрола као вид демократске цивилне контроле војске”,
Војно дело, пролеће/2011.
[35] Тодор Куљић, Култура сећања, Чугоја штампа, Београд, 2006.
[36] Фернан Бродел, Медитеран, Центар за геополитику, Београд, 1995.
[37] Џералд Гаус, О филозофији, политици и економији, Службени гласник, Београд,
2012.

72

DOI: 10.5937/vojdelo1908073S

РЕЛИГИЈА КАО ФАКТОР СТРАТЕШКЕ
КУЛТУРЕ НА ПРИМЕРИМА
ХРИШЋАНСТВА И ИСЛАМА
Милован Р. Суботић∗
Универзитет одбране у Београду,
Институт за стратегијска истраживања

ешко је замислити да узбудљива човекова пустоловина за време
Т
његовог трајања у простору и времену може проћи без појаве неких
темељних друштвених битности које га прате током целе његове историје.

У оваква темељна обележја људске цивилизације свакако спадају религија
и рат. Они представљају нераздвојиве делове људске судбине, па их је
једноставно немогуће занемарити. Јер, рат и религија очигледно су опречне појаве, а опет су се тако често знале помешати и једна другу потпомагати као да их ништа битно не раздваја. Пометњу је додатно увећавала спознаја да сва религијска учења не гледају једнако на рат. Напротив, неке религије су умногоме благонаклоне према обредним жртвовањем заробљеника и симболичким оправдањем окрутности, док га друге потпуно осуђују
и забрањују својим верницима да у њима, као и у самом рату, учествују. С
обзиром на то да се стратешка култура, као релативно нов појам, темељи
на специфичном скупу уверења, ставова и праксе везане за употребу силе
у оквиру једне групе, чињеница да су као један од значајнијих фактора
стратешке културе препознати религиозни текстови и њихове интерпретације, наглашава важност изучавања феномена религије у контексту стратешке културе. Узимајући у обзир вредности и норме које се могу извући из
религијског контекста, јасно је да, као такве, могу значајно утицати на стратешку културу одређених етно- религијских колективитета, у коначном и
државе-нације, тако што ће створити линију разграничења између онога
што је „дозвољено”“ и онога што није у употреби силе.
Која је разлика, у вези с овим проблемом, између архаичних политеистичких друштава и савремених монотеизама, тј. када превладава
функционалистички, а када легитимацијски приступ према ратовима?
Шта је концепт тзв. праведног рата у религијској вокацији? Какав је став
хришћанства (на примеру његових двају деноминацијa: римокатоличанства и православља) и ислама према употреби силе? То су само нека
од питања на која ће, консултујући савремену литературу из различитих области друштвених наука, покушати да одговори овај рад.
Кључне речи: стратешка култура, политеизми, монотеизми, праведни рат, хришћанство, ислам
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Контекст стратешке културе и спона са религијом
днос према стратешком мишљењу и, уопште узевши, према проучавању страО
тегије, представља „стар приступ, како у практичној политичкој делатности актера у међународним односима, тако и у академском свету”. У новије време каракте1

ристично је изучавање стратегије путем етаблираних стратешких студија, што је било
у епицентру битности за време хладног рата. Истраживања стратешке културе у овом
периоду била су фокусирана на понашање двеју суперсила, с посебним акцентом на
области њихових нуклеарних стратегија. Крајем двадесетог века, са окончањем хладноратовске напетости, и у времену у којем је требало да превладају демократија,
људска права и слободе и последично створе трајни глобални мир, сматрало се да је
време стратегије, бар у оном класичном контексту прошло, поготово јер је она егзистирала у сфери конфликата, сукоба и постојања недвосмисленог непријатеља. Ипак, долазак деведесетих година прошлог века довео је до развоја новог погледа на појам
стратешке културе, нарочито на академском нивоу, а „њени експланаторни и предиктивни потенцијали све више су добијали на значају у научној заједници”.2 Студије
стратешке културе изнова су добиле замах, па смо сведоци велике продукције радова
о различитим културама и идентитетима. Студије културе у свом општем смислу бивале су надограђене интердисциплинарним истраживањима из различитих области,
попут: антропологије, историје, социологије, политикологије, религиологије и психологије. Нарочито су „под снажним утицајем конструктивизма, започета истраживања са
циљем одређења како се стратешка култура обликује и развија током времена”.3
Нови „камен међаш” у односу према стратешким студијама представљао је терористички напад на САД, 11. септембра 2001. године, са последичним покретањем „глобалног рата против тероризма”. Сукоби на ширем евроазијском простору и
у Африци обележили су почетак новог века. Небезбедност данашњег света обележавају сукоби на релацијама Исток–Запад, поновно оживљавање тензија између
Русије и САД, Кине и САД, те антагонизми који се правдају „непремостивим религијским разлозима”. Данас Европа покушава да пронађе своје место у новонастајућој структури међународног система, који неки описују као „повратак мултиполарности”, док други говоре о хибридном (прелазном) облику који се назива „унимултиполарност”.4 У таквој ситуацији стратегија и стратешко мишљење поново су добили
на замаху, због све израженије потребе за изучавањем широког дијапазона културолошких аспеката савремених криза.
1

Више о историјском карактеру проучавања стратегије у: Lawrence Freedman, Strategy: A History, Oxford Unversity Press, 2013.
2
Valerie Hudson, „Culture and Foreign Policy: Developing a Research Agenda” in Hudson M. Valerie (ed.):
Culture and Foreign Policy, Boulder, Lynne Rienner, 1997, p.9.
3
Kerry Kartchner, Jeannie Johnson, Jeffrey Larsen (ed) (2009): Strategic Culture and Weapons of Mass Destruction:
Culturally Based Insights into Comparative National Security Policymaking, Palgrave Macmillan, New York, 2009. p. 38.
4
Хантингтон је распоред моћи у савременом свету означавао термином „унимултиполарност”, који у поједностављеном тумачењу значи констелацију са једном суперсилом и неколико великих сила. Више у: Samuel P. Huntington, „The Lonely Superpower”, Foreign Affairs, Vol.78, No.2, March/April 1999, Available at:
http://www.foreignaffairs.com/articles/54797/samuel-p-huntington/the-lonely-superpower приступљено 11/10/2018.
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И како то обично бива са терминима који већ иницијално имају изражену полемичност
(често и контрадикторност), и са појмом стратешке културе није другачији случај. Највећи
број аутора који су се бавили идејом о повезаности културе и понашања држава наглашавају посредничку улогу културе у концепту који се назива „стратегија акције,”5 а који за
мисију имају управљање понашањем држава. У најопштијем смислу схваћен, појам стратешка култура представља концепт који се односи на предвидивост у понашању држава.
Али, свакако да овај концепт не искључује могућност да се бави истраживањем понашања осталих актера безбедности, попут појединаца, различитих недржавних актера, група,
организација и, што је нарочито важно у контексту овог рада, најразличитијег дијапазона
идентитетских обележја,6 који недвосмислено кореспондирају са овим концептом.
Као фактори7 стратешке културе најчешће се наводе они који се сматрају за најрелевантније, и то:
– физички фактори (елементи): географски положај и границе, територијална
дубина и приступ природним ресурсима који утичу на то како држава доживљава
излагање спољашњим претњама и како одлучује да одговори на њих;
– национална историја: дуготрајност државе и потешкоће (лакоће) изградње
нације, које утичу на то како држава доживљава своју могућност да преживи и како
тумачи степен опасности претњи (стварних или претпостављених) које су директно
усмерене на ту државу;
– самоперцепција: начини на које нација схвата своје историјско искуство, регионалну и глобалну улогу и њену „националну судбину”, што неизбежно утиче на идентификацију њених непријатеља, затим перцепција државе о претњама и њен став о томе
шта треба да има у виду када је у питању њихова одговарајућа стратешка акција;
– митови: митови државе стварају колективни наратив који утиче на начин на
који се држава осећа и како се односи према свом окружењу; они значајно утичу на
ставове државе о ономе што представља рационалну, прикладну и легитимну безбедносну политику (пример косовског мита за српски народ);
– вредности: вредности државе пружају заједници референтне тачке у смислу
„доброг” и „зла”, које имају велики утицај на начин интерпретације стратешких опција и одлука и које легитимизују стратешке политике;
– норме (националне и транснационалне): прихваћени и очекивани начини понашања и поверење у њих посебно су релевантни у вођењу националне политике
земље у вези са одлуком да ли да се прибегне сили или не, а у вези са ограничењима која треба поштовати у случају доношења одлуке да се примени сила;
– организација одбране: кредибилитет и поштовање које оружане снаге уживају
унутар једне државе и њихова интеграција или одвајање од цивилног друштва утичу на став друштва у погледу употребе силе и безбедносног етоса земље, попут
његовог отелотворења од стране војске;
5

О концепту „Стратегије акције” који је намењен за управљање понашањем држава више у: Ann Swedler,
„Culture in Action: symbols and strategies”, American Sociological Review, Vol. 51, No.2. 1986. (273-286).
6
У најважнија идентитетска обележја савремених држава свакако спадају религија и њене интерпретације.
7
Класификација најзначајнијих фактора стратешке културе из које проистичу и они који најуже третирају сегмент религије у овом контексту, а што је и централно питање овог рада, преузети су из: К.
Штрбац, Б. Милосављевић, „Повезаност стратешке културе и стратешког понашања Израела”, Култура
полиса, бр. 38, 2019. стр. 28. (281-293).
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– кључни текстови: традиционални текстови анализе мира и сукоба (на пример, Сун Цу: „Уметност рата”, или грчки: „Илијада” и „Одисеја”) који могу наводити
актере у одређеном културном контексту на одређену стратешку мисао и понашање због посебног начина на који се интерпретирају. Такође, ту спадају и религиозни текстови, узимајући у обзир вредности и норме које се могу извући из њих и
обликовати стратешку културу државе тако што ће створити линију разграничења
између онога што је законито и онога што није у употреби силе.8
Религиозни текстови, као подскуп већ поменутих кључних текстова, представљају
главни спој који стратешка култура остварује са религијом, а за коју, без дилеме, можемо констатовати да се на велика врата вратила на позорницу битности данашњице. Стога се проучавање утицаја религије на стратешку културу јавља као нарочито
важан сегмент у мозаику комплексног изучавања ове сложене интеракције.

Религија и сукоби
У темељна обележја људске цивилизације свакако спадају религија и рат. О
њима, као независним категоријама, постоје безбројна сведочанства. Иако би било
претенциозно тврдити да их као независне категорије добро познајемо, са великом
извесношћу можемо констатовати да постоји обиље литературе која на прилично
обухватан начин сведочи о овим феноменима. У погледу њиховог сусрета, тј. оних
везивних елемената који их спајају, укрштају и преплићу, потпуно је другачије стање. Може се рећи да о религији и рату данас много знамо, али о њиховом сусрету
јако мало,9 иако се наука увелико труди да што дубље проникне у те сложене односе. Један од разлога јесте што су рат и религија опречне појаве, а опет су се тако
често знале помешати и једна другу потпомагати као да их ништа битно не раздваја. Пометњу је додатно увећавала спознаја да сва религијска учења не гледају једнако на рат. Напротив, неке религије су умногоме благонаклоне према окрутностима у рату које имају „религијски рукопис”, попут обредних жртвовања заробљеника
и симболичких оправдања почињених злодела, док га друге потпуно осуђују и забрањују својим верницима да у њима, као и у самом рату, учествују.
Оно што је већ на први поглед очигледно јесте да је највећи број религија негде
у средини између тих крајности, присиљен на својеврсну нагодбу са ратом као чињеницом, што последично доводи до разумљивих промена у стајалишту према рату као таквом. У тој постепеној резистентности, која се појавила у комуникацији већине религија са ратом, треба и тражити одговор на питање ‒ зашто су, у својој дугој историјској путањи, неке религије различито тумачиле своја изворна учења о
оружаним сукобима. Стога се чини да теоријска доследност у процени феномена
рата није баш нека монолитна одлика религијских заједница, те се пред неким од
научних дисциплина, првенствено социологијом и политикологијом, уз незаобила8

Исто.
Последњих година, а нарочито након серије терористичких напада који су олако тумачени као ратови
за и у име ислама, веза између ислама и рата нагло је постала предмет пажње, како академских кругова, тако и шире јавности.
9
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зну историјску науку, поставља задатак да ову везу објасни. Оно што је нарочито
важно истаћи, када говоримо о контексту споја религије и рата, јесте и чињеница
да се на местима додиривања и преплитања ових појмова, по правилу, налази нешто што даје суштинску подршку сваком рату ‒ мржња, као појам према којем се једино могу одредити неке друге науке, попут психологије и, у коначном, теологије.
Улогу мржње у сукобима не треба посебно објашњавати. Она је све у рату, његова
душа и живот, а најопаснија је и најдеструктивнија управо када се њоме жели постићи правда, што је случај у тоталитарним друштвеним утопијама. Мржња у последње време подупире и распирује лоше епилоге, подстакнута делом и широко
распрострањеном мишљењу да је успешност једно од суштинских мерила друштвеног напретка. Ако је то истина, онда би је ваљало ставити испред љубави, јер
су јој последице по правилу „успешније”. Зато рат, тај „најлуђи и најгори човеков
изум”, постаје не само подстицан мржњом, него и њоме оправдаван. Спиноза је писао да „мржња, као тип бола чији узрок лежи у спољашњим изворима, никада не
може бити добра”10, а ми данас на спектакуларан начин видимо како мржња не само да разара оне којима је упућена, него, пре свега, оне који мрзе.11
Развијајући се на два, на први поглед независна колосека, теорије о рату и теорије о религији једва да су се икад стварно додирнуле и суштински испреплеле.
Ипак, ових сусрета је свакако било и не бисмо их смели занемарити. Први такав сусрет појавио се у религијском обреду рата или рату схваћеном као религијски обред, који се, међутим, није у свему поклапао са самим чином ратовања, већ се најчешће кретао изнад и изван њега. Истраживачаки напори су, наиме, показали да се
церемоније поводом војних сукоба по правилу дешавају пре, за време и након тих
сукоба, што упућује на битност религијског обреда ратовања. Што се тиче споја религиозности са церемонијама који претходе рату, примера је заиста много.12
По повратку из рата слика се понавља, али сада свечаности имају обележја победничке раскалашености или табуизиране опрезности.13 У односу религије и рата,
а нарочито у контексту односа према његовим актерима, нарочито је занимљив
опис који рат заправо доводи у везу с феноменом табуа.14 Многи путописци су упо10

Спиноза је мржњу дефинисао као тип бола чији узрок лежи у спољашњим изворима. Стога се човекови афекти одликују дуалитетом деловања, па се „мржња повећава мржњом, док може бити уништена
само љубављу”. Христ је, за Спинозу, највећи човек, јер је „његов пут оличење милосрдне љубави, јер
се његова филозофија залаже за равноправност и толеранцију”. Више у: „Spinoza – Sloboda i prokletstvo
filozofa”, https://kultivisise.rs/spinoza-sloboda-i-prokletstvo-filozofa/, 12/05/2019.
11
У прилог овој тези говори и познато Фројдово виђење мржње : „Мржња је пре свега стање ега које
жели да уништи извор своје несрећности”. Више у: Freud, Sigmund, The instincts and their vicissitudes,
1915. доступно на: https://counsellingfoundation.org/wp-content/uploads/2017/09/Freud-S-1915-Instincts-andtheir-vicissitudes.-On-metapsychology-the-theory-of-Psychanalysis.-SE-14-or-Penguin-vol-11..pdf
12
Случајеви племена Омаха у северној Америци садрже читав спектар делатности у оквиру припреме
за рат, попут религиозних плесова, певања и осталих ритуалних радњи које се понављају све до одласка у бој. Слично је и код Масаија из Источне Африке, неких полинезијских племена чији припадници
изговарају магичне речи које им, како они верују, повећавају снагу и храброст, а сразмерно их смањују код непријатеља, итд.
13
Уколико није било посебно одређено начелима одређене религије, табуизација је најчешће обележавала период самопрочишћења након ратних пораза.
14
Више у: Franz Steiner, Teboo, Baltimore. Maryland. 1967, str. 154-155.
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зорили на чињеницу да се код архаичних народа повратници са бојног поља жигошу на тај начин што улазе у круг табуизираних и проглашавају се за нуминозна (нечиста) бића. Остатке овог утицаја можемо и данас наћи у појединим афричким племенима, у Полинезији, па чак и на примеру једног од монотеизама, попут јудаизма.
Наиме, у старозаветној Kњизи бројева15 наводи се како учесници светог рата, који
је већ по себи обред, остају „седам дана изван табора, перу себе и своју одећу”,
што се нарочито односило на оне који су „многе непријатеље убили или су убијене
дотакли”. Њихове предмете које су користили у борбама, такође је било неопходно
„ватром и водом добро очистити”.16
Нема, дакле, већих тешкоћа за истраживаче када су у питању сакрални обреди
који се обављају пре и после рата. Много је сложенија ситуација у вези са самим
чином ратовања, иако је поставка рата, као врхунске и неизбежне игре, према многим својим ознакама слична верској светковини. Штавише, у војним окршајима, као
на свечаностима, долази до значајног пражњења и душевног растерећења, које
има недвосмислена обележја колективне катарзе.17 Ипак, не би било најсврсисходније гледати на војни сукоб и религијски обред као на истоветне појаве. Религија,
наиме, спасава људе од бесмисла, рат тек од тренутног непријатеља. Зато се
уосталом они никада не поклапају у потпуности. Све то обухвата знатно шири круг,
рат знатно ужи, и из те разлике расте слутња архаичних народа како је могуће да
ритуални садржаји ратовања буду доживљени изван самог ратовања, као искључиво религиозно искуство, а не корисна допуна техничкој неразвијености. На том се
правцу појављују обредна такмичења која своје извориште имају више у сакралној
онтологији него у ратној технологији. Обредна надметања супротстављају две
стране у различитим очитовањима моћи и снаге, као што су игре, надметања, утакмице, борбе и слично.
У контексту релације религија – рат важно је истаћи и она сазнања која постоје
о односу политеизама према рату. У ту сврху је Шмит18 (Vilhelm Schmidt) прикупио
мноштво сведочанстава етнолога и антрополога који су, на његово инсистирање,
дуго боравили међу данашњим најстаријим племенима у Аустралији, Јужној и Северној Америци и Африци, а која и данас функционишу и упражњавају политеистичке верске наративе. Показало се да ти народи, у знатној мери, избегавају рат и
труде се да и након конфликата успоставе мир. Освајање туђег подручја ретко је
долазило у обзир, иако су свађе о разграничењу ловишних простора биле уобичајене. Након сукоба, који би, истина, ретко избијали, примирје би се брзо успостављало. То најчешће није бивало неко куртоазно примирје већ склапање истинског
пријатељства између зараћених страна које је неретко завршавано религијским обредом и искреном молитвом. Иначе, код најстаријих домородачких народа рат је
15

Књига бр. 31, 16-241.
Исто.
17
Више на ову тему у: Jakov Jukić, Povratak svetoga, Rasprava o pučkoј religiji, Split, 1988, str. 119-180.
18
Wilhelm Schmidt (1868-1954) био је аустријски лингвиста, антрополог и етнолог који је сугерисао да је
примитивни монотеизам постојао пре него што су мушкарци и жене почели да обожавају бројне богове.
Такође, истицао је да су „првобитно признали само једно врховно божанство, које је створило свет и управљало људским пословима из далека”. (Више у: Karen Ammstrong, A History of God: The 4,000-Year
Quest of Judaism, Christianity and Islam, Paperback – August 9, 1994.)
16
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искључен. У овом контексту је нешто теже објаснити борбено расположење северноамеричких Индијанаца. Међутим, и код њих је врло присутно миротворно посредништво, уз чију су помоћ на време спречавана распламсавања борби.19 Закључак
који би се из ових истраживања могао у најкраћем извести јесте да народи тзв.
преткултуре нису ратнички расположени, нити су склони крвавим нападима.

Монотеистички и политеистички однос према сукобима
Један од значајнијих немачких филозофа двадесетог века, Ханс Георг Гадамер
(Hans-Georg Gadamer), залагао се за разумевање блискости између наизглед удаљених периода човекове историје. Позната је његова максима: „Ако желите да
схватите савремено доба читајте књиге старе 2000 година”.20 И, заиста, тешко да
постоји област савремене културе и политике на које би се речи овог немачког филозофа тачније односиле од феномена монотеистичких религија и друштвене проблематике која је с њима у вези. Настанак монотеизма се дуго посматрао као природни развој од наивног политеизма ка савршенијој форми једнобоштва, као лако
схватљиви дијалектички образац развитка и напретка. Међутим, постоје и ставови,
који су свакако издржали пробу времена, да на историју не треба гледати као на тотални процес са разумљивим смислом, већ да она у највећој мери бива обележена
и различитим дисконтинуитетима. У историји се, како је говорио Мишел Фуко (Michel Foucault) „може говорити о развоју, али не обавезно и о прогресу”.21
Након што је доба политеизма архивирано у историјским читанкама, његово место су заузели савремени монотеизми. Успостављање монотеизама сматра се првом „тектонском” променом22 у религијском контексту, јер је до тада у човековој
историји једнобоштво било ретка појава. Нова религија није пледирала искључиво
према стварању новог човека већ и на успостављање новог облика заједнице. Објавом једног Бога настао је и нови народ: изабрани народ, хришћанска црква, заједница верујућих муслимана.23 Јеврејин, хришћанин и муслиман постају тако одреднице које представљају религиозно детерминисане идентитете који су такође били
нови, као што је била нова и вера у једног (и јединог) Бога. Овако формирани идентитети заменили су ранију матрицу идентитетске припадности која је превасходно
имала резиденцијални основ. Тако се у античкој Грчкој „нико није сматрао Атињанином зато што је веровао у Атину, већ зато што је потицао из Атине или је добио
тамошње грађанско право”.24 Монотеизам је на дотадашње многобоштво гледао са
19

Wilhelm Schmidt, „Die Urkulturen, Altere Jagd- und Sammelstufe”, Historia Mundi. Ein Handbuch der Weltgeschichte in zehn Bänden. Gebundenes Buch, Bern 1955. 406- 409.
20
Види: Hans-Georg Gadamer, Istina i metod - osnovi filozofske hermeneutike, Fedon, Beograd, 2011.
21
Према: Pavle Milenković, Dušan Marinković (prir.), Mišel Fuko – Hrestomatija, Vojvođanska sociološka asocijacija, Novi Sad, 2005.
22
Оно што се сматра „другом великом променом” јесте појава савременог карактера која се односи на
секуларизам.
23
Umma.
24
Jan Assman, The Price of Monotheism, Stanford University Press, Stanford California, 2010. p 61.
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презиром, па су се једнако оштро према многобошцима односили Мојсије, јудејски
пророци, Заратустра и Мухамед. Монотеизми су критиковали разједињеност код
многобожачких следбеника, па тако и индиферентан однос према сукобима. Истицање значаја одбране становништва од потенцијалног непријатеља корелирали су
са историјском искључивошћу и све израженијим нетрпељивостима и сумњичавостима, па не изненађује да ће у времену које ће уследити рат остати много ближа
одредница монотеизмима, него што ће се повезивати са одлазећим многобоштвом.
Уосталом, контекст религиозности у ратовима (појава тзв. светих ратова) био је до
појаве монотеизама непознат.
У политеизму су се ратници обраћали својим „ресорним” боговима за помоћ тек
када би западали у невољу. У монотеизму је најчешће потпуно другачији случај, па
тако су богови претеча људских ратова; они „воде рат пре људи”. Зато политеизам
не протежира оне типично монотеистичке феномене попут неверника, отпадника
од вере, јеретика, конвертита и светих ратова, јер је изједначавање неверника са
непријатељима у уској вези управо с представом Бога као предводника ратова.
Динамика монотеизма, као нове религије која образује групе, била је огромна и
наставила се унутар религија. Тако јудаизам, хришћанство и ислам садрже у себи
на стотине праваца, секти, редова, братстава, покрета, деноминација свих врста,
који стреме чистијим и радикалнијим облицима, а чија је мисија да истакну право
религије у животу човека, што у коначном доводи до растакања тзв. базних учења,
али и нових радикализовања. Читава ова динамика, са јасно израженом склоношћу
ка новим поделама и конфликтима, није била иманентна такозваним паганским (политеистичким) религијама.
Постоји и још једна карактеристична разлика. Док је у политеизму ратнички
агон25 био карактеристичан искључиво за „ресорна” божанства рата, у монотеизму
је један Бог требало истовремено да удовољи свим молбама људи (како оним
опредељеним за мир по сваку цену, тако и ратницима), што се није могло лако помирити с његовим положајем јединог у свемиру. У сложенијем смислу, монотеизам
је на велика врата увео категорију истине у простор религије, што дотадашњи политеизам није довољно познавао, јер су за њега постојали само јачи и слабији богови, а не они истинитији и лажнији. А, као и свака, обично јалова, расправа о истини отвара и могућност идеолошког исхода с далекосежним последицама у друштвеном поретку. Будући да религиозно веровање, нарочито када је идеолошки
живљено, укључује уверење о поседовању хипотеке на једну истину, људи ту истину тешко могу задржати само за себе већ је хоће наметнути другима. Монотеизам
се легитимише као искључивост и то кроз два нивоа: ниво божанства и ниво следбеника. На тај начин виђен, један Бог је нужно искључив Бог, а његови верници једини конзументи те искључивости. Оваква ригидност до које долазимо у једном поједностављеном погледу на монотеизам, у пракси је, ипак, донекле коригована и
25

Агон (грчки: ἀγών) најједноставније се тумачи као надметање (такмичење) у витешким играма код
старих Грка. Суштински представља део грчке драме, особито старе античке комедије, у којој се сукобљавају два глумца која износе два опречна мишљења. Два најпознатија агона налазе се у Аристофановим „Облацима”, где се сукобљавају тзв. Правични и Неправични говор, те у његовим „Жабама”,
где долази до надметања између Есхила и Еурипида. Према: Dragiša Živković (ur.), Rečnik književnih termina, Nolit, Beograd, 1992.
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омекшавана, што се види на примерима делова различитих светих књига савремених монотеизама. Томе треба додати и праву најезду „посредника” који додатно
омекшавају ригидност и искључивост монотеизама, попут разних анђела, демона,
светаца, пророка, сведока, мученика, чудотвораца, видовњака и многих других.
Заговорници повратка на политеистички облик религије образлажу свој избор и
претпоставком да плурализму на земљи свакако боље одговара плурализам на небу. На том фону се пребацује монотеизму да је препрека за увођење модерног „политеизма мишљења” у друштвени живот. Овакви ставови се поткрепљују чињеницом да савремени свет све више карактерише изразита многострукост, слојевитост
и вишезначност, па га је као таквог све теже свести на само једно начело. Стога
они који који критикују монотеистички приступ, а истовремено су и даље протагонисти религиозности као такве, сматрају да би баш повратак политеизму адекватно и
паритетно одражавао бројност и паритетност народа, култура, религија, традиција,
па и научних метода и светоназора, који су саставни део вредности данашњег друштва. Тако би „уместо једнобоштва које осиромашује и све подводи под исти моћни
наратив који је само друго име за идеологију, савремени покушај оживљавања многобоштва заговарао успоставу целине различитости”.26 Овако схваћен повратак политеизма, од стране заговарача повратка на стари облик религиозности, сугерише
да би „политеизам неба” могао понудити уверљивије оправдање за политички плурализам на земљи, док би монотеизам требало одбацити, јер је, према њиховом
мишљењу, увек распиривао, нарочито у предмодерној прошлости, нимало свете
ратове и јасно изражене световне поделе.

Функционалистички и легитимацијски
приступ односу религије и рата
На питање откад постоји уплитање религијских садржаја у ратовање, одговор
би могао бити да у древним друштвима није било већег јавног догађаја који не би
био до краја нерелигиозан, па је онда то у истој мери вредело и за рат. Утисак је да
су социолози, нарочито социолози религије, врло брзо уочили како религија у конотацији ратовања има ону исту улогу коју и иначе има у друштву. Оно што би се могло сматрати главном мисијом религије јесте олакшање човековог живота и разумевање света у којем живи, док би се све друго могло подвести под опсену и заваравање. На том таласу је социолошка школа функционализма, у старијој и новијој
верзији, пожурила да дȃ своје тумачење односа рата и религије, које је од свих до
тада понуђених било свакако најлогичније.
Функционалисти су се понајпре упитали зашто религиозни људи верују у натприродну (по)моћ када она није ни искуствено очигледна, нити разумски приступачна.
Представници те социолошке школе нису полазили од стајалишта верника већ од
функција које религија има у њихову животу, баш зато што су функције, по правилу,
скривене од верника. Према овом полазишту, верници доживљавају религију као са26

Alain de Benoist, Comment peut-on etre paien?, Editions Avatar, Paris 1981. p. 203.
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кралну обавезу, као непроменљиву нужност и пружено средство за суочавање са
светом, а не виде да је религија заправо механизам, један међу многима, за преживљавање и одржавање друштва. У том контексту религија подржава људе у њиховим
дилемама, „храбри их у борбама, учвршћује њихове међусобне односе, оправдава
њихове подухвате, тумачи њихове несреће, разрешава њихове расправе”.27
Другим речима, религија пружа најједноставнију и често изненађујуће ефикасну помоћ у различитим неприликама људског живота. Она даје смисао постојању, олакшава друштвено битисање, теши у тугама, бодри у недаћама, обећава у
немоћима, подржава у оскудицама. Дакле, као таква, представља перманентно
доступан одговор на сва питања овог света, на душевне неспокоје појединца, те
разна кризна стања у друштву. Функционалисти ипак нарочито апострофирају
утицај религије на друштвену кохезију, јер социолошка компонента религије огледа се у снажној трансмисији ка сједињењу, скупљању, приближавању, спајању и
повезивању људи у заједништво. Овај успех религија дугује ритуалима (обредима и верским празницима) који у највећој мери придоносе друштвеној саборности
и међусобној солидарности. Обредом се подстиче саборност, чува сигурност и
постојаност људског живљења. Тежња да се створи један свет без изненађења и
непредвидивих тешкоћа, уређен по строгим правилима и зајамчен Божјим упутствима, у апсолутној је корелацији са религијским наративима о извесности таквог света онда када буде симболично и онтолошки потпуно саобразан са сликом
и приликом религијског обреда.
Где је ту место рата у религијском контексту? Рат треба уврстити у поменуту
функционалистичку идеју обреда и друштва схваћеног као обред. На први поглед
јасно је да рат ремети, спречава и зауставља уобичајено функционисање друштва.
Зато он представља највећу несрећу и погибељ за архаичне народе. Стога га, у покушају да га надзире, контролише и управља њиме, да би га избегао или предухитрио, примитивни човек преноси у другу димензију ‒ димензију обреда. Све што
прети устаљеном поретку, реду, правилима, мери и обичајима, дакле обреду у крајњем случају, изазива осећаје нелагоде и тескобе, па ствара нову потребу за још
посвећенијим извршавањем ритуалних радњи и још ригиднијим придржавањем табуизираних забрана, јер рат схваћен као обред није више тако страшан као пре те
спознаје. Из свега произлази да је једна од друштвених функција религије уско повезана са темом рата и ратовања, јер „религија може пробудити јаку веру, поверење, наду, саборност, поуздање и одважност у тешким тренуцима рата, кад људи
одлазе у неизвесни бој, свеједно да ли се том приликом бранили или нападали”.28
Познавајући иницијални однос човека према рату као одбојан, религија претвара тај страшни рат у смирујући религијски обред, бестидну и крваву борбу у велику
свету игру трошења и разарања, победу у раскошне верске празнике, а пораз у табуе и неповредиве митове. Укратко, религија преобликује апсолутну несмисао рата
у смисао обреда и на тај начин обједињује гранична друштвена искуства (међу којима рат заузима једно од челних места) у један шири и општији систем значења.
27

Bryan Wilson, Religion in Sociological perspective, Oxford, 1982. p. 56.
Radcliffe-Brown, A. R. Structure and Function in Primitive Society, Published by Cohen & West, London
1971. p. 259.
28
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Кроз визуру функционалиста проблем рата једноставно се решава у матрици
предмонотеистичких поредака и недовољно софистицираног теолошког учења.
Стога савремена социологија религије не придаје превише значаја питању рата у
архаичним друштвима,29 јер је очито да тамо где је религијска и друштвена припадност истоветна нема потребе озбиљно говорити о рату и ратовању, бар што се
оног сакралног моментума тиче. Ако се овакво друштво ипак нађе у рату, његови га
богови помажу и без призивања и по аутоматизму подржавају једну групу, племе
или народ. На исти начин се на овај проблем гледало и у табору непријатеља; они
су такође имали своје богове, обреде, молитве и жртве. Различита „ресорна” божанства стајала су иза супротстављених ратника и свако божанство је „помагало” у
складу са својим „ресором” у војевању за коначну победу. На овај начин схваћено,
функционалистичко тумачење улоге религије у рату очигледно представља само
примену ширег начела на један ужи случај – случај рата.
Осим елаборираног функционалистичког тумачења, јавља се и такозвано легитимацијско тумачење (чешће је у употреби термин начело легитимације) које се
често назива и марксистичко. Поборници овог тумачења у први план стављају начело легитимације, којим религију у контексту рата виде као средство за оправдање и неизбежност сукоба, те као параван за различите облике противправног стицања материјалних богатстава мањине којима рат одговара, на штету већине која у
таквим околностима пропада и сиромаши.
Може се констатовати да у контексту односа религије и рата архаична и политеистичка друштва карактерише махом функционалистички приступ, јер у тим друштвима религија је примарно фокусирана на превазилажење тешкоћа које рат собом носи, док монотеистичким и предмодерним друштвима више одговара легитимацијски приступ, јер религијом оправдава ратовање.

Однос монотеизама (хришћанства и ислама)
према рату, категорија праведног и светог рата
Откад је света и века, тј. откад је сукоба, воде се полемике о етици рата. Кључна дилема односи се на оправданост рата, односно диференцијацију на основу које
се рат може сматрати оправданим – праведним. Из различитих разлога се ступа у
рат. Некада је то освајање нових територија или одбрана постојећих, некада жеља
за наметањем сопствених идентитетских погледа на свет, попут оних културолошких, религијских и осталих, а некада жеља за доминацијом и владавином над другима и другачијима. Иако није од почетка пратила свеукупну историју ратовања,
традиција праведног рата, уз још неке етичке наративе, приступа проблематици рата попут „међународног права, пацифизма, реализма и космополитизма”30 и пред29

Више о недвосмисленом односу савремене социологије религије према питању рата у политеистичким друштвима у: Yinger J. Milton, The Scientific Study Of Religion, Macmillan Publishing Co.
Reprint No Date (1970), p. 459.
30
Класификација етичких приступа проблематици рата преузета из: Farrell, Michael, Modern Just War
Theory: A Guide to Research, Scarecrow Press, Incorporated, 2013. p. 2.

83

ВОЈНО ДЕЛО, 8/2019

ставља један од погледа на могуће начине његовог вођења. Најчешће бива препозната као начин да се укаже на одређена правила ратовања у временима у којима,
у извесном смислу, престаје да важи традиционална етика. Ова традиција указује
на чињеницу да, упркос сукобима, ипак постоје одређени етички принципи којима
треба да се руководе они који ратове воде и сви који у њима учествују. Она покушава да ублажи последице рата „пружајући етички оквир за одговоре на питања,
да ли је или не уопште исправно улазити у рат, као и смернице за управљање сопственим акцијама за време трајања конфликта”31.
Традиција праведног рата се у религијском контексту најчешће доводи у везу са
блаженим Августином (Аурелије Августин) који се сматра зачетником, или утемељивачем ове теорије, мада етику ратовања не треба везивати искључиво за хришћанство, будући да су се питањима из домена теорије ратовања бавили различити мислиоци и изван хришћанских оквира.32 Ипак, како је централно опредељење
овог рада да се позабави примарно религијским погледом на појам праведног рата,
овде ће бити анализирани оквири за схватање праведног рата у хришћанству и
исламу. Консултујући релевантне изворе аутор ће настојати да одговори у којим се
то околностима рат сматра оправданом активношћу за припаднике два највећа монотеизма данашњице: хришћане и муслимане.

Хришћанство и рат
Један од најважнијих датума у хришћанству свакако је онај из 380. године, када
су римски цареви,33 заједничким едиктом, прогласили хришћанство за државну веру. Милански едикт, који се десио неколико деценија пре тога, био је добар наговештај овог тријумфа хришћанске цркве, јер је њиме цар Константин омогућио слободу вероисповести свима, па и хришћанима. Ови временски блиски догађаји означили су подизање хришћанске свести према бројним питањима тадашњег света, па
тако и према питању рата и насиља уопште. То се могло видети на примеру броја
хришћана у римским легијама, којих до 170. године није било у римској војсци, а који је након ових догађаја значајно почео знатно да расте.34 У околностима које су
наметале брз одговор према моралној оправданости и „грешности” хришћана учесника у рату, обликоваће се и поглед блаженог Августина на питање рата, који ће
касније бити и полазиште од којег ће кретати различити теоретичари ове области,
како они који долазе из светог, тако и они из профаног миљеа.
31

Исто, стр. 1.
У овом контексту нарочито је важан Цицерон, јер је јасно апострофирао државу као једину установу са
легитимитетом за покретање рата, чиме је умногоме трасирао пут каснијој Августиновој мисли. Види: Cicero,
The Republic. The Laws, Oxford University Press, 1988. Такође, још пре њега ову тему је дотакао Платон, нарочито у домену припреме рата, док је као морални филозоф истицао питања војне етике, части, храбрости и других војничких врлина. О Платоновим коренима теорије праведног рата више у: Henrik Syse, „The Platonic Roots of Just War Doctrine”, A Reading of Plato’s Republic, Diametros, 2010. 23(3), 104–123.
33
Теодосије на Истоку и Грацијан на Западу.
34
О односу ових значајних датума са „милитаризацијом” хришћанства више у: Јohn Driver, Radical Faith: An
Alternative History of the Christian Church. Edited by Carrie Snyder. Kitchener, Ontario: Pandora Press, 1999.
32
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Као неко ко је спојио Римско царство, грчко-римску мисао и хришћанство, Августин без сумње представља најзначајнију фигуру у креирању и етаблирању теорије
о праведном рату. Први проблем са којим се у овој мисији Августин срео односио
се на наглашену противречност старозаветних и новозаветних списа à propos рата
и сукоба. Наиме, док је Стари завет обиловао примерима сукоба и ратова, новозаветни текстови су баштинили посве другачија расположења, попут љубави, мира,
несупротстављања и праштања. Пред њега се тако поставило питање еквиваленције између израиљских вођа у Старом завету и Римљана, тј. дилема да ли се и
Римљанима у хришћанској вери може дати за право да ратују и испољавају империјалистичке амбиције, какав је био случај код израиљских вођа из старозаветних
књига? Августин је зато, у настојању да омеђи суштинске хришћанске моралноетичке принципе када је у питању рат, у ствари покушао да помири Христово експлицитно миротворство и одбацивање сваког насиља с неизбежношћу ратовања.
Томе је засигурно допринело и турбулентно време у којем је Августин живео, а у
којем се Римско царство урушавало, па се рат наметао као нужност.
Конкретну Августинову дефиницију праведног рата налазимо у делу Quaestiones in Heptateuchum где каже да су „оправдани они ратови за које се може рећи да
освећују неку неправду”.35 У овом контексту он наглашава два аспекта која детерминишу праведни рат. Први је право да се иде у рат (jus ad bellum), а други се односи на примерено понашање у рату (jus in bello).36 Разрађујући ова два аспекта,
Августин истиче да рат не треба предузимати уколико претходно нису исцрпљена
сва остала средства за решавања сукоба, а уколико се у рат ипак уђе постизање
мира је његов једини и оправдани циљ. Он даље износи како „добрим људима можда не приличи радовати се проширењу владавине”,37 па ипак „неправедност оних
злих, против којих се воде праведни ратови, омогућује и оним праведним краљевствима да нарасту”.38
Принцип jus in bello који је, по Августину, одговоран за правила ратовања, захтева да одговор на неправедни рат буде пропорционалан нанесеном злу, а да насиље током рата буде сведено само на оно што припада „војној нужности”. У оквиру овог принципа нарочито се истиче нужност разликовања оних који у рату непосредно учествују (војника) од цивила. Војници се посебно „обавезују” да ратују „у
доброј вери”, и „свака војна акција предузета у самоодбрани, у одбрани слабих и
потлачених, или за опомену и исправљање оних који зло чине, оправдана је”.39
Значај Августиновог промишљања на тему теорије праведног рата види се по односу настављача ове теорије према његовој мисли . Тако је Тома Аквински ову теорију
допунио и разрадио, посебно се бавећи недореченостима приликом прелаза хришћан35

Aurelije Augustin, Quaestiones in Heptateuchum 6, 10. Доступно на:
http://www.augustinus.it/latino/pl_34.htm, приступљено 21.5.2019.
36
Исто.
37
Aurelije Augustin, O državi Božjoj (De civitate Dei, sv. 1), у преводу Томислава Ладана, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1995. стр. 277.
38
Исто.
39
Philip Schaff, Nicene and Post-Nicene Fathers Series I, Volume 8, Christian Classics Ethereal Library, доступно на: https://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf108.html приступљено 25.5.2019.
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ства, искључиво са религије праштања и љубави на ону која зна да узврати на напад.
Тако он чувене библијске речи: „Ко се мача лати, од мача ће и погинути” тумачи да се
то односи искључиво на оног ко употреби оружје са намером да некоме одузме живот,
али без ваљаног наређења или одобрења од законитог ауторитета. Уколико је случај
да се војник „мача лати” у складу са поменутим одобрењима, он тада не би заслуживао
казну. Према Аквинском, свој праведан карактер рат црпи из три критеријума. Мора бити поведен од легитимног органа власти, мора започети због праведног разлога и
мора се водити с праведном намером. Уколико испуњава све наведене критеријуме,
рат би се могао окарактерисати као праведан. Сваки другачији рат Аквински види као
„порок који милосрђе осуђује и онај који је починилац таквог рата одговоран је пред Богом и пред људима за несреће које рат оставља иза себе”.40 Овде је важно истаћи да
треба разликовати два последња критеријума (праведни разлог и праведна намера),
који на први поглед могу да изгледају као плеоназми. Суштина разликовања ова два
критеријума огледа се у томе да „страна која има праведан разлог за вођење рата не
сме искористити ситуацију и следити друге циљеве од исправљања неправде”.41
Проблематика ратовања занимала је и верске мислиоце хришћанског истока, мада
се може констатовати да су се према овој теми односили са нешто мање посвећености.
Често се цитирају речи које је Свети Атанасије Велики (Атанасије Александријски) наводно упутио једном од монаха :„Иако није дозвољено убити, за време рата је дозвољено уништење непријатеља”, као и да „исти чин може бити у једном времену и под једним
околностима незаконит, док у другом времену и другим околностима може бити дозвољен и законит”.42 У контексту погледа источног хришћанства на рат такође се истиче 13.
правило Светог Василија Великог, које у Законоправилу Светога Саве гласи: „Ако војник
у рату за благоверје убије, три године да не прими причешће”.43 У тумачењима овог правила истиче се да ни Свети Василије не одбацује „суд”, став, мишљење Атанасија Великог према коме убиство у рату није убиство, јер је убиство противника у рату „дело законито и похвале достојно”.44 Зато су „велике части достојни они који у ратовима храброваше и лепо је подизати им споменике који говоре о њиховој храбрости”.45
У савременом контексту односа хришћанства према рату очитује се јак утицај
традиционалног виђења из периода раног хришћанства. Катихизис католичке цркве се тако у највећој мери ослања на оне постулате праведног рата какве их је
делегирао Тома Аквински, а питања оправданости рата анализирају се и у „Основама социјалног учења католичке цркве” где се истиче да је „оружана агресија суштински неморална”, али „уколико до ње ипак дође одговорни у нападнутим др40

Miloš Jovanović, „Doktrina pravednog rata i međunarodno pravo”, Međunarodni problemi 2-3 2007, Institut
za međunarodnu politiku i privredu, Beograd. str. 245.
41
Класификација критеријума Томе Аквинског, као и појашњење различитости између оних наизглед
сличних критеријума преузети су из: Miloš Jovanović, „Doktrina pravednog rata i međunarodno pravo”,
Međunarodni problemi 2-3 2007, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd. str. 246.
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жавама имају за право да организују одбрану користећи расположиву оружану
силу”.46 Оно што би се могло извести као закључак по питању односа римокатоличке цркве према рату свакако јесте да она оправдава учешће у одбрамбеном
рату уз поштовање одређених норми понашања у ратним дејствима, док се у вези с проценом оправданости учешћа у рату најчешће ослања на надлежне ауторитете који су „дужни” да утврде да ли су задовољени сви неопходни услови за
вођење рата.
Иако неке сличне ставове можемо наћи и у документима Руске православне цркве, попут „Основа социјалне концепције Руске православне цркве”, а која умногоме подржава критеријуме Августина и Аквинског, постоје и извесне разлике у односу према рату у савременом православљу. Наиме, у православљу не налазимо
развијање теорије праведног рата као што је то случај на Западу, у оквирима римокатолицизма, односно таксативно навођење потребних услова за улазак у рат. Оно
што је стожерни став источног хришћанства јесте да је „рат нужно зло”.47 Истичући
мир као идеал овде не наилазимо на теоријска образложења која би рат оправдавала и сматрала позитивним. Према томе, у православљу се није развијала теорија праведног рата. Критеријум према којем можемо оценити када је употреба мача
праведна а када неправедна, у православљу је одсуство злобе, што уопште не
претпоставља одсуство праведног гнева, јер постоји веома значајна разлика између злобе и праведног гнева. Други услов или, тачније, друга страна истог овог принципа јесте љубав, која се на социјалном плану изражава првенствено у праведности и некористољубљу.48 И у поменутом документу, Основама социјалне концепције РПЦ, поред поменутих чинилаца односа према рату, који кореспондирају са утемељивачима праведног рата код западних хришћана, посебно се апострофира тешкоћа у разликовању нападачког од одбрамбеног рата, те с тим у вези и неопходност да питање подршке рату или његове осуде, сваки пут изнова размотре црквени органи.49 У контексту српског православља карактеристичан је наратив који директно повезује веру и рат. У питању је тзв. косовски завет (култ, мит), према чијем
су тумачењу Срби у Kосовском боју 1389. године, на челу са кнезом Лазаром, свесно жртвовали своје земаљско царство да би задобили царство небеско. Свети
кнез Лазар је означен као „симбол српског мучеништва и владар опредељења за
'Небеску Србију', резервисану за праведне Србе који су живели и умрли за крст и
отаџбину”.50 То је један од кључних српских митова, који се налази и у основи српског националног идентитета.
46
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Ислам и рат
Изналазећи суштинске разлике између односа хришћанства и ислама према рату,
уочљива је „другачијост” ових двају монотеизама. Наиме, за разлику од хришћанства
у којем се први покушаји оправдавања ратова јављају тек у четвртом веку постојања,
исламу је контекст оправдавања оружаних сукоба, истина под одређеним околностима, иманентан од самог почетка. Најмлађи монотеизам је овај концепт уврстио у
исламску теологију и он је савременик живота Пророковог. Оно што је један од узрока да се овакви наративи помињу већ у зачетку ислама вероватно је и чињеница да
постоје озбиљне подударности између хришћанства и ислама, а промена коју је хришћанство направило у четвртом веку очигледно је уткана (и наравно у особеностима
надограђена) у иницијалне исламске књиге, пар векова касније.
Ову тезу протежира Легенхаузен (Legenhausen) који истиче да се „појам праведног
рата изложен у Курану у доброј мери ослања на библијску традицију о правилима ратовања”.51 Концепт праведног рата у исламу базира се превасходно на одбрани муслимана од кривоверника и неверника, из чега црпи карактер праведности. Често се овакав одбрамбени концепт у исламу смешта и у историјски концепт утемељитеља ислама – Пророка Мухамеда. Тако, период неодговарања и мирољубивог несупротстављања понижавању карактерише Мухамедов боравак у Меки до 624. године, док се период
„дозвољене одбране” везује за период након његовог преласка у Медину, исте године.
Неки истраживачи истичу и контрадикторност Курана, попут Донера (Donner) који апострофира како се са „једне стране отворено осуђује угњетавање слабијих и говори само о одбрамбеном карактеру рата, док се са друге стране оправдава рат као средство
за потчињавање неверника и ширење најмлађег монотеизма”.52 Према њему, то „отвара простор за различита тумачења добронамерности ових списа”.53 Оно што уноси додатну контроверзу у проучавање односа ислама и рата свакако јесте и различито тумачење термина „џихад”. Иако се у колоквијалном контексту овај термин преводи као
„свети рат”, познаваоци богатог језика којим се служи света књига најмлађег монотеизма најчешће га одређују као „напор на божијем путу”.54
Савремени концепт односа према рату у исламу изазовнији је за проучавање од
оног из хришћанског миљеа. Сведоци смо, нарочито у XX веку и посебно након
Иранске револуције, да су се искристалисале одређене супротстављене стране у
исламу и његовој интерпретацији, које су даље допринеле најразличитијим варијететима екстремизма под плаштом ове религије. За разлику од доминантне исламске традиције (оличене, углавном, у сунитском исламу) у једном тренутку се десило
да су ојачале исламистичке снаге које су, залажући се за фундаменталистичке
принципе и „повратак вери предака”, инсистирале на ратничком контексту џихада.
Џихад схваћен као рат је, без сумње, конфликтна категорија.
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Као илустрација примера „погодног тла” за потенцијалне конфликте, мора се поменути потенцирање исламиста на дихотомији између два света: „куће ислама”: dar-al-islam,
где владају исламски закони и где живе припадници ислама и „куће рата”: dar-al-harba,
где живе немуслимани и отпадници од вере, која је стално изложена опасностима рата.55
По исламској доктрини Пророково учење говори о врстама праведног рата (одбрамбеном, казненом и превентивном).56 За разлику од раног хришћанског пацифизма који је садржан у начелу несупротстављања злу („Ко вас удари једном по образу, окрените му и други”) и који представља идеалистичку поруку која, како за ондашње тако и за данашње људе, углавном остаје утопија, ислам одмах показује прагматичнији карактер, јер не иде до окретања другог образа већ одобрава мере „отклањања зла нечим бољим”. Освета, у неку руку, представља обавезу, а Куран намеће и обавезе да се на томе предано ради. О томе сведочи цитат из Пете суре:
„Ми смо им у њему прописали: глава за главу, и око за око, и нос за нос, и ухо за
ухо, и зуб за зуб, а да ране треба узвратити.”57 С друге стране, што је донекле дихотомно претходном ставу, „ономе ко од освете одустане, биће му то од гријеха искупљење”. Ипак, као и на примеру праведног рата у хришћанству, и у традицији
исламског учења рат очигледно представља последњу опцију, и то онда када су
сва средства за мирно решавање конфликта и избегавање сукоба исцрпљена.

Закључак
Без обзира на то што је стратешка култура релативно нов појам, она се кроз
своје партикуле (факторе) махом ослања на одавно етаблиране вредности. Једна од вредности која на све битнији начин детерминише ову област свакако је религија. Спој религије са ратом и сукобима древна је категорија. Анализирајући
однос многобоштва према рату и према плурализму уопште, може се закључити
да точак историје у том контексту није пратио напредак и прогресију. Напротив,
рат је био и остао много више повезан са религијом у монотеизму, него што је то
био случај у многобоштву. Уосталом, појаве попут „светих ратова”, који су изведеница из оних „праведних”, није било у политеистичким друштвима. Многобожачки ратници су се обраћали својим „ресорним” боговима за помоћ, док сами
њихови богови нису били међусобно сукобљени. До „сукоба међу боговима” долази у монотеизму, па често „богови поведу ратове још пре људи”. Монотеизам у
много чему значи искључивост. До појаве монотеизама тако нисмо имали термине попут: неверник, отпадник, јеретик, конвертит и слично. Такође, монотеизам је
увео ту посебност да се неверници изједначавају са непријатељима, што је додатно допринело његовим конфликтним могућностима. За разлику од „ресорних
божанстава” политеизма који су на примитиван начин представљали својеврсну
владу са плуралним капацитетом, један Бог је сву истину задржао за себе; постао је нужно искључив, а његови верници конзументи и, касније, преносиоци те
55
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искључивости. У оквиру полазног питања: којем религијском начину организовања је иманентнији функционалистички, а којем легитимацијски однос према рату,
можемо констатовати да је у контексту односа религије према рату функционалистички приступ иманентнији архаичним и политеистичким друштвима, јер је у њима религија примарно фокусирана на превазилажење тешкоћа које рат собом носи. Монотеистичким и предмодерним друштвима очигледно више одговара легитимацијски приступ, јер се у њима ратовање оправдава религијом .
У даљем рашчлањивању највећих монотеизама у контексту рата и сукоба, прво
што је уочљиво на примеру хришћанства јесте очигледна разлика између старозаветне библијске традиције која обилује сведочанствима о крвавим борбама вођеним по заповести Божијој и новозаветног библијског искуства које не познаје рат и
насиље као вид борбе против зла. Покушаји оправдавања за учествовање у рату
за хришћане долазе касније, од времена када хришћанство, захваљујући Миланском едикту, постаје најпре слободна, а недуго затим и званична религија у Римском Царству. Упоредо са изналажењем аргумената у корист оправданости учествовања хришћана у ратним сукобима, формирало се и тзв. хришћанско разумевање исправности вођења самих ратова, који су задобијали епитет праведних уколико би задовољавали одређене критеријуме. Иако се источно хришћанство није
експлицитно одредило према овом феномену, према изведеним наративима које
баштине православне цркве, попут Руске и Српске православне цркве, може се
приметити директна веза између религиозности и рата. Пример косовског мита је у
овом контексту нарочито индикативан и указује на веровање да су косовски јунаци
одбацили „царство (ово)земаљско” и приклонили се „царству небеском(е)”.
За разлику од хришћанске традиције праведног рата, која се очигледно не заснива
на Библији, наочито не на Светом писму Новог завета, исламско виђење праведне
борбе превасходно је утемељено на Алаховој објави датој преко пророка Мухамеда,
записаној у Курану и кодификованој у шеријатском закону. Савремени тумачи пророкових речи истичу да се оружане борбе у исламу воде ради самоодбране, а начин вођења ратова, аналогно „списку” који се етаблирао и у хришћанству, треба да подлеже
низу прописаних ограничења. Иако међу исламским теолозима постоје често и потпуно различита мишљења о томе чему треба дати предност ‒ да ли духовној или физичкој борби, једно је сигурно: и у једном и у другом случају не негира се могућност, некада и изражена потреба, да се под одређеним околностима прибегне оружју.
Разумевање разлике између многобожачких и једнобожачких друштава, њиховог
даљег диференцирања по питању односа према рату, као и приступ категорији тзв.
праведног, последично и „светог рата”, од великог је значаја за одређење стратешке
културе једног етноса, народа, државе или региона у XXI веку, нарочито у контексту
све израженијег повратка религије на позорницу битности савременог човечанства.
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СТРАТЕШКА КУЛТУРА –
СТУДИЈА СЛУЧАЈА: СРБИЈА
Вељко Благојевић
Универзитет одбране у Београду,
Институт за стратегијска истраживања

ад се бави стратешком културом Србије у историјском контекР
сту. Овакав приступ предмету истраживања је донекле и наметнут, када се има у виду суштина стратешке културе, односно ње-

ног снажног упоришта у националној култури, традицији и веровањима. Настојаћемо да кроз анализу стратешке културе Срба, од настанка идеје о неопходности да се снагом оружја ослободе од османске
власти, преко периода стварања националне државе, жртвовања у
Великом рату које су у крајњем резултирале „утапањем” у државотворност Краљевине СХС/Југославије, схватимо историјску потку
узрочно-последичних веза кључних догађаја и процеса који су утицали на њено обликовање. Период социјалистичке Југославије остварио
је, можда, највећи утицај на савремену стратешку културу Срба, посебно ратни сукоби 90-тих и њихове последице, што представља
основну хипотезу рада. Резултати ове анализе представљаће полазну основу за одређење основних карактеристика стратешке културе
Србије, који се огледају у односу друштва према питањима попут:
припреме читавог друштва за одбрану, статуса војске у друштву, војне неутралности и традиције коју баштини Војска Србије.
Кључне речи: традиција, историјско наслеђе, стратешка култура Србије, Војска Србије, војна неутралност

Уводна разматрања
тратешка култура представља својеврстан израз културе друС
штва, посебно политичке, и битно утиче на стратешко мишљење, као и на формулацију и спровођење националних стратегија. То
чини сваку државу посебном и различитом у односу на друге субјекте
међународних односа. Већина дефиниција стратешке културе указује
на ужи садржај појма, и углавном се своди на војну културу или културу владиних доносилаца одлука, односно релативно малобројне елите „“стратешке заједнице”. Савремена схватања појма стратешка култура подразумевају много обимнији садржај, који обезбеђује свеобухватније сагледавање и представља коректнију основу за теоријска
разматрања. Она се, углавном, фокусирају на владине политике о
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кључним стратешким опредељењима, попут поседовања оружја за масовно уништење, и њихове корелације са базичном, општом или свеукупном културом друштва. Истовремено, они су сами део те и такве културе, јер се у њима налазе све
усвојене идеје, уверења и референтна становишта.
Познати теоретичар студија стратешке културе Колин Греј дефинише овај појам
као „размишљања и акције о употреби силе, која проистичу из перцепције националног историјског искуства”.1 Српско национално искуство, према наведеној дефиницији, може се сагледати од почетка стварања модерне државности, односно од
Првог српског устанка 1804. године. С тим у вези биће разматран процес стварања
српске војске у конкретним међународним околностима, процес формирања њеног
официрског кадра, место војске у друштву, као и њено ангажовање, обука, наоружање и опрема.

Обликовање стратешке културе у време
Првог и Другог српског устанка
Америчка и Француска револуција утицале су у многим сегментима друштвеног
живота на прилике у Европи с почетка 19. века.2 Прва економска револуција је, заједно са идејама просветитељства, створила основе за дубоке друштвене промене,
које су имале специфичан одјек и на Балкану под влашћу Отоманске империје. Новоформирана српска буржоаска елита, „притешњена” између Беча и Истамбула,
није имала лак задатак. Морали су да једновремено реализују ослободилачку и социјалну, односно буржоаску револуцију.3 Поред идеје националног ослобођења,
Први српски устанак је у многим сегментима вођен револуционарним идејама Наполеона, који је исте 1804. године, поразио аустријско-руску коалицију код Аустерлица. Ова историјска коинциденција умногоме се одразила и на истоветан, негативан исход ратних напора Наполеона и првог српског вожда Карађорђа.
Срби су и пре Првог српског устанка дизали оружане устанке против власти
Османлија, али најчешће уз подршку Аустрије и Русије. Хабзбуршка монархија имала
је значајан утицај на Јужне Словене и њихову борбу против власти Отоманског царства, као и угарски краљеви,4 који су радо насељавали Србе у граничне области опу1

Colin S. Gray, „Comparative Strategic Culture, Parametars”, Journal of the US Army War College. XIV,
(1984), 4, pp. 26-34.
2
Детаљније видети: John Baylis and Steve Smith, The Globalization and World Politics, Oxford University
Press, New York, 2008, pp 46-47; Чедомир Попов, Живојиновић Драгољуб и Слободан Марковић: Два века модерне српске дипломатије, Балканолошки институт САНУ, Београд, 2013.
3
Васа Чубриловић, Одабрани историјски радови, Народна књига, Београд, 1983, стр. 65-72 и Радослав Марковић, Војска и наоружање Србије Кнеза Милоша, Издавачка установа Српске академије наука, Београд, 1957, стр. 3.
4
Угарски краљеви су давали наследне титуле деспота српској властели, како би обезбедили оданост
Срба. Тако је унуку Ђурђа Бранковића, Вуку Гргуревићу, додељена та стара српска титула коју су наследили његови синови Ђорђе и Јован. Наведено према: Наташа Деретић, Национална историја државе и
права, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2008, стр. 118-119.
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стошене ратним дејствима отоманске војске. Тако је створена Војна крајина, у којој су
Срби имали повластице, али и обавезе да војнички бране монархије на северу. Тако
је крајем 18. века, током Османлијског похода на Беч, створен Савез хришћанских сила, који су, поред Аустрије, чинили: Русија, Пољска, Млетачка Република и Папска
држава. Савез је поразио Османску војску и заузео Будим, Београд и територије Хрватске и Срема. По ослобађању Београда, Срби дижу устанак и ослобађају готово
читаву Србију, а 20.000 устаника помажу аустријској војсци да ослободи територију
Косовског вилајета (Стара Србија), укључујући и његов административни центар Скопље. Тада Француска напада Аустрију , која своје војне ефективе повлачи на националну територију, а Срби се, под налетом Османлија, селе у Угарску под вођством
патријарха Арсенија III Чарнојевића 1690. године.
Наставак рата Аустрије са Османлијама доноси Бечу делове Хрватске и Мађарске, али и губитак севера Србије и Београда. Срби су у том рату помагали аустријску
војску и поново били принуђени да се селе северно од Саве и Дунава, заједно са
племством и под вођством патријарха Арсенија IV Јовановића Шакабента. Ову сеобу
историја бележи као Другу сеобу Срба, чиме је њихов број у граничним областима
Хабзбуршке монархије знатно увећан.5 Срби плаћају високу цену за погрешну стратешку процену која је резултирала подршком бечкој монархији, те су дуго после ових
догађаја били изложени турском зулуму и укидању привилегија које су раније имали.
Београдски пашалук се економски много брже развијао од других територија насељених Србима под османском влашћу почетком 19. века, што је и довело до израженијих услова за почетак устанка управо на том подручју. То је превасходно
требало да захвали свом географском положају, као пограничне области преко које
се обављао велики део трговине са Аустријом. Истовремено, током 18. века, Београд је у два наврата био под аустријском управом, у периоду од 1717. до 1739. и
од 1788. до 1791. године. Реформе које су увеле аустријске власти у Београду су
такође допринеле бржем развоју занатства и трговине.
Настојања османских власти да контролишу Београдски пашалук, након преузимања Београда 1791. године, било је угрожено деловањем одметнутих јаничара.
Због потребе да се они сузбију, београдски везир Хаџи Мустафа-паша био је принуђен да одобри стварање народне српске војске која је 1796. године имала 15.000
војника. И поред великих ратних напора, одметници су успели да заузму Београд и
погубе Хаџи Мустафа-пашу 1801. године. Страх од ширења утицаја Русије, офанзива Наполеонових снага у Египту и појава француских трупа на обалама Јадранског мора, али и погубљење вође хришћанског устанка на Балкану Риге од Фере у
Београду, довело је до јачања неповерења властодржаца према Србима у Београдском пашалуку. Наведени чиниоци довели су до страховладе дахија која је резултирала подизањем Првог српског устанка.6
5

За шире видети: Наташа Деретић, Национална историја државе и права, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2008, стр. 118-121; Чедомир Антић, Српска историја, Вукотић медија, Београд, 2013, стр. 115-126.
6
Детаљније видети: Милан Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, Књига прва, Државна штампарија, Београд, 1876, стр. 69-71; Чедомир Антић, Српска историја, Вукотић медија, Београд, 2013, стр. 123-126;
Наташа Деретић, Национална историја државе и права, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2008, стр. 121-131; Новица Ракочевић, Ратни планови Србије против Турске од вожда Карађорђа
до краља Петра, Штампарија „Давидовић”, Београд, 1933, стр. 17-21.
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Српски народ је 1804. године, после фебруарске „сече кнезова”,7 решио да се
избори за слободу под вођством Карађорђа. У српском народу песме су коришћене
за објаву стања и намера за подизање устанка и јачање морала
(„Земан дош`о ваља војевати, За крст часни крвцу прољевати, Сваки своје да
освети старе”).
Први оружани сукоб устаника са турском војском догодио се у селу Дрлупа код
Космаја, 11. и 12. фебруара 1804. године. Вест о овом догађају брзо се проширила
Београдским пашалуком и навела Србе да нападају турске снаге. Дејства устаника
била су веома успешна, тако да је од 1806. године пашалук био слободан све до
1813. године.8
Нахијске војводе, иако нису биле школоване за војнички позив, а често и елементарно неписмене, имале су солидно искуство у борбама са одметнутим јаничарима или у саставу аустријских фрајкора. Победама су, свакако, допринеле и чињенице да су добро познавали терен, навике турских посадних снага и да су имали
могућност да сами изаберу време и место напада.9
Битке на Мишару 1806. године, Делиграду 1809. године и друге, показале су искуство српског војног руководства да правилно процени ситуацију, рационално ангажује бројчано мање снаге и реализује целисходне маневре. Комбинација заседних дејстава, садејство пешадијских и коњичких снага, као и правовремено ангажовање резервних снага које су утицале на позитиван исход битака и представљају
позитиван пример ангажовања мотивисане народне војске.10
У условима борбе против Отоманске империје није се могла очекивати правна
утемељеност међусобних надлежности органа и установа. Међутим, устаници су
организовали једноставну и релативно ефикасну власт.11 Њени централни органи
били су: Старешинска скупштина, врховни вожд и Правитељствујући совјет, а
функционисале су установе: војска, судови и полиција. Скупштина је утврђивала
циљеве устанка и захтеве према Порти, материјална и финансијска питања устаника, тражила помоћ и подршку из иностранства, решавала сукобе између нахијских
војвода, али је и судила у случајевима политичких и кривичних дела.12
Чињеница је да се политичке и војне функције у ратно доба веома тешко могу
одвојити. Док је први Совјет од 1805. до 1811. године имао представнички карактер, који подразумева избор представника из нахија, састав Совјета од 1811. годи7

Дахије су убиле већину виђенијих српских кнезова, који су се истакли у борбама против њих током сукоба с краја 18. века.
8
Милан Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, Књига прва, Државна штампарија, Београд, 1876, стр. 71.
9
Детаљније видети: Новица Стевановић: Ратна лукавства Српске војске 1804-1815, НИЦ Војска, Београд, 2002.
10
Детаљније видети: Милоје Секулић, „Битка на Мишару”, Војноисторијски гласник, 1/1951, Београд,
стр. 95-113; Милоје Пршић, „Кадрови српске војске од Првог српског устанка до избијања и у време Источне кризе”, Војноисторијски гласник, 2-3/1997, Београд, стр. 29-43.
11
Срђан Шаркић, Зачеци правне државе у устаничкој Србији, Зборник радова „Владавина права и
правна држава у региону”, Источно Сарајево, 2014, стр. 771–779.
12
Детаљније видети: Драгослав Јанковић и Мирко Мирковић, Државноправна историје Југославије,
Научна књига, Београд, 1987, стр. 100-101; Наташа Деретић, Национална историја државе и права,
Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2008, стр. 132-133.
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не бирао је Карађорђе. Основна функција првобитног Совјета била је судска, али је
доцнији Совјет подељен на два дела. Први су чинила министарства: војно, иностраних и унутрашњих дела, финансија, правде и просвете.13
Кривични закон проте Матеје Ненадовића14 и Карађорђев Криминални законик
представљају примере посвећености руководства приоритетима устаника, који се
односио на борбу против Отоманске власти и јачање дисциплине међу војним
структурама. Реч је о садржају овог законодавног акта, који јасно дефинише приоритете устаника, али и прилике на територији на којој ће се примењивати. Карађорђев Криминални законик претежно инкриминише дела војне природе, а казнена политика усмерена је на одмазду и застрашивање починилаца кривичних дела.15 Да
је реч о револуцији, а не само о устанку против Османлија, говоре и одредбе Карађорђевог криминалног законика, који предвиђа да народ бира цивилне старешине и
судије; инкриминисање корупције, хајдучије, кулучења у личне сврхе; настоји да изједначи права и обавезе свих становника пред судом и да судије суде по закону и
непристрасно16. То је допринело проширењу подршке устанку, у чему су, наравно,
предњачили Срби из Аустрије.
Карађорђева војска била је народна војска милицијског типа, ангажована на територијалном принципу. Реч је о респектабилним снагама, које је Карађорђе успео
да наоружа и организује у три рода: пешадију, коњицу и артиљерију. Касније, током
устанка, формирају се стајаће регуларне јединице које представљају први корак ка
модерној војној организацији нове Србије.
Организација војних формација текла је постепено; првобитно је била ослоњена на самоорганизовање устаника, а касније је све више централизована. Ланац
командовања чинили су: вожд, министар војске, главнокомандујући фронта, командант нахије, војвода кнежине, капетан као командир чете, односно основне тактичке јединице у савременом смислу речи. Обука Српске војске је на почетку реализована према аустријским правилима, што је и природно, имајући у виду да је првобитни руководећи кадар имао искуства у аустријским фрајкорима17 или су је изводили Срби који су служили у хабзбуршкој војсци. Доласком Руске војске у Србију,
1807. године, почиње да се реализује обука по руском правилима, што је пракса задржана до краја устанка. Устаничка војска била је под утицајем Русије, о чему говори и податак да су користили правила на руском језику.18
13

Наташа Деретић, Национална историја државе и права, Криминалистичко-полицијска академија,
Београд, 2008, стр. 133.
14
Настао је почетком устанка, по узору на византијско законодавство. Касније га је укинуо Карађорђев
Криминални законик.
15
Мило Бошковић, Кривично право, Факултет за правне и пословне студије, Нови Сад, 2009, стр. 36-37.
16
Срђан Шаркић, Зачеци правне државе у устаничкој Србији, Зборник радова „Владавина права и
правна држава у региону”, Источно Сарајево, 2014, стр. 771–779.
17
То је био случај и са Карађорђем, који је имао искуства у фрајкору где је стекао чин подофицира.
18
За више о организацији, наоружању, обуци и руковођењу устаничком војском видети: Радослав Марковић, Војска и наоружање Србије Кнеза Милоша, Издавачка установа Српске академије наука, Београд, 1957, стр. 5-10; Gojko Desnica, „Vojna reforma u ustaničkoj Srbiji 1808. Godine”, Vojnoistorijski glasnik,
1/1970, Beograd, str. 273-284; Miloje Pršić, „Kadrovi Srpske vojske od Prvog srpskog ustanka do izbijanja i u
vreme Istočne krize”, Vojnoistorijski glasnik, 2-3/1997, Beograd, str. 30-42.
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Оно што се може окарактерисати као константа у међународним односима од
доба Првог српског устанка до данашњих дана јесте чињеница да Запад доживљава Србију као експонента политичке воље Русије за Балкану. Будући да је ова сила
била, бар формално, једини савезник устаника, не треба да чуди руски утицај на
изградњу устаничке војске. Природно је да се држава у повоју приклони једином великом савезнику, иако је постојала воља код устаника да траже подршку и на Западу. Присуство руских војних формација утицало је на устаничку војску која је преузимала њихов начин организовања, обуке и дејствовања на тактичком и оперативном плану. Ратни поход Наполеона на Русију створио је стратегијске услове који су
представљали увод у крах устаничке војске.
Први српски устанак је пропао 1813. године, а османлијска војска окупирала је Београдски пашалук. Београдски везир Сулејман-паша Скопљак дозволио је масовне одмазде над српским становништвом. Пошто је Наполеон коначно побеђен, у Бечу се
прикупила дипломатска елита пред крај 1814. године ради уређења односа у „постнаполеоновој” Европи. Будући да отомански представник није присуствовао Бечком конгресу и да су европски моћници били заокупљени кључним европским проблемима, није било политичке воље да се разматра „српско питање”. Створена је „Света алијанса”,
као савез водећих монархија у заштити поретка и равнотеже снага у Европи.19
Српски народ, нарочито притиснут османлијским зулумом, није се мирио са насталом ситуацијом, чему је доприносило искуство привремено стечене самосталности од Порте. Увидевши да помоћ споља не треба очекивати, руднички кнез и војвода Милош Обреновић је на сабору у Такову, априла 1815. године, изговорио чувену реченицу: „Ето мене, ето вас, рат Турцима”.20 На овај начин настављена је
српска револуција, која је сада имала значајније искуство у организацији оружаних
снага и, можда најважније, свест да се морају комбиновати дипломатија и војна сила као средства за извојевање независности.
Након почетних војних успеха устаника у Рудничкој нахији, отоманске власти упућују из правца Босне и Ниша војску ради уништења побуне. Милош Обреновић одмах
демонстрира нови карактер српског руководства и одлази у сусрет босанској колони
у намери да преговара. Будући да није успео у својој намери, окреће се трупама које
су из Ниша напредовале према Београду под вођством Марашли Али-паше. Он позива српске представнике на преговоре и тиме демонстрира другачији приступ према
Србима. Томе је, свакако, допринело и смиривање ситуације у Европи, те су Османлије очекивале и веће интересовање Русије за прилике на Балкану. У Ћуприји је договорено да се турска војска мирно пропусти до Београда ради наставка преговора и
да се српски делегати упуте на Порту. Већ 30. септембра 1815. године на Порту је
упућена српска делегација. Милош је, по договору, дошао у Београд и на преговорима са Марашли Али-пашом постигао усмени споразум 6. новембра 1815. године,21
19

Детаљније видети: Момир Стојковић, Историја дипломатије - избор текстова, Центар за међународне студије, ФПН, Београд, 1983, стр. 101-107.
20
Радош Љушић, Историја српске државности, Књига II, Србија и Црна Гора – нововековне српске
државе, Библиотека Матице српске, Нови Сад, 2001, стр. 71-74.
21
Реч је о Београдски споразуму, који је подразумевао отварање Народне канцеларије у Београду, амнестију Срба за побуну, присуство турске војске само у градовима и слободу трговине.
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који је уредио међусобне односе и успоставио трајније видове комуникације.22 Истовремено, српске војводе постижу војне успехе против Османлија у многим нахијама,
па су они приморани да се повуку у утврђења.23 Милош Обреновић се, дакле, наметнуо као партнер за преговоре са турским властима.
Ипак, 1817. године упутио је писмо поданичке захвалности султану.24 Наиме, од почетка устанка био је свестан да ће само кроз процес преговора са Портом моћи да
обезбеди самосталност за Србију. Због тога је упорно инсистирао на ставу да је устанак подигнут против безобзирне владавине везира Сулејман-паше Скопљака и да поступци Срба нису усмерени против врховне власти султана. Тако је успостављено „турско-српско двовлашће”, што је значило да „паша остане господар у градовима и над
Турцима и муслиманима, а Милош у земљи над народом и над кнезовима”, па је српски сељак био принуђен да кулучи на турским поседима и на имању Милоша и његових
„чиновника”. Незадовољство је било велико, што је узроковало и оружане побуне, као
што је Ђакова буна 1825. године, коју је Милош свирепо угушио.25 Након тога формирао је прве наоружане формације, ради очувања поретка. Прва формација српске војске настала је по угледу на аустријску, као и прве униформе, што није чудно јер су те
послове углавном обављали бивши аустријски официри ‒ етнички Срби.26
Једновремено са преузимањем функција власти од Турака, кнез Милош је настојао да процес еманципације прошири и на међународни план. У томе је најзначајнији савезник била Русија. Ратни сукоб између Турске и Русије, 1828. године,
претио је да угрози реализацију Акерманске конвенције, јер Порта није желела да
изврши преузете обавезе. Турска власт је тврдила да су јој акерманске обавезе наметнуте присилом, чиме се имплицирала правна ништавност наведеног уговора.
Пораз турске војске принудио је Порту да обећа враћање шест нахија у састав Београдског пашалука27 и испуни друге обавезе које су проистекле из Једренског споразума из 1829. године. Убрзо је уследио и хатишериф28 којим је султан уврстио
преузете обавезе у унутрашњи правни поредак.
22

Како истиче Слободан Јовановић, примирје са Турском засновано је на међусобном поверењу Милоша и везира, при чему је Милош гарантовао да ће раја бити мирна, а Марашли Али-паша је пристао
да непосредна управа припадне народним старешинама, док би султан и даље био врховна власт. Наведено према: Слободан Јовановић, Политичке и правне расправе, Геца Кон, Београд, 1908, стр. 3-4.
23
Владимир Стојанчевић и други, Историја Српског народа од Првог устанка до Берлинског конгреса 1804-1878, пета књига, први том, Српска књижевна задруга, Београд, 1994, стр. 103-108.
24
Чедомир Попов, Међународни положај, спољна политика и дипломатија Србије 1804-1878, у Чедомир Попов, Драгољуб Живојиновић и Слободан Марковић, Два века модерне српске дипломатије, Балканолошки институт САНУ, Београд, 2013, стр. 32-33.
25
Детаљније видети: Драгослав Јанковић и Мирко Мирковић, Државноправна историје Југославије,
Научна књига, Београд, 1987, стр. 110; Слободан Јовановић, Политичке и правне расправе, Геца Кон,
Београд, 1908, стр. 9-11.
26
Славица Ратковић-Костић, Европеизација српске војске 1878-1903, Војноисторијски институт, Београд, 2007, стр. 15-16.
27
Пошто је Порта одлагала реализацију повратка шест наведених нахија у Београдски пашалук, кнез Милош их је 1833. године на силу преузео, користећи заокупљеност турске власти другим проблемима. Порти
је остало само да призна фактичко стање. Наведено према: Вељко Благојевић и Станислав Стојановић,
„Зашто рат а не међународна конференција 1914. године”, Војно дело, 3/2014, Београд, стр. 329.
28
Хатишериф је обавезујући правни акт који је потписивао султан.
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Стратешка култура Кнежевине Србије
Хатишерифом из августа 1830. године суштински се потврђују раније дате повластице Србима, а Милош Обреновић се признаје за српског кнеза са правом на
наследно кнежевство. Истовремено, дато му је право да држи оружану силу „ради
очувања реда и мира” и право на представљање српских интереса на Порти. Овим
документом постављена је основа за уређење Србије, са елементима високе самоуправе у оквиру Турске, али и елементима суверености, као што су признавање
представника за преговоре при Порти и држање оружаних снага.
Као и Карађорђе, Милош је на почетку устанка имао на располагању народну
војску, која није била једнообразно наоружана нити организацијски унифицирана.
Ипак, показало се да постоји војничко искуство из Првог српског устанка које је било довољно да се извојују победе које ће резултирати примирјем са Турцима. За
разлику од Карађорђа, Милош се определио да поступно преузима власт. Након
примирја распуштена је народна војска, али је остала у приправности како би у случају потребе брзо била способна за борбена дејства. Кнез је могао да рачуна и на
„пандуре” који су били под његовом командом. Користећи се слабостима турске
власти, за релативно кратко време је од нахијских и сеоских „пандура” створио релативно добро наоружане и бројне формације које су биле способне не само за дефанзивна већ и офанзивна дејства.29
Након добијања Хатишерифа 1830. године, било је лакше формирати нове војне јединице, јер су за то постојали правни основи. У пролеће 1831. године кнез Милош је формирао батаљон пешачке гарде, којим је командовао руски официр капетан Михајло Павлов, што јасно указује на спољнополитичко опредељење Србије да
јача сарадњу са Русијом. То се не би догодило да је Србија имала школоване официре, што је био недостатак кога је Милош био свестан. У исто време војним јединицама су подељене заставе и смештене су у касарне у Пожаревцу, Крагујевцу и
касније у Београду. Убрзо су формирана и два ескадрона коњице, чији су припадници били одевени по узору на козаке. Артиљерија је, као засебан род војске, уведена 1836. године, након што је приликом посете Цариграду кнез Милош добио на
поклон шест топова и тиме могао да оправда постојање наведеног рода, иако је то
наоружање већ поседовао. Исте године формиран је први пук стајаће војске, у чији
су састав ушли: по два батаљона пешадије, ескадрон коњице и артиљеријске батерије.30
Проширење аутономије и граница Србије утицале су и на јачање значаја војске
у друштву. Убрзано наоружавање и организовање војних јединица утицало је и на
општи углед војске, па је официрски позив постао у Србији частан, пожељан и прихватљив за све друштвене слојеве.31
29

Радослав Марковић, Војска и наоружање Србије Кнеза Милоша, Издавачка установа Српске академије наука, Београд, 1957, стр. 11-12.
30
Славица Ратковић-Костић, Европеизација српске војске 1878-1903, Војноисторијски институт, Београд, 2007, стр. 17
31
Радослав Марковић, Војска и наоружање Србије Кнеза Милоша, Издавачка установа Српске академије наука, Београд, 1957, стр. 103.
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Кнез Милетина буна и Сретењски устав, 1835. године, нису променили политику
кнеза Милоша, који је наставио апсолутистичку владавину. Након што је угушио буну, укинуо је Сретењски устав и увео војну управу, ради превентивног деловања
због честих оружаних побуна. Доношење такозваног Турског устава, који је предвиђао поделу власти са Саветом, односно извршном власти, доводи до силаска кнеза Милоша са власти, коју препушта најстаријем сину. Убрзо уставобранитељи врше династичку смену. На власт долази кнез Александар Карађорђевић 1842. године, а Михајло Обреновић емигрира у Беч.32
Уставобранитељи су војску сврстали у састав Министарства унутрашњих дела
и тиме њене функције свели на граничну службу и очување реда и поретка.33 Број
регуларних јединица сведен је на најнижу меру. Тако је у периоду стварања државе, када је било нужно јачање војног потенцијала, дошло до застоја који је трајао
све до 1845. године. Иако контроверзан по питању ауторства, у то време се доноси
програм спољне политике Србије, и данас актуелно Начертаније, које је потписао
министар спољних послова Илија Гарашанин.34 Две године касније формирана је
прва војна школска установа Артиљеријска школа, која је 1880. године преименована у Војну академију.35 Квалитет наведене школске установе је упитан,36 што се
може и очекивати од новоформираних установа, али остаје чињеница да је изнедрила будуће војводе: Р. Путника, С. Степановића, Ж. Мишића и многе друге генерале који су се истакли у свим ратним сукобима Србије до 1918. године.37
На интервенцију Британије, Порта 1853. године потврђује све повластице хришћанима. У Београд долази специјални изасланик султана, Етем паша, са ферманом којим се потврђују све повластице дате Србији, Влашкој и Молдавији и сматрају се трајним. То је један од разлога због којих је Србија у Кримском рату остала неутрална, али се ипак озбиљно војно припремала за евентуални сукоб са Аустријом.38 Рат је завршен 1856. Париским миром, који садржи важне одредбе за међународни положај Србије.39
32

Детаљније видети: Наташа Деретић, Национална историја државе и права, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2008, стр. 152-165; Радош Љушић, Историја српске државности, Књига II, Србија
и Црна Гора – нововековне српске државе, Библиотека Матице српске, 2001, Нови Сад, стр. 32-35.
33
Miloje Pršić, „ Kadrovi Srpske vojske od Prvog srpskog ustanka do izbijanja i u vreme Istočne krize”, Vojnoistorijski glasnik, 2-3/1997, Beograd, str. 33.
34
Гарашанин је десет година био успешан министар унутрашњих послова, који је под својим министарством имао и војску. Његова политика може се описати максимом: ни са Русијом ни са Аустријом,
већ са западним силама, на првом месту са Француском. Сматрао је да се те силе не би много мешале
у унутрашњу политику Србије, бар не као Аустрија и Русија, јер су далеко и немају непосредних интереса на Балкану. Наведено према: Mirko Kisovec:,Diplomatski predstavnici, Beograd, 1939, str. 66.
35
Радослав Марковић, Војска и наоружање Србије Кнеза Милоша, Издавачка установа Српске академије наука, Београд, 1957, стр. 280-303.
36
Наставни кадар није имао европска искуства у стратегији и оператици, доктрина употреба снага била је на
много нижем нивоу у поређењу са пруским, аустријским, енглеским, руским и француским војним теоретичарима.
Наведено према Petar Tomac, Ratovi i armije XIX veka, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1968, str. 66-106.
37
Славица Ратковић-Костић, Европеизација српске војске 1878-1903, Војноисторијски институт, Београд, 2007, стр. 22-23.
38
На граници са Србијом Аустрија је у то време имала распоређено 50.000 војника. Србија је активирала војне потенцијале пред овом опасношћу и реализовала упис у војну евиденцију свих мушкараца од
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Године 1858. Светоандрејска скупштина враћа на власт Милоша Обреновића који
војску ставља под своју надлежност преко Главне војне управе. Усвајањем Закона о
Устројенију народне војске предвиђа се да се, поред стајаће, формира и народна војска, коју би чинили сви способни мушкарци старости 20 до 50 година, који су имали
обавезу да сами набаве оружје. Поред тога, војни рок се скратио са четири на три године.40 Овако прoјектована војна сила била је предвиђена за реализацију амбициозних
циљева: потпуног ослобађања Кнежевине од турске власти, ослобађање других српских територија од Турске и њихово присаједињење Србији. За формирање бројчано
велике стајаће војске није било финансијских средстава, а стајаћа војска се, и током
власти кнеза Милоша и уставобранитеља, претежно користила за одржавање унутрашње стабилности и гушење побуна. Народна војска имала је исте родове као и стајаћа.
Прва класа народне војске имала је: 17 пешадијских пукова, са укупно 45.844 пешадинаца; 26 ескадрона коњице са 2.467 коњаника, 6 артиљеријских батерија са 1.200 артиљераца и 17 одељења пионира са 985 војника. Поред тога, у народној војсци било је
неколико виших команди, како би се обезбедила квалитетнија обука и командовање.41
Отоманска империја настојала је да добије подршку великих сила за војну интервенцију у Србији, јер је стварање великих оружаних снага доживљавала као претњу.
Француска, Русија, Италија и Пруска нису подржале Турску, али су Аустрија и Енглеска сматрале да је реч о постојању револуционарног потенцијала који треба угушити
на време. Русија је посебно инсистирала на потреби да се српски кнез подржи у намери да успостави контролу над становништвом, тврдећи да његова војска нема ни
амбиције ни потенцијал за офанзивна дејства. Овим аргументима је и министар иностраних дела Илија Гарашанин неутралисао негодовања енглеског конзула у Београду. У то време у Србију, по други пут, долази француски мајор Иполит Флорентин
Монден (Hippolyte Florentain Mondain),42 који је постављен за начелника Главне војне
управе и добија чин пуковника.43 Тек пошто се српска војска није ангажовала у оружаном сукобу Црне Горе и Османлија, 1862. године, попустио је притисак на Србију.44
18 до 45 година. Процењује се да је Србија мобилисала између 80.000 и 110.000 војника. Наведено према Живота Ђорђевић: Српска народна војска 1861-1864, Народна књига, Београд, 1984, стр. 14-15.
39
Према члану 27. Србија и даље зависи од Порте, али њену заштиту преузимају на себе све силе
потписнице. До тада је Русија наступала као једина заштитница Србије, позивајући се на билатералне
уговоре са Портом. Париским миром престаје искључиво туторство Русије над Србијом, чија аутономија
добија међународну гаранцију. Важна је и одредба мировног споразума према којој стране трупе, укључујући и турске, не могу улазити у Србију ни прелазити преко њене територије без одобрења. Наведено
према: Mirko Kisovec, Diplomatski predstavnici, Beograd, 1939, str. 64-65.
40
Наташа Деретић, Национална историја државе и права, Криминалистичко-полицијска академија,
Београд, 2008, стр. 183.
41
Детаљније видети: Драгослав Јанковић и Мирко Мирковић, Државноправна историје Југославије,
Научна књига, Београд, 1987, стр. 126-128; Славица Ратковић-Костић, Европеизација српске војске
1878-1903, Војноисторијски институт, Београд, 2007, стр. 23-26.
42
Први пут је француски инжињеријски официр Монден боравио у Србији током Кримског рата, када је
руководио израдом планова за одбрану. Оставио је добар утисак на Србе, па је поново позван у Београд да помогне у стварању функционалне војске. Детаљније видети: Урош Татић, Иполит Молден у Србији, први боравак (1853-1855), Војно-историјски гласник, 1/2013, Београд, стр. 71-79.
43
Урош Татић, „Иполит Молден у Србији, први боравак (1853-1855)”, Војно-историјски гласник, 1/2013,
Београд, стр. 71-79.
44
Живота Ђорђевић, Српска народна војска 1861-1864, Народна књига, Београд, 1984, стр. 29-31.
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Законом о уређењу државне централне управе из 1862. године Главна војна
управа постала је Министарство војно, под којим су, поред стајаће и народне војске, ушли и војни заводи. Исте године ступили су на снагу и закони о уређењу војног штаба стајаће војске, о устројству артиљеријске управе и војној дисциплини.
Заоштравање односа са турским посадама затекло је српску војску без адекватног
наоружања. Русија је била спремна да испоручи пушке Србији, али су се томе супротставиле Турска, Аустроугарска и Енглеска. Након пораза Аустроугарске у рату
против Пруске, 1866. године, Беч је дозволио испоруку 55.000 застарелих руских
пушака, које су морале да буду модернизоване у српском војнотехничком заводу.
Министарство војно израдило је предлог Закона о устројству војске,45 који је донет 1864. године. Њиме су уређени основни елементи организације и функционисања стајаће и народне војске и система командовања. Због великог проблема недостатка официрског кадра, 1867. године усвојене су допуне Закона које су предвиђале да и странци могу добијати официрске чинове у српској војсци.46
И поред тешкоћа у наоружавању, опремању и обуци војске, чињеница је да је,
још увек вазална Србија располагала бројчано респектабилном војском са око
200.000 војника на око милион становника. То је Србију издвајало од других балканских народа, што је донекле опредељивало и њену међународну позицију и
углед.47 Војна снага, праћена умешном и истрајном дипломатијом коју је трасирао
још Милош Обреновић, приморале су турске власти да повуку своје војне снаге из
српских гарнизона 1867. године. Иако су постојале различите процене способности
српске војске,48 због њене бројности Србија је постала предводник будућег Балканског савеза.49

Милан Обреновић: отац модерне српске војске
После убиства кнеза Михајла 1868. године, формирано је Намесништво које је
владало уместо малолетног Милана Обреновића и донело Устав 1869. године.
Устав је предвиђао да сваки Србин мора бити војник, изузев државних чиновника.
Уследиле су измене и допуне закона о устројству војске; уведен је генералски чин и
обавеза да се испитима доказује способност официра за напредовање. Стајаћа
45

Имао је 105 параграфа, међу којима се истичу они који дефинишу дужност војске да „брани отаџбину и
буде потпора законитости”. Предвиђено је постојање стајаће и народне војске, која је имала четири рода:
пешадију, артиљерију, коњицу и жандармерију. Кнез је био врховни командант, а министар војни је командовао војском у његово име. Начелник је командовао стајаћом војском и био потчињен министру војном.
46
Славица Ратковић-Костић, Европеизација српске војске 1878-1903, Војноисторијски институт, Београд, 2007, стр. 28-29.
47
Примера ради, турска војска тога доба имала је 130.000 низама (стални састав), од којих је 60.000 било
стационирано у Европи, а на територији Кнежевине око 3.000, редифа (прве резерве) променљиво од
20.000 до 100.000 и гијаде (друга резерва) око 230.000 припадника, као и око 60.000 башибозука (добровољаца, полиције и жандарма). Турска царевина која је имала око десет пута више становника од Кнежевине
Србије могла је да мобилише око 320.000 војника, док је Србија располагала са 200.000 војника.
48
Војска је, како чињенице говоре, била лоше опремљена и оспособљена.
49
Живота Ђорђевић, Српска народна војска 1861-1864, Народна књига, Београд, 1984, стр. 53-56.
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војска имала је око 5.000 војника и само 123 официра.50 Наредних година вршена је
убрзана припрема и наоружавање војске за сукоб са Турском. Почетком 1876. формиран је Главни ђенералштаб и Ратни савет, чија је надлежност била реализација
ратних напора. Јуна исте године расформирана је стајаћа војска, а њене чете ушле
су у састав батаљона народне војске. После објаве рата Србије и Црне Горе Турској извршена је мобилизација 123.000 војника.51
Србија је платила данак лошој стратегијској процени да ће објава рата Турској бити знак за општи устанак свих балканских народа.52 Војска није била спремна, а рат
није ваљано припремљен ни на дипломатском ни на финансијском плану, имајући у
виду да су Аустроугарска и Русија биле против рата. Србија и Црна Гора нису имале
јединствени план ангажовања, чак ни координацију, те је исход првог ратног сукоба
био пораз, који је спречен интервенцијом Русије и Аустроугарске почетком 1877. године. Потписан је мир према начелу status quo ante bellum, уз обострану амнестију, а
војска је демобилисана. Одмах након тога започета је њена реорганизација. Крајем
те године Србија је објавила рат османлијама уз подршку савезника. Успех није изостао, јер се рат водио између приближно равноправних супарника, али у другачијим
међународним околностима. Реч је о Руско-турском рату, у којем је руска војска дуготрајно опседала Плевну. Иако је на почетку рата саветовао Србију да буде уздржана,
Цар Александар II сугерисао је Србима да крену на Турке, што је и учињено, упркос
чињеници да војска није била спремна за нове сукобе. У првом рату српском војском
је командовао руски официрски кадар, а у другом српски.53
Успешно реализована нападна дејства Српске војске 1877. године Русија је, одредбама Санстефанског мира, на одређени начин дискредитовала стварањем тзв.
Велике Бугарске. Зато су српска елита и јавно мњење за кратко време променили
став према Русији, од савезника и заштитника до велике разочараности у политику
Петрограда. Међутим, Аустроугарска, Немачка, Италија и Британија нису биле за
стварање велике словенске државе на Балкану, звала се она Србија или Бугарска,
због страха од доминације Русије у региону. Због тога је постојала потреба да се Беч
и Петроград договоре о интересним сферама на Балкану, при чему је Русија исказала интерес за контролу Босфора и Дарданела, а Аустроугарска за ширење на цен50

У то време у српској војсци било је 360 официра, што је за наведено бројно стање војника било недовољно. Зато је ангажовано 718 руских официра, међу којима и главнокомандујући српске војске генерал Черњајев.
51
Детаљније видети: Слободан Јовановић, Влада Милана Обреновића – Књига друга, Геца Кон, Београд, 1934, стр. 8-35; Славица Ратковић-Костић, Европеизација српске војске 1878-1903, Војноисторијски институт, Београд, 2007, стр. 30-32.
52
Херцеговачким устанком из јула 1875. године започета је такозвана Источна криза која се проширила и на делове Босне и других крајева Балкана. Наведено према: Владимир Стојанчевић и други: Историја српског народа, Српска књижевна задруга, Београд, 1994. стр. 369.
53
Детаљније видети: Владимир Стојанчевић, Историја српског народа, Српска књижевна задруга, Београд, 1994. стр. 381-404; Ратковић-Костић Славица, Европеизација српске војске 1878-1903, Војноисторијски институт, Београд, 2007, стр. 33-34; Потемкин, Историја дипломатије, Свеска друга – дипломатија новог доба 1872-1919, Архив за правне и друштвене науке, Београд, 1949, стр. 29-32 и 34; Попов
Чедомир, Међународни положај, спољна политика и дипломатија Србије 1804-1878, у Чедомир Попов,
Драгољуб Живојиновић и Слободан Марковић, Два века модерне српске дипломатије, Балканолошки
институт САНУ, Београд, 2013, стр. 50-59; Momir Stojković, Istorija diplomatije – izbor tekstova, Centar za
međunarodne studije, PFN, Beograd, 1984, str. 268-313.
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трални и јужни Балкан. У том, ширем, контексту треба разумевати догађаје који су
уследили. Наиме, конгрес у Берлину 1878. године ревидирао је одлуке Санстефанског мира у складу са интересима великих сила, изузев Русије.54 Тако је Србија, поред независности, добила и територијално проширење на Нишки, Пиротски, Врањски
и Топлички округ. То је извојевала прво успешним борбеним дејствима, а тек након
тога и сплетом околности међународне политике легализовила своју власт на наведеним подручјима. С друге стране, Србија је морала да за рачун проширења на југу
прихвати договор великих сила да Аустроугарска окупира БиХ.55 То је, дакле, била
цена коју је морала да плати за признавање независности, као и да дȃ обећање да
неће деловати против интереса Хабзбуршке монархије на Балкану.56
Недостаци који су исказани у српско-турским ратовима 1876–1878. били су подстицај за интензивније осавремењавање српске војске. Иако је број школованих
официра у српској војсци био релативно мали, ипак је постојала критична маса
оних, углавном усавршаваних у иностранству, који су имали јасне ставове каква
мора бити српска војска. Образована је Велика војна комисија, чији је задатак био
да реши питања реорганизације војске. Њени резултати убрзо су били видљиви; од
1879. године почели су са радом артиљеријски и инжењеријски комитети, као
стручна тела за решавање питања набавке и употребе војне технике. Реформском
раду допринело је и стварање Оружног фонда, захваљујући којем се војни буџет
извршавао у износу од 100 одсто.57 Исте године почео је да излази и војностручни
часопис „Ратник”, који је био отворен за дискусије по војностручним и статусним питањима, што је доприносило да се проблеми у српској војсци брзо уочавају и правовремено превазилазе.
Истовремено се реализовала и реформа српског војног школства. Дотадашња
српска војношколска установа за припрему официрског кадра – Артиљеријска школа
је за 30 година рада, од 1850. до 1880. године, ишколовала 12 класа и произвела 189
официра, што није задовољавало потребе за кадром. Војска се морала попуњавати
официрима из трупе, који нису имали довољно теоретског знања. У складу са новим
потребама формирана је Комисија од наставника Артиљеријске школе, која је од краја јуна до краја септембра 1879. године саставила Пројекат закона за устројство Војне академије, који је Скупштина усвојила јануара 1880. године. Тако је Артиљеријска
54

Шеф руске делегације на Берлинском конгресу је у извештају истакао да је то била најцрња мрља у
његовој дипломатској каријери, на шта је цар Александар додао: „Исто тако и моја”, Момир Стојковић,
Историја дипломатије - избор текстова, Центар за међународне студије, ФПН, Београд, 1983, стр. 299.
55
Реч је о тајном Рајхштатском споразуму од 8. јула 1876. године између Русије и Аустроугарске, којим
је признато право Бечу да окупира БиХ. Наведени споразум је остао тајна до почетка XX века. Наведено
према: Васа Чубриловић, Одабрани историјски радови, Народна књига, Београд, 1983, стр. 237-249.
56
Детаљније видети: В. П. Потемкин, Историја дипломатије, Свеска друга – дипломатија новог доба
1872-1919, Архив за правне и друштвене науке, Београд, 1949, стр. 42-43. Распоповић Радослав: Дипломатија Цене Горе 1711-1918, Историјски институт Црне Горе и НИЦ Војска, Подгорица–Београд, 1996, стр.
269-286; Стојанчевић Владимир и други: Историја српског народа, Пета књига, Први том, од Првог српског
устанка до Берлинског конгреса 1804-1878, Српска књижевна задруга, Београд, 1994, стр. 407-421.
57
Фонд је основан с намером да се побољша опремање српске војске савременим ватреним оружјем.
Пунио се од годишњих неутрошених средстава из војног буџета, приреза од пола динара годишње по
пореској глави и добровољних прилога. Новац је могао да се употреби само за набавку потребног оружја и низашта друго.
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школа преформирана у Војну академију, која је почела школовање официра свих родова војске. Нижа школа подмиривала је потребе строја, а Виша школа потребе науке. У обе школе наставна година делила се на теоријски и практични течај. Нижа
школа трајала је три године, а Виша две. Одабрани официри упућивани су у стране
државе једино за артиљеријско-техничко и инжињеријско-техничко више образовање. Од 1880. године почело се и са двогодишњим школовањем приправника за генералштабну струку, која је била у надлежности Главног генералштаба. Критеријуми за
прелазак у генералштабну струку били су врло ригорозни, будући да се завршни испит полагао пред комисијом на чијем се челу налазио начелник Главног генералштаба. Због тога је од 1880. до 1911. године од 164 приправника за генералштабну струку испит успешно положило само њих 55, или 33%, али је Србија захваљујући томе
имала изузетно способан генералштабни кор58 који се доказао, како у планирању и
припреми војске за рат, тако и у командовању при извођењу ратних операција кључних година балканских ратова и Првог светског рата.59
Кључни иницијатор војних реформи био је кнез (од 1882. краљ) Милан Обреновић. Пошто су реформе имале подршку са највишег нивоа власти, створили су се сви
услови да се оне и спроведу. Из Француске се за артиљерију набављају челични
острагани система De Bange, тада најсавременији у Европи (270 пољских и 42 брдска оруђа). Нови Закон о устројству војске из 1883, са каснијим изменама и допунама,
дао је правну основу за формирање модерне професионалне војне организације.
Према том закону, уместо двојства стајаћа војска – милиција ствара се мешовити војни систем. Војска се делила на три позива. Првом позиву, уз војнике на одслужењу
двогодишњег војног рока, припадали су сви мушкарци старости од 20 до 30 година,
другом од 30. до 40, а у трећем од 40. до 50. године. Укинути су дотадашњи корпуси
и корпусне територије и образоване дивизијске области. Ипак, Миланова брзоплетост да Србија уђе у рат против Бугарске 1885. године, у моменту када војне реформе још нису ни почеле да дају резултате, довела је до тешког пораза на Сливници.
Главни узроци пораза нису били у већем јунаштву Бугара, већ у бољој организацији и
обучености њихових снага, захваљујући ангажовању руских инструктора на изградњи
државне администрације, укључујући и војну организацију.60
Рат са Бугарском се из много разлога за Србију завршио поразом, али су из њега извучена значајна искуства, која ће имати позитиван утицај на даљи развој професионалне војне организације у Србији. Пораз на Сливници утицаће и на абдикацију краља Милана 1889. године, али ће после изгубљеног рата српска војска наставити свој развој убрзаним темпом. У време Миланове абдикације донета је
Уредба о формацији целокупне војске (1889), по којој је територија Србије и даље
била подељена на пет дивизијских области, од по три пуковска округа са по четири
батаљонска среза.61
58

Међу првим српским ђенералштабним официрима били су: Р. Путник (1884), А. Машин (1885),
С. Степановић (1889), Ж. Мишић и П. Бојовић (1890).
59
Далибор Денда, „Српска војска 1804-1818”, у Спомен-собе огледало историје и традиције 1804–1918,
Медија центар Одбрана, Београд, 2018, стр. 93-94.
60
Далибор Денда, исто, стр. 116-117.
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Далибор Денда, исто.
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Даљи значајан импулс развоју војне организације дао је поново краљ Милан
Обреновић, овога пута као командант Активне војске у периоду 1898–1901. године.
Захваљујући његовим реформама, официрска служба постала је најбоље плаћена
у држави. То је резултирало чињеницом да је Србија пред балканске ратове пропорционално имала више официра у мирнодопском бројном стању (8%) него Бугарска (4,7%) или Румунија (6%). Почела је изградња великих војних објеката. Само
1898. и 1899. изграђено је 17 великих касарни, од којих су најпознатије оне у Ужицу,
Крагујевцу, Чачку, Врању, Нишу и Београду. Војска је наоружана са 90.000 нових
брзометних маузерових пушака, док су 44 модерна позицијска топа пристигла из
Француске у јесен 1900. године. Миланове реформе војске коштале су много новаца. За две године војни буџет је са 14.100.000 порастао на 20.000.000 динара. Војни расходи у то време, заједно са ванредним кредитима за наоружање, узимали су
велики део буџета. Тако су 1897. износили 36,86%, 1898 – 22,57%, 1899 – 29,08%, а
1900. године чак 44,33% свих државних прихода на годишњем нивоу.62

Србија у балканским ратовима
Русија је имала значајну улогу у формирању Балканског савеза, који су чинили
Бугарска, Грчка и Србија. Бугарска је првобитно била подозрива. Међутим, након избијања рата у Либији постала је сумњичава према намерама Аустроугарске, која је
преко Албанаца ширила свој утицај у бугарској интересној сфери. Стога се Софија
окренула Балканском савезу.63 Србија је намеравала да добије излаз на море, чему
су се противиле Аустроугарска и Италија. Иако је било несугласица између Србије и
Бугарске око територијалних аспирација, постигнути споразум је гарантовао помоћ
Бугара уколико Србија буде нападнута од Аустро-угарске током заједничких ратних
операција против Турске. Након Kумановске битке постаје јасно да је Отоманска империја на издисају и да ће ратни циљеви Балканског савеза бити реализовани.64 Бугарска војска надирала је према Цариграду, који се обратио великим силама за по62

Далибор Денда, исто.
Највећа последица Либијског рата на Балкану коначно се манифестовала кроз очигледан напредак у
српско-бугарском савезништву, о чему је руски посланик Хартвиг редовно и детаљно писао. У поверљивом
извештају, већ с почетка новембра, руски посланик је Петрограду проследио чак и нацрт пројекта уговора.
Наведено према: Саша Станојевић: „Утицај Италијанско-турског рата на прилике у Србији у извештајима
руског посланика у Београду н. г. Хартвига”, Зборник Филозофског факултета Пр. Ун. 2/2013, стр. 188-189.
64
Дух српског друштва тога доба репрезентативно може осликати судбина дипломате и песника Милана Ракића. Био је конзул на Косову, а пред Балкански рат, премештен је у Београд на место шефа конзуларног одељења.
Иако је ослобођен војне службе када је почела мобилизација, пријавио се као добровољац у комите, на границу, с
првом четом Војина Поповића, чувеног војводе Вука. Доцније ће Ракић једва, али с поносом, признати да је као
извиђач први од ослободилаца ушао у Приштину. Остало је забележено да је војвода Вук постројио чету на Газиместану, где је прочитана истоимена песма Милана Ракића. Када је неко од војника рекао да је њен аутор у строју, војвода је извео Ракића испред строја и командовао: „Поздрав песнику”. За ратне заслуге при ослобађању Старе Србије 1912, краљ Петар I Карађорђевић одликовао је Ракића Златном медаљом за храброст. Реткост је наћи
очигледнији пример конзистентности стратешке културе попут овога, не само у српској већ и култури других народа. Наведено према: Јован Пејчић, Заветни чин – Милан Ракић на Косову 1905-1912, Службени гласник,
Београд, 2013; http://www.lektire.me/prepricano/milan-rakic-pesme-kosovski-ciklus-_439, приступљено 02.04. 2019.
63
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моћ и посредовање за мир. Русија је постала забринута, јер је појава бугарских војника у Цариграду могла да изазове интервенцију Немачке и Аустроугарске.
Избијање српске војске на обале Јадрана изазвало је мобилизацију и концентрацију аустроугарске војске према Београду. Беч је добио подршку Берлина, док је Лондон истакао да неће остати неутралан уколико дође до рата у Европи. На конференцији у Лондону, 1913. године, постигнут је споразум који је подразумевао признање новоформиране државе Албаније, чиме су се створили услови за избалансирани однос
Беча према територијалном проширењу Србије. Међутим, спор око територије узроковао је Други балкански рат, у којем је Бугарска поражена. Цариград је искористио сукоб између бивших савезника и покушао да успостави власт над делом изгубљених
територија. Истовремено, Немци су упутили у Истамбул генерала Лимана фон Сандерса, који је преузео команду над градом и обавезу да реорганизује турску војску. Јачање немачког утицаја на Босфору било је нешто што Русија није желела.65 Истовремено, кајзер је, 1913. године, обећао Бечу да ће током следеће кризе ући у рат, јер их
током Балканског рата није подржао из страха од британског ангажовања.66
Kобна 1914. година дочекана је у затегнутим дипломатским односима Беча и Београда. Аустоугарска је ишчекивала прилику да се коначно разрачуна са Србијом, док је
српски интерес био очување независности и национално уједињење. Радило се о готово дијаметрално супротним циљевима. Велике силе у Европи налазиле су довољно
воље и начина да реше велике кризе, као што су балкански ратови и анексија БиХ, али
нису биле у стању да постигну компромис око атентата на престолонаследника Франца
Фердинанда у Сарајеву. Беч је, на инсистирање Берлина, упутио ултиматум Србији, који је срочен тако да га ниједна држава не би прихватила у целини.67

Србија у Великом рату
За професионалну изградњу и припрему за велике ратне напоре с почетка 20.
века Србија много дугује Радомиру Путнику, првом српском војводи, који је био начелник Генералштаба од 1903. до 1916. године. Систематичан по природи, успео је
65

Генерал Сандерс је постао припадник османске војске и добио чин паше. Предводио је немачку
војну мисију, коју су чинила 42 официра, и био командант корпуса који је контролисао залеђе Босфора.
Руски председник Министарског савета Kоковчев је лично разговарао са кајзером о Сандерсовој
(Лимановој) мисији и тражио да се он смени са командне дужности. То је, бар формално и учињено, јер
је Лиман унапређен у виши чин и постављен на вишу дужност, али је мисија наставила са радом.
Наведено према: V. P. Potemnik, str. 196.
66
Исто, str. 189-204.
67
Српска влада је прихватила све услове из ултиматума, са две резерве на тачке 5, у вези са
сарадњом у криминалистичкој истрази која ће одговарати „принципима интернационалног права” и 6, да
се учешће аустроугарских службеника у истрази „не може усвојити јер би то била повреда Устава и
Закона о криминалној процедури, али је спремна предати и ово на решавање Међународном суду
правде и великим силама”. Беч је одмах по добијању одговора прекинуо дипломатске односе са
Србијом. Три дана касније, 28. јула 1914. године, објављује рат Србији. Истовремено, Беч налаже свом
амбасадору у Лондону да домаћине убеди да је одговор Србије неискрен, јер Београд неће сарађивати
на истрази, и срачунат да „придобије европско јавно мњење”. Andrej Mitrović, Prodor na Balkan, Srbija u
planovima Austo-Ugarske i Nemačke 1908-1918, Nolit, Beograd, 1981, str. 20.
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да организује, наоружа и обучи војску која је изнела ратна напрезања у балканским
ратовима и Првом светском рату. Непрестано је указивао на непредвидљивост
ратних дејстава и неопходност самоиницијативе нижег командног кадра. Посебну
пажњу посвећивао је обуци и селекцији највиших командних кадрова, истичући потребу да највише старешине буду најбољих способности и захтевао да и Генералштаб буде на достојном нивоу. Још од самог почетка у српском војнообразовном
систему генералштабни официри представљали су елиту српске војске, будући да
се до тог нивоа стизало изузетно тешко. Највећа заслуга Радомира Путника била је
функционално зближавање Генералштаба и трупе. У делокругу рада генералштабних официра била је улога стручног, помоћног органа команданата обласних команди и оперативних јединица. Због тога је, како у балканским ратовима, тако и у
Првом светском рату, у раду између виших команданата и њихових начелника штабова владала хармонија, што је било од највећег значаја за успешно вођење операција. У овом периоду коначно је изграђена и српска војна доктрина на темељима
које је раније поставио генерал Димитрије Цинцар-Марковић. Свој коначан формални израз добила је у Ратној служби из 1911. године, која је била заснована на
начелима покретног рата по угледу на немачку војну доктрину, док је за њено формирање у овом облику пресудну улогу такође имао генерал Путник. 68
У српској теорији ратне вештине тога доба преовладало је напредно мишљење
о повезаности државе, односно политике и рата. Прихватало се да променљиви
политички циљеви и околности увек могу да модификују стратегију, али да командант мора бити слободан у стварном управљању ратном операцијом. Усвојено је
Молткеово гледиште да догматско настојање да се спроведе план операција по
сваку цену представља смртни грех. Стога је пажња посвећивана охрабривању самоиницијативе код виших и нижих команданата. Основу тог приступа чинио је став
да заповест треба да садржи оно што командант не може да учини сам и ништа више. На тај начин није се желео паралисати дух војске или осакатити спонтаност акције и реакције потчињених команданата. У српској Ратној служби у руковођење
војском је управо због тога, поред заповести, уведена и директива која је остављала могућност за више флексибилности у извршењу задатака.69
Велики рат затекао је Србију неспремну. Наоружање и опрема су истрошени у
претходним ратовима и нису се могли обновити. Недостајало је пушака, митраљеза, топова. Оружје заплењено од Турака и Бугара отежало је снабдевање муницијом. Највише се оскудевало у униформама, логорској опреми и артиљеријској муницији. Србија је успела да мобилише укупно 26 пукова I позива (од чега шест прекобројних), 15 пукова II позива и 60 батаљона III позива. И поред свих недостатака,
српска војска је превазилазила свог нападача националном кохезијом, свешћу, моралом, ратним искуством, увежбаношћу трупа и штабова и самопоуздањем израслим из победа у балканским ратовима.70
И поред свих недаћа, српска војска је успела да одолева Аустро-угарској армији
током 1914. и 1915. године. Током ратног сукоба извојевала је прву савезничку по68

Далибор Денда, исто, стр. 120-136.
Исто, стр. 147-160.
70
Исто.
69
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беду у Великом рату, поразивши војску моћне царевине у Церској (август) и Колубарској операцији (новембар/децембар) 1914. године. Након што се у ратни сукоб
укључила и моћна Немачка и Бугарска, 1915. године, српска војска је била принуђена да се повуче на простор Косова и Метохије, а затим даље преко Црне Горе и
Албаније. Након великих губитака и искушења, војска, краљ и Влада се транспортују савезничким бродовима на Крф и север Африке, где се опорављају и пренаоружавају француском опремом и наоружањем.71
Солунски фронт се формира, након неуспешне Галипољске операције, од
француских, британских и српских војних формација, као помоћни фронт у савезничким настојањима да ослабе Централне силе. На Солунском фронту српска војска се одлично показала у време изненадног бугарског напада у августу и савезничке офанзиве која је почела у септембру 1916. године, одневши победу у Горничевској бици и заузевши Кајмакчалан (кота 2525). Као последњи чин ове савезничке офанзиве, у којој је српска војска одиграла најзначајнију улогу, заузет је Битољ,
чиме је ослобођен један део српске државне територије. Због великих губитака од
32.551 официра, подофицира и војника избачених из строја, које је у тим операцијама српска војска претрпела, извршена је њена поновна реорганизација. У марту
1917. године, када се у строју налазило око 94.000 војника, укинута је 3. армија и
скраћен фронт српске војске.72
Свакако најзначајнији догађај у историји ратовања на Солунском фронту представља офанзива до које је дошло 15. септембра 1918. године. Након артиљеријске припреме, која је започела 14. септембра 1918. године, наредног дана на сектору 2. српске армије, под командом војводе Степе Степановића, српске и француске трупе извршиле су пробој Солунског фронта. Енергично гоњена од српских армија и савезничких снага, које се нису обазирале на могуће последице, бугарска војска била је
принуђена на капитулацију 29. септембра. Избацивањем Бугарске из рата и судбина
отпора Централних сила била је решена, пошто Немачка и Аустроугарска нису располагале трупама како би затвориле брешу која је настала на Јужном фронту.73
Србија је била ослобођена. Јединице српске војске почеле су прелазити у Срем
већ првих дана новембра, а затим су наступале до Руме и Вуковара. Одатле је 14.
новембра један батаљон, по жељи Народног вијећа из Загреба, послат у Ријеку. У
Загребу их је дочекала маса света, што се данас релативизира. Ипак, постојао је
безбедносни вакуум на просторима данашње Хрватске, Словеније и БиХ, као и
претње од суседа, посебно Италије и албанског фактора.74
Мора се рећи да Србија Нишком декларацијом о ратним циљевима из 1914. године није представила само територијално одређење аспирација Алпа, већ је настојала и да утиче на словенске припаднике аустроугарске војске који су углавном
били ангажовани на Балканском ратишту. Политичко руководство, на челу са искусним Пашићем, настојало једа искористи све расположиве ресурсе за одбрану др71

Исто.
Далибор Денда, исто, стр. 180-189.
73
Исто.
74
Детаљније видети: Миле Бјелајац, Дипломатија и војска – Србија и Југославија 1901-1999, Медија
центар Одбрана, Београд, 2010, стр. 94-162.
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жаве. Треба нагласити да је с тим у вези постојала општа сагласност, како између
великих политичких противника, тако и у свим друштвеним слојевима. Такво заједништво је мало пута забележено у српској историји и, сплетом међународних околности, било је награђено стварањем државе у којој ће Срби живети у једној држави.

Српска стратешка култура у држави Јужних Словена
Војска Краљевине СХС форимирана је у периоду 1918–1921. године. Основу за
њену изградњу чинила је војска Краљевине Србије (око 145.000 људи) и тзв. трупе
Народног вијећа (од око 15.000 бораца). Ова војска, с обзиром на то да ју је чинило
око 3.500 официра српске, око 2.500 официра Аустроугарске и око 500 официра црногорске војске, с правом се називала војском помирења. Због великих губитака у
ратовима у српском официрском кадру био је висок проценат оних који су промовисани из трупе, без завршене Војне академије, насупрот школованим аустроугарским официрима. Утицај и бројност ових официра био је толики да је британски војни изасланик, још 1935. године, оценио да су југословенски официри нешколовани
и, мада су били сасвим у стању да обучавају војнике руковању оружјем и егзерциру, били су потпуно немаштовити као вође тактичких јединица.75
У овом периоду долази и до промена у југословенској војној доктрини. Напушта
се стари српски образац заснован на самоиницијативи и идеји маневарског рата и
усваја се „модернији” француски приступ. Разлози за то били су понајвише политичке природе, јер је Краљевина Југославија видела Француску као противтежу
италијанским аспирацијама и најјачу континенталну силу у Европи. Постојао је још
један разлог, а реч је о већ поменутом недостатку школованог српског кадра за самостално руковођење маневром, док се бивши аустроугарски официри нису ни
школовали за самоиницијативно деловање. На то је највише утицала политика са
врха власти која се, за разлику од претходног периода, директно и отворено мешала и у војностручна питања и кадрирање. Тако је краљевска војска прихватила доктрину поражене војске, напустивши доктрину која је била победничка у три претходна рата. То се догађа када се ставови професионалаца подреде политичким циљевима, који су често краткорочни и непоуздани. Наоружање и војна опрема су, такође због политичких разлога, најчешће узимани од Француске и Чехословачке.76
Оваквом стању у Војсци Краљевине СХС/Југославије треба додати и константна трвења официрског кора из бивше аустроугарске и српске војске, који су све чешће добијали и политичке, односно националистичке конотације. Све је то довело
75

Проценат таквих кретао се међу официрима примљеним из српске војске од 11,8%, када су у питању
пуковници, 29% када говоримо о потпуковницима, 54,3% о мајорима до чак 83,27% међу капетанима I
класе. Истовремено, 15% бивших аустроугарских виших официра са завршеном Војном академијом
стајало је 65% српских, док је највећи број њих (61,7%) изашао из Кадетске школе. Ратну академију,
еквивалент српској Вишој школи ВА, завршило је 11% виших бивших аустроугарских официра, док је
проценат међу српским кадровима досезао до 26,7%. Факултет је имало 15,5% аустроугарских наспрам
6% српских виших официра, што опет сведочи о томе да су радије примани официри струка из бивше
црно-жуте војске, које бивши српски кадрови нису могли попунити. Далибор Денда, Шлем и шајкача –
Војни фактор у југословценско-немачким односима (1918 – 1941), Матица српска, Нови Сад, стр. 91.
76
Далибор Денда, исто, стр. 102-116.
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до неспремности за Априлски рат, који је изгубљен у кратком року, чиме је српска
ратничка репутација доведена у питање политизацијом војне организације, лошим
односом према вођењу професионалног војног кадра, недовољном кохезијом друштва у целини и неадекватним стратегијско-доктринарним решењима.
Сви недостаци друштва у првој Југославији резултирали су не само окупацијом и
распарчавањем територије, већ и грађанским ратом који је посебно погодио српски
национални корпус, који се поделио на партизане и четнике.77 Тај сукоб је обележио
другу половину XX века, а у неким сегментима траје и данас. И Југословенска народна армија (ЈНА), као и војска претходне државе, била је својеврсна заложница политичких односа унутар државне структуре. Тако је у кадровском смислу поштован „национални кључ” за постављења на високе функције у систему одбране.78 Истини за
вољу, унутар националног корпуса потенцијални кандидати су се „мерили професионалним аршинима”, што најчешће није био случај у претходној војсци.
И у ЈНА је постојала јако изражена политизација војне организације у складу са комунистичком идеологијом, али су се знала и признавала „правила игре” за оне који су
стремили високим позицијама у систему одбране и од њих се није одступало. Апсолутна оданост официрског кадра ЈНА председнику Титу и Комунистичкој партији није се
доводила у питање, мада је више пута био у озбиљним искушењима, што је Броз знао
да превазиђе комбинацијом стаљинистичких и догматских метода, које су укључивале
и Голи оток, политичке школе и системско тлачење оних који су се усудили да критички
мисле и делују. Криза са комунистичким лагером, 1948‒1952. године, може се сматрати
прекретницом у идеолошком смислу, јер Тито од „комунистичко-стаљинистичког јастреба” постаје отворенији за Запад и кроз Балкански пакт доводи СФРЈ у „предворје” НАТО-а. Будући да се једнопартијски социјализам никако није уклапао у идеолошку матрицу НАТО-а, Тито је сачекао да се споразум о војној помоћи Запада приведе крају и
окренуо се спољнополитичкој алтернативи ‒ стварању Покрета несврстаности.
Официри ЈНА су се школовали и у САД и у СССР-у, изузев у кризним периодима, који су периодично обележавали међусобне односе. Тако је ЈНА била у прилици да прати савремена стратегијско-доктринарна достигнућа великих сила, као и
њихово наоружање и војну опрему. Настојала је да самостално обезбеди наоружање и војну опрему, што је развојем Покрета несврстаности постао не само извозни
потенцијал већ и прворазредно спољнополитичко средство СФРЈ.
Овенчан славом победника у Другом светском рату, као и раније краљ Александар Карађорђевић, Јосип Броз Тито развио је специфичан политички систем. Преко
Маршалата лично је владао значајнијим процесима у земљи.79 Ова институција је
укинута после његове смрти, чиме је суштински обезглављено јединствено руковођење кључним процесима у држави и олакшан пут сецесионизму.
77

Детаљније видети: Branko Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939 – 1945, VIZ, Beograd, 1992;
Velimir Terzić, Slom Kraljevine Jugoslavije, I-II, Narodna knjiga, Delo, Pobjeda, Beograd, Ljubljana, Titograd,
1982; Mile Bjelajac, Vojska Kraljevine SHS 1918-1921, Narodna knjiga, Beograd, 1988; Mile Bjelajac, Vojska
Kraljevine SHS/Jugoslavije 1922-1935, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 1994; Mile Bjelajac,
Jugoslovensko iskustvo sa multietničkom armijom, Udruženje za društvenu istoriju, Beograd, 1999; Mile
Bjelajac, Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije 1918 – 1941, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 2004.
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Drago Nikolić, Razvoj OS SFRJ 1945-1985, Kadrovi i kadrovska politika, VINC, Beograd, 1989.
79
Детаљније видети: Milan V. Terzić, Titova vještina vladanja: Maršal i Maršalat 1943-1953, Podgorica, 2005.
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Чињеница је да се руководство СФРЈ суштински водило максимом „слаба Србија ‒ јака Југославија”, којом се комунистички лидери из редова српске националности нису супротстављали. Тако је једино Република Србија имала две аутономне покрајине, док Хрватска, примера ради, није подељена на Далмацију која
је имала много историјских и културних специфичности у односу на њен континентални део. У другој Југославији су Македонци добили „државност”, а касније и
Босна и Херцеговина, где су комунисти „преименовањем вероисповести формирали нацију”.
Таква Југославија је у својој идеолошкој матрици тврдила да је национално питање у СФРЈ решено. Међутим, распала се управо по „националним шавовима” које су
комунистички лидери успоставили као „административне”. Колико је национално питање решавано једнопартијским/једноумним системом најбоље говори чињеница да
су први вишепартијски избори резултирали порастом национализма у свим републикама. Будући да није било воље, нити снаге да се постигне компромис, држава је клизила у кризу.80 Томе јесте допринео спољни фактор, али тек пошто су се јасно испољиле дивергентне визије републичких лидера о будућности заједничке државе.
Српска политичка (комунистичка) елита била је задовољна животом „свих Срба
у једној држави” и према предратној матрици била спремна на уступке на унутрашње-политичком плану. Први пут када је подигла глас у заштиту интереса Срба на
Косову и Метохији и уставних промена везаних за Устав из 1974. године, отворена
је пандорина кутија национализма и сепаратизма других народа у СФРЈ.81 Истовремено, Срби и Србија су од Запада обележени као ретроградни и комунистички
опредељени хегемони који држе у покорности остале народе у Југославији.
То је била, и још увек је, матрица којом Запад доживљава југословенску кризу. У
том дискурсу се скоро три деценије реализују психолошке операције против Србије
и српских националних интереса у региону које су подржане и употребом војне силе. Истина је да тадашња српска политичка елита није разумела значај пада Берлинског зида и природу међународних односа који ће се успоставити након распада
Варшавског уговора и СССР-а.82 Ми и данас трпимо последице лоших одлука, не
само тадашњих лидера, већ и оних који су владали после Првог светског рата. Југословенска народна армија била је мултиетничка војска коју је формирала Комунистичка партија, па је њеним нестанком нестала и основна потка кохезије и јединства.83 Јасно је да таква организација, иако професионална и респектабилна сила,
није била адекватан инструмент за очување и/или наметање мира.
80

Социолози тврде да је крах протеста 1968. године и задржавање ратних комунистичких лидера на
власти био узрок неспремности (истрошености) владајућег политичког естаблишмента почетком 90-тих.
81
Албанци на Космету су 1968. године масовним протестима тражили статус републике, као и Хрвати
који су током маспока 1971. године изражавали сепаратистичке амбиције, али је тим народнима то, на
неки начин, било дозвољено за разлику од Срба. Тако се и коначно потврдила већ наведена максима,
овога пута у у следећој форми: „Без слабе Србије и нема Југославије”.
82
Детаљније видети: Veljko Blagojevic, „Psychological Operation in Low Intensity Conflict – Case Study Kosovo
and Metohija”, in Nebojsa Vukovic (ed.) David vs. Goliath: NATO war against Yugoslavia and its implications,
Institute of International Politics and Economics and Faculty for Security Studies, Belgrade, 2019, pp. 365-385.
83
Иако често оптуживана да је инструментализована од српског руководства, ЈНА је остала доследна
идеологији која ју је створила.
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Укратко, пројекат стварања Југославије највише је крвљу платио српски народ,
као и цену њеног распада. То јасно указује на неопходност ревизије стратешке културе Срба, неопходност отклона од такве идеологије и повратку на вредности и поставке које је имала Краљевина Србија. Наследник ЈНА који је, уместо комунизма,
своју моралну базу заснивао на основама српског патриотизма јесте Војска Југославије. Она је своју професионалност и ефикасност доказала током операције НАТО-а „Здружена сила” 1999. године, када је у изузетно неповољним међународним
околностима и односу снага, посебно у техничко-технолошком смислу, успела да
заустави копнену агресију на Космету.

Закључак: савремена стратешка култура Србије
Октобарске промене донеле су нови дисконтинуитет у погледу стратешке културе, али нису понудиле нове вредности и образац друштвеног понашања. Стратешка
култура заснивала се на негацији „Милошевићевог режима”, укључујући и својеврсно
игнорисање ратних дешавања из 90-тих. Поред тога, треба се присетити и тадашње
флоскуле која се односила на тзв. демилитаризацију Министарства одбране. То је
било погубно за српску војну традицију која представља основ идентитета сваке војске. Термин традиција (од латинског traditio ‒ предање) има значење трајно усвојеног
социјалног искуства у облику навика, норми понашања, обичаја и идеја које се преносе са генерације на генерацију.84 Надаље, теза да је реформа система одбране немогућа изнутра и да је неопходно да се њоме баве искључио политичке структуре,
довела је до дисконтинуитета у поштовању професионалних стандарда војне струке,
од каријерног вођења кадра, преко односа према наоружању и војној опреми, до
вредновања ратничких традиција, националне историје, симбола и вредности.
Будући да традиција представља важан инструмент у школовању и обуци припадника војске и доприноси њиховој идентификацији са циљевима и улогом војске
у друштву, изградњи морала и патриотизма код њених припадника, као и свакодневног живота јединица и команди, не треба посебно наглашавати колико је погубан дисконтинуитет у наведеној области, не само по спремност система одбране
за реализацију уставних надлежности, већ и читавог друштва.
Чињеница је да садашња војнотериторијална подела и формација постојећих јединица Војске Србије није утемељена на традицији, већ је прилично безлично обележена бројним ознакама, као да не постоји традиција на коју би се ослањали. У време
Краљевине Србије и Југославије главне јединице, као носиоци традиције, били су пукови и дивизије, а данас су то батаљони и бригаде. Свесни смо да се формација војске не може заснивати само на традицији и да она, у највећој мери, зависи од развоја
технике, тактике и захтева које политичко руководство поставља пред оружане снаге,
али би, свакако, требало водити рачуна и о ефекту које би могао да има на морал
њених садашњих припадника, те покушати да се постојеће јединице кроз спомен-собе и обележавање традиција повежу са својим славним претходницима и у називима. На том плану систем одбране је предузео одређене позитивне кораке.
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До још једног кључног дисконтинуитета у националној стратешкој култури дошло је 2007. године, када је Скупштина усвојила Резолуцију која проглашава војну
неутралност. Не желећи да се вредносно одређујемо према војној неутралности,
која, узгред буди речено, има позитивне ефекте у мултинационалном и поларизованом друштву, треба истаћи да неутрализам нема традицију у српском друштву.85
Изузетак је можда „изнуђена” неутралност у односу на Кримски рат. Будући да се
војна неутралност континуирано спроводи до данас, још увек није дефинисан њен
садржај у стратегијским документима, а још мање су разрађене њене импликације
на одбрану и безбедност. Да ствар буде још компликованија, 2011. године се „замрзава” законска обавеза служења војног рока. Уздржавање од склапања војних
савеза наводи Србију да се окрене националним ресурсима у домену одбране. То
се континуирано реализује у сфери изградње наменске индустрије, која се пројектује за опремање наоружањем и војном опремом Војске Србије, али је у области
попуне људством неопходним за функционисање предвиђеног модела тоталне одбране настао проблем попуне резервним саставом. Овај проблем ће у будућности
бити све већи, што се парадоксално догађа народу који, као што смо видели, има
веома дугу и благородну традицију професионално уређене народне војске.
На овим примерима јасно се уочава погубност уплитања политике у војну струку, која се увек крајње негативно одражава по националне интересе. Пример Краљевине Југославије требало би да буде крајње упозоравајући. Правила понашања
и надлежности политичких структура и војне струке успостављена су још од доба
Клаузевица и треба да се поштују. Политика одређује циљеве, нормативне и финансијске услове за развој оружаних снага, а оне операционализују и реализују
надлежности и функције у складу са правилима војне струке. Наравно, војна струка
своју делатност реализује уз координацију и надзор политичких структура.
Пример владавине краља Милана Обреновића и друштвене кохезије у погледу
изградње војске иде у прилог чињеници да Србија има потенцијал да то и оствари.
Тековина дела краља Милана послужила је Карађорђевићима да са тако организованом и опремљеном војском извојује велике победе пре једног века, што је за
историју једног народа изузетно кратак период. Србија то може и треба да ради, јер
смо сведоци да се стање међународне безбедности вртоглаво усложава, са све неизвеснијим исходом по националну безбедност. Недавно приказани документарни
филмови о нашим херојима са Кошара и Паштрика, као и реакције читавог друштва, представљају добар путоказ за наш развој. У крајњем, за то је наша генерација одговорна не само прецима, већ и будућим нараштајима.
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роз своју историју српски народ био је изложен честим ратним наК
порима, што је, поред осталог, утицало и на значај правног уређења оружаних снага. Период Првог српског устанка означава почетак

стварања оружаних формација српског народа. Међутим, почетак уређења војне организације везује се за период владавине Милоша Обреновића и устројства војних гарнизона. То је, уједно, и почетак увођења
војног рока (1838. године) и његовог ограничења на шест година. У историји правног дефинисања војске посебно место заузима Закон о устројству војске из 1883. године, са каснијим изменама и допунама. Наведени закон је од посебног значаја, јер је дао правну основу за формирање
модерне професионалне војне организације. Значајна искуства из рата
са Бугарском, који је Србија изгубила, имаће позитиван утицај на даљи
развој професионалне војне организације у Србији. Донет је и нови Закон о устројству војске, 27. јануара 1901. године, који ће са каснијим допунама представљати основ за даљи развој српске војне организације у
наредном периоду. У свим наведеним, као и каснијим законским одредбама, посебна пажња била је посвећена обавези служења војног рока.
Влада Републике Србије је својом Одлуком из 2010. године обуставила обавезу служења војног рока. Тако је прекинута дуга традиција служења војног рока у Србији. Кроз анализу историје правног утемељења оружаних снага, посебан фокус у раду усмерен је на одредбе којима је регулисано редовно служење војног рока. У завршном делу рада биће указано на потребу поновног успостављања обавезе служења војног рока.

Кључне речи: закони, војска, регрутна обавеза, служење војног
рока, војна организација

Увод
ам развој људског друштва од самог његовог почетка прати развој оружаних
С
снага које служе одбрани државе, стварању предуслова безбедности и заштите становништва, владајуће структуре, као и друштвеног и државног поретка.
Процес формирања војске у Србији, као системски и планирани циљ суверене државе, свој историјски и правни карактер негује уз пуно поштовања према традицији
и развијеном свешћу о одговорности војничког позива.
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Војска Србије, као оружана снага, свој главни циљ остварује бринући о безбедности државе и евентуалним угрожавањима споља, а све своје активности извршава у
складу са Уставом, Законом и принципима Међународног права који регулишу употребу силе. Традиција Војске Србије своје утемељење заснива на ослободилачким
устанцима у периоду Првог и Другог српског устанака у 19. веку, као и каснијим ослободилачким ратовима које је водио српски народ. Законима о устројству, почевши од
1839. па све до 1931. године, војска Србије је стално тежила правном утемељењу
свих одредаба које ће је учинити признатом оружаном снагом. Данашња Војска Србије званично је формирана 8. јуна 2006. године Уредбом Владе Републике Србије. Зато је ово истраживање базирано на анализи правног утемељења Војске Србије, од
њеног настанка до данас, што је и главни циљ и предмет овог рада.

Теоријски извори и методе истраживања
За формирање и функционисање војске, поред адекватних друштвених чинилаца, који се темеље на друштвеној структури и организацији, важан чинилац јесте
њено правно утемељење засновано на законским и уставним регулативама. Основа теоријског истраживања заснива се на историјским и правним изворима који су,
у оквиру исте литературе, били предмет ранијих истраживања. Сваки теоријски
осврт на изворне податке биће адекватна подршка да, уз дескриптивну и
компаративну методу, начинимо аналитички осврт на све сличности и разлике које
су настајале у току правног утемељења војске. Такође, компаративном анализом
имаћемо могућност да уочимо које су се промене дешавале у правном устројству
војске, а које су имале заједнички циљ ‒ формирање модерне војске.
Основни правни извори који ће бити приказани у овом раду су: војни закон у Кнежевини Устроеније гарнизоне војске из 1839. године, и њена допуна 1845. и 1860.
године, Закон о Устројству Народне војске 1861. године, затим Закон о војсци, који
је први пут под тим називом уведен 1883. године, са даљим изменама и допунама
1901, 1923, 1931. године и, на крају, Закон о војсци који је важио у периоду СФРЈ.
Аналитичким приступом изменама и допунама закона који регулишу војну обавезу имамо могућност да пратимо сам развој и сазревање идеје о развоју војске,
као и њене улоге коју има у држави. Свака измена и допуна овог закона имала је за
циљ побољшање и осавремењавање војне обавезе, као и праћење и усклађивање
са примерима добре праксе у свету. Да ли је свака од тих законских промена нужно
водила и побољшању општих услова и начела војне обавезе, за неке ће потврдити
пракса или време које је главни историјски сведок.

Правно утемељење Војске Србије
Прегледом свих закона и његових одредби у оквиру војске Србије, први утисак
који се намеће као правило јесте да се тежиште ставља на врсту војске, њену организацију, дужину војне обавезе, командну одговорност, али и дисциплинске одреднице које ближе одређују понашање и однос војника према војсци.
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Када је у питању обавезност служења војног рока, још прва Устроенија то прописују као обавезу сваког здравог и пунолетног мушкарца, јер се тиме доприноси
очувању државе и њених граница. Свако је подједнако имао обавезу да се одазове
војсци и главнокомандујућем, било у стајаћу или народну војску. Сама дужина трајања војног рока и војне службе стално је мењана и прилагођавала се новим друштвеним кретањима и потребама друштва у целини.
Дисциплина, као други важни чинилац војне службе, заузима у свим законима
посебно место, и посебно се прописује члановима. У том контексту можемо још одредбама Устроениа из 1838. године или Закона военнија у члану 1, а у оквиру војне
заклетве наћи: законе воене дужни су сви војници без разлике док су у служби, држати како су заклетву војничку положили1, чиме је у оквиру заклетве јасно и строго прописано дисциплинско понашање сваког војника. Посебан низ параграфа овог
закона, као што је од 69. до 71. или 114. параграф, прописује казне за нарушавање
било које одредбе заклетве, а све у складу са чином који војник има у служби.
Касније одређење казнених мера установљено је формирањем војних судова
који су већ од Устроенија гарнизоног војинства од 1845. године ушли у састав законодавства. Све потпуне одредбе закона, а у делу дисциплинског поступка и суђења, почели су са активном применом 1862. године, када је донет и Закон о војничкој дисциплини. Овим законом значајно су се унапредили системи функционисања
одговорности која прописују општу обавезу поштовања свих одредби закона и надлежних судова. Одредбама истог закона одређују се и дисциплинске мере затварања, посебно усклађене према чину и степену одговорности у војној служби.
Нове уредбе и закони о војсци, на пример из 1872. године, мења извесне казнене мере, посебно у делу да не могу да буду спроведене једнаке казнене мере за
све, а да то управо зависи од самог угледа појединца, коме се не жели наудити у
погледу части и достојанства које је већ стекао.
Управо то рангирање према угледу и части доводи до нових законских промена
када су у питању дисциплинске мере, па је уредбом из 1916. године и чланом 6
уведена казна строгог затвора за редове, а уведена је и казна губитка ранга код
официра. Никада у пракси ова одредба није заживела, јер је била оштро критикована са различитих страна. О самој части и угледу, за које се борио сваки војни официр, најбоље говори и дозвола за одржавање двобоја онда када су част и поштење
нарушени од другог лица .
И каснији закони о војсци, у периоду постојања Југословенске народне армије и
њених оружаних снага, својим законским одредбама поштовање војне дисциплине
у правном смислу одређују као начин потпуног, тачног и правовременог извршавања војних дужности, у складу са важећим законом о војној служби. Основу тих одредби чини, поред правне регулативе, и морално начело којег морају да се придржавају припадници војне службе, јер су управо они заштитници и браниоци државног и друштвеног поретка.
Војска у Србији била је различито организована и називана. Тако од устаничке
војске настаје народна војска, која прераста у стајаћу војску, да би у каснијим регулативама добила нове називе, попут редовне и резервне војске. Данас постоји ре1

Јаковљевић М. Ј.: Практичан коментар Уредбе о војној дисциплини, Београд, 1934, стр. 8.
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довна војска састављена од запослених професионалних војника и резервног састава који чине грађани који су одслужили војни рок. Сви они чине војни састав Војске Србије и, према заклетвама које су дали, у обавези су да штите суверенитет и
интегритет државе када то од њих држава захтева.

Снаге ојачања
Снаге за
хитно
реаговање

Снаге за
брзо
реаговање

Стални састав

Главне одбрамбене
снаге
Активна резерва

Пасивна резерва

Нераспоређена
резерва
Време
(дан)

Графикон 1 – Структура Војске Србије2

У вези са командовањем војним снагама државе, у оквиру сваког војног закона
јасно се прецизирало ко је главнокомандујући, затим хијерархијски чинови и, у
складу с тим, одређен степен одговорности. Углавном, целокупном војском је руководио и њоме располагао државни поглавар, на почетку кнез, затим краљ и данас
председник државе. То се може видети још из Устава 1903. године, где су чланом
52, став 1, и чланом 46 јасно прецизирана командујућа овлашћења краља. Он заступа земљу у свим односима са страним државама. Он оглашује рат, закључује
уговоре мира, савеза и друге, и саопштава их Народној скупштини, уколико и кад
интереси и сигурност земље то допуштају (чл. 52, ст. 1) и Краљ је врховни заповедник све земаљске силе (чл. 46)3. Краљеви и кнежеви намештеници у окрузима и
нахијама били су командно одговорни поглавару државе, а у оквиру свог просторног окружења обављали су функције старешина војсци која је служила у сврху народне или стајаће војске која је штитила границе државе.
Једновремено са развојем војске Србије развијала се и сама држава, па и њена
управљачка власт. Појава првих министарстава војске значајно је утицала на издвајање војне обавезе и служења као значајног друштвеног и државног чиниоца. У
периоду Краљевине Србије, чланом 131. Устава било је предвиђено да министарску функцију може у оквиру војног министарства да обавља искључиво официр који
нема своје бирачко тело и није народни посланик. Зато се веома често дешавало
да седницама Владе ретко присуствују ови министри.
2

Преузето: Veljković S. O., Ostojić M. M., Žnidaršič. V. P.: Izazovi popune Vojske Srbije aktivnom i
pasivnom rezervom, Vojno delo, br. 8, MC Odbrana, Beograd, 2008, стр. 221-238.
3
Опширније: Поповић – Обрадовић О: Парламентаризам у Србији од 1903. до 1914. године, Логистика, Београд, 2008.
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Сагледавајући све законе са изменама и допунама током историјског развоја
српске војске, могу се наћи бројни заједнички именитељи, али и много различитих
ставки које су их разликовале. Основна разлика била је у самом начину сагледавања командне одговорности, као и броју војника у оквиру војних формација. Све те
разлике настале су под утицајем различитог друштвеног уређења током историје
Србије, али и због различитих ставова о бројности војске која је довољна у одбрани
државе. Понекад је војска била предмет политичке и друштвене противречности
коју су наметали спољашњи али и унутрашњи непријатељи.
Свакако, владајуће структуре друштва на нивоу извршне и законодавне власти
имале су дубоко и јединствено уверење да је војска веома значајна државна категорија и да је неопходно да буде правно уређена како би могла на најбољи начин да
обавља своју мисију. Компаративном анализом свих наведених закона који су егзистирали у претходном периоду могу се издвојити неки од заједничких именитеља, који су и касније, кроз друге законе у овој области, имали исту функцију (табела 1).
Табела 1 – Заједничке мисије и именитељи закона о војсци за период 1838‒1972.
Правна мисија и закони
о војсци 1838‒1972.

1. Одбрана државе од
непријатеља споља и
чување државних граница

2. Подела војске на стајаћу
и народну војску, односно
редовну и резервну,
активну и пасивну

3. Обавеза служења
војног рока уз заклетву
која обезбеђује војну
дисциплину

4. Образовање војног кадра
као гаранта квалитативне
и квантитативне обуке
намењене новим
војним снагама

Заједнички именитељи правног система
Војске Србије
1.1. Одвраћање од непријатељске претње проузроковано
спољашњим оружаним угрожавањем
1.2. Одбрана слободне, независне и суверене територије
1.3. Одбрана простора који се простире на копну, води или у
ваздушном простору
2.1. Учешће сваког облика војске у подједнаком чувању
државних граница и слободе грађана
2.2. Могућа сарадња са иностраним војним снагама у смислу
образовања, размене искустава и заједничкој борби против
истог непријатеља
3.1. Чин давања заклетве као носилац поштовања високоморалних начела сваког војника и високопозиционирана
дисциплинска одговорност свих војних службеника и
обвезника
3.2. Обавеза служења војног рока као још једно морално и
правно начело сваког пунолетног и здравог члана из редова
грађана, и спремност да се помогне у свакој ванредној
ситуацији када су грађани угрожени од агресора, природних
непогода и других вештачки изазваних несрећа.
4.1. Почетно образовање војног кадра, најпре у иностранству,
а затим кроз развој школства у Србији, омогућава да се војним
снагама обезбеди висока обука по узору на друге војске у
свету.
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Од Устроенија до Закона о војсци
Да би се пратило правно утемељење српске војске, потребно је осврнути се на њен
историјски развој. Своје почетке српска војска налази још у Првом српском устанку
1804. Године, под вођством вожда Ђорђа Петровића, а чинили су је народни војници.
Са првим државним уређењем, у оквиру нахијских области, након устанка 1807.
године, уведена је општа војна обавеза, када је било предвиђено да ношење оружја буде обавеза сваког одраслог мушкарца. У нахијама су се формирале чете које
су на широј територији формирале батаљоне под командом војвода, који су командно одговарали вожду Карађорђу.4
Решењем Правитељствујушћег совјета из 1808. године5 организована је и регуларна војска, поред српске устаничке војске, која се у оквиру средње развијених нахија организује у такозвану „купанију”, односно чету која броји од 250 војника, док
веће нахије имају дупло више а мање половину од тог броја војника. Прве војне
формације са организованом војном обуком почеле су исте године доласком руских инструктора, од када и потиче најраније писано правило за обуку. Опширније
правило написано је 1813. године, када је настао и Воени устав, који никада није
ступио на снагу због слома устанка.6
Борба српског народа за стварање националне државе наставља се 1815. године у Другом српском устанку. Ослањајући се на народну војску кнез Милош Обреновић издејствовао је Белички споразум, окончао устанак и градио своју личну
власт и државне институције Кнежевине Србије, где је једна од њих била и даља
организација стајаће војске. Како је стајаћа војска према српско-турском споразуму
била забрањена, кнез Милош је установио пандуре или, другачије назване, солдате, који су у оквиру нахија обављали полицијске и војне дужности и одговарали кнежевским старешинама. Тада су настале и прве војне униформе (1827. године), које
су убрзо биле укинуте, јер актуелни споразум са Турском то није дозвољавао. Први
српски војници носили су народна одела и били наоружани са по два пиштоља,
дугачким ножем за појасом и аустријским „карабиљима“.7
Добијањем унутрашње аутономије, Другим хатишерифом из 1830. године, Кнежевина Србија наставља са започетим организовањем војске, уводећи обуку, нове
униформе, развијајући различите војне формације и градећи прве војне касарне.
Првим прописом који је издат о војној служби, под називом Правила војна (1832),8
регулисана је војничка дисциплина која је подразумевала безусловно покоравање
војника старешинама. Школовање војних официра почиње у иностранству 1833. године, одласком првих кандидата у Русију, што се наставља све до формирања
Књажевско-сербскеје военае Академиј (1837) у Пожаревцу, као прве војне школе
за официре. Међутим, она је била укинута већ наредне године. Прва официрска
4

Опширније: Динић Д.: Српска војска у доба првог устанка, у: Војноисторијски гласник, 5, Београд,
1953, стр. 103-112.
5
Новаковић С: Уставно питање и закони Карађорђева времена, Панпублик, Београд, 1988, стр. 86.
6
Марковић Р: Војска и наоружање Србије кнеза Милоша, , САНУ, Београд, 1957, стр. 24.
7
Исто, стр. 25.
8
Исто, стр. 53.
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школа биће формирана 1850. године у Београду под називом Артиљеријска школа.
Године 1880. је расформирана и преименована у Војну академију. То је био велики
корак у даљем стручном оспособљавању командног кадра српске војске.9
Каснији развој војске био је условљен сталним политичким превирањима између Турака и кнеза Молоша, при чему је успостављање извршне и законодавне власти стално мењало своја устројства. Главни токови кретали су се од формирања
првих министарстава, када је и војска била сагледавана, до њиховог укидања и
увођења деспотске власти. Такозваним Турским уставом из 1838. године, који је,
на неки начин, био наметнут Кнежевини Србији, извршена је подела на извршну и
законодавну власт, односно подељена је између кнеза и Државног савета.10 Сматрајући да је Кнежевина Србија у вазалном односу, Турска и Русија нису дозвољавале развој њене војне снаге, чиме су желеле да ослабе српску државу, али и да
ограниче кнежеву власт. Према том Уставу Државни савет имао је овлашћења да
руководи војним пословима који спадају у делокруг Војно-полицајне канцеларије, а
она је подељена на Војно и Комесеријатско одељење.11 С обзиром на то да је
кнез Милош током своје владавине био апсолутиста обично је присуствовао пријему регрута и при том давао своје предлоге. Познат је пример из 1830. године у Пожаревцу, када је одбио да прими за регрута једног младића јер је посумњао да је
његов отац помагао Турцима у бици на Љубићу.12 С тим увези, треба напоменути
да су прве регрутације у Србији обављене 1825, 1830, 1833. и 1836. године, иако
војни рок није био одређен све до 1838. године. Тада је био ограничен на шест година, али је већ наредне године скраћен на четири године.13
Када се анализира законодавство Србије у овој области, онда Закон из 1838. године има посебну важност, јер је дефинисао служење војног које до тада није било
регулисано. Према овом закону сви мушки грађани Србије од навршених 20 до 50
година старости подлегали су војној обавези. Поред тога, био је одређен и систем
позива, па су тако првом позиву припадали мушкарци старости од 20 до 30 година
који су служили војни рок у трајању од две године. Други позив чинили су мушкарци
од 30 до 37 година, а трећи од 37 до 50 година.14 У овом периоду, 1845. године, издато је и прво Правило за регрутовање којим је предвиђен и лекарски преглед и дефинисана тачна упутства лекарима приликом обављања прегледа регрута и добровољаца, као и војника који су у служби постали неспособни.15
Заснован на актуелном Уставу доноси се и први војни закон Кнежевине Србије Устроеније гарнизоне војске (1839), којим се ближе прецизирају правила која војска мора
9

Пршић М.: Војне школе у Србији, у: Официри у високом војном школству Србије 1804-1918, МЦ Одбрана, Београд, 2000, стр. 240-241.
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Опширније: Љушић Р: Кнежевина Србија 1830-1839, ЗУНС, Београд, 2004.
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Зборник закона и уредаба изданих у Кнежевству Српском, књ. I, Београд 1840, стр. 58-59, доступно
на: http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/4103, (приступљено 22.06.2019).
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Стојанчевић В.: Историјска грађа, књига III, Обавештајна служба у Карађорђевој и Милошевој
Србији, НИЦ Војска, Београд, 2004, стр. 165.
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Ђорђевић Ж.: Српска народна војска 1861-64, Београд, 1984, стр. 10.
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15
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да поштује, али и правила за регрутацију младих војника. Закон укида стајаћу војску, а
формира по једну чету пешадије у сваком од седамдесет округа, да би четири чете
образовале батаљон, а сваки од четири батаљона, као основни задатак, имао је чување граница. Под командом Главног штаба била је једна чета и једна полубатерија која
је била лоцирана у Централној управи.16 Ово Устроеније, иако представља први правни акт заснован на уставним начелима, за српску војску није показао видан напредак у
процесу изградње војске, већ напротив ‒ представља њен корак уназад. Стајаћа војска
је замењена народном војском, а чете су чувале границу. Дисциплина је била на ниском нивоу, јер је војска, због дислокације у седамнаест округа, била ван контроле команде. Тиме је и сама војна обука била отежана и није се одвијала у континуираном
процесу. Такође, војне формације су смањене или укинуте, као што је био случај са коњицом. Доласком на власт кнеза Михаила мења се и организација у гарнизону војске,
па је 1841. године донето ново Устроеније гарнизоног воинства. У службу се враћа
стајаћа војска коју је сачињавала пешадија, артиљерија и коњица која је враћена у састав војске. Сви они били су под командом Главног военог штаба.17
Промене у владајућој структури Кнежевине Србије 1842. године и доласком кнеза
Алаксандра Карађорђевића на власт успоставља се нови уставобранитељски режим
који стабилизује политичка, економска и друштвена дешавања. Упоредо се ради на новом устројству гарнизоне војске. Године 1845. донето је ново Устроеније гарнизоног
воинства, које увећава бројност стајаће војске за још један батаљон, Команду је представљао Главни штаб који је био подељен на одсеке: Фронтови, Казначејско-економски, Санитетски и Судски.18 Оно што се за ово Устроеније сматра посебно важним јесте да је на основу њега први пут објављено, исте године, и Правило за регрутовање
које, поред осталог, уводи и обавезни лекарски преглед. Војска се усавршава, стручно
образује у иностранству и све више угледа на развијене војске у западним земљама.
Поред тога, у периоду до прве половине 1854. године Србија је била претворена у војнички логор у којем је војна обука извођена и са ђацима. Штампана су војна
правила и ажурирани спискови војних ислуженика и војника, што је по свим карактеристикама имало обележје масовне регрутације. С тим у вези, на лицу места је
одлучивано у ком роду ће регрут служити и доношена одлука о евентуалном ослобађању војне обавезе. Све то представљало је пионирски подухват у то доба.19
Када је Светоандрејска скупштина, 1858. године, скинула са власти Александра
Карађорђевића и вратила Милоша Обреновића за кнеза дошло је до промена у организацији и структури војске. Војска је опет била под главном и непосредном командом кнеза, а Главна војна управа је подељена на Општевојно, Војнотехничко
и Административно-економско одељење.20 На челу Главне војне управе налазио
16
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се начелник, а по налогу кнеза обављао је и послове војног министра. Устроеније
војске из 1860. године упоредо уводи стајаћу и народну војску. Сада војска преузима нову улогу у држави; задужена је за одбрану и поштовање закона, а војна обавеза, као и одбрана државе, подведена је под опште добро.21 Новина која је била
прописана овим Устроенијем односила се на скраћење војног рока на три године
(претходно је било четири), као и раније право на привремено отпуштање војника
кући у тромесечном трајању. Војска је добила правно регулисан војни систем који
се заснивао на територијалном груписању војника у јединице. Такође, регулисана
су права и обавезе, како државе, тако и војника, које су се односиле на исхрану,
обезбеђење наставног и командног кадра.
Михаило Обреновић, син кнеза Милоша, након ступања на власт залагао се за
ослобођење од турског ропства. Свестан чињенице да му је за такав историјски подухват неопходна велика војна сила, 1861. године доноси нови закон о војсци ‒
Устројство Народне војске.22 Основу овог устројства чинило је војно начело да народну војску чине сви Срби старости од 20 до 50 година, из чијих редова једино могу бити изузети свештеници и болесни појединци. Подељена на две класе, војска је
имала своје посебне обавезе у оквиру њих, тако да је прва класа војника увек била
на располагању држави, док је друга била попут војне резерве која се ангажовала у
односу на тренутне потребе. Формацијска и организациона структура по врстама
јединица дубље се прецизирала и сада је и народна војска, по многим карактеристикама, била ближа и сличнија стајаћој војсци. Народна војска делила се на две
класе: прву, коју је чинила „једна четвртина пореских глава” и била „одмах спремна да крене”, и другу која је била резерва. Поред тога, предвиђено је да се регрутација врши сваке године уз обавезан излазак обвезника пред комисију.23
Доношењем Закона о уређењу државне централне управе, 1862. године, Главна војна управа прераста у Војно министарство, да би убрзо, 1864. године, донет и
нови Закон о устројству војске.24 Законом су укинуте команде и штабови Народне
војске, а у окружним начелствима формирана су посебна војна одељења. Њихова
задужења и ингеренције односиле су се подједнако на стајаћу и народну војску у
домену права и обавеза регрутације, обуке и припреме војске за одбрану државе.
Школоване војне старешине биле су много спремније у тактичким и маневарским
радњама, а као такви и оспособљенији за адекватну обуку војника. Закон о Народној војсци имао је извесне предности, али и недостатке који су се касније у маневрима и борбама потврдили.
Нови Устав који је донео бројне унутрашње реформе 1869. године, представио
је и реформе које су се односиле на организацију и функционисање војске. Тако је
дошло и до измена и допуна Закона и устројства војске. Уведен је чин генерала,
али и редован испит за потпоручника, капетана и мајора. Прва класа стајаће војске
добила је наоружање, а народна војска своје униформе. Након ове измене Закона,
21
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чиме су постављени савремени темељи развоја и организације војске, где су била
установљена јасна правила за стајаћу и народну војску, правна војна реформа се
окретала уређењу земље која је требало да одговори постављеним правним прописима. Овај Закон био је добар темељ за даљи развој, што доказује и то да су и
данас поједине његове одредбе садржане у Закону о војсци, Закону о одбрани и
Закону о војној, радној и материјалној обавези.
Нови Закон о устројству војске из 1886. године делимично је изменио систем позивања, али су регрути и даље позивани са навршених 20 година. Измене су се односиле на скраћивање првог позива до 28. године старости, док је трећи позив (од
37. до 50. године) остао непромењен. Након тога уследиле су измене Закона о
устројству војске из 1890. године у којем је систем позивања претрпео измене.
Овим законом војска је подељена на редовну и народну. Редовну војску чинили су
обвезници од 20 до 30 година старости, док је народна војска била подељена на
први позив (од 30. до 40. године) и други позив (од 40. до 50. године). Разлог за наведене поделе био је у томе што су млађе генерације које су припадале редовној
војсци одслужиле двогодишњи војни рок, а старије генерације (припадници народне војске), стасале су за војску пре ступања на снагу првог закона (1883. године),
када није била уведена редовна војна обавеза, па у сталном кадару никад и нису
служили.25
Касније измене законодавства из 1890. године имале су више политичку него
војничку позадину. Наиме, одредбама Закона из 1883. године, поред увођења двогодишњег војног рока, укинута је и народна војска. Услед политичких утицаја, уместо новог закона о устројству, створен је компромис у виду измена и допуна постојећег Закона из 1886. године којим је поновно уведена народна војска, али не и обновљена. Редовна војска по годиштима првог позива остала је уз њу. С друге стране, старешине редовне војске командовале су и јединицама народне војске. Због
компликованог и скупог одржавања, пушке нису враћене народу већ су издаване
само за вежбе и маневре.26 И у каснијем периоду настављено је са дуализмом између државне и народне као два вида војске, при чему је прва била млађа и стручно вођена и представљала будућност, док је друга била одраз традиције српског
народа
У периоду реформе систем регрутације и позивања претрпео је нове измене.
Тако је период трајања војне обавезе знатно скраћен, а позивали су се младићи са
навршене 21. године живота. Војној обавези подлегали су мушкарци старости 45
година, уместо дотадашњих 50, што је утицало и на измене у систему позива. Тако
су редовну војску чинили мушкарци од 21 до 31 године, народну војску првог позива од 31 до 37 година, а другог позива од 37. до 45. године. Као разлог за померање регрутације на 21 годину била је стасалост регрута, јер је једна година наводно
омогућавала њихову бољу физичку спремност. Међутим, прави разлог био је недостатак смештајних капацитета.27
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Како се кроз примену важећег закона схватило да постоје извесни недостаци који би
ближе прецизирали војну службу, приступило се законским изменама и допунама које
ће се базирати на Закону о устројству војске. Са извесним допунама и изменама ступио
је на снагу 1901. године, када су, у својству комплетне војне реформе, донесени и законски прописи о војном правосуђу. Тада су установљени војни судови, Војноказнени законик и Закон о поступку војних судова у кривичним делима.28 Интересантно је да је новим законом предвиђено да официри имају право на двобој (који је тада у Србији био забрањен), као нужну одбрану части, јер су представљали високо моралну снагу друштва.
У појединим ситуацијама Правило службе то допушта и војницима. У члану 109 се истиче: Понос, достојанство војниково увећава хладно оружје... Опасано оружје може се и
треба га једино употребити у одбрани личности и части, кад је који нападнут.29
У овом периоду бележимо и Закон о устројству војске из 1901. године. Одредбе о
систему регрутације и позива су непромењене, тако да је остала обавеза служења до
45. године. Међутим, поред раније обавезе служења у редовној и народној војсци, уведено је и служење у последњој одбрани младића од 17. до 20. године и старијих грађана од 45 до 50 навршених година. Поред наведеног, одредбама овог закона враћено је
регрутовање младића од 20 година.30 Треба напоменути да се назив народна војска
није односио на организацију већ је имао само политички карактер. И према овом закону остала су три позива. С обзиром на то да је служба у војсци почињала у првом позиву, а обвезнике је требало неко време непрекидно држати на окупу ради обуке, први
позив састојао се од сталног кадра (мирнодопског) и његове резерве. Стални кадар био
је део тог позива који „служи под заставом” у касарнама, а резервни онај део који је одслужио под заставом и „живи код својих кућа”. Тако је гласио и први члан Закона о
устројству војске из 1883. године. Први позив је, уједно, и најважнији део војске који је
1883. године добио назив стални кадар, а 1890. године то је редовна војска. Измене закона из 1901. године усвојиле су назив народна војска првог позива.31 У овом периоду
сви физички способни грађани имали су обавезу служења у војсци од 18. до 50. године
живота. За оне који су били евентуално неспособни била је предвиђена војница ‒ плаћање војсци за период који су били дужни да проведу као обвезници. Војница се прикупљала уз порез према разрезу оружаних команди. Пореска одељења су је прикупљала
и слала оружаним командама, а оне Министарству војном. И стопа процента војнице и
начин њеног разрезивања, сакупљања и предаје били су веома сложени, али, и поред
тога, стопа процента била је веома висока. Због тога су многи обвезници настојали да
буду примљени у стални кадар како би избегли плаћање војнице.
Политичка превирања у Србији, до којих је дошло после Првог светског рата,
1918. године, резултирала су стварањем нове државе, са новим друштвеним уређењем. Била је то Краљевина Југославија, на челу са династијом Карађорђевић. Назив
државе званично је усвојен 1929. године. Поред неусаглашености по питању дру28

Гојковић М.(приредио): Зборник војних правосудних прописа: (1839-1995), Војноиздавачки завод,
Београд, 2000, стр. 109.
29
Исто, стр. 110.
30
Милићевић М.: Реформа Војске Србије: 1897-1900, ВИЗ, Београд, 2002, стр. 53.
31
Ратковић-Костић С.: Европеизација српске војске: 1878-1903. године, Војноисторијски институт, Београд, 2006, стр. 351-352.
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штвеног уређења, поделе власти и овлашћења, Србија је била и економски веома
ослабљена претходним ратним дешавањима. Све се то одражавало и на војску која
је била угрожена и уморна од Првог светског рата. Новоформирана држава установила је и нови устав (1931) који ће бити по мери свих националних и политичких странака. У њему значајно место, у Одељку XI, од члана 108–119, посебно место заузима
војска, где се предвиђа да свака ближа одредба Устава буде прописана Законом. Тако је исте године дошло до измена и допуна Закона о војсци, који и даље предвиђа
обавезност служења војног рока, независно војно судство, а као новина прописано је
формирање морнарице као рода војске Краљевине Југославије.
Након Другог светског рата Краљевина Југославија мења своје друштвено и политичко опредељење, па је било неопходно променити законске одредбе државе,
па и оне које ће важити у војној служби. Најпре партизанске снаге, под називом Народноослободилачка војска, под командом Комунистичке партије, прелазе у Југословенску армију, која 1951. године мења назив у Југословенску народну армију у
саставу новоформиране државе СФРЈ.
Почетне законске одредбе настају у смислу Одлука о Југословенској армији
(„Службени лист ДФЈ”, бр. 9/45), затим Закон о служби у Југословенској армији
(„Службени лист ФНРЈ”, бр. 60/46, 45/51), Закон о Југословенској народној армији
(„Службени лист ФНРЈ”, бр. 29/55, 36/55), да би се нови Закон о Југословенској народној армији први пут објавио у Службеном гласнику32 из 1964. године, са каснијим изменама и допунама 1964, 1965,1966. и 1972. године. Неке од новина које прати овај нови закон, а који се по својим главним карактеристикама односио на поштовање принципа равноправности народа и народности, јесте дужина трајања
обавезног служења војног рока. До 1952. године она се кретала у распону од две
до четири, да би се касније усталила на две године, осим за поједине родове где је
предвиђено служење од три године. Значајна новина, чији је циљ био да пружи мотивацију за вишим образовањем, предвиђала је да лице које заврши неку од високообразовних школа има право на служење војног рока у трајању од једне године.33
Тадашња Југославија је предвиђала општу војну обавезу која је садржала и регрутну обавезу. Оружане снаге тадашње државе чинили су Југословенска народна
армија (ЈНА) и Територијална одбрана (ТО). Југословенска народна армија могла
би се условно посматрати као полупрофесионална војска, састављена од професионалних официра, подофицира и војника на одслужењу војног рока. Војници су се
налазили у јединицама ЈНА на основу опште војне обавезе прописани период који
је био променљив, али је обично износио дванаест месеци.
И након распада СФРЈ и формирања Савезне Републике Југославије (СРЈ), општа
војна обавеза била је садржана и у уставним одредбама као „општа и испуњава се се на
начин одређен Савезним законом”. Одредбама Устава тадашње државе дата је могућност грађанима, који због верских или других разлога савести не желе да испуне своју
обавезу под оружјем, да могу да је испуне без оружја или у цивилној служби, у складу са
савезним законом .34
32

Видети: Закон о Југословенској народној армији "Службени лист СФРЈ", бр. 52/64, 2/65, 57/65, 2/66, 67/72.
Димитријевић Б: Армија и југословенски идентитет 1945-1992, Војно дело, вол. 53, бр. 2, МЦ Одбране,
Београд, 2001, стр. 141-154.
34
Устав СР Југославије, „ Службени лист СРЈ“, бр.1/92, чл. 137, ст. 1 и 2.
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Дисконтинуитет обавезног служења војног рока
Устав Републике Србије из 2006. године не говори о обавезама грађана према одбрани државе, па ни о општој војној обавези. Ова област је уређена Законом о одбрани, а знатно непосредније Законом о војној, радној и материјалној обавези, у којем је
дефинисано да је војна обавеза „право и дужност грађана да се припремају и оспособљавају за учешће у одбрани и заштити суверенитета, независности, територијалне
целовитости и безбедности Републике Србије”. Поред наведеног општег дела, предметним законом је прописано да је војна обавеза општа, да јој подлежу грађани Републике Србије и да се састоји од регрутне обавезе, обавезе служења војног рока, обавезе вршења цивилне службе и обавезе служења у резервном саставу.35
Међутим, у каснијим изменама предметног Закона укинута је општа војна обавеза и
уведено добровољно служење војног рока. Наиме, дана 15. децембра 2010. године Народна скупштина Републике Србије, на предлог Владе, донела је Одлуку о обустави обавезе служења војног рока. Овом одлуком обустављено је само обавезно служење војног
рока, с могућношћу поновне успоставе у складу са законом, односно с проценом његове
неопходности. У периоду обуставе служења војног рока успостављен је систем добровољног служења војног рока. Поред успостављеног система добровољног служења војног рока, сви остали елементи система војне обавезе (увођење у војну евиденције, лекарски и други прегледи и психолошка испитивања, регрутовање, обавезе у резервном
саставу) настављају да функционишу у складу са законом. То, уједно, представља одраз
потребе да се обезбеди неопходан људски потенцијал за одбрану земље. С друге стране, добровољно служење даје могућност младићима и девојкама који се определе за добровољно служење војног рока да могу одслужити са оружјем или без оружја у трајању
од шест месеци. У актуелном тренутку служењем војног рока обухваћени су војни обвезници од 19 до навршених 27 година живота. У оквиру наведених старосних граница посебно су дефинисане различите ситуације и околности значајне за служење војног рока.
И без даље анализе обавезе служења војног рока евидентно је да су свеобухватне промене које су захватиле српско друштво имале одређен утицај и на војску.
Међутим, с друге стране, недвосмислено се уочава неусклађеност између важних
државних опредељења која се односе на систем одбране. У анализи наведеног неопходно је поћи од доказане тврдње да војни рок представља основни и најважнији начин обучавања и оспособљавања грађана за одбрану.36 У тренутку када се приступило добровољном служењу војног рока, Србија није имала успостављен концепт националне одбране. Потрага за адекватним концептом трајала је све до 2018. године, када је у Нацрту Стратегије националне безбедности37 дефинисан концепт тоталне одбране, који представља свеобухватан и дугорочан приступ националној одбрани. Поред осталог, концепт тоталне одбране подразумева ангажовање целокупних матери35

Видети: Закон о о војној, радној и материјалној обавези, „Службени гласник РС“, бр. 88/2009, 95/2010 и 36/2018
Карановић Н.: Коментар Закона о војној, радној и материјалној обавези и Закона о цивилној служби, ВИЗ, Београд, 2010, стр. 12
37
Нацрт Стратегије националне безбедности Републике Србије, доступно на:
http://www.mod.gov.rs/multimedia/file/staticki_sadrzaj/javna%20rasprava/strategije/Nacrt%20Strategije%20nac
ionalne%20bezbednosti.pdf
36
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јалних и људских ресурса у случају рата или било које друге егзистенцијалне претње
држави. Међутим, за ангажовање људског потенцијала преко потребна је његова адекватна оспособљеност. У таквим околностима обавезно служење војног рока представља поуздану и адекватну основу за даљу надградњу оспособљавања расположивих
људских ресурса. Као прилог наведеној тврдњи корисно је подсетити се скорашњих
искустава Републике Србије. Као једна од главних разлога одустајања од копнене интервенције НАТО снага 1999. године био је неприхватљив ризик од великих губитака
агресора. У том историјском тренутку Република Србија је поседовала, поред осталог,
велику „народну” војску која је била изразито мотивисана и са јаком хомогенизацијом
читавог друштва по питању одбране државе. То је принудило агресора да се ограничи
само на нападе из ваздушног простора у којем је био доминантан.
Уколико детаљније анализирамо историјске чињенице, евидентно је да се Република Србија налази на Балкану који је одувек представљао стратешки значајно раскршће цивилизација, па су и спољне силе често на овом простору интервенисале
употребом силе. Недостатак економски и војно јаких држава само је олакшало њихову употребу силе. Поред историјских чињеница и актуелни тренутак не одудара од
већ успостављене тезе да је овај простор одувек имао конфликтни потенцијал. Стално присутан албански експанзионизам, који показује претензије и на српске просторе
изван Косова и Метохије, нестабилност на простору Босне и Херцеговине, уз тенденције за укидањем Републике Српске, антисрпско расположење у појединим државама у окружењу, а нарочито у Републици Хрватској, нису само ствар прошлости већ и
садашњости. С друге стране, не треба заборавити мигрантску кризу, климатске промене и еколошке проблеме, што нас упућује да је неопходно да Србија има јаку и у
народу утемељену војску, способну да одговори на наведене претње. У таквим околностима заступати став да је обавезно служење војног рока скупо је крајње тенденциозно. Зато се може поставити питање: да ли је обавезно служење војног рока скупље од неке евентуално будуће агресије, постојећих природних и индустријских ресурса или од страдања народа који није способан да се одбрани.
У оквиру реформе оружаних снага успостављене су територијалне бригаде (Бачка,
Банатска, Београдска, Браничевска, Дринска, Расинска, Тимочка и Јабланичка) које се
формирају у рату и попуњавају лицима из резервног састава. Због њихове намене и
значаја који остварују у рату, неопходно је обезбедити адекватну попуну која, поред
осталог, подразумева обучен резервни састав способан да одговори савременим условима одбране државе. С тим у вези, посебно је значајно поновно устројство обавезности
служења војног рока, као основног начина оспособљавања војних обвезника, јер сви
остали облици се ослањају на војни рок. Међутим, у разматрању обавезности војног рока неопходно је анализирати и демографски потенцијал Републике Србије који је знатно
промењен у претходном периоду. То је посебно важно ради адекватног избора новог
модела који мора да задовољи потребе система одбране, али и могућности државе.

Закључна разматрања
Сама анализа наведених закона, од настанка војске до данас, може бити предмет разматрања и анализе са више аспеката, и послужити усавршавању и допуни
постојећег Закона о војсци. У сваком од тих закона може се пронаћи неки члан који
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и у данашњим условима може бити применљив уз извесне модификације. Евидентно је да је војска увек била добро уређена законима, прописима, уредбама и наредбама, што потврђује чињеница да су многи остали на снази и више деценија.
Процес модернизације војске свакако је неопходан, али не сме се заборавити
ни традиција која је базична основа сваког друштва. Процес правног утемељења
Војске Србије има своју дугу историју на коју свако од нас може бити поносан. Наиме, Србија је веома рано схватила да може да допринесе правилном и успешном
развоју војске, али и да кроз сваки нови закон, допуну или измену подржи модерна
светска кретања у овој области, и тиме буде равноправна са другим војскама света. У последње време сведоци смо нових могућих измена и допуна које се односе
на Војску Србије, где се као битна ставка наводи поновно увођење редовне војне
обавезе за сваког пунолетног мушкарца, што је ранијим изменама остало у домену
добровољности. Наша традиција се управо заснива на таквој законској одредби
још из периода првог закона, тако да би можда то био добар начин да се вратимо
традицији и наставимо такву обавезу кроз осавремењен начин служења војног рока. Свака војна обука је добар начин да у неким тешким приликама у земљи схватимо да нисмо сами и да можемо на адекватан начин помоћи једни другима. Зато,
војну обавезу и обуку треба схватити као традиционално и морално начело сваког
од нас, а, истовремено, и као поштовање предака који су поставили темеље војне
организације. С друге стране, војна обавеза је одувек представљала спој војске и
народа који у српској историји има дугу традицију.
Поред наведеног, не смемо заборити да војска представља оличење државног
идентитета и интегритета, што утиче и на развијање култа поштовања према државним институцијама. С тим у вези, војни рок је само један механизам стварања
моралне обавезе и менталитета код младих нараштаја према својој отаџбини, чему, наравно, доприносе и образовање, културна и информативна политика и слично, а све ради развијања одговорности према сопственој држави. Наиме, држава
није природна датост; створена је муком уз велике жртве. То захтева свакодневно
старање ради развијања менталитета на адекватан начин. Обавезно служење војног рока само је један сегмент значајан за припрему државе за одбрану. По својој
природи припрема државе за одбрану обухвата скуп различитих мера као што су,
поред осталог, нормативно-правне, организационе, морално-психолошке, културне,
материјалне, информативно-пропагандне и друге. Само на тај начин формиран систем одбране може бити поуздан и одржав.
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У

свакој држави обавештајне службе представљају окосницу система националне безбедности. Њихов примарни задатак је да
највишим државним органима пруже благовремене, релевантне и
прецизне информације, као и да својим активностима штите уставни
поредак и националне интересе. Србија је од Првог српског устанка,
изграђивала обавештајну компоненту у складу са потребама и могућностима. Историја бележи да је 1889. године тадашње Министарство
иностраних дела у свом саставу добило и обавештајну компоненту. У
каснијем периоду долазило је и до измена структуре обавештајне
компоненте као одраз промена у окружењу и на унутрашњем плану.
Оне су, уједно, представљале и одраз промене стратешке културе
друштва. Иако су обавештајна служба и стратешка култура појмови
различитог обима и садржаја, када се разматрају са државног нивоа
не могу се посматрати одвојено. Наиме, обавештајна делатност је одраз стратешке културе одређене државе, а стратешко понашање државе представља основу обавештајног деловања.
У раду се тежишно разматра обавештајна компонента Министарства спољних послова са аспекта стратешке културе и потребе поновног успостављања, у оквиру тог министарства, организационе целине
задужене за прикупљање обавештајних података од значаја за националну безбедност. Поред тога, у раду се анализира и актуелна структура обавештајно-безбедносних служби Републике Србије, која је неповољна и не одражава реалне потребе државе у променљивим међународним односима. Евентуално успостављање спољне цивилне
обавештајне службе државни органи били би у могућности да знатно
ефикасније процењују све важније изазове, ризике и претње које се
тичу безбедности и остваривања националних интереса. На тај начин
би се у значајној мери повећао капацитет укупног система безбедности Републике Србије.
Кључне речи: обавештајна делатност, спољни послови, стратешка култура, национални интереси
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Увод
авремена пракса функционисања политичких система указује да најужи круг
С
носилаца политичке (извршне) власти има потребу перманентног обавештавања о свим значајним дешавањима или променама у међународном окружењу која

остварују, или могу имати утицај на виталне интересе и безбедност њихове државе
путем три „спољна обавештајна система” (thrее foreign intelligence systеms). Први систем је дипломатија, други обавештајна заједница, а трећи чине спољни комуникациони потенцијали (везе) свих делова владе. Конкретно, за организацију прикупљања и
анализу обавештајних информација задужени су дипломатија и обавештајна заједница.1 С обзиром на интересе сваке државе, који се на међународном плану изражавају
спољнополитичком активношћу, политички одлучиоци имају потребу за различитим
експертским и аналитичким тимовима и телима, оспособљеним да уоче и разумеју
дешавања и промене на спољном плану и дају процене (прогнозе) о њима на основу
захтева и циљева дефинисаних од носилаца политичке власти. Сазнања о променама у спољном окружењу државе превасходно су предмет интересовања савремених
обавештајних система и њихових чланица – обавештајних служби. У том смислу се
носиоци политичке власти и обавештајне установе и доводе у непосредну везу, посебно у процесу доношења (спољно)политичких одлука и реализације утврђених
спољнополитичких циљева. Да би се дао приближно пожељан одговор о природи односа између обавештајних служби и носилаца политичке власти, морају се прво
претпоставити оквири њиховог идеалног (најсврсисходнијег) односа.
Упркос одређеним напорима, не постоји општеприхваћена дефиниција појма
стратешке културе. Идејом о повезаности културе и понашања држава наглашава се
посредничка улога културе у концепту који се назива „стратегија акције”, а који је намењен за управљање понашањем држава.2 Према најопштијем значењу, појам стратешка култура је концепт који се односи на понашање држава, али постоји могућност
да буде заступљен и у истраживању понашања других актера безбедности (појединаца, група, организација и других). Теоретичар који се сматра пиониром овог концепта употребио га је у вези са нуклеарним стратегијама великих сила и дефинисао
као „укупан збир идеала, условних емотивних одговора и образаца уобичајеног понашања, које су припадници једне националне заједнице усвојили учењем или опонашањем и који су им заједнички када је реч о (нуклеарној) стратегији”.3
Улога и значај културе у стратегијском приступу безбедности могу се разматрати на
три нивоа. Први ниво је индивидуални, који обухвата културну димензију лидерства, руковођења и интерперсоналних комуникација и односа, која посебно долази до изражаја у
интервенцијама на терену, приликом успостављања комуникације са локалним становништвом ради постизања „културног разумевања и културне свести”.4 Други ниво разумевања културе је тактички ниво војних акција који обухвата компоненте које могу утицати на
1

Herman M.: Intelligence and Policy: Comment. – In: Intelligence and National Security, Vol. 6, No. 1 1991, p. 229.
Swedler A.: Culture in Action: symbols and strategies, American Sociological Review, Vol. 51, No.2, 1986, рр. 273-286.
3
Troje А.: Strateška kultura kao analitički alat: istorija, mogućnosti, geopolitika i vrednosti – primer EU, Bezbednost Zapadnog Balkana, CCVO, br. 14, Beograd, 2009, р. 3.
4
Kim Ј.: , Cultural Dimensions of Strategy and Policy, US Army War College 2009, рр. 4-7.
2
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успех или неуспех војних тактика. Ова димензија је, првенствено, намењена војним снагама на тактичком нивоу и у функцији је формулисања војне доктрине. Последњи ниво,
који се односи на политичка и стратешка деловања, уједно је и предмет највећег спорења, јер се односи на утицај културних фактора у формулисању, имплементацији и примени политике и стратегије, односно на доношење одлука, понашања и деловање.
Извесно је да концепт стратешке културе има дугу традицију, али се само из савремене перспективе може говорити о његовом постојању у свим сферама живота. Конкретно,
када је у питању област међународних односа и безбедности, посебно се наглашава да
развој концепта културе у тим областима чине политичка, организациона, институционална и стратешка култура. Полазиште наведене анализе није схватање стратегије као дела
неке одређене културе, већ као постојање стратешког својства смишљене и испланиране
културе, с циљем да дугорочније обезбеди амбијент који ће допринети остварењу основних циљева. Поред наведеног, културне елементе треба уважити и у разматрању и стварању стратегија безбедности, не само у контексту разумевања културе, као носиоца изградње идентитета или оцене културних конфликата, већ и кроз схватање културне симболике безбедности и културних вредности, као и кроз анализе промене културе и постојање њених стратешких својстава, као важног елемента изградње друштва.5
Иако су појмови обавештајна делатност и стратешка култура различити по општости, садржају и обиму, ипак постоји заједнички именитељ. Наиме, обавештајну
делатност и стратешку културу везује спољно политичко понашање. С тим у вези,
обавештајна делатност представља један од сегмената спољнополитичког понашања државе. У историји је позната чињеница да су империјалистичке силе, ради
адекватног наступа у међународним односима, имале развијену обавештајну делатност. Њен главни задатак био је да прикупља и анализира информације о претњама упереним против државе и њених становника, али и да доносиоцима одлуке
омогући да разраде и примене своју безбедносну политику. Обавештајне службе
не доносе политичке одлуке и не креирају политику, али њихова делатност увелико
помаже онима који те одлуке доносе. Како би држава, односно њено вођство, могло креирати своје политичке потезе, нужно је да располаже подацима о политичким, војним, привредним, културним и другим приликама у ширем и непосредном
окружењу. Управо из тога произлази потреба деловања обавештајног система. Као
и код сваког доношења одлука, потпуна обавештеност је предуслов и темељ добре
одлуке. У спољној политици се без целовите и тачне дефиниције ситуације не може одредити каква је одлука потребна и које околности утичу на њено извршење.

Кратка историја обавештајне делатности
спољних послова Србије
Поучен искуствима из Првог српског устанка, Кнез Милош је настојао да буде
добро информисан о општој ситуацији у Европи, посебно о односима међу великим
силама и њиховим ставовима према српском питању. То је, уједно, био и најважни5

Штрбац К., Милосављевић Б.: Повезаност стратешке културе и стратешког понашања Израела, Култура полиса, бр. 38, Нови Сад, 2019, стр. 292.
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ји разлог упућивања одређеног броја повереника у иностранство и започињања
спровођења обавештајних активности. У одређеном тренутку најважнији задатак
повереника био је да утврде однос великих сила према српском устанку. Они су
јавним или тајним начином прикупљали податке, одржавали везу са руском дипломатијом и извршавали друге Милошеве налоге.6
Даљим развојем српске државности, а посебно након хатишерифа из 1830. и 1833.
Године, створени су основи за изградњу државне управе у Србији. Међутим, и поред
тога, кнез Милош је и даље руководио обавештајном делатношћу уз постепени прелазак у надлежност новоформираних државних органа. С тим у вези, значајан напредак
учињен је 1834. године именовањем министара (попечитеља), међу којима је био и
Димитрије Давидовић за министра иностраних дела. Од посебног значаја било је и доношење Сретењског устава 1835. године, којим је прокламована подела власти (законодавна, судска и извршна). У Закону о државном савету, донетом у фебруару 1835.
године, дефинисане су дужности попечитеља, међу којима и Кнежевског дома, који је
уједно био и попечитељ иностраних дела, са задатком чувања и одбране достојанства, права и користи кнеза, заштита интереса Србије и спровођење спољне политике
(чување уговора са страним државама, вођење преписке са страним представницима,
давање упутства српским агентима у иностранству и друго).7 Под турским и руским
притиском, кнез Милош је после само 55 дана морао да суспендује Сретењски устав,
а 1838. године у Цариграду сачињен је Турски устав, према којем је Кнежевска канцеларија обављала послове Попечитељства иностраних дела.
С друге стране, повереници кнеза Милоша у иностранству представљали су зачетак српске дипломатске службе, која је почела да се институционализовано изграђује
1835. године, када је кнез Милош, током посете Цариграду, од султана добио сагласност за оснивање српске дипломатске агенције у Влашкој и Молдавији. Султановим
ферманом из 1835. године одобрено је да Србија отвори Књажеско српску агенцију у
Букурешту, са основним циљем унапређења трговине, али и бриге о имању кнеза
Милоша у Влашкој и Молдавији. Тако је агенција са седиштем у Букурешту, основана
је 1836. године, била потпуно потчињена кнезу Милошу и обављала сву коресподенцију, при чему су организација и спровођење обавештајних активности представљали једну од основних функција. С обзиром на то да је кнез Милош апсолутистички
управљао свим пословима у Србији, то је био и случај и са обавештајним радом који
су непосредно реализовали Милошеви повереници у иностранству.
У обавештајном наступу најчешће су коришћени плаћени агенти , који су називани поуздани пријатељи и потајни пријатељи из редова турске управе у Београдском пашалуку, Портиних чиновника у Цариграду, српске емиграције у иностранству, трговаца у Београду и других. Кнез Милош је врло добро знао каква је моћ
новца, па је подмићивање било главно средство за врбовање агената. Многим виђенијим Турцима у Србији и ван ње, па чак и аустријским граничним официрима,
Милош је давао повољне зајмове за које није наплаћивао камату у новцу већ у
услугама и информацијама. Обавештајна активност према суседним турским обла6

Видети шире: Лопичић Ђ.: Конзуларни односи Србије (1804-1918), Завод за уџбенике, Београд, 2007.
Лопандић Д.: Време сјаја, време таме-дипломатија у вртлогу историје од ХIII века до 1941. године,
Архипелаг, Београд, 2015, стр. 137-139.
7
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стима нарочито је била интензивирана током Руско-турског рата 1828‒1829. године. По руском савету, Србија је остала неутрална у овом сукобу, али је Милош све
информације које су прикупљене о турској војсци тајно и хитно прослеђивао команди руске војске у Влашкој. Одмах по отпочињању рата српски агенти су упућивани у
Софију, Једрене, Неготин, Видин, Ниш, Нови Пазар, Сарајево и Травник са задатком да прикупљају податке о турској војсци и њиховим плановима.8

Обавештајне активности у периоду 1839‒1868. године
У периоду од 1839. до 1868. године Србија је била турска вазална кнежевина са
унутрашњом аутономијом дефинисаном турским уставом из 1838. године. То је уједно и период у којем је српска држава доживела значајан напредак у готово свим
областима, па и у остваривању обавештајне делатности. За разлику од претходног
периода владари нису директно учествовали у њиховој организацији и спровођењу.
Кнез и влада (Централно правленије, а од 1862. године Министарски савет) захтевали су и усмеравали обавештајно-безбедносну активност које је реализовало попечитељство унутрашњих и иностраних дела, а од 1862. године министарство унутрашњих и иностраних дела и Војно министарство. Првенствено због вазалног положаја
Србије, обавештајна и безбедносна делатност нису биле посебно институционално
организоване, већ су представљале само део послова које су наведена министарства реализовала. Као турска вазална кнежевина са унутрашњом аутономијом, чији
је гарант Русија, Србија је у овом периоду била поприште сукоба великих европских
сила, које су настојале да остваре доминантан утицај. С тим у вези, Турска, Русија,
Аустрија, Француска и Велика Британија су, ради реализације својих интереса, континуирано спроводиле обавештајне активности према Србији.
С друге стране, обавештајна делатност Србије у овом периоду била је везана
за стицање независности, ослобађање и уједињење са матицом српског народа који је још увек био под туђинском влашћу. То је, уједно, био и главни спољнополитички циљ српске државе, који је одредио правце и методе обавештајног рада. Самим тим, обавештајне активности су у највећој мери биле усмерене једним делом
према Отоманској империји, а другим према Аустрији. Обавештајни рад Попечитељства (Министарства) иностраних дела био је усмерен на прикупљање потребних података за адекватно вођење спољне политике државе. Српски дипломатски
представници користили су легални, али и агентурни метод, а обавештајне активности реализоване су у оквиру политичке пропаганде Србије у околним областима
Турске ради припреме устанка српског народа под турском влашћу. У оквиру предметних активности формирана је и српска повереничка (агентурна) мрежа у околним областима, са основним задатком да припреми устанак против турске власти и
да континуирано спроводи обавештајне активности на тим подручјима.9
8

Стојанчевић В.: Обавештајна служба у Карађорђевој и Милошевој Србији – историјска грађа, Београд, 2008, 84-85,111-113.
9
Војводић В.: У духу Гарашанинових идеја: Србија и неослобођено Српство, Просвета, Београд, 1994,
стр. 14-16.
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Илија Гарашанин је био главни организатор и руководилац пропаганде, при чему је у периоду од 1845. до 1852. године био попечитељ унутрашњих дела, а од
1861. до 1867. године, као представник Министарског савета, и министар иностраних дела. У активности на формирању повереничке мреже у околним областима
били су укључени најповерљивији чиновници Министарства унутрашњих, Министарства иностраних дела и Војног министарства, које је Гарашанин изабрао. Ова
мрежа је тада називана повереничка мрежа, али је коришћен и назив агентурна
мрежа, а њени припадници називани су агенти, тајни агенти, повереници, поузданици и поверљиви људи. Повереници су врбовани из редова српског становништва, првенствено на патриотској основи, али је било и Хрвата, присталица Илирског покрета. Припадници других народа који су били укључени у српску повереничку мрежу придобијани су на платформи борбе против турске власти, при чему
су поједини повереници били и плаћани за свој рад. Посебно је карактеристично да
су примењиване строге мере конспиративности ради спречавања да у случају хапшења неког од српских повереника турске власти не могу да га повежу са српском
владом, као и да откривањем једног дела мреже други делови могу несметано наставити даљи рад. Наведене активности финансиране су из буџета Министарства
иностраних дела, при чему је Министарство унутрашњих дела било надлежно за
предузимање мера безбедносне заштите повереничке мреже.10
И поред унутрашњих сукоба који су утицали на слабљење српске аутономије и
сталног турског мешања у њене унутрашње ствари, Србија је од 1845. године предузимала офанзивне обавештајне активности у оквиру послова који су називани политичка пропаганда. Основ политичке пропаганде чинило је Начертаније (тајни план
спољне и националне политике Кнежевине Србије) који је 1844. године сачинио Илија Гарашанин и за који је, поред кнеза Александра Карађорђевића, знало свега неколико људи из врха српске власти. Аустријска обавештајна служба успела је да дође
до овог документа тек 1883. године. Начертаније је први пут у целости објављено
1906. године.11 Циљ политичке пропаганде био је у функцији припреме општег устанка који би довео до ослобађања српског народа под турском влашћу и уједињења са
Србијом. Обавештајним активностима требало је доћи до података о политичком стању у наведеним областима, расположењу народа, војном стању народа и државе,
броју и моралу редовне војске, где се налазе ратни магацини и складишта, постројења за производњу оружја и муниције, ко су најутицајнији људи у областима, не искључујући и оне који су противници Србије, шта се у којој области мисли о Србији и
шта се од Срба очекује. Добивши сагласност кнеза Александра Карађорђевића, Гарашанин је већ 1845. године отпочео са реализацијом овог плана.
Напредак у вођењу политичке пропаганде представљао је документ под називом Устав политичне пропаганде имајући се водити у земљама Славено-Турским, који је у марту 1849. године сачинио Матија Бан, а који су одобрили Гарашанин и кнез Александар, а чија је реализација започета 1. јуна 1849. године. Документ је садржао организациону шему повереничке мреже и основне принципе ње10

Исто.
Војводић В.: У духу Гарашанинових идеја: Србија и неослобођено Српство, Просвета, Београд,
1994, стр. 357.
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ног функционисања. Према њему је, до краја маја 1850. године, у свим предвиђеним областима била оформљена српска повереничка мрежа, која је отпочела са
активностима на припреми устанка, али и са континуираним прикупљањем података о ситуацији у јужнословенским областима Отоманске империје.12
Политичка пропаганда вођена је за време Илије Гарашанина, а након његове
смене, 1853. године, овај рад је готово потпуно замро, да би поново био обновљен
1861. за време владавине кнеза Михаила. У погледу спољне политике, Михаило је
сматрао да је рат са Турском неизбежан и да је најважнији задатак припремити народ за овај сукоб. По његовој процени, требало је неколико година да се изврше
неопходне припреме након којих је Србија требало да уђе у рат са Турском. Процењено је да је Турска знатно надмоћнија, али да се не би могла одупрети свим балканским хришћанима уколико би се они заједнички супротставили. Због тога је Србија за време Михаилове владавине склопила савез са Црном Гором (1866. године), бугарским револуционарним одбором (1867. године), Грчком (1867. године) и
Румунијом (1868. године). У српским плановима Русија је имала важно место, јер је
требало да својим дипломатски активностима спречи да се велике силе умешају у
рат на страни Турске. С друге стране, услед противљења западних сила, Русија није могла отворено напасти Турску, па је решење нађено у општој хришћанској побуни на Балкану, која би Турску бацила на колена. Из тога се недвосмислено може
уочити поклапање планова Русије и кнеза Михаила Обреновића. То је, уједно,
условило и обнављање активности српске повереничке мреже која је требало да
припреми и, по сигналу из Београда, покрене општи балкански устанак. Поред тога,
значајно је поменути да је у овом периоду дошло до унапређења односа са Русијом, која је били упозната са овим планом и помагала у активностима на формирању и раду српске повереничке мреже у околним областима.
Поред наведеног, значајан је и документ под називом Садашњост и будућност
Балканског полуострва, у којем су дате основе организације и повереничке мреже
са циљем деловања на подручјима под турском влашћу како би се смишљеним деловањем ослободили сви неосманлијски народи Балканског полуострва.13 Предвиђено је да радом повереничке мреже руководи Средоточни одбор од три члана,
који је за свој рад био одговоран Гарашанину. Цела организација је у много већој
мери била подређена Илији Гарашанину, а преко њега кнезу Михаилу.14
Настојећи да искористи ослабљен положај Аустрије, која је била заузета сукобима у северној Италији и Немачкој, Грашанин је у пролеће 1866. године наложио
повереничкој мрежи да убрза рад око припреме устанка у Босни и Херцеговини.
Истовремено је и српска влада издвојила додатна средства за убрзање војних припрема. Пошто је у пролеће 1867. године Турска, по савету великих сила, пристала
12

Подручје деловања подељено је на две велике целине. Подручје уз хрватско-славонску границу, Босна, Новопазарски Санџак, јужна Србија и југозападна Бугарска чинили су северни део. Јужни део чинили су: Далмација, Херцеговина, Црна Гора и северна Албанија. Предели су били подељени на области,
области на нахије, а нахије на места. Пределима су руководили коловође, а на челу организације био је
шеф пропаганде Илија Гарашанин.
13
Видети шире у: Србија и ослободилачки покрет на Балкану (1856-1878), књига 1, Београд, 1983
14
Војводић В.: У духу Гарашанинових идеја: Србија и неослобођено Српство, Просвета, Београд,
1994, стр. 218.
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да преда градове на управу кнезу Михаилу, сви планови о устанку померени су за
нередну годину. После Гарашанинове смене са места председника Министарског
савета и министра иностраних послова, у новембру 1867. године, и убиства кнеза
Михаила, 1868. године, било је јасно да у скорије време неће бити покренута акција
против Турске, али је српска повереничка мрежа наставила са радом.15

Период владавине Милана и Александра Обреновића
У периоду који је обележен доласком на српски престо кнеза Милана Обреновића и убиством краља Александра Обреновића (последњег владара из ове династије), Србија је, поред осталог, добила признање независности и постала краљевина,
територијално се проширила, успоставила парламентарни систем, модернизовала
се и развијала у сваком погледу. Међутим, уједно је била поприште сукоба великих
сила, пре свега Аустроуграске и Русије, које су настојале да преко Србије остваре
своје државне интересе на рачун Османског царства. После смрти кнез Михаила
формирано је Намесништво, на чију иницијативу је Велика народна скупштина,
1869. године, донела нови Устав, који је предвидео право Скупштини решавања о
законима. Тако је Скупштина, поред кнеза, постала носилац законодавне власти.
Поред почетног ослонца на Аустроугарску, Намесништво је, ипак, променило своју
спољнополитичку оријентацију и ослонило се на Русију.
Почетком јула 1875. године дошло је до устанка Срба против турске власти, прво у Херцеговини, а затим и у Босни. После извесног колебања, условљеног међународним околностима, под притиском јавности, Србија је 1876. године ушла у рат
са Турском војно и материјално неспремна. Након војних неуспеха, Србија је била
приморана да затражи примирје, до којег је и дошло уз међународно посредовање.
С обзиром на то да се устанак у БиХ није смиривао, у априлу 1877. године Русија је
објавила рат Турској. Након што је руска војска прешла Дунав, на захтев руског цара Србија је, крајем те године поново објавила рат Турској. Рат је завршен Санстефанским миром закљученим између Русије и Турске.
Приликом закључивања Санстефанског мира, Русија није водила рачуна о српским интересима. Њено држање према Србији постало је готово непријатељско. По
мишљењу руског државног врха, територије које је српска војска ослободила биле
су бугарске области и требало је да уђу у састав Бугарске. Било је више него јасно
да је Србија изгубила стратешки значај за Русију, јер јој је била потребна Бугарска,
као полазна база њених будућих војних операција према Цариграду. Санстефански
уговор, међутим, није био по вољи великих европских сила, на чије тражење је дошло до ревизије на конгресу 1878. године у Берлину. Захваљујући намери великих
сила да осујете руске планове, одлукама конгреса Србија је добила независност, а
у њен састав су ушли пиротски, нишки, топлички и врањски округ. Велика Бугарска,
створена у Санстефану, распарчана је у Берлину. Берлински уговор дозволио је
Аустроугарској да окупира БиХ и уведе трупе у Новопазарски санџак. И док се у пр15

Лопандић Д.: Време сјаја, време таме:Дипломатија у вртлогу историје од XIII до 1941. године, Архипелаг, Београд, 2015, стр. 136-139.
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вом делу своје владавине потпуно ослањао на Русију, после Берлинског конгреса
Милан се због овакве руске политике окренуо Аустроугарској, на коју се ослањао и
коју је беспоговорно слушао.16
Процењујући значај спољних послова, намесници су, а касније и Милан и Александар Обреновић, настојали да вођење спољне политике Србије буде у њиховим
рукама. Најважније одлуке по питањима спољне политике доносили су или сами
или са најповерљивијим сарадницима, без учешћа и знања јавности. Министарство
иностраних дела било је само инструмент за реализацију спољне политике коју су
они креирали. До стицања независности Србија је имала своја представништва у
Цариграду, Букурешту и Бечу, из којих су спровођене и обавештајне активности.
После стицања независности, организација Министарства иностраних дела је у прво време била без промена у односу на претходни период, осим што су представништва у Цариграду и Бечу добила ранг посланства. Закон о српским дипломатским заступништвима и конзулатима у иностранству донет је јануара 1879. године.
Овим законом предвиђено је да Србија има своја представништва у Бечу, Цариграду, Букурешту, Атини, Берлину, Лондону, Паризу, Петрограду, Риму, Цетињу и Софији. Такође, предвиђено је и оснивање конзуларне службе, односно отварање
српских конзулата. Исте године отворена су, поред већ постојећих, и српска посланства у Петрограду и Паризу, као и заступништва у Софији. У Берлину је посланство отворено 1881. Године, а након што је Србија постала краљевина отворено је посланство на Цетињу 1897. године.17
Поред других послова, наведена представништва су, по упутствима из Министарства иностраних дела, спроводила и поверљиве или обавештајне послове. Организација Министарства иностраних дела измењена је законом из 1886. године. У
седишту Министарства формирана су два одељења: политичко и административно. Политичко одељење било је подељено е на Политички одсек и Одсек за штампу (Пресбиро). У надлежности Политичког одсека били су и поверљиви послови,
чување и превођење шифара, политичка питања која се тичу Срба ван Србије и поверљива архива. Обавештајна компонента у раду Министарства иностраних дела
добила је на значају након што је Србија 1885. године интензивирала активности
на подручју Старе Србије и Македоније, ради припреме за ослобођење ових подручја. По плану који је 1885. године сачинио Гарашанин, носиоци националне пропаганде и обавештајне активности на тим подручјима требало је да буду српски
конзулати. Користећи се једним привременим споразумом са Турском, Србија је
1887. године отворила своје конзулате у Скопљу и Солуну, а нако тога у Битољу и
Приштини (1889. године). Конзулати су се показали као моћно средство за пропагандни рат, али и за спровођење обавештајне активности. Без обзира на изузетно
тешке услове за рад, српски обавештајци у овим конзулатима успели су да формирају агентурне, повереничке мреже на целом подручју Старе Србије и Македоније.
Настојећи да се овим активностима управља из једног центра, крајем 1889. године,
16

Перовић Л.: Милан Пироћанац о краљу Милану Обреновићу, Токови историје, бр. 3-4, Институт за
новију историју Србије, Београд, 2002, стр. 98-101.
17
Поповић Б. Љ.: Историја Министарства иностраних дела Србије, Дипломатска академија, Београд, 2005, стр. 122.
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у оквиру Министарства иностраних дела, без промене постојећег закона, формирано је Политичко-просветно одељење (у службеним актима обележавало се П.П.
као поверљива пропаганда). Била је то прва институционално организована српска
обавештајна служба, која је у оквиру пропагандно-просветних континуирано спроводила и обавештајне активности. Просветно одељење је координирало све, па и
обавештајне активности српских конзулата на подручју Старе Србије и Македоније.
Послове је водила далеко од очију јавности, брижљиво их кријући као највећу државну тајну. Први шеф просветног одељења био је Владимир Карић, који је касније
постављен за конзула у Скопљу. Под његовим руководством створени су темељи
квалитетног обавештајног наступа према Старој Србији и Македонији.18
За прикупљање обавештајних информација кроз праћење стране штампе био је задужен Пресбиро у оквиру Министарства иностраних дела. Српска влада је још 1862. године при овом министарству основала посебан уред за штампу, назван Прески биро.
Законом из 1886. године регулисано је да Пресбиро буде посебан одсек у оквиру Политичког одељења Министарства иностраних дела, који је, у оквиру својих послова на
прикупљању информација и реаговања на натписе у страној штампи, предлагао Министарству унутрашњих дела и забрану растурања у Србији страних листова који су доносили негативне вести о стању у Србији или вређали краља и српску владу.19
Ради ослобађања Старе Србије и Македоније од турске власти, Србија је, од
1845. до 1873. године, у оквиру политичке пропаганде, спроводила обавештајне активности према овим областима. У доба Намесништва, српски обавештајни наступ
према Старој Србији и Македонији ипак је био у другом плану, осим у периоду грчкотурског сукоба 1868‒1869. године, када је Намесништво помишљало на диверзију како би помогло Грчкој. У периоду Намесништва, у Београду је образован Саветодавни
одбор који је имао задатак да проучи стање у Старој Србији и Македонији и изради
свеобухватан план деловања Србије према овим областима. На основу прикупљених
информација, закључено је да главна активност треба да буде усмерена на то да се
код тамошњег становништва пробуди свест о припадности српском народу. Наиме,
Срби у Старој Србији и Македонији су тада у турским пописним књигама завођени
као Грци или Бугари, што је, поред осталог, довело до однарођавања једног дела
српског становништва. Упоредо са тим формирана је повереничка мрежа која је имала задатак да континуирано обавештава српску власт о тамошњим приликама. После Берлинског конгреса сличне активности према Старој Србији и Македонији организовали су Грци и Бугари. Слаба државна организација, финансијско расуло, самовоља и корумпираност власти, уз сталне побуне и нереде, онемогућавали су Турску
да стане на пут националном раду балканских хришћана на њеној територији.
Све снажнија бугарска активност утицала је на краља Милана и српску владу да
посебну пажњу посвете дешавањима у Старој Србији и Македонији. Подстицај српском краљу стигао је из Беча. Наиме, почетком фебруара 1885. године Бењамин Калај је сугерисао да се српска влада ангажује у Македонији, јер одређени део Македо18

Поповић Б. Љ.: Историја Министарства иностраних дела Србије, Дипломатска академија, Београд, 2005, стр. 135.
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Војводић М.: Путеви српске дипломатије. Огледи о спољној политици Србије у XIX и XX веку,
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није треба да припадне Србији, у чему би Аустроугарска помагала. У марту 1885. године тадашњи председник српске владе краљу Милану је поднео план српског национално-пропагандног и обавештајног рада у европским провинцијама Османског царства, односно на простору Старе Србије и Македоније. Гарашанинов план из марта
1885. године био је основа за даље деловање српске државе на подручју Старе Србије и Македоније.20 Тежиште је, као и у претходном периоду, требало да буде на
развијању националне свести код тамошњег становништва преко Цркве и српских
школа. У мрежи српских учитеља и свештеника требало је да буде прикривена српска повереничка мрежа. Гарашанин је предвидео да се рад у овим областима финансира из буџета издвајањем суме од 100.000 до 150.000 динара годишње.
Предуслов за систематско спровођење национално-пропагандних и других активности било је отварање српских конзулата на подручју Старе Србије и Македоније.
Иако је Србија успела да закључи конзуларну конвенцију са Турском, до практичног
остварења није се лако долазило због турског одуговлачења. Дотадашњи обавештајни рад преко појединих агената који су достављали информације о стању на терену
био је недовољан. Влади Србије били су неопходни студиозни извештаји и оцене
проблема и појава на основу којих би могла да води дипломатску активност код Порте и других великих сила, али и да парира потезима бугарске и грчке националне
пропаганде. Управо због тога Влада Србије је, 1889. године, одлучила да формира
Просветно одељење Министарства иностраних дела ради систематског вођења обавештајних активности, ефикасније координације рада посланства у Цариграду, српских конзулата и других државних органа. Један од приоритетних задатака овог одељења био је да самостално и са српским конзулатима у Старој Србији и Македонији
систематски ради на формирању повереничке (агентурне) мреже у тим областима.
Агентурну мрежу на овим просторима чинили су најпоузданији српски свештеници,
учитељи и трговци. Преко повереничке мреже заснивао се целокупан рад на терену:
прикупљање информација о злочинима над Србима, окупљање народних првака и
преношење упутстава из Србије, праћење људи који су служили турским властима,
Бугарској и Арнаутима, прикупљање података о људима који су тражили оружје, праћење рада учитеља и свештеника, придобијање појединих представника турске власти и арнаутских првака за сарадњу са Србијом и друго.
Најкориснији српски повереници били су из редова учитеља. Они су, поред свог
основног посла, били и агенти и курири, борили се легалним путем, а ако је било
потребно и са пушком у руци. Један од таквих повереника, у кумановском крају,
био је Антоније Тодоровић, који је деловао под псеудонимом Шарпланинац.21 Информације добијене од српске повереничке мреже о насиљима турских власти и
Арнаута над српским становништвом у Старој Србији и Македонији српска влада је
користила да скрене пажњу светске јавности на тамошња дешавања. Преко Пресбироа вести о томе пласиране су у домаћој и страној штампи. Ради подстицања великих сила на предузимање мера према Турској, припремљена је Плава књига у ко20

Самарџић М.: Делатност Милутина Гарашанина на организовању српске пропаганде у старој Србији
и Македонији 1885. године, Историјски часопис бр. 51, Историјски институт Београд, 2004, стр. 114-115.
21
Вучетић Б.: Прилог за биографију Антонија Тодоровића (1880-1971), Историјски часопис, бр. LV,
Историјски институт, Београд, 2007, стр. 266.
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јој се на документован начин говорило о тешком положају Срба у Отоманској империји. Поред тога, српска влада је 1899. године одлучила да начини и одлучније кораке ради заштите српског становништва у Турској. Преко повереничке мреже почела је да дотура оружје тамошњим Србима како би се одбранили од насиља турских власти и Арнаута. Оружје се тајним каналима преносило преко границе и издавало искључиво под строгим надзором српских повереника. То се продужило и
наредне године. Имајући информације о допремању оружја, почетком 1901. године
турске власти су извршиле претресе српских кућа у Ибарском Колашину. Међутим,
уочи претреса, српски конзул је дошао до информације о овим намерама турских
власти и поручио о тамошњим Србима да закопају пушке далеко од кућа, тако да
оружје током претреса није пронађено.
Главни супарник српској обавештајној служби у Македонији и Старој Србији била
је бугарска обавештајна служба која је деловала преко Унутрашње македонске револуционарне организације (ВМРО), формиране 1893. године у Солуну, и Врховног македонског комитета (ВМК), формираног 1895. године у Софији, са циљем припајања
Македоније Бугарској. Врховни македонски комитет је, уз подршку и помоћ бугарске
војске, формирао наоружане чете на територији Бугарске, које су затим пребациване
у Македонију ради извођења терористичких акција и дестабилизације прилика.22
Бугарска страна у Македонији је временом све више прибегавала оружаним акцијама, а на мети су били и носиоци српске националне пропаганде. Српска повереничка мрежа имала је посебан задатак да прати активности бугарске националне пропаганде, нарочито бугарске агентуре из редова ВМРО и ВМК, да штити носиоце српске
пропаганде, али и да врши одмазде у случају убиства неког од српских активиста, свештеника и учитеља, чему је бугарска агентура врло често прибегавала. Аустроугарска
дипломатија је, 1899. године, успела да на чело Врховног македонског комитета у Софији доведе људе који су били под њеним утицајем. Већином се радило о бугарским
официрима рођеним у Македонији које је предводио Борис Сарафов. Бугарски кнез
Фердинанд је, у знак своје благонаклоности, тада поклонио комитету 1.000 франака.
Сарафов је био заговорник терористичких акција како би се извојевала аутономија
Македоније, као први корак ка њеном припајању Бугарској. Светислав Симић, тадашњи шеф Просветног одељења, покушао је да са Сарафовом договори сарадњу, односно поделу интересних сфера у Старој Србији и Македонији. Сарафов је, током
1901. и 1902. године, кришом и под лажним именом, долазио у Србију, где се састајао
са Симићем, од кога је тражио помоћ за формирање наоружаних чета у Македонији,
што је овај одбио. Као сарадник аустроугарске обавештајне службе Серафов је, почетком 1902. године, боравио у Бечу, где се састао са Милером, једним од руководиоца аустроугарске обавештајне службе. Том приликом договорено је подизање устанка
у Македонији. Сарафову су обећана средства потребна за успех устанка. Милер је затражио од Серафова да настоји да се за подизање македонског устанка, пред Русијом, осумњичи Србија. За узврат му је обећао посебну накнаду од 300.000 франака.23
22

Вишњаков Ј. В.: Македонски покрет и преврат у Србији 29. маја 1903, Токови историје, бр. 3, Институт за новију историју Србије, Београд, 2010, стр. 9-10.
23
Вишњаков Ј. В.: Македонски покрет и преврат у Србији 29. маја 1903, Токови историје, бр. 3, Институт за савремену историју Србије, Београд, 2010, стр. 11-12.
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Oбавештајна делатност у ХХ веку
Преврат извршен 1903. године значио је прекретницу у унутрашњој и спољној политици Србије. Режим Обреновића замењен је парламентарном демократијом. Народна скупштина изабрала је за новог краља Петра Карађорђевића, а непосредно
пре његовог доласка на власт, Народна скупштина је донела нови Устав. Био је то
Устав из 1888. године, са малим изменама, који је обезбедио замах политичким слободама. Бирачким правом је, због симболичног пореског цензуса, био обухваћен највећи део мушке популације старије од 21 године. По тадашњим европским нормама
избори су били слободни, иако је још увек било случајева, нарочито у унутрашњости,
да је полиција покушавала да утиче на избор посланика. Краљ Петар се држао својих
уставних овлашћења и, углавном, није се мешао у политички живот.
Супротности међу европским силама, које су се све више испољавале почетком
ХХ века, у великој мери су се одразиле на положај и политику Србије. Јачање Немачке и њени планови о продору на исток условили су да Велика Британија напусти традиционалну антируску оријентацију и почне да ради на стварању савеза држава
усмереног против Немачке, као главног противника на европском континенту. Већ
1907. године довршено је стварање Антанте ‒ савеза Русије, Француске и Велике
Британије. Са друге стране, Аустроугарска и Италија су се сврстале уз Немачку. Подела на блокове осетила се и на Балкану. Турска са застарелим феудалним институцијама проживљавала је тешку кризу, а велике силе су се надметале око тога која ће
остварити контролу над европским поседима Турске. Потпомогнута Немачком,
Аустроугарска је тежила да успостави доминацију над Балканом све до Солуна, а
Британија, Француска и Русија су настојале да зауставе њихов продор на исток.
На почетку ХХ века Србија је на спољнополитичком плану нашла ослонац у Русији и започела реализацију националне политике ради ослобођења Срба у Старој Србији, Македонији и Босни и Херцеговини. Предуслов за то било је остваривање потпуне економске и политичке самосталности од Хабзбуршке монархије. Са друге стране, Аустроугарској је одговарала само мала и слаба Србија, па је на све начине покушавала да задржи свој утицај у Србији и да је доведе у стање потпуне зависности.
Моћно оружје Аустроугарске био је економски притисак. Кадгод није била задовољна
неким српским политичким ставом затварала је границе за српски извоз стоке, што је
тешко погађало српску привреду. Као резултат српског отпора овим економским притисцима, између Србије и Аустроугарске је, од 1906. до 1910. године, вођен тзв. царински рат. Пронашавши нова тржишта за извоз своје пољопривреде, Србија је из
овог сукоба изашла као победник и успела да се економски, али и политички осамостали од Аустроугарске. Почетком ХХ века налазила се између Аустоугарске и Турске, две велике непријатељске силе, које су свим средствима спречавале намере
бројних поданика српске националности да се уједине са матицом.
Одбрана од агресивних насртаја Аустраоугарске и ослобађање српског народа
у Старој Србији, Македонији и Босни и Херцеговини били су најважнији спољнополитички циљеви српских власти у овом периоду. Никола Пашић био је главни креатор тадашње српске спољне политике ‒ залагао се за постепено јачање моралних
и материјалних снага Србије. Уз континуирани обавештајни рад то је требало да, у
коначном исходу, доведе до ослобађања Срба и њиховог уједињења у једну сна-
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жну државу.24 С тим у вези, српске обавештајне активности биле су првенствено
усмерене према територијама Старе Србије и Македоније, које су биле под турском
влашћу, и јужнословенским територијама под Аустроугарском, пре свега према Босни и Херцеговини. Обавештајни рад према Старој Србији и Македонији био је у
функцији припреме предстојећег ратног обрачуна са Турском, који је уследио 1912.
године. Значајан допринос бриљантним победама српске војске у балканским ратовима дале су српске обавештајне службе.
Српска влада је, супротстављајући се агресивној аустроугарској политици, после
1903. године предузела систематске обавештајне активности према Аустроугарској.
Након анексије Босне и Херцеговине ове активности су интензивиране. Планиран је
дуготрајни обавештајно-пропагандни рад са циљем да се, поред прикупљања информација политичког и војног карактера, српски народ у јужнословенским областима хомогенизује, организује и припреми за обрачун са хабзбуршком државом. Главни носилац обавештајног рада било је Министарство иностраних дела, уз значајан допринос
војне обавештајне службе. У наступу према Аустроугарској, после 1909. године битну
улогу имала је и патриотска организација Народна одбрана. С обзиром на савезнички
однос Србије и Русије, дошло је и до успостављања блиске сарадње њихових обавештајних служби. У оквиру ове сарадње размењиване су обавештајне информације и
предузимане заједничке обавештајне активности. Већ почетком 1911. године у Министарству иностраних дела постојала су четири одељења (политичко, просветно, административно и Пресбиро), као и самостални благајнички одсек. Нова унутрашња организација заживела је 1912. године, када је ово министарство подељено на пет одељења: политичко, просветно, административно, благајничко и Пресбиро.25
И поред наведених промена, организација обавештајног рада није се битније
мењала. Тако је у надлежности Пресбироа било прикупљање информација из стране штампе које су биле од значаја за вођење спољне политике. У страној штампи,
па и аустроугарској, било је интересантних података, па чак и оних војне природе.26
У надлежности Политичког и просветног одељења били су организација и усмеравање конкретних обавештајних активности. Тако је Политичко одељење усмеравало обавештајну активност из српских посланстава, а Просветно одељење је остваривало обавештајни рад у Старој Србији и Македонији и имало класичан агентурни
наступ према Аустроугарској. Обавештајне активности су реализоване из Београда, али и из српских посланстава и конзулата у иностранству. У овом периоду Србија је имала посланства у Аустроугарској, Белгији, Грчкој, Великој Британији, Италији, Немачкој, Румунији, Русији, Турској, Француској, Холандији, Црној Гори и заступништво у Бугарској, које је након бугарског проглашења независности подигнуто на ранг посланства, и заступништво у Каиру. У прикупљању обавештајних података службеници српских посланстава већином су користили легалне методе. Најинтензивнију обавештајну делатност Министарство иностраних дела предузимало
24

Лопандић Д.: Време сјаја, време таме: Дипломатија у вртлогу историје од XIII до 1941. године,
Архипелаг, Београд, 2015, стр. 157-160.
25
Мићић С.: Од бирократије до дипломатије: историја југословенске дипломатске службе 19181939, Институт за новију историју, Београд, 2018, стр. 54.
26
У време анексионе кризе, бечки лист Цајт (Zeit) објавио оперативне планове аустроугарске војске.
Видети у : Ронге М.: Разведка и контрразведка, Москва, 1939, стр. 15.
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је према Аустроугарској и Турској, као територијама где су Срби и други југословенски народи били већинско становништво (Босни и Херцеговини, Војводини, Далмацији и Хрватској, Старој Србији и Македонији). Српски дипломатско-конзуларни
представници и повереници из Србије остваривали су бројне контакте са политичким и другим представницима Срба, Хрвата и муслимана у Аустроугарској и на тај
начин долазили до информација политичког карактера. У овом периоду финансиране су и активности појединих политичких странака и листова у Хабзбуршкој монархији, што је умногоме олакшало рад Министарства иностраних дела да, у складу са српским интересима, усмерава њихов рад. Због тога је често било немогуће
повући јасну границу између политичких и обавештајних активности.27
С тим у вези, финансијска средства за плаћање агената, финансирање рада
појединих листова, политичких и културних организација и удружења у иностранству вршено је из буџета са рачуна Министарства иностраних дела. У државном
буџету за 1904. годину предвиђено је да у овом диспозиционом фонду буде
1.375.000 динара. У буџету за 1908. годину за диспозициони фонд Министарства
иностраних дела био је одређен износ од 1.475.000 динара,28 а за 1912. годину за
ове намене је издојена сума од 1.850.000 динара (за ванредне трошкове, достојно заступање државниx интереса и на поверљиве циљеве била је предвиђена сума од 1.550.000 динара, а за ванредне поверљиве трошкове још 300.000 динара).
У буџету за 1914. годину за исте намене било је издвојено 1.200.000 динара.29
Сума је умањена у односу на претходне године, јер је престала потреба обавештајног рада на простору ослобођених области Старе Србије и Македоније. Поред тога, у случају ванредних издатака, средства за ове потребе издвајана су и
посебним решењима владе (Министарског савета), које је накнадно, доношењем
посебног закона, потврђивала Народна скупштина. Тако је Народна скупштина,
14. новембра 1910. године, донела Закон о узимању на знање и накнадном одобрењу решења Министарског савета, донетих у 1910. години, за које је потребно
одобрење Народне скупштине, којим је одобрено решење Владе од 19. јуна 1910.
године, којим је овлашћен министар финансија да може издати министру иностраних дела из државне готовине 60.000 динара за покриће неодложних издатака за извесне поверљиве потребе.30
27

Међу српским агентима у Старој Србији и Македонији било је, међутим, и појединих представника
турске власти, али и албанских вођа, који су били плаћени. Један од таквих агената преко кога је српска
обавештајна служба водила двојну комбинацију према аустроугарској обавештајној служби био је Бајрам Цури, један од истакнутијих арнаутских првака у борби против турске власти на територији Косовског вилајета, а касније и предводник качака на територији Косова и Метохије. По њему је назван град
Бајрам Цури у северној Албанији. Ронге М.: Разведка и контрразведка, Москва 1939, стр. 97.
28
Српске новине, Службени дневник Краљевине Србије, бр. 172, од 01. 08. 1908. године, доступно на:
http://digitalizovanaizdanja.sluzbenenovine.rs/DigitalizovanaIzdanja/pages/home.xhtml;jsessionid=6F93481F0
E53B6DA33ACE38B4BF3C38F
29
Српске новине, Службени дневник Краљевине Србије, бр. 172, од 02. 04. 1914. године, доступно на:
http://digitalizovanaizdanja.sluzbenenovine.rs/DigitalizovanaIzdanja/pages/home.xhtml;jsessionid=6F93481F0
E53B6DA33ACE38B4BF3C38F
30
Српске новине, Службени дневник Краљевине Србије, бр. 252, од 16. 11. 1910. године, доступно на:
http://digitalizovanaizdanja.sluzbenenovine.rs/DigitalizovanaIzdanja/pages/home.xhtml;jsessionid=6F93481F0
E53B6DA33ACE38B4BF3C38F

148

Традиција као чинилац стратешке културе

Без обзира на честе промене влада у Србији, од Мајског преврата до краја Првог светског рата, Министарство иностраних дела је, изузев у једном краћем периоду, било под контролом Народне радикалне странке. Никола Пашић и Милован Миловановић били су главни креатори тадашње српске спољне политике. Српске обавештајне активности усмеравао је Никола Пашић, чак и у периоду када није био министар иностраних дела, јер готово ниједна обавештајна активност није реализована без консултација са њим. Поред тога, он је врло често и сам остваривао контакте са лицима преко којих су реализовани обавештајни задаци, а најчешће са српским и јужнословенским политичарима из тадашње Аустроугарске. Овако вођене
обавештајне активности су у потпуности биле у функцији српске спољне политике.
У оквиру одбране од агресивних насртаја Аустроугарске на њену самосталност,
Краљевина Србија је после 1903. године интензивирала обавештајне активности
према Босни и Херцеговини и јужнословенским областима Хабзбуршке монархије,
које су биле олакшане укупном ситуацијом у Аустроугарској. Дуалистички режим успостављен аустро-угарском нагодбом 1867. године изазвао је незадовољство Словена у Хабзбуршкој монархији. Према попису становништва из 1869. године, Словени
су били бројнији него Немци и Мађари заједно (45,52 % према 41,28 %, oд укупног
становништва).31 Међутим, словенски народи су, и поред тога, били грађани другог
реда. Као резултат таквог стања, почетком ХХ века ојачали су национални покрети
словенских народа који су захтевали унутрашње реформе монархије. Нарочито су
били јаки национални покрети Чеха и Јужних Словена. Аустроугарски владајући кругови нису хтели да признају да узрок незадовољства Словена лежи у унутрашњем
уређењу монархије. Истовремено, Аустроугарска власт је Босну и Херцеговину третирала као колонију и према њој се односила на сличан начин као што су се остале
колонијалне силе тога доба односиле према својим колонијама у Азији и Африци. У
Бечу је ова област сматрана варварским и полуоријенталним подручјем које треба
цивилизовати. Систематско гушење националних, верских и политичких права изазивало је незадовољство код Срба у Хабзбуршкој монархији, нарочито у Босни и Херцеговини, где су били најбројнији народ.32 Тамошњи Срби имали су веома јаку националну свест и што је притисак аустроугарских власти на њих био јачи и бруталнији, то
је и њихова решеност за ослобођење и уједињење са Србијом све више јачала.
У току двадесет три године постојања Краљевине СХС (Краљевине Југославије) формирано је тридесет осам влада, при чему су највише влада( двадесет осам), формирали
радикали. Влади је била поверена управа над земљом, унутрашња и спољна политика,
да води бригу о склапању мира и утврђивању државних граница и друго. Послови су вођени на основу Закона о устројству централне државне управе Краљевине Србије из
1862. године. Организација, надлежности и послови појединих министарстава били су регулисани засебним указима. Први задаци Владе на међународном плану били су добијање међународног признања југословенске државе и регулисање државних граница.33
31

Дедијер В.: Сарајево, 1914, Београд, 1966, стр. 118.
Ковић М.: Цивилизаторска мисија Аустроугарске на Балкану – поглед из Београда (1901-1914),
часопис за историју, Истраживања, бр. 22, Филозофски факултет, Нови Сад, 2011, стр. 365-371.
33
Димић Љ.: Министарски савети Краљевине Југославије 1918-1941. године, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 2005, стр. 250, 272.
32

149

ВОЈНО ДЕЛО, 8/2019

Последња реорганизација српског Министарства иностраних дела (МИД) извршена је у току Првог светског рата, у суженој форми на Крфу, а обухватила је формирање новог југословенског одеска који је био организован по угледу на некадашње ПП одељење МИД-а. Након Првог светског рата, прва организација југословенског МИД-а обухваћена је Уредбом од 5. маја 1919. године, а на основу идеја
садржаних у три пројекта нових закона и закона о изменама и допунама закона, који су настали у периоду 1903‒1910. године, али никада нису изнети пред Народну
скупштину на разматрање и усвајање.34
Министарство иностраних дела Краљевине СХС наследило је Министарство
иностраних дела Краљевине Србије. Прва реорганизација МИД-а спроведена је доношењем Уредбе од 5. маја 1919. године, а према доступним инфромацијама овај
правни акт је израђен у изузетно кратком року, јер је био заснован на три ранија
пројекта измене из 1886. године.35 Након доношења ове уредбе, у оквиру Политичког одељења почело је формирање тела задуженог за Албанију, а на предлог Николе Пашића. Наиме, тада је делегација Краљевине СХС на Мировној конференцији у Паризу припремила меморандум у којем је тражила припајање северног дела
Албаније у случају да се не обнови албанска држава у границама из 1913. године.36
Формирање овог тела трајало је до августа 1919. године, првенствено због природе
и поверљивости посла. Формално је извршено у оквирима МИД-а, под званичним
називом IV одсек Политичког одељења. Важно је поменути да је ово одељење
формирано у периоду када се још није могло знати какву ће одлуку донети велике
силе о судбини Албаније. Тадашња владајућа политичка елита имала је једну идеју
у погледу албанске државе. Наиме, примарни циљ била је обнова њене независности у границама из 1913. године, а секундарни да Крљевина СХС тражи да јој се
додели северни део њене територије, уколико Мировна конференција буде одлучила да одобри некој другој држави право окупације или протектората над Албанијом.
Зато је почетни задатак IV одсека био да у северној Албанији припреми терен за
све евентуалности. Значајан део активности овог одсека био је посвећен четничким
акцијама на албанској територији током 1920. и 1921. године. Додатне мере безбедности везане за рад IV одсека ПО МИД, познатог и као „Арбански одсек” предузете су у јесен 1924. године, када је почела припрема терена за повратак Ахмеда
бега Зогуа на власт у Албанији.37
У формалном смислу конзуларна служба није била задужена за обавештајни
рад, иако су конзулати имали задатке и за ове врсте послова, посебно у суседним државама. Разлог треба тражити у чињеници да је нова држава СХС била
окружена државама са којима је имала нерешене пограничне или мањинске проблеме, изузев Грчке. Тако је Италија спроводила план подршке унутрашњим или
спољним непријатељима Краљевине СХС. С друге стране, из Албаније и Бугарске често су упадале комите са циљем да изазову оружане немире у Македонији
34

Љушић Р.: Од Правитељствујушчег совјета до Министарског савета– Владе у Кнежевини и
Краљевини Србији (1805–1918), у: Србија 19. века. Изабрани радови , књ. 3, Београд, 2005, стр. 147
35
Стевановић Д. Л. Реорганизација наше дипломатске струке, Хрватски штампарски завод, Загреб,
1920, стр. 4, 6.
36
Митровић А.: Југославија на Конференцији мира 1919-1920, Београд, 1969, стр. 120,171.
37
Мишић С.: Албанија: пријатељ и противник. Југословенска политика према Албанији 1924-1927,
Службени гласник, Београд, 2009, стр. 63.
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и Косову.38 Тако је конзулат на Крфу, поред осталих послова, био задужен за обавештајни рад према јужној Албанији и сарадњу са албанском политичком емиграцијом. Конзулат у Барију је, поред редовних конзуларно-административних послова, био задужен и за обавештајни рад са албанском емиграцијом у Италији.
Конзулат у Грацу је, поред бриге о Штајерским Словенцима, имао улогу и обавештајног центра према Италији, Штајерској и Аустрији. Поред наведених, и друга
конзуларна представништва у непосредном окружењу имала су обавештајну улогу. С друге стране, и конзуларна представништва у државама које нису биле југословенски суседи имала су политичко-обавештајне улоге. Тако је Генерални конзулат у Минхену пратио рад свих реакционарних организација и појединаца који
су желели ревизију исхода Првог светског рата, њихове контакте са Хрватима и
сепаратистима у Краљевини СХС. Током 1926. и 1927. године, преко Генералног
конзулата покушано је јачање политичких веза са Баварском на основу заједничке антииталијанске политике. Ипак, централизација која је спроведена у Вајмарској републици знатно је умањила значај Минхена за спољну политику, а Генерални конзулат је крајем двадесетих година престао са обављањем политичких
дужности. Поред наведеног, конзулатима су додељивани и политичко-обавештајни послови привременог карактера. Тако је генерални конзулат био, према потреби, задужен за обавештајну делатност према СССР-у. Међутим, нису сва конзуларна представништва добијала неопходна финансијска и друга средства за
стварање и одржавање повереничке службе. Тако нису могли да шаљу ни примају шифроване телеграме, па су поверљиве информације и извештаје слали преко
курира или надлежном посланству на шифровање.39
У овом периоду конзуларни и обавештајни рад одвијао се под отежаним околностима, првенствено због сталне опасности од напада у многим државама које су
биле непријатељски настројене према Југославији. Тако, на пример, конзулат у Валони био је под сталном присмотром албанске полиције, што је отежавало рад, а
посланство у Тирани је током 1927. и 1928. године добијало претећа писма од
ВМРО због обавештајног рада према појединцима и групама које су организовале
велики број упада на југословенску територију преко Албаније. И у Италији је била
слична ситуација, само што су носиоци активности били италијански фашисти.40
У развоју обавештајне делатности Министарства иностраних дела посебно значајан покушај био је успостављање сарадње са Министарством Војске и Морнарице (МВиМ), ради размене информација које би прикупљали обавештајни органи
обе службе. . Ова иницијатива потекла је од МВиМ, при чему су дефинисане и врсте информација које су од посебног значаја и које треба прикупљати на терену. С
тим у вези, МИД и МВиМ су очекивали од посланстава и војних аташеа знатно већу
већу сарадњу на пољу политичког, економског, географског и културно-просветног
обавештајног рада. Међутим, сарадња војне и цивилне дипломатије није постојала
на пољу политичке обавештајне службе. Посланици и војни аташеи користили су
38

Лопандић Д.: Време сјаја, време таме, Дипломате у вртлогу историје од ХIII века до 1941. године,
Архипелаг Београд, 2015, стр. 236-238.
39
Мићић С.: Од бирократије до дипломатије: историја југословенске дипломатске службе 19181939, Институт за новију историју, Београд, 2018, стр. 262-264.
40
Мићић С.: Од бирократије до дипломатије: историја југословенске дипломатске службе 19181939, Институт за новију историју, Београд, 2018, стр. 303-304.
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засебне обавештајне мреже и нису међусобно размењивали прикупљене податке
ради њихове провере, а размена информација вршена је преко централа.41
У дипломатским и конзуларним представништвима били су и припадници Министарства унутрашњих дела. Наиме, пракса министарства била је и прикривање
идентитета својих обавештајних органа који су радили у иностранству. У односу на
официре који су у земљи домаћина пријављивани као војни аташеи, полицијски чиновници су званично постављани за дипломатске или конзуларне чиновнике, иако
је било примера да су пријављивани и као новинари (дописници) Одељења за
штампу МИД-а. Увођењем у дипломатску листу државе домаћина, омогућене су им
дипломатске повластице а, с друге стране, прикривен њихов обавештајни рад. Њихово постављање у структуре дипломатско-конзуларних представништава започето је 1920. године, а посебно су значајна била места у Софији, Будимпешти, Бечу и
Риму. Њихова најважнија функција била је контрола сумњивих лица која су намеравала да пређу на југословенску територију, као и праћење активности емигрантских организација које су имале негативан однос према југословенској држави. Посебно је значајно напоменути да тадашња Југославија, до убиства краља Александра у Марсеју, није имала успостављену обавештајну службу у Француској, Белгији, Холандији, Луксембургу и Швајцарској. Дипломатска служба није била погодна
за вођење обавештајних послова због званичног положаја код државе домаћина,
али и због нерасполагања стручним особљем и недостатка средстава за рад. С
друге стране, у круговима дијаспоре биле су развијене јаке организације сепаратистичког, терористичког и комунистичког карактера.42
Уставним конституисањем ФНРЈ 1946. године обавештајна компонента је
ушла у нову фазу развоја. У оквиру безбедносно-обавештајног сектора од 1949.
године налазила се и Служба за истраживање и документацију (СИД) у саставу
Министарства иностраних послова.43 Ова служба била је надлежна за прикупљање политичких и економских информација о страним државама, о југословенској
емиграцији и односима у тадашњем блоковској подели света. Предметни задаци
остваривани су преко дипломатских представништава у другим државама. У
оквиру ове службе деловала су одељења која су била задужена за поједине регионе и државе. Њихов задатак био је прикупљање, анализа, обрада и достављање
обавештајних података Савезном секретаријату за спољне послове, Председништву СФРЈ и ЦК СКЈ.44 Та служба била је у саставу Министарства иностраних послова све до 2007. године, када је дошло до системских промена у организацији
и функционисању органа државне безбедности, па је укинута . На тај начин дошло је до дисконтинуитета у функционисању једног дела обавештајне компоненте значајне за безбедност државе.
41
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Традиција као чинилац стратешке културе

Закључак
Данас у Србији, у оквиру (под)система безбедносно-обавештајних служби, постоје
само три службе, иако су у ранијем периоду постојале најмање четири. Садашња
структура служби је неадекватна из више разлога, при чему су два најважнија. Најважнији се огледа у чињеници да је значајан део изазова, ризика и претњи по безбедност и међународни положај Србије изван сфере интересовања постојеће обавештајне службе која је војног карактера. То се, пре свега, односи на процесе који се одигравају на глобалном и регионалном нивоу, на економска кретања, финансијске процесе, технолошке иновације, али и повремене нове изазове (светска финансијска
криза, неконтролисане миграције и слично). Поред наведених догађаја, у свету се дешавају и сталне промене и другим сферама, које могу да утичу и на безбедност Републике Србије. Други разлог, али ништа мање значајан, јесте постојање две војне и
једне цивилне службе. Наведена структура служби безбедности упућује на погрешан
закључак да је српска држава у одређеној мери милитаризована.
Поред тога, структура служби безбедности указује на постојање једне обавештајне
и две безбедносне службе. И у овом случају може се погрешно закључити да Србија
има више унутрашњих него спољних облика угрожавања. Према додељеним надлежностима садашње службе су знатно уже професионално усмерене и ниједна нема у
приоритету наведену проблематику. Међутим, то не искључује могућност да се постојеће службе не могу бавити и тим проблемима, али је суштинско питање да ли за то
имају капацитета и довољно стручних кадрова. Формирањем посебне спољне цивилне обавештајне службе државни органи били би у могућности да знатно ефикасније
процењују све важније изазове, ризике и претње које се тичу безбедности, интереса и
међународног положаја државе. То би, поред осталог, у знатној мери допринело повећању капацитета укупног система безбедности. За то постоје различите организационе могућности, као што је успостављање нове обавештајне службе, или да се постојеће ојачају и оспособе ради ефикасног одговора на постављене захтеве.
Неопходно је навести и да се дисконтинуитет стратешке културе у области безбедности и организовања система безбедности очитава и у прекидању дуге традиције постојања и деловања цивилне обавештајне службе Србије, која је у прошлости чинила
ослонац позиционирању државе у међународној политици. Укидањем Службе за истраживање и документацију, у глобализованој ери међународних односа, не представља само пуки дисконтинуитет на националном нивоу већ и својеврсну иронију.
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СТРАТЕШКА КУЛТУРА И СЛИКЕ РАТОВА
ИЗ ПОСЛЕДЊЕ ДЕКАДЕ 20. ВЕКА
У СРПСКОЈ ПРОЗИ
Слободан В. Владушић∗
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Н

а почетку овог рада испитује се веза између стратешке културе и књижевности. Та веза заснива се на чињеници да појам
стратешке културе подразумева да у доношењу стратешких одлука
значајну улогу имају не само рационалне процене већ и култура из које долазе доносиоци одлука. Културу можемо повезати са сликом света једног народа, која се изражава, али и мења, путем књижевности.
На тај начин, слика света коју креира књижевност може да буде чинилац у доношењу стратешких одлука. У другом делу текста указује се
на примере у којима је слика рата у српској књижевности креирала
одређену стратешку културу која је подржавала или доводила у питање поједине стратешке одлуке. Трећи део текста показује начин на
који се стварала слика ратова деведесетих година у српској прози,
при чему ћемо разликовати две перспективе: доминантнију, позадинску перспективу, у којој је рат означен као апсурдан, па има улогу непријатеља, и мање изражену, фронталну перспективу, у којој се као
непријатељ може препознати други политички субјект. Завршетак текста указује на то да доминација позадинске перцепције доводи у питање могућност постојања стратешке културе народа, па и самог националног идентитета, будући да се народ своди на појединце ‒ дезертере који желе да преживе рат његовим напуштањем.
Кључне речи: стратешка култура, књижевност, рат, позадинска перспектива рата, фронтална перспектива рата

Увод
ајочигледнија веза између стратешке културе и књижевности јесте чињениН
ца да књижевност тематизује рат, а да се разматрања стратешке културе
појављују у оквиру теме безбедности, односно потенцијалног рата. Књижевност и
стратешка култура третирају, дакле, исту тему. Међутим, веза између књижевности
и стратешке културе знатно је дубља и важнија него што о томе сведочи поменута
блискост. Да бисмо је сагледали, нужно је доспети до места где су стратегија и
културa доведени у стање међузависности.
∗
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Једно од могућих разумевања дефиниције стратешке културе појављује се у извештају Џека Снајдера ,,Совјетска стратешка култура”, начињеног у оквиру РАНД института, 1977. године. Снајдер стратешку културу одређује као ,,укупни збир идеала,
условних емотивних одговора и образаца уобичајеног понашања које су припадници
једне националне стратешке заједнице усвојили учењем или опонашањем и који су им
заједнички онда када је реч о нуклеарној стратегији.”1 Снајдер етаблира појам стратешке културе зато што сматра да анализа могуће употребе нуклеарног оружја од стране
Совјета не може да се задржи на пуком сагледавању рационалних (универзалних)
аспеката овог питања. Анализа мора да узме у обзир и специфично јединствене (совјетске) аспекте, што Снајдер наглашава следећим исказом: ,,На совјетску стратегију
утиче и велики број фактора који је јединствен за совјетско историјско искуство.”2
Ако претпоставимо да се потези противника у стратешком надмудривању не заснивају само на рационалним аргументима већ садрже и културне претпоставке засноване на
историјском искуству противника, онда стратешка истраживања морају да узму у обзир и
специфичности те културе. Зато и можемо говорити о специфичном националном начину
вођења рата.3 Отуда изгледа да Снајдер настоји да појмом стратешка култура премости
јаз између културе и стратегије. Укратко, стратешка култура омогућава да се стратегија
сагледа у оквиру културе, али и да се култура сагледа у оквиру ратне стратегије.
Култура једног народа може бити схваћена и као слика света тог народа. Овде имамо
у виду концепт слике (света) који излаже Мартин Хајдегер. Он каже: ,,'Имати слику о нечему' не значи само да смо уопште представили бивствујуће, већ да оно у свему што му
припада и што је у њему сакупљено, стоји пред нама као систем.”4 Дакле, могли бисмо да
кажемо да нека група људи представља народ зато што има специфичну културу која
пак, представља специфичну слику света, односно начин на који тај народ систематизује
свет како би опстао у њему као народ. Култура је истовремено конзервативна, јер обезбеђује континуитет између генерација, али и динамична, јер региструје веће или мање промене у слици света једног народа. Оваква двострука позиција културе одражава се и на
разумевања односа између књижевности и културе. Књижевност једног народа јесте
истовремено и медијум кроз који се, у извесној мери, може реконструисати слика света
тог народа, али је, исто тако, и инструмент путем којег се та слика може променити.

Стратешка култура и српска књижевност
– кратак историјат
Усмена књижевност у Срба функционисала је као слике света српског народа у
доба ропства под Турцима. Представљала је медијум изражавања и очувања културне матрице коју је српски народ створио и примењивао, како би се као народ
одржао под страном влашћу. Народна (усмена) књижевност није, дакле, тек меха1

Ј. Snyder, The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations, RAND Corporation,
1977., p. 8.
2
Ј. Snyder, The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations, p. 9.
3
Види: L. Sondhaus, Strategic culture and Ways of War, Routledge, London, New York, 2006.
4
М. Хајдегер, Шумски путеви, Плато, Београд, 2000., стр. 71.
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нички спој усмених творевина, него целовит систем који одређује односе, како унутар (народне) заједнице, тако и споља, према припадницима других заједница.
Веза између културе српског народа (која је обликована и очувана у народној
књижевности) и стратешких одлука уочљива је у великом одушевљењу српског народа поводом избијања Првог балканског рата.5 То је била последица чињенице да је
рат за ослобађање старе Србије већ био уграђен у културну матрицу народа, захваљујући Косовском завету и његовом континуитету у српској култури, без обзира на
поетичке промене које су у српској књижевности наступиле почетком века: ради се о
замени романтичарске културне матрице, која се ослањала на народну књижевност,
културном матрицом која је наглашавала везу са француском књижевношћу и културом. Присутност овог рата у слици света српског народа није само легитимизовала
рат, већ је стварала и ауру његове посебности и јединствености, што је свакако утицало на одушевљење у његовом вођењу. Рат је имао свој легитимитет у културном
идентитету народа, а он је настајао и одржавао се не само уз помоћ усмене књижевности, већ и оних сегмената уметничке књижевности који су преузели и модернизовали/променили културне обрасце усмене књижевности. Најефектнији такав пример је
песма ,,На Гази Местану” Милана Ракића (настала 1906. године) у којој је Косовски
завет спојен са модерним стихом (француски дванаестерац), а која је прихваћена као
химна ондашње српске грађанске интелигенције која је одлазила у рат.6
Ако је Први балкански рат пример како стратешка одлука (вођење рата) стоји у
сагласности са стратешком културом народа, односно његовим културно-националним идентитетом, онда је потписивање приступа Тројном пакту у марту 1941. године
пример несагласности између стратешке одлуке (избегавања рата) и стратешке културе српског народа. Последица те несагласности су масовне демонстрације против
ове стратешке одлуке. Овај догађај јасно потврђује смисао појма стратешка култура,
схваћеног као упућивање на културне основе које одређују/ограничавају стратешке
одлуке. Тако се одлука о приступању Тројном пакту могла бранити рационалним раз5

У овом контексту могу се разумети и речи владике Николаја Велимировића, поводом почетка Првог
балканског рата, 1912. године: ,,Ситни су циљеви били у јучошњем животу нашем у јучошњем миру, стога су се сви људи чинили ситни. Данас, када је истакнут један велики циљ целој нацији, погледајте данас колико су порасли они исти ситни људи које сте јуче са висине гледали и презирали! Не можете да
их познате; не можете да познате Београд, не можете да познате Србију.” Наведено према: Ј. Пејчић,
Завет и чин, Службени гласник, Београд, 2013, стр. 9.
6
Разговарајући са Миланом Ракићем, Бранимир Ћосић је овако описао рецепцију Ракићеве песме ,,На
Газиместану”: ,,Овога ми часа пада на ум једно поподне: тада сам могао имати седам или осам година.
Из Прага беше стигао мој ујак, млад сликар. Сећам се његове велике косе, његове велике црне машне,
његова става када је преда мном и мајком, упаљених очију, почео изговарати стихове ваше ’Симониде’.
Са каквом ватром, господине Ракићу, са каквим полетом! И не само он, него цела његова генерација живела је са вашим ’Косовским стиховима’. Уосталом, не само живела, него и умирала. Мој ујак је погинуо
на Гукошу, као ђак наредник, после шестонедељне вежбе у Скопљу. Три дана пре него што ће погинути
видели смо се приликом његовог проласка на нишкој станици. И тада је изговарао ваше стихове:
Данас нама кажу, деци овог века,
Да смо недостојни историје наше,
Да нас је захватила западњачка река,
И да нам се душе опасности плаше,
Добра моја земљо, лажу!...” М. Ракић, Поезија, Напријед, Просвета, Свјетлост, Загреб, Београд, Сарајево, 1967, стр. 112–113.
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лозима (стање војске Краљевине Југославије, као и рационална процена изгледа за
одбрану), али је одударала од специфичне стратешке културе српског народа. Треба
напоменути да је српска књижевност у знатној мери допринела таквом лику стратешке културе српског народа. Она није само неговала сећање на Велики рат, већ је
креирала хомогену слику рата у којој се јасно распознавао непријатељ и однос према
слободи, без обзира на различите нијансе у тематизацији рата.

Слика грађанских ратова деведесетих година
на територији бивше Југославије у српској прози
Досадашња разматрања представљају контекст унутар којег је могуће поставити питање, данас актуелно: у којој мери садашња стратешка одлука о војној неутралности, која подразумева императив тоталне одбране, има утемељење у садашњој стратешкој култури српског народа? Одговор на ово питање подразумева да
је слика ратова деведесетих година у српској књижевности (посебно прози) од великог значаја, јер представља израз обриса актуелне стратешке културе српског
народа. Анализа слика ратова деведесетих у српској прози у контексту стратешке
културе налаже да се позабавимо следећим питањима: 1) на који начин јунаци одређују смисао рата и став према рату и 2) на који начин третирају сопствену државу/армију, а на који начин непријатеља?
Пре него што испитамо начин на који су у српској књижевности тематизоване хрватска и босанска епизода грађанског рата деведесетих година, треба нагласити да
се у овом раду неће описивати сва књижевна дела која тематизују грађански рат на
територији бивше Југославије већ само она која су оставила значајнији печат у јавности у време када су објављена или касније. Разлог за ово сужавање фокуса је једноставан: питања о степену рецепције неког дела важно је за нашу анализу, будући да
од рецепције неког дела зависи и степен утицаја на стратешку културу једног народа.
Уколико неко дело није имало значајну рецепцију, нити ју је накнадно стекло, извесно
је да оно може бити чињеница историје књижевности, али да је његов утицај на стратешку културу једног народа миноран. Стога се наша анализа заснива на оним значајним књижевним делима за која се може рећи да су имали или да имају утицај на
стратешку култури српског народа, односно да региструју померања у тој култури.
Анализа значајних књижевних дела која имају за тему грађанске ратове у Хрватској и Босни омогућава нам да препознамо два различита књижевна приступа.
Први бисмо могли назвати позадинским приступом, а други фронталним.
Позадински приступ одређује тематизација ратне позадине, а то, у конкретном
случају ратова у Хрватској и Босни, значи тематизацију одјека ратова у Београду.
За разлику од позадинског, фронтални приступ тематизује простор фронта, односно простор који је директно изложен рату. Поред позадинског и фронталног приступа рату, важно је разликовати и позадинску, односно фронталну перцепцију рата који се разоткрива у књижевним делима. Позадинску перцепцију рата карактерише одређивање рата као непријатеља; дакле, непријатељ није неки други политички субјект већ сам рат, па се, према томе, јунаци током рата не боре против дру-
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гог политичког субјекта већ против самог рата. Са друге стране, фронтовска перцепција рата подразумева могућност поистовећивања другог политичког субјекта
као непријатеља.7
Позадински приступ теми грађанског рата присутан је у два српска бестселера
која су публикована током деведесетих година прошлог века; то су роман Убиство
с предумишљајем (1993) Слободана Селенића, по којем је снимљен истоимени
филм, као и дебитантски роман У потпалубљу (1994) Владимира Арсенијевића,
који је овенчан Ниновом наградом. Фронтални приступ ратовима присутан је у запостављеном роману Есмарх (1996) Владимира Јокановића, односно роману Топ је
био врео (2008) Владимира Кецмановића, сасвим сигурно најбољем роману који
описује страдања у ратовима деведесетих година прошлог века.
Уколико анализирамо Селенићев и Арсенијевићев роман у складу са два питања која смо раније поменули8 доћи ћемо до следећих закључака: прво, да у оба романа рат бива схваћен у знаку апсурда, дакле, као бесмисао који нема никакво
оправдање. Позадински приступ рату овде одражава позадинску перцепцију рата.
Самим тим, рат је симболички означен као страхота од које ваља умаћи, па у овим
романима као непријатељ нису означени политички субјекти против којих је у то
време српски народ ратовао, већ непријатељ постаје сам рат (код Селенића), односно онај ко позадину повезује са ратом, а то је власт (што је сугерисано код Арсенијевића). Међутим, и поред заједничког негативног односа према рату, Селенићев и Арсенијевићев роман се ипак по нечему разликују.
За Селенића је грађански рат догађај који онемогућава усклађивање два раздвојена пола српског друштва: ,,грађански слој” који је анационалан и не види никакав смисао у рату и ,,народ” који поседује националну самосвест и самим тим може
да смислом обоји рат. Да би оснажио ову тезу, Селенић гради роман који функционише на две равни: историјска раван, која се бави сударом ,,грађанског слоја” и
,,народа” непосредно након ослобађања Београда 1944. године, налази своју аналогију савременој равни која описује љубавну причу урбане јунакиње (београђанке
Булике) и јунака припадника ,,народа” (Богдана Билогорца, Србина из Хрватске) током грађанског рата у Хрватској. Селенић, дакле, настоји да опише целину српског
друштва, што отвара могућност да се у роману појави и јунак који ратује (Богдан
Билогорац). Иако је овај јунак, пре свега, дијалектом који говори, приказан као странац у Београду (чиме се у великој мери поништава национална веза између Билогорца и Београда), приповедачки став према јунаку одликује симпатија. Она, међутим, није толико последица његовог активног односа према рату, колико се гради
упркос том ставу. Стога код Селенића, и поред појаве ратника (Билогорца), позадински смисао рата не може да се прошири у фронтално разумевање рата.
Код Арсенијевића је ствар другачије постављена. У потпалубљу доминира позадинска перспектива рата у којој нема места за ликове који би репрезентовали позицију Срба из Хрватске или Босне, дакле, за позицију фронта, као што нема места
7

Фронталну перцепцију рата не бисмо смели поједностављено тумачити као ,,милитаристичко” схватање рата. Напротив. Фронтални смисао рата имплицира меланхолично схватање рата као неискорењиве неминовности.
8
Подсетимо се, то су питања: 1) на који начин јунаци одређују смисао рата и став према рату и 2) на
који начин третирају сопствену државу/армију, а на који начин непријатеља?
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ни за настојање да се позадинска перцепција рата сагледа у нешто ширем историјском контексту, као што је то био случај у роману Убиство с предумишљајем.
Управо супротно: Арсенијевићева позадинска перцепција рата знатно је суженија
од Селенићеве, иако се у оба романа рат перципира као бесмисао и апсурд. Код
Селенића још увек има места за приказ целине српског друштва, док код Арсенијевића не постоји никаква целина српског друштва, па ни само друштво, односно држава или народ; постоји само популација урбаног простора која жели да од рата
умакне одласцима из земље или низом цивилних смрти.9 Таква изразито сужена
перспектива тематизације рата код Арсенијевића одражава се искључиво у емоционалном доживљају рата као звери која односи животе пријатеља и сродника јунака. Интелектуалније и шире сагледавања рата у потпуности изостаје. Роман У потпалубљу тако постаје типски пример позадинске перцепције рата. Он указује на један важан феномен: унутар позадинске перцепције рата свест о заједници и народу почиње да ишчезава. Појединац више не види себе као припадника народа, већ
као усамљену индивидуу која стоји сасвим сама наспрам рата.
Позадински приступ теми рата код Селенића и Арсенијевића представља последицу владајуће атмосфере српског друштва током грађанског рата деведесетих година прошлог века. Ту атмосферу одредила је амбивалентна, па и ,,шхизофрена” позиција тадашњег српског руководства у погледу рата у Хрватској: Србија званично није
била у рату, али се спроводила регрутација војно способног становништва које је завршавало на фронту. Несумњиво, ова шизофрена позиција рата без рата разоткрива слабост српске ратне стратегије деведесетих, а то су нејасан циљ рата, као и непостојање излазне стратегије. У коначном, ова позиција доводи и до стварања пукотине у погледу националног идентитета: ако регрутација и слање у рат у Хрватској
подразумева свест о националној солидарности, онда став да Србија није у рату
истовремено сугерише да нема потребе за таквом солидарношћу. Тако је званична
српска политика током деведесетих послала две потпуно опречне поруке свом становништву, чиме је створила предуслове за цепање националног тела на два дела:
онај који даје предност националној солидарности, упркос ставу да Србија није у рату, и онај која став да Србија није у рату супротставља националној солидарности.
Позадинска перспектива рата у Селенићевом и Арсенијевићевом роману представља последицу недостатка националног консензуса у погледу рата током деведесетих година прошлог века. Недостатак консензуса у погледу рата (у Хрватској и Босни) не значи да су позадинска и фронтовска перцепција рата имале исту моћ и утицај у књижевно-уметничком пољу. Напротив. Позадинска перцепција рата била је у
предности. У прилог томе говоре симболички знаци такве предности: Нинова награда
додељена Арсенијевићу, као и снимање филма по Селенићевом роману, те статус
бестселера ових романа. Не постоји ниједан пример ондашњег романа фронтовске
перцепције који је могао да се похвали таквом рецепцијом у књижевно-културном пољу. О томе говори и чињеница да су романи Моме Капора о Сарајеву, који су се поја9

То се види из два прилога у Арсенијевићевом роману: први носи назив ,,Контемплација смрти 1989,
1990, 1991” и посвећен је кратким описима смрти јунакових пријатеља, уз напомену да су смрти мирнодопске, односно ,,цивилне”, али да њихово помињање упућује на њихову повезаност са ратом, односно
на индиректну кривицу рата и за ове смрти. Други прилог ,,Хроника одбеглих 1990, 1991” представља
каталог јунакових пријатеља који су одбегли из земље.
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вили у распону од 1995. до 2000. године,10 остали у сенци Селенића и Арсенијевића.
Разлог за ову маргинализацију Капора вероватно треба тражити у чињеници да су у
његовим романима присутни и елементи фронтовске перцепције рата. Наиме, не може се рећи да су романи Арсенијевића и Селенића у естетском смислу изразито супериорни. И поред Нинове награде, Арсенијевићев роман није доживео значајну академску рецепцију која би говорила о његовој књижевној вредности, док Селенићев
последњи роман, по општем мишљењу, заостаје за његовим ранијим делима. Све то
говори да је популарност романа Убиство с предумишљајем и У потпалубљу била
мотивисана, пре свега, њиховом позадинском перцепцијом рата.
Овај феномен, чини се, доказује и један занимљив роман фронтовског приступа
рату које је објављен само две године након Арсенијевићевог дебитантског романа.
Ради се о роману Есмарх (1996), првенцу Владимира Јокановић у којем је позадинска перцепција рата замењена фронталном.
Јокановићев роман описује пут Луке, сина Србина и Хрватице протестанткиње,
који почиње у родном Осијеку, непосредно пред почетак рата у Хрватској, преко избеглиштва у Београду, па до повратка на ратиште у Славонији где и гине. Иако су
га критичари оценили као естетски релевантно остварење,11 Јокановићев роман
није се етаблирао у књижевном пољу – пре свега у погледу читалачке рецепције.
Наиме, анализом електронског каталога Народне библиотеке Србије може се закључити да је ово дело штампано само у једном издању на српском језику (Издавачки центар Матице српске, 1996. године).12
Проблем је, вероватно, фронтовски смисао рата: иако приказује сцене борбе,
Есмарх није роман који слави рат, нити идеализује српску страну у рату Хрватској. Напротив, Есмарх је такође антиратни роман као и роман У потпалубљу. Међутим, оно
што их разликује јесте знатно шира перспектива Есмарха која укључује и атмосферу
бујања хрватског национализма пре рата у Хрватској – што код Арсенијевића не постоји ни у назнакама. Тако Јокановић у свом роману сугерише смисао рата, показујући
да механизам (хрватског) национализма усисава чак и аполитичног јунака који је само
делимично Србин. Дакле, Јокановићев роман би, и поред антиратног тона, био у стању да утврди неки смисао рата, као и да у том рату имплицитно разликује пријатеља
од непријатеља. Међутим, све ове особине романа нарушавале су консолидацију и
учвршћивање позадинске перцепције грађанског рата који се завршавао управо у тренутку када је ово дело објављено. Коб Есмарха је у његовој оригиналности: указујући
на слепе мрље позадинске перцепције, овај роман је морао бити угушен од стране
исте такве перцепције.13 Између два романа првенца, Арсенијевићевог и Јокановићевог, књижевно поље је одабрало онај са доминантном позадинском перцепцијом.
10

Ради се о романима: Последњи лет за Сарајево (1995), Хроника изгубљеног града (1996) и Чувар
адресе (2000), који су касније штампани под заједничким насловом Сарајевска трилогија.
11
Индекс личних имена, као и преглед текстова у зборнику радова Српски роман и рат из 1999. године, показује да се Јокановићев роман помиње колико и Арсенијевићев.
12
Арсенијевићев роман је до сада штампан у 14 издања (2019. година), док је Јокановићево дело доживело само прво издање.
13
Владимир Јокановић је лондонској издавачкој кућа Picador 2000. године објавио роман на енглеском
језику под насловом Made in Yugoslavia. Аутор овог текста није имао у рукама поменути роман, али на
основу доступних информација са интернета, постоје индиције да је у питању превод романа Есмарх.
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Више среће од Јокановића имао је Владимир Кецмановић са својим романом Топ је био врео (2008). Кецмановићев бестселер описује судбину српског
дечака која започиње у Сарајеву, где му родитељи гину од српске гранате, да
би затим прешао на српску страну где и сам учествује у бомбардовању града.
Већи део романа посвећен је приликама у Сарајеву које одударају од идеализоване слике ,,мултикултуралног” града каква се пласирала у медијима на Западу. Самим тим, Кецмановић својим фронтовским романом даје једну уравнотеженију, дубљу, ширу и трагичнију слику рата у Босни од оне које је постојала у
западним медијима.
Кецмановићев роман био је предмет оштрих полемика,14 али је постао бестселер, а писац се етаблирао као један од најзначајнијих своје генерације. Перцепција рата коју поседује Кецмановићев роман није само другачија, већ и знатно
шира и комплекснија од оне из романа У потпалубљу Владимира Арсенијевића.
Фабула Кецмановићевог романа може се разумети и тако да се у њој, као главни
непријатељ, позиционира сам рат, али исто тако и као роман у којем се као непријатељ одређује други политички субјект. Његова вредност је управо у тој двосмислености.

Слика НАТО бомбардовања Србије
и Црне Горе у српској прози
Премоћ позадинске перцепције која у рату види бесмисао и жели да му
умакне, присутна је и у књижевним делима која имају за тему НАТО бомбардовање. Анализирајући неколико таквих књижевних дела у српској књижевности,
енглески слависта Дејвид Норис износи овакав став: ,,Са једне стране НАТО
бомбардовање 1999. водило је појави низа текстова насељених духовима традиционалније врсте, који подсећају на оне с почетка осамдесетих година. Са
друге стране, ти духови, као и други фантастични елементи, не само да показују да је сукоб, попут свих других несхватљив већ откривају и крајњу апсурдност догађаја [курзив С. В].”15
Норисово мишљење недвосмислено указује на позадинску перцепцију разумевање рата: смисао рата је неухватљив, дакле, рат је апсурдан. Стога Норис
може да каже како се ,,дела која говоре о сукобу 1999. усредсређују на рат као
на наративно или мултимедијално збивање где се логика ратног сукоба скрива
иза продукционих средстава којима он бива претворен у представу.”16 Другим
речима, Норис хоће да каже како је у књижевним делима које анализира рат сведен на медијску представу која се посматра, а не на догађај у којем се учествује.
То је још један моменат у којем се открива позадинска перцепција НАТО бомбардовања.
14

Види: R. Kordić, Etika književnosti, Službeni glasnik, Beograd, 2001, str. 171–181.
D Noris, Duhovi kruže Srbijom – književno predstavljanje rata u srpskoj književnosti. Geopoetika, Beograd,
2018, str. 205.
16
Исто.
15
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Међутим, Норис није потпуно у праву, не зато што је лоше анализирао књижевна дела на која се фокусирао,17 већ зато што је, из разлога које није образложио, избегао да
тумачи она књижевна дела у којима НАТО бомбардовање и рат на Косову нису медијске
представе које јунаци пасивно посматрају, већ догађаји у којима јунак учествује. Дакле,
Норис је пренебегнуо постојање фронтовске перцепције НАТО бомбардовања и рата на
Косову у српској књижевности. Примера ради, Норис неће поменути трилогију Дневник
дезертера Звонка Карановића, који чине романи Више од нуле (2004), Четири зида и
град (2006)и Три слике победе (2009). Карановић тематизује бомбардовање центра Ниша (у роману Четири зида и град) и рат на Косову (Три слике победе), што његово дело
доводи у раван фронтовског приступа рату. Међутим, занимљиво је да, и поред такве
фронтовске перцепције рата, јунаци Карановићевих романа поседују позадински став о
рату: њихов непријатељ је сам рат, а не политички субјект против кога ратују.
То потврђује и чињеница да јунак романа Три слике победе, који је регрутован и
послат на Косово, своју одлуку да се одазове војним позиву експлицитно дистанцира од патриотизма: ,,Одлука да обучем униформу није представљала израз патриотизма већ спречавање евентуалних компликација које би могле да уследе.”18 Перспектива јунака је, дакле, анационална, што се одражава у повлачењу границе између јунака и ,,сељака” у чему можемо препознати одрицање од националног консензуса у погледу одбране, те дозивање једне трансратне позиције која би јунака
једноставно искључила из рата који не доживљава као свој: ,,Од првог доласка у
село Т. био сам нервозан и раздражљив. Природа, село, сељаци, оружје, војска,
представљали су све што сам највише мрзео. Непрестано ме је прогањала грешка
што сам обукао униформу”19 Најзад, када је у питању позиционирање непријатеља
у овом роману, јунак га, пре свега, види у руководству своје земље. Он сматра да
задатак руководстава земље није у томе да сачува слободу земље (или да извојује
победу у рату) већ да земљу сачува од рата. Став да се проблем (Косова) по сваку
цену мора решити мирним путем20 значи, заправо, да се ни по коју цену не сме ратовати. Тако се у овом ставу препознаје лајтмотив позадинске перспективе рата,
што значи да је непријатељ рат сам (односно политичко руководство које није земљу спасило од рата), а не политички субјект против кога се ратује.
Перспектива из које се рат тематизује у Карановићевој трилогији Дневник дезертера
показује неколико занимљивих детаља. Наиме, ако је у фронтовским романима који су
тематизовали рат у Хрватској (Есмахр) и Босни (Топ је био врео) на сцени била једна шира слика рата која је посредно указивала на његов смисао, код Карановића фронтовски
приступ рату ствара, парадоксално, ужи, позадински смисао рата. То је могуће зато што
су Карановићеви јунаци у свести дезертери,21 као што то показује и наслов трилогије.
17

Ради се о следећим делима: Мирослав Јосић Вишњић, Приступ у починак (1999), Ђорђе Писарев,
Под сенком змаја (2001), Милета Продановић, Ово би могао бити Ваш срећан дан (2000), Ненад Илић,
Цариградски друм (2004).
18
Z. Karanović, Tri slike pobede, Laguna, Beograd, 2009, str. 16.
19
Исто, стр. 19.
20
Исто, стр. 21.
21
Дезертер је особа која се више плаши смрти од пораза. Ален Бадју показује да је овај начин сагледавања односа између смрти и пораза карактеристичан за политику маршала Петена у окупираној
Француској. Види: А. Badiou, The Meaning od Sarkozy, Verso, London, New York, 2008. p. 15 – 16.
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Треба поменути да је у правно-историјском смислу рат у Карановићевој трилогији знатно смисленији него што је то био грађански рат у Југославији током деведесетих година. Када кажемо ,,смисленији” имамо у виду јасну ситуацију у погледу
природе рата на Косову 1999. године, било да се ту ради о циљевима рата када је
српска страна у питању, било да се ради о природи тог рата из угла међународног
права. Ипак, српски романи који тематизују НАТО бомбардовање и рат на Косову
1999. тај очигледни смисао рата превиђају, што се види како у Норисовој анализи
неколико књижевних дела која говоре о НАТО бомбардовању, тако и у овлашној
анализи Карановићеве трилогије која је Норису промакла.
Губитак смисла рата, који је тај смисао имао у међународном праву, доводи нас
до следећег важног закључка: ако је прозно тематизовање НАТО бомбардовања
истовремено и оруђе којим се утиче на стратешку културу српског народа, али и
симптом стања стратешке културе, онда се може рећи да егзактне чињенице о рату, као и његова природа која се може утврдити у складу са међународним правом,
не морају нужно утицати на начин на који ће тај рат бити тематизован у књижевности. То се дешава зато што на приступ рату и на његово разумевање утиче хоризонт очекивања који се обликује у књижевном пољу.
Хоризонт очекивања настаје преплитањем неколико фактора: тржишта (читалачке публике), односно агената политичког утицаја који финансирају књижевно поље. То показује и историја књижевног поља у српској књижевности од 1945. године до данас: непосредно након Другог светског рата књижевно поље је у потпуности одређивала држава,
односно Савез комуниста. Након 1948. године и резолуције Информбироа, приметан је
известан заокрет који кулминира 1952. године, када се у српској књижевности отвара могућност за већом аутономијом књижевног поља. Ипак, та аутономија никада није била
потпуна већ увек резултат преговарања партије и књижевника, односно својеврсног компромиса: књижевност није морала да буде идеолошки активна, али није смела да буде
ни сувише идеолошки критичка.22 Током ратова деведесетих година, а посебно након петооктобарских промена, књижевно поље у Србији се мења; расте утицај страних фондова на креирање књижевног поља у Србији,23 а самим тим другачије функционише и хоризонт очекивања који аутори покушавају да задовоље када је у питању тематизација ратова деведесетих година, укључујући и НАТО бомбардовање са краја века.24

Закључна разматрања
На основу резултата истраживања до којих смо дошли у складу са концептом
стратешке културе може се закључити да анализирани романи и њихова рецепција
(изузев романа Топ је био врео) показују да српском књижевношћу доминира књи22

Види: R. Peković, Ni rat ni mir – Panorama književnih polemika 1945 – 1965, Filip Višnjić, Beograd, 1986.
Види: S. Vladušić, Na promaji, Agora, Zrenjanin, 2009., str. 36 – 43.
24
Од изузетног значаја јесте разумевање начина на који функционише књижевно поље, јер се само тако може
пронаћи начин на који се може утицати на ту област. При томе, не треба прихватити традиционалну хладноратовску реторику по којој је књижевност на Истоку била у власти партије, док су на Западу уметници били слободни.
Да је оваква реторика само реторика говоре и истраживања која су показала начине на које су агенти утицаја
(обавештајне службе) обликовали уметничко/књижевно поље на Западу током хладног рата. O томе више у: Ф. С.
Саундерс, Хладни рат у култури – ЦИА у свету уметности и књижевности, Досије студио, Београд, 2013.
23
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жевно поље и хоризонт очекивања који негују позадински смисао ратова деведесетих година. Као последица таквог приступа долази до обесмишљавања рата. Више
се не разликује праведни од неправедног, односно смислени од бесмисленог рата.
Позадинска перцепција рата доводи у питање не само могућност успостављања
националног консензуса око рата већ и око постојања самог националног идентитета. Наиме, дистанцирајући се од рата, књижевност утемељена на позадинском приступу рату, дистанцира се и од националног идентитета. Наиме, идентитет подразумева историју која даје легитимитет рату у случајевима када је он праведан, односно одбрамбени. Ако је став тзв. ,,позадинске” књижевности да је рат увек бесмислен, онда учвршћивање тог става захтева и дистанцирања од националне историје, као и од националног идентитета, јер се у позадинској перцепцији рата никада
не види разлог за учествовање у неком рату.
Уколико се ова запажања преведу на терен стратешке културе, политике неутралности и тоталне одбране, може се закључити да позадинска перспектива у тематизовању ратова деведесетих одражава, али и утиче на стратешку културу у мери у којој чини немогућим концепт тоталне одбране. Могућа је још радикалнија
претпоставка: апсолутна доминација позадинске перцепције рата укинула би саму
могућност стратешке културе, јер оваква перцепција рата ствара дезертерску
свест, а то је свет у којем капитулација долази пре самога рата. Самим тим, може
се рећи да народ код кога позадинска перцепција рата постаје доминантна престаје
да буде народ, јер му управо недостаје стратешка култура у којој би могао да утемељи неке стратешке одлуке. Другим речима, позадинска перцепција рата јесте
знак нестанка стратешке културе једног народа и његовог распада на појединце који дезертирањем желе само да преживе рат.
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ГЕОПОЛИТИЧКИ ТЕМЕЉИ СРПСКЕ
СТРАТЕШКЕ КУЛТУРЕ
Миломир Степић∗
Институт за политичке студије, Београд

ако је због предрасуда дуго занемаривана, геополитика предИ
ставља један од кључних чинилаца стратешке културе. Њен
значај расте када почетком 21. века започиње трансформација унипо-

ларног у мултиполарни поредак, надметање за простор постаје бескрупулозно, а борба за контролу народа и држава добија нове, ефикасне
облике. Цивилизацијски и национални идентитети постају све важнији
приликом формирања геополитичких менталних представа у оквиру националних стратешких култура. У овом раду су геополитички чиниоци
анализирани као основа српске стратешке културе. Полази се од српских геополитичких (ауто)перцепција, а затим се детаљно образлажу
појединачне константе и променљиве српске стратешке културе. У закључку се разматра стратешка култура у контексту војне неутралности
Србије. Аутор сматра да je војна неутралност у тренутним геополитичким околностима рационална државна одлука, али и да не би требало
да буде дугорочно и уставно дефинисано национално опредељење.
Кључне речи: војна стратегија, геополитика, стратешка култура, српски идентитет, национални интерес, велике силе, српски
суседи, Балкан

Стратегија, војна стратегија и заснивање
(српске) стратешке културе
екада се под стратегијом подразумевао изворни смисао тога
Н
појма, који је био део војне терминологије и првенствено означавао вођење војске или ратних операција већих размера, тј. науку о

вођењу војске и вештини ратовања. Научно посматрано, традиционално схваћена стратегија је „систем научних знања и вештина (теорија и пракса) о припремању и вођењу рата, подразумевајући у првом
реду оружану борбу, али и друге облике испољавања војне силе (психолошки рат, специјални рат и сл.)”.1 Дакле, у ужем смислу, стратегија

∗

Проф. др Миломир Степић је научни саветник.
Boris Krivokapić, Enciklopedijski rečnik međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, Službeni glasnik, Beograd, 2010, str. 1009.
1
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представља далекосежан план војне акције ради постизања победе или неког дугорочног циља. Како би се одредила просторна суштина ратоводства (копнена, поморска, ваздушна, свемирска, у новије време сајбер и друга) користи се термин геостратегија. Сходно томе, адекватније је стратегију у изворном облику назвати
војна стратегија; она је само један сегмент опште стратегије. Општа (велика,
национална) стратегија представља „делатност државног вођства у одређивању и
реализацији главних циљева у важним државним областима (политичким, привредним, дипломатским, војним, технолошким, културним и др.), а у контексту националне безбедности”.2
Није свака стратегија војна стратегија нити општа стратегија. Данас је стратегија постала универзални појам и обично се кратко дефинише као дугорочно планирање и деловање ради постизања конкретног циља или остваривања неког интереса. Због њене вишедимензионалности „данас (се) све чешће говори о полистратегији”.3 Неретко се користи и тумачење из теорије игара, које се може прилагодити
прилици и потребама, према којем стратегија значи „укупност правила понашања
играча и потенцијални резултати избора појединих алтернатива у свакој конкретној
ситуацији”, при чему се „унапред дефинишу могући избори различитих алтернатива
од стране играча за које се они могу определити у свим могућим варијантама
игре”.4 Стратегија је постала незаобилазни део различитих делатности, институција, територијалних целина, развојних пројеката, личних и породичних планова...
Стога би требало знати која и каква је стратегија у питању, јер их праве, обзнањују
или скривају, те са мање или више успеха спроводе цивилизације, савези, државе,
народи, фирме, спортски тимови...5 Објективна важност, па чак и конјунктурна димензија феномена стратегије, узрок су појаве стратегологије – науке о
стратегијама. Колико се зна, овај појам први помиње Ђерђ Конрад (György Konrad)
1981. године, који каже да стратегологија покушава да разуме стратегије свих
субјеката надметања, те да природа стратегије не подразумева више само антагонизам, конфликтност, већ постоје и кооперативне стратегије. Независно од
Конрада, деведесетих година амерички свестрани мислилац Патрик Гункл (Patrick
Gunkel), дефинишући идеономију – општу науку о идејама, те вршећи њену привремену поделу на чак 235 дисциплина, наводи да је једна од њих стратегологија.6
У појмовно-категоријалном апарату стратегологије све важније место заузима
стратешка култура, мада би, обухватније схваћено, адeкватније било назвати је војностратешком културом. Постоје бројне дефиниције стратешке културе, које су често
непотпуне, недоречене, конфузне и превазиђене. Од када је Џек Снајдер (Jack Snyder)
1977. године употребио тај термин у контексту проучавања америчко-совјетског нукле2

http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58330 (28/05/2019)
Драган Симић, Светска политика, Чигоја, Београд, 2009, стр. 151.
4
Miomir Jakšić i dr. /red./, Ekonomski rečnik, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, Beograd,
2010, str. 883
5
Србија (је) има(ла) чак 158 усвојених стратегија (према званичној интернет страни Владе Републике
Србије од 4. маја 2016. године). Видети њихов списак у: Бранко Крга, Стратегија националне
безбедности: теорија и пракса, Медија центар „Одбрана”, Београд, 2017, стр. 255-263.
6
Часлав Оцић, „Стратегије развоја: замисли и остварења”, у: Могуће стратегије развоја Србије,
економски зборник, књ. 13, (Ч. Оцић, ур.), Српска академија наука и уметности, Београд, 2014, стр. 11.
3
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арног сучељавања и дефинисао га као „укупни збир идеја, условних емотивних одговора и образаца уобичајеног понашања које су припадници једне националне стратешке
заједнице усвојили учењем или опонашањем и који су им заједнички у погледу нуклеарне стратегије”7 – све чешће се користи. Касније је стратешка култура детаљније разрађивана, продубљеније схватана и додатно артикулисана, углавном као аналитички
алат. Тако, на пример, Кери Лонгхaрст (Kerry Longhurst) прилично је широко поима као
„специфичан скуп уверења и ставова о употреби силе, као и праксе везане за употребу
силе, који постоје у оквиру једне групе и који се временом развијају кроз јединствен дугачак историјски процес”.8 Бројне приступе, који су постојали на прелазу 20. у 21. век,
могуће је свести на две доминантне групе: једну, коју персонификује Колин Греј (Colin
S. Gray), која „ на стратешку културу гледа као на контекст у којем државе креирају и
спроводе политику безбедности”, па је „у директној (детерминистичкој) вези са спољнополитичким понашањем, те она обликује контекст за понашање, али је и конституент
тог понашања држава.”9 и другу, на челу са Алистером Џонстоном (Alastair I. Johston),
која се супротставља тој непосредној вези и „сматра да се стратешка култура може
посматрати као независна или интервенишућа варијабла, а понашање као зависна,
тврдећи да је то једини могући начин да се емпиријски потврди тачност хипотеза које
се заснивају на овом концепту”.10
Савремени аутори, као што је Асле Тоје (Asle Toje), члан Норвешког Нобеловог
комитета, виде стратешку културу свеобухватније, па и изразито трансдисциплинарно: „Настала на раскршћу историје, могућности, геополитике и вредности, стратешка
култура представља збир доминантних ставова и облика понашања. Она указује на
то које су алтернативе и који се правци деловања сматрају могућим, али нема пресудан утицај на то шта се очекује од актера.”11 Са одмицањем 21. века и компромитовањем глобалистичких наратива, припадност националном, религијско-цивилизацијском и укупном колективно-идентитетском постаје све наглашеније, те се као битан
елемент укључује и у стратешку културу. Уважавајући тај тренд, а истовремено вршећи и њену елитизацију, Кристоф Мејер (Christoph O. Meyer) препознаје стратешку
културу као „друштвено преносиве и на идентитету засноване норме, идеје и навике
ума које деле најутицајнији актери и друштвене групе у одређеној политичкој заједници, које помажу да се обликује хијерархијски сет опција за друштвено постизање безбедносних и одбрамбених циљева”.12 Узимајући у обзир досадашњу еволуцију схва7

Jack Snyder, The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Options, A project Air Force report prepared for the United States Air Force, RAND Corporation R-2154-AF/September 1977, Santa Monica CA, 1977, р. 8.
8
Kerry Longhurst, „The Concept of Strategic Culture”, in: Military Sociology, (G. Kümmel, D. P. Andreas,
eds.), Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2000, p. 200.
9
Урош Живковић, „Стратешка култура у Европи – како промене у структури међународног система утичу
на идеационе факторе легитимитета за употребу силе у међународним односима”, Војно дело, год. 69, бр.
2/2017, Медија центар „Одбрана”, Београд, 2017, стр. 70.
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Исто.
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Asle 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.
12
Christoph O. Meyer, „European Strategic Culture: Taking Stock and Looking Ahead”, in: The Routledge Handbook of European Security (S. Biscop, R. Whitman, eds.), The Routledge Handbook of European Security,
New York, 2013, p. 52.
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тања стратешке културе, а одређујући је у српским националним координатама, тј. у
духу некада М. Црњанског, а сада М. Ломпара „са српског становишта”, српска (војно)стратешка култура јесте на српском идентитетском коду постављен систем
континуираног и свеобухватног поимања, промишљања, понашања, дефинисања,
планирања, институционализовања и деловања на војнобезбедносном плану ради
остваривања српских националних интереса.

Српска стратешка култура –
геополитичка својства и перцепције
Постоје бројни чиниоци стратешке културе, међу којима важно место заузима геополитика. Она је дуго и доследно занемаривана, будући да је све до пада Берлинског
зида формално била скрајнута због сећања на нацистичку злоупотребу, а затим у кратком геонихилистичком заносу током апсолутног униполаризма сматрана превазиђеном.
Отвореније се узима у обзир када на глобалном плану почиње да се заоштрава борба
за преобликовање светског поретка – ка релативном униполаризму, мултиполаризму и
необиполаризму, са будућим исходиштем у мултиполарном необиполаризму.13 Почиње да се схвата како, с једне стране, сучељавања и конфликти између великих сила
почивају на супротстављеним геополитичким идентитетима и концепцијама, те да се
они прожимају са цивилизацијским разликама и антагонизмима. С друге стране, на
принципима цивилизацијске сродности и геополитичке компатибилности стварају се
крупне групације, савезништва и блокови народа и земаља. Од општих концепцијских
постулата и глобалних просторних размера, ти односи спуштају се на ниво посебних
правила и конкретних регионалних целина. Уз вечни циљ да се освоји или одбрани
простор, смисао надметања, који посебно долази до изражаја у постмодерном добу, јесте да се изврши „колективно преумљење” и (за)влада људским душама или, пак, да
се сачува, учврсти и развије сопствени светоназор и систем вредности. У тој „игри” национална стратешка култура може да буде кључни адут, али и жртва.
Свака, па и српска стратешка култура требало би да садржи неколико кључних,
међусобно прожимајућих геополитичких својстава:
– Континуираност – подразумева геополитичку суштину постојања српског народа и државе у прошлости, садашњости и будућности; на трајности историјско-геополитичких искустава и традиције требало би да се заснива актуелно српско позиционирање у међународним односима; нужно је да пројектовање геополитичке перспективе пружи објективан одговор где је „обала” према којој би требало да се
„плови”14 и шта српског чиниоца тамо чека?
– Динамичност – подразумева сталну активност и прилагодљивост на путу до
постизања геополитичких циљева у складу са српским националним интересима; у
том контексту неопходно је утврдити не само краткорочне, средњорочне и дугороч13

Миломир Степић, „Од (нео)класичних ка постмодерним геополитичким постулатима”, у: Свет и нове
геополитичке парадигме (М. Степић, ур.), Институт за политичке студије, Београд, 2017, стр. 23-24; 32.
14
Часлав Оцић, Ка обали плови, Друштво за привредну историју, Београд, 2015, стр. 12.
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не приоритете већ услове, фазе и механизме геополитичког процеса који води до
остварења циљева; важна особина српске стратешке културе требало би да буде
„геополитичка кондиција” током усклађивања са променама у хијерархији светске
моћи, интереса и унутрашњих и спољашњих прилика.
– Економичност – подразумева одговор на питање шта је српска нација спремна и колико је способна да уложи ради остваривања националних интереса; формирање и изграђивање стратешке културе мора да обухвати свест о материјалним
и нематеријалним „инвестицијама” (одрицањима) потребним, на пример, за фактичку реинтеграцију Косова и Метохије у састав Србије, за уједињење српских земаља у јединствену државу, за ступање Србије у ЕУ и НАТО или у Евроазијски савез и ОДКБ...; од велике важности је однос уложеног и добијеног, нарочито после
југословенског искуства (ненадокнадиви људски и други губици, а није створена
српска држава, већ неодржива наднационална творевина).
У српској стратешкој култури важно место требало би да имају геополитичке
перцепције и/или геополитичке менталне представе.
Прво питање јесте каква је српска геополитичка самоспознаја? Постоји ли јасна колективна национална свест о егзистенцијалној важности геополитичких знања и деловања? Уважава ли српски народ вредност простора „по себи”, те значај
управљања, контроле, одбране и уређења припадајућег простора? Имају ли Срби
изграђен геополитички идентитет и доживљавају ли себе као телурократски, таласократски или интегрално „кодиран” народ? Како је у национални дух уграђена Србија у садашњим границама, како актуелни српски етнички простор, а како српске
земље као историјски континуум, те како се прихвата несагласје њихових граница?
Вреднују ли Срби реално и рационално размере сопствених „тврдих” и „меких” чинилаца (не)моћи? Да ли је на довољно високом нивоу развијено и раширено знање
о геополитичком значају Балкана и кључном положају српског простора на тим „веригама света”? На који начин се доживљавају српски геополитички интереси у контексту великодржавних аспирација суседа? Виде ли Срби сопствену оријентацију
уско, искључиво као србијанску и евентуално као (све)српску или, пак, шире, као
проруску, проамеричку, пронемачку, прокинеску, прозападну, проевропску, проевроазијску, прословенску, про(нео)југословенску...? На ове и друге дилеме још не
постоје једнозначни одговори, те се може закључити да је тек на путу да се јасно
профилише и конституише српски геополитички идентитет.15
Друго питање јесте како Срби геополитички идентификују друге? У првом реду, то се односи на постјугословенске републике и суседне етничке колективитете,
те остале балканске народе и државе. Ништа мање важан је и српски геополитички
опажај регионалних и великих сила, религијско-цивилизацијских целина и политичко-економско-војних интеграција чији се интереси и сфере утицаја укрштају на Балкану. Непосредно „ново суседство” Срби доживљавају као прворазредну геополитичку претњу. Због карактера државе то није било сасвим артикулисано током „прве” и нарочито „друге” Југославије, али је, током и после њеног слома постало сасвим јасно. Узрок томе најпре би требало тражити у њиховом систематском спрово15

Миломир Степић, „О српском геополитичком идентитету”, Српска политичка мисао, год. XIX, vol. 36,
№ 2/2012, Институт за политичке студије, Београд, 2012, стр. 11-40.
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ђењу расрбљавања простора, тј. у прогањању и физичком уништавању српског
становништва, заузимању српских територија и антисрпском идентитетском деловању, у чему предњаче „инстант-нације” (М. Екмечић) услед конвертитског синдрома. Разложна српска „геополитичка фобија” постоји и према „старим суседима”, који традиционално испољавају великодржавни експанзионизам према српским земљама. Према моћним геополитичким актерима постоји селективан геополитички
однос заснован на историјским и новијим искуствима – негативан отклон према римокатоличком и муслиманском свету, Западу и организацијама које га персонификују (ЕУ и НАТО), те појединачним силама на њиховом челу, као што су САД, В.
Британија и Немачка, док је позитиван став према Православној цивилизацији,
евроазијским интеграционим иницијативама, Русији, Кини, Индији...
Треће питање важно за националну стратешку културу јесте како други геополитички перцепирају српског чиниоца? Непосредно окружење, нарочито из састава некадашње Југославије, показује јасно геополитички профилисано антисрпство,
штавише – разобручену србофобију. Њихове главне мотиве требало би тражити у
бојазни од српске природне популационо-просторне величине, респектабилног
историјског наслеђа и државотворне традиције која се обично тумачи као (регионално) империјална. Неретко се и у домаћим политичким, научним, културним и
медијским круговима наилази на запитаност зашто су током југословенске деструкције „сви побегли од Срба”. Одговор је релативно једноставан: зато што су током
титоистичког периода стекли привилегован статус и сви нешто узурпирали од Срба
(историју, територију, идентитетска обележја, економске потенцијале...), те сада
настоје да то „цементирају”. Стога Србе проглашавају за „реметилачки фактор” који
треба стално неокенанистички „обуздавати”, а наметањем „кривице” за хегемонију,
великосрпство, рушење Југославије, вишекратна етничка чишћења и геноцид, масовна силовања на верско-националној основи и друга наводна непочинства превентивно инхибирати интеграцију целокупног српског простора под један државни
кров у неким повољни(ји)м међународним околностима.
„Велики” имају представу о Србима и српским земљама коју поједностављено и
стереотипно, али ипак у основи тачно, сублимира руски историчар Константин Никифоров: „Срби су мали народ са менталитетом великог народа”.16 Стога настоје
да их „сведу на праву меру”,17 тј. да их учине безопасним. Кроз призму глобалних и
регионалних „играча” тај третман 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 Средоземља и експонента Русије на Балкану, Русија – као интегрални
део словенско-православне заједнице и исходиште (нео)евроазијског вектора, гер16

Видети интервју под насловом „Срби – мали народ са менталитетом великог”, који је новинар Ђуро Билбија водио са др Константином Владимировичем Никифоровим, директором Института за словенске
студије и балканистику РАН (Глас јавности, 24. март 2008.) http://www.glas-javnosti.rs/clanak/glasjavnosti-24-03-2008/srbi-mali-narod-sa-mentalitetom-velikog (20/05/2019)
17
Zoran Ćirjaković, „Svodjenje postjugoslovenskih država i njihovog stanovništva na pravu meru”,
Bezbednost zapadnog Balkana, god. 6, br. 21, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Beograd, Septembar-Decembar 2011. str. 103-114.
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мански фактор – као сметњу за комплетирање mitteleurop-ске доминације и „продор
на Југоисток”, турско-исламски блок – као прекид у трансбалканској „Зеленој трансверзали” и бараж неоосманистичком ширењу, надолазећа Кина – као важног посредника на „Појасу и путу”, тј. карику која повезује европске секторе (копненог)
„Економског појаса Пута свиле” и „Поморског Пута свиле за 21. век”...

Геополитичке константе и променљиве
српске стратешке културе
Стратешка култура требало би да одговори на питање зашто се народи и државе у
сличним ситуацијама понашају различито? Историјска чињеница је да Срби на претњу
и напад одговарају отпором, а не помирљиво, компромисом, предајом. То се обично тумачи емотивним словенско-православним приступом међународним односима и нерационалношћу која не би требало да буде својствена (гео)политици. Међутим, пренебрегава се да Срби најчешће немају другог избора јер, по правилу, изазови којима су у
пресудним историјским тренуцима изложени нису уобичајене, тривијалне, већ егзистенцијалне, суштинске природе. То је једна од кључних карактеристика српског не само етно-психолошког склопа већ и „геополитичког понашања”. Стога је од прворазредног значаја одредити шта су геополитички „носећи стубови” српске стратешке културе.
1) Српски геополитички идентитет је неодвојиви део укупног националног идентитета, мада је још увек више интуитиван, реактиван и рефлексан, него прецизно артикулисан, чврсто изграђен и усађен у колективну свест, а није ни научно истражен.
Изворно, српски геополитички код је интегралан, али је његова маритимна, таласократска димензија постала рудиметарна из историјских разлога, тј. због вишевековног
насилног потискивања, католичења и националног преобраћања српског становништва у приобаљу. Данас се задржала махом континенталистичка, телурократска самоспознаја, мада ни она (још) није геополитички конкретизована. Због негативних искустава са немачким, аустријским и мађарским експанзионизмом, она је имала јасан
отклон од централноевропске „подврсте”, а донедавно, до пораста утицаја Русије и
Кине, није била ни близу (нео)евроазијском „субконтинентализму”. У ствари, српски геополитички идентитет проистиче из географске ситуираности српских земаља на Балкану као европско-(мало)азијској спони, те има најизраженија обележја аутентичног,
балканског „потконтинентализма” као специфичног вида „субтелурократије”.
2) Српски културно-цивилизацијски идентитет, иако би требало да се заснива
на вуковској „трозаконској” парадигми, услед историјско-геополитички индуковане и
дуготрајне конфесионалне дивергентности, центрифугалности и конфликтности, данас се свео на припадност углавном православној (неовизантијској) цивилизацији.
Ова чињеница је круцијална зато што православље представља не само српски духовни стожер, моралну вертикалу, вредносни систем, културни образац и суштину
националног самоодређења већ и једну од само неколико светских религијских групација, глобалних социо-културних макроцелина и геополитичких „великих простора”
у настајућем мултиполарном свету. Други цивилизацијски идентитети, нарочито западни и исламски, доживљавају православље као исконско оличење другости, разли-
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читости, супротности, антагонизма, конкуренције и непријатељства, те српског чиниоца идентификују као најистуренијег члана те цивилизације, којег неизоставно треба
потиснути. Стога из емпиријски изведене истине да су сви ратови у основи верски
(нарочито на Балкану) проистиче да су страдања Срба масовних, геноцидних размера мотивисана религијско-геополитичком борбом за људске душе и простор.
3) Српски историјски идентитет темељи се на српској свести да представљају
историјски, а не идеолошким етно-инжењерингом октроисан народ на Балкану. У националну самоспознају уграђено је поимање о дубоком трагу остављеном у ранијој и недавној светској политичкој, војној и културној прошлости – дуготрајном срдњовековном државом, династијом Немањића, моћним царством, значајним биткама, великим духовницима
(Св. Сава), верским и световним законицима, црквеним градитељством и фрескосликарством, а у новије време отпором окупаторима, блиставим победама у светским ратовима, великим цивилним и војним губицима за слободу, антинацистичком борбом, научницима који су допринели епохалном светском напретку (Тесла, Пупин, Миланковић)... Међутим, ради употпуњавања и консолидовања српског историјског идентитета неопходно
је да се разреше намножене дилеме, релативизације и манипулације, те успоставе неупитне и општеприхваћене чињенице. За геополитичку димензију стратешке културе посебно су значајни следећи историјски феномени: дефинитивно прихватање аутохтонистичке или имиграционе теорије о постојању Срба на Балкану, преднемањићки или немањићки фундамент изградње нације и државе, (не)упитност косовске „златне нити” у националној идентитетској вертикали, афирмација, а не релативизација слободе и хероизма
(отпора окупатору) као врхунских вредности, свеобухватна анализа југословенства и југословенске државе са становишта српских интереса, превазилажење рецидива национално деструктивног партизанско-четничког антагонизма, постизање научног и националног
сагласја о карактеру растакања Југославије и оружаном сукобу...
4) Српски географски идентитет подразумева простор са којим се српски народ
поистовећује и који сматра својим. То је веома важно, будући да је српски „ареал”, посебно интензивно у последњих стотинак година, изложен систематском сажимању,
фрагментацији и расрбљавању управо из геополитичких разлога.18 Области привремено окупиране, одузете, преименоване, геноцидно етнички очишћене и насилно (наметнуто) промењеног идентитета због издвајања нових нација из српске нације – не
би требало отписивати и прихватати као несрпске. Стога је за српску стратешку културу, нарочито за њене геополитичке аспекте, од прворазредног значаја вратити у свакодневни оптицај појам српске земље. Упоредо, у колективне менталне представе потребно је усадити њихове истинске размере и реперна места – планине, реке, мање
области, изворне топониме, престонице, тврђаве, манастире, старе градове, археолошка налазишта, попришта важних битака, места доношења историјских одлука... Осим
самоидентификације са националним простором, географски идентитет је на секундаран начин одређен и припадношћу већим целинама. Срби се још увек прво поистовећују са (пост)југословенским простором, иако се заједничка државна творевина угасила пре готово три деценије. Следећи „ниво везаности” јесте (геополитички) Балкан,
али не као (географско) Балканско полуострво или као (германоцентрично посматра18

Миломир Степић, „Век расрбљивања Балкана – геополитички узроци и последице”, Политичка
ревија, година (XXVI) XIII, vol. 41, № 3/2014, Институт за политичке студије, Београд, 2014, стр. 1-23.
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на) Југоисточна Европа, а још мање као (новокомпоновани евроатлантистички) „Западни Балкан” или „Регион”. Некада веома заступљено осећање укључености у Европу све мање се испољава, јер се она поистовећује са ЕУ, која се, пак, негативно односи према српским интересима и испоставља уцењивачке захтеве за прикључење. Поимање српства у оквиру словенства тек се обнавља, али је свест о српском православљу (светосављу), као саставном делу православног света, веома изражена и све
снажнија. У повоју је нова, алтернативна „понуда” у виду припадности „суперконтиненту” Евроазији и евроазијству као интегративној парадигми. С друге стране, у српском
народу задржала се обласна и регионална самоидентификација, која често поприма
размере деструктивне етнопросторне полицентричности, партикуларизма и центрифугалности (Пречани, Војвођани, Херцеговци, Крајишници, Црногорци...).
Из четири наведене премисе проистиче српско „геополитичко понашање” на
унутрашњем плану, те према окружењу, регионалним и великим силама. У првом
реду, то су полазишта за националну кохезију и територијално интегрисање, али и
за изазове евентуалних наднационалних повезивања, спољнополитичких опредељења, војне сарадње, савезништава, неутралности... Српска стратешка култура
требало би да буде целовита, а не аморфна и/или фрагментарна, испарцелисана
под теретом историјског „пртљага”, страних утицаја, идеолошких подела, страначких ушанчености, регионалних посебности, културних специфичности, новоуспостављених постјугословенских граница... Неспорно је да би формирање српске стратешке културе требало да проистекне из вишедимензионалног националног наслеђа,
али нужно је да укључи и научно засноване прогнозе ближе и даље будућности
света, Европе и Балкана. Стога, она мора да има у виду неке важне променљиве.
‒ Геополитичка позиција, зависно од промена светских, европских, евроазијских и
унутарбалканских односа, захтева сталну (ре)валоризацију следећих елемената: физичкогеографских предиспозиција српског простора, његовог централитета на Балкану
(„балкански Heartland”19), пијемонтског капацитета, улоге посредника између Европе и
(Мале) Азије, вишедимензионалних „географских особина спајања и прожимања”, али
и „карактера изоловања и одвајања”,20 контроле кључних сектора моравско-вардарске
удолине и подунавско-посавске „кичме”, отвореног контакта са Централном Европом
посредством Панонске низије, националне хетерогености и бурних процеса етногенезе, партиципације у ванредно важној „централној области” и „територијалном језгру”,21
тј. у „макротврђави” Балкана,22 својстава и праваца ранијих и савремених великих миграционих кретања... У складу са преовлађујућим страним интересима на Балкану, на
једној страни, и осциловањем српске моћи, на другој страни, наведена својства могу
бити предности, али и хендикепи српске геополитичке позиције.
19

Миломир Степић, У вртлогу балканизације, ЈП Службени лист СРЈ; Институт за геополитичке студије, Београд, 2001, стр. 102-108.
20
Јован Цвијић, Балканско полуострво, друго издање, Сабрана дела, књига 2, САНУ; Завод за уџбенике и наставна средства; НИРО Књижевне новине, Београд, 1991, стр. 25-37.
21
Јован Цвијић, „Централна област и балканско територијално језгро”, Говори и чланци, Сабрана дела, књига 3 (том 1), САНУ; НИРО Књижевне новине; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,
1987, стр. 112 (видети и карту на крају књиге).
22
Миломир Степић, „Географске основе геополитичког положаја Косова и Метохије”, Косово и Метохија
– изазови и одговори (М. Кнежевић, ур.), Институт за геополитичке студије, Београд, 1997, стр. 234-237 (видети карту на стр. 236).
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‒ Глобалне геополитичке парадигме обично се дубински мењају после великих
ратних сукоба и „геополитичких земљотреса”.23 Оне се увек пројектују на Балкан и српске земље унутар њега, будући да су они саставни део великог трансгресионо-регресионог фронтијера између европског Истока и Запада. У тој тзв. Сивој зони или Међуевропи,24 појасу од Балтика до источног Средоземља, налази се немирна линијска или
зонална граница два супротстављена блока – од Мекиндеровог Санитарног кордона
после Првог светског рата, до Кине+17 столеће касније. И савремена геополитичка динамика и магнетизам балканског простора резултат су интензивних промена. Још почетком 20. века на српску судбину пресудно су утицале Турска и Аустроугарска, а само
посредно Русија. Између два рата њих „нигде нема”, а примат преузимају западноевропске силе и временом Немачка. После Другог светског рата први пут се појављују
САД, уз руски повратак у виду СССР-а. Тријумфом у хладном рату премоћ САД постаје
апсолутна, а оне поједине „подизвођачке радове” препуштају ЕУ, као свом према истоку транслираном „мостобрану” и „одскочној дасци”.25 Како је опадала америчка доминација, на Балкан се српским посредством опрезно враћа опорављена Русија, али се први пут у историји појављује и нова светска суперсила – Кина. „Балкански геополитички
чвор” тако постаје још компликованији, а позиција Србије и српских земаља наглашено
деликатнија, што националну стратешку културу чини све комплекснијом.
– Етнопросторни оквир је на Балкану, а посебно у (пост)југословенским оквирима, непосредно узрочно-последично повезан са геополитиком и веома брзо се
мења. „У свету, само Блиски исток може да се мери са Балканом по темпу, размерама и последицама етнопросторних и геополитичких промена.”26 Од делова српског народа је етноинжењерингом у време титоизма створено неколико псеудо-нација, које у савременим условима и политичком артикулацијом не само изграђују
свој несрпски идентитет већ и продубљују антисрпску геополитичку функцију.27 Та
деструктивна инерција наставља да прети даљом разградњом српског бића. Стога,
национална стратешка култура мора бити (све)српска, а не само србијанска. Ако
буде сведена на резидуалну србијанску (у оквирима тзв. АВНОЈ-ских граница), следи јој даље редуковање и на ужесрбијанску (ванпокрајинску), да би се „парање
џемпера” наставило даље, ка преткумановској и пашалучкој, до потпуног обесмишљавања и поништења. Неопходно је парирати таквим јасно уочљивим трендовима, који проистичу још од одлука Бадинтерове комисије, а ради вештачког уравнотежења (не)моћи на некадашњем југословенском делу Балкана. Етнопросторни об23

Андреја Милетић, „Искушења геополитичког земљотреса”, Тајна Балкана (Б. Матић, ур.), Студентски
културни центар, Београд, 1994, стр. 94.
24
Filip Tunjić, „Međueuropa – paradigma političke geografije i geopolitike”, Društvena istraživanja, God. 16,
№ 4-5, Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar”, Zagreb, 2007, str. 891-915.
25
Zbignjev Bžežinski, Velika šahovska tabla, CID, Podgorica; Romanov, Banja Luka, 2001, str. 57.
26
Миломир Степић, „Век после Цвијића: етно-цивилизацијска карта Балкана и њене геополитичке
последице”, Географско образовање, наука и пракса: развој, стање, перспективе (М. Грчић, Д. Филиповић, С. Драгићевић, ур.), Географски факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014, стр. 19.
27
Детаљно о механизму и фазама етно-инжењеринга видети у: Миломир Степич, Живојин Джурич,
„Геополитические причины и последствия этнического инжиниринга в бывшей Югославии”, Научные
ведемости, Серия История, Политология, № 8 (229), Выпуск 38, Белгородский государственный
университет, Белгород, 2016, Сс. 181-189.
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ухват националне стратешке културе морале би (поново) да буду српске земље у
целини, онако како се помињу у две кључне српске свечане песме – експлицитно у
другој, четвртој и шестој строфи званичне Химне Републике Србије,28 те апроксимативно-географски у целовитој Химни Светом Сави.29 У том контексту, за изградњу српске стратешке културе нужно је, и на унутрашњем и на међународном плану,
систематски истицати да је национално фрустрирајућа, неправедна и неодржива
српска подељеност границама више држава, те оповргавати стереотип да окупљање српских земаља у интегралну српску државу представља експанзионистички,
великодржавни, империјални пројекат. Постоји ли, уопште, српска империјална
свест и да ли се југословенство може тумачити као њен израз, или оно представља
фаталну геополитичку странпутицу, било да се ради индукованој заблуди елите,
националној вољи или изнуди атлантистичких сила? Зашто, уосталом, тзв. АВНОЈске границе постају геополитички аксиом и као зла коб инхибирајуће делују на зачетке целовите српске стратешке културе? Неопходно је ослободити се те лажне
хипотеке и њихово мењање учинити не само легитимном идејом, него и виталним
српским интересом.
‒ Стратешка наднационална интеграциона оријентација веома је важна не само са
геополитичког становишта већ за вишедимензионалну будућност земље и народа. Ако се
ту начини промашај, какав је очигледно била сложена и хетерогена југословенска државна
творевина као „златни кавез за Србе”,30 исправке су готово немогуће, а дугорочне негативне последице неповратне. Слично је и са актуелним изазовом чланства у ЕУ (и НАТО), које се политички-пропагандно представља као „безалтернативно”. Да ли је то баш неупитна
константа или је већ очигледна променљива? За националну стратешку културу је преко
потребно дати исправан одговор на питања: где припадају, с киме и где иду Срби? Важно
је што пре демистификовати лажну, тенденциозну апокрифну светосавску тезу да су Срби
наводно запад Истока и исток Запада, те да, следствено, тобоже представљају „мост између цивилизација”. „Идеја моста” између две целине је геополитички погубна, јер сваки
мост, стваран или симболичан, представља вештачку творевину, предмет надметања за
превласт и контролу, деликатан и рањив спој чија се градња, одбрана, рушење и поновна
изградња скупо плаћа. Стога је потребно променити тај стереотип. Упркос неупитног контактног положаја, истина је да су Срби и српске земље (само) запад Истока. У складу с
том чињеницом, егзистенцијално је значајно уклопити српску пројекцију будућности у глобалне историјске „токове дугог трајања”, који указују да ако је у Европи 19. век био век национализма и стварања националних држава, а 20. век представљао век идеологија и
формирања сложених, федеративних држава, онда ће 21. век бити (и већ јесте) век идентитета и успостављања великих цивилизацијских блокова. Из тога следи да је српска оријентација на евроатлантске интеграције суштински погрешна зато што је: (а) нелогична,
прекоредна (нуди се секундарна, наднационална, а онемогућава да се претходно обави
примарна, национална); (б) неодговарајућа, некомпатибилна (у супротности са српским
28
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„Химна Светом Сави”, Календар Српске Православне Патријаршије за просту 2019. годину (С. Јовић, ур.), Свети Архијерејски Синод , Београд, 2019, стр. 35.
30
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– 100 година од стварања Југославије, књига 2, (Н. Маринковић, ур.), Catena mundi, Београд, 2018, стр. 297.
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цивилизацијским и геополитичким идентитетом) и (в) несврсисходна, нерационална (Запад је ушао у деклинистичку, а Исток у просперитетну фазу).31 Још апсурдније делује наратив о залагању за ЕУ, али не за НАТО, будући да сама вашингтонско-бриселска политичка елита унисоно тврди да су то „организације Западне цивилизације”, њен „софтвер и
хардвер”, „две стране исте новчанице”, „лева и десна нога атлантизма”, и једна и друга „на
истом броду”... Ако се садашња инерција интеграционе странпутице не заустави и преусмери у складу са редоследом прво национално, затим вишенационално и, на крају, универзално, Србима се може поновити катастрофални „југословенски синдром”.
‒ Међународни односи и трендови редефинишу се великом брзином и задатак српске стратешке културе јесте да благовремено идентификује главни смисао и актере тих
промена, предвиди њихов ток и исход, те одреди начине понашања и прилагођавања
како се нација – истински, а не (само)заваравајуће – не би нашла на „погрешној страни
историје”. Неопходно је одредити будуће деловање народа и државе у трансформисаним међународним околностима, које одликује неумитно релативизовање доминације
светске суперсиле САД, унутрашња криза и упитност ширења њеног трансатлантског
експонента ЕУ, обнова глобалног престижа Русије која доказује да може робустно да
наступа не само у постсовјетској орбити, већ и у „даљем заграничју”, напредак Кине и
њено позиционирање као главног америчког ривала у „новом биполаризму”, популационо-просторна експанзија ислама и употреба „миграционог џихада” као геополитичког
инструмента... Какви ће бити свет, Евроазија, Европа и Балкан за две или три деценије,
и каква ће бити српска позиција, на пример, 2070. године? „Србе то ‚геополитичко Преображење‘ не би смело да затекне неспремне, изненађене, неодлучне, пасивне, југоносталгичне, сентименталне на братство и јединствено, еврофанатичне...”.32 За све опције требало би понудити одговоре, направити варијанте и вршити симулације. У првом
реду, нужно је да српска стратешка култура буде усмерена на спречавање „цементирања” атлантистичких, униполарних, антисрпских тековина на Балкану.
– Развој и пропагирање српске стратешке културе дуго је занемаривано, а у
садашњем времену и времену које долази требало би да заузме место једног од приоритетних националних задатака. У епохи нових начина комуницирања, утицаја на
људски ум и дух, необуздане производње симулакрума, све важније „меке” моћи и
(привидног) виртуелизовања геополитике, она би морала да подразумева систем
идеја, мера, поступака и конкретних резултата ради развијања стратешког мишљења
у српском интересу. Геополитичност српске стратешке културе изграђивала би се:
– породичним васпитањем које би реафирмисало вредности српске традиције;
– педагошким радом у српским образовним институцијама – од основне школе
до докторских студија – по угледу на Бизмарков исказ да је немачко уједињење резултат рада немачког учитеља;
– достигнућима српских друштвених наука и њиховим утицајем на јавност и нарочито на доносиоце одлука;
31

Миломир Степић, „Три (суштинска) критеријума у српском избору супранационалне интеграције”, Српска
политичка мисао, год XX, vol. 42, № 4/2013, Институт за политичке студије, Београд, 2013, стр. 33-59.
32
Миломир Степић, „Српски геополитички императиви у контексту глобалних промена: Косово и Метохија”, Косовска вертикала или неоколонијална хоризонтала? (Ч. Оцић, ур.), Дом културе „Грачаница”,
Грачаница; Институт за европске студије, Београд; ТВ Храм, Београд; Градска народна библиотека
„Жарко Зрењанин”, Зрењанин, 2019, стр. 223.
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– осмишљеним деловањем на културном и пропагандном плану, како у земљи,
тако и у иностранству (медијски, уметнички, у интеракција са ауторима у дијаспори,
адекватним начином финансирања и награђивања...).

Уместо закључка: геополитички аспекти српске
стратешке културе у контексту војне неутралности
Идеја о формалној српској неутралности (тренутно војној, али не и политичкој, међународно уваженој) дубински је фундирана у дуго усађиваној, а суштински погрешној
самоспознаји о националној позицији „и/ни тамо, и/ни овамо”, „и/ни Исток, и/ни Запад”,
„балканске карике” и „цивилизацијског посредника”, а у новије време у југословенској
несврстаности, те рецентној стабилократији регионалних домета. Војна неутралност
претендује да постане важан геополитички чинилац српске стратешке културе. Често
се аргументује примерима неких европских држава (Швајцарска, Аустрија, Финска,
Шведска, Ирска), за које се констатује да нису ни у једном војном савезу, а у ствари се
мисли да нису чланице НАТО-а. Међутим, поређење је депласирано, будући да се ради о потпуно различитим случајевима. Све те државе припадају Западу у цивилизацијском, економском и (гео)политичком смислу. У случају потребе, НАТО би их бранио,
али и војно рачунао на њих или њихову територију, као што би се и оне, приликом хипотетичког војног сукоба великих размера, определиле за НАТО.
Српску стратешку културу требало би да артикулише интеракција вишедимензионалног српског идентитета и дугорочног националног интереса. Не би смели да је ограничавају тренутни међународни ривалитети и спољни утицаји, нити унутрашње страначке ушанчености, ставови утицајних група и појединаца, тзв. политичка коректност,
конјунктура на тржишту идеја, медијско обликовање јавног мишљења, неојугословенска застрањивања или, пак, еврофилија, германофилија, франкофилија, русофилија,
американофилија, синофилија... Такође, неопходно је да српска стратешка култура
идентификује и јасно означи супарнике српског народа и државе међу великим силама
и у суседству, те начине на који они делују против српских интереса – од популационог
и територијалног редуковања, до идентитетског преобликовања и пропагандног стигматизовања. У том смислу, процес изградње српске стратешке културе не сме да буде оптерећен сентименталношћу према традиционалним и очигледним противницима.
Садашња декларативна војна неутралност, утврђена скупштинском резолуцијом 2007.
године, јесте геополитички алиби како би се ескивирало приступање НАТО-у. Ипак, политичке номенклатуре су у погледу чланства „флексибилније”, „прагматичније”, „креативније”
и „кооперативније”. Сходно томе, Србија изводи вишеструко више вежби с НАТО-ом и његовим појединачним чланицама него с Русијом, те би се пре могло говорити о асиметричној војној неутралности. С друге стране, велика већина становништва резолутно и огорчено се супротставља НАТО-опцији. Разлог за то јесте радикално антисрпски став лидера
Алијансе и њених водећих европских чланица приликом растакања Југославије, које није
учињено на основу демократског изјашњавања конститутивних народа, већ дуж наметнутих тзв. АВНОЈ-ских граница, затим пристрасност у вези са статусом Републике Српске
Крајине и Републике Српске и њихово бомбардовање, агресија на СР Југославију 1999. године и последице нуклеарно-хемијског загађења на садашње и будуће генерације, покровитељство арбанашком сепаратизму на Косову и Метохији... Али, суштински разлог јесте
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да Срби и српске земље, чак и да нема антисрпског деловања НАТО, не припадају војном
савезу који је „ударна песница” Западне, а не Православне цивилизације.
У српском интересу није да војна неутралност буде дугорочна или трајна национална
оријентација, тј. да постане фиксна одредница српске стратешке културе. „Она је у овим
историјско-геополитичким околностима примерена (...), али не би требало да буде опредељење, ‚чврсто заковано’ неким одредбама промењеног Устава, а такви предлози су се
већ чули. Шта ако се у будућности НАТО/КФОР повуче са Косова и Метохије, а појави се
савез који ће, на пример, понудити помоћ у реинтеграцији Покрајине у уставно-правни поредак Србије? А нама Устав, који је тешко променљив и који одређује (војну) неутралност‚
везује руке’!”33 Шта ако би тај савез, који сада, можда, није на видику, могао да буде цивилизацијски, геополитички и војностратегијски у сагласју са српским идентитетом и интересом? Шта ако би у његовом саставу било оствариво оно што сада није могуће – враћање
осталих српских територија изгубљених током југословенског распада, стварање интегралне српске државе, гарантовање њене безбедности, политичке стабилности и економског просперитета, те несметана афирмација националног идентитета?
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ГЕОЕКОНОМИЈА И НЕУТРАЛНОСТ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Благоје С. Бабић∗
Институт за међународну политику и привреду, Београд

еоријски, геоекономија је „прекогранична политичка економија”
Т
заснована на „непоштеној утакмици”. Правила о „поштеној конкуренцији” која важе на унутрашњим тржиштима, не важе за геоеконо-

мију. Емпиријски, геоекономија постаје замена за „опадајућу улогу геополитике”. Њен задатак је изградња стратегије за деловање државе,
како би она могла да обезбеди својим предузећима и својој привреди
конкурентске предности у односу на туђа предузећа и привреде. Свака земља мора учествовати у геоекономској утакмици. Она не може
само да се брани, него и да наступа. То важи и за Србију.
Отпорност Србије на геополитичке притиске је у управној сразмери с
њеном геоекономском отпорношћу. Политика неутралности је заклон од
ризика избора између Истока и Запада. Неутралност нема довољно поуздану економску основу ни на унутрашњој ни на спољној равни, тако да зависи више од спремности спољних сила да је допуштају него од економске
снаге Србије да је брани. За јачање геоекономске отпорности нужни услови су: способна државна управа, поновна индустријализација, заштита домаће привреде и подстицање успона домаћег предузетништва. Само тако
Србија може поново постати „земља наде”. У сваком случају, мора се имати на уму проверено искуство: „Ко не храни своју војску, храниће туђу”.
Кључне речи: геоекономија, неутралност, поновна индустријализација, заштита домаће привреде

Уместо увода: мало теорије
хипотеза: Отпорност Србије на геополитичке притиске је у управној
Радна
сразмери с њеном геоекономском отпорношћу.

Порекло Геокономије
Порекло геоекономије Бару (Sanjay Baru) види у меркантилизму из 17 века. Тада су државе, ослањањем на војну моћ, настојале да обезбеђују тржишта, природна богатства и драгоцене метале. Главно начело међународне трговине било је ‒
∗
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извозити више, а увозити мање. Затим преовладава схватање о слободној трговини и lessez faire-у. Али, меркантилизам није покопан. Између два светска рата он се
у Европи вратио на позорницу међународне трговине.1 Економска криза из 2008. га
је поново оживела, пре свега у Северној Америци. Трговински рат који се тренутно
води између САД и Кине је уџбенички пример меркантилизма.
Израз геоекономија први је (1942) употребио Ренер (George T. Renner).2 Међутим, Лутвак (Edward Luttwak) остао је упамћен као „кум” геокономије3 као засебне
научне дисциплине. Он је први покушао да теоријски уобличи тај појам (Geo-Economics) у чланку „Од геополитике ка геоекономији: логика сукоба, граматика трговине”
(1990).4 Он је покушао да докаже да геоекономија има засебан предмет и метод и
да је тако раздвоји од геополитике.5 Истовремено, настојао је да геоекономију заклони и од меркантилизма и економског рата.
Главно ограничење Лутвакових разматрања јесте што његов приступ није првенствено аналитички, него нормативни: како превладавати економске сукобе међу
савезницима који су остали без заједничког спољног непријатеља.
До сада је објављено сразмерно мало дела о геоекономији. Прво значајније је Геоекономија ‒ Овладавање економским простором (1994), зборник радова, чији су
уредници и аутори ‒ Италијани Жан (Carlo Jean) и Савона (Paolo Savona).6 У Русији
је најпознатији геоекономиста Кочетов (Эрнест Георгиевич Кочетов). Његово главно
дело је Геокономија – Овладавање светским економским простором ( 1999. и
2006).7 Најзначајније дело из области геоекономије у Француској је Увод у геоекономију (1999)8, зборник радова који је Лоро (Pascal Lorot) објавио као приређивач и коаутор. У Србији је геоекономија тек у зачетку, остајући у дубокој сенци геополитике.

Појам геоекономије
Спорно је да ли геоекономија има засебну теорију, предмет и метод, што су нужни
услови да би могла бити призната за науку. Али, постоји стварност коју не може да објасни ниједна призната грана науке: сукоб економских интереса планетарних размера.
1

Sanjaya Baru, „Geoeconomics and strategy“, Survival, Vol. 54, No3, July 2012, pp. 47-58.
George T. Renner, Human Geography in the Air Age, New York, Macmillan, 1942.
3
Тако га је назвао Александр Неклесса, Концептуальные основы геоэкономики, Internet http://www.archipelag.ru/geoeconomics, 18 10 2007, str. 1.
4
Edward Luttwak, “From Geopolitics to Geo-Economics. Logic of Conflict, Grammar of Commerce”, The
National Interest, Summer 1990, pp. 17-23. Овај појам он је даље развио у делу: Turbo capitalism: winners
and loosers in the global economy, Harper and Collins Publishers, New York, 1999.
5
Појам геополитика први је дефинисао шведски политиколог Кјелен (Rudolf Kjellen) почетком 20. века.
Немачки научник Хаусхофер (Karl Haushofer) 1923. основао је часопис Zeitschrift für Geopilitik, који је постао орган пропаганде нацистичке Немачке, па је појам геополитика добио одбојан призвук. Вероватно је због тога Лутвак дефинисао појам геоекономија. – Шире о Кјеленовим схватањима у: Степић, М;
Срећковић, Ј. (2007), „Становништво и држава – актуелност учења Рудолфа Кјелена”, Гласник, Свеска
LXXXVII, Бр. 2, Српско географско друштво, Београд, стр. 79-92.
6
Paolo Savona, Carlo Jean, Geoeconomia. Dominio dello spazio economico, Editore Franco Agneli, 2-a edizione, 1997.Овде је коришћен превод на руски језик: Карло Жан, Паоло Савона, Геоэкономика, Ad Marginem , Москва, 1997.
7
Э. Г. Кочетов, Геоэкономика: освоение мирового экономического пространства, Норма, Москва, 2006.
8
Pascal Lorot, “Introduction – Pourquoi la géoéconomie”. In: Pascal Lorot (Sous la direction de), Introduction
á la Géoéconomie, Economica, Paris, 1999, p. 6.
2
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Са становишта економке теорије, геоекономија је „прекогранична политичка економија”9 заснована на „непоштеној утакмици”. Правила о „поштеној конкуренцији” која
важе на унутрашњим тржиштима не важе за геоекономију. У геоекономији не важи ни
званична идеологија о „слободној међународној трговини”. Са емпиријског становишта, геоекономија постаје основни параметар међународног поретка”,10 пошто војна
моћ губи традиционалну улогу која је одређивала хијерархију држава. Задатак
геоекономије јесте изградња стратегије за деловање државе, како би она могла да
обезбеди својим предузећима и својој привреди у целини максималне конкурентске
предности у односу на туђа предузећа и привреде.11 Хијерархија држава и њихов
утицај на међународној позорници данас се одређују све чешће економским разлозима. Управљачи држава, у тежњи да одрже или ојачају свој положај, настоје да „стекну
'геоекономску' замену за опадајућу геополитичку улогу”.12

Носиоци геоекономије
Главни носиоци геоекономије као геоекономске политике су државе и велике
пословне јединице.13 Данас међународно надметање и хијерархија држава све више зависе од економије. Док су европске државе настојале у 16. и 17. веку да увећавају војну моћ, у наше време државе настоје, пре свега, да подижу степен своје
способности у међународном економском надметању.14 Лоро наглашава да држава
има преовлађујућу улогу у освајању спољних тржишта и постизању надмоћи у технологији.15 Бару је то сликовито изразио: „застава следи трговину” (flag follows trade) , а „трговина следи заставу” (trade follows flag).16
И предузећа могу да имају геоекономске стратегије попут држава. Али, великим
предузећима треба потпора државе на светској позорници. На тај начин, између
њих и држава долази до узајамности. Државе могу имати интереса да усмеравају
велика предузећа претварајући их у својa „одабранa средства”. Међутим, и предузећа могу да користе државе као средства у међународној економској стратегији.
Постоји и треће решење: да државе и велика предузећа узајамно једни друге сматрају својим инструментима.17 „Најчешће, ипак, држава и преузеће делују усагла9

Израз политичка економија геоекономисти користе да означе „газдовање државе“, то јест економску
и развојну политику заједно.
10
Карло Жан, Паоло Савона, Выводы: геоекономика как инструмент геополитики, Internet,
http://www.archipelag.ru/geoekonomika, 17 X 2007, стр. 4-5 ( Закључак зборника на руском језику: Жан,
Савона, Геоэкономика,op. cit.).
11
Марк Урнов, Предисловие к сборнику „Геоекономика“, Internet, http://www.archipelag.ru/geoekonomika,
18 X 2007 (Предговор зборнику Жан, Савона, Геоэкономика,op. cit.).
12
Luttwak, „From Geopolitics…”, op. cit., р. 19.
13
Luttwak, “From Geopolitics…”, op. cit. p. 19.
14
Карло Жан, Pаоло Савона, Предисловие к русскому изданию сборника „Геоэкономика“, Internet,
http://www.archipelag.ru , 18. XI 2007, стр. 1.
15
Lorot, „La nouvelle grammaire.. „ op. cit., p. 16.
16
Baru, op. cit.
17
Luttwak, “From Geoeconomic …”, op. cit., p. 22.
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шено – прва помажући и подупирући амбиције другога – потпуно свесни стратешких императива једног и другог”.18
Углавном, већина писаца у држави види главног носиоца геоекономије, а геоекономију као научну дисциплину која изучава светско економско супарништво чији
су главни носиоци државе.19

Простор геоекономије
Геоекономија је, по Лутваку, игра само међу државама које су искључиле међусобне ратове. На главном попришту светске политике, где Американци, Европљани и Јапанци сарађују и надмећу се, противнички ставови могу се испољавати само економским средствима.20 У добу геоекономије и разлози и средства супарништва су економски. 21 . И Лоро сматра да геополитика губи на значају само међу западним земљама,
јер је сукобљавање око територија међу њима отклоњено. Зато међу њима превладава
геоекономија. 22 Геополитика се, по Лутваку, примењује на подручју ван Запада.
По Лороу, „... појам геокономије је данас много свеобухванији него што је првобитно имао у виду изумитељ неологизма; он обухвата димензију истински планетарну, која се не може никако ограничити само на западне земље”.23 И Кочетов
сматра да је цео свет подручје истовремено геополитике и геоекономије. Управо
њихов спој даје оно што он назива „геоекономским ратом”.24 Италијански економисти Савова и Жан сматрају да и мале земље морају водити геоекономску политику.

Средства геоекономије
Геокономија је ново издање старог супарништва међу државама. „У њему, капитал за улагање у индустрију који обезбеђује или усмерава држава је еквивалент ватреног оружја; развој производа уз субвенције државе је еквивалент усавршавања наоружања; а продор на тржиште уз помоћ државе замењује војне базе и гарнизоне на страном тлу као и дипломатски утицај”.25 Чак и када би на светској равни потпуно ишчезла војна сила и на њој остале само економске пословне
јединице, логика трговине довела би до оштрог супарништва или до стварања савеза међу њима. У оба случаја, то јест и у случају супарништва и у случају стварања савеза међу пословним јединицама, „деловање на свим странама би се
увек одвијало без обзира на границе”.26
18

Lorot, “La nouvelle grammaire …”, op. cit., p. 15.
Урнов, op. cit.
20
Lutwak, op. cit., p. 128.
21
Ibid., p. 141.
22
Lorot, „La nouvelle grammaire …“, op. cit. p. 18.
23
Lorot, „La nouvelle grammaire …“, op. cit. p. 15.
24
Кочетов, Геокономика … op. cit., стр. 312-318.
25
Luttwak, Turbo-capitalism ..., pp. 128-9.
26
Luttwak, „From Geopolitics…”, op. cit., рр. 17-18.
19
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У геоекономској утакмици користи се низ економских средстава: царинска заштита важних привредних грана, субвенционисање кључних предузећа, повлашћено кредитирање, пореске олакшице, посебно подстицање развоја одабраних
делатности, развој нових технологија, конкуренција за природне изворе и инфраструктуру и слично.27 Значај појединих земаља са становишта геоекономије зависиће од кључних области – кретања роба, финансија, људи, технологија и информација. 28

Однос геоекономије и геополитике
Заједничко обележје геополитике и геоекономије је што се баве односом снага
на међународној равни. Оне су нераздвојне. Између њих постоји динамички однос
који није дат једном заувек. Он се мења с мењањем међународних прилика.
Геоекономија је произишла из геополитике. Политика и економија су одувек биле уско повезане. Политика је увек узимала у обзир економске интересе. Са своје
стране, економија је обезбеђивала политици финансијска, технолошка и индустријска средства нужна за остваривање циљева политике. Политика је користила економију и као оружје у виду блокада и ембарга.29 Геоекономија је истовремено и
сврха и средство геополитике као праксе. Политичка моћ се од памтивека користила ради остваривања економских циљева. Оба светска рата вођена су ради прерасподеле економске моћи. И данас се ратови воде из истих разлога. Геоекономија
не значи окончање сукоба и територијалних претензија.

Разлика између геоекономије и геополитике
Између геоекономије и геополитике постоје значајне разлике.
а) Геополитика је научна дисциплина која се бави изучавањем сукобљености
иза које стоји тежња за овладавањем политичким простором, односно територијама и становништвом које живи на њима. Геокономија се бави сукобљеношћу иза
које стоји тежња за овладавањем економским простором. Њен циљ није да успостави власт над територијом, него трговинску и технолошку премоћ.
б) Геополитика се ослања на употребу силе, укључујући оружану, а геоекономија на економска средства и искључује насиље, и оружано и економско, као што су
блокада и ембарго.
в) Политички сукоби имају за исход нулти збир. Трговински сукоби то не морају
имати. И у томе може бити разлика између геополитике и геоекономије.
27

Б. А. Виноградов, Геоэкономика: современные вызовы России и миру, Институт современных
гуманитарных исследований, http://isgi.ru/article/vinogradov-ba-geoekonomika-sovremennye-vyzovy-rossii-imiru-0. (Узето: 05.06.2019)
28
Виноградов, Ibidem.
29
Savona, loc., cit.
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Геоекономски ослонци неутралности
Геоекономски изазов
Свака земља, за какав год се политички избор одлучи, мораће рачунати с геоекономским изазовима. Без обзира на географске, демографске и економске размере мора градити сопствену геоекономску стратегију ради суочавања са спољним
геоекономским и геополитичким притисцима.
Геоекономска питања заслужују највишу пажњу власти. Без узимања у обзир геоекономског чиниоца у својој унутрашњој и спољној политици, економски слаба земља не може стати на своје ноге. У савременим условима ниједна привреда се не
може оградити од спољне конкуренције. Да би се национална привреда одржала у
оштром међународном супарништву, није довољно да се брани, него мора и да
ступа у борбу. За победу је потребна мудра отвореност, уз снажну подршку домаћим моћним и изгледним произвођачима,30 а за то су потребни промишљена дугорочна целовита геоекономска стратегија и државни апарат способан да ту стратегију остварује.31

Геополитички избор
Геополитичку драму Србије Јован Цвијић је сажео у једној реченици: „Географија је највећи непријатељ Србије”. Она је постојано држи у искушењу да бира између
Запада и Истока. Србија није „Исток Запада и Запад Истока”, као што смо научили
од Светог Саве. Она, једноставно, није ни Исток ни Запад. Просторно је одвојена
од словенског света, а Запад је не признаје за Европу. Географски усуд је Србију
сместио на расед Европе. На коју год би се страну определила, нашла би се на рубу једне или друге тектонске плоче – на источном рубу Запада и на западном рубу
Истока. На додиру тектонских плоча увек је трење највеће и последице најразорније. У садашњем односу снага у Европи Србија не би смела да било који избор сматра „избором без замене”. За избор чије су последице неповратне увек се мора
имати времена.32 Због тога је неутралност спасоносни заклон.
Народна скупштина Републике Србије званично је прогласила војно-политичку
неутралност. Истовремено, власти су се определиле за учлањење у Европску унију. С Истока је наговештена могућност за приступање Евро-азијској заједници. Али,
неутралност Србије нема међународноправно признање као у случају Швајцарске.
Учлањење у Европску унију није на видику, а Евроазија је подухват са још увек нејасним обрисима.
30

Према: Урнов, op. cit.
Ibid., стр. 3.
32
Благоје С. Бабић, „Србија и Нео-Евроазија: геоекономска страна”. У: Миломир Степић и Живојин
Ђурић (приредили), Србија и евроазијски геополитички простор, Институт за политичке студије, Београд, 2015.
31
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Постоји један економски закон који делује безизузетно, као закон Земљине теже:
Све има цену, а сваку цену неко мора да плати. Сваки избор који Србија направи
имаће цену. Велика невоља наше државе јесте што се судбоносне одлуке, као што је
избор будућег геополитичког и геоекономског усмерења, доносе без одговарајуће
припреме. У нас није направљена озбиљна анализа трошкова и користи ни за један
од избора пред којима се Србија налази. И улазак у ЕУ и останак изван ЕУ имају и
трошкове и користи. Исти је случај и с Евроазијом. Јавно мњење нема уверљив ослонац за опредељивање за било који избор. Очигледно, земља је пред тешким избором: да ли је „пут у Европу“ „решење без замене”, да ли је Евроазија боље решење?
При сваком избору Србија је изложена геополитичким притисцима. Питање је колика
је њена геоекономска отпорност на те притиске? Географија Србију упућује да војује
за неутралност попут Швајцарске. За то би јој био нужан нови геоекономски успон.

Геоекономски успон
У време Друге Југославије Србија је имала геоекономске претпоставке идеалне
за међународну неутралност. Постојао је уравнотежен однос између Запада и Истока. Био је остварен привредни успон упоредив с успоном најуспешнијих земљама
у свету. У њој је била врло успешно примењена теорија „полова развоја”. У периоду од петнаестак година, до 1972, Србија је створила „привредно чудо”. По стопи
привредног раста била је равна Јапану из доба његовог „привредног чуда”. Заснована је целовита структура привреде, какву није имала ни једна друга мања земља.
У свим важним привредним гранама Србија је створила дивовска предузећа, способна за утакмицу на светском тржишту.
„Електронска индустрија”, створена у Нишу заслугом инжењера Владимира Јасића, спадала је у ред највећих предузећа електроиндустрије у Европи. Фабрика аутомобила „Црвена застава” у Крагујевцу, коју је изградио инжењер Првослав Раковић,
непосредно и посредно је запошљавала око 300.000 људи. Ђердапска хидроелектрана, за чију изградњу је најзаслужнији инжењер Панта Јаковљевић, била је највећа
на свету. Предузеће „Енергопројект”, на челу с инжењерима Живком Мучаловом и
његовим претходницима и наследницима, на светском тржишту добијало је послове
у надметању с највећим предузећима Запада. „Пољопривредни комбинат Београд”,
на челу с инжењером Петром Зечевићем, постао је једно од највећих и најуспешнијих пољопривредних предузећа у Европи, који у пољопривредној технологији није
имао шта да научи на Старом континенту. „Генералекспорт” је био међу осам највећих спољнотрговинских предузећа у Европи, а Робне куће „Београд”, које је развио
Чеда Јелинић, са четрдесет пословних јединица у Југославији, биле су један од највећих трговинских ланаца на континенту. „Београдска банка” била је међу сто двадесет највећих банака у свету. Другим речима, Србија је имала предузећа довољно
моћна да буду ослонац у међународној геоекономској утакмици.
Тек се у време блокаде, наметнуте 1992. године, видело колико је Србија имала
далековиду економску и геоекономску визију после Другог светског рата. Захваљујући управо ономе што је створила у то доба, постала је чудо и у деведесетим годинама. Успела је да издржи блокаду каквој није било равне и да надживи агресију НАТОа. У Србији је у потпуној блокади све функционисало много боље него у многим зе-
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мљама које су уживале подршку целог Запада. Објашњење је једноставно: Србија је
из доба свог „привредног чуда” наследила модерну привреду, са целовитом структуром ‒ све виталне гране индустрије, модерну пољопривреду и сопствене енергетске
изворе. Висока техничка стручност омогућавала јој је да производи замену увоза за
више хиљада ставки. То јој је помогло да опстане упркос потпуној блокади. И данас
се Србија ослања на тековине свог некадашњег „привредног чуда”.
„Привредно чудо” Србије остварила је, пре свега, инжењерска елита. Она је водила и владу и привреду. Успевала је да користи благотворна дејства и тржишта и
државе. Инжењери су били најбољи управљачи, градитељи и привредници. Били
су остављени на миру, јер савезни врх власти у Југославији није инжењере сумњичио да би могли да „идејно застрањују”.33
Привреда Југославије, а поготово Србије, одолела је ударима федералног врха
, који су јој нанели велику штету.34 Са у основи здравом структуром, привреда је сачувала високу отпорност на спољне и унутрашње ударе. Тако је Југославија геоекономски била припремљена за неутралност. То је схватао и део њеног политичког
врха. У време доживотног председника Југославије ,три министра иностраних послова из Србије: – Константин-Коча Поповић, Марко Никезић и Мирко Тепавац35
тражили су да Југославија уместо несврстаности води политику неутралности. Због
тога су морали да промене занимање, а Југославија је пропала.

Нова геоекономска стварност
За малу земљу као што је Србија, која се определила за међународнополитичку
неутралност, такав избор претпоставља одговарајуће ослонце на спољном и на
унутрашњем плану. Главни ослонац на међународном плану је уравнотежен однос
са међусобно супротстављеним великим силама, како не би била сувише економски зависна ни од једне од њих. Главни ослонци на унутрашњем плану јесу домаће
предузетништво и однос домаћег становништва према својој држави. Политика неутралности Србије је рањива на обе равни.

Међународна раван
Главна слаба тачка геоекономије Србије је што је сувише европоцентрична. Србија је економски високо зависна од „Све-Европе”. Нема замене ни за Запад ни за
Исток. У 2017. години Европска унија је учествовала у извозу Србије са 65%, а у
увозу око 60,23%. Дакле, готово две трећине спољне трговине Србије одвија се с
Европском унијом. У истој години извоз у земље ЦЕФТА, које су део Европе, износио је 19,48%, а увоз око 4,2%. Русија је учествовала са 5,18% у извозу и са 7,87%
у увозу. То значи да је у 2017. у оквиру Европе остварено око 89,66% укупног изво33

Благоје Симов Бабић, Поход црвеног лаписа, Издање писца, Београд, 2015.
Видети одељак „Нова геоекономска стварност“.
35
Перо Симић, Броз против Тита, Лагуна, Београд, 2014.
34
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за и око 71,3% увоза Србије. Квалитативна зависност од увоза из Русије је посебно
висока, јер се ради о ставкама нужног увоза, као што су енергенти. Поређења ради,
у истој години извоз у Кину износио је 0,19%, а увоз из Кине 7,47%. У све остале земље извоз је износио 0,88%, а увоз 11,81%.36
На тржишту Европске уније привреда Србије се судара с технолошки надмоћном конкуренцијом најразвијенијих земаља и нових земаља чланица ЕУ. Малој земљи, притешњеној конкуренцијом на тржиштима Европе, природан излаз би био
развој економских односа с Азијом, који су данас далеко од пожељног. Вредност
укупне размене Србије с главним азијским партнерима мањи је од статистичке грешке у њиховим платним билансима. Исто тако, збир вредности извоза Србије у ове
земље мањи је од ставке „грешке и пропусти” у њеном платном билансу. Ниједно
наше велико предузеће, ни банка, који су успешно пословали у Азији није опстало.
Пословодни кадар који је познавао начин пословања с Азијом је ишчезао, па је Србија постала „неписмена” за пословање у Азији.

Нови баук кружи Европом
Са становишта геоекономског положаја Србије посебну улогу има Немачка. Она
је појединачно њен најважнији спољноекономски партнер. Немачка је на првом месту по увозу, а на другом месту по извозу из Србије. Такође, представља веома важан извор капитала и технологије. У Србији послује око 350 немачких улагача, који
запошљавају око 30.000 људи.37
Геоекономисти сматрају Немачку најпотцењенијом светском силом. Она је „После пораза у два светска рата успела да се прибере и постане економском локомотивом Европе”.38 После Другог светског рата дуго се сматрало да је „економски див,
а политички патуљак”. Ипак, захваљујући свом „привредном чуду” постала је и политички див. Она наставља традиционалну тежњу за претварање Средње и Југоисточне Европе у своју утицајну зону. У томе не користи војну, него геоекономску
„реалполитику”. „За разлику од прошлог века, савремена немачка експанзија заснива се на науци, образовању, култури и економији”.39
На светском тржишту Немачка се успешно надмеће са две водеће економске
силе – САД и Кином. Нагомилала је трговински суфицит чак већи него Кина. Стекла
је и повлашћени положају у „еврозони”, а евро је постао њена полуга као што је некада била дојчмарка. У немачкој политици посебно велики утицај имају крупна извозна предузећа и предузећа која инвестирају у иностранству. У одбрани тих предности она је непопустљива, што је показала у току кризе евра.
Укратко, захваљујући расту своје економске моћи и крутој дипломатији, Немачка је
достигла „полухегемонистички” положај, бар у Европској унији која је постала моћан
ослонац њеног утицаја у свету. Тако је у миру постигла оно што није могла у рату.
36

Извор: Привредна комора Србије.
Извор: Завод за статистику Републике Србије.
38
Виноградов, нав. дело.
39
Ibidem.
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Србија је и геоекономски и геополитички притешњена растом немачког утицаја
у њеном ужем и ширем окружењу. Тај утицај је толико велики да чланице „вишеградске групе” постављају на дневни ред и питање неједнаке размене с Немачком.
Заблуда је да је Немачка привреда, која је у 1999. сматрана „болесником еврозоне”40, оздравила захваљујући Шредеровом (Gerhard Schröder) закону о прекаријату („закон Хartz”). „Оздрављење” је, у ствари, ослоњено на неједнаку размену са земљама средње и источне Европе.41 Немачка измешта производњу у суседство, где
су трошкови производње много нижи. Од Варшаве до Будимпеште просечне најамнине чиниле су једну четвртину најамнина у Берлину у 2010. години. Поред тога,
ове земље су близу, па су и трошкови превоза ниски. 42 Другим речима, треба рачунати с тим да је Немачка високо заинтересована за уже и шире окружење Србије и
да стога треба рачунати на постојаност њеног притиска.
Слаба је утеха што се и Немцима дешава да погреше у рачуну. Суочавају се с
неурачунатим ризиком. Својим геоекономским успехом подривају темељ свог међународног политичког утицаја – Европску унију. Да би једна земља била језгро гравитације у једној заједници морала би имати дефицит у размени с њеним чланицама. У ЕУ је обрнуто. Немачка има суфицит у размени са скоро свим чланицама и
он делује центрифугално. Друге чланице, у страху од пада у дужничко ропство према Немачкој, покушавају да траже излаз на другим странама.

Одсуство „меке моћи”
Једино подручје спољно економских односа у којем Србија одржава доста уравнотежене односе јесте прилив страних улагања. Истина, „Све-Европа” је главни извор и
капитала и технологије за привреду Србије. Главни улагачи у домаћу привреду су из
Европске уније и Русије. Улагања из Русије су значајна, посебно у квалитативном погледу – развоју енергетике. У најновије време Кина постаје све важнији извор капитала,
а ускоро вероватно и технологије. И САД имају знатна улагања у нашој привреди.
Међутим, у погледу учешћа у међународном кретању капитала Србија је једнострана. Углавном је само увозник капитала. По извозу капитала је на последњем месту међу
земљама у транзицији, што има неповољне последице. Прво, Србија је сувише рањива
за случај финансијских поремећаја у окружењу. Страним улагачима је признато право
на изношење (репатријацију) и добити и главнице. То значи да се из ње могу повући по
своме нахођењу, без обзира на могуће последице по привреду и друштво Србије.
С друге стране, као земља с мало улагања у иностранству, Србија има малу
„меку моћ”. То је у супротности с њеном традицијом. У 19. веку само су САД биле
привлачније за усељавање него Србија, која је привлачила не само страна улагања
40

The Economist, 3. јуни 1999.
Stephen Gross, „ The German Economy and East-Central Europe “, German Politics and Society, vol. 31,
no 108, New York, automne 2013.
42
Pierre Rimbert, „Le Saint Empire économique allemand - Délocalisations de proximité en Europe Centrale“,
Le Monde diplomatique, Février 2018, p. 13. https://www.monde-diplomatique.fr/2018/02/RIMBERT/58356
(Приступ: 11.2018). - Да би контејнер из Шангаја стигао до Ротердама требају четири седмице, а свега
пет сати из Младе Болеславе код Прага до Волфсбурга.
41
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него, што је још важније, стране стручњаке, који су дали немерљив допринос развоју њене науке, културе и привреде. Данас Србија спада у земље из којих је исељавање, посебно стручне радне снаге, највише.
Другим речима, у 19. веку Србија је, као и САД, била „земља наде”. Данас то није. У званичној економској политици много већа пажња придаје се страним него домаћим улагањима. Тек са новим привредним успоном Србија ће моћи поново да
постане земља наде.

Унутрашња раван
Тектонски удари
Успон привреде Србије успораван је почев од 1972. године. Разлог је разградња државе и тржишта. Прво је врх савезне власти извршио државни удар
против Србије.43 Оборена је законита власт на челу са Марком Никезићем, која
је сматрана најпросвећенијом у Југославији. Државни удар против управе у Србији пропраћен је не мање опаким ударом против њене привреде. Под оптужбом за „техноменаџерство” у привреди Србије извршена је смена најуспешнијих привредника. Србија је доживела још једну „сечу кнезова” од које се никада
неће опоравити. Из привреде и државне управе искључно је око 16.000 најискуснијих људи.44
Променом Устава 1974. извршен је нови државни удар и против Србије и против Југославије. Увођењем права вета у одлучивању у државним органима долази
до одузетости и савезне и републичке управе. У 1975. уследио је нови удар – Закон
о удруженом раду, који је разбио сва велика предузећа на ООУР-е, од којих је сваки добио право вета. Највећу штету претрпела је Србија. Прво, највећа предузећа
су била на њеној територији, а, друго, уведено је начело да ООУР-и припадају републици на чијем су подручју. Тако је извршена конфискација великог дела капитала привреде Србије. Завршни удар било је увођење „платно-билансних позиција
република и покрајина” које је омогућило анархију у спољном задуживању Југославије која је, најзад, средином 80-их година банкротирала.45
Привреда Србије доживела је нова страдања по разбијању Југославије проузроковано и споља и изнутра. Главни спољни удари били су блокада из 1992. и агресија НАТО-а из 1999. године. По привреду Србије уследили су још погубнији удари
изнутра. Они су производ имитаторског наметања „новог либерализма”, чија је суштина глобализација тржишта, односно уклањање заштите тржишта, пре свега малих земаља, и потискивање улоге државе у корист предузећа. У нашој „званичној”
економској науци и званичној економској политици превладало је пре скоро двадесет година ово „ново слободарство”. Главни постулати били су: „отварање тржишта”, приватизација по сваку цену и „послеиндустријско друштво”.
43

Позајмљено од филозофа Михаила Марковића.
Latinka Perović, Dominantna i neželjena elita, izdavač Dan Graf, Beograd, 2015.
45
Благоје С. Бабић, Поход црвеног лаписа, издање писца, Београд, 2015, стр. 315 и следеће.
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Цена „слободарства”
Свака држава треба да, без обзира на званичне постулате, штити своју привреду, изналазећи мање или више уверљива оправдања. Лоша дејства протекционизма преваљују се на слабе, а повољна припадају моћним привредама. Quod locet
Jovi, non licet bovi.
Уверљиве су оцене да је протекционизам других држава штетан за нашу привреду, што се може и израчунати. Међутим, штету коју је привреда Србије претрпела и
трпи од њеног „слободарског” режима спољне трговине није могуће израчунати.
Штета која се може нанети једној привреди има два дела. Један је основна штета (damnum emergens), а други пропуштена добит (lucrim cessans). Прву је лакше
израчунати него другу. У овом другом случају одлучујуће је колико је умањена способност привреде да ствара доходак.
Блокада је нанела привреди Србије огромну штету, пре свега ограничавањем
могућности за пуно коришћење њене производне моћи. Тако је настала велика пропуштена добит у виду смањења националног дохотка. Међутим, блокада није уништила ни производна постројења ни људски капитал – стручну радну снагу. Привреда је очувала способност да ствара доходак, и да тако „покрије” штету од блокаде. Чим је блокада скинута, 1995. године, стопа раста износила је 9% годишње.
Агресија НАТО-а нанела је огромну „основну штету”, разарањем дела производних постројења и инфраструктуре, али није уништила људски капитал ‒ стручну
радну снагу. С очуваним материјалним и људским капиталом привреда је сачувала
способност за стварање дохотка.
„Слободарски режим” спољне трговине и приватизација нанели су већу штету привреди Србије него блокада и агресија НАТО-а заједно. Јер, много више су умањили
њену способност да ствара доходак. Привреди, изнуреној блокадом и агресијом, била
је нужна заштита како би могла да се изврши обнова производне моћи. Десило се
обрнуто. У 2001. „слободарским” режимом спољне трговине домаћа привреда је изложена разорној спољној конкуренцији. Уследила је приватизација која није довела до
мењања својине над производним постројењима него до њиховог физичког уништавања. Индустријски средње развијена земља је разиндустријализована. Стручна радна
снага – пословође, инжењери, техничари, квалификовани радници – искључени су из
привреде да би били принудно расшколовани. Тако је изгубљен огроман и материјални и људски капитал и битно умањена способност привреде да ствара доходак.
Од „слободарског” режима спољне трговине није страдала само индустрија него
и пољопривреда. Док у другим земљама пољопривреда ужива заштиту и високе
субвенције, наша пољопривреда је изложена опорезивању и надмоћној страној
конкуренцији. Последице су не само економске него и демографске, политичке и
безбедносне. Страни малопродајни трговински ланци запосели су тржиште. Нашим
пољопривредницима се више не исплати да улажу у развој пољопривреде. Због тога она технолошки касни и даље губи конкурентну способност. Тако се нашла у зачараном кругу опадања. Исход је пустошење села и расељавање Србије.
Углавном, питање је да ли је уопште могуће израчунати штету коју је привреда Србије претрпела и даље трпи због „слободарског” режима спољне трговине.
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То не значи да Србија може вратити царински систем какав је имала до абдикације од економске суверености из 2001. године. Међутим, иако врло важна, царинска заштита није једино средство заштите домаћег тржишта, односно домаће
привреде.

Разиндустријализација
Разиндустријализација је главни узрок невоља које и данас притискају наше друштво: висока незапосленост, висок дефицит трговинског биланса, висока спољна задуженост, посртање пољопривреде, заостајање у технолошком развоју. Што је најгоре, с
привредом у депресији, уз високу незапосленост, слобода прекограничног кретања људи прети опасношћу од исељавања радно најспособнијег дела становништва.
У нашој економској науци често се сматрало да је настојање на поновној индустријализацији анахронизам, уз образложење да смо у „послеиндустријском добу” у
којем су услуге најважнији део домаћег бруто производа. С тим у вези, Сједињене
Државе су помињане као доказ. Међутим, превиђало се да је развој услуга у САД
производ највишег степена развоја технологије – информатика, телекомуникације,
банкарство, финансијска тржишта, осигурање, саобраћај, ваздухопловна и васионска технологија и слично. Сједињене Државе су задржале индустрије с највишом
додатом вредношћу, односно индустрије знањем високо садржајне, док су индустрије с нижом додатом вредноћу, високо садржајне телесним радом, препустиле
другим земљама. Зато се САД означавају као „послеиндустријско друштво” или, како се на Западу говорило, „разиндустријализовано друштво”.
У Србији висок удео услуга у ДБП-у није проистекао из њиховог раста, него захваљујући „разиндустријализацији”, односно физичком уништавању дела индустрије. С обзиром на огроман пад индустријске производње, Србија се нашла у опасности да се, због
разиндустријализације, нађе на супротном полу од САД – као „преиндустријско друштво”.
Међутим, и у САД су утихнуле успаванке о „послеиндустријском друштву”. Чињеница да огромна рефлација, почев од избијања кризе 2008. године – убацивање
у оптицај небројених милијарди долара – није довела до брзог оживљавања конјунктуре, скренула је пажњу на слабу тачку америчке привреде – управо „раз-индустријализацију”. Повећавање платно способне тражње у САД рефлацијом потпомаже опоравак индустрије у другим земљама, као што је Кина, чије производе Американци и даље масовно купују.46 Институт за међународне економске односе у Вашингтону указао је на нужност поновне индустријализације САД. У то сврху и образовни систем треба да буде преуређен, како би производио много више инжењера
и техничара него данас.47
Криза је отрезнила и другу светску велесилу ‒ Русију, која је, такође, доживела
разиндустријализацију. Руско вођство открило је да није на време усмеравало високе приходе од извоза сировина у поновну индустријализацију. И у Србији је до46

Кругман је због тога програм рефлације министра финансија САД Полсона (Henry Merritt Paulson) од 700 милијарди долара назвао „новац за корпу за отпатке”. Видети: Paul Krugman, „Cash for Trash“, New York Times,
2109.2008. In: https://www.nytimes.com/2008/09/22/opinion/22krugman.html . Преузето 23.06.2019.
47
Сама Индија производи више инжењера него САД и Западна Европа заједно.
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шло до касног буђења. Тек је с растом незапослености, која се приближава стопи
од 20%, економска политика почела да открива важност производног дела привреде. Ту је и одговор на питање где треба тражити излаз из кризе.48

Домети „родољубља”
За отпорност малих земаља према страним притисцима од битног значаја је и
однос грађана према својој држави. Постоје две врсте „родољубља”: власничко и
поданичко. И власници и поданици имају исти циљ: одбрана извора средстава за
опстанак. Власници бране земљу јер их она храни, а поданици бране онога који их
храни. Када је 1914. године Србији објављен рат, сви пунолетни земљорадници су
се добровољно јавили на мобилизацију. Њима нису били потребни позиви. Позиви
се уручују поданицима на кућну адресу, под условом да на њој буду затечени.
То историјски није ново. Да би неко био сматран грађанином Старог Рима, морао је имати quiritium, то јест поседовати бар педаљ римске земље. То је сматрано залогом да ће бранити Рим. Нису без разлога Стари Римљани говорили: „O
agricole semper custodia patriae eratis et eritis”. Хегел је сматрао да су власници
земље „супстанцијални сталеж”. Вероватно најслабија страна наше геоекономије
јесте што није схваћен судбоносни значај домаћег пољопривредног предузетништва. Стога се села празне, па земља остаје без земљорадника, а држава без
бранилаца.
Наша држава нема довољно снажан ослонац у домаћем предузетништву ни
ван пољопривреде. Прво, банковни систем је скоро у целини у страним рукама,
друго, страни трговински ланци запосели су малопродају, а тиме и домаће тржиште на штету изворно домаће индустрије и пољопривреде и треће, неразумна
либерализација из 2001. и истовремено неразумна приватизација довршиле су
разарање домаће индустрије. Србија је остала без прерађивачке индустрије, која
је, иначе, главни стуб народне одбране. Домаћа индустрија је слаба, а нова индустрија је, углавном, у рукама странаца. Најзад, 2008. године, Споразумом о придруживању ЕУ, странцима је признато право да као и домаћи држављани могу да
купују обрадиво земљиште, што није могуће у „Старој Европи”, а чему се супротставила и „Нова Европа”. Распродајом обрадиве земље ризикује се укидање
основа за опстанак народа. Најзад, домаћи „родољуби” изнели су велики капитал
у иностранство.
Постоји стварна опасност да сва важнија средства за производњу пређу у руке
странаца. Ако странци у Србији постану поседници целе привреде, цео народ ће
постати поданички. Поставља се питање: шта ће тада он да брани ‒ страну поседничку класу која га храни? А ко ће онда бранити Србију?
Све то слаби геоекономски положај Србије и чини је подложном геополитичким
притисцима. У мери у којој домаћа привреда буде прелазила у руке станаца, неутралност Србије постајаће љуштура чији опстанак неће зависити од њеног избора,
него од нагодбе међу страним силама.
48

Објављено у зборнику радова: Економско-финансијски односи Србије са иностранствопм – Нужност
нове стратегије, Научно друштво економиста и Економски факултет Београду, 2009, стр. 129-136.
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Пут спаса неутралности
Народ вели да је живот као вода. Увек нађе неки излаз. Економисти сматрају да
није свеједно на који начин се излаз остварује. Разлика је у цени. Стихија је редовно
скупља од промишљених решења. У случају Србије најбоље решење је, изгледа, радити обрнуто од онога што је Србију од земље „привредног чуда” претворило у земљу сиромаха: задржавање главних привредних полуга у рукама државе, обнова
производних делатности, заштита домаћег тржишта, подстицање израстања домаћег
предузетничког слоја, подстицање повратка исељеника и избеглог капитала.

Способна државна управа
Привреда не трпи догме. Ниједна привреда на свету није се развила на само
једној доктринарној основи. Све успешне економске политике биле су и јесу еклектичке. Ниједна привреда није се развила само на улози државе нити само на улози
тржишта. Повремено отказују и држава (government failure) и тржиште (market failure). Најуспешније су привреде у земљама у којима су владе најуспешније користиле
развојне могућности и државе и тржишта истовремено.
Светска привредна криза, започета 2008, довела је у питање до тада владајућу
идеологију – неолиберализам и његов битне састојке – глобализацију тржишта и
потискивање улоге државе у привреди. Управо је светски геоекономски рат вратио
државу да светску економску позорницу. Земље које су препоручивале неолибералне постулате другима, данас их замењују растућом улогом државе, поготово у
међународним економским односима. Према томе, није питање какву улогу држава
треба да има у привреди Србије, него колико је државна управа способна да помогне својим предузећима, нарочито у међународном надметању. У ту сврху мора располагати полугама за усмеравање развоја привреде и њену заштиту.
Још увек није касно упозорити да голорука држава не може створити међународно
конкурентну привреду. Она нужно мора држати главну полугу привредне конјунктуре и
привредног развоја – банкарство, које не мора у целини бити у својини државе, али
мора претежним делом бити у домаћим рукама, а у целини под строгим надзором Народне банке Србије.49 Сувереност над банковним системом је предуслов за монетарну сувереност државе и аутономију у усмеравању развоја домаће привреде.50

Обнова производних делатности
Србија нужно мора бити претежно произвођачко друштво. Она нема ни природних ни правних претпоставки за послеиндустријско друштво и не може опстати на
услужним делатностима. У развоју туризма нема природних услова да се мери ни са
49

Бранко Павловић, „Да ли треба продати Комерцијалну банку, Политика, 8. јуна 2019.
Сматра се да би продаја Комерцијалне банке, последње велике банке која је учествовала у стварању некадашњег привредног успона, што је у најави, била последњи ексер у мртвачки сандук
некадашњег „привредног чуда“ Југославије и Србије.
50
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приморским ни са алпским земљама. Главнина осталих услуга – банкарство, осигурање, трговина, туризам, угоститељство –претежно је у рукама странаца. Према томе, Србији преостаје обнова производних делатности – индустрије и пољопривреде.
У свим успешним привредама индустрија је одигрaла улогу локомотиве развоја.
Поновна индустријализација, на новим технологијама, пут је за израстање Србије
из економске и друштвене кризе. На добром је путу у развоју информатичке делатности, али она не може решити главно друштвено питање Србије – незапосленост.
Ове делатности захтевају висок ниво знања и низак ниво физичког рада. Србија
мора да подстиче и развој класичних индустријских делатности. Ниједна од тих делатности у свету није напуштена. Напуштене су само застареле технологије.

Јачање домаћег предузетништва
Геоекономска стварност намеће стварање моћних домаћих предузећа. Домаћим предузетницима мора се признавати третман какав се признаје страним и на
друге начине потпомагати израстање домаћег предузетничког слоја који би временом, преко тржишта, могао да врати у домаћи посед главни део домаће привреде,
без обзира на облик својине – приватну, државну или задружну. Без ослонца на домаће предузетништво нема стварне суверености домаће државе.
Не може се закључити да Србији није потребан страни капитал. Призивају га све
земље, а нама је потребан из много разлога. Али, државе које домаћински воде своје
привреде, стварају услове првенствено за развој домаћег предузетништва. По правилу, страни предузетници најрадије улажу капитал у земље у којима су услови за домаћи капитал најповољнији. Идеал страних предузетника у развијеним земљама је
да добију „национални третман” у њима, односно да њихова предузећа имају исте
услове привређивања као домаћи. У нас је обрнуто. Идеал домаћих предузетника је
да у домаћој привреди добију третман какав у њој имају страни предузетници.

Заштита домаће привреде
Одговарајућа заштита је conditio sine qua non развоја домаћег предузетништва.
Поучно је искуство развијених земаља у избору режима спољне трговине. Представљајући амерички став према међународној трговини, један амерички професор је
рекао: САД су за слободну међународну трговину кад год је то у њиховом интересу,
а за протекционизам само кад је то у њиховом интересу. У Уговору о Светској трговинској организацији скоро две трећине штива односи се на ограничења слободе
међународне трговине. У њему је изричито предвиђена заштита нових индустрија
(infant industry argument). Нажалост, скоро сва наша данашња индустрија је нова.
Спољнотрговински режим Европске уније је њено јединствено тржиште претворио
у тешко доступну тврђаву. У спољнотрговинском режиму Европске уније постоји
огроман број нецаринских препрека међународној трговини.51 Дакле, постоје моћна
51

Ивана Поповић Петровић, Административне процедуралне нецаринске баријере и изградња
институционалног капацитета, Економски факултет Београдског универзитета, Београд, 2015, стр. 290-1.
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средства нецаринске заштите. Домаћа држава има правних могућности да штити
домаћу привреду максималним коришћењем могућности које пружају Уговор о
Светској трговинској организацији, спољнотрговински режим Европске уније и искуство развијених земаља.

Закључак
Отпорност Србије на геополитичке притиске је у управној сразмери с њеном геоекономском отпорношћу. Геоекономски положај Србије данас није завидан. Земља је подложна и геоекономским и геополитичким притисцима. Политика неутралности је заклон од ризика избора између Истока и Запада.
Неутралност нема довољно поуздану економску основу ни на унутрашњој ни на
спољној равни, тако да више зависи од спремности спољних сила да је допуштају
него од економске снаге Србије да је брани.
За јачање геоекономске отпорности нужни услови су: способна државна управа,
поновна индустријализација, заштита домаће привреде и подстицање успона домаћег предузетништва. Само тако Србија може поново постати „земља наде”. У
сваком случају, мора се имати у виду проверено искуство: „Ко не храни своју војску,
храниће туђу”.
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сновну тезу рада чини став да је у случају српске нације (њеО
ног историјског искуства, садашњости и будућности) демографска димензија стратешке културе једна од кључних и детерминишућих. Tекући демографски показатељи српске нације (изразито неповољни), као и перцепција великих демографских губитака из ратова
у 20. веку, кључно утичу на формирање савремене српске стратешке
културе, чије су главне одлике изражен опрез када је реч о примени
силе у међудржавним и међуетничким односима, односно гајење одбојности према рату, без уважавања чињенице да је рат некада једино средство стицања, односно очувања слободе. У раду су коришћене спознаје из младе научне дисциплине – политичке демографије,
која изучава политичке последице демографских промена. Изнети су
подаци и других истраживача о српским демографским губицима у
20. веку, и објашњено је како се та чињеница рефлектовала на српску стратешку културу. Такође, у раду је изнета теза о ломљењу тзв.
консензуса о оружаној борби током Другог светског рата у Србији као
и о томе да је један, суштински маргиналан дискурс о сврсисходности те борбе постао доминантан у српском политичком вођству у првим деценијама 21. века.
Кључне речи: стратешка култура, демографски губици, политичка демографија, рат, стратегија

Увод у концепт стратешке културе
стратешке културе појавио се у литератури о безбедности пре отприлиКонцепт
ке четири деценије у Сједињеним Државама. Његову појаву, поред осталог,
1

∗
Рад је реализован у оквиру пројекта „Србија у савременим међународним односима – стратешки
правци развоја и учвршћивања положаја Србије у међународним интегративним процесима – спољнополитички, међународни, економски, правни и безбедносни аспекти” Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, бр. 179029.
∗∗
Др Небојша Вуковић, nebojsa@diplomacy.bg.ac.rs
1
Током хладног рата, када је већ успостављен баланс у атомском наоружању и офанзивним способностима између две суперсиле, Џек Снајдер (Jack Snyder) увео je, 1977. године, категорију културе у студије
безбедности, покушавајући да развије теорију стратешке културе, како би целовитије објаснио совјетску ну-
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условила је потреба за бољим разумевањем и сагледавањем стратешког поступања
и размишљања појединих држава и нација, односно њихових политичких и војних
елита. Мада захтев да се преко изучавања карактера једне нације, њене прошлости,
друштвене структуре, као и географског окружења, дубље мисаоно продре у њен
стратешки алгоритам, из данашње перспективе делује разумљиво. Ипак, треба рећи
да се платформа стратешке културе у научној и стручној јавности прихватала прилично споро, уз знатна успутна оспоравања, недоумице и проблематизације.
Деценијама пре појаве овог концепта у науци, крајем 70-их година, поједини аутори су покушавали да опишу тзв. начине рата, односно ратовања (ways of war/warfare)
који су карактеристични за поједине нације. Тако је Бејзил Хенри Лидл Харт (Liddell
Hart) 1932. године објавио књигу о британском начину вођења рата – British Way in
Warfare, док је неких четири деценије касније, амерички историчар Расел Вејгли (Russell Weigley) публиковао дело о америчком вођењу ратова – The American Way of War.
Образац ратовања западне цивилизације у целини обухватно је сагледао Виктор Дејвис Хансон (Victor Davis Hanson) 1989. године, у књизи The Western Way of War.
Ипак, концепт стратешке културе је сложенији, шири и разноврснији садржајем.
Док су се наведени аутори фокусирали на оперативно-стратегијски ниво употребе
оружане силе, концепт стратешке културе се односи, како на период рата, тако и на
време мира, обухвата и (евентуално) вођење рата, и још више његову припрему
(процене и перцепције извора могуће агресије цивилнoг и војног врха једне државе),
као и само становиште једног друштва у односу на сврсисходност употребе силе ради решавања политичких проблема. Укратко, у концепту стратешке културе тежи се
ка одговору на питање како култура једне нације утиче на њено стратешко понашање. Да је реч о сложеном појму, сведоче дефиниције које покушавају да одреде његов садржај. Према схватању Кери Лонгурс, „стратешка култура је посебан корпус
(dinstictive body) веровања, ставова и пракси, који се тичу употребе силе, којег се придржава колектив, и који настаје постепено, током времена, кроз јединствен дуготрајан историјски процес”.2 По мишљењу Кена Бута, стратешка култура подразумева
„националне традиције, вредности, ставове, обрасце понашања, навике, симболе,
постигнућа и посебне начине прилагођавања окружењу, и решавања проблема наклеарну доктрину. Из тог периода потиче и прва дефиниција стратешке културе која је изведена у његовој
монографији – The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations. Увиди из његовог пионирског дела даље су развијани и разрађивани у књизи Кена Бута (Ken Booth) – Strategy and Ethnocentrism
из 1979. године, и чланку Колина Греја (Colin S. Gray) – National Style in Strategy: The American Example, из
1981. године. За историју развоја мисли о стратешкој култури веома је важан опус Аластера Ијана Џонстона, у коjeм се издвајају чланак Thinking about Strategic Culture (1995) и монографија Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History (1995), као и чланак Strategic Culture Revisited: Reply to Colin
Gray (1999). Поред Џонстона, вредне доприносе концепту стратешке културе дали су и Дејвид Џонс (David
R. Jones), са радом Soviet Strategic Culture (1990), и Кен Бут, са чланком The Concept of Strategic Culture Affirmed (1990), који су објављени у зборнику Strategic Power: USA/USSR, опет Колин Греј са књигом Modern
Strategy (1999), у којој је једно поглавље посвећено овом концепту, и чланком из исте године – Strategic Culture as Context: The First Generation of Theory Strikes Back, као и Кери Лонгурс (Kerry Longhurst) која је аутор
књиге Germany and the Use of Force (2004), као и чланка The Concept of Strategic Culture (2000). Лоренс Сондаос (Lawrence Sondhause) је управо дефиниције стратешке културе од Снајдера (1977), Бута (1990), Џонстона (1995), Греја (1999) и Лонгурсове (2004) издвојио као најрепрезентативније. Видети: Lawrence Sondhaus, Strategic Culture and Ways of War, Routledge, London and New York, 2006, p. 124.
2
Kerry Longhurst, Germany and the use of force, Manchester University Press, Manchester and New York, 2004, р. 17.
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спрам претње силом или употребе силе”.3 Када је у питању носилац стратешке културе (да ли се говори о одређеној групи унутар једне заједнице или о заједници у целини), дефиниција Џека Снајдера је прецизнија, и каже да је стратешка култура „свеукупност идеја, условљених емоционалних одговора, и образаца уобичајеног понашања, коју су чланови националне стратешке заједнице стекли учењем или подражавањем, и деле је једни с другима у односу на нуклеарну стратегију”.4
Када је реч о српском народу и његовој историји, поставља се питање: могу
ли поменуте дефиниције да буду од користи у покушају да се мисаоно (ре)конструише стратешка култура Срба и државе Србије? С обзиром на то да су наведене дефиниције врло обимне, одговор је потврдан. Током више од два века модерне српске државности, у српским политичким и војним елитама, али и у широким народним масама, профилисала су се одређена веровања, идеје и ставови
који се тичу употребе силе у међудржавним и међуетничким односима. Током последња два века у српској „стратешкој традицији” појавило се неколико препознатљивих образаца мишљења и делања – вођење ратова ради узвишених идеала
ослобођења потлачених сународника или ради одбране земље (изузетак је рат
са Бугарском 1885. године), и сучељавање и са много надмоћнијим противницима, без обзира на људску и материјалну цену. Да ли су се ови обрасци укоренили, односно јесу ли једнако важни у српском друштву и данас, у првим деценијама 21. века, друго је питање, на које ће, поред осталих недоумица, покушати да
одговори овај рад.
Говорећи о изворима стратешке културе, страни аутори су препознали неколико
важних фактора, попут географије, климе и ресурса, историје и искуства, политичке
структуре и природе организације која је укључена у одбрану, митова и симбола,
кључних текстова који информишу актере о исправним стратешким акцијама, тран5
снационалних норми, генерацијских промена и улоге технологије.
Анализирајући наведене изворе (појмове), може да се примети како су они по
свом обиму и садржају врло различити, док се неки и преклапају, односно налазе
се у односу укључивања. Тако, на пример, појам „географија” (шта год то значило)
може да обухвата појмове климе и ресурса, док појам „искуство” може да садржи
појам „генерацијске промене”. Веома је проблематично да, поред географије, у изворе стратешке културе није уврштена демографија, не само због тривијалне датости да ратове воде људи већ, пре свега, због чињенице да бројност једне популације, њена структура (младо/старо и мушко/женско становништво, односно просечан узраст), као и њени ранији губици у оружаним сукобима (и перцепција тих губитака у популарној култури – узвишени, смислени, бесмислени), у знатној мери утичу на погледе, ставове и веровања једне заједнице (и њене елите) у односу на употребу силе.
3

Ken Booth, „The Concept of Strategic Culture Affirmed”, in: in C.G. Jacobsen (ed.) Strategic Power:
USA/USSR, St Martin’s Press, New York, 1990, p. 121. Цитирано према: Lawrence Sondhaus, Strategic Culture and Ways of War, оp. cit. p. 126.
4
Jack Snyder, The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations, The Rand Corporation, Santa Monica, 1977, p. 8.
5
Jeffrey S. Lantis, Darryl Howlett, „Strategic Culture” in: John Baylis, James Wirtz, Colin S. Gray and Eliot
Cohen (eds.), Strategy in Contemporary World, Oxford Univerity Press, Oxford, 2007, p. 89.
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Када је у питању српска стратешка култура, фактор демографије представља њен
значајан, можда и један од кључних извора, без којег није могуће да се обухватно сагледају ставови, идеје и веровања српске нације и њених елита кроз време у погледу
питања рата и мира, и адекватног начина сучељавања са безбедносним изазовима.

Политичка демографија
Најкраће речено, политичка демографија проучава политичке последице које
изазивају демографске промене (у различитим оквирима – локалним, регионалним,
планетарним). Џек Голдстоун (Jack A. Goldstone), један од утемељитеља политичке
демографије, добро је приметио да су консеквенце демографских промена сувише
важне како би биле препуштене искључиво демографима.6 Наравно, значај уско
демографских истраживања је несумњив. Сам Голдстоун признаје да су демографи и њихова изучавања кључни приликом идентификовања фактора који производе различите врсте промена у популацији (од добровољних промена у понашању
до образаца прехране, климе и болести), као и код процена како ће тренутна и будућа величина и распоред различитих врста становништва варирати у зависности
од ових фактора. Ипак, демографи обично не могу да кажу, напомиње Голдстоун,
како ће људи и друштвене институције да реагују на ове промене. То је задатак, по
његовом мишљењу, политичке демографије.7
Да би се схватиле различите димензије промена у популацији, довољно је, према Голдстоуну, да се поседује основно познавање кључних демографских концепата. Ипак, уз сазнања из основа демографије, за истраживања у политичкој демографији потребно је и разумевање политичког понашања и друштвених институција, како би уопште било могуће извођење закључака о томе како ће различите врсте популацијских промена утицати на политичке односе.8
Утицај демографских промена на политику (у најширем могућем смислу) често
остаје незапажен или недовољно примећен у широј јавности, због тога што се те
промене одвијају у дужем периоду, па је интензитет манифестовања „разводњен”
кроз етапе које могу да потрају и деценијама. Нил Хау (Neil Howe) и Ричард Џексон
(Richard Jackson) тврде да „демографске промене обликују политичку моћ као што
вода обликује стену”.9 Поред тога, додају ови аутори, одувек се знало да „демографске промене доприносе успону и паду нација и империја”.10
6

Jack A. Goldstone, „Theory of Political Demography: Human and Institutional Reproduction”, in: Jack A.
Goldstone, Eric P. Kaufman, Monica Duffy Toft, Political Demography: How Population Changese Are Reshaping International Security and National Politics, Paradigm Publishers, Boulder, 2012, p. 13.
7
Ibidem, p. 13.
8
Ibidem, p. 13.
9
Neil Howe and Richard Jackson, „Demography and Geopolitics: Understanding Todayʼs Debate in Its Historical and Intellectual Context,” in: Jack A. Goldstone, Eric P. Kaufman, Monica Duffy Toft, Political Demography: How Population Changese Are Reshaping International Security and National Politics, Paradigm Publishers, Boulder, 2012, p. 37.
10
Ibidem, p. 37.
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За Хауа и Џексона несумњива је чињеница да је од почетка историје, све до модерног доба, већина друштава (или макар њихове елите) била озбиљно преокупирана становништвом, односно њихова главна брига тицала се одржавања довољног раста популације. Разлог за то је очигледан, а историјско искуство га потврђује
– „када су све друге ствари једнаке, величина је предност” (all others things being
equal, size is an advantage).11 Са бројнијим становништвом већа држава може да
мобилише веће снаге и заузме више територије. Са својом већом економијом (захваљујући бројнијем становништву) већа држава може да наоружа и опреми јаче
снаге, изврши јачи притисак на глобалну трговину и финансије. Такође, са више
људи и већом производњом већа држава може културно и политички више да утиче на светску сцену. Ако избије сукоб, лакше може да примора супарника да се он
регулише у оним оквирима које она бира.12
У сваком случају, демографски моменти, поред осталих чинилаца, пресудно
утичу на припрему и конципирање кључних докумената који се тичу војне стратегије и доктрине сваке државе. Како су ти документи делимично и одраз стратешке
културе друштва и државе у оквиру којих су настали, јасно је да се демографски
трендови рефлектују и на скуп ставова, идеја и веровања који се тичу употребе силе, односно на саму стратешку културу.
Да би се боље разумео однос демографије и стратешке културе када је реч о
српском народу и држави Србији, ваљало би макар скицирати основне планетарне
демографске трендове у које се и српска нација делимично уклапа. Према Џеку
Голдстоуну, три демографска тренда ће обликовати глобалну будућност: 1) релативно опадање Европе и Америке (мисли се на Северну и Јужну Америку) у поређењу са Азијом и Африком; 2) богате земље постају све старије, а сиромашне остају врло младе; 3) свет сутрашњице биће свет миграција.13
Може се приметити да су демографска кретања у Србији слична демографским
кретањима у другим европским земљама. Што се тиче миграција, Србија за сада
представља само транзитну земљу, а не и крајњу дестинацију.

Српски случај
Подаци о броју становника у Краљевини Србији и његовом расту током последњих деценија 19. и прве деценије 20. века, говоре да се њена популација увећавала
брзо, захваљујући, пре свега, великим стопама наталитета, мада не треба искључити
ни друге факторе, попут досељавања из крајева који су били под туђинском влашћу.
Од 1890. до 1910. године у Србији су одржавани пописи становништва на сваких пет
година ( ипак, овде ће бити изложени резултати пописа на сваких десет година, ради
лакше компарације са резултатима пописа у савременој Србији). Године 1890. Краљевина Србија имала је фактичких (тзв. присутних) 2.161.961 житеља, 1900. године
11

Ibidem, p. 44.
Ibidem, p. 44.
13
Jack A. Goldstone, „Theory of Political Demography: Human and Institutional Reproduction”, op. cit., pp. 25-28.
12
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2.492.882, а 1910. године, 2.911.701 становника.14 Дакле, између 1890. и 1900. године
становништво Србије се увећало за преко 330 хиљада људи, док је повећање између
1900. и 1910. године износило скоро 419 хиљада душа. На годишњем нивоу, становништво Србије се просечно увећавало у периоду 1890‒1900. за 33 хиљаде, а у периоду 1900‒1910. за преко 40 хиљада. Реч је о преткумановској Србији, без територија
добијених у балканским ратовима 1912‒1913. године. У балканским ратовима присаједињене су територије данашње Северне Македоније, Косова и Метохије, Рашке
области (тзв. Санџака) и бујановачког среза (бившег прешевског среза). За ову анализу референтни су подаци који се односе на све оне територије које и данас припадају Републици Србији (све осим Северне Македоније). По наредби српске војске,
1913. године извршено је просто пребројавање становништва на новоослобођеним
територијама. На основу тога, али и других извора (ранијих турских пописа), и каснијих пописа и изведених пројекција, може се рећи да су Рашка област, КиМ и бујановачки срез укупно имали преко 700 хиљада житеља пред Први светски рат. И становништво ових области брзо се увећавало из године у годину, попут оног у централној
Србији, чак и по знатно вишим стопама (као, на пример, на Косову и Метохији).
Србија је 1912. године ушла у Први балкански рат, следеће године у Други балкански рат, а 1914. године и у Први светски рат са становништвом које је у великој
већини било сељачко, здраво и издржљиво, и које се брзо увећавало. Из ових ратова, које је у војном и политичком смислу добила, Србија је изашла демографски осакаћена. Демографски губици проузроковани ратом обухватају како директне губитке (погинула војна и цивилна лица током ратних дејстава, као и умрла војна и цивилна лица услед ратних прилика и збивања), тако и индиректне губитке (смањен наталитет непосредно пред рат, током рата и после рата, као и умирања после рата која су последица ратних збивања и емиграција због рата).15 Према подацима Душана
Врућинића, са његовим критичким освртом на ранија истраживања која су се односила на овај проблем, демографски губици Србије из балканских и Првог светског рата
на њеној данашњој територији износили су 972.123 становника (чак 1.203.669 на територији у време вођења ових ратова).16 Реч је, свакако, о огромним губицима који
су, демографски посматрано, осакатили Србију и српски народ.
Ипак, и након Првог светског рата становништво у Србији, и српски народ у целини на просторима краљевине СХС, манифестују вољу за демографским опоравком
која се огледа, пре свега, у високим стопама наталитета које су биле карактеристичне за рурална подручја у којима је живео преовлађујући део становништва. Тако је на
попису из 1921. године, на територији данашње Републике Србије (централна Србија, Војводина, КиМ) живело 4.829.552 становника, а 1931. године, 5.737.245 становника,17 што је преко 900 хиљада житеља више, односно у просеку, годишње, за преко
90 хиљада. На основу оваквих показатеља, новинар београдског листа Правда је
1938. године написао да је у погледу наталитета присутна једна феноменална појава
14

Stanovništvo Narodne Republike Srbije od 1834-1953, Zavod za statistiku i evidenciju NR Srbije, Beograd,
1953, str. 18. Доступно на: http://publikacije.stat.gov.rs/G1953/Pdf/G19534002.pdf
15
Душан Врућинић, Демографски губици Србије проузроковани ратовима у ХХ веку, Музеј жртава геноцида, Београд, 2007, стр. 10.
16
Ibidem, стр. 121.
17
Stanovništvo Narodne Republike Srbije od 1834-1953, op. cit., str. 41.
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на Балкану – наталитет балканских народа два пута је већи од просечног наталитета
осталих европских народа.18 Конкретно, док се на 10.000 становника у Енглеској рађало 148 малишана, у Француској 160, а Немачкој 171 дете, у тадашњој Југославији
рађало се 308 деце.19 И поред изразито високог морталитета у поређењу са тим
истим развијеним европским државама, годишњи физиолошки прираштај у Југославији био је 137 људи на 10.000 становника, у Енглеској 28, а у Француској свега 5.
Највиши наталитет забележен је у Врбаској, Вардарској, Зетској и Приморској бановини, а најмањи у Савској, Дравској и Дунавској бановини.20
У Другом светском рату Србија, и српски народ у целини на просторима Краљевине Југославије, поново доживљавају тешке демографске губитке. Према процени
Душана Врућинића, на основу његових истраживања и истраживања других аутора,
демографски губици Србије на данашњој територији, проузроковани Другим светским ратом, , износили су 848.000 људи.21 Српски народ у БиХ и Хрватској суочио
се геноцидом који је постао фактичка политика и опредељење тзв. НДХ, и доживео
такође тешка страдања и губитке. Након Другог светског рата, током првих послератних година, опет се манифестује биолошка виталност у Србији кроз добре показатеље када је реч о природном прираштају, па, према попису из 1948. године, Србија има 6.527.966 становника, а 1953. године 6.983.544 становника,22 што је повећање за скоро 456 хиљада људи, или годишње, у просеку, за преко 90 хиљада становника (овде треба додати и знатно досељавање, пре свега у Војводину). Од тада, па све до данас, наталитет се непрекидно смањује, понајвише услед нагле урбанизације, као и неконтролисане еманципације жена, која се све више, током деценија, манифестовала у превременим прекидима трудноће.
Док се број становника Србије од 1953. до 1991. године још увек повећавао, по
додуше све мањим стопама, већим делом на рачун једне националне мањине (на
пример, између 1971. и 1981. године, број становника се увећао за 867 хиљада,
али знатан део тог прираштаја односи се на албанску популацију ‒ преко 300 хиљада), и услед усељавања у Србију (познати историчар Милорад Екмечић тврдио
је да се за две деценије, у периоду 1961‒1981. из БиХ у Србију доселило 266.000
људи, или 13.500 годишње у просеку),23 од 90-их година почиње да опада, у почетку благо, а касније све израженије. То најбоље илуструје разлика између два пописа 2002. и 2011. године. Почетком овог века у Србији је живело скоро 7,5 милиона
становника (без Косова и Метохије), а на последњем попису утврђено је да тај број
износи 7.186.862 житеља (такође без КиМ-а), дакле за преко 300 хиљада мање,
или просечно на годишњем нивоу мање за преко 30 хиљада. Према пројекцијама
за период 2011‒2041. године, било да је реч о ниским, средњим или високим, Ср18

„За последњих десет година у нашој земљи учињено је много на социјалној заштити деце тако да је
њихов морталитет смањен на 50%”, Правда, 13. Октобар 1938. године, доступно на:
http://www.digitalna.nb.rs/wb/NBS/novine/pravda/1938/09/13#page/8/mode/1up
19
Ibidem
20
Ibidem
21
Душан Врућинић, Демографски губици Србије проузроковани ратовима у ХХ веку, op. cit., стр. 121.
22
Stanovništvo Narodne Republike Srbije od 1834-1953, op. cit., str. 41.
23
Милорад Екмечић, Дуго кретање између клања и орања: Историја Срба у Новом Веку (1492-1992),
Завод за уџбенике, Београд, стр. 384.
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бија ће (без КиМ-а) око 2040. године имати свакако испод 7 милиона становника, са
настављеним процесом демографског старења.24
Последњи рат у којем је Србија званично учествовала била је агресија на СРЈ
1999. године, који је Србији (заједно са терористичким дејствима албанских сепаратиста), према процени Душана Врућинића, донео демографски губитак од 4.539
људи.25 Иако је овај демографски губитак убедљиво најмањи, чини се да га његови
савременици доживљавају као највећи, и нису ретка мишљења да је НАТО агресија из 1999. године била највеће искушење српског народа у 20. веку. Дакле, у 20.
веку, према овом истраживачу, ратови су Србији на њеној данашњој територији донели укупан демографски губитак од 1.825.662 становника.26
Поставља се питање како су се демографски губици рефлектовали на српску
стратешку културу током прве половине прошлог века, и како се драстично опадање броја становника у Србији током последње три деценије одражава на текућу
стратешку културу, односно на перцепције, идеје и веровања када је реч о употреби силе у међународним односима.

Мењање стратешке културе, урушавање консензуса
о оружаној борби и промена парадигме
Како је већ наведено, почетком 20. века становништво у Србији је показивало
изузетну виталност која се огледала у високим стопама наталитета, па и природног
прираштаја. Политичко вођство такве земље могло је да рачуна на широку мобилизацијску базу при упуштању у ратна дејства, и на релативно лако амортизовање
знатнијих губитака у људству. Борбени дух и моралне особине народа такође су
биле на висини. Како каже Драгиша Васић, компетентни сведок тог времена, „пре
ратова, Срби су се могли поносити својим добрим и чистим обичајима, Највећи део
народа беше очуван. Порок се морао крити по мрачним јазбинама [...]. Праг традиционалног чистог огњишта беше за њега несавладиво неприступачан”.27 У таквим
околностима, у демографски полетној нацији, која гаји узвишене идеале, одлазак у
рат за појединца није представљао непремостив терет. Према Васићевом мишљењу, које је било огледало тадашњег времена, рат је био: „одвајање здравих, који се
боре, од нездравих, који остају кући. Шта још то значи? То значи: нездрав дух остаје да слободно вршља на дому. У рату ова позадина то је оно што је ван опасности,
то је оно што не може да се узбуди за несебично и велико, то је оно што је својом
24

Пројекције становништва Републике Србије 2011-2041: Подаци по општинама и градовима, Републички завод за статистику, Београд, 2014, стр. 14-15.
25
Душан Врућинић, Демографски губици Србије проузроковани ратовима у ХХ веку, op. cit., стр. 121.
26
Ibidem, стр. 121. Недостатак у Врућинићевом истраживању тиче се изостанка анализе губитака које
је Србија имала током ратова у бившим југословенским републикама 1991‒1995. То што Србија није
званично учествовала у њима, не пренебрегава чињеницу да су многе старешине, војници и добровољци пореклом из Србије изгубили животе у тим ратовима.
27
Драгиша Васић, Карактер и менталитет једног покољења, Штампарија „Караџић” Нови Сад, б.г.и.,
стр. 125.
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природом увређено, кивно, пакосно, раздражљиво и похотно”. Васић ову дихотомију доводи до краја, и каже да док су „најбољи ван земље и удружени (мисли се на
српску војску у Грчкој, прим. Н.В.), дотле су најгори у земљи и без такмаца”.28
У сваком случају, и у време балканских ратова, и у време избијања Првог светског рата, у српском народу, али и код владајућих кругова, на двору и у војсци, владао је консензус (уз подршку широких маса) о неопходности оружане борбе, њеној
праведности и великим циљевима. Након окончања Првог светског рата, када се у
првим послератним месецима и годинама сагледала величина српске жртве (демографски губитак од око милион душа), и када је нова држава већ у почетку показивала „конструкцијске грешке” које су се манифестовале кроз сталну нестабилност,
започиње постепена ерозија српског консензуса о оружаној борби. Милорад Екмечић наводи сведочење истакнутог интелектуалца Пере Слијепчевића о духовном
стању нације након рата – „српски народ изашао је из ратова 1912-1918 десеткован
и преморен. У тим борбама изгинуо је цвет нације. Оно што је остало било је психички и ментално исцрпљено. Срећни да су се једном вратили својим кућама, људи
су се забавили својим домаћим бригама, па годинама нису показивали интересовање за јавне послове...”.29 Нестабилна нова краљевина СХС (касније Југославија),
мноштво нерешених или парцијално решених социјалних и националних питања, и
нагло богаћење морално сумњивих појединаца, допринели су проблематизацији и
релативизацији огромних жртава и прегнућа српског народа у Првом светском рату.
Српске елите и српски народ дочекују Други светски рат са фрагментираним,
односно непостојећим консензусом око потребе и неопходности ступања у оружану
борбу. И тада, и на почетку рата у самој Југославији, ствара се неколико паралелних стратешких култура. С тим у вези, поставља се једно од главних принципијалних питања у погледу стратешке културе.
Реч је о томе да ли се стратешка култура може мењати током времена, и може
ли, у оквиру једне нације, постојати више различитих стратешких култура. Српско
искуство говори потврдно на обе изнесене недоумице. Уосталом, и Колин Греј, један од најзначајнијих стратешких мислилаца с краја прошлог и почетком овог века,
изричито тврди да „одређена заједница може да има више од једне стратешке културе” и да „стратешке културе могу да се мењају током времена, са усвајањем новог искуства, његовим кодирањем, и културним преношењем”.30 Кери Лонгурс наводи да до фундаменталне промене стратешке културе долази услед трауме која је
довољно оштра да поништи постојећу стратешку културу, потпомажући нова важна
веровања, што доводи до нових политика и пракси.31
Са окупацијом Југославије и њеним распарчавањем, у Србији се, 1941. године,
формирају три стратешке културе ‒ три скупа веровања и идеја у погледу сврсисходности и потребе прибегавања оружаној борби (рату). Концепт безусловне борбе против окупатора, без обзира на жртве, промовише партизански покрет на челу са КПЈ.
28

Ibidem, стр. 127.
Милорад Екмечић, Дуго кретање између клања и орања: Историја Срба у Новом Веку (1492-1992),
op. cit., стр. 404.
30
Colin S. Gray, Modern Strategy, Oxford University Press, Oxford, 1999, p. 131.
31
Kerry Longhurst, Germany and the use of force, op. cit., р. 18.
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Концепт борбе против окупатора, под одређеним условима (искрцавање савезничких трупа на Балкану), лимитираног интензитета, заступа четнички покрет уз подршку краљевске владе у избеглиштву. Платформу избегавања борбе против окупатора по сваку цену, услед могућег великог данка у људским животима, промовише
влада Милана Недића под патронатом Немачке. Овде је присутна фрагментација
српске стратешке културе, на три засебне филозофије рата и мира које промовишу
три међусобно завађене елите у оквиру српског народа. Домаћа историјска наука деценијама је доказивала како је управни апарат Милана Недића имао најмању подршку у српском народу у поређењу са партизанским и четничким покретом, што је можда тачно, али његова платформа у лавиринтима судбине Србије крајем 20. века,
доживеће да од маргиналне постане доминантна. Стога се чини посебно важним да
се макар скицира аргументација Милана Недића. У „Посланици онима у шуми”, почетком новембра 1941. године, Недић поручује партизанима да се предају, јер је њихова борба бесциљна. Он каже: „Ја знам шта вас боли, ја знам шта ви хоћете да изборите. Узалуд. Немате за то ви ни снаге, ни средстава. Слобода је оно што је најдраже вама и српском народу. Ми смо је изгубили. На тај начин на који ви хоћете да
је повратите, не можете. Њу треба повратити данас, не снагом, но памећу. Не рушењем, него стварањем. [...] Ви вашом безумном акцијом само изазивате одмазду окупатора. За једну главу немачку он узима сто српских. Је ли то хоћете ви? [...] Доста је
било крви и жртава. Доста је било страдања српског народа. [...] Зар не видите да је
српски народ већ и сувише проређен”? (курзив, Н. В.).32
Као што може да се примети, кључни Недићев аргумент, поред нецелисходности оружане борбе, јесу њене демографске последице – даље смањење бројности
српског народа, који је, како каже, већ исувише проређен. Уосталом, Недић опомиње да ће, услед непријатељских одмазди, Срба бити све мање и „онда, када буде
требало да се чује глас српског народа, онда ће он бити немоћан. Њега ће околни
народи надјачати, као што су га и надмудрили”.33 Очување „народне супстанције”
постаће Недићев лајтмотив у његовим обраћањима на београдском радију, и суштина његове аргументације. Када је партизански покрет утихнуо у Србији 1942. године, Недић је констатовао, у једном свом обраћању, да је српски народ до тада „с
луде главе својих вођа, поднео толико непотребних жртава и толико је проређен,
да је за нас свака кап српске крви и скупа и неопходно потребна”.34
Дискурс у чијем су средишту бесмисленост оружане борбе, драгоценост сваке капи
крви, проређеност становништва и очување младости, оживео је педесет година касније,
у сасвим другачијем геполитичком и социјалном контексту, са избијањем серије грађанских ратова у СФРЈ. Интересантна је чињеница да је демографски миље почетком 90-их
био изузетно погодан за рецепцију недићевског дискурса – у Србији су увелико преовлађивале породице са једним или два детета, становништво је старило, а знатан проценат
млађег света је одлагао улазак у брак и стварање породице. Иако су ратови 90-их у смислу ризика од погибије били, свакако, мање стресни него Први или Други светски рат, у
32

„Посланица онима у шуми”, Понедељак (Ново време), бр. 14, 3. Новембар 1941, стр. 1.
Ibidem, стр. 1.
34
„Обрачун генерала Недића са енглеским плаћеницима”, Понедељак (Ново време), бр. 65, 9. Новембар 1942, стр. 1.
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Србији, у којој је феномен „сина јединца” био већ изразито присутан, и у којој је разочарење због краха „још једне Југославије” било широко распрострањено, мотивација за учешће у оружаној борби пала је на историјски минимум. У оквиру флуидних политичких и
војних елита распадајуће земље, доминирале су различите идеје о решавању међуетничких сукоба у СФРЈ, док је становништво Србије показивало слаб ентузијазам за одзив
на мобилизацију, и касније учешће у оружаној борби, као језгру рата. Филип Лонгмен
(Phillip Longman) добро је запазио да ће у свету породица са једним дететом, народни отпор војној регрутацији да расте, као што ће толеранција на војне жртве да опада.35
Узроци значајних оперативно-стратегијских неуспеха у рату у Хрватској, 1991. године, могу и треба да се траже, поред осталих чинилаца, и у лоше реализованој мобилизацији људства у Републици Србији. Као што се данас поуздано зна, врх ЈНА планирао
је извођење амбициозно замишљених нападних операција на више праваца којима би
се територија Хрватске испресецала на неколико целина, а снаге ЗНГ-а разбиле и ставиле у оперативно окружење. Међутим, тај план је убрзо модификован (у суштини редукован), а једини разлог за то, према сведочењу тадашњег савезног секретара за одбрану генерала Вељка Кадијевића, „лежи у полууспешној мобилизацији и организованом дезертерству резервног састава ЈНА”.36 Према његовом мишљењу, „сви проблеми
стратегијске и оперативне нарави приликом извођења операције, поготово проблеми
везани за вријеме пристизања потребних или свјежих снага на поједине правце, искључиво су условљени неуспехом мобилизације и дезертерством, нарочито у појединим
дијеловима земље”.37 У Западној Славонији, постављени задаци су само делимично
извршени, јер је уместо планираних пет стигао еквивалент једне и по бригаде. На простору Баније, Кордуна и Лике, поред већ ангажованих снага, била је предвиђена употреба још четири бригаде, а стигле су снаге еквивалента једне бригаде. Мостарска групација ангажовала је свега трећину од предвиђених снага.38
Свакако, легитимно је да се постави питање: како су други народи у СФРЈ (Хрвати, Муслимани или Словенци), са сличним демографским показатељима, успели
да ефикасније спроведу мобилизацију. При сличним демографским одликама српске и несрпских нација у СФРЈ, чиниоци који су додатно допринели да мобилизацијски полет у Србији буде много слабији су комплексни, али лако уочљиви. Српски
народ је више од других народа доживљавао Југославију као своју државу, и њено
друго посрнуће (прво 1941. године), покренуто изнутра, а подржано и координирано
из иностранства, релативизовало је раније огромне жртве које је он поднео ради
њеног стварања и обнове, па се свако наредно борбено ангажовање чинило бесмислено. Пошто је поднео убедљиво највеће жртве у оба светска рата, у српском народу се, кроз генерације, укоренило предање да нема рата без ,,велике погибије”,
што је, свакако, мотивисало многе појединце да се не одазову мобилизацији. Код
других народа СФРЈ то није био случај – они су и психички и демографски били далеко „очуванији”. Поред тога, први пут су у модерној историји стварали властите
самосталне државе, што је представљало највећи фактор мотивације.
35

Phillip Longman, „The geopolitical implications of global aging”, in: Susan Yoshihara and Douglas A. Sylva (eds.),
Population Decline and the Remaking of Great Power Politics, Potomac Books, Washington D.C., 2012, p. 34.
36
Вељко Кадијевић, Моје виђење распада, Политика, Београд, 1993, стр. 136.
37
Ibidem, стр. 136.
38
Ibidem, стр. 138-139.
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Други приговор изнетој тези о утицају демографије на српску стратешку културу, у
смислу опадања воље српског народа за ангажовањем у оружаној борби, односно рату, могао би да се заснива на чињеници релативно повољног одзива становништва на
мобилизацију 1999. године, уочи НАТО агресије. Ипак, и за овај случај ваља се позвати
на одређене специфичности. Изузев јединица ВЈ, које су биле размештене на Косову и
Метохији, већина осталих састава није учествовала у непосредним борбама на терену.
Уз реализацију дисперзије материјално-техничких средстава и квалитетног маскирања,
могли су се, са врло ниским људским губицима, издржати удари из ваздуха. И поред
тога што је агресор користио врло убојиту и истовремено изузетно прецизну муницију,
релативно мали губици у људству, у поређењу са ранијим ратовима, говоре да је била
реч о конфликту чији су интензитет и размере били контролисани. Како је запазио руски генерал Слипченко, био је то рат са ратиштем, али без војишта. Други балкански
рат, на пример, који је трајао дупло краће, коштао је Србију преко 8000 хиљада погинулих, и више хиљада умрлих од последица рата. Дакле, мерено изгубљеним људским
животима, био је то вишеструко крвавији и трагичнији сукоб.
Након свих ратова током 90-их година, чини се да у српској стратешкој култури доминира недићевски дискурс. Он се генерише са највиших државних позиција, што доказују бројни примери. Бивши председник Републике Србије Томислав
Николић, 2014. године је изјавио да је убеђен да, док је он председник, Србија неће ратовати, ,,а ако грађани Србије мисле да треба да изаберу неког ко би поново куповао оружје уместо да зидају куће, сами ће о томе одлучити”. Додао је и да
,,не треба више да дајемо животе за Србију већ да водимо мудру политику”.39 У
оваквом наративу врло је употребљива недићевска „брига за сваку кап крви”. Како је постотак младих у укупној популацији у Србији из деценије у деценију све
мањи, такав дискурс у савременом српском друштву наилази на плодно тло.
Председник Србије Александар Вучић је више пута експлоатисао ову тезу. Поводом формирања војске тзв. Косова, председник Вучић је истакао да је Србија
увек чувала мир, јер је сувише деце изгубила у ратовима, и да више нема деце за
ратовање.40 Стога, приоритет за Србију, према председниковим речима у Народној скупштини, јесте повратак Србије у живот, ,,да прво, очувамо мир и политичку
стабилност јер више немамо глава за губљење, више немамо деце за бацање”.41
У говору у Косовској Митровици, председник Вучић је истакао да, ,,данас без капи
крви постајемо већи, јер после много година Србија ради а не бије се ни са ким.
Улажемо у живот, деца нам расту а не сахрањујемо их после бомбардовања. Наша деца данас уче, а не ратују”.42
39
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Kosovskoj Mitrovici, 09.09.2018. https://www.espreso.rs/vesti/kosovo/288695/vucic-poceo-istorijski-govor-ukosovskoj-mitrovici-video Приступљено: 24.05. 2019.
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С обзиром на резултате избора (председничких и парламентарних) последњих
година, не може се рећи да оваква реторика нема повољан пријем у српском бирачком телу. Она има свој континуитет од 2000. године, а њени основни мотиви –
презир према рату и употреби силе, одрицање Србије од употребе силе, убеђеност
да Србија више никада неће ратовати ,,како не би губила децу” – само су делимично варирани, али временом су постајали конститутивни елементи савремене српске стратешке културе. Овакви мотиви и тезе могући су само у друштву које се налази у дубокој и озбиљној демографској кризи, и које је у протеклим ратовима (пре
свега оним светским) претрпело огромне демографске губитке од којих се до данас
није опоравило.

Консеквенце или уместо закључка
Друштво које у оквиру своје стратешке културе гаји одбојност према употреби силе и које мучи појава рапидног смањења и старења становништва, суочава се са суморним перспективама када је у питању његова безбедност. У таквим околностима,
деликатна је и улога оружаних снага једне земље. У најширој јавности укорењено је
схватање да је примарна улога војске да води рат; међутим, првенствена функција
војске једне државе јесте да одвраћа потенцијалне агресоре од напада. Тек када одвраћање не успе, оружане снаге воде рат заједно са целокупним друштвом које је нападнуто (тако би бар требало да буде). Једна војска веродостојно испуњава своју
сврху само ако и одвраћа, а у случају неуспеха одвраћања и води одбрамбени рат. У
савременој историји познати су случајеви да је војска само одвраћала до једног момента, али да није и водила рат када то одвраћање није било делотворно (случај чехословачке војске, чак два пута за тридесетак година – 1938‒39. и 1968. године).
Имајући у виду све наведене демографске појаве и тенденције, и опште друштвене прилике у којима се формира и савремена српска стратешка култура, легитимно је да се постави питање о делотворности одвраћања које презентује наш систем одбране, када се са највиших државних позиција скоро безусловно одбацује
целисходност употребе силе у међудржавним и међуетничким споровима. Спремност за вођење одбрамбеног рата (и када демографски показатељи нису повољни)
погрешно се изједначава са економским и друштвеним таворењем ( случајеви
Швајцарске или Јужне Кореје упечатљиво демантују такве предрасуде).
За друштва која се суочавају са мањком људства, а истовремено се сусрећу и
са одређеним безбедносним изазовима, Џенифер Дабс Шуба (Jannifer Dabbs Sciubba) препоручује три начина компензације – напредне технологије, савезништва и
војну делотворност (ефикасност).43 Од наведене три опције, у пуном капацитету,
Републици Србији је доступна само једна. Због ограничених финансијских средстава и непостојања властите јаке истраживачко-индустријске базе, српски одбрамбени систем не може да опадајаћи број људства које је способно за војну службу масовно надомести напредним борбеним и логистичким системима или платформа43

Jennifer Dabbs Sciubba, The Future Faces of War: Population and National Security, Praeger, Santa
Barbara, 2011, pp. 46-50.
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ма. С друге стране, када је реч о савезништву, због рата са НАТО-ом 1999. године,
улазак у овај пакт није решење о којем већина грађана има позитивно мишљење и,
осим мањих изузетака, војна неутралност је избор који преферира и већина политичких организација. Дакле, Војсци Србије и целокупном систему одбране преостаје само да се мукотрпно усавршавају.
Истраживачи у западним земљама, које су већ увеле многобројне технолошки
напредне системе у своје оружане снаге, могу категорички да тврде да уопште не
мора да значи да веће армије нужно доносе успех на бојишту, нити да се величина
армије преводи у војну ефикасност, било у смислу добијања ратова или помагању
држави да надјача у кризама и споровима.44 У принципу, то је исправно запажање
(треба се само осврнути на историју супарништва Израела и арапског света). Међутим, на Балкану, у околностима када су сви остали ресурси лимитирани, многољудност или малобројност имају велики значај, као и демографски трендови, и могу да
имају пресудну улогу у сучељавању народа и држава.
Услед лоше демографске ситуације, релативне малобројности српске нације
(чији узрок може и треба да се тражи, поред осталог, и у огромним демографским
губицима у ратовима у 20. веку), технолошког заостајања, слабих финансијских могућности и неучествовања у војним савезима, општи стратегијски и политички положај Србије је изразито осетљив и неповољан, и по својим негативним аспектима
можда без премца у претходних сто и више година. Стога је на садашњој генерацији велики терет одговорности у смислу доношења и спровођења адекватне политике из области одбране, како би се Србији омогућило да преживи неповољне геополитичке околности и започне преко потребан свеобухватан опоравак.
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СТРАТЕГИЈСКА КУЛТУРА КАО ФАКТОР
ДЕФИНИСАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Мирјана Радовановић
Универзитет Educons, Факултет за студије безбедности,
Сремска Каменица

сновни циљ рада је анализа утицаја стратегијске културе (у
О
смислу садржаја, правца и трајања) на стратегије енергетске
политике у Европској унији и Руској Федерацији. Студија стратегијске

културе помаже да се разуме и интерпретира државна политика у различитим областима, да се разумеју одређени политички маневри у ширем историјском контексту и, последично, помажe да се правилније
предвиди понашање одређене државе. Енергетска безбедност једна је
од основних претпоставки која доприноси расту, развоју, стабилности,
суверенитету и развоју веома важног осећаја сигурности код грађана.
Руска Федерација има кључну улогу у светској енергетској политици. Због тога су њено присуство, понашање и дипломатски потези од
доминантне важности када је у питању глобална енергетска безбедност и могућност превенције или стварања анимозитета, односно
остваривање предуслова за мир и стабилност. Са друге стране, Европска унија је веома зависна од увоза енергената, због чега је током времена развијала неколико стратегија у покушају да реши проблем енергетске безбедности, при чему нису остварени очекивани резултати, што
је довело до проблема између самих земаља чланица Уније. Будуће
стратегије енергетске безбедности су под знаком питања. Европска
унија и Руска Федерација имају веома сличне стратегије енергетске
безбедности; обе стране су суштински оријентисане ка истим циљевима када је у питању енергетска безбедност, економски просперитет и
одржавање одређеног престижа на геополитичкој сцени, али је то засновано на готово дијаметрално супротним визијама, уз употребу различитих начина имплементације и уз различите стандарде евалуације.
Кључне речи: Европска унија, Руска Федерација, енергетска политика, енергетска безбедност, стратегијска култура

Увод
нергетска безбедност, као саставни део система националне безбедности,
Е
налази се на самом врху приоритета развоја већине земаља у свету, како
држава које имају довољно сопствених енергетских извора, тако и земаља које се
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претежно ослањају на увоз енергената или у потпуности зависе од њих. Имајући у
виду чињеницу да су енергенти потребни за свеукупан развој једне земље, њену
стабилност, безбедност и потребе становништва, креирање адекватне енергетске
политике је од посебног значаја.1 Свакако, ситуацију додатно усложњава и чињеница да већина одлука у сектору енергетске политике има далекосежне последице у
финансијском, технолошком, безбедносном и геополитичком смислу.2
Савремени свет се у потпуности ослања на потрошњу енергије за различите потребе. Енергија је стратешки ресурс чији значај константно расте, пре свега из два
основна разлога. Прво, енергенте (а првенствено фосилна горива) није могуће заменити тако да се одржи садашњи и будући обим потрошње. Друго, залихе енергетских
ресурса су неравномерно распоређене. Треће, у различитим земљама света, а у зависности од доктрине развоја и стратешких циљева, енергентима се управља на различите начине, првенствено када се ради о облику власништва и правцима развоја.3
Државе настоје да развију енергетску политику која ће, преко дефинисаних циљева
и активности, омогућити стабилну ситуацију у области енергетике, без обзира на то да
ли располажу сопственим енергетским ресурсима или их увозе. Креирање енергетске
политике је изузетно комплексан задатак, који има следеће основне предуслове:
– мултидисциплинарни приступ,
– расположивост података (у погледу врсте, количине и поузданости),
– адекватан систем обраде података и интерпретација резултата (уз проверу
поузданости метода обраде),
– усклађеност са стратегијским правцима развоја у сфери унутрашње политике,
– адекватно сагледавање и позиционирање енергетске политике у области
спољне политике и
– развој и примена контролних механизама.
Свака енергетска политика, у суштини, треба да садржи: податке о расположивости
енергетских ресурса по врсти, количини и квалитету, њихову цену (са пројекцијама), дефинисане изворе финансирања, податке о потрошњи (са пројекцијама), као и план реаговања у ситуацијама када снабдевање енергентима престане или је угрожено.

Стратегијска култура и дефинисање енергетске политике
Термин „стратегијска култура” први пут се појавио током хладног рата, у књизи
Џека Снајдера под насловом „Совијетска стратегијска култура: последице по нуклеране опције”.4 Тада је стратегијска култура дефинисана као скуп идеала, емотивних
одговора, образаца понашања које чланови одређене заједнице усвајају путем ин1

International Energy Agency: The IEA Model of Short-Term Energy Security: Primary Energy Sources and
Secondary Fuels. Paris, France, 2018.
2
Kričković, A.. “When Interdependence Produces Conflict: EU–Russia Energy Relations as a Security Dilemma”, Contemporary Security Policy, 36 (1), 2015, pp. 3-26.
3
International Energy Agency Report, 2018.
4
Snyder J. The Soviet Strategic Culture: Implication for Limited Nuclear Options, A project Air-force report for
the United States Air Force, 1977.
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струкције или имитације и деле једни са другима. Највише се бавила питањем
стратегије за коришћење нуклеарне енергије. Сматрало се да су индивидуе СССРа социјализоване на специфичан начин, те се стратегијска култура посматрала као
одређена безбедносна и војна визија, која је најбитнија за доносиоце одлука. С обзиром на то да овај облик понашања постоји и данас, може се рећи да је више манифестација стратегијске културе него одређене политике.5
До данас је остало нејасно питање како и у ком обиму се стратегијска култура мења
током времена, да ли је она одраз начина мишљења или се може мењати одређеним
активностима система – државног апарата. Оно што је јасно јесте да је стратешка култура еластичан појам пошто постоји велики број фактора који одређују формирање националне културе и, последично, став према одређивању стратегија развоја (укључујући и
енергетску политику). Фактори као што су геополитика, норме и обичаји, перцепција регионалне и интернационалне улоге, политички систем и расподела моћи (укључујући баланс војног и цивилног) уграђени су у колективну меморију и идентитет преко политичких ставова, доношења одлука, образовног система, медија и на многе друге начине.6
Познавање одређене стратегијске културе је неопходно како би се боље разумеле и предвиделе активности одређене земље на међународној сцени. Када је у питању енергетска политика, односно геополитичке промене везане за енергенте, јављају
се мањи или већи конфликти, чак и ратни сукоби, што говори у прилог чињеници да и
даље постоји велики степен неразумевања и непознавања различитих стратегијских
култура.7 Са друге стране, постоји могућност да се различитости у одређеним стратешким културама могу употребљавати за управљање масом и намерно изазивање одређених сукоба.8 Ратови око енергетских ресурса водили су се кроз историју, било
применом оружја или санкција, а у модерно време и преко сајбер напада. Сукоби ће
постојати и даље, уз очекиване примене нових модела хибридног ратовања.9
Свака земља се налази и делује у међународној арени са одређеним историјским наслеђем и акумулираним искуствима, географским карактеристикама и ресурсима. Специфичности Европске уније и Руске Федерације, оличене у виду стратешке културе оба ентитета, довеле су и доводе до бројних амплитуда у нивоима
сарадње, до потешкоћа у одређеним сферама (понекад на граници конфликта –
Украјина), што се одражава на глобални мир и стабилност. Већ неколико деценија
основни проблем који постоји између Европске уније и Руске Федерације јесте
енергетска политика и сарадња уопште, односно проблеми у овој области.10
5

Kontorovich, A. E., Epov, M. I., Eder, & L.V. “Long-term and Medium-term Scenarios and Factors in World
Energy Perspectives for the 21st Century”, Russian Geology and Geophysics, 55 (5-6), 2014, pp. 534-543.
6
Sinovets P. “From Stalin to Putin: Russian Strategic Culture in the XXI Century, Its Continuity, and Change”,
Philosophy Study, 6(7), 2016, pp. 417-423.
7
Casier, T. “The EU–Russia Strategic Partnership: Challenging the Normative Argument”, European-Asia
Studies, 65 (7), 20131377-1395.
8
Yafimova, K. The Transit Dimension of EU Energy Security: Russian Gas Transit across Ukraine, Belarus,
and Moldova, Oxford University Press, 2011.
9
Keir G. Working Paper: Russia’s Hybrid Warfare: a Success in Propaganda, European Security and Defence College, 2015.
10
Bouzarovski, S., & Bassin, M. “Energy and Identity: Imagining Russia as a Hydrocarbon Superpower”, Annals of The Association of American Geographers, 101 (4), 2011, pp. 783-794.
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Основни постулат питања енергетске политике Европске уније и Руске Федерације налази се у чињеници да је, када је у питању Руска Федерација, питање енергетске политике (као и сваке друге политике) уско повезано са националним интересима и безбедношћу у сваком смислу. Са друге стране, Европска унија, као конгломерат различитих земаља, чије политике су креиране под утицајем различитих
стратегијских култура, нема јасно дефинисан интерес по овом питању. До 2000. године, земље Европе имале су релативно јасну и заједничку енергетску политику,
која је била заснована на потреби да се обезбеди довољно енергената, пре свега
из Руске Федерације. Након одређених геополитичких промена, неке земље Европске уније мењају став и дефинишу бројне стратегије које имају за циљ да смање зависност Европске уније од увоза енергената из Руске Федерације.11
Пошто је све што је наведено комплексан подухват (у економском и технолошком смислу), резултати које је Европска унија очекивала нису у потпуности постигнути. Увођење санкција Руској Федерацији 2014. године није дало ефекте које
је Европска унија очекивала. Наиме, чињеница је да Европска унија не може да набави довољно енергената од других добављача, и да је зависна од увоза енергената из Руске Федерације. Након 2015. године јављају се снажни покрети у одређеним земљама чланицама, а поготово у појединим земљама бившег Источног блока,
које настоје да унапреде своју енергетску безбедност тако што ће обновити сарадњу са Руском Федерацијом. Све то говори да је стратешка култура, оличена у начину размишљања земаља бившег Источног блока, опстала током њиховог чланства
у Европској унији, да и даље постоји и, као таква, представља потенцијално конфликтно поље.12

Енергетска политика и енергетска безбедност
Основни циљ сваке енергетске политике јесте стварање услова за стабилно и
безбедно снабдевање енергијом, као и за управљање енергентима у сваком смислу. Питање енергетске безбедности може се пратити кроз историју односа између
земаља које су велики произвођачи енергије (извозници) и земаља које су велики
потрошачи (увозници) енергената. Руска Федерација је земља која поседује највећи део енергетских ресурса на планети (фосилна горива). Европска унија увози око
60% енергената из Руске Федерације, с тим што су само Велика Британија и Норвешка донекле независне, јер имају сопствене енергетске ресурсе. Највећи део
Европске уније увози енергенте, при чему је највећи број земаља 100% завистан од
увоза фосилних горива из Руске Федерације13. Имајући то у виду, јасно је да Европска унија и Руска Федерација посматрају питање енергетске безбедности на различит начин.
11

Biava A, Drent M, Herd GP „Characterizing the European Union’s Strategic Culture: An Analytical Framework“, Journal of Common Market Studies, 2011, pp. 1-22.
12
Radovanović, M., Filipović, S., & Pavlović, D. “Energy Security Measurement – A Sustainable Approach”,
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 68 (2), 2017, pp. 1020-1032.
13
BP Statistical Review of World Energy, June 2015.
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У суштини, енергетска безбедност је стање у којем нема реалне или потенцијалне
опасности по снабдевање енергијом, а уколико претња постоји, развијен је систем
мера које се активирају у таквом случају. Основни циљеви енергетске политике су:
а) обезбеђивање довољних количина енергената (по врсти и количини), у потребом времену и на датом месту;
б) стабилност енергетског комплекса;
г) адекватни и повољни уговори о снабдевању из иностранства;
д) поседовање потребних финансијских средстава и механизама за плаћање;
ђ) адекватан систем праћења и аналитике и
е) развијен систем мера за поступање у случају прекида снабдевања (уз стратешке резерве).
Свакако, треба нагласити да енергетска безбедност подразумева већи број чинилаца него што је наведено, при чему различити чиниоци међусобно утичу једни
на друге (правац и интензитет утицаја још увек нису јасно разјашњени), што чини
енергетску безбедност једним од најкомплекснијих питања савременог света. У том
смислу, стратегијска култура, која у великој мери утиче на стварање одређене
енергетске политике, у великој мери утиче на геополитичка кретања. Потреба за
разумевањем стања у сфери енергетике и основних постулата на којима почива
енергетска политика, као и познавање фактора који утичу на њено доношење,
представља један од највећих изазова данашњице.14
Питање енергената снажно долази на геополитичку сцену након распада Совјетског Савеза, када је током 90-их година у Руској Федерацији уведена тржишна
економија. Руска Федерација постаје снажније укључена у међународни трговински
систем, при чему се и даље приходи у највећој мери ослањају на продају природних ресурса. Временом, енергетски ресурси постају саставни део руске спољне политике. Сасвим је јасно да се руски национални интереси, као и безбедност, осим
оснаживањем оружаних снага, у великој мери чувају и адекватном политиком управљања огромним природним ресурсима којима Руска Федерација располаже. Данас се у Руској Федерацији енергетска безбедност може посматрати и као мера
ефикасности саме државе и свих њених институција.
Важно је истаћи да постоје одређене разлике када је у питању само дефинисање енергетске безбедности у Руској Федерацији и Европској унији (и другим земљама Запада). Наиме, Руска Федерација дефинише енергетску безбедност као
„интегрални део система националне безбедности, стање заштите земље, њених
грађана, друштва и економије од опасности које могу настати престанком снабдевања енергентима”. Претње могу бити спољне: геополитичке, макроекономске,
берзанске) и унутрашње, пре свега технолошке и еколошке.15
Са друге стране, Европска унија, по западном концепту, енергетску безбедност
дефинише по свом моделу, као гаранцију да ће „енергенти бити доступни на месту
и на време у којем су потребни, у количинама и квалитету који ће задовољити по14

Boussena, S., & Locatelli, C. “Energy Institutional and Organizational Changes in EU and Russia: Revisiting Gas Relations”, Energy Policy, 55, 2013, pp. 180-189.
15
Radovanović, M, Filipović, S., & Golušin V. “Geo-economic Approach to Energy Security Measurement –
Principal Component Analysis”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 82 (2), 2018, pp. 1691-1700.
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требе економије”. Енергетска безбедност је у највећој мери питање економије, односно финансијске способности одређене земље да обезбеди довољно енергената, било из сопствених извора или из увоза.16
Два наведена виђења енергетске безбедности свакако су дефинисана на основу великог броја чинилаца, историјског наслеђа и, великим делом, на основу стратешке културе која је различита када су у питању Руска Федерација и Запад.

Енергетска политика Европске уније
Европска унија је, од свог оснивања, доносила бројне стратегије и акционе планове када је у питању енергетска политика. Мора се напоменути да је претеча
Европске уније, Европска економска заједница, настала као „Заједница за угаљ и
челик”. Важност енергената је препозната након искустава из Другог светског рата,
па је Европа врло рано покушала да уведе систем који ће јој обезбедити више независности у погледу сигурности снабдевања енергентима.
Европска комисија је до сада дефинисала велики број докумената различите
врсте који се тичу енергетске политике. Њиховим сагледавањем уочава се да, са
временом, настаје све већи јаз када је питању виђење енергетске безбедности од
стране појединих земаља чланица.17
Од јануара 2019. на снази је нова енергетска политика која је дефинисана за
Европску унију, за неодређени период.18 Енергетска политика Европске уније је заснована на три основне поставке: повећање конкурентности, сигурност снабдевања енергентима и заштита животне средине. Предвиђено је да се наведени циљеви остваре, пре свега интеграцијом тржишта, смањењем увозне зависности, промоцијом одрживог развоја и подршком истраживањима и развоју нових технологија.19
Један од основних постулата наведеног документа јесте изражена потреба за већом сарадњом и већим степеном усаглашености између земаља чланица када су у
питању наведени стратегијски циљеви. Проблеми који су довели до размимоилажења
су, пре свега, резултат развоја стратегија националне безбедности појединих земаља
чланица, које сматрају да је питање енергетске безбедности њихoвих грађана важније
од заједничке политике Европске уније. У том смислу, поједине земље се враћају на
старе облике сарадње и снабдевања енергентима из Руске Федерације, уз улагање
руских компанија у развој енергетског сектора на територији саме Европске уније.20
Европска унија даље инсистира на принципу солидарности у случају економских
потешкоћа и буџетских ограничења, са циљем да се земље које су мање економски
16

Sharples, J. D. “Russian Approaches to Energy Security and Climate Change: Russian Gas Exports to the
EU”, Environmental Politics, 22 (4), 2013, pp. 683-700.
17
Kovačić, Z & Di Felice LJ “Complexity, uncertainty and ambiguity: Implications for European Union energy
governance”, Energy Research & Social Science, 53, 2019, pp. 159-169.
18
The White Paper: An Energy Policy for the European Union, laying down the guidelines for Energy policy
over the next years, 2019.
19
European Energy Security Strategy, European Commission, 2018.
20
Siddi. M. „The Role of Power in EU–Russia Energy Relations: The Interplay between Markets and Geopolitics“, Europe-Asia Studies, Vol. 70(10), 2017, pp. 1552-1571.
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развијене подрже у развоју енергетске безбедности која ће бити мање заснована на
увозу енергената из Руске Федерације. Наведени принцип солидарности већ је показао негативне ефекте, у виду бројних протеста у земљама чланицама, а драстичан
пример је покренути поступак за излазак Уједињеног Краљевства из Европске уније.
Концепт овог приступа уважава потребу да Европска унија мора, пре свега, да
препозна и дефинише своју будућу зависнoст од увоза енергената. Другим речима,
доносиоци одлука морају да прихвате чињеницу да ће увозна зависност бити све
већа у наредним годинама. Начин да се то превазиђе Европска комисија види, пре
свега, у јачању солидарности – све чланице би требало да имају јединствени став
по овом питању. Имајући у виду бројна разилажења која су настала као последица
притиска да се улаже у обновљиве изворе енергије, тренутно је у току много јачи
процес доношења опречних одлука када је у питању сама енергетска безбедност,
која за сваку земљу чланицу објективно има много већи значај.
У складу са својим начином рада, односно дефинисаним процедурама, које су,
свакако, у великој мери одређене историјским наслеђем и стратегијском културом
хетерогене заједнице, нова енергетска политика Европске уније поставља своје циљеве сразмерно широко, што у самом почетку указује на потешкоће које се могу
очекивати када циљеви нису јасни, достижни и мерљиви, што је једна од основних
претпоставки за доношење било које стратегије.
Основне препреке, односно околности које отежавају примену наведене енергетске политике су, пре свега, тржишно оријентисане (што је супротно основним начелима енергетске политике Руске Федерације, која је безбедносно оријентисана).
Прво, на територији Европске уније постоји јединствено тржиште роба, људи и капитала, али када је у питању енергетска политика, одређене одлуке се доносе на
националном нивоу. У коликој мери доносиоци одлука уважавају заједничке ставове које је усвојила Европска комисија врло је комплексно питање. Када је и питању
енергетска политика постоје значајна неслагања.
Друго, конкурентност и заштита животне средине захтевају балансирани приступ
који је заснован на интернационализацији трошкова, а не само на националној фискалној политици. Европска унија питање заштите животне средине (која је у највећој
мери угрожена управо сагоревањем фосилних горива) сматра једним од стратегијских приоритета, чак и по цену слабљења других битних фактора стабилности.
Треће, активности Уније морају се заснивати на адекватној спољној политици,
јер је потпуно евидентно да ће потребе за енергијом расти у годинама које долазе,
а Европска унија највећи део енергената увози, при чему се највише ослања на
енергенте из Руске Федерације. Евидентно је историјско преплитање трговинских и
политичких споразума и неспоразума када су у питању енергенти, пошто је трговина енергентима не само чисто економска категорија, него и значајан елемент спољне политике Руске Федерације.21
Дефинисано је да ће се ефикасност енергетске политике Европске уније мерити
на основу тога да ли су и у којој мери достигнути дефинисани стратегијски циљеви:
интеграција тржишта, управљање у области увозне зависности и одрживи развој.
21

Foreign Policy Concept of the Russian Federation (approved by President of the Russian Federation Vladimir Putin on November 30, 2016).
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а) Интеграција тржишта је битан предуслов за стабилно тржишно пословање.
Отворено и слободно тржиште на којем слободно послује произвољан број произвођача и дистрибутера свакако је резултат тржишне привреде, али се не може сматрати оптималним решењем када је у питању енергија, као стратешки ресурс. Без
обзира на досадашње потешкоће у остваривању енергетске безбедности, Европска
унија, преко важеће енергетске политике, наставља да инсистира на даљој либерализацији тржишта, при чему се, када је у питању енергија, губи перцепција националног интереса. Императив економског интереса и профита је дефинитивно последица начина пословања и историјског наслеђа земаља чланица Европске уније, мада су све јаснији наговештаји појединих земаља да се то мора променити.
Упркос високој зависности од увоза природног гаса из Руске Федерације, донета је
одлука да се у Европској унији настави са даљом либерализацијом тржишта електричне енергије и природног гаса, мада се може сматрати да би логичније решење
било повећање контроле. Ипак, то би се косило са основним начелима Европске
уније, која се противи централизацији. Профит који стичу компаније које се баве трговином природним гасом из Руске Федерације на територији Европске уније се поставља, дакле, испред националних и безбедносних интереса. Када су у питању
инвестиције у сектор енергетике, први приоритет је стварање окружења у којем ће
инвеститори бити потпуно слободни да доносе одлуке, односно енергетска политика ће у сфери инвестиција бити неутрална. Овакво виђење оквира за инвестирање
свакако је повољно са аспекта инвеститора, али не постоје никакве гаранције да ће
инвестиције унапредити енергетску безбедност.
б) Управљање у области увозне зависности је неопходно, јер Европска унија
увози већину фосилних горива која користи. Ипак, доносиоци одлука Европске уније сматрају да оваква ситуација није достигла размере кризе, тако да није потребно
примењивати кризни модел управљања. Међутим, то се коси са виђењем и политиком појединих земаља чланица које наглашавају да их увоз енергената умногоме
ограничава. Ипак, Европска комисија сматра да се горући проблем може решити
применом редовног модела управљања: дерегулацијом тржишта, диверсификацијом извора енергије, промоцијом енергетске ефикасности и употребом енергије из
обновљивих извора. Такође, наглашава се важност сарадње између земаља, унапређење дијалога и солидарности. Имајући све то у виду, јасно је да постоји и велико неслагање појединих земаља по питању енергетске политике (у чијем централом месту је однос са Руском Федерацијом), али Европска комисија сматра да се
то може превазићи редовним мерама.
в) Одрживи развој, са нагласком на заштиту животне средине, подразумева развој и употребу енергетски ефикасних технологија и конзервирање енергије, уз даље инсистирање на производњи енергије из обновљивих извора. То посебно има
одјека у научној заједници, која ефекте производње енергије из обновљивих извора
вреднује на различит начин. Једно је неспорно: обновљиви извори енергије (соларна и енергија ветра) дају електричну енергију, коју земље Европске уније имају довољно и нису увозно зависне. Оно што би заиста унапредило енергетску безбедност јесте замена фосилних горива биогоривима. Међутим, производња биогорива
је, упркос бројним субвенцијама, веома ограничена, а наилази и на велике препреке у стратегијама развоја појединих земаља, које не желе да своје плодно земљи-
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ште користе за производњу сировине за биогорива уместо за производњу хране.
Национални интерес ових земаља, односно производња сопствене хране сматра
се стратегијски и безбедносно битнијом од производње биогорива која би требало
да допринесе бољој енергетској безбедности читаве Уније.
Може се закључити да енергетска политика Европске уније не одступа од начела јединства хетерогене заједнице народа, без обзира на то што поједине земље
чланице изражавају своје незадовољство и повлаче сопствене потезе који су у супротности са заједничком регулативом, а све ради јачања енергетске безбедности
на националном нивоу, односно националне безбедности у целини.

Енергетска политика Руске Федерације
За разлику од Европске уније, у Руској Федерацији влада другачије виђење енергетске политике, које је последица историјског наслеђа, система вредности и виђења
националне безбедности као приоритета. Економски интерес јесте важан, али, пре
свега, мора бити у функцији националне безбедности. Руска Федерација има развијену доктрину енергетске безбедности, која јасно описује концептуални оквир и описује
претње које постоје по енергетску безбедност ове државе. Основни принципи доктрине енергетске безбедности Руске Федерације јесу наставак јасно дефинисаних националних интереса, који имају приоритет над чисто финансијским. Такође, Руска Федерација сматра да су енергетски ресурси добро свих грађана, да стога не могу бити
приватизовани, а да цео процес (од извора енергента, преко прераде до извоза) мора бити строго контролисан. Либерализација у овој области није дозвољена..Појава
нафтних олигарха током деведесетих година ХХ века произвела је негативне ефекте,
те је енергетски сектор у потпуности враћен под строг надзор државних и безбедносних служби. Не постоје назнаке, нити наговештаји, у политичком и друштвеном простору Руске Федерације о томе да је потребна либерализација у овој области, што је
одлика јединственог осећаја важности колективног интереса.22
Енергетска политика Руске Федерације,23 сажета у њеној Доктрини енергетске
безбедности, усклађена је, пре свега, са Стратегијом националне безбедности Руске Федерације, што је предмет проучавања званичника Европске уније и академске заједнице.24 Ову стратегију развило је Министарство енергетике Руске Федерације, у сарадњи са Руском академијом наука, компанијама и институтима. На основу Доктрине, која даје основни оквир и принципе дозвољеног, развијена је енергетска политика, са својим циљевима и начинима за имплементацију.25
Доктрина енергетске безбедности Руске Федерације пре свега одређује начин
функционисања органа управљања и контроле на свим нивоима (од локалног, преко регионалног до националног). Она дефинише енергетску безбедност као систем
22

Gaddy, C. G., & Ickes B. W. “Russia after the Global Financial Crisis”, Eurasian Geography and Economics, 51 (3), 2013, pp. 281-311.
23
Energy Strategy of Russia, for the period up to 2030, Ministry of Energy of Russian Federation, Moscow, 2018.
24
Russia’s National Security Strategy and Military Doctrine and their Implications for the EU, European Parliament, Policy Department, 2017.
25
Penkova, T. “Russia’s New Security Doctrine: Security through Stable Development”, ISPI Policy Brief, 2014.
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који има задатак да заштити грађане, друштво и државу од свих претњи које се могу јавити у сектору енергетике. У основи, сагледавају се три аспекта енергетске
безбедности: економски, технолошки и еколошки.26
а) Економски аспект енергетске безбедности пре свега сагледава место и значај
енергетских ресурса за добробит свих грађана Руске Федерације. Наиме, цена
енергената за њене грађане је ниска, што је последица става да су енергенти опште добро и да сви грађани треба да имају користи од тога. Енергетски ресурси су
унутар граница Руске Федерације посматрани искључиво као социјална категорија,
а не као роба која ствара профит. Осим тога, дефинисане су мере енергетске политике које подразумевају да технолошки системи и уређаји који се користе за потрошњу енергије морају бити ефикасни и ценовно доступни грађанима. Нема разлике
ни када су у питању индустријски потрошачи – цена енергената је ниска за све потрошаче на територији ове земље. Мада постоје јасни докази да ниска цена енергената доводи до нерационалне потрошње и расипања енергије, то није узето у обзир приликом креирања енергетске политике. Званичан став Руске Федерације јесте да је ниска цена енергената за потрошаче у земљи једна од гаранција успешног социјалног и економског развоја. Свака либерализација тржишта довела би
до социјалних тензија, што би угрозило безбедност земље у целини. У том смислу,
очување стабилности је приоритет који је изнад императива зараде и профита у
енергетском сектору. Профит се остварује, али на страним тржиштима на које Руска Федерација извози енергенте.27
б) Еколошки аспект енергетске безбедности се, пре свега, односи на смањење
загађења са постојећих енергетских комплекса и градњу постројења која производе
енергенте вишег степена еколошког квалитета.
в) Технолошки аспект енергетске безбедности односи се на унапређења у сфери технологије експлоатације енергената, технологији транспорта и дистрибуције и
у развоју нових технологија и ресурса за добијање енергије.28
Без обзира на велике и рационално немерљиве залихе енергената, Руска Федерација је јасно дефинисала претње по сопствену енергетску безбедност, које су
класификоване као унутрашње и спољашње. Унутрашње претње се превасходно
односе на проблеме у функционисању финансијског и банкарског тржишта, лоше
управљање компанијама у енергетском сектору, недостатак инвестиција и иновација, сезонски карактер добијања енергије (посебно у регионима на далеком Северу и
Истоку),29 увоз висококвалитетне технологије и нерационалну потрошњу енергије
услед ниских цена.30
26

Russian National Security Strategy, December 2015, Approved by Russian Federation Presidential Edict
683, 31.12. 2015.
27
Chebankova. E. “Public and Private Cycles of Socio-Political Life in Putin's Russia”, Post-Soviet Affairs, 26
(2), 2013, pp. 121-148.
28
Energy Efficiency and Energy Development, Ministry of Energy of Russia, Russian Federation Government
Resolution No. 321, 15.04. 2014.
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Brill, O. M., & Petrov, N. Russia's Regions and Energy Policy in East Siberia. Institute for Public Policy, Moscow, Russian Federation, 2009.
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Energy Saving and Improving Energy Efficiency for the Period until 2020, adopted and approved by Decree
of the Government of the Russian Federation No. 2446-r from 27.12.2010.
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Основне спољашње претње по енергетску безбедност Руске Федерације условљене су политичким, дискриминаторним или непријатељским активностима страних земаља, њихових компанија и државних органа, који су у вези са питањем
енергената који су пореклом из ове земље. Такође, проблеми настају због велике
конјуктуре (нестабилности) на банкарским тржиштима преко којих се реализује трговина енергентима.31 Евидентне су и (контролисане) војне и државне кризе у регионима који поседују велике залихе енергетских ресурса (Ирак, Иран, Венецуела,
Сирија). Посебну претњу представља могућност блокирања транзитних путева од
стране влада земаља кроз које транзитни путеви пролазе од Руске Федерације до
земаља Европске уније (Украјина).32 Руска Федерација развила је и спроводи систем мера и активности којима одговара на наведене претње у форми кризног менаџмента, јер постоји јединствен став да је национални интерес угрожен и да мора
бити заштићен на сваки начин.33

Закључак
Питање достизања и одржавања задовољавајућег и стабилног нивоа енергетске безбедности, као саставни део система опште безбедности, један је од стратегијских приоритета највећег броја земаља. Уз велики број информација и података
из разних извора и бројне корисне методе обраде, који се користе као подршка одлучивању, питања у области енергетске безбедности су под снажним утицајем виђења самих доносилаца одлука, односно укрштају се са осталим стратегијским одлукама земље која их доноси. Имајући у виду значај енергетских ресурса за све земље на планети, као и чињеницу да су енергетски ресурси одувек били значајан
чинилац геополитике, начин на који се доносе и имплементирају стратегијски документи у овој области морају се посебно сагледати са историјског аспекта, са тачке
виђења улоге земље на геополитичкој сцени, са аспекта националних интереса,
једном речју ‒ уважавајући карактеристике стратегијске културе у земљи која наведене документе доноси и спроводи.
У раду су анализиране специфичности енергетске политике (са тежиштем на
енергетској безбедности, која је један од њених основних циљева) у Европској унији и Руској Федерацији, која се доносила и доноси под снажним утицајем различите
стратегијске културе која влада у навадена два ентитета. То је од посебног значаја
имајући у виду значај Европске уније и Руске Федерације на геополитичкој сцени,
као и чињеницу да је Унија зависна од увоза енергената из Руске Федерације, те да
је евидентно да се то не може променити у догледној будућности. Имајући то у виду, проучавање начина доношења одлука (и свих фактора који утичу на тај процес)
од посебног је интереса.
31
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Истраживање досадашњих искустава и основних поставки енергетске политике
показало је да је доношење одлука у сфери енергетске безбедности под снажним
утицајем стратегијске културе (пре свега, историјског наслеђа и националних интереса) у Руској Федерацији, где сва регулаторна документа морају да буду усклађена са
основном доктрином њеног развоја, која на прво место листе националних интереса
ставља безбедност, одбрану, очување интегритета и добробити свих грађана.
У Европској унији енергетска безбедност се не посматра као део система националне безбедности и одбране већ, пре свега, као економска категорија. У Руској
Федерацији није дозвољена либерализација тржишта енергената, јер од настанка
Совјетског Савеза постоји јасан став да су енергетски ресурси власништво свих
грађана. Управљање системом експлоатације енергетских ресурса је централизовано, док је у Европској унији дозвољена и обављена приватизација. Цене енергената за грађане Руске Федерације су ниске, што произилази из става да су енергетски ресурси власништво свих грађана, те да сви морају имати приступ енергентима
под веома повољним условима. Са друге стране, у Европској унији постоји став да
су енергенти роба на тржишту која, као и свака друга, има адекватну цену. Не постоји став да су енергенти битан чинилац који одређује квалитет живота грађана,
те се цене формирају на слободном тржишту, уз значајно опорезивање.
Може се закључити да је основна разлика у виђењу енергетске безбедности у
Европској унији и Руској Федерацији заснована управо на стратегијској култури, односно поставци основних интереса. У случају Европске уније, основни интерес који
одређује све мере енергетске политике је тржишна економија, последично профит
који стичу компаније. У Руској Федерацији основна поставка која одређује доношење одлука у области енергетике на територији саме државе није економска категорија, већ је заснована на очувању националног интереса, односно обезбеђивању
енергената за све грађене под максимално повољним условима. Када су у питању
правци који одређују енергетску политику Руске Федерације са другим земљама, на
првом месту је стварање што повољније геополитичке позиције Руске Федерације
на светској сцени. Стицање профита је свакако важан чинилац, јер се на њему заснива половина буџета Руске Федерације, али је ипак на другом месту.
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раду се анализирају могућности нормативног уређивања неуУ
тралности као спољнополитичке оријентације државе највишим општим правним актом у националном праву. Најпре се истражу-

је функционална способност уставотворне власти да самостално уреди питање војне неутралности државе као par excellence питање државног суверенитета. У том циљу, разматра се однос нормативног и
политичког појма устава у корелацији са правним и политичким појмом неутралности. Други део рада садржи преглед уставних решења
у упоредним системима војно неутралних држава, којим се жели истаћи специфичност националних правних система у приступу неутралности као правном и политичком феномену. Коначно, у закључним
разматрањима сумира се правна ситуација Републике Србије и акт
којим је самопроглашена неутралност у Резолуцији Народне скупштине (2007) као програмском документу који је усвојен првенствено ради
одређења спољнополитичке оријентације државе у односу на питање
Косова и Метохије. Закључак ове анализе јесте да уставотворна
власт не може in toto уредити питање неутралности као спољнополитичку оријентацију државе без међународноправног признања, али се
може отворити могућност да се, као стратешко опредељење државе
(развијено у нормативним и програмским документима државе), унесе
у уставне одредбе као програмско начело.
Кључне речи: неутралност, спољна политика државе, устав,
уставотворна власт

Увод

ојам неутралности може бити објашњен са више аспеката, као што су војни,
П
политички, правни, друштвени, историјски и други. Појашњавање неутралности као правног феномена кроз призму устава захтева посебан приступ. Мада у
основи везан за питање суверености државе, одлука о војној неутралности није израз потпуне функционалне способности уставотворне власти, јер нема моћ да ово
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питање in toto самостално уреди. Војна неутралност државе обухвата онај аспект
остваривања суверености који има двоструку природу: са једне стране, почива на
изворној вољи установљавајуће власти која је израз унутрашње суверености, а, са
друге стране, могућ је само уколико постоји узајамност у међународним односима и
уважавање међународног права. Зато је тешко утврдити уставноправне границе и
особеност војне неутралности у националним оквирима, а при томе занемарити позицију државе у међународним односима или апстраховати постојеће односе снага
и позицију „сила” у међународној заједници.

Уставотворна власт и неутралност
Питање војне неутралности посматрано у контексту устава може бити разматрано
на два начина: прво, кроз нормативни оквир устава који, додуше, није нужан услов за
проглашење и остваривање неутралности као стратешког опредељења државе и,
друго, кроз контекст уставног и вредносног идентитета, који представљају основ за
остваривање сваког, па и овог програмског опредељења у реализацији спољнополитичке оријентације суверене државе. Овај други аспект пружа реалне елементе за
проналажење одговора на питање неутралности као стратешке оријентације суверене државе, а што би требало да допринесе бољем разумевању програмског концепта
неутралности за који се Србија определила. Овај поглед огледа се у разматрању
вредносног обрасца у систему који би требало да буде одраз изграђене стратешке
културе, а посредно представља израз опште политичке и уставне културе.
Да ли уставотворна власт има улогу у одређивању неутралности или, прецизније, да ли је „неутрални устав” или устав неутралне државе могуће донети у оквирима традиционалне уставотворне власти? Проглашење неутралности кроз изричиту
уставну одредбу могуће је само као програмско начело, јер то није „чисто” питање
националне конституције већ се ставља „у погон” тек када добије адекватно интернационално признање.1 У домаћој правној литератури (С. Аврамов и М. Крећа) наводи се да стална неутралност представља „правни положај државе која, на основу
међународних уговора, преузима обавезу да ће остати неутрална у случају сваког
будућег рата,” односно да се стална неутралност „заснива на међународном уговору између неутралних држава и других заинтересованих држава”.2
Уставно уређење овог питања морало би да има двоструки извор: суверену вољу државе да буде неутрална и пристанак других, такође суверених држава о овом
механизму у функцији независности државе. Дакле, уколико се уставноправо неу1

Од неутралности треба разликовати „неутрализам” као једнострано проглашење неутралности који
држава изрази у конкретном случају ,што представља њен спољнополитички курс „у односу на одређену
ситуацију или догађај” и то би онда представљало неутрализам. Док је неутралност „правна категорија,
други (неутрализам, прим. аут.) искључиво је политичка.” (С. Аврамов, М. Крећа, Међународно јавно
право, Београд: Сл. гласник, 2007, стр. 142) Такође, о „неутрализму” се говорило као о појави која је током двадесетог века у процесу деколонизације захватила земље које након стицања независности нису
желеле да уђу у војно-политичке савезе. (P. Lyon, „Neutrality and the Emergence of the Concept of Neutralism“, The Review of Politics, 22(2), (1960). р. 266).
2
С. Аврамов, М. Крећа, op. cit., стр. 140.
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тралност схвата као инструмент за очување независности (пример Швајцарске), тада би правна моћ овог уставног начела била ограничена међународним правом.
Међународни уговор, иако није „старији” од устава, сублимира део суверене воље
уставотворца за проглашење неутралности као правног начела у функцији независности државе. То не значи да уставотворна власт по питању спољнополитичке
оријентације губи своје примарно својство, већ је реч о томе да инструменти спољне политике који треба да обезбеде темељна начела (независност и сувереност
државе) морају бити усклађени са општеприхваћеним правилима и изворима међународног права.
Са друге стране, у тражењу одговора на постављено питање, мора се узети у обзир да устав није само нормативни, тј. општи правни акт најјаче правне снаге већ да
има својства политичког и програмског документа. Ове карактеристике устава отварају уставотворцу шире поље да одреди своју националну политику у дужем периоду, па и да се изјасни о питању војне неутралности. Комплексност значења изворног
акта државе отвара простор да устав успостави основне вредности које треба да
омогуће идентификовање грађана са темељним уставним начелима, а тиме и да изгради однос према војсци и неутралности као спољнополитичкој оријентацији државе. Оно што је важно за потенцијално проглашење неутралности у уставу јесте што и
појам неутралности, као и сам устав, има своје правно и своје политичко значење. У
нормативном или правном смислу неутралност обухвата формална права и одговорности неутралне државе које су, осим уставом и правним изворима у националном
поретку, уређене и међународним правом у оквиру хашких конвенција, првенствено
за време трајања рата. Политичко значење неутралности, са друге стране, укључује
различите поступке држава и њихову политичку праксу у мирнодопском стању, тако
да је појам неутралности као мирнодопски концепт, нарочито у двадесетом веку, отишао далеко испред његовог правног значења.3
Питање неутралности данас се, углавном, доводи у везу са стратегијом великих
сила, па се отуда посебно издваја позиција тзв. малих држава и њихова оријентација ка неутралности. То је одраз реалног сагледавања односа у међународном поретку и односа силе и моћи, а што у уставној и правној држави, која почива на идеји
једнакости и људских слобода, као и на суверености грађана, може бити доведено
у питање. Уставотворна власт, као изворна, представља примарни израз суверености, па отуда величина територије, економска и друга снага не одређују границе
установљавајућој власти. Зато се кроз призму устава не може говорити о позицији
малих држава, јер та „мерна јединица” или критеријум не постоји у погледу слободног вршења суверене власти. Са друге стране, неутралност као спољнополитичко
опредељење у међународним односима реално представља израз односа снага и
моћи, па се ова напомена о тзв. малим државама не може сасвим занемарити.4
Посматрана као политички појам, неутралност може бити разматрана у контексту
„духа устава” (Ш. Монтескје) или онога што је А. Токвил назвао „навике прирасле срцу
3

N. Andrén, “On the Meaning and Uses of Neutrality”, Cooperation and Conflict, No. 26, 1991, pp. 67–83.
Има мишљења да тзв. мале државе немају моћ да питање неутралности ставе на „дневни ред”, али
оне могу да учествују у њеној реализацији или промени, па се у тим границама може сагледати потенцијал неутралности. (S. W. Duke, “Small states and European security”, In Small states and Alliances, E. Reiter
et al. (eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2001, p. 35)
4
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грађана”. У оквиру тако доживљених вредности могло би се говорити о развоју концепта неутралности који, осим програмског, може да добије нормативни израз у неком
од извора уставног права. Треба узети у обзир и токове савремене уставности који воде према „интернационализацији” устава, са једне стране, и „конституционализацији”
међународног поретка, са друге стране. Ова два тока крећу се упоредо и могу утицати
на традиционална обележја устава и уставности. Отуда се може рећи да су нека обележја националних устава, као што су идентитет, норме и вредности постале једнако
важне и у међународним односима. Са друге стране, питање неутралности никада није било искључиво питање унутрашње политике и националне конституције, већ је било одређено односима и релацијама на међународном плану. У том контексту данас
се говори о „вишестепеном конституционализму”,5 који упућује да све нивое одлучивања треба посматрати као једну целину и да конституционализам треба да се усредсреди на то како да осигура остваривање уставних функција без обзира на то ко ће то
чинити, односно да ли је то надлежност националних или међународних органа.6 Нова
гледишта указују на функционалне слабости класичне уставотворне власти која нема
капацитет да суверено и у целости уреди правни поредак. Нови нивои одлучивања на
међудржавном или међународном плану располажу капацитетом да ограничавају или
постављају стандарде традиционалним уставним органима у остваривању њихових
аутономних уставних надлежности. Међународно право, које успоставља нове механизме заштите и уређује области које директно утичу на поједина уставна питања (као
што је спољнополитичка оријентација), има механизме за контролу националних власти у погледу остваривања њихових међународних обавеза.
У формалном смислу, стална или перманентна неутралност примењује се у свим
условима, ратним и мирнодопским, и уређена је, по правилу, међународним актом, а
ређе и самим уставом.7 Неутралност је state-centric феномен, који одговара државно
оријентисаном концепту који почива на искључивости унутрашње суверености која даје
изворно право држави да штити своју сувереност. Међутим, данас је његова дефиниција превазишла оквире концепта неутралности и она се објашњава кроз призму међународног права, јер се либерални интернационализам бави првенствено потребама и
захтевима великих сила у међународним односима, занемарујући национални интерес
и сувереност, нарочито тзв. малих држава. Дакле, кроз ову призму посматрано неутралност малих земаља могла би да дође у обзир само уколико се то уклапа у стратегију великих сила.8 Државе би морале да прилагоде уставноправно уређење неутралности „сагласно својој специфичној интерпретацији”; на тај начин могле би да „произведу норму или правило о неутралности.”9
5

M. Hertig, T. Cottier, “The Prospects of 21st Century Constitutionalism”, In Konturen der Neuen
Weltordnung: Beiträge Zu Einer Theorie der Normativen Prinzipien Internationaler Politik. Urs Marti & Georg
Kohler (eds.), De Gruyter. 2003, p. 299.
6
Присутно је и гледиште о тзв. компензаторној уставности која настаје као израз глобалне стратегије
да се „компензује деконституционализација” на националном нивоу. (A. Peters, “Compensatory
Constitutionalism: The Function and Potential of Fundamental International Norms and Structures (January 1,
2006). Leiden Journal of International Law, Vol. 19, 2006. p. 580).
7
C. Agius, K. Devine, „‘Neutrality: A really dead concept?’ A reprise“, Cooperation and Conflict 46(3), 2011, р. 267
8
Наведено према C. Agius, K. Devine, op. cit., р. 272.
9
H. Hakovirta (1988), Наведено према C. Agius, K. Devine, op. cit., р. 268.

231

ВОЈНО ДЕЛО, 8/2019

У материјалном смислу, опредељење за концепт неутралности потиче од онога што је шведски аутор J. Gunnar протумачио као „жртву” коју тзв. мале државе
нису дужне да „положе”. Не може се очекивати да државе ризикују своје постојање ради неке неизвесне перцепције о њиховој улози у глобалној борби између
великих сила. Отуда, неутралност није сама себи циљ већ рационалан начин који
се сматра важним инструментом у континуираном остваривању циљева безбедности, а који је дефинисала влада ради очувања независности земље.10 Неутралност као форма уставног идентитета не би требало да буде одбачена, односно о
њој би се могло говорити са аспекта њене реалне функције у поређењу са идентитетом безбедности који је базиран на чланству у војним савезима.11 На питање
„уставног идентитета” могу се надовезати и друга тзв. идентитетска питања, као
што су културни и вредносни идентитет. У том смислу, П. Хаберле о уставу каже:
„Устав није само правни поредак за правнике, да га они тумаче према старим и
новим правилима умећа – он делује битно и као водич за неправнике: за грађанине.” По његовим речима, устав није само нормативни акт већ представља „израз
стања културног развоја, средство културног самоприказивања некога народа,
огледало његове културне баштине и темељ нових нада.” Зато се мора уважити
постојање тзв. живог устава који је дело „свих тумача устава отвореног друштва”,
а који је, по свом изразу, много више „оквир за културну (ре)продукцију и рецепцију те спремник баштињених ’културних’ информација, искустава, доживљаја, па
и мудрости”.12
У изградњи стратешког опредељења државе и у развијању стратешке културе
може се тражити и пронаћи моћ устава.13 Традиција и трајне вредности дефинишу
манир или начин на који људи постоје и дејствују, а то је посебно важно, јер се на
тај начин омогућава прављење разлике између онога што је право и онога што није. Идентитет је, може се рећи, једна култура јер дефинише постојање (егзистенцију), сврху и понекад судбину. Има мишљења да је стратешка култура „систем симбола (нпр. конструкција полемике, језика, аналогије, метафоре) који делује тако да
успостави свеобухватне и дуготрајне стратешке преференце” путем формулисања
концепта улоге војне силе у међудржавним политичким питањима, односно да се
ови појмови изразе тако да изгледају као реални и ефикасни.14
10

J. Gunnar, Sweden between the Power Blocs: A New Strategic Position. Наведено према: А.C. Ugwukah,
“Neutrality as a Foreign Policy Principle: A Historical Evaluation of the Swedish Posture”, Historical Research
Letter, Vol.17, 2015, p. 37.
11
C. Agius, K. Devine, op. cit., pр. 265-284.
12
P. Häberle, “Ustav kao kultura”, Politička misao, vol. 37, br. 3, 2000, str. 17.
13
Стратешка култура није синоним за војну културу, јер је војна култура врста културе организације и
више је конзистентна. (R. Kopeć, “The Determinants of the Israeli Strategic Culture”, Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities, No. 6, 2016, p. 137.)
14
Стратешка култура је концепт свеукупне „како и зашто” стратегије. Она је изазов за све који је изучавају да проналазе изворе који идентификују оно што Elisabeth Kier зове „комплет базичних претпоставки,
вредности, норми, веровања и формалног знања који обликује колективно схватање или разумевање”.
(Упор. M. V. Rasmussen, “‘What’s the Use of It?’: Danish Strategic Culture and the Utility of Armed Force”, Journal of the Nordic International Studies Association, Vol. 40(1), 2005, pp. 70-71.; A. I. Johnston, “Thinking
about Strategic Culture”, International Security, Vol 19, No 4, 1995, p 46.)
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Упоредни поглед на уставе неутралних држава
Док се о неутралности расправљало у другој половини двадесетог века током периода хладног рата, данас је ово питање готово утихнуло у теоријским анализама како европске, тако и светске безбедности. По завршетку хладноратовске ере наутралност се истражује углавном на потенцијалима европских земаља, као што су Аустрија, Швајцарска, Шведска, Финска и Ирска, које су већ етаблирале своју војну и спољнополитичку оријентацију, а ређе на примеру нових неутралних држава од којих су
неке самопрокламовале своју неутралност, као што је то учинила Србија.15
С обзиром на нове односе у међународном поретку, термин „неутралност” постепено се замењује другим изразима. Данас се углавном користи нова синтагма
„војно несврстане” државе, насупрот раније коришћеном термину „неутралност”.16
Од деведесетих година за Шведску и Финску се користи термин „militarily non-aligned”, Ирска се означава као „military neutrality”, док је Аустрија „non-allie” држава у
стратешком смислу. Међутим, овде није реч само о терминолошком, већ и о суштински различитом виђењу војне позиције ових држава у оквиру заједничке
европске политике. Термин „војно несврстане” потиче из периода хладног рата и он
је више политички него што је правни, јер је његов циљ био избегавање уплитања у
сукобе великих сила (што је био политички став Шведске и Финске). Концепт војне
несврстаности, међутим, не искључује могућност да се уђе у рат ради заштите националних интереса, али само када нису укључене велике силе.
Посматрано кроз уставну регулативу, неутралност може бити дефинисана као начело које обезбеђује сталност и потребу развијања овог вредносног одређења, као што је
то случај са Швајцарском. Са друге стране, Шведска и Финска нису уставима уредиле
ово питање, јер је њихова стратешка оријентација била условљена међународним односима у хладноратовској ери и њиховом позицијом у међународним односима.
У Швајцарској је војна неутралност уређена Уставом као највишим општим правним актом државе. Као иницијални чин швајцарске неутралности узима се закључивање споразума између Швајцарске и Француске у Фрибуру (12.11.1516), од када
Швајцарска наступа као савез или се сматра хомогеним федералним савезом, а од
тада није предузела ниједну директну активност у акцијама које су биле ратног карактера.17 Стална неутралност је, дакле, израз традиције у политичкој историји Швајцарске, а свој формални израз добила је у Париском споразуму, проглашеном након
Бечког конгреса 1815. године. Такође, након Првог светског рата у два споразума,
Версајски уговор 1919. и Лондонска декларација 1920. године, потврђена је стална
неутралност Швајцарске. Проглашење неутралности у Уставу представљено је као
инструмент заштите независности државе. Инструментални карактер неутралности
види се у томе што она није прокламована као општи циљ у чл. 2. Устава (1999) већ
се, као инструмент остваривања основних циљева државне политике, разрађује у делу који уређује надлежности уставних органа. Уставно проглашење војне неутрално15

После 2000. године неутралност су прокламовале Србија, Руанда, Молдавија и Гана, при чему њихова одлука нема међународноправно признање и утемељење у међународном споразуму. Од новијих
неутралних држава само Туркменистан има потпуну неутралност коју су признале Уједињене нације.
16
C. Agius, K. Devine, op. cit., р. 266
17
G. Sherman, “The Neutrality of Switzerland”, The American Journal of International Law, No. 12(2), 1918, pp. 241-242.
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сти на примеру Швајцарске има инструментални карактер који се остварује кроз надлежности федералне скупштине и извршног органа федерације. Ради заштите независности државе Савезна скупштина и Савезни савет могу предузимати мере за очување спољне безбедности и независности, као и неутралности Швајцарске.18
У својој спољној политици Швајцарска се определила да промовише „правичан и мирнодопски” међународни поредак, па је у чл. 54. Устава потенцирано да је спољна политика усмерена на поштовање људских права, демократију и мирну коегзистенцију народа.
Почев од 2001. (и 2004) године, у новом швајцарском законодавству (Закон о федералној
војсци) допуштено је учешће представника војске Швајцарске у мировним мисијама, које
су компатибилне са начелом неутралности, само ако су те операције у складу са начелима спољне и безбедносне политике и ако су засноване на мандату Уједињених нација и
Организације за европску безбедност и сарадњу (OSCE). Осим тога, учешће швајцарске
војске у мировним операцијама има следећа обележја: мисије су факултативне и није допуштено војно укључивање у борбене ситуације или дејства ради смиривања страна у
конфликту путем силе.19 Приступање Швајцарске Уједињеним нацијама, 3. марта 2002.
године, представљало је велики искорак у концепту сталне неутралности. Међутим, став
је Савезног савета да то није било у противности са начелом неутралности, јер је швајцарска неутралност компатибилна са Повељом УН и неће бити повређена њеним чланством у УН. На тај начин, стална неутралност уведена је у оквире активне спољне политике Швајцарске која не допушта да је неутралност уведе у „изолационизам”, јер она треба да промовише сарадњу и солидарност ради очувања безбедности на територији државе, испуњавајући истовремено обавезе које ова држава има у свету.20
За разлику од Швајцарске, принцип неутралности у Шведској није проглашен уставом,
па стога има мишљења да је, са нормативног аспекта, шведска неутралност „флексибилна” у односу на „ригидно” начело неутралности у Швајцарској.21 Осим тога, шведска неутралност се разликује од швајцарске и по томе што она имплицира неутралну политику
само у случају рата (осим у случају самоодбране), док је швајцарска неутралност стална
„и у рату и у миру”. Устав Шведске, познат као Инструмент владања, који је донет 1809.
године, није могао уредити неутралност, јер се она развија од 1812. године након губитка
територије и преузимања Финске од стране Русије. Једини законски документ који је донет у деветнаестом веку био је законодавни акт из 1894. године (као додатак члану 74.
Инструмента владања), у којем је било предвиђено да неутралност може бити примењена у сваком будућем сукобу, осим у случају самоодбране. Сматра се да је овај акт био израз самопрокламоване неутралности, односно да је то била унилатерална декларација
Шведске о њеној војној неутралности која није била призната од других држава.22 Као
основа модерне спољне политике Шведске, неутралност је добила јединствену парламентарну подршку декларацијом о неутралности након завршетка Првог светског рата.23
18

Switzerland's Constitution of 1999 with Amendments through 2002, art. 173. and 185.
T. Fleiner, A.Misic, N.Töpperwien, Swiss Constitutional Law, Kluwer Law International, 2005, p. 28.
20
Ibidem
21
J. F. L. Ross, Neutrality and International Sanctions: Sweden, Switzerland, and Collective. Preager
Publishers, NY. 1989. pp. 42-43.
22
Ibidem
23
J. Eliasson, „Traditions, Identity and Security: the Legacy of Neutrality in Finnish and Swedish Security
Policies in Light of European Integration“, European Integration online Papers (EIoP) Vol. 8, N° 6, 2004.
19
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Неутралност у Шведској није до данас проглашена уставом, упркос томе што је она и у
новом веку задржала своје спољнополитичко опредељење. У уставној организацији парламентарне монархије утицај појединих лидера није се одражавао на ово питање (са изузетком Т. Ерландера, тзв. земља-отац премијер и У. Палмеа), те се о политици неутралности углавном изјашњавао парламент. У нормативном оквиру постепено је развијено
правило о начину одлучивања о питањима из спољне и одбрамбене политике које, иако
формално уређено као већинско одлучивање, увек захтева висок ниво сагласности свих
страна, односно посланичких група у парламенту. Влада је дужна да акте који су донети у
Европском парламенту достави националном парламенту, док парламентарни одбор за
Европску унију служи као веза са шведском националном скупштином. Дакле, парламентарни одбори служе као спона између владе и парламента и омогућавају парламенту да
буде укључен на сваком нивоу у процесу креирања политике, а посебно оне која се односи на њен статус неутралности.24
Ако се говори о моделима неутралности, шведском моделу не може се спорити да је
успешан, јер произилази првенствено из вредносног, а не само из нормативног обрасца.
Скандинавски образац почива на традицији, вредностима, идентитету, што доприноси
тзв. европској безбедности. Од недавно овом питању приступа се нормативистички, па се
поставља дилема: зашто неутралност није окончана хладним ратом ако је била искључиво израз сукоба међу великим силама? Прецизније, да ли је глобализам наметнуо другачију реалност у области безбедности и очувања мира? У одговору на ова питања многи
су се позвали на идентитетске основе политике и праксе неутралности, па је отуда потребно узети у обзир вредности и уверења у националним оквирима. Уколико јавно мњење пружа подршку неутралности, онда она може да се развија и прихвати као стратешко
опредељење и вредносно питање уставног идентитета.25 Неутралност је постала идеолошка срж шведског идентитета који је преузео и развија став о супериорности или изузетности, посебно vis–à–vis континенталне Европе.26
Финска је своју неутралну политику развијала као последицу стицања независности
од совјетске империје и задржала је током периода хладноратовских односа у Европи.
Модел неутралности у Финској неки аутори дефинишу као делимично правну (de iure) и
делимично фактичку (de facto), а при томе врло флексибилну и прагматичну.27 „Стил” који
је развијен у финској неутралности карактерише се реал-политиком и прагматизмом, без
моралних и идеолошких конотација. Након проглашења независности од Русије, 1917. године, Финска је покушала да ојача уставна овлашћења шефа државе у спољној политици. Мада тада није прогласила неутралност у свом Уставу (1919), Финска је на самом почетку након увођења неутралности прагматично унела новине у функцијама највиших
уставних органа. Тако је председник Републике добио ексклузивна овлашћења у спољној
политици и готово да није имао никаквих обавеза консултовања са парламентом, јер је
располагао дискреционим овлашћењима у сфери спољне политике. Након доношења
новог Устава 2000. године, Финска је у овој области изменила овлашћења носилаца из24

Ibidem
Наведено према: C. Agius, K. Devine, op. cit., р. 273.
26
Швеђани су се за своју врлину изборили у школским уџбеницима, партијској литератури, као и у
медијима, па је она постала део идентитета јер „бити Швеђанин значи бити неутралан” (Opinion, 2002).
J. Eliasson, op. cit., p. 5.
27
Ibidem
25
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вршне власти и унела равнотежу у односима између премијера и шефа државе. Према
секцији 93. новог Устава влада је преузела спољну политику Европске уније, под надзором парламента, док је шефу државе препуштено да се бави општом спољном политиком.28 Питање неутралности уведено је у оквир спољне политике Европске уније, што је
значило да влада у овој области доминира, док се шефу државе препуштају спољнополитички послови према осталим државама.
Међутим, чланство Финске у Европској унији и процес евроинтеграција у великој
мери су се одразили на модел финске неутралности. Након доношења националног
Устава 2000. године десило се неколико кризних момената који су изазвали нормативне промене у уставном праву Финске. Велика „уставна криза” десила се 2006. године,
када је национални парламент био политички подељен између оних који су подржавали шефа државе и оних који су били на страни премијера и владе. Уследило је доношење новог законског решења, па је област спољне политике и руковођење војском
уређено на следећи начин: председник Републике доноси одлуку о учешћу у операцијама на основу владиног предлога, а влада би требало да саслуша председника пре
него што сачини овај предлог. И, обрнуто, председник би требало да доноси одлуку о
стављању борбених група ЕУ у статус високе спремности и о слању трупа у мисије.29
Дакле, „европеизација” спољне политике је далекосежно утицала на спољнополитичко
опредељење Финске, па и даље од тога ‒, она утиче на промене у схватању идентитета и националног интереса. Притисак Европске уније утицао је на редефинисање финске неутралности и управљање кризама (non-alignment and peacekeeping/crisis management). Идентитет тзв. мале државе замењен је идентитетом тзв. мале државе чланице
ЕУ, што је утицало на разумевање спољне и безбедносне политике.30
Неутралност у Аустрији проглашена је Уставним законом о неутралности, 26. октобра
1955. године, што је обезбедило непосредни правни извор у домену уставног права.
Аустријска неутралност настала је на темељу специфичних односа два војно-политичка
блока и, на предлог аустријских званичника, била је одобрена од стране Москве, а на то
су пристале и остале државе. Аустријски политичари видели су неутралност као могућност одбране од сваког покушаја политичке или економске унификације или уједињења
са Немачком, односно као могућност да поврате сувереност на целокупној државној територији. Све до касних осамдесетих година Москва је посматрала аустријску неутралност као гаранцију против обнове западнонемачког „империјализма” и као „случај” на којем се тестирала потенцијална намера напада на источни блок земаља. Прецизније, ако
би у мирнодопским условима неутралност Аустрије била суспендована, то би се сматрало почетком сукоба као 1938. године.31
Мада је прогласила сталну неутралност, Аустрија је, за разлику од Швајцарске, добила место у Уједињеним нацијама, а своју сталну неутралност разрадила је по швајцар28

Art. 93. The Constitution of Finland 11 June 1999 (731/1999, amendments up to 1112 / 2011 included),
Ministry of Justice, Finland.
29
Наведено према: T. Palosaari, Neither neutral nor non-aligned - The Europeanization of Finland’s foreign
and security policy, Finnish Foreign Policy Papers 03, December 2013. р. 25.
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/96855/neither_neutral_nor2013.pdf;sequence=1
30
T. Palosaari, op. cit., р. 28.
31
G. Bischof, A. Pelinka, R. Wodak, (Eds.), Neutrality in Austria (Contemporary Austria Studies, Volume 9).
Transaction Publishers, New Brunswick/New Jersey 2001, р. 70.
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ском моделу у посебном Уставном закону који садржи два члана.32 У првој одредби
Уставног закона истиче се: „За потребе трајног очувања спољне независности и за потребе неповредивости њене територије, Аустрија проглашава својом вољом своју трајну неутралност.” Интересантно је да се у продужетку ове уставне декларације истиче да ће неутралност „одржати и бранити свим средствима” која јој стоје на располагању, што указује да је реч о облику неутралности према „другима”, а да се ова земља није одрекла могућности да свој поредак брани свим расположивим средствима. Централно место овог
Уставног закона (чл. 1. ст. 2) јесте оно око чега су се сложиле силе, односно у то време
два супротстављена војно-политичка блока, а то је да „за очување овог циља у будућности Аустрија се неће придруживати било ком војном савезу и неће допустити успостављање било које војне базе на својој територији”. Године 1994, у току придруживања
Европској унији, Аустрија је изменила свој Устав путем референдума на којем су се грађани изјашњавали о новом уставном закону о придруживању ЕУ. Наиме, у члану 23ф. ст.
1. Устава пише да Аустрија „узима учешће у заједничкој спољној и безбедносној политици Европске уније”, што подразумева и учешће у задацима као што су „мере којима се суспендују односи, рестрикција или потпуно прекидање односа, са једном или више трећих
земаља,” а да се притом примењују резолуције Европског савета о заједничкој одбрани.33
Не треба занемарити чињеницу да су се након пада Берлинског зида односи у
спољној политици и међународној заједници променили и да су вршени притисци на
мале земље да одустану од неутралности. Међутим, то није имало ефекта свуда, па
је тако Ирска остала на својим позицијама које се могу објаснити ставом грађана о
потреби неутралности која представља везивно ткиво националне политике и суверености коју штите својим уставом.34 У новим политичким расправама у Ирској напомиње се да се о неутралности мора говорити као о уставном начелу, али се и сматра
да Ирска нема експлицитну уставну одредбу о том питању, те да се о томе може само полемисати и потенцијално мењати спољнополитичка оријентација државе.35
Устав Ирске из 1937. године, који је са изменама и допунама још увек на снази,36 не
садржи експлицитно одредбу о неутралности. Међутим, има мишљења да једна
уставна одредба (чл. 28.) представља implicite правни основ неутралности као дугогодишње спољнополитичке оријентације Ирске: „Рат неће бити проглашен и држава
неће учествовати у било ком рату без сагласности Доњег дома”, те да је ово уставни
израз самоопредељења, а не обавезивање на неутралност per se.37 Догађаји после
32

Constitutional Law on the Neutrality of Austria (26 October 1955).
F. Frišenšlager, Austrijska „stalna neutralnost“ nakon 1995. godine – model za Srbiju?, u Neutralnost u XXI
veku - pouke za Srbiju, Igor Novakovic ur., Beograd, 2013. str. 61.
34
Према речима Neal G. Jesse „у ирској политичкој култури неутралност ... се појављује као манифестација или израз суверeности и независности” и подржана је увек, без обзира на сукобе који се одвијају
на политичкој позорници. (N. G. Jesse, „Choosing to Go It Alone: Irish Neutrality in Theoretical and Comparative Perspective“, International Political Science Review (2006), Vol 27, No. 1, р. 27)
35
Политичка странка и национални покрет ирског републиканизма „Шин Фејн” поднео је предлог за измену Устава и одржавање уставног референдума на којем би се грађани изјаснили о неутралности, која
би на овај начин добила и нормативни израз. (http://www.sinnfein.ie/files/2018/AOS_Neutrality_Doc_Final.pdf) Такође, видети Rory Finnegan, „Irish Neutrality?“, Signal magazine, 2008, pp. 25, Internet [Retrieved
January12th, 2014], http://raco.ie/attachments/068_1_2_irishneutrality.pdf
36
Constitution of Ireland, 1937 (amendments effected up to the time of printing of this edition december 2018).
37
R. Fanning, Irish Neutrality: An Historical Review, Irish Studies in International Affairs, Vol. 1, No. 3 1982, рp. 28-29.
33
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Другог светског рата, нарочито приступање Европској унији и подршка америчким акцијама, довели су у питање ирску неутралност. Сматра се да је однос Ирске са Унијом пун антагонизма према ирској „самоперцепцији” о сопственој неутралности.
У последњем таласу конституционализације крајем прошлог века, када су доношени
грађански устави источноевропских земаља (укључујући бивше совјетске и југословенске
републике), нове уставне демократије углавном су преузимале обрасце из западноевропске уставности. У погледу проглашења основних уставних начела и вредности као образац служио је модел Европске уније и њених чланица, што је задовољило нормативни
оквир уставотворне власти. Програмске одредбе које се односе, поред осталог, на спољнополитичку оријентацију државе, претежно су биле усмерене на европске вредности и
будућност европске интеграције. Проглашавање војне неутралности је ретка појава, која
готово да није ни дошла до изражаја, осим у појединим бившим совјетским републикама.
Тако је Уставом Туркменистана 2008. године проглашен принцип сталне неутралности,
што је један од ретких примера.38 У преамбули тог Устава проглашена је перманентна
неутралност као један од легитимних циљева у заштити уставних вредности. Такође, одредба чл. 1. Устава уређује међународноправни положај државе и садржи основе спољне и унутрашње политике која се остварује у складу са опредељењем сталне неутралности, потврђене Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација 1995. године. С обзиром на то да уставотворна власт не може функционално сама да уреди ово питање,
она се позвала на међународно право и на резолуцију под називом „Стална неутралност
Туркменистана” од 12. децембра 1995. године, у којој је истакнуто да се подржава декларисани статус перманентне неутралности ове државе, као и да се позивају чланице Уједињених нација да поштују и подрже овај статус, уз истовремено поштовање њене независности, суверенитета и територијалног интегритета.
Прави пример једностраног проглашења неутралности представља Молдавија.
Она је својим Уставом из 1994. године уредила ово питање највишим општим правним актом државе, али њена неутралност није призната у међународном праву.

Закључна разматрања о неутралности Србије
Неутралност као спољнополитичко опредељење Србије проглашена је политичким актом који је усвојила Народна скупштина 2007. године, а на темељу
смерница за спровођење државне политике у односу на Косово и Метохију „имајући у виду реалну опасност по суверенитет и територијални интегритет РС која
проистиче из претњи једностраним проглашењем независности Косова”. Резолуцијом Народне скупштине (2007) „војна неутралност” је проглашена „у односу на
постојеће војне савезе до евентуалног расписивања референдума на којем би се
донела коначна одлука по том питању”.39 Из формулације садржане у Резолуцији
38

Turkmenistan's Constitution of 2008. https://www.constituteproject.org/constitution/Turkmenistan_2008.pdf?lang=en
Резолуција Народне скупштине о заштити суверенитета, територијалног интегритета и
уставног поретка Републике Србије (26.12.2007) у тачки 6. проглашава: „Због укупне улоге НАТО-а, од
противправног бомбардовања Србије без одлуке СБ до Анекса 11 одбаченог Ахтисаријевог плана, у коме се одређује да је НАТО ’коначан орган’ власти у ’независном Косову’, Народна скупштина доноси одлуку о проглашавању војне неутралности Републике Србије у односу на постојеће војне савезе до евентуалног расписивања референдума на којем би се донела коначна одлука по том питању.”
39
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може се закључити следеће: 1) неутралност је изражена као политички став
представничког органа у једном акту политичког карактера, те она нема правно
обавезујућу снагу; 2) Народна скупштина се политичким актом експлиците одредила према „постојећим војним савезима”,40 што значи да се политички став о неутралности аутоматски мења уколико дође до промене или настанка нових војних
савеза; 3) неутралност може да буде предмет националног референдума на којем би грађани непосредним одлучивањем донели правно обавезујућу одлуку о
спољнополитичком опредељењу државе.
Након усвајања Резолуције, која је требало да представља основ за преговоре о статусу јужне покрајине, уставни органи нису афирмисали идеју војне неутралности у својим
програмским и политичким документима, као што је то, на пример, Стратегија националне безбедности или Стратегија одбране. С обзиром на то да је реч о програмским актима,
није било сметњи да политичке власти преиспитају ову оријентацију, па чак и да од ње
одустану, или да учине корак даље у смислу нормативног уређивања истог питања. Непозивање и некоришћење декларисаног политичког става у спољнополитичким односима
указује на то да ће недостатак „искуства” у будућности онемогућити истицање аргументације у међународним односима и потенцијалним захтевима за признавање неутралности.
Има мишљења да је однос власти и званичне политике према једном стратешком опредељењу државе у великој мери поништио очекиване ефекте спољнополитичке оријентације, те да држава није искористила потенцијал да бар развије добру праксу која би упућивала на њену спољнополитичку оријентацију.41 Отуда би се могло закључити да би о
овом питању требало да се изјасне грађани на један од два начина: први, расписивање
референдума о усвајању стратешког спољнополитичког опредељења државе који би био
обавезујући за све будуће власти или, други, исто питање изнети на уставни референдум
као акт допуне Устава којом би се, поред „припадности европским принципима и вредностима”, унела и војна неутралност као спољнополитичка оријентација у функцији заштите
независности.42
40

Војна неутралност Србије је, по мишљењу И. Новаковића, „недоследна и селективна“, јер се односи
само на НАТО и евентуално ОДКБ, као „војни савез већине постсовјетских држава“. (И. Новаковић,
Стално неутралне државе у Европи у постхладноратовском периоду 1989-2011, (док. дис.) Београд:
Факултет политичких наука, 2016. стр. 280)
41
Према речима В. Благојевића, спорно је то што „Србија није покренула иницијативу за правним и политичким деловањем сопственог концепта ’војне безбедности’, нити је расписан референдум...“. Ако се узме у обзир
да је за сталну неутралност потребно не само међународноправно признавање, већ и „континуитет реализације политике”, онда аутор сматрa да „Србија није неутрална држава, иако води политику неутралности.” (V.
Blagojević, „Potencijal politike neutralnosti Republike Srbije u savremenim međunarodnim odnosima”, U Uticaj vojne
neutralnosti Srbije na bezbednost i stabilnost u Evropi, Zbornik radova sa naučne konferencije (Ur. Srđan T. Korać), Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2016, str. 250)
42
Ова тема није била у основи спорна међу носиоцима власти од њеног проглашења, али је било полемике око тога да ли она заслужује уставну регулативу, односно да ли војну неутралност треба прогласити Уставом Републике. Тако, Вук Јеремић, председник Народне странке, и Санда Рашковић Ивић,
потпредседница Народне странке, оцењују да би концепт војне неутралности требало да буде Уставом
дефинисан. (Упор. „Нови стандард“, 9.02.2017. и дневни лист „Данас“, 5.06.2018). Бивши судија Врховног суда Србије Зоран Ивошевић сматра да би било боље да се принцип војне неутралности унесе у
Устав него у закон јер, по његовом мишљењу, „код сваке промене политичких власти које имају већину у
Скупштини могло би се лако десити да се закон промени.” („Спутњик”, 15. 1.2017) Професор Миломир
Степић сматра да „неутралност не би требало да буде опредељење ’чврсто заковано’ неким одредбама
промењеног Устава”, јер би то „везало руке” у случају да се појави савез који би понудио помоћ „у реинтеграцији Покрајине у уставно-правни поредак Србије”. („Нови стандард”, 2.10.2018)
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Дакле, уколико би се након свих претходних корака, који обухватају не само декларативну већ и активну политику државних органа у погледу спољнополитичке оријентације, предузео последњи корак у правном нормирању неутралности у оквиру Устава,
онда би се у постојећим условима то питање могло уредити искључиво као програмско
начело. У том случају, правно обавезујућу снагу овој уставној прокламацији дала би одредба о надлежностима уставних органа, првенствено законодавне и извршне власти,
који би имали прецизна овлашћења и одговорности за остваривање надлежности у заштити независности и самосталности, па тиме и у погледу неутралности. Уколико би се
требало определити за један од формалних израза неутралности Србије, било би примереније финско и шведско искуство које је неутралност de facto задржало у својој
спољнополитичкој оријентацији, за разлику од швајцарског и аустријског модела који је
de iure потврдио неутралност. Неизграђена уставна култура и одсуство уставних вредности указују на то да је у националним оквирима приоритет да се јача одређено опредељење првенствено програмски, и то на нивоу система вредности и стратешког опредељења државе. Коначно, уважавајући уставну и политичку реалност, могло би се рећи да избор неутралности као спољнополитичка оријентација мале земље представља
више резултат притиска безбедносних проблема него нормативне жеље да се направи
политичка дистанца у међународним односима.
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СТАЛНА НЕУТРАЛНОСТ У ЗАПАДНОЈ
ЕВРОПИ И СТРАТЕШКА КУЛТУРА
Игор Новаковић∗
Центар за међународне и безбедносне послове – ISAC фонд

ез обзира на европске и евроатлантске интеграционе токове,
Б
пет западноевропских држава и даље дефинише сталну неутралност као једну од темељних детерминанти свог спољнополитич-

ког и безбедносног опредељења. Иако су неке од њих, из различитих
разлога, усвојиле друге називе за овај статус, попут несврстаности,
војне несврстаности или војне неутралности, њихови садашњи статуси се наслањају на традицију из хладноратовског периода и не задиру
у суштину сталне неутралности у доба мира, коју чине неулазак у савезе са обавезом заједничке одбране и непостојање туђих војних база на својој територији. Међутим, и стратешке културе ових држава
биле су веома различите током хладног рата и те разлике се, у извесној мери, и данас очитују. Оне су условљене, како њиховим геополитичким положајем, историјским наслеђем, ставовима грађана, тако и
схватањем спољнополитичких и безбедносних изазова и могућих начина како се на њих може одговорити. Тако су се одбрамбене стратегије кретале од доктрина тоталне одбране до приступа да стална неутралност не захтева снажне одбрамбене капацитете и свеобухватни
приступ одбрани. Кључне варијабле које су условиле и условљавају
трансформацију приступа овим изазовима јесу процеси европских и
евроатлантских интеграција, као и приступи Руске Федерације и изазови које њена политика доноси за неке од ових држава. Стога овај
рад анализира динамичку трансформацију стратешких култура свих
пет стално неутралних држава од краја хладног рата до данас, узимајући у обзир претходно споменуте три варијабле и темељно опредељење ових држава да очувају неки вид стално неутралног статуса.
Кључне речи: стратешка култура, стална неутралност, војна
неутралност, војна несврстаност, тотална одбрана, Европска
унија, НАТО, Партнерство за мир, Руска Федерација

Уводна разматрања
тална неутралност (неутралност која се спроводи у случају оружаног сукоба и
С
у током периода мира) у Западној Европи јесте феномен ограничен на неколико држава које су успеле да, током дужег периода, очувају овај статус, у одређеној ме∗
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ри, и до данас. Међутим, преузимање, начин имплементације и интерпретација самог
статуса специфичан је за сваку од држава понаособ. Оно што је заједничко свакој од
њих јесте да је стална неутралност један од кључних елемената стратешке културе и
суштински утиче на одлуке које се тичу стратегије, политике одбране, међународне
безбедносне сарадње итд. Интерпретација и начин имплементације су промењиви у
сагласности са променом природе међународног система, као и безбедносних изазова, те постојањем и утицајем процеса регионалних наднационалних интеграција и сарадњом са хегемоном у окружењу. Другим речима, основа на којој почива стратешка
култура остаје утемељена до одређене мере на модификованој сталној неутралности,
док се, у складу са изазовима, трансформишу остали елементи безбедносне политике
и политике одбране, што ће управо бити питања о којима ће бити речи у раду.
У раду ће бити посматрана „промена” стратешких култура и трансформација
безбедносних политика и политика одбране пет западноевропских држава: Швајцарске, Аустрије, Шведске, Финске и Ирске. Прво ће бити дефинисано њихово
схватање сталне неутралности и статуси током и крајем хладног рата, а затим ће
се посматрати промена у постхладноратовском периоду, као и након 2014. године и
избијања кризе у Украјини.
Као основни аналитички алат за анализу модификације стратешких култура биће коришћена премиса о две оперативне компоненте статуса сталне неутралности,
позитивне и негативне, коју је у својој књизи „Неутралност и мале државе” предложио Ефраим Карш.

Оперативне компоненте статуса сталне неутралности
Стална неутралност је статус у међународним односима за који се, углавном,
опредељују мале државе, и подразумева приступ одбрани и уопште безбедности
који се битно разликује од уобичајених. Уместо опирања за улазак у политичко-одбрамбене савезе, стално неутрална држава преузима на себе обавезу да неће бити део нити једног будућег оружаног сукоба, као и да ће током периода мира водити довољно рестриктивну спољну и безбедносну политику, којом ће моћи да убеди
све остале државе да ће статус одржати и за време оружаног сукоба. Дакле, одабрани приступ је управо супротан уобичајеном; држава се, практично, одриче могућности употребе силе као елемента спољне политике, и обећава да ће јој прибећи искључиво ради самоодбране. Како је већ доказано у другим радовима, политика неутралности коју државе спроводе и која произилази из статуса сталне неутралности има своју „чврсту срж” и надограђене елементе1.
„Чврста срж” састоји се од два елемента која се спроводе током периода мира, и
који произлазе из тумачења чланова 2, 3. и 4. Хашке конвенције V „О поштовању права и обавеза неутралних држава у случају рата на копну” из 1907. године: а) одлуке о
1

За више видети: Новаковић И.(2016) - Стално неутралне државе у постхладноратовском периоду,
Београд, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука; Novaković, I. (2016), „Тumačenja statusa
stalne нeutralnosti u zapadnoj Еvropi оd poznog srednjeg veka do danas“, u: D. Simić i D. Milenković i D. Živojinović. ur, Neutralnost u međunarodnim odnosima – šta možemo da naučimo iz iskustva Švajcarske?, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, 61-85
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остајању ван савеза који имају јасну одредницу о обавези заједничке одбране и б) недозвољавање постојања војних база других држава на сопственој територији. Сви
остали елементи статуса су политичка надоградња коју или намећу државе заинтересоване за очување статуса (државе контролори) или држава намеће себи ограничења
у вођењу спољне и безбедносне политике, како би њена неутралност била што кредибилнија. Мера надоградње углавном зависи од природе међународног система. Током
хладног рата она се кретала од екстремних тумачења, попут швајцарске Биндшнедлерове доктрине, до прилично лабавих, попут приступа Ирске која је и једина држава која је ушла у чланство Европске заједнице (ЕЗ)/Европске уније (ЕУ) пре 1995. године.
Међутим, иако се одриче права употребе силе у међународним односима (осим
када постоји релевантна одлука Савета безбедности, што је поступно прихваћено),
то не значи да је нужно да се стално неутрална држава одрекне кредибилне одбране. Сама Хашка конвенција V, односно чланови 2, 3, 4 и 10, прописују да неутрална
држава има право да се брани и да је обавезна да покуша да спречи употребу своје
територије од стране једне или више зараћених држава. У том смислу, углавном је
сматрано да државе треба да имају кредибилне одбрамбене способности, али то није схватано као нужна карактеристика. Ефраим Карш, наводећи примере из Другог
светског рата, наводи да су државе које су очувале овај статус управо оне које су
спровеле широке припреме, углавном спроведене за време мира, и утврђивањем политике која је заснована на „иницијативи и визији”2. Карш затим прави дистинкцију
две међузависне компоненте оперативне димензије неутралности: позитивне, која се
састоји од политичког деловања којим се зараћене стране убеђују у корисност одржања неутралног статуса држава, и негативне, која је заснована на одвраћању и којом
ће се предочити „диспропорционални трошкови” за државе које се одлуче да угрозе
тај статус3. Карш заговара комбинацију два приступа за коју сматра да је, пре свега,
условљена „свешћу о властитом окружењу и капацитету да реагују ефективно и
флексибилно у односу на промене и развој спољног окружења”4. У истом раду разматрао је и сваку од стално неутралних држава током периода хладног рата, које су понаособ развијале свој специфичан баланс између позитивне и негативне компоненте. Практично, свака од ових држава је покушавала да се прикаже као заиста непристрасна у међународним односима, кроз критичке ставове према оба блока, и кроз
проналажење додатне сврхе за свој статус, углавном пружањем добрих услуга (медијација, пружање услуга неутралног терена за преговоре, заступање држава са којима су прекинути дипломатски односи). С друге стране, свака од њих је развијала специфичну негативну компоненту, са већим или мањим амбицијама.
Међутим, овакво схватање углавном се променило по окончању хладног рата,
због промене међународног система након урушавања Источног блока и појаве нових безбедносних изазова; тежиште је са кредибилне самосталне одбране скренуто
на оријентацију ка сарадњи између држава и у доменима безбедности и одбране
безбедности. Неутралност као статус фокусирана је на питања чврсте безбедности
и, како је већина нових безбедносних изазова била транснационалне природе, она
2

Karsh, E. (1988), Neutrality and Small States. London, Routlege, pp. 32-33.
Karsh, E. (1988), Neutrality and Small States. London, Routlege, p. 33.
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нема одговор на њих. С друге стране, и грађани и државе контролори, како ће се видети, углавном нису имали примедбе на продубљивање безбедносне сарадње са
другима, све док то није значило улазак у алијансу са обавезом заједничке одбране,
односно потпуно напуштање последњих обележја статуса сталне неутралности.
Такође, треба споменути да је стална неутралност у већини стално неутралних
држава постала и „сврха самој себи, “ на што су благовремено упозорили Ефраим
Карш и Гералд Штоурц5. Са очувањем овог статуса током времена придодата јој је
и одређена вредносна димензија, која превазилази рационални и логични избор.
Другим речима, у већини држава, сем мање-више у Финској, постоји уверење већине грађана да стална неутралност није само нешто више од тренутног стратегијског
избора, већ и традиционални одговор који омогућава очување независности и
вредносно одређење саме државе у међународним односима.

Позитивна и негативна компонента статуса европских
стално неутралних држава током хладног рата
Као што је већ наведено, неутралност као таква не прописује у потпуности како
држава која је на себе преузела овај статус треба да се понаша. Приступи ка имплементацији сталне неутралности разликују се од случаја до случаја. Током хладноратовског периода они се могу грубо класификовати у две групе: државе које су
биле стално неутралне властитим избором и суштински неутрализоване државе,
односно оне чија је неутралност била мање-више наметнута од трећих држава.
У прву групу спадају Швајцарска, Ирска и Шведска, док су у другој Финска6 и
Аустрија7. Разлике су суштинске, јер је прва група приступала самостално имплементацији сталне неутралности у домену одбране, на основу властитих перцепција безбедносних приоритета, док је друга група свој приступ развијала у сагласју са доминантним државама контролорима. И поред ове поделе, државе из обе групе развијале
су различите стратегије приступа одбрани, што је била последица унутрашњих дискурса, безбедносних процена, геополитичке позиције и ставова држава контролора.
Швајцарска је, након покушаја да уђе у УН, који су велике силе одбиле, самостално развила екстремно рестриктивну политику неутралности коју је сама себи наметнула кроз Биндшнедлерову доктрину. Основне одлике ове политике биле су засноване на следећим координатама: самодовољност у одбрани, избегавање уласка у међународне организације које имају и политичку или економску интеграциону компоненту итд. Ова држава је до те мере развила позитивну компоненту кроз пружање добрих услуга (углавном медијација између страна у оружаном сукобу, пружање неутралног терена за преговоре, представљање других страна у случају прекида дипломатских односа итд.), да је постала синоним за државу која пропагира мир. На неки
5

Исто, p. 36.
Финска неутралност била је производ Споразума о пријатељству, сарадњи и узајамној помоћи
(ФЦМА), који је потписан 1947. године између ње и Совјетског Савеза.
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Аустријска неутралност је последица Државног уговора из 1955. године, чији су гаранти четири силе
савезнице из Другог светског рата и Уставног закона о неутралности који је из њега произашао.
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начин, управо због деловања Швајцарске, поново је завладало уверење да стална
неутралност представља опредељење које суштински доприноси миру. То није био
случај одмах после Другог светског рата, када јој је одбијен покушај да постане чланица УН као неутрална држава, делом и због негативне перцепције улоге неутралних
држава током рата8. Швајцарска је, такође, постала домаћин неколико агенција УН у
чијем раду је учествовала, као и међународних oрганизација. С друге стране, избегавала је активну критику потеза великих сила и до те мере полагала на кредибилну
одбрану да је често навођено да „Швајцарска нема армију, већ јесте армија”9. Одбрамбена доктрина почивала је на тоталној одбрани, док је максимална бројност након мобилизације износила 650 000 војника (1987. године).
Шведска је друга стално неутрална држава по сопственом избору. За разлику
од Швајцарске, није имала проблема (и без спомињања неутралности) да постане
чланица УН. Предвођена Социјалдемократском партијом, Шведска је много улагала у позитивну компоненту и градила имиџ државе која пружа добре услуге, али која се не устручава да активно критикује потезе великих сила, и да делује по убеђењу, стичући тиме неку врсту „моралног штита” у међународним односима. Тако, на
пример, она је била прва држава која је признала независност Алжира и једна од
ретких западних држава која је критиковала ангажман САД у Вијетнаму10. Такође,
Шведска је активно заговарала сарадњу нордијских држава и кроз промовисање
тзв. „нордијског баланса” којим је ублажена напетост између блокова у овом делу
Европе. За разлику од Ирске и Швајцарске, она се осећала угроженом од СССР-а и
у ту сврху се додатно осигурала склапајући тајне аранжмане са НАТО11. Међутим,
развила је и кредибилну одбрану, засновану на тоталној одбрани, која је почивала
на регрутном систему и где је бројност армије након мобилизације била 850 000
војника (1987. године). Такође, слично као и Швајцарска, развила је снажну и у великој мери аутономну домаћу одбрамбену индустрију.
Ирска је једина од држава које су самостално увеле неутралност која је постала
држава чланица ЕЗ. На одређени начин, може се рећи да је постала неутрална
због свог односа са Великом Британијом (осуда империјализма) и због проблема
Северне Ирске. Дакле, за Ирску је неутралност била мера с којом се доказивала
независност у односу на бившег хегемона, али то није значило да она жели, односно може, да буде самодовољна. Другим речима, себе је видела као државу дубоко
унутар западног блока и, на неки начин, као њен саставни део, што је касније и потврђено уласком у ЕЗ. Неутралност је подржавана, пре свега, кроз позитивну компоненту, која је била обележена кроз подршку примату и улози УН у међународним
односима, као и кроз активну подршку процесу деколонизације. Такође, значајну
улогу имало је наслеђе из периода под Британцима, који је био обележен насилним
регрутацијама грађана Ирске. Све то је утицало да негативна компонента буде сла8
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ба и да се на њу не полаже пуно. Ирска армија је професионализована и прилично
малобројна (29 000 војника). Војска је углавном коришћена у оквиру мировних мисија УН, где је дала запажен допринос.
Што се тиче неутрализованих држава, и између њих су постојале значајне разлике. Аустрија је била, за разлику од Финске, ограничена одредбама Државног уговора. Ипак, Државни уговор и Уставни закон о неутралности омогућили су да јој неутралност буде призната и у оквирима УН.12 Аустрија је сматрала да има перспективу да уђе у ЕЗ, али је на притисак Совјета одустала и од аплицирања за придружени статус. Стога је поступно развијала своју позитивну компоненту, као кључни
аспект за очување статуса, кроз поступно развијање критичких ставова према обема странама, пружање добрих услуга и промовисања Беча као седишта за међународне организације (треће седиште УН). Као што је речено, развијање негативне
компоненте било је ограничено Државним уговором, па Аустрија није могла да поседује и развија одређене врсте стратешког наоружања. Војска је почивала на регрутном систему, са максималном бројношћу 240 000 војника у случају рата. Стратегија одбране била је заснована на одвраћању, кроз дефинисање тзв. одбрамбеног простора, односно одбране неколико кључних области где би се сконцентрисала војска, и на тај начин утицало да потенцијални нападач претрпи велике губитке.
Финска је била знатно другачији случај од Аустрије. Она је фактички била неутрализована кроз ФЦМА споразум са Совјетским Савезом. Такође, споразум је гарантовао помоћ Совјета у случају напада треће државе. Тиме је Финска трајно била везана за СССР, али јој је дозвољено да води самосталну унутрашњу, као и
спољну политику, засновану на стратешком уздржавању, баш као у случају већине
других стално неутралних држава. Међутим, Финска је морала да оде корак даље,
те није тражила, све до средине седамдесетих година, спољнополитичку платформу за „оправдање” властитог статуса, до те мере пазећи да не изазове великог суседа да је на Западу, у стручној и популарној литератури, усвојен и пежоративан
појам „финландизација.” Дакле, позитивна компонента није развијана кроз утврђивање кредибилности сталне неутралности већ кроз задовољавање интереса великог суседа и првог безбедносног приоритета. С друге стране, негативна компонента
била је веома изражена, не само због жеље Финске да се обезбеди у случају напада већ и због приступа саме Москве. Финска са кредибилном одбраном била је
истовремено и заштита Москви од потенцијалног напада са те стране, пошто је
преко ФЦМА била у обавези да се брани, и да не допусти коришћење своје територије за напад на већег суседа. Бројност финске војске такође је била ограничена,
на свега 40 хиљада, али је кроз регрутни систем и курсеве дообуке за резервисте
успела да створи базу од преко 700 хиљада војника који су могли бити мобилисани
у случају рата13. Као основну стратегију Финска је, крајем шездесетих година, усвојила територијалну одбрану, засновану на коришћењу своје велике територије, ради исцрпљивања непријатеља, да би затим усвојила и концепт тоталне одбране.
12

То је била de facto потврда да је неутралност могућа и у овом систему колективне безбедности,
пошто Савет безбедности, због институције вета, није радио у пуном капацитету.
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Као што видимо, већина стално неутралних држава се у периоду хладног рата
ослањала и на позитивну и на негативну компоненту, где је позитивна компонента
била доминантна, док је негативна компонента била тек додатак који, у суштини, није
ни имао велику улогу при очувању статуса, односно независности ових држава. Чињеница је да је већина тих држава била на одређени начин потребна или корисна,
или, као у случају Ирске, игнорисана, пошто је суштински припадала Западном блоку.
Међутим, та потреба се изгубила са завршетком хладноратовске поларизације.
Последица одржања статуса сталне неутралности током хладног рата (и позитивних искустава са њом као стратешким опредељењем с којим су ове државе стекле кредибилитет и очувале независност), допринела је да овај статус постане
кључна детерминанта стратешких култура тих држава. Међутим, како је овај статус
динамичка категорија, тако су и стратешке културе прошле кроз модификацију кроз
усвајање опредељења за сарадњу са државама партнерима.

Позитивна и негативна компонента статуса сталне
неутралности у постхладноратовском периоду
Нова ситуација у Европи и крај тензија на линији исток‒запад, навео је стално неутралне државе да се оријентишу ка новом елементу у спољној политици – сарадњи и
интеграцијама са суседима. Комплексна реалност хладног рата и рестриктивна тумачења статуса (или самостално или од стране држава контролора) онемогућавала је да
стално неутралне државе дају одговор на своје безбедносне дилеме кроз ближе повезивање са суседима (сем, наравно, Ирске). Међутим, када је поларизација у Европи нестала, све стално неутралне државе ван ЕЗ стављене су пред дилему да ли да се придруже блоку или не. Већина тих земаља је у исто време пролазила и кроз економску
кризу, што је додатно појачало опредељење већинског дела домаћих елита за чланство у ЕЗ/ЕУ. С друге стране, кључне државе контролори су или изгубили интерес за
одржање сталне неутралности (у случају САД и ЕУ) или нису имали могућности да утичу на процесе који су уследили у већини држава (СССР/Руска Федерација).
Следећи изазов са којим су се суочиле била је чињеница да се Европска комисија негативно одредила према хладноратовском концепту неутралности Аустрије
у смислу њене компатибилности са будућом Заједничком спољном и безбедносном
политиком (ЗСБП). Тиме је постало јасно да ће сви концепти неутралности морати
да прођу кроз редукцију, како би у што већој мери омогућили ЗСБП да функционише14. Могућности за опстанак сталне неутралности ипак су опстале, прво због јасног противљења Велике Британије инкорпорацији Западноевропске уније (ЗЕУ) у
ЕУ, односно даљем развоју јасне одбрамбене димензије ЕУ, као и због чињенице
да је Ирска била пуноправни члан, те да је утицала на уношење „ирске клаузуле”
(члан J4.4) у текст Уговора о ЕУ, којом је гарантовано да специфичне одбрамбене и
безбедносне политике неких држава чланица неће бити довођене у питање. Иако је
14

Novaković, I (2018), Kompatibilnost neutralnog statusa sa članstvom u Evropskoj uniji. u: D. Simić i D. Milenković i
D. Živojinović, ur. Европа за мене, Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, 1107-113.
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то у први мах изгледало као још једно право „изостајања из одлучивања и спровођења политика” (енг. opt out), ниједна од стално неутралних држава чланица није
желела да буде искључена, као Данска која се на то одлучила, већ управо супротно, да утиче на развој ЗСБП, али да се избегне обавеза заједничке одбране.
С друге стране, јавна мњења у већини држава била су против напуштања неутралности, а једино је Швајцарска и формално одбила процес интеграције у ЕУ. Међутим, јасан став у бар четири од пет држава (Финска се, донекле, може посматрати
као посебан случај), утицао је да све ове државе инсистирају на очувању „чврсте сржи” неутралности, допуштајући притом интеграцију и сарадњу у свим осталим доменима, чак и подстичући је. Неутралност у том моменту више није била кључна одредница безбедносне и одбрамбене политике ових држава, тако да је у први план избила сарадња. У неком пренесеном смислу, може се сматрати да су сарадња и интеграција постале кључне детерминанте позитивне компоненте сталне неутралности.
Другим речима, стратешке културе свих стално неутралних држава у Европи
остале су наизглед у истим оквирима, утемељене на неутралности као кључној одредници, али су надопуњене стратешким опредељењем ка сарадњи са НАТО и наднационалном интеграцијом у ЕУ (сем у случају Швајцарске, која се определила за дубинску сарадњу). Све државе су током деведесетих година постале чланице НАТО
програма Партнерство за мир (ПзМ), док су неке постале и тзв. напредне чланице,
доприносећи директно неким операцијама управљања кризама које је спроводила
алијанса. Треба истаћи да је сарадња подстицана и са државама које нису биле чланице, пре свега са Руском Федерацијом. Иако су и Финска и Шведска гледале на Русију као на један од примарних безбедносних изазова, управо су зато биле водећи
заговорници унапређења комуникације и конкретне сарадње са овом државом.
Због промене хладноратовских концепата неутралности, неке од држава су почеле да се називају несврстанима, односно војно несврстанима или војно неутралнима, имплицирајући споља да су њихови статуси постали нешто друго у односу на
период хладног рата. Истовремено и парадоксално, тиме шаљу и поруку грађанима да је очувана неутралност, као битан елемент стратешке културе, јер они и даље не улазе у савезе који почивају на заједничкој одбрани.
Такође, управо због утицаја сарадње и интеграције, као нових концепата у позитивној компоненти, и перцепције нових безбедносних изазова који нису везани за
„чврсту” безбедност, дошло је до знатне али поступне редукције приступа политици
одбране и стратегија ових држава, у оквирима задатима основним детерминантама
статуса сталне неутралности.
Шведска је одмах по уласку у ЕУ, кроз нови Закон о одбрани из 1996. године, започела реформу свог приступа. Тежиште је стављено на сарадњу у оквиру ЕУ и са
НАТО (уз учешће у мисијама са одобрењем УН, а које предводи алијанса), као и са
суседима, укључујући Русију15. Ангажман са НАТО се толико повећао да су неки
аутори износили мишљење да се Шведска сматра „партнером број 1” и „партнером
савезником”16. Тотална одбрана и кредибилне војне снаге су задржане, али је наја15

Swedish MoD, (1996), Summary Swedish Defence Bill: A Changing World – A Reformed Defence, pp. 3-4.
Petersson, M. (2018). The Allied Partner’: Sweden and NATO Through the Realist–Idealist Lens. in: A. Cottey.
Ed, The European Neutrals and NATO. New Security Challenges. London: Macmillan, London, pp. 73-96.
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вљена перспектива и редукције концепта и смањивања бројности снага, што се обистинило већ три године касније, када је шведски парламент одлучио да се концепт
тоталне одбране постепено напусти17. Новим законом из 2004. године тотална одбрана је и даље задржана, као и обавезни војни рок. Међутим, годишњи број регрута
је смањен на са 60 000 на 30 00018, док је максимална бројност армије након мобилизације износила 300 000, уместо дотадашњих пола милиона. Разлог је био закључак
да је могућност копнене инвазије драстично смањена, а да Шведска треба да се концентрише на мисије управљања кризама, укључујући и операције „наметања мира.”
Коначна промена уведена је законом о одбрани из 2009. године, којим је концепт тоталне одбране напуштен, уведена је професионализација војске (уз могућност добровољног служења војног рока) чија је максимална бројност била 26 00019.
Финска је једина држава која је сматрала да је територијална одбрана и даље
важна, пре свега због директне границе са својим „главним безбедносним приоритетом” ‒ Русијом. Иако се, као и Шведска, определила за унапређење безбедносне
сарадње у оквиру ЕУ, подршку и учешће у мисијама управљања кризама, сарадњу
са НАТО кроз ПзМ, посебну ставку представља унапређење сарадње са Руском
Федерацијом, и подршка овој држави око њених унутрашњих реформи. Финска је
задржала тоталну одбрану, и обавезно служење војног рока, али је поступно смањивала и број регрута на 30 000 војника, док је максимална бројност након мобилизације износила око 265 000 војника20.
Аустрија се ослањала на дотадашњи приступ политици одбране, све до 2001.
године, када је усвојена нова Доктрина одбране и безбедности. Тада је стављено
тежиште на нове безбедносне претње, сарадњу са ЕУ и НАТО, али је као позитивна одредница за аустријску одбрану узет и ефекат одвраћања НАТО21. Са око 52
000 војника, колико је редовна војска имала почетком 90-их година, и од којих су
половина били регрути, број је у следећој деценији смањен на 35 000, док је максимална бројност након мобилизације била око 110 00022. Бројност је и даље смањивана, тако да је почетком друге деценије 21. века војска имала 25 000 припадника,
док је максимална бројност износила 52 00023.
Ирски приступ се у овом периоду најмање променио, пошто ова земља никада није
превише полагала на кредибилну одбрану, већ је, пре свега, служила за допринос међународним мировним мисијама. Дубоко у окружењу НАТО-а, безбедносни изазови се
нису значајније променили, иако је крај поларизације у Европи позитивно оцењен. Од
1992. године кључни безбедносни проблем са којим се Ирска суочавала ‒ питање Се17
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верне Ирске, решен је 1998. године. Споразумом из Белфаста Даблин је надопунио
свој безбедносни приступ унапређењем ангажовања у оквиру ЕУ и сарадњу са НАТО,
али за било које ангажовање Армије Ирске ван њених граница и даље је нужна позитивна санкција УН, док значај ове организације и у овом периоду остаје непромењен24.
Ирска је поступно смањивала и бројност своје војске, која и даље почива на професионалним војницима, а њена бројност је 2011. године износила 9 50025.
Швајцарска је започела ревизију свог безбедносног приступа већ почетком 90их година, када усваја нови активни приступ као одговор на нову врсту безбедносних претњи, којим се дефинитивно одбацује дотадашњи пасивни и самодовољни
приступ у домену одбране, те се опредељује за унапређену сарадњу са ЕУ и НАТО. Крајем 90-их година федерална влада Швајцарске констатује да постоји мала
вероватноћа одржаног напада, па предвиђа редукцију концепта тоталне одбране и
ставља тежиште на сарадњу, како унутрашњу између различитих нивоа власти, тако и спољну у оквирима ЕУ, УН и ОЕБС, те са ЕУ и Западноевропском унијом
(ЗЕУ)26. Слично као и код осталих стално неутралних држава, фокус је и на доприносу операцијама управљања кризама, али се не одустаје од кредибилне одбране.
Крајем прве деценије 21. века рађена је ревизија безбедносног приступа и приоритета, због унутрашње дебате и јачања конзервативнијих партија. Налази остају готово исти, али уз израженији скептицизам према међународној сарадњи и фокус
остаје на „неутралности под оружјем27. Регрутни систем је задржан, са јаком активном резервом. Међутим, максимална бројност војске је постепено смањивана, на
400 000 1995, а затим 220 000 2005. године.

Украјинска криза и негативна компонента неутралног
статуса неких европских држава
Поновно промишљање „негативне компоненте” неутралног статуса држава у западној Европи, и донекле промену курса, подстакла је криза у Украјини, која је избила 2014. године. Након руске анексије Крима и избијања сукоба у Донбасу, већина држава у непосредном руском суседству подигла је ниво безбедности и почела
да развија стратегије за одговор на евентуални напад који би могао доћи од Русије.
Шведска и Финска развиле су одговоре на неколико колосека. Иако су обе државе
задржале формално статус сталне неутралности, односно несврстаности, почеле су
да наглашавају могућност уласка у НАТО, уколико буду сматрале да је потребно.28
Такође, развиле су читав низ облика сарадње са САД, као и са суседним државама
24
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чланицама НАТО-а, од којих су најзначајније следеће иницијативе: Трилатерално писмо о намерама између министарстава одбране САД, Финске и Шведске29, Партнерство „проширених могућности” са НАТО, Меморандум о разумевању око пружања подршке извођењу НАТО операција/вежби/сличних војних активности као држава домаћин, Нордијска одбрамбена сарадња (NORDEFCO) и Стална структурна сарадња у
оквиру ЕУ (PESCO). Такође, обе државе су значајно унапредиле своју билатералну
сарадњу у домену одбране. Међутим, ниједан од тих облика сарадње не подразумева аутоматски заједничку одбрану, већ координацију, комуникацију, интероперабилност, заједничке вежбе, сарадњу око производње оружја и војне опреме итд. Другим
речима, иако јасно стављају до знања да имају слободу да сарађују са САД и државама чланицама НАТО-а, оне инсистирају да остају несврстане, задржавајући привид
стално неутралног статуса за оне који су вољни да их тако посматрају. Једино се издваја Меморандум око пружања подршке НАТО снагама као држава домаћин, пошто
подразумева могућност стационирања снага НАТО-а и у случају војних операција, и,
као такав, он јасно представља кршење правила неутралности.30 Међутим, управо
овај пример показује колико тумачења неутралности могу да буду еластична.
Управо ова целокупна сарадња шаље поруку да су и Шведска и Финска способне да сарађују са НАТО и да у случају напада на суседне државе, чланице НАТО-а
или на њих саме већ постоји изграђена основа да се сарадња ефикасно спроводи.
Руска Федерација је бројним повредама ваздушног простора и територијалних
вода и Шведске и Финске, те јасним упозорењима против евентуалног учлањења
ових држава у НАТО, непрестано указивала да постоји врло јасна опасност за обе
државе уколико крену путем чланства у алијанси31.
Сем овим путем, и Шведска и Финска су кренуле путем јачања сопствених снага. Након два извештаја парламентарне комисије за одбрану 2013. и 2014. године,
Шведска је усвојила нови Закон о одбрани за период 2016‒2020. године. Пре свега,
повећана су издвајања за одбрану за 11%. Поново је уведен концепт тоталне одбране, којим се предвиђа да сваки сегмент друштва учествује у одбрани. Од посебног значаја је допринос цивилне компоненте за борбу против хибридних претњи
(пре свега за сајбер одбрану) и психолошког рата. Такође, због малог одазива у
претходном периоду, поново је уведен систем редовног служења војног рока, али у
ограниченом броју од 4 000 људи годишње. Тренутна бројност износи 22 000 професионалних војника, са активном резервом од око 35 000 људи. Међутим, закон
предвиђа веће ангажовање са свима који су прошли војну обуку, како би проширили број људи који могу бити мобилисани у случају оружаног сукоба32.
29

Често се у медијима овај документ назива споразумом, али он то није пошто нема правну снагу види
https://www.defmin.fi/files/4247/Trilateral_Statement_of_Intent.pdf
30
Види: Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Sweden and
Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation as well as Supereme Headquarters Allied Powers
Europe regarding the Provision of Host Nation Support for the Execution of NATO Operations/Exercises/Similar
Millitary Activity (2014), Brussels:NATO
31
Zachary Davies Boren @zdboren, 2015. Russia warns Sweden of military action if it joins Nato. The
Independent. Available at: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-warns-sweden-it-will-facemilitary-action-if-it-joins-nato-10331397.html [Accessed July 12, 2019].
32
Government of Sweden (2015). Sweden’s Defence Policy 2016 to 2020. Stockholm: Government of Sweden.
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Финска која је и задржала највеће способности систем није значајније промењен33. Систем тоталне одбране је задржан, као и регрутни систем, којим се попуњава највећи број војника у оружаним снагама34.
Што се тиче других стално неутралних држава, иако су све препознале промену
на истоку Европе као безбедносни изазов,35 то није превише утицало на промену
њихових одбрамбених политика.

Закључна разматрања
Све стално неутралне европске државе су од краја хладног рата до данашњег
дана сачувале статус сталне неутралности у некој форми. Стратешке културе, на
начин на који су формиране, почивају и даље на некој форми овог статуса, али су
се оперативне димензије њене имплементације донекле промениле.
У овом периоду стално неутралне државе донекле напуштају и позитивну и негативну оперативну компоненту у форми у којима су до тада спровођене, изазивајући и
динамичку модификацију стратешке културе. Позитивна компонента бива све више
усмерена ка сарадњи са непосредним суседима и доминантном силом (САД) кроз ПзМ,
као и ка интеграцији у ЕУ и сарадњи са другим државама чланицама (сем у случају
Швајцарске). Другим речима, сарадња и интеграција постају кључне одреднице за снажење кредибилитета статуса у очима већине других држава. Само чланство, или окружење и сарадња са ЕУ, сматрано је довољним за позитивну компоненту. Једина држава која је, можда, имала другачији став ‒ Руска Федерација, у кључним моментима промене није имала снаге, нити могућности да битније утиче на ову промену.
Што се тиче негативне компоненте, она је код већине стално неутралних држава прошла кроз радикалну трансформацију. Оружане снаге су у свим државама
смањене, а у некима драстично, као у Шведској. Политике одбране и одбрамбене
стратегије трансформисале су се од самодовољних ка суштински кооперативнима.
Промена безбедносних приоритета условила је да се одговори траже кроз сарадњу
са другим државама, док је „чврста димензија” одбране углавном запостављена.
Тотална одбрана је код већине држава задржана, као основни одбрамбени концепт, док је код неких укинута, па враћена. Међутим, она је тек једна од компоненти
којима се осигурава безбедност, и није иманентна статусу. Могло би се рећи да је
чак у већој мери од секундарне важности него што је то била у време хладног рата.
Догађаји су показали да уколико се спроводи концепт који је заснован на сталној неутралности (односно војној неутралности, несврстаности, војној несврстаности ‒ како се популарно назива данас), он може да подразумева да се безбедност
државе остварује кроз сарадњу са непосредним окружењем, а пре свега са ЕУ и
НАТО. Самостална одбрамбена стратегија само је додатни елемент, а кроз низ
других елемената сарадње, које не предвиђају нужно заједничку одбрану, неке од
неутралних државе парадоксално наглашавају могућност да до ње и дође.
33

Government of Finland (2017). Government’s Defence Report. Helsinki: Prime Minister’s Office Publications.
Lindberg, J. (2019). „Finland’s Defence: Today and Tomorrow“. European Security & Defence, (75), pp. 1-2.
35
На пример види Federal Intelligence Service FIS (2019), Switzerland’s Security 2019, Bern: Federal Intelligence
Service FIS
34
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ОДНОС СРПСКОГ ДРУШТВЕНОГ
КАРАКТЕРА И ВОЈНЕ НЕУТРАЛНОСТИ
Срђан Старчевић∗ и Срђан Благојевић∗∗
Универзитет одбране у Београду, Војна академија

овек је једино биће које има две природе ‒ биолошку која му је
Ч
дата зачећем и вештачку коју стиче као друштвено, културно
биће. Он је, такође, повлашћено биће које, живећи у природном свету,

или макар користећи ресурсе тог света, ствара културу као другу природу, која му омогућава да преноси своја знања другим људима и потоњим генерацијама, усавршава оруђа, поступак и организацију свог
рада, осмишљава своје постојање и делатности, усмерава своју заједницу ка неком циљу и испољава и развија своју креативност. Зато
се у култури, која има незаобилазну улогу у формирању личности и
животу човека и друштва, нужно налазе они чиниоци који помажу да
се комплексне друштвене појаве и процеси објасне и разумеју.
Покушај да се одговори на питање ‒ да ли друштвени карактер
српског народа и доминанти културни образац у Србији подржава војну неутралност као рационалан избор ‒ чини основну нит овог рада.
Да би се понудио одговор на то питање, у раду су изложени кључни
погледи на друштвени карактер нашег народа и његове одлике, са посебним освртом на оне његове особине које чине сегменте домаће
стратешке културе. У раду је анализиран однос нашег друштва према
слободи и независности, савезима и употреби Војске Србије, а затим
је тај однос сагледан из перспективе вредности на којима се заснива
концепт војне неутралности, с циљем да се укаже на тачке пресека
војне неутралности и друштвене кохезије у вредносној равни.
Кључне речи: друштвени карактер, културни образац, стратешка култура, политика, неутралност

Увод
оком великог скупа европских владара, који је 1808. године приређен у ЕрфурТ
ту, француски император Наполеон Бонапарта нашао је времена да се састане са Гетеом. Разговарајући са великим књижевником о природи грчке трагедије, На-

полеон је луцидно запазио да су старогрчки трагични јунаци подлегали судбини, а да
у модерном добу људи узалуд траже узроке својих удеса у судбини, јер је свугде по∗

srdjan.starcevic@vs.rs
srdjan.blagojevic@mod.gov.rs

∗∗

256

Стратешка култура и неутралност

литика. По његовом мишљењу, дакле, модеран човек подлеже политици као што је
некада подлегао судбини. Као да наставља овај давно започети разговор, Ђуро Шушњић додаје: „Верујем да се свет окреће од политике као судбине и увиђам да је култура његова судбина”.1 Ово Шушњићево уверење почива на претпоставци да културне структуре, формиране током многих векова, леже на већим дубинама стварности
у односу на друштвене (политичке, економске, правне, војне, итд.), и битно утичу на
друштвене процесе и творевине, понекад упркос (површној) савремености. Култура
делује из дубине, а истина је у дубини, како нас учи Демокрит.2
Заиста, неспорно је да у свету који (настојимо да) познајемо, постоје мање или више
изражене нијансе културне детерминације различитих друштвених појава. „Ни један социјални или политички споразум не може да учини више него да потпомогне или да осујети остварење извесних вредности и идеја”, тврди Ерих Фром.3 Отуда су у савременим
друштвеним наукама јасна стремљења да се идентификују и разумеју ови културни утицаји.4 Захваљујући пространости политичке сфере и ширењу поља безбедности и одбране у последњих неколико деценија, као и постојању њиховог својеврсног одсјаја на другим друштвеним појавама, разумевање културних утицаја на политику, безбедност и одбрану јавља се као нарочито значајно. Истину говорећи, није реч о првом или потпуно новом интересовању, пошто су и у минулим ратовима постојале битне разлике између појединачних друштава/култура – нпр. у нивоу спремности да прихвате рат као начин одлучивања победника у до крајности напетом друштвеном сукобу, затим у формулисању и
спровођењу стратегија, начину вођења оружане борбе, тактичким поступцима, избору и
употреби наоружања и, нарочито, борбеном моралу – које се могу објаснити као последице културних разлика. Војска и рат су онај специјални орган, и она специјална функција
помоћу које једна виша култура побеђује другу нижу, приметио је славни војвода Мишић.5
Уочавање ових разлика, схватање њиховог значаја и функција утицало је на развој антропологије на терену и употребу њених знања у војне сврхе6, али и на промишљање
улоге коју друштвени карактери, културни обрасци и колективни идентитети имају у ратовању, које је добило свој теоријски облик у многим значајним делима ратне вештине.7
1

Đuro Šušnjić, Teorije kulture, Zavod za udžbenike, Beograd, 2015, стр. 9.
Иво Андрић пише: „Узалудно је и погрешно тражити смисао у безначајним, а привидно тако важним
догађајима који се дешавају око нас, него га треба тражити у оним наслагама које столећа стварају око
неколико главних легенди човечанства. Те наслаге стално, иако све мање верно, понављају облик оног
зрнца истине око којег се слажу, и тако га преносе кроз столећа... Има неколико основних легенди човечанства које показују, или бар осветљавају пут који смо превалили, ако не и циљ којем идемо.” Иво Андрић, Историја и легенда, Просвета, Београд, 1978, стр. 260.
3
Erih From, Zdravo društvo, Rad, Beograd, 1980, стр. 324.
4
Pitirim Sorokin, Društvena i kulturna dinamika, CID, Podgorica, 2002; Klod Levi-Stros, Divlja misao, Nolit,
Beograd, 1978; Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and Remaking of World Order, Simon & Schuster, New York, 1996; Voren Sasman, Kultura kao istorija, Rad, Beograd, 1987; Marsel Mos, Sociologija i antropologija, XX vek, Beograd, 1998; Edvard Sapir, Ogledi iz kulturne antropologije, BIGZ, Beograd, 1974; Lawrence Sondhaus, Strategic Culture and Ways of War, Routledge, New York, 2006. итд.
5
Живојин Мишић, Стратегија, Нова штампарија Давидовић, Београд, 1907, стр. 2.
6
Срђан Старчевић, Примена антропологије у војне сврхе, Војно дело, вол. LXIII, пролеће/2012, стр. 253-271.
7
Ксенофонт, Анабаза, Војноиздавачки завод, Београд, 2002; Monteskje, Razmatranja o uzrocima veličine
Rimljana i njihove propasti, Utopija, Beograd, 2004, стр. 5-50; Анри де Жомини, Преглед ратне вештине,
Војно дело, Београд, 1952, стр. 80-84; Карл фон Клаузевиц, О рату, Војно дело, Београд, 1951, стр. 148-181;
Живојин Мишић, Стратегија, ВИНЦ, Београд, 1993, стр. 1-8.
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Култура је сложен, широк и слојевит појам8, али у корену њене појавне разноликости – која оправдава плурал култура – налази се заједнички именитељ: систем друштвених вредности и из њих изведених норми9 и установа. Свака посебна култура
садржи макар неке опште или универзалне друштвене вредности, али их организује
и институционализује на посебан начин, фаворизује неку/неке од њих и, ређајући их
на оригиналан начин, ствара посебан систем друштвених вредности, норми и установа10 које чине срж групне културе, по којој се та друштвена група разликује од других
сличних група. Заогртање друштвених вредности нормама и њихова институционализација, као предуслов њиховог релативно постојаног деловања, погодује настанку,
стабилизовању и репродукцији одговарајућих начина мишљења и делања заједничких за већину чланова друштва.11 Тако настају друштвени карактер и културни образац, али овај процес има и своју природну димензију. Њихов развој условљен је бројним биолошким факторима, будући да су и сами интереси, како појединаца, тако и
заједнице, испреплетани императивом преживљавања и удовољавања природним
људским потребама у конкретним природним околностима и друштвеним условима.
Фром је дефинисао друштвени карактер као „суштину карактерне структуре која је
заједничка већини чланова исте културе, супротно индивидуалном карактеру по коме
се људи разликују један од другога иако припадају истој култури”12, чија је функција
„да регулише енергију чланова друштва тако да њихово понашање не буде ствар
свесне одлуке о томе да ли да следе или да не следе друштвени узор, већ ствар жеље да делају онако како треба да делају, а у исто време да налазе задовољење делајући према захтевима културе”, што значи да „уобличи и каналише људску енергију
у оквиру датог друштва ради непрекидног функционисања самог друштва”.13 Из ове
сазнајно веома вредне дефиниције јасно се види значај друштвеног карактера за
8

У најширем смислу, она је друга, вештачка природа; динамичко јединство свих промена које човек ствара у
природи, друштву и мишљењу с намером да своју егзистенцију осигура и побољша и/или улепша услове у којима живи и осмисли свој живот; скуп свих достигнућа човечанства. Култура је „скуп свих оних процеса, промена и творевина које су настале као последица материјалне и духовне интервенције људског друштва (у природи, друштву, мишљењу). А основни смисао културе састоји се у томе да олакша одржање, продужење и напредак људског друштва”. Miloš Ilić, Sociologija kulture i umetnosti, Naučna knjiga, Beograd, 1980, стр. 13.
9
Đuro Šušnjić, Teorije kulture, наведено дело, стр. 9.
10
„Можда се својој мети можемо понајвише приближити рекавши да схватање културе које сада настојимо да ухватимо стреми да укључи, у јединственом термину, оне опште ставове, погледе на живот и
специфична испољења цивилизације који једном посебном народу дају његово оделито место у свету.
Наглашава се не толико шта један народ чини и верује, колико начин на који то што он чини и верује
функционише у његовом укупном животу, смисао који то има за њ. Један исти елемент цивилизације може да буде животно важна нит у култури једног народа, а готово сасвим занемарљив чинилац у култури
другога”. Edvard Sapir, Ogledi iz kulturne antropologije, BIGZ, Beograd, 1974, стр. 69.
11
„Остаје истина да велике скупине људи свугде теже да мисле и делају у складу с установљеним и
скоро нагонским формама, које су у великој мери особене за њих... које узајамно повезане, сачињавају
геније једног народа...” Edvard Sapir, Ogledi iz kulturne antropologije, наведено дело, стр. 70.
12
Erih From, Zdravo društvo, наведено дело, стр. 95.
13
Erih From, Zdravo društvo, наведено дело, стр. 96. „Сви знамо, заиста, да постоји одређена друштвена кохезија чији узрок лежи у извесној сагласности свих појединачних свести са једним заједничким типом који није друго до психички тип друштва. У тим условима, заиста, не само да су сви чланови групе
појединачно привучени једни према другима зато што узајамно личе, него су исто тако привржени ономе
што је услов постојања тога колективног типа, то јест друштву које образују својим сједињењем.” Емил
Диркем, О подели друштвеног рада, Просвета, Београд, 1972, стр. 139.
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профилисање и усмеравање деловања појединаца, група и друштва у целини. Ако се
прихвати да је усмеравање и кретање друштва ка одређеним циљевима суштина политике14, онда се с правом може тврдити да друштвени карактер битно утиче на политику, а тиме и на питања рата/одбране и припрема за рат/одбрану. Можда је једина мањкавост наведених дефиниција изостављање чињенице да је и колективни интерес на основу којег настаје културни образац макар делом проистекао из појединачног доминантног интереса који је у одређеном тренутку био довољно јак да се издигне на ниво општег. Тада долази до заокрета и нужних промена у друштвеном деловању и кретању проузрокованих подруштвљавањем појединачних интереса и циљева. Према једном другачијем схватању, политика се може дефинисати као „делатност којом људи стварају, одржавају и мењају општа правила по којима живе.”15 Да
правила и закони по којима живимо имају своје изворе не само у политици и праву,
већ и у култури, поднебљу и прошлости, знање је старо макар колико и Монтескје.16
Оно објашњава због чега постоји толико мноштво различитих политичких уређења и
установа и правних норми: културне, географске, климатске, искуствене и друге разлике међу друштвима творе различите правне и политичке аранжмане. Истовремено, оне онемогућавају да једна иста норма, одлука или установа буде једнако могућа
у сваком конкретно постојећем друштву.
Имајући на уму моћ културе да утиче на друштвене и политичке појаве и процесе, оправдано се може поставити питање да ли друштвени карактер српског народа и доминанти културни образац у Србији подржава војну неутралност Србије као
рационалан избор. Можемо ли свесно и рационално хтети војну неутралност Србије и то не фаталистички, као нужни и не нужно жељени исход прошлих догађаја или
предодређености на коју не можемо утицати, нити као последицу неспособности
или одсуства воље да се определимо за одређени војни савез, већ препознајући у
неутралности сопствени национални интерес? Шта је то што је још потребно Србији да подржи идеју о неутралности у времену бројних изазова њеног остваривања и
поновне запитаности да ли је неутралност могућа и остварива и да ли може бити
корисна за државу у случају настанка сукоба већих размера.17 Покушај да се на то
питање одговори подразумева трагање за функцијом или функцијама које војна неутралност може имати за наш друштвени систем. Могући одговор захтева синтезу
досадашњих сазнања о друштвеном карактеру нашега народа, са посебним освртом на оне његове одлике које чине сегменте домаће стратешке културе, схваћене
14

Miroslav Pečujlić, Vladimir Milić, Sociologija, Službeni glasnik, Beograd, 2005, стр. 142. Под политиком се
подразумева друштвена делатност усмерена на „организовање, осмишљавање, вођење и регулисање заједничког живота људи, у складу с њиховим потребама, интересима, вредностима, циљевима и средствима, у одређеној заједници, уз сагласност свих или уз потчињавање (с пристанком или без пристанка) једних
другима.” Čedomir Čupić, Politika i zlo, Čigoja štampa, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2001, стр. 20.
15
Endru Hejvud, Politika, Clio, Beograd, 2004, стр. 12.
16
Monteskje, O duhu zakona, Gradac, Feral Tribune, Чачак, 2001, стр. 165-188.
17
Још је Макијавели у свом „Владаоцу” приметио слабости војне неутралности и саветовао владара
да је врло важно да у сукобу двеју држава владар заузме једну страну. Сматрао је да је неутралност,
ако је икако остварива, у најмањем непожељна. То је поткрепио тврдњом да по завршетку рата увек постоји опасност да победник освоји и неутралну државу, чему би се радовао побеђени. Када се владалац
стави на нечију страну онда дели судбину учесника у сукобу, што је важно за будући развој државе. Види шире у: Nikolo Makijaveli, Vladalac, Derata, Beograd, 2005.
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као важан део политичке културе усмерен према питањима остваривања/заштите
националних интереса, као и анализу односа нашег друштва према кључним вредностима стратешке културе, уз сагледавање тог односа из перспективе вредности
на којима се заснива концепт војне неутралности.

Друштвени карактер и културни образац Срба
Генеза друштвеног карактера је сложен процес који обухвата деловање мноштва
фактора, па се с правом може рећи да друштвени карактер представља скуп одговора
једног друштва „на изазове природне, друштвене, историјске, економске, политичке, моралне и уопште културне средине”.18 Ови изазови могу се мењати, па се и колективно искуство може обогатити, а изазвани одговори друштва претрпети измене. Ипак, ма колико
друштвени живот био жив, а политичка збивања бурна, ако је друштво развило културни
образац, онда у друштву постоји релативно трајни слој карактеристичног веровања, мишљења и деловања који макар ограничава скалу различитих могућности колективног реаговања, ако већ не намеће тачно одређени избор. Културни образац је „препознатљив
начин на који чланови једне заједнице осећају, верују, вреднују, мисле и делују”.19
О друштвеном карактеру, психолошком типу, типичним особинама или менталитету Срба написано је неколико значајних етнолошких студија. Вероватно је најпознатија она из пера Јована Цвијића (1865–1927) у којој се издвајају три психичка типа истог етничког јединства: динарски, централни и панонски. Код људи динарског
типа Цвијић препознаје горштачке особине: интелигенцију, даровитост, маштовитост, осећајност, индивидуални и национални понос, частољубивост, правдољубивост, слободољубивост и веру у национални идеал, али и темпераментност, виолентност, узрујаност, импулсивност, непромишљеност, сентименталност и осетљивост. Национална свест игра важну улогу у животу људи динарског типа. „Динарски
човек гори од жеље да освети 'Косово' (Косовску битку 1389. год.), на коме је изгубио независност, и да обнови стару српску царевину, о којој стално сања, чак и у
најтежим приликама, у којима би свако други очајавао... Ова постојаност и вера у
национални идеал главни је факат у његовој историји”, примећује Цвијић.20 С друге
стране, он запажа и рђаве стране овог типа: „Махом врло импулзивни који одмах и
често без дужег размишљања раде: 'зебу од многог мишљења'... Једни 'праведни
као Бог', други могу мрзети усијаном мржњом, јарост може доспети до белог усијања... Дар је распоређен готово на целу народну масу, која показује доста духовне
живости и правоумности; тупавих готово нема. Али амплитуда дара по правилу није велика. Највећи број тзв. даровитих давао је досада мале резултате. Махом не
разраде послове (не само у делу већ и у мислима) до крајњих конзеквенција. Врло
ретко ураде штогод потпуно”.21 Панонски тип изведен је из динарског. То су динар18

Đuro Šušnjić, Teorije kulture, наведено дело, стр. 464.
Đuro Šušnjić, Teorije kulture, наведено дело, стр. 465.
20
Јован Цвијић, Сабрана дела, књига два, Балканско полуострво, САНУ, Књижевне новине, Завод за
уџбенике, Београд, 1987, стр. 338.
21
Јован Цвијић, Балканско полуострво, наведено дело, стр. 345. и 348.
19
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ци чију је жустрину и предузимљивост умирила другачија географска средина и
друга цивилизација.22 У централном типу Цвијић проналази рајинске особине нашег
народа, развијене услед суровости и насиља господара у доба Османског царства.
Људи централног типа су „потиштена и потчињена бића”, „притуљени, скривени,
неповерљиви и подмукли”, али и прилагодљиви, реалистични и марљиви.23 У Цвијићевом опису психичких типова код Срба постоји суштинска разлика између динарског и централног типа, која ова два типа чини привидно некомпатибилним. Међутим, ова два (идеал)типа могу да буду посматрана као два пола исте целине. Тако
Шушњић, сублимујући Цвијићева разматрања, закључује: „Динарски и централни
тип само су две стране истог духовног и друштвеног склопа: они могу да постоје и
стварно постоје не само у народу, него и у сваком поједином члану тог народа”.24
Ако су се Цвијићева истраживања друштвеног карактера задржала на стању које
је постојало у прошлости, етнолог Тихомир Ђорђевић (1868–1944) покушао је да успостави мост између старе народне културе и с њом уподобљених друштвених типова у српским покрајинама, с једне стране, и нове културе и стварања новог друштвеног типа, с друге стране. Овај савесни теренски радник, свестан да са етнолошким
истраживањима српске народне културе треба пожурити, јер је нова култура руши и
замењује25, прихвата да на типичне особине народа утичу разни елементи, попут географских прилика, етничких особина, културе, страних утицаја и политичких промена,
али наглашава значај економског фактора, јер је економија, по његовом мишљењу,
„не само за појединца, већ и за сваку људску групу од већега значаја од ма ког битног
етничког знака: од народности, језика, вере и од сваке културе, јер све то не представља такву нужност какву представљају одржавање и угодност живота”.26 Ђорђевић
говори о четири социјална типа у Срба: једноставном, уједначеном, прошараном и
мешовитом. Поред тога, он разматра утицај миграција и мешања становништва, као
и нивоа стабилности друштвених прилика на мењање постојећих и стварање нових
друштвених типова. „За кристалисање извесне типичности на једноме месту, хоће се,
као што сам рекао, већа или мања једноликост географских и других прилика, затим
времена, и мирни, непоремећени и непомућивани развој, без великих колебања и
преокрета, и без непрестаних, нервозних трзавица, иначе задуго остају, тако да их
назовем, типичне несређености, несолидарности, неред и несолидност. Због тога се
кристализација није могла извести на отвореним и лако пролазним положајима српских земаља, које су сваки час узнемираване непријатељским упадима, збеговима,
расељавањима и досељавањима, ратовима, променама управе и администрације,
променама начина живота и културе... Због тога се у нас на широкоме простору створио још један, пети и последњи тип, који још није формиран и израђен ни онде где је
економска једнакост од старине, само што економија није из истог места, већ је разнога порекла, са разних страна; а још мање онде где је економска неједнакост... Такав још неискристалисан и несређен тип називам разбијени тип. Тај се разбијени тип
22

Јован Цвијић, Балканско полуострво, наведено дело, стр. 506.
Јован Цвијић, Балканско полуострво, наведено дело, стр. 409. и 414.
24
Đuro Šušnjić, Teorije kulture, наведено дело, стр. 471.
25
Тихомир Р. Ђорђевић, Зле очи у веровању Јужних Словена, Просвета, Београд, 1985, стр. 7.
26
Тихомир Ђорђевић, Наш народни живот, том 4, Просвета, Београд, 1984, стр. 247-248.
23
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јавља у нашем народу свуда га се становништво из различитих крајева... стекло на
једноме земљишту, и још није успело да се слије у једну компактну групу, једне душе,
једне тежње и једне друштвене обавезе”27. Разбијени тип обилује несугласицама, сукобима, ситним сепаратизмом и себичношћу, а оскудева у моралној чврстини, солидарности, уређености, узајамности, бризи за опште добро и јавни интерес. Одликују
га „фатална несолидарност” и „слаб културни отпор”.28 Због неразвијене културне резистенције, у моду „су лако улазиле примамљиве и јевтине творевине туђе културе
онда и онако, када и како још није било потребно: шарена несолидна варошка ношња, рђаве варошке песме, циганска музика, рђаве моралне особине, разнеженост
итд., уносиле су се клице, не праве културе, јер се за њих тражи солиднији терен, већ
њених отпадака, гњилога и трулога, и превирање и типисање, где год је започело да
се врши овим квасцем, иде негативним путем, у корист слабости и опадања”.29
Треба поменути и запажања Владимира Велмар Јанковића (1895–1976) о прелазном стању и прелазним људима. „У том прелазном стању људи су способни да
уситне и највеће подвиге, да прокоцкају и најдубља уверења, да се за ноћ окрену
за читав круг, и да истога дана неколико пута осете напоредо у себи и рајетина и
хајдука, и победника и неспособног, и јунака и полтрона, јаког и слабог, револуционара и циника, заинтересованог и скептика, Србина и гада, Југословена и наказу
колонијалну... Баш због тога прелазништва, ту не може бити коначне мере, коначног сврставања... У њима се одиграва права драма прелазничког... у њима се роје
опреке Истока-Запада, Балкана-Еуропе, супротности националног и социјалног, демократског и антидемократског, мрачно наше и светло наше, кобно и наивно, препредено и простосрдачно, ропско и напредно. У њима су револуција и мир, на изукрштаним стазама душе, живи и напоредни”.30
Владимир Дворниковић (1888–1956), покушавајућу да ухвати једну и најкарактеристичнију црту народа Југославије, „али са дна и коријена”, истражује меланхолију
и носталгију31, опомињући да је ражаљеност над сопственом историјском судбином, вишевековном патњом и правдом погаженом у дугом раздобљу ропства, у
слободи заменила неслога и међусобна мржња и разрачунавање.32
Чедомир Чупић истиче да су традиционална српска култура и њен систем вредности и норми били доминантно патријархални. У тој култури важно место припадало је поштовању религије и обичаја, култу предака, националном идентитету и слободарској тежњи, па су „до изражаја долазили морални захтеви и вредности које
одговарају војничким врлинама – храброст, пожртвовање, аскетизам”.33 Али, поли27

Тихомир Ђорђевић, Наш народни живот, наведено дело, стр. 263.
Тихомир Ђорђевић, Наш народни живот, наведено дело, стр. 267.
29
Тихомир Ђорђевић, Наш народни живот, наведено дело, стр. 268.
30
Цитирано према: Đuro Šušnjić, Teorije kulture, наведено дело, стр. 471-472.
31
Vladimir Dvorniković, Psiha jugoslovenske melanholije, Tersit – Signature, Beograd, 1996, стр. 7.
32
„Миловали смо сами себе, лагали сами себи – али прије но што смо могли главе подићи, дојурила је
и стала међу нас она сама главом – Слобода! Што сада? За чим сада да бугаримо, што да сањамо, на
ког да се тужимо, - кога да мрзимо? Па један другог! – та душман 'тисућљетни' избачен купи зубе пред
вратима, а сад ћемо ми да разрачунамо! ... И мени се учини да смо ипак били љепши у ропству.” Vladimir Dvorniković, Psiha jugoslovenske melanholije, наведено дело, стр. 5-6.
33
Čedomir Čupić, Politika i poziv, Udruženje za političke nauke Jugoslavije, Čigoja štampa, Beograd, 2002, стр. 16.
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тичка култура обележена је ауторитарношћу којој су погодовале историјске (ропство и азијатски деспотизам Османске царевине), геостратешке (живот у пределима где се сударају светови и империјалне претензије великих сила) и културно-антрополошке (неуспех у одржавању обичајног и религијског и неуспех у изградњи
развијеног културног обрасца) околности. Вековима живећи између Источног и Западног Римског царства, Угарске и Византије, Аустрије и Турске, српски народ развио је менталитет граничара. „Живот на граници оставио је трајне ожиљке: психолошку несигурност и 'будност' (граничар је неиспаван човек), опрез према странцима (у њима види само непријатеља), опасност, зебњу и страх”.34
Бројне раније наведене разлике у Срба указују и на бројне проблеме идентификовања заједничких и општеприхваћених културних, идеолошких и политичких образаца.
Због тога Василије Крестић примећује: „Духовно јединство данас је једно од најзначајнијих питања српског народа. Да не би било забуне, истичем да под духовним јединством подразумевам свест о истој националној, верској, културној и цивилизацијској
припадности, свест о истим тежњама, циљевима и интересима, без обзира на географске просторе на којима Срби живе и идеолошку и партијско-политичку припадност.”35
Када је реч о одликама друштвеног карактера нашег народа које чине сегменте домаће стратешке културе, оне би се могле сажети на следећи начин: „наши људи воле
правду, али не поштују правни поредак... теже слободи, али знају и погнути главе... окупе се у некој важној прилици, али се ни у чему не могу сложити; пуна су им уста слоге и
јединства, а на сваком кораку се споре и деле, па су деобе и сеобе две речи у које стане цела њихова историја; сложе се само понекад, а и то под притиском спољашње опасности... ништа не раде дуго и зато ништа не памте дуго... више их брине тренутни интерес него дугорочни развој... умеју да буду храбри и ратнички расположени, али успехе у биткама нису успели да искористе за себе... ма где били, они певају о Косовском
боју и сањају национални сан; због тога су спремни да се одричу, а ни жртве им нису
стране... стално се позивају на херојску прошлост, али је ретко ко познаје и истински
разуме; понекад су могли избећи невоље, али је у њих превагнуо пркос и инат...”36
Сва претходно изнета запажања о српском друштвеном карактеру имају заједнички пресек –указују на подељеност, подвојеност, расцеп и раскол, крајности, противречности и супротстављености.37 Поред тога, упућују нас на одсуство других
мирних периода развоја и напретка. Отуда су неки од поменутих познавалаца српског друштвеног карактера сматрали да културни образац Срба није успео да се
развије, а други да је његово главно обележје у супротностима којима обилује, а која, наизглед парадоксално, стварају јединствен менталитет. Ова располућеност може се објаснити чињеницом егзистенције народа на простору на којем, услед судара различитих светова (великих сила, вера, култура), није било дугих периода мир34

Čedomir Čupić, Politika i poziv, наведено дело, стр. 23.
Василије Ђ. Крестић, Духовни проблеми српског народа, Посебан отисак из зборника радова Српски
духовни простор, Бања Лука, Српско Сарајево 1999, стр. 1.
36
Đuro Šušnjić, Teorije kulture, наведено дело, стр. 473-475.
37
„Раскол прати Србе кроз историју више него друге народе. Раскол је наша зла коб и данас.” Драган
Недељковић, Тражење дробра у недоба, Задужбина Петар Кочић, Бања Лука – Београд, 1997, стр. 50.
„Не знам народ који у свом срцу, души и духу има толико противречности колико их има овај мој остарели и напаћени народ”. Đuro Šušnjić, Teorije kulture, наведено дело, стр. 476.
35

263

ВОЈНО ДЕЛО, 8/2019

ног живота и развоја. Можда је најјасније изражена у народном стваралаштву: оличена у епским јунацима које народни песник доводи у позицију трагичног самопоништења38 или сажета у народним пословицама које дају међусобно супротстављене
савете за поступање у истој ситуацији.39 Своје најопасније последице она даје у
сфери политике – у облику оштрих политичких антагонизама, повлачењу исувише
трајних линија подела и сужавању простора за дијалог и консензус. То, даље, доводи до насилних сукоба и обрачуна, застрањивања у крајностима и немогућности за
усаглашавање минимума заједничких, националних интереса, а крајња последица
је (не)свесни пристанак на деловање у складу са туђим интересима, уз различите
манифестације политичке камуфлаже40, манипулацију и небригу за опште добро.
Зато се превладавање раскола, умеравање крајности и повезивање завађених делова целине јавља као први услов за остваривање националних интереса и уједно
представља пут ка развијеном културном обрасцу. Ако је за развој културног обрасца кључан мир, за јачање друштвене кохезије уз обуздавање крајности кључна
вредност мора да буде аристотеловска мера, која је уједно правда и средина, при
чему се мора пронаћи јак ослонац унутар сопственог друштвеног бића.
Укратко, из перспективе развоја културног обрасца и јачања друштвене кохезије,
мир, мера и интегритет јесу потребе српског друштва. Постоји насушна потреба да
на истинама уобличавамо менталитет нашег народа и непожељне обрасце обликујемо у пожељне. Овај озбиљан и одговоран посао не може се препустити искључиво
славохлепним и себичним политичарима и њима сличним интелектуалцима, већ захтева постизање ширег националног, народног и научног консензуса по битним државним интересима и циљевима и могућим начинима за њихово остваривање.

Вредносни оквир војне неутралности
Са појавом првих ратова јављала се и трећа страна невољна да учествује у сукобу, односно да остане изван разбукталог оружаног сукоба. Све до Бечког конгреса 1815. године, када су тадашње велике силе признале сталну неутралност Швајцарске, неутралност је бивала или самопрокламована или део билатералних споразума између држава од којих је једна признавала неутрални положај друге у конкретном оружаном сукобу. Од тада до данас, концепт неутралности се развијао и
мењао, а многе су државе проглашавале неутралност, не увек из истих разлога и
свакако не са истим резултатима. На пример, од двадесет земаља које су прогла38

Шире у: Срђан Старчевић, „Мит о јунаку, производ душе”, специјални прилог бр. 142, магазин „Одбрана”, број 252, 15. март 2016. године.
39
На пример: „Док је раје и мука, биће и хајдука” насупрот „Хајдуке народ цени, али за њима у гору неће”; „Збори право па седи где ти драго” насупрот „Хоћеш ли да те сви мрзе, реци свакоме ко је ко” и „Језик је више глава посекао него сабља”; „У ког је нож, у тог је погача” насупрот „У ког је погача, у тог је и
нож”; „Ко се овцом учини, курјаци га изједу” и „Ко је готов на смрт, никад није роб” насупрот „Погнуту главу сабља не сече” и „Вежи коња где ти ага каже”.
40
„Она се састоји у маскирању стварних циљева и мотива политичке акције песудоциљевима и псеудомотивима који су популарнији и који, као такви, уживају већу подршку јавног мнења.” Moris Diverže,
Uvod u politiku, Savremena administracija, Beograd, 1966, стр. 122.
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силе неутралност уочи или на почетку Другог светског рата, само је осам дочекало
крај рата а да њихова неутралност није грубо нарушена, а оне претрпеле штету. Уз
то, у оба светска рата, као и током хладног рата постојала је сумња супротстављених суперсила у искреност и непристрасност неутралних земаља. Неутралне земље бивале су изложене разним притисцима и под принудом су вршиле различите
уступке. На различите начине успостављена и (не)поштована, неутралност је различито схватана и другачије доживљена међу народима који су је у неком периоду
практиковали: од политичког средства које пружа минимум гаранција безбедности
малој земљи на граници са моћним суседом или суседима, преко платформе за
прагматично и флексибилно деловање у сопственом интересу у специфичним међународним околностима до моћног фактора за јачање националног идентитета.41
Вредносни оквир неутралности има четири велике вредности: мир, слободу, интегритет и идентитет.
Мир је, вероватно, прва и најуочљивија вредност коју неутралност призива. Неутралност се може дефинисати као „статус непристрасности државе одакле проистиче неучествовање у непријатељствима током ратног стања између других држава.”42 Неутрална држава одустаје од агресије и уплитања у ратни сукоб. Она настоји да очува властити мир и наглашава свој мирољубиви приступ решавању евентуалних спорова, а може да буде виђена као мост између сукобљених страна.
У начелу, неутралност подразумева да држава која је проглашава не улази у
војне савезе, нема стране војне базе на својој територији, не помаже ниједној од
зараћених страна и има довољну војну снагу да не дозволи да било која од зараћених страна злоупотреби део њене територије, акваторије или ваздушног простора.
Она високо вреднује и настоји да очува властиту независност, територијалну целовитост и способност да самостално одлучује о спољној политици. У идеалном случају, неутрална земља је слободна и независна; она је политички систем који није
„подређен неком другом политичком систему”.43 У реалности, она мора макар тежити да оствари политичку и војну аутономију.
Да би осигурала мир и задржала слободу, неутрална држава мора високо да
цени властити интегритет, односно целовитост, чврстину и непробојност. Отуда настоји да јој друге државе признају неутралност и уједно интегритет и неповредивост територије, као и да изгради властиту способност за одбрану територије војним снагама. Независна и кредибилна национална одбрана нужни је део концепта
неутралности чак и (а можда и пре свега) као део оне специфичне моралне црте
која се подразумева код неутралних држава које потенцирају мирољубиви приступ
у решавању међународних проблема.
Анализирајући политику неутралности Швајцарске, Томас Фишер с правом каже
да је током дугог историјског периода неутралност за ову земљу била више прагма41

Довољно је размотрити различита искуства Финске, Шведске и Швајцарске. Igor S, Novaković (ur.),
Neutralnost u XXI veku, pouke za Srbiju, ISAC Fond, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove, Beograd, 2013, стр. 41-56.
42
Ove Bring, „Koncept neutralnosti: poreklo i izazovi od Vestfalskog mira do Evropske unije”, у: Igor S, Novaković (ur.), Neutralnost u XXI veku, pouke za Srbiju, наведено дело, стр. 21-26.
43
Karl Šmit, Pojam političkoga, у: Slobodan Samardžić (ur.), Norma i odluka, Karl Šmit i njegovi kritičari, Filip
Višnjić, Beograd, 2001, стр. 34.
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тична опција него остварена политика или међународно поштован статус.44 Прагматичност се огледала у томе што је опредељеност за неутралност Швајцарску, интерно подељену на основу језика, вере и културе и уз то у незгодној близини великих сила феудалне Европе, поштедела верских ратова и ратова у којима би била (зло)употребљена у интересу неке од великих сила. Одупревши се искушењу да се укључе у
верске сукобе током Тридесетогодишњег рата, упркос оштрој унутрашњој подели између католика и протестаната, кантони Конфедерације успели су да постигну сагласност за формирање заједничке војске која би штитила постојеће границе. Швајцарски најамници, толико омиљени и цењени међу крунисаним главама у Европи, наставили су да ратују, али је њихова држава одустала од експанзионистичке политике.
Учешће у ратовима између Француске и Аустрије или Француске и Немачке или Италије и Аустро-Угарске, засигурно би се погубно одразило на национално јединство
Швајцараца, имајући у виду многе линије подела потенцијално отворене међу њима.
С друге стране, неутралност се показала као рационалан избор, пре свега зато што
је Швајцарска осигурала друштвену кохезију, ојачала колективни идентитет.45 Наравно, међународно признање њене сталне неутралности и дуги период мира објашњавају стабилност њених друштвених прилика, привредни, економски и културни развој.
Ипак, неутралности се не може оспорити место у политици идентитета.46 Занимљиво
је да и у данашњој Аустрији, као и у Шведској, јавно мњење опажа неутралност као
битну одлику колективног идентитета. Концепт неутралности међу грађанима ових
земаља остао је популаран, упркос променама у савременом свету.
Неутралност се може схватити као концепт који у односу на друштво делује према унутра и према споља. Спољна функција неутралности огледа се у задржавању
дистанце према рату као облику друштвеног сукоба, избегавању уплитања у оружани сукоб других, то јест у очувању мира са другим државама. Без обзира на критике
да је ова функција у демократском и глобализованом свету превазиђена, што због
тога што демократске државе међусобно не ратују, што због дељења истих безбедносних изазова, ризика и претњи с којима се државе појединачно не могу носити,
будућност може да донесе и ревитализацију ове функције: ко може гарантовати да
неке од данас демократски уређених држава у будућности неће склизнути у ауторитаризам, јер не би био први пут да се такав процес одигра. Друга, унутрашња функција неутралности израста из окренутости себи и изградње кредибилне одбране. У
мери у којој се неутрална држава уздржава да се бави проблемима других држава,
у тој мери јој преостаје више снаге да се усредсреди на своје проблеме. Поуздајући
се у сопствене снаге, пре него у савезе, она мора да гради капацитете за одбрану,
укључујући и друштвену солидарност, кохезију и позитиван однос према одбрани
отаџбине. Зато је ова унутрашња функција неутралности интегративна.
44

Tomas Fišer, „Švajcarska: početak prakse stalne neutralnosti”, у: Igor S, Novaković (ur.), Neutralnost u XXI
veku, pouke za Srbiju, наведено дело, стр. 41-45.
45
Нација „представља систем вредности који је предмет опште сагласности и који се супротставља системима вредности различитих идеологија у сукобу.” Moris Diverže, Uvod u politiku, Savremena administracija, наведено дело, стр. 73.
46
„Термин политика идентитета се користи да би се означиле у првом реду промишљене, односно намерне активности усмерене на развој и учвршћивање колективних идентитета.” Branimir Stojković, Identitet i komunikacija, FPN, Čigoja štampa, Beograd, 2002, стр. 11.
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Кључне вредности стратешке културе
у очима јавног мњења Србије
У Србији до сада није било истраживања јавног мњења која су се односила на
стратешку културу, али се на основу спроведених истраживања становништва о политичким приликама и потенцијалним одлукама значајним за будућност Србије може
закључити шта грађани мисле о неким, могло би се рећи и кључним вредностима које припадају стратешкој култури. Пре свега, реч је о односу грађана према: 1) слободи и независности Србије, 2) савезима и 3) Војсци Србије и одбрани отаџбине.

Однос према слободи и независности
Посебан однос према слободи и независности у Срба настаo je као резултат специфичних историјских дезинтегративних околности. Једна од тих специфичности је прекид
нашег државног, политичког и духовног континуитета. После пропасти српских средњовековних држава Срби су се расули на широком и међусобно удаљеном географском
простору. Доспели су под турску, аустријску и млетачку власт, где су живели одвојено у
разноликим али непријатељским, међусобно супротстављеним, верским, цивилизацијским и културним срединама. Стотине година живљења под туђинском влашћу није могло остати без последица на изграђивање менталитета, карактера и свести о духовном
и културном јединству нашег народа. Посебан проблем представља чињеница да спадамо у ред оних малобројних нација Европе које нису имале могућност да из феудалног
система прођу фазе његовог развоја и очувају друштвени континуитет.
Слободољубивост и тежња за независношћу код Срба историјски је потврђена, од
борбе против турске владавине од 15. до 17. века, два устанка у првој половини 18. века
у којима се стварао заметак нововековне српске државе, преко ослободилачких ратова
због којих је Србија, заједно са Црном Гором, почетком 20. века, сматрана јужнословенском земљом са историјском мисијом ослобађања јужнословенских народа, до антифашистичке борбе у Другом светском рату и одбране СР Југославије од НАТО агресије. Губитак слободе и независности доживљавани су болно, будили пркос, инат и отпор према освајачу.47 Учешће странаца у решавању домаћих проблема, чак и када се опажа
као неминовност, уједно се перципира као непожељно. Добар пример представља резултат референдума из априла 1998. Године, који је показао да 94,73% изашлих на референдум (а излазност је била из садашње перспективе завидних 73,05 %) не прихвата
учешће страних представника у решавању проблема на Косову и Метохији.48
Без обзира на то што се свакодневно сусрећемо с разликама у понашању, поступцима, погледима, тежњама и циљевима које су историјски условљене појаве српске да47

Тако су, на пример, епске песме које данас знамо настајале у периоду после освајачких похода Турака на Балкан, а свој коначни облик и смисао добиле су у временима турске владавине. Вук Караџић
тврди ,,да су Србљи и прије Косова имали и јуначких пјесама од старине, но будући да је она промјена
тако силно ударила у народ, да су готово све заборавили што је било донде, па само оданде почели наново приповиједати и пјевати.” Шире у: Срђан Старчевић, „Мит о јунаку, производ душе”, наведено дело.
48
www.rik.parlament.gov.rs/latinica/arhiva-referendumi-1998.php, 24. 05. 2019.
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нашњице, љубав према слободи и независности и данас су високовредноване у Србији. Као индикатор слободољубивости може послужити однос јавног мњења у Србији
према размештају страних трупа на територији Србије. У једном истраживању јавног
мњења из августа 2017. године, на питање „Шта би за Србију било најбоље када је реч
о војним базама великих сила”, натполовична већина испитаника (53%) изјаснила се да
би било најбоље да на територији Републике Србије нема војних база страних земаља,
док је нешто више од четвртине испитаника одговорило да би било добро да једна или
две велике силе имају војну базу у Србији (20% би волело да у Србији постоје руске
војне базе, 4% да постоје руске и америчке базе, а 2% да то буду америчке базе).49

Однос према савезима
Из историјске перспективе, могло би се рећи да је Србија, као и друге државе, имала склоност ка склапању савеза ради остваривања својих интереса. Међутим, искуство
изолације током ратова за југословенско наслеђе и изложеност НАТО агресији 1999.
године, учинили су да се перцепција традиционалних савезника (нпр. Француске и Велике Британије), изузев Русије, промени, као и да потамни привлачност НАТО-а у очима грађана Србије у односу на, рецимо, грађане Пољске и других некада (реал)социјалистичких земаља. У истраживање политичких прилика у Србији, које је у априлу 2016.
године спровео Центар за слободне изборе и демократију, укључен је и однос грађана
према уласку Србије у НАТО. Резултати тог истраживања показују да 14 % испитаних
подржава улазак Србије у тај политичко-војни савез, док се 74% испитаника томе противи.50 Истраживање Нове српске политичке мисли, спроведено у јулу 2018. године, показује да неутралност има значајну подршку грађана Србије. Према резултатима овог
истраживања, уколико би могли да бирају да ли су за то да Србија уђе у неки политичко-економски савез, око 27 % грађана определило се за Русију, једна шестина грађана
изабрала је ЕУ, нешто више од 5% желело би да тај савез буде са Кином, док је неутралност изабрало 37,3% анкетираних. Истраживање је, такође, показало да мали проценат грађана Србије подржава улазак Србије у НАТО (само 7,1% је за улазак, насупрот 80% оних који се томе противе) и да је јавност подељена у вези са уласком Србије
у ЕУ (46,5 % испитаних подржава улазак у ЕУ, док је 38,7 % против). Међутим, број грађана који би подржао улазак Србије у ЕУ драстично опада ако би услов за улазак био
пријем Косова у Уједињене нације (12% испитаних подржало би улазак у ЕУ под таквим
условом). Савез са Русијом, према истом истраживању, подржало би чак 60%, док би
се скоро сваки четврти испитаник том савезу противио.51
С друге стране, економски фактори, социјална и правна уређеност и сигурност, као и
услови живота мотивишу грађане да прижељкују живот „као на Западу” или да виде Запад као будуће одредиште својих живота. Када је реч о перцепцији пријатељства између
Србије и страних земаља, 41% испитаника у Демостатовом истраживању из августа
2017. године сматра да је највећи пријатељ Србије Русија, а на другом месту је Кина, за
49

demostat.rs/sr/vesti/istrazivanja/kojem-bi-se-carstvu-priklonili—srbija-izmedju-istoka-i-zapada/214, 14. 05. 2019.
http://www.cesid.rs/wp-content/uploads/2017/02/CeSID_USAID_Politi%C4%8Dke_prilike_u_Srbiji_2_016.pdf, 22. 05. 2019.
51
http://www.nspm.rs/istrazivanja-javnog-mnjenja/srbija-leto-2018.html, 22. 05. 2019.
50
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коју се определило 6% испитаника. Према резултатима овог истраживања, русофилија је
најзаступљенија код најстарије популације у Србији, становника изнад 75 година (75%), и
међу младима између 18 и 25 година (32%). Међутим, у оквиру истог истраживања, на
питање „У којој бисте земљи, после Србије, највише волели да живите”, само 3% испитаника определило се за Русију (нпр. за Немачку се определило 11% испитаника).52
Грађани Србије су, из разлога који се могу разумети, распети између Истока –
где виде пријатељске земље Русију и Кину – и Запада, где би желели да живе.

Однос према Војсци Србије и одбрани отаџбине
Војска Србије је традиционално једна од две институције којима грађани Србије највише верују: на првом месту се, по поверењу, смењује са Српском православном црквом. На пример, истраживање Центра за слободне изборе и демократију из 2016. године показало је да је Војска Србије институција која у јавности ужива највише поверења.
Чак 62% испитаника има поверење у Војску Србије (17% нема поверење у ВС). На другом месту била је Српска православна црква, а на трећем Полиција.53 Висок ниво поверења у ВС обично се објашњава дубоким везама војске и народа, преплитању војне и
народне традиције, као и чињеницом да је српска држава често морала да се ослања на
своју војску како би опстала. Чињеница да су мушкарци старијих генерација не само служили војни рок, него и учествовали у ратовима, појачавала је обавезу младих генерација у патријархалном друштву да служе војни рок. Развили су се обичаји испраћаја регрута, а само служење војног рока доживљавано је као школа живота и иницијација која голобраде младиће претвара у истинске мушкарце. Стигма срама, нарочито у руралним
крајевима, падала је на оне младиће који би били оглашени неспособнима за војни рок.
Осим тога, специфичност војног позива, предодређеност војника да буде део оне националне елите спремне да се за више циљеве несебично жртвује, војничке врлине попут
части, храбрости и поштења и перцепција војске као институције која се, за разлику од
политичких партија (од латинског pars – део и partire – делити), бори за целину, за државу или нацију као целину, имају свој удео у овако високом мишљењу о Војсци Србије.
Занимљиво је да се после пада популарности обавезног војног рока под утицајем
грађанског рата у некадашњој СФР Југославији и НАТО агресије, јавност Србије у великом проценту опредељује за поновно увођење обавезне регрутације. Демостатово
истраживање јавног мњења у вези са враћањем обавезног војног рока, спроведено у
децембру 2016. године на репрезентативном узорку од 1200 испитаника, показује да
чак три четвртине испитаника подржава поновно увођење обавезе служења војног рока, док се 19% томе противи.54 Овакво расположење јавности у вези са враћањем обавезног служења војног рока потврдило је истраживање Истраживачког центра за одбрану и безбедност, спроведено од јануара до маја 2018. године. Резултати тог истраживања показују да је 74% грађана за поновно увођење обавезног војног рока, док је
52
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26% против.55 Могло би се рећи да овакво мишљење грађана пркоси глобалној пракси:
„Кад су државе једном укинуле регрутацију, откриле су да, често на њихову жалост, она
не може да се обнови.”56 Мада постоји значајна дистанца између мишљења и делања,
овакво расположење у српској јавности може се читати у матрици народне и војне традиције која попуњава велики део простора домаће конзервативности.
Такође, занимљиво је да у доба редефинисања државног суверенитета, слабљења прихватања државног легитимитета, слабљења интегративне функције државе, повлачења (локално) доминантне националне културе пред мултикултуралним окружењем, оспоравања права државе да тражи од грађана личне жртве и одрицања57, као изазова које су неолиберализам и постмодерна поставили пред савремене државе, половина грађана Србије се изјашњава спремнима да се жртвују
за интересе свог народа.58 Можда у таквом ставу има и хипокризије, како је једном
приликом тумачио супротстављене ставове јавног мњења један домаћи социолог,
али ипак, имајући у виду друштвено-историјски контекст у којем је формирано, овакво опредељење грађана мора изазвати поштовање.
Овај кратки приказ односа јавног мњења у Србији према слободи и независности, савезима и сопственој војсци и спремности за одбрану отаџбине показује да
грађани Србије нису спремни да прихвате чланство своје државе у политичко-војним савезима, што је полазиште за неутралност. Такође, он показује да грађани високо вреднују слободу и независност, оружане снаге и спремност за одбрану, што
се поклапа са две тачке вредносног оквира неутралности (слобода и интегритет).

Закључак
На основу изнетих разматрања српског друштвеног карактера и културног обрасца,
може се закључити да је неопходно да се стекну одговарајући услови за даљи развој
културног обрасца. Најкраће речено, ти услови би морали да обухвате мир, меру и интегритет: мир који би омогућио неометани развој, меру око које би се крајности окупиле
и превазишле и интегритет схваћен као истовременост целовитости и чврстине.
У друштву које високо вреднује слободу и независност, које међу својим институцијама бира војску да би јој поклонило највеће поверење, које у европским оквирима показује завидан ниво спремности да се одриче за интерес свога народа и које притом не
жели да приступи Северноатлантском савезу ‒ војна неутралност јесте озбиљна политичка опција. Кључне вредности неутралности (мир, слобода, интегритет и идентитет) у
највећој мери кореспондирају са условима за развој културног обрасца. Неутралност
гарантује мир (требало би )и може се схватити као аристотеловска мера или средина
између окретања ка Западу, с једне стране, и ка Истоку, с друге стране. Такође, могла
би да буде део шире платформе за дефинисање и остваривање српских националних
55
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интереса, за бављење сопственим бићем и, као таква, временом, уз мудру стратегију
развоја стратешке културе, уграђена у национални идентитет.
Да би неутралност била озбиљно схваћена, мора се положити на темеље кредибилне одбране која је од изузетног значаја за државни интегритет. То значи да би,
поред јачања капацитета тврде моћи, Република Србија требало да развије и стратегију развоја стратешке културе, која би могла да обухвати низ области ‒ од неговања
војне и слободарске традиције, преко васпитања и образовања, до комуникација и
слободног времена. Мирча Елијаде сматрао је релевантном чињеницом један случај
из Првог балканског рата, када је приликом ослобађања Прилепа, града у којем је
владао средњовековни српски племић и највећи јунак народних епских песама Марко
Краљевић, једна бригада српске војске доживела колективну халуцинацију, оптичку
илузију или сновиђење. Наиме, читава је бригада била уверена да њен одлучујући јуриш на Прилеп предводи нико други до Краљевић Марко.59 Посматрана очима савременог човека, ова згода из рата делује као допричана анегдота, али, када се разуме
оквир у којем се одиграла, чини се реалном. Реч је о периоду када је Србија преузела
улогу балканског Пијемонта: када се нарочито поштовала народна и војна традиција,
у школама наизуст училе епске песме, нарочито Косовског циклуса и циклуса песама
о Марку Краљевићу, када се национална свест устремила према реалном и опипљивом циљу. Народна култура послужила је да се оствари политичка сврха. Храброст
војника под Прилепом, пре више од једног века, била је материјализација идеја из
дубоких слојева једне мужевне културе.
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БЛУМФИЛДОВ МОДЕЛ ПОТКУЛТУРА И
МОГУЋА ПРИМЕНА У РАЗУМЕВАЊУ
СТРАТЕШКЕ КУЛТУРЕ СРБИЈЕ
Милан J. Игрутиновић∗
Институт за европске студије, Београд

а почетку рада прво се објашњава мултидисциплинарни моН
дел Алана Блумфилда који стратешку културу третира кроз
препознавање више коегзистирајућих поткултура. Оне представљају

различите интерпретације међународног, друштвеног и културног контекста државе, разумевање ризика и претњи у окружењу, разумевање
моћи, географије и економије. Такође, нуде јавности своје описе ширег међународног контекста те перцепције претњи наспрам којих доносе одлуке и дефинишу понашање државе, а у покушају и да формативно дефинишу стратешку културу. Поткултуре могу заснивати своје
међусобне односе на односима подређености/надређености или латенције. Такође, могу делити сличне или исте ставове, а да остану
довољно различите да би биле препознате као такве.
У другом делу рада уочавају се две поткултуре релевантне за разумевање стратешке културе Србије, које се провизорно означавају
као национално-ослободилачка поткултура и национално-либерална
поткултура. Последње три деценије оне су деловале са различитих
формалних позиција, еволуирале временом, и до данас добиле одређене заједничке карактеристике. У чланку се закључује да је национално-ослободилачка поткултура у већој мери дефинисала иначе амбивалентну стратешку културу Србије, да је кључно дефинисала и политику војне неутралности која је постала делимично и позиција друге
поткултуре и градивни елемент стратешке културе у целинивни.
Кључне речи: Србија, стратешка култура, поткултура, Алан
Блумфилд, војна неутралност, национално-ослободилачка поткултура, национално-либерална поткултура

Увод
онцепт стратешке културе, као предмет научног проучавања али и као модел
К
анализе понашања и предвиђања корака, пре свега држава, сеже у седамдесете године прошлог века. Обично се као прва класична студија сматра Снајдерово (Jack

Snyder) разматрање совјетске стратешке културе као елемента за развој америчке ну∗
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клеарне политике, што је била тема од тада примарног безбедносног интереса за Сједињене Америчке Државе.1 Снајдер је у тој студији дао још увек релевантну дефиницију стратешке културе, као „укупни збир идеја, условљених емотивних реакција и шема
понашања које су људи у националној безбедносној заједници стекли кроз наређивање
или подражавање и које деле међу собом (у односу на нуклеарну стратегију)”.2
Неколико импликација за теоретско промишљање стратешке културе следило је
из Снајдеровог приступа. Прво, да се стратешка култура суштински дефинише у кругу
људи који чине „безбедносну заједницу”, тј. министарства силе, релевантни политички
актери и повезани делови друштва заинтересованог за питања стратегије (академска
заједница, већа и важнија предузећа итд). Друга импликација јесте да на нивоу државе постоји једна стратешка култура, коју је потребно анализирати, пронаћи њене „улазне вредности” имајући у виду релевантно историјско наслеђе, те политичку динамику
везану за актуелно безбедносно окружење и различите политичке амбиције. Треће,
физички елементи – географија, ресурси, технологија – нису нашли посебно важно
место у овом приступу. Без намере да овде детаљније улазимо у историјат приступа и
научних дебата о употреби концепта стратешке културе, понудићемо један модел његовог тумачења за који верујемо да нуди одговоре на неколико критичних проблема
овог концепта који су препознати у последњих неколико деценија.
Морамо имати у виду још један ниво теоријске спознаје, а то је однос конструктивизма и реализма у теорији међународних односа последњих деценија. После краја
хладног рата дошло је до „конструктивистичког заокрета”3 у теорији међународних односа, заснованог на уочавању немогућности реализма да предвиди брзи крах комунистичког блока и Совјетског Савеза. Отклон од посматрања државе као монолита са
устаљеним безбедносним погледима у анархичном међународном систему, типично
за реалисте и структуралисте, отворио је простор за развој конструктивизма и (нео)либерализма,4 који су наглашавали важност друштвене динамике за разумевање понашања држава и утврђивање њихове спољне политике, ширих културних аспеката за
разумевање (само)идентификације актера у безбедносној заједници.5 У оквиру таквог
„заокрета” треба тумачити и проширено поље дебате о стратешкој култури као аналитичком концепту. Такво проширено поље значило је извесно „разводњавање” стратешке културе укључивањем свих замисливих културних појава као саставних делова
постојеће стратешке културе и, следствено томе, потребу за аналитичко раздвајање
културе од стратегије у ужем смислу, те разумевање њихове спреге.
Обично се сматра да су до сада постојала три циклуса дебата о концепту стратешке културе, његовом значењу и аналитичкој вредности.6 У првом циклусу у фокусу је био Совјетски Савез, као политички супарник Запада, и везе његове нукле1

Snyder J., Soviet Strategic Culture: Implications for Nuclear Option, RAND Cooperation, Santa Monica, 1977.
Исто, стр. 8.
3
Checkel J.: The Constructivist Turn in International Relations Theory, World Politics, Vol. 50, No. 2/1998, pp. 324-348.
4
Glenn J., Howlett D. (eds): Neorealism Versus Strategic Culture, Ashgate, London, 2004.
5
Katzenstein, P. (ed.): The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics, Columbia University Press, New York, 1996.
6
Johnston А. I.: Thinking about Strategic Culture, International Security, Vol. 19, 1995, pp. 32-64.; Gray C.:
Modern Strategy, Oxford University Press, New York, 1999.
2
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арне политике и шире политичке културе. У другом су доминирале социолошке и
културолошке теме самог језика стратешке културе, тумачење културне хегемоније
у грамшијевском кључу, као и повратна спрега између улоге појединца и снаге домицилног културног оквира у којем је појединац функционисао. Након краја хладног
рата фокус је померен на испитивање аналитичке вредности концепта стратешке
културе, као дела науке о међународним односима, а пре свега на утврђивање каузалних веза између дуготрајнијих културних образаца и конкретних политичких корака. Али, може се рећи да ни у једном овом циклусу није било посве јасног победника, нити разрађеног и општеприхваћеног аналитичког апарата.
Делимично везано за трећи циклус, два поменута аутора ‒ Аластер Ијан Џонстон
(Alastair Iain Johnston) и Колин С. Греј (Colin S. Gray) пружили су динамичну теоријску
расправу, која је пресецала раније дебате, и дали до сада најчвршће темеље за даљи рад. У свом делу о кинеској стратешкој култури (с фокусом на династији Минг),
Џонстон је стратешку културу дефинисао као интегрисани систем симбола (структурисана аргументација, језик, аналогије, метафоре) који тежи да установи раширене и
дуготрајне стратешке преференције путем формулисања концепата улоге и ефикасности војне силе у међудржавним односима, и кроз заодевање тих концепата таквом ауром тачности да се стратешке преференције чине јединствено реалистичним
и ефикасним.7 Џонстон се у својим радовима обилато служио конкретним подацима
и статистиком, покушавајући да уочи склоности ка одређеним политичким корацима,
како би избегао да сваком могућем кораку приписује неке атрибуте стратешке културе на ретроактиван начин. Тиме је истакао један од битнијих проблема концепта
стратешке културе, а то је однос релативно трајних карактеристика културе са различитим краткотрајним појавама и варијететима појединачних политичких одлука. Упркос хвале вредним покушајима да се избегну таутолошке замке при анализи стратешке културе, Џонстон је наишао на други проблем. Како је за његову анализу кинеске
стратешке културе примећено, он је, заправо, показао да су постојале две такве културе:8 прва, као идеализовани систем вредности, који је служио као нормативна и готово церемонијална покривка донетих одлука и, друга, као реал-политички скуп приоритета који је заправо утицао на стратешке одлуке.
Колин Греј, који је био судионик и првог циклуса дебата с краја 70-их и почетка
80-их година, сматрао је проблематичним раздвајање стратешке културе и конкретног понашања. За њега се стратешка култура могла замислити „као контекст који
окружује и даје значење стратешком понашању, као збирни клот и фркет стратешких ствари које су саткане заједно, или као оба та значења”.9 За Греја је стратешка култура контекст, контекст који утиче на понашање државних актера, али је
истовремено и конститутивни део тог понашања. Али, то је довело до другог проблема ‒ да се стратешка култура може ретроактивно разумевати, али тешко анализирати на начин који пружа могућност предвиђања промена у понашању држава.
7

Johnston А. I.: Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History, Princeton University Press, Princeton, 1995, стр. 46.
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Morgan F. E.: Compellence and the Strategic Culture of Imperial Japan: Implications for Coercive Diplomacy in the Twenty-First Century, Praeger, Westport and London, 2003, стр. 9–10.
9
Gray C.: Strategic Culture as Context: The First Generation Strikes Back, Review of International Studies,
vol. 25, no. 1, January 1999b, стр. 51.
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Стратешке поткултуре: дефинисање и узајамни однос
Алан Блумфилд (Alan Bloomfield), аустралијски професор теорије међународних
односа, у свом тексту Време је да се крене даље: реконцептуализација дебате о
стратешкој култури из 2012. године,10 понудио је модел стратешке културе који
садржи коегзистирајуће стратешке поткултуре и решава проблем постојања превелике кохерентности у интерпретативистичком Грејовом разумевању стратешке културе (зато не може адекватно да објасни повремене стратешке неконзистентности)
и слабости Џонстоновог позитивизма у разумевању повремених промена политике
кроз време. Чини се да би Блумфилдов модел стратешке културе могао бити адекватно примењен на питање стратешке културе Србије.
Блумфилд прво инсистира на концептуалној разлици између два типа процеса
доношења одлука: стратешке политике11 и стратешког понашања. Стратешка политика подразумева релативно дугорочни контекст доношења одлука, док стратешко
понашање представља поједине одлуке и кораке на кратки рок са стратешком тежином. Блумфилд сматра да превише анализа стратешке културе постоје пука дескрипција: да само примете да се стратешко понашање државе променило, али не
успевају да теоријски објасне како и зашто је до промене дошло.12 То је проблем
превелике кохеренције појединих модела, поготово оних из првог циклуса дебата
из 80-их година. По њима, стратешка култура је скуп свега што је „стратешко”, као
пуки исход интеракције географије, конкретних међународних односа, војне историје, технологије, политичке културе итд., а не као узрок било стратешке политике,
било стратешког понашања.
Мада је хвалио генерални Џонстонов приступ проблему, Блумфилд га је критиковао због проблема превеликог континуитета у постојању конкретне стратешке
културе, јер је Џонстон тврдио да кинеска стратешка култура има континуитет на
основи реализма од практично два миленијума.13 Позитивистички приступи стратешкој култури, попут Џонстоновог, непогодни су за аналитичку употребу. Код њих је
тешко вредновати идејне елементе стратешке културе и, посебно, интеракцију
идејних и материјалних чинилаца.
На овој тачки Блумфилд се приближава Грејовом интерпретативизму. За њега
је боље да се разуме да идеје и вредности усмеравају интерпретацију разних материјалних варијабли које утичу на доношење стратешких одлука. Тиме се обезбеђује
да, у суштини, увек превладава утицај идејних над материјалним чиниоцима, док
се промене у стратешким политикама и понашању, макар настале услед промене
материјалних чинилаца, могу тумачити и кроз анализу промена у њиховим интерпретацијама. Блумфилд сматра да доносиоци одлука дају релативну вредност ма10

Bloomfield A.: Time to Move On: Reconceptualizing the Strategic Culture Debate, Contemporary Security
Policy, Vol. 33, Issue 3, 2012, pp. 437-461.
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У енглеском оригиналу је реч strategic policy. Српски језик нема конкретну реч за адекватан превод
речи policy. Понекад је то реч политика, понекад стратегија; овде је то стратешка политика за укупни превод обе речи.
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Bloomfield A., н. д., стр. 439.
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Исто, стр. 443.
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теријалним чиниоцима, и да их свесно мере једне насупрот других. Али, оно што је
посебно важно јесте да су импликације тих релативних вредности условљене релевантним друштвеним контекстом.14 Класичан је аргумент да оружје у руци нашег
пријатеља значи нешто сасвим друго од истог таквог оружја у руци непријатеља.
Оружје је исто, али је друштвени контекст, наравно, сасвим другачији.
Убрзо, ипак, Блумфилд уочава проблеме код Грејовог тумачења стратешке културе.
У свом читању стратешке културе као контекста, Греј сматра да је култура „нешто што
се налази око” актера политике и што је преплетено с актером, дакле налази се „и у њему и око њега”.15 Греј је сам признао да је тачна опсервација да ако је стратешка култура
свуда, „она је, у смислу практичне истраживачке употребе, нигде” и да је, суштински,
„сво стратешко понашање под утицајем људских бића који су нужно чиниоци културе”.16
Овакав детерминизам не оставља простор за одговор на питање измењеног стратешког
понашања у односу на „традиционалну” стратешку културу. То је проблем вишка кохерентности у самом моделу који не може да објасни како и зашто је дошло до одступања
у стратешкој политици и понашању у односу на очекиване кораке. У својим новијим радовима Греј заступа позицију да „стратегија није сва у култури, али није мудро игнорисати историјске лекције супротстављене тенденције које треба тумачити као да су поникле
из културе. Стратешкој култури недостаје способност предвиђања, али она недостаје и
код свега осталог”, тј. код свих осталих аналитичких концепата.17
Имајући све то у виду, Блумфилд је желео да осмисли модел који не би патио
од проблема превеликог континуитета, нити од превише кохеренције. То би био модел који би схватао културу као целовит појам који садржи контрадикторне елементе, различите традиције и начине размишљања, укратко ‒ конкурентне поткултуре.
Први Блумфилдов аргумент у корист овог искорака јесте да би се тиме теорија
међународних односа приближила растућем консензусу у теоретисању културе у
ширем смислу у оквиру социологије и психологије. Он се позива на Мајкла Волзера
(Michael Walzer) и Ловела Дитмера (Lowell Dittmer) и њихово дефинисање културе
која укључује и идеје и акцију, на Ен Свидлер (Ann Swidler) која је тумачила културу
као алатницу која садржи интерпретативне стратегије деловања или културно доступне начине организовања колективног деловања. Такође, позива се на Чарлса
Тилија (Charles Tilly) за кога је култура репертоар који садржи већину, ако не и све
стратегије неопходне да успешно прођемо кроз друштвени свет колективне људске
интеракције. За психологе су то когнитивне шеме путем којих правимо поредак и
приоритете у маси података с којима смо дневно суочени.18
Блумфилд сматра да ако прихватимо да стратешка култура државе садржи више стратешких когнитивних шема ‒ поткултура, које се надмећу за утицај над доношењем одлука, надаље можемо тврдити да поткултуре постоје у променљивом ме14
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ђусобном односу надређености, подређености и латенције. То би у пракси значило
да ако је нека поткултура била владајућа дуже време, ако је водила перцепције, логику и начин одговора владајућих слојева на изазове, сматрали бисмо је надређеном. Али, морамо претпоставити да постоје и друге поткултуре, подређене, са
ограниченим утицајем, или латентне које су ограничене на посве маргинализоване
групе без утицаја, те да оне у другачијим околностима и кроз друштвену динамику
могу, такође, постати надређене.
Тако су поткултуре скупови података о стратешкој позицији земље, у чијем средишту се налази основна рачуница ‒ ко је пријатељ а ко непријатељ, као главни аспект
из домена културе.19 Пошто су стратешке поткултуре заправо когнитивне шеме, оне
садрже разне друге детаље који се јављају у свим дубљим анализама стратешких политика и понашања, након ове првобитне рачунице ко је пријатељ а ко непријатељ.
Тако оне представљају мешавину друштвено-културних и материјално-техничких концепата, које у јавности промовишу друштвене групе у свом надметању за позиције моћи, а како би понудиле „најтачнију” интерпретацију контекста безбедности земље и
њене спољне политике. Блумфилд отворено каже да су највеће разлике у поткултурама извесно садржане код различитих етничких група у вишенационалним државама.20
Посебна вредност схватања да у стратешкој култури постоји више поткултура је у
томе што би то могло, за почетак, ретроактивно да објасни зашто су се стратешке политике државе промениле. У случају даље анализе оно би могло да помогне у идентификацији растуће моћи неке потчињене поткултуре, а тиме донекле и предвиди
промене у стратешкој политици земље. Постојање више поткултура омогућава да боље разумемо бројније и сложеније процесе у друштву, односно односе између поткултура и са њима доступне културне обрасце, а тиме и адекватније објаснимо повремене „аберације” у односу на раније преовлађујуће обрасце понашања. Сам
Блумфилд види модел поткултура као компромисну позицију између Џонстона и Греја.21 Од Џонстона је преузео методологију коју је могуће проверити на разним студијама случаја, на пример уочавањем да ли веће промене у безбедносном окружењу
могу довести до замене до тада надређене поткултуре. Од Греја је преузео схватање
да култура нуди шири контекст, да усмерава и обликује начине интерпретације стварности, да је сложена и унутар себе контрадикторна, а не хомогена појава.

Две стратешке поткултуре Србије
У покушају да се утврде главне тачке безбедносне и спољнополитичке оријентације и деловања Србије, укључујући и период СР Југославије, од времена слома
СФРЈ до данас, фокусираћемо се на деловање кључних политичких актера. Устврдићемо да се током тих тридесетак година може говорити о постојању две стратешке поткултуре, неједнаке у смислу односа моћи, јер је једна много дуже у надређеном положају, али ниједна од њих није била фиксна.
19

Исто, стр. 452.
Исто, стр. 453.
21
Исто, стр. 456–457.
20
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Гледајући на процес политичке кризе у социјалистичкој Југославији крајем 80-их
година, институционални колапс и рат, није лако уочити и објаснити политичке погледе српског политичког руководства, доминантно под вођством Слободана Милошевића. Посебно је тешко дефинисати искорак од става да је постојање Југославије довољно добро решење српског националног питања до тога да се, делом и као реакција на сепаратне тежње осталих нација, гради посебна српска позиције наспрам Југославије. Овде морамо занемарити дуготрајније токове промишљања односа српског и југословенског политичког садржаја, али имамо у виду контекст југословенског
социјализма, идеолошку и институционалну поставку земље од 1945. године.
У првој половини 1990. године политички врх СР Србије активно промишља сценарије краја Југославије, положаја Србије и Срба и могућности ратног сукоба. Подстрек
за то формално је дат неуспешним ванредним 14. конгресом Савеза комуниста Југославије, крајем јануара 1990. у Београду, након којег се савезна партија распала, а с
њом и основни механизам политичког деловања у читавој земљи. Савез комуниста Србије је очекивао да ће на конгресу моћи да ојача савезну државу наспрам република и
да истовремено реафирмише комунистичко јединство и стабилизује партију, наспрам
економске и политичке кризе у земљи и текућих догађаја у Европи (пад Берлинског зида новембра 1989. и убрзане политичке промене у комунистичким земљама источне
Европе). Поред тога, одмах након конгреса почеле су нове масовне демонстрације Албанаца у Приштини, затим и студената и косовских Срба у Београду, те у Подгорици. У
сукобима на Косову, 1. и 2. фебруара 1990, погинуло је 27 демонстраната и један полицајац, а неколико дана касније дошло је до распада формација савезне полиције на Косову, док су се у СР Хрватској формирале и Хрватска демократска заједница и Српска
демократска странка, уз све брже политичко слабљење СК Хрватске.22 Под живим утиском ових дешавања, током фебруара и марта одржано је неколико састанка челних
политичара из Србије. По њиховом виђењу, одсуство одлучне (ре)акције на Косову би
даље дестабилизовало читаву земљу. Србија се морала спремати да „живи без Југославије” која ће се распасти као што се распао и Савез комуниста, а конфедерација се
није могла прихватити, јер би то такође значило распад земље, па би српски народ ван
Србије изгубио своја стечена права. Главни политички циљ био је формирање српских
граница унутар којих би функционисала већина српског народа, уз прихватање рата
као могућности.23 У експозеу за предлог новог устава, 25. јуна 1990. године, Милошевић је, поред осталог, рекао да је „овај предлог устава Србије припреман уз уважавање
и друге могуће опције Србије као самосталне државе, а доношење новог устава, […]
представља тренутак када Србија треба јасно и благовремено да стави до знања да
своје досадашње административне границе везује једино уз федеративно уређену Југославију, јер уколико би дошло до промене облика уређења Југославије, односно до
њеног конфедерализовања, била би отворена сва уставна питања. […] У таквом случају, то јест у случају да се неће федеративна Југославија, питање граница Србије је
отворено политичко питање”.24 У писму Председништву СФРЈ, 19. августа, Милошевић
22

Николић К.: Југославија, последњи дани: 1989–1992. Књига 1, „Сви Срби у једној држави“, Службени
гласник, Београд, 2018, стр. 148–149; 166–168.
23
Исто, стр. 151–154.
24
Наведено према Николић К.: Југославија, последњи дани, стр. 249.
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је навео да Србија сматра обавезом да „свим демократским средствима помаже Србе
у Хрватској у интересу заштите њихових људских и грађанских права и њихове егзистенције”, тражећи, како доношење устава нове Југославије „коју треба да сачињавају
југословенски народи који желе да живе заједно у миру и слози”, тако и новог закона о
отцепљењу, како би се онима који желе да напусте Југославију то омогућило „не повређујући интересе народа који остају у југословенској заједници”.25
Уз пуно уважавање сложености политичког процеса слома Југославије и унутрашње и спољне динамике, у овим ставовима могу се видети зачеци прве стратешке
поткултуре, која би се могла назвати национално-ослободилачка поткултура. Она се
формирала у годинама пред и кроз распад СФРЈ, а њена почетна варијанта уско је
везана за власт Слободана Милошевића као главног протагонисте српске политике
до 2000. године. На националном нивоу она је била одраз егзистенцијалне кризе југословенског политичког пројекта у његовој комунистичкој верзији, у којем је једино
кровни југословенски оквир обезбеђивао да „сви Срби живе у једној држави”, али је
постојање тог оквира било угрожено сложеном институционалном структуром и логиком стално потребних националних нагодби. Наличје националних односа било је везано за питање републичких граница. Стицање независности југословенских република је од тих граница створило границе држава и тиме раздвојило Србе изван Србије и Србе у Србији. У сталном раскораку између ове две равни26, српско политичко
руководство је желело да ојача позиције Срба у СР Хрватској и СР Босни и Херцеговини, инсистирајући на директном тумачењу оригинално лењинистичке максиме о
праву народа на самоопредељење, која је нашла израз у уводу последњег устава
СФРЈ. Однос између „права народа” и „права република” постаће кључ сукоба Београда, Загреба, а затим и Сарајева, и основа ратне опције. Интересантно је да је Македонија остала изван „видокруга” у том периоду, у поређењу са политичком акцијом
Краљевине Србије с почетка 20. века. Разлог је био у томе што је тадашње српско
руководство ипак било изнедрено у Савезу комуниста и политички формирано у
околностима признатог постојања македонске нације, одсуства профилисане српске
заједнице у СР Македонији и тиме да Македонија није представљала уочену безбедносну претњу. На идеолошком плану, политичка структура Савеза комуниста Србије
је кроз Милошевићеву „антибирократску револуцију” желела да очува доминантан
положај своје партије и неких тековина наслеђеног социјализма, тешко отварајући
простор за политички плурализам и представничку демократију класичног типа. Уз
фрагментисан приступ питању економских реформи, задржавању облика друштвене
својине у уставу и законима и после 1990. године, снажан порив за контролу главних
медија, та политичка структура је временом дошла у позицију „парије” у међународним односима у Европи, што је био битан елемент и саме стратешке културе. Овде
користимо израз култура, а не поткултура, јер сматрамо да је до 2000. године национално-ослободилачка поткултура била у јасној доминантној позицији да практично
неометано врши улогу стратешке културе у целини.
25

Исто, стр. 196.
У мањој мери то је и данас присутно, па поједини аутори говоре о „растрзаној земљи”, види Степић
М.: Југословенски рецидив: Србија као растрзана земља, Национални интерес, Година XIV, vol. 33, бр.
3/2018, стр. 201–220.
26

280

Стратешка култура и неутралност

У критичну 1991. годину српско руководство ушло је у форми Социјалистичке партије Србије, као реформисаног Савеза комуниста, и уз победу Слободана Милошевића
на изборима, децембра 1990, уз слабе резултате опозиционог Српског покрета обнове
и Демократске странке. Политичка динамика у земљи готово потпуно је прешла у руке
новолегитимизованих представника појединих република, који су у циклусима колективних састанака, на пролеће 1991. године, покушавали да нађу решење за супротстављене интересе. Крајем децембра у Словенији је на референдуму убедљиво победила опција за самосталност и независност Словеније, која је тако и у формалном смислу
наговестила крај постојања Југославије у тадашњој форми. Спорадични оружани сукоби на пролеће 1991. године (Пакрац, Плитвице, Борово…) додатно су убрзавали дешавања ка ратној опцији, која је формално почела активирањем словеначке одлуке о
независности и сукобу њених оружаних формација са ЈНА, од 25. јуна 1991. године.
Српско руководство није имало посебне интересе да подржава делове савезних власти у том сукобу, те је дошло до релативно брзог повлачења ЈНА и делова администрације из Словеније. Фактичка побуна Срба у Хрватској, тада већ углавном окупљених око СДС и уз подршку Србије, била је у спрези са растом нових оружаних формација Хрватске и улогом ЈНА која је, бар на њеном врху, имала подељене ставове око
објекта своје заштите (да ли је то била Југославија, социјализам или српски народ). У
августу и септембру је дошло до широког отварања оружаног сукоба у Хрватској.
На међународном плану СФР Југославија је убрзано губила своје позиције. Још новембра 1990. амерички Конгрес је не само ускратио помоћ, кредите и зајмове Југославији, него и легитимизовао њене републике као кључне носиоце „пожељних промена” у
датом европском контексту, везујући даљу сарадњу са југословенским простором са
питањем стања демократије у свакој републици појединачно.27 Процес слома Совјетског Савеза текао је готово упоредо са сличним процесом у Југославији. Три савезне
републике са Балтика – Естонија, Летонија и Литванија су у лето 1991. такође прогласиле независност, само су оне успеле да нађу заједнички интерес са руском савезном
републиком и примљене су у Уједињене нације већ у септембру 1991. године. То је додатно ојачало логику сепаратног искорака република и из Југославије, а, са друге стране, слабило позиције српског руководства које је фактички желело нову нагодбу о односима и границама. Сукоб са „Европом” тј. са Европском заједницом, отворио се у исто
време. У својој Декларацији о Југославији, од 27. августа, ЕЕЗ је оптужила српске снаге
и ЈНА у Хрватској за распламсавање рата и најавила да Заједница и њене чланице никада неће прихватити политику свршеног чина нити такве промене граница.28
Почетак рада Међународне конференције о Југославији, у септембру 1991. године, убрзо је пошао логиком легитимисања дисолуције земље по постојећим републичким границама, уз отварање евентуалне договорне перспективе за самосталне
републике. Суштину позиције Србије је у једном интервјуу током конференције изнео
Милошевић: „Ми ни на који начин нисмо против независности Хрватске, али мислимо
да и Срби [у Хрватској] морају имати то право”.29 С обзиром на шире међународно
27

Đurković M. (ur.): Srbija 2000–2006: država, društvo, privreda, Institut za evropske studije, Beograd, 2007, стр. 18.
Dimitrijević B. i Jareb M. (ur.): Jugoslavija između ujedinјenja i razlaza, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 2018, str. 225.
29
Исто, стр. 234.
28
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окружење, политика ојачавања положаја Срба у Хрватској, са отвореним циљем неке
форме издвајања (као максималне), вршена је дипломатским позиционирањем, али
више ослањањем на трупе ЈНА у Хрватској. Шире политичко формулисање ставова
Србије уследило је на (за јавност затвореној) седници Народне скупштине, 18. октобра 1991, на којој се расправљало о радном тексту са Међународне конференције,
који је предвиђао сувереност и независност република, њиховом међународном признању, могућностима њиховог слободног удруживања (уз формирање савета министара за економску и безбедносну сарадњу) и механизмима заштите људских права
националних мањина. Српски министар спољних послова Владислав Јовановић је у
уводној расправи релативизовао значај предлога у смислу да он није био „узми или
остави”, али је истакао да је предлог подизао положај Срба у Хрватској изнад стандарда за уобичајена права националних мањина и да је био добра основа за даљи
рад. Навео је, такође, да међународни амбијент, политички контекст, психолошко
расположење у Европи и УН, код велики сила, остављају врло мало простора за маневрисање у смислу истраживања других опција и то „поготово оних једностраних, да
се за српски народ у Хрватској издејствује неко радикалније решење”.30 Председник
Српске радикалне странке Војислав Шешељ отворено је напао Јовановића, рекавши
да он „можда може испословати да се мирно реше данашњи проблеми Југославије,
можда може испословати мирно разграничење република у Југославији, можда може
помоћи да се угуши устанак српског народа у Српској Крајини и Српској Славонији,
али, ако овако настави, он ће изазвати нови рат, рат у Србији, грађански рат. Ако неко у име Србије потпише овакав документ, ако прихвати овакву солуцију, ја вам гарантујем да ће Српска радикална странка позвати српски народ на оружани устанак.
Данас све услове за оружани устанак у Србији имамо. Немојте се играти својим главама да ово прихватите. Ово се не сме прихватити […] И шта ћемо ми у Европској заједници? Шта ћемо ми у тој Европи из које нам је увек, кроз историју, само зло долазило? Шта ћемо уопште да се ценкамо са Енглезима, Французима, Немцима и Италијанима? Зашто уопште ми са њима да разговарамо? […] Зашто Србима не рећи
истину у очи? Зашто им не рећи какви су нам непријатељи на Западу? Зашто им не
рећи да више нема ниједне државе која је наша савезница, ниједне државе која би
нас подржала, да су око нас непријатељи и са Истока и са Запада? Једино то може
мотивисати српски народ да издржи.”31 Председник Демократске странке Драгољуб
Мићуновић је у том тренутку заступао став фактичког очувања Југославије, и рекао
да је предлог Конференције „један алиби за одлуку о расформирању Југославије у
њеним постојећим границама, јер је то Европској заједници најлакше”.32 Станко Цвијан, министар за везе са Србима изван Србије, изјавио је да је „после толико људских
жртава, после репризе догађаја након 50 година” понуђено решење неприхватљиво
за српски народ у САО Крајини, Барањи, Славонији и Западном Срему и да „нема
оног појединца који би уопште могао да води разговор на ову тему”. Остали проминентнији посланици владајуће странке наступили су у истом тону.33
30
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Упоредо са овом седницом одржана је и седница „крњег” Председништва СФРЈ.
На њој је говорио и Миливоје Максић, помоћник савезног секретара иностраних послова, који је, готово увређен предлогом са Конференције рекао: „Мислимо да овај
папир представља потпуну негацију, ниподаштавање и не узима у обзир све историјске, културне, економске и све друге тековине повезивања народа на овом подручју, не од 1918. на овамо, него и пре тога. Представља нас као једну аморфну
масу која тек сада треба ни од чега да почне, од ембрионалних облика државне организације и неких случајних контаката зато што су те земље суседи. Потпуно се
пренебрегава ентитет Југославије и њених институција које су реални фактор и које постоје као историјска тековина а не као реалност тренутка”.34 Генерал Вељко
Кадијевић, савезни секретар за народну одбрану, предлог је видео као „смртовницу
Југославије”. Сматрао је да ће након њега уследити рат: „коме нема краја на овом
тлу, то би значило пропаст за многе народе. То би била највећа трагедија за српски
народ, па, по неким мојим проценама, најпре би страдао македонски народ. […]
Војна опција је већ на дјелу, као продужена рука њемачке политике кроз Хрватску и
мобилизацију која је тамо извршена. Значи, ми имамо посла с њемачком опцијом и
њој се треба супротставити. Како? По мени – политички и војнички. Ако војнички не
будемо спремни да бранимо, онда смо политички сигурно изгубили. Ако будемо
спремни и војнички да бранимо, онда можемо и у преговорима успјети. Ја сам за
комбиновани пут – и то одмах. […] Све што будемо чинили биће у функцији тога да
и свијету, а и овој земљи, покажемо да неће моћи тако како мисле. Неће моћи. Како
мудро политички, војнички треба радити – то је сада друга ствар. Али, између осталог, пошто је војничка њемачка опција већ на дјелу, не хрватска него њемачка –
њој одмах треба стати на пут и треба да народи ове земље који хоће да се бране
од тога кажу да хоће да се бране и поставити врло јасне и тачне задаће.”35
Формално на основу одлука Скупштине, са којима се и сам слагао и које је пропагирао, Слободан Милошевић је, 18. октобра, на заседању Конференције у Хагу, одбацио
елементе за решење југословенске кризе. Претходно цитиране изјаве неких од учесника
расправа указују на резоновање и мотивације за доношење вероватно најбитније политичке одлуке у позиционирању Србије, не само према националном питању, него и према
међународном положају за наредну деценију. Уочљив је дуалитет „југословенског” и „српског” погледа. Становиште првог става било је да некаква Југославија мора да постоји,
ако не у пређашњим границама онда бар кроз „коалицију вољних” центрирану око Србије. Став је био прожет историјским реминисценцијама, тражењем стајних тачака за легитимитет те опције, а у радикалнијим верзијама радило се о ширем ‒ војном нападу на Југославију, иза којег је, слично као и 1941. године, стајала Немачка. Други став био је већ
национално диференциран и није разматрао очување Југославије као циљ (донекле само као средство) него дефинисање и подизање политичког положаја Срба у Хрватској,
извесно са максималним циљем да они наставе свој живот у истој држави са Србијом.
Назвавши ову стратешку поткултуру ослободилачком, мислили смо управо на ту
запаљиву смесу сажете историје 20. века која је притискала целу политичку генерацију. Она је била сажета, јер се у неколико година морало „решавати” све оно што је
34
35

Исто, стр. 242–243.
Исто, стр. 243.
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направљено од краја Првог светског рата до тада, уз трауматско читање сопствене
позиције као жртве у два светска рата, којој некакви ратни добици клизе из руку. У то
је укључено и стварање Југославије, и жртве српског народа, а за многе и тековине
комунизма. Кроз процес слома Југославије српски народ ван Србије требало је ослободити од нове и долазеће власти нових „других”, који више нису „наши” јер „одлазе
и руше Југославију”. Политичке елите Савеза комуниста Србије, али и шире од тога,
суочене са драматичним схватањем да је крајњи производ „кратког 20. века”, који је
био обележен југословенским искуством, политичка и културна фрагментација српског народа, неуједињеног у своју државу/републику, оптирале су и за покушај ратног
решења тог питања.36 Политичко везивање врха ЈНА за себе, последични осећај постојања војне надмоћи на терену, те ескалациони кораци Словеније и Хрватске такође су чинили ратну опцију изгледнијом. Притом, у контексту помешаних опција српства и југословенства, и из практичне потребе стварања заједничке државе Србије и
Црне Горе, створена је Савезна Република Југославија, новим уставом од 27. априла
1992. године, као утврђивање основних тековина у датом контексту.
Посебан елемент је питање односа владајућих кругова Србије према кључним
актерима на међународном плану. Европска заједница је отказала постојеће споразуме са Југославијом у новембру 1991, као део одговора на одбијање Србије предлога хашке конференције. На известан начин, пут сукоба Србије и Запада тада је
био трасиран на дужи рок. Кораци ка међународном признању бивших југословенских република, од децембра 1991, били су разумљива последица већ постојећих
процеса (СССР је децембра 1991. престао да постоји). Након усаглашавања око
доласка трупа Уједињених нација у Хрватску, и смиривања акутне фазе ратног сукоба, од јануара 1992. године почиње да се отвара питање статуса Босне и Херцеговине и односа три доминантне нације.
Не противећи се формално независности Босне и Херцеговине, Милошевић је,
на вези са Српском демократском странком, која је од јесени 1991. искорачила као
главна политичка странка Срба у БиХ, сматрао да се евентуална независност мора
решити само кроз унутрашње преуређење БиХ, како би се обезбедила аутономија
за српски народ и посебне везе са Србијом. Али, и овде је на делу била својеврсна
трка с временом. Преговори о унутрашњем преуређењу под окриљем Европске заједнице нису довели до решења. Од почетка марта дошло је до напада хрватских
паравојних снага на Босански Брод, те напада српских паравојних снага у босанском Подрињу (Бијељина, Зворник), а Европска заједница је 6. априла признала независност Босне и Херцеговине након референдума с почетка марта, који је бојкотовала српска заједница због политике прегласавања у Скупштини БиХ. Већ раније, октобра 1991. године, српски посланици су се издвојили у Скупштину српског народа у Босни и Херцеговини, која је прво у новембру организовала референдум
српског народа у БиХ о останку у заједничкој држави са Србијом (који није био шире признат), а затим је, 9. јануара 1992, декларацијом прогласила стварање Републике Српске. Важно је напоменути да су се на територији БиХ налазиле бројне јединице југословенске армије, делом и мирнодопски стациониране тамо, делом по36
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вучене са подручја Словеније и Хрватске. Након ескалације сукоба у Сарајеву, Тузли, Приједору и долини Неретве, Уједињене нације су, 30. маја 1992, увеле санкције СР Југославији (Резолуција СБ УН 757), сматрајући да трупе југословенске војске нису смеле остати под њеном контролом на територији друге суверене државе,
већ је требало да се распусте и разоружају под међународном контролом. Такође,
разлог санкцијама био је и мешање у унутрашње ствари новостворене државе.
Овим корацима се у пуној мери развио конфликтни однос званичног Београда и
САД и кључних земаља западне Европе, те међународне заједнице у најширем
смислу услед санкција Уједињених нација. У смислу уочавања особености национално-ослободилачке стратешке поткултуре у овом периоду, њен кључни елемент
био је давање приоритета локалној акцији насупрот статуса и позиције државе у
међународном окружењу, што је било узроковано спремношћу да се за српски народ у деловима растакајуће Југославије, тамо где је из историјских и политичких
разлога сматран (и потенцијално) угроженим, води и оружана борба по знатну економску и ширу друштвену цену по саму Србију. Та спремност није извирала само
из национализма (неутрално схваћеног) већ и из конзервативне револуције унутар
Савеза комуниста Србије коју је извео Слободан Милошевић. Она није само реафирмисала борбени дух партије кроз „антибирократску револуцију” него се сматрала и легитимно специфичним путем социјалистичке изградње који, у тренутку промена у Европи, треба само помало да се прилагођава новом стању.37
Сматрали смо да је било потребно објаснити погледе и мотивацију неких од битнијих актера драме и њихову социјализованост у политичким процесима слома Југославије и краха европског комунизма. Специфична позиција српских комуниста у искораку ка вишепартијском систему била је условљена њиховом перцепцијом отвореног националног питања Срба, упитношћу Југославије као поузданог решења националног питања, спремношћу да ратују у околностима пуне међународне изолације и
без савезника, те одбијањем да пристану на губитак политичке моћи у самој Србији.
Ова поткултура је остала доминантна. Вероватно се може тврдити да је била
толико доминантна да је чинила и саму стратешку културу. Не сматрамо да је, рецимо, потписивање мировног споразума у Дејтону, 21. новембра 1995. године, чин
изван оквира ове културе. Специфични циљ, а то је стварање макар провизорне
српске територије на подручју БиХ, био је политички и војно остварен, а тада је било већ касно да се даље консолидује територија Републике Српске Крајине на подручју Хрватске, будући да је војном акцијом у августу Хрватска преузела контролу
над готово целом територијом РСК. Треба поменути и да су сукцесивне офанзиве
хрватско-муслиманских снага у западној Босни додатно угрозиле Републику Српску, која је додатно била и под ваздушним ударима авијације НАТО-а. Након две и
по године санкција УН, и војних неуспеха, у лето 1995. године Милошевић је успео
да политички приволи вођство Срба у Босни да их он заступа на преговорима у Дејтону. У контексту тренутка то је за Милошевића био компромис између стварног и
могућег, након чега су уследили кораци релаксације односа са значајнијим земљама и са непосредним суседством.
37
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Нешто другачији елементи постојали су у случају косовског сукоба 1998–1999.
године. „Кризна тачка” односа албанске националне мањине и покрајинских/државних власти појавила се знатно пре акутне југословенске кризе. Биле су то албанске
демонстрације 1968. године, жалбе политичког врха СР Србије на нефункционалне
односе између републике и покрајине, што ће постати један од лајтмотива у раној
фази учвршћивања Слободана Милошевића на власти, затим нове албанске демонстрације 1981. и фактички ванредни режим управе и полицијске контроле који
суштински није престао све до рата 1999. године. Дакле, слом Југославије је дошао
у периоду већ значајног искуства нередовног стања у тој покрајини, одсуства политичког поверења, уз егзистенцијалне страхове српског друштва због исељавања
Срба с Косова и уз врло негативну перцепцију Албанаца као нације.38
Отворени оружани сукоб развио се 1998. године, са јачањем наоружаних формација побуњених Албанаца, окупљених у тзв. Ослободилачку војску Косова. Реакција државе прво се сводила на акције полицијских снага, али током лета, након заузимања неколико већих насељених места, и снаге Војске Југославије су ангажоване у сукобу. Земље Запада су брзо и оштро као искључивог кривца за сукоб оптужиле власти СР Југославије и председника Слободана Милошевића. НАТО је у јесен отворено запретио бомбардовањем СРЈ, а провизорно решење је нађено успостављањем Косовске верификационе мисије при ОЕБС-у, и у повлачењу дела снага војске и полиције из покрајине. Привремено затишје, прекидано повременим сукобима преосталих снага безбедности са терористичким снагама, од којих је онај у
селу Рачак добио посебну међународну медијску пажњу, било је пут за преговоре
под окриљем тзв. Контакт групе у Паризу, фебруара 1999. године. Бројна литература нуди различите приступе анализи ових преговора, али остаје чињеница да није
постојао усаглашен споразум и да је, на крају, српска страна одбила да потпише
„коначну” верзију која јој је стављена на сто.
У случају Косова спремност владе Слободана Милошевића да уђе у рат није била
везана за позицију Срба ван Србије као 1991–1992. године, него за одбрану неспорне територије Србије и СРЈ, притом и митског места за српски национални наратив.
Посебно је упечатљива диспропорција у односу снага НАТО-а према снагама СРЈ.
Војном врху је најкасније крајем јануара било јасно да је план Контакт групе у суштини подразумевао издвајање покрајине Косово и Метохија из државног система Србије и СРЈ, и долазак међународних трупа. На Колегијуму начелника Генералштаба, 2.
фебруара 1999, разматране су три опције. Прва је била да се прихвати план Контакт
групе, чиме би се избегао сукоб, али извесно и изгубио суверенитет уз долазак снага
НАТО-а. Друга је била да се предлог одбије, што би изазвало оружану интервенцију
НАТО-а, уз садејство са снагама тзв. ОВК на терену, и одсуство било ког поузданог
савезника Србије. Трећа опција била је да се покуша успоставити наставак преговора на основу дотадашњих позиција, уз настојање да се очува суверенитет и отклоне
претње НАТО-а. Начелник Управе безбедности генерал Александар Димитријевић је
предложио да „треба прихватити понуду Контакт групе и кренути на разговоре”, уз
оцену да свако друго решење води оружаној интервенцији НАТО-а. Сматрао је да је
38

Pavlović M., Jović D., Petrović V.: Osma sednica SK SKS: uzroci, tok i posledice, Institut za savremenu
istoriju, Centar za proučavanje evropskog susedstva, Beograd i Stirling, 2008, стр. 98–117.
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суверенитет СРЈ већ био нарушен довођењем Косовске верификационе мисије
ОЕБС-а и надгледањем из ваздуха повлачења снага безбедности СРЈ, те да „одлука
о томе мора бити донета од државног врха, који треба да јасно каже шта жели, и где
је улога војске у томе”.39 Суштински, одлуку је донео државни врх и она је била на линији друге поменуте опције, са познатим исходом.
Бомбардовање СР Југославије, од 24. марта до 10. јуна 1999. године, представљало је недвосмислену кулминацију лоших односа између званичног Београда и водећих Западних сила од краја 80-их до политичких промена септембра и октобра
2000. године. Корен сукоба лежао је у супротним политичким интересима о модалитетима распада СФРЈ у којима су српске власти, тежећи да задрже или створе државно-правни оквир за јединство српског народа у неповољним околностима, свесно
ризиковале међународни статус и спољнополитичке позиције земље, те економску
стабилност у најширем могућем смислу. Унутрашњи политички систем остао је хибридног типа, са рудиментарним елементима демократског плурализма у повоју.
***
У покушају дефинисања друге стратешке поткултуре, коју означавамо као национално-либералну, полазимо од разумевања доминације прве стратешке поткултуре све до октобарских промена 2000. године. У практичном смислу, то је била поткултура која је постала надређена доласком демократске опозиције Србије на
власт. Две њене кључне активности биле су: нормализација спољнополитичке позиције земље и демократизација унутрашњег политичког поретка. Рани почеци
огледају се у формирању антикомунистичких опозиционих странака, пре свега Српског покрета обнове и Демократске странке током 1990. године. Тих година СПО је
већ био врло национално и борбено профилисан. У свом отвореном писму „У одбрану Српства”, председник СПО-а Вук Драшковић је писао да је „српски народ суочен с уједињеном мржњом као и 1914. и 1941. Морамо што пре, одмах, претећем
злу да се супротставимо. Не смемо дозволити да нас, и трећи пут у овом веку, претекну догађаји”. Потом је у говору у Клубу књижевника, 1. октобра, рекао да „уједињењем Немачке усташка идеја у Хрватској добила је крила, а то ’поглавник’ Туђман
и не крије. За две, три године судбину Европе одређиваће ’германски џин’ и за сада
нема снаге која ће моћи да му парира. Енглеска је остарила и не усуђује се да стане испред огледала, већ са сетом разгледа своје девојачке фотографије. Француска слава давно је зашла, а Русија је у агонији.”40 Међутим, врло брзо је окренуо
фокус приче са националног на демократско, упозоравајући јавност, пред децембарске изборе 1990, да ће комунисти, да би избегли рат „покушати још једно: да наше осећање и незадовољство системом власти у Србији брзо пребаце на спољни
план и да нам кажу: за економски колапс, за ову скупоћу, за ужасну кадровску политику, за неслободу, за све – криви су други. Хајде да ратујемо с њима! Нека их ђаво
носи с ратом. […] Али рат у који би нас увели српски бољшевици Срби би изгубили,
39
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40
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и то је оно најтрагичније. Ратоваћемо криминално и на срамоту традиционалне части нашег војника. Српски режим ће све наше истине претворити у неистине. Свет
ће заборавити да смо пострадали у Јасеновцу и народ жртва биће проглашен за
народ џелата. Сви ће бити против нас, чак и Руси. Изгубићемо Први светски рат и
оба балканска. Ето, то ће нам се десити ако 9. децембра комунисти победе.”41
Али. опозиција је тешко поражена на тим изборима и са позиције маргине посматрала је одмотавање последњег клупка југословенске кризе. Већ је поменуто да
је и сама рефлексно била против слома Југославије по моделу Мировне конференције у Хагу. Током 90-их разнородна и разноврсна опозициона сцена није била у
стању нити у могућности да порази власт СПС-а, и касније СПС-а и СРС-а, све до
косовског рата и бомбардовања земље, када је позиција критичне већине гласача
била да се владајућа структура мора променити.
Етос „нормализације” положаја земље био је, можда, и главна прожимајућа карактеристика национално-либералне поткултуре током 90-их година. Као пример може послужити приказ синтезе из платформе за нову спољну политику СРЈ из 1997. године,
Форума за међународне односе при Европском покрету у Србији, који је постао утицајни кружок42 на формирање спољнополитичких ставова опозиционих кругова и после
2000. године на спољну политику у целини: „Југославија се налази у крајње тешком међународном положају, што је, пре свега, резултат амбиција, политике и понашања који
извиру из милитантног национализма. У том оквиру посебну улогу имају: прибегавање
сили, непоштовање међународног права и нарушавање поретка УН; арогантан однос
према међународној заједници и конфронтација са њом; толерисање и подржавање
политике етничког чишћења; грубо нарушавање људских права и основних слобода;
закаснели и крајње недовољни кораци у правцу напуштања превазиђеног недемократског система власти и отпочињања коренитих реформи у земљи. […] Све гори међународни положај земље не може бити побољшан, а још мање нормализован, инсистирањем на тези о исправности и конзистентности политике која је вођена током последњих
година. Догађаји и положај у који је земља доспела убедљиво су обезвредили ту претензију. Овакав међунaродни положај земље може бити измењен само коренитим унутрашњим променама, ослоњеним на схватања и носиоце који су ослобођени од националистичких анахронизама, хегемонистичких амбиција и превазиђених недемократских
оптерећења о партијској држави и државној привреди. То је и пут за усклађивање
аутентичних интереса земље и свих њених грађана са демократским токовима, дометима и општеприхваћеним нормама на нашем континенту. То је и једини поуздани начин да позитивно утичемо на прилике у свом окружењу, а тиме и на сопствену судбину.”43 У суштини, одбачени су приступ спољној политици и стајне тачке карактеристичне за Милошевићево доба (инсистирање на правном следбеништву иза СФРЈ, што је
земљу држало искљученом из УН, поред осталог, олако прибегавање насиљу као покушају решења проблема, некооперативни приступ међународним односима).
41
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У тезама је посве јасна веза унутрашње демократизације и либерализације са
релаксацијом спољнополитичке позиције земље. Након што је власт преузео ДОС,
нови министар иностраних послова СРЈ Горан Свилановић је, након годину дана на
тој функцији, у скупштинском експозеу, 24. октобра 2001, нагласио да: „главне и
најтеже задатке нова власт мора решавати на унутрашњем плану. Основни задатак спољне политике јесте да створи што повољнији амбијент и услове за спровођење унутрашњих промена. У крајњој линији, успешност спољне политике биће мерена дубином и ефектима политичких и економских промена у земљи, а нарочито
степеном решавања егзистенцијалних проблема становништва СРЈ.”44
Први „тест” за нову власт била је активност наоружаних група албанског становништва на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа, знатним делом као покушај преливања сукоба са Косова у централну Србију, и упоредо са покушајем побуне у Македонији. Ескалација побуне почела је пребацивањем веће групе наоружаних
Албанаца, 21. новембра 2000, са Косова на подручје општине Бујановац. Војнотехнички споразум у Куманову, којим је регулисано окончање бомбардовања јуна 1999,
наметнуо је значајна ограничења српским снагама безбедности у зони непосредно уз
границу између централне Србије и Косова, што је представљало додатни мотивациони фактор. Нове власти су реаговале ангажовањем специјалних јединица полиције,
спољнополитичком координацијом, прво на нивоу УН (у које је СР Југославија примљена новембра 2000), а затим и директно са КФОР-ом, те одржавањем заједничке
седнице влада СРЈ и Р. Србије у децембру у Бујановцу и формирањем Координационог тела за југ Србије, што су били политички искораци ка локалном становништву
чији је циљ био изградња поверења и стабилизације стања.
Главни смер српске политике је после 2000. године управљен ка евро-атлантским
интеграцијама, што је подразумевало отварање перспективе пуноправног чланства у
Европској унији (јун 2003) и чланство у Партнерству за мир (децембар 2006). Други
правац је ефективно прекинут децембра 2007. године, Резолуцијом Народне скупштине о заштити суверенитета, територијалног интегритета и уставног поретка Републике Србије, која је у чл. 6 прогласила војну неутралност Србије са јасним одређењем према улози НАТО-а на Косову, „од противправног бомбардовања Србије без
одлуке СБ до Анекса 11 одбаченог Ахтисаријевог плана, у коме се одређује да је НАТО ’коначан орган’ власти у ’независном Косову’”.45 Она је дошла на крају неуспешних преговора око, Будући да Србија није пристала на одредбе и укупну поставку
Ахтисаријевог плана који је предвиђао независност Косова, преговори о статусу ове
покрајине завршени су неуспешно. Ипак, Косово је једнострано прогласило независност 17. фебруара 2008. године. Од тада је један од главних задатака српске спољне политике да успорава процес међународног признања ове независности. У овом
раду не можемо се детаљније бавити односом косовског питања и главних трајекторија земље (чланство у ЕУ пре свега); само примећујемо да спој тих тема представља, можда, и најделикатнију једначину за српску политичку елиту.46
44

Исто, стр. 279.
Резолуција Народне скупштине о заштити суверенитета, територијалног интегритета и уставног поретка
Републике Србије, https://www.srbija.gov.rs/kosovo-metohija/index.php?id=80729, приступљено 18. јула 2019.
46
Тодоровић Лазић Ј.: Евроскептицизам у Србији ‒ стари концепт у новом руху, Српска политичка мисао, бр. 2/2018, год. 25, vol. 60, стр. 79-98.
45

289

ВОЈНО ДЕЛО, 8/2019

Израз национално у сложеници национално-либерална стратешка поткултура
свакако је оправдан , будући да се Србија након 2000. године није одрекла националне политике, како у смислу очувања територијалног интегритета по питању Косова, тако ни по питању одржавања трансграничне политике према Србима ван Србије. Рецимо, Споразум о специјалним везама између СРЈ и Републике Српске
потписан је јануара 1997. године, у време владе СПС-а. Промена власти у Србији,
након октобра 2000, није довела до занемаривања те линије политике, нити до реверзибилних корака. Већ марта 2001. године потписан је нови Споразум о специјалним паралелним везама. Распад Државне заједнице Србија и Црна Гора, јуна
2006. године, наметнуо је потребу редефинисања тог споразума, што је и учињено
потписивањем трећег споразума (Споразум о специјалним паралелним односима)
у септембру 2006. године. Последњи и данас важећи споразум, поред позивања на
уставе Србије и Босне и Херцеговине, те Републике Српске, поштовање суверености две државе, повезује политичке институције Београда и Бања Луке кроз Веће
за сарадњу које чине председници и председници влада, и кроз сарадњу две скупштине. Теме за сарадњу кроз овај споразум обухватају привреду, образовање, науку, здравство, туризам, законодавство, заштиту слобода и сузбијање криминала.
Важећа Стратегија очувања односа матичне државе и дијаспоре и матичне државе
и Срба у региону из 2011. чита историјске догађаје на сличан начин на који је то радила власт политичких актера из времена распада Југославије: „Престанком постојања Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Савезне Републике Југославије, а потом и државне заједнице Србија и Црна Гора, делови српског националног бића претворени су од конститутивног народа у националне мањине, или
етничке групе, унутар бивших југословенских република, данас самосталних држава. У њима српској заједници нису омогућена, у појединим сегментима, међународним стандардима загарантована мањинска али и основна људска права, као што су
права на непокретности, на наставу на матерњем језику, слободу кретања, запошљавање и друго.”47 На делу је већ етаблирана политика умрежавања културног
простора Срба, као par excellence национална политика у савременим околностима
почетка 21. века, која има обзира према осталим политичким калкулацијама, од
економских интереса српског друштва до међународног угледа и поузданости као
вредности у међународним односима.

Војна неутралност као елемент стратешких поткултура
Одредбом (чл. 6) Резолуције Народне скупштине о заштити суверенитета, територијалног интегритета и уставног поретка Републике Србије донета је политичка
одлука о војној неутралности „у односу на постојеће војне савезе”, а пре свега НАТО. Наш аргумент је да је овај самопрокламовани статус – без обзира на његове
шире импликације– одраз садржајне симбиозе две стратешке поткултуре, додуше
на неједнак, практични и симболички начин.
47

Стратегија очувања односа матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону,
http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2011_03/t03_0075.htm, приступљено 20. јула 2019.
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Прво, након 2000. године није дошло то темељније ревизије државног става
према питању статуса Косова у односу на период непосредно након бомбардовања. Уз сво дерогирање одредби Резолуције СБ УН 1244 у пракси, њена улога као
„тековине пораза” провлачи се до данас. Друго, политичке партије ДОС-а и поједини државни чиновници су само парцијално кокетирали са питањем чланства у НАТО-у после 2000. године. Најкасније после 2007. године и ДСС је одлучно напустио
могућност тог корака, а питање чланства остаје непопуларно у српској јавности и
добрим делом засновано на перцепцији рата 1999. године.48 Треће, и с тим у вези,
практично ниједна релевантна партија не доводи у питање начелно опредељење
за војну неутралност, нити пледира за поништавање Резолуције из 2007. године.49
Тако данас имамо ситуацију да су догађаји, које је децидно креирао конфликт за који кардиналну одговорност пред домаћом јавношћу сноси политика Слободана Милошевића, и даље „живи” у другачијем облику, као широко прихваћена последица рата из
1999. и, пре свега, његов емотивни доживљај. С протоком времена и уз одсуство политичког изазова (да се нека релевантна политичка снага јавно заузме за промену државног курса, рецимо формулисањем политике која заговара чланство у НАТО-у) војна неутралност постаје политичка чињеница која је део обе стратешке поткултуре.
Помало иронично делује чињеница да је СРЈ у току бомбардовања, 12. априла
1999. године, донела једнострану одлуку о приступању СРЈ Савезу Русије и Белорусије, старом тада тек три године и који је постојао више као љуштура без садржаја. Том приликом председник Савезне владе Момир Булатовић је изјавио да „свјетска политичка сцена послије 24. марта ове године не може бити иста као прије њега, као што није била ни послије напада нацистичке Њемачке на Судете уочи Другог свјетског рата. НАТО, САД и њихови сателити мислили су да ће се Југославија
предати и да ће остати сама. Нити се предала, нити је сама. Зликовачке крстареће
ракете нијесу порушиле историјске темеље братства, пријатељства и солидарности народа Југославије, Русије и Белорусије. […] Приступање Савезне Републике
Југославије Савезу Русије и Белорусије има историјски значај. […] Овим савезом
стварају се услови да народи Русије, Белорусије и Југославије удруже своје снаге и
да и данас, на новој цивилизацијској прекретници заштите своје виталне државне и
националне интересе и још једном дају свој незамјенљиви допринос праведним циљевима за мир и сарадњу у Европи и у свијету. Приступање Југославије Савезу
Русије и Белорусије омогућиће бржи економски, културни и општи развој наших земаља и народа. Тај савез имаће посебан значај на плану борбе за мир и безбједност у Европи”.50 Тако се – у очигледном очају услед своје позиције – држава декларативно определила да постане део конфедералне структуре у повоју (ни до
данас се није развила), као уточишту за свој незавидни положај. Можда се, ипак,
тај гест може посматрати као чисти политички ескапизам, као поза.
48

Шуваковић У.: Србија и атлантске интеграције ‒ програмско-политички ставови партија у Србији према НАТО, Политика националне безбедности, Година IX, vol. 15, бр. 2/2018, стр. 57-77.
49
Гајић А.: Актуелна геополитичка позиција Србије: између атлантизма, евроазијства и кинеског утицаја, Политика националне безбедности, Година IX, vol. 15, бр. 2/2018, стр. 13–29.
50
Dragojlović N., Sretenović S., Đukanović D. i Živojinović D. (ur.): Spoljna politika Srbije: Strategije i dokumenta, Evropski pokret u Srbiji, Beograd, 2010, str. 277.
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Закључак
У раду су приказане основне карактеристике две стратешке поткултуре, чија је
динамика створила стратешку културу Србије од почетка 90-их година до данас.
Савремену стратешку културу дефинише национално-либерална поткултура као
доминантна, док је национално-ослободилачка суштински на потпуној маргини или,
следећи Блумфилдов модел – у латенцији. Она је остала доминанта делом и зато
што је успела да (п)остане национална, да инкорпорира националне теме у доминантни етос европских интеграција и читаву мрежу односа у Европи и на Балкану,
којом доминира Европска унија, а делом и НАТО. Тиме је надживела и своје првобитне политичке носиоце – ДОС коалицију, и успоставила културне (у смислу дуготрајне) обрасце социјализације који утичу на формирање стратешких политика и на
стратешко понашање Србије.
Јасно је да ниједна поткултура није истоветна свом „изворном” облику, односно
контексту 90-их, већ су обе претрпеле промене. Национално-ослободилачка поткултура практично нема свог јавног заступника, али начини интерпретације блиске
прошлости и безбедносних изазова ипак живе у јавности, и мањим делом су кооптиране у национално-либералну поткултуру. Ту се мисли, пре свега, на спој односа
према НАТО-у и питање војне неутралности. Тако дељени ставови чине релативно
чврсту, али не и непроменљиву политичку реалност.
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оследице угрожавања виталних националних интереса са којима
П
се Република Србија суочава данас резултат су, највећим делом,
произвољног стратешког промишљања њене политичке елите крајем про-

шлог века. Зато, у времену које долази, рационална стратегијска мисао
постаје незаобилазни елемент у изналажењу најоптималнијих начина
остваривања и заштите српских националних интереса. Стратешко промишљање неповољног међународног окружења Србије указује на то да
војна неутралност, тренутно, представља најоптималнији модел њеног
спољнополитичког и одбрамбеног организовања и деловања. Све европске државе, опредељене за војну неутралност, заснивају своју политику
одбране на стратегијском концепту тоталне одбране. С обзиром на ову
чињеницу, а услед исте опредељености Србије, развој и имплементацијa
стратегијског концепта тоталне одбране добијају суштински значај за
спровођење овакве њене спољне и одбрамбене политике. Међутим, од
момента опредељења Србије за политику војне неутралности мало тога
је учињено по питању даљег развоја система одбране у складу са оваквим концептуалним моделом. Уочавајући наведени проблем, поставља
се питање: да ли актуелна стратешка култура српског друштва подржава
развој и имплементацију концепта тоталне одбране? Полазиште у овом
раду представља став да поједини чиниоци српске стратешке културе нису у складу са захтевима развоја концепта тоталне одбране, те се указује
потреба за њиховим усклађивањем, како би се створили неопходни услови за пуну имплементацију наведеног концепта.
Кључне речи: Република Србија, стратешко промишљање, стратешка култура, војна неутралност, концепт тоталне одбране

Уводна разматрања
птерећена последицама стратегијских грешака из недавне прошлости и наставО
ка спољног угрожавања њених виталних националних интереса, Србија, почетком новог века, покушава да изнађе најоптималнија решења како би се те последице

отклониле, односно ублажиле. Међутим, анализа безбедносних и економских аспеката
*
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њеног регионалног и глобалног стратешког окружења указује на стратегијску дилему
Србије у којој се она данас налази и која јој отежава формулисање и имплементацију
делотворних стратегија ради остваривања и заштите њених националних интереса. У
политичкој и најширој српској јавности, стратегијска дилема присутна је у форми општег утиска да је Србија стављена у незавидну позицију да бира између остваривања
и заштите њена два витална национална интереса ‒ територијалне целовитости и економског развоја. У настојању да се избори са оваквим проблемом стратешко промишљање Србије мора бити засновано на сасвим другачијим поставкама него што је то
био случај у недавној прошлости током југословенске кризе. Оно мора бити ослобођено
произвољности и спонтаности, а, с друге стране, мора се засновати на принципу рационалности. Само на тај начин стратешко промишљање може да обезбеди остваривање и заштиту свих српских националних интереса, односно решавање проблема наведене стратегијске дилеме. Поред спољне политике, кључну улогу у решавању овог проблема Србије има и њена одбрамбена политика чија делотворност умногоме зависи од
утицаја стратешке културе. Управо зато, циљ овог рада јесте да испита да ли је актуелна српска стратешка култура у функцији ефикасног спровођења политике одбране Србије, односно како она утиче на имплементацију концепта тоталне одбране.
Рад је подељен у три логички повезане целине којима се настоји постићи постављен
циљ. Прва целина усмерена је ка дескрипцији стратешке културе, односно њеном ближем појашњењу, као релативно новог концепта и аналитичког алата унутар стратешких
студија којима се објашњава како културни обрасци неке нације утичу на стратешко одлучивање њених политичких елита и вођење државничке политике. Сагласно тим сазнањима, у оквиру прве целине, врши се анализа остварених утицаја културолошких аспеката на стратешко одлучивање и деловање српске политичке елите током југословенске
кризе. Затим, анализом регионалног и глобалног стратешког окружења Србије, друга целина рада бави се безбедносним и економским аспектима који су условили појаву стратегијске дилеме Србије. Уједно, указује се на присутну дихотомију српске стратешке културе у виду присуства и деловања два различита политичка дискурса који, с обзиром на
различите погледе на спољнополитичка и одбрамбена опредељења Србије, могу имати
негативне последице на њено рационално стратешко промишљање. Поред тога, ипак,
појашњавају се и ситуације у којима се таква дихотомија српског друштва и, последично,
нерационалност његовог стратешког деловања могу избећи. У последњој, трећој целини, објашњава се зашто су војна неутралност Србије, и на њој заснован стратегијски
концепт тоталне одбране, важни за остваривање свих српских виталних националних
интереса и решавање постојеће стратегијске дилеме. Уједно, врши се анализа утицаја
појединих чинилаца савремене српске стратешке културе на поједине аспекте концепта
тоталне одбране са препоруком њиховог усклађивања, како би се створили неопходни
услови за пуну имплементацију наведеног концепта.

Стратешка култура Србије и рационална стратегијска
мисао – негативна искуства из недавне прошлости
Комплексна међународна стварност доприноси томе да данас, више него раније, рационална стратегијска мисао, и на њој заснована рационална стратегијска решења, представљају кључни фактор у остваривању и заштити националних инте-
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реса, како великих и моћних држава, тако и оних малих попут Србије. Међутим,
пракса међународних односа упућује на чињеницу да таква решења не представљају увек избор доносиоца кључних државних одлука. Стратегијска мисао и одлучивање српске политичке елите, на пример, непосредно пре и током југословенске
кризе, сасвим јасно указује на такву праксу. Али, она није иманентна само малим
земљама, попут Србије, већ је присутна и у државничкој делатности великих сила.
Негативно америчко искуство из војних операција у Авганистану и Ираку, некада из
Вијетнама, или совјетско искуство, такође из Авганистана, несумњиво говоре у прилог нерационалног стратегијског одлучивања и понашања. Наведена проблематика
упућује на питање шта је то што у мноштву стратегијских решења сужава избор руководећих политичких елита, и неретко доводи до одабира оних која се у међународним односима показују као нерационална или неделотворна. Од завршетка
хладног рата, трагање за овим одговором све чешће се усмерава у правцу разматрања стратешке културе као релативно новог концепта унутар науке о међународним односима и стратешких студија.
У најширем смислу, стратешка култура део је свеукупне националне и, у ужем
смислу, политичке културе сваке државе. Као таква она битно утиче на стратешко
мишљење и понашање кроз формулацију и имплементацију стратегија, чинећи
сваку државу посебном и различитом у односу на друге државе са којима егзистира и корелира у међународним односима.1 Посматрањем стварности кроз објектив културе, концепт стратешке културе обезбеђује аналитички оквир који, у
извесној мери, може да пружи одговор на питање: зашто се одређене политичке
опције или стратегијска решења, а не нека друга, бирају и спроводе од стране политичког апарата појединих држава. Такође, овај концепт може да пружи објашњење континуитета и промена у политикама националне безбедности држава.
Зато, у актуелној међународној стварности, све више обликованој утицајима етничких и религијских идентитета, разматрање стратегијског одлучивања и понашања држава, кроз објектив културе, постаје значајан и утицајан аналитички алат
унутар стратешких студија.
Иако примена концепта стратешке културе, као аналитичког алата, датира још
од средине друге половине прошлог века, проучавањем културолошких аспеката
могућих облика понашања суперсила у погледу употребе нуклеарног наоружања2,
овај концепт задобија изузетну важност у стратешким студијама и теорији међународних односа тек након хладног рата. У том периоду установљава се мишљење
да стратези и политичари имају тенденцију да посматрају стратешко окружење
кроз сопствени културни стратегијски „објектив”, уз недовољно разматрање другачијих перспектива. Зато, заинтересованост за питање утицаја културе на понашање
држава почиње да расте, при чему се јавља снажно уверење да је култура постала
значајна детермината савремених глобализованих међународних односа.3
1

Према: Вељко Благојевић, Стратешка култура и национална безбедност, Зборник Матице српске
за друштвене науке, LXX, № 170 (2/2019), стр. 166.
2
Видети у: 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.
3
Jiyul Kim, Cultural Dimension of Strategy and Policy, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College
Press, May 2009, p. 1.
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Оно што од почетка чини полазиште концепта стратешке културе јесте мишљење да свака држава, подстакнута утицајима сопственог културног идентитета, има
јединствен начин анализе, интерпретације и реакције на међународну стварност.
Зато је међу теоретичарима из ове области завладало мишљење да различите државе имају и различите доминантне стратешке склоности, које су укорењене у
историјским искуствима и под снажним су утицајима културних, филозофских, религијских и политичких карактеристика државе и њених елита. Утицаји неисторијских или „објективних” фактора, као што су технологија или материјалне могућности, свакако су присутни али су секундарне важности.4 Одговор на питање зашто је
то тако може се добити кроз ближе разумевање самог појма „култура”.
Култура је најшири појам којим се могу обухватити сви идеациони фактори који
утичу на људско понашање, попут вредности, норми, ставова, идентитета и др.
Она је свеукупно друштвено наслеђе, односно научени образац осећања, мишљења, али и деловања, било појединца, друштва или целокупне нације. С обзиром на
то да култура утиче на људско мишљење и деловање, она представља фундаментални, мада не и једини фактор којим се дефинише уобичајено људско размишљање и понашање. Може се сматрати и начином на који људи и друштво додељују
значење свету око њих и како дефинишу своје место унутар њега. Култура се манифестује на много начина, укључујући језик, идеје и идеологије, обичаје и традиције,
веровања и религију, ритуале и церемоније, обрасце начина живота, уметност и
музику, укратко, у свему ономе што је симболично или репрезентује вредности,
норме, перцепције, интересе и предрасуде неке културе.5
Оно што и данас заокупља пажњу предмета стратешких студија јесте питање: да
ли су културни обрасци држава у сагласју са рационалношћу њиховог стратешког одлучивања и понашања. Да би се добио одговор треба поћи од чињенице да култура
представља релативно трајан образац размишљања и понашања нације и њених политичких елита. Зато је кључна тачка концепта стратешке културе, како износи Симић, у „истраживању трајности, правилности и непрекидности одређеног понашања
држава”6. Историјски наслеђене стратешке склоности држава, укорењене у њиховој
националној култури, стога, несумњиво имају предиспозицију замагљења спектра
могућих стратегијских избора. Посматрано у временској перспективи, стратешке
склоности такође теже и спором и ограниченом одговору држава на промене у објективном стратешком окружењу. Дакле, културолошки утицаји, могло би се рећи, чине
стратегију инертном и мање прилагодљивом стратешком окружењу и тиме, мада не
увек нужно, мање делотворном, понекад и потпуно погрешном, а за мале земље чак
и погубном. Зато би се могло изнети да концепт стратешке културе објашњава како
културни или, ближе, идентитетски образац нација не иде често у прилог њиховог рационалног стратешког промишљања, одлучивања и понашања.
На основу претходних разматрања могу се извести и поједини закључци о томе како је стратешка култура Србије, односно њена стратешка склоност, утицала на страте4

Alastair Iain Johnston, Thinking about Strategic Culture, International Security, The MIT Press, Vol. 19, No.
4, Spring, 1995, p. 34.
5
Jiyul Kim, Исто, p. 6.
6
Драган Р. Симић, Светска политика, ФПН, Чигоја штампа, Београд, 2009, стр. 183-184.
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гијске грешке које је чинила њена политичка елита током југословенске кризе. У том
погледу важно је претходно напоменути да је тешко говорити о континуитету јасно разумљиве националне, а тиме и стратешке културе Србије у њеној новијој историји с
обзиром на прекид њене државности током периода југословенске државе. Иако је изградња националне и стратешке културе модерне Србије започета ослобађањем од
османске окупације током 19. века, она је у следећем веку прекинута инкорпорирањем
српске државности у заједничку државу Јужних Словена. Тек настанком кризе у овом
простору и распадом заједничке државе током 90-их година започиње поновна изградња српске националне и стратешке културе. Међутим, у тадашњим условима тектонских промена међународног поретка, чиме је стратешко окружење постало изузетно
неповољно по Србију, овај процес био је обликован наглим преображајем српског националног идентитета, из форме утемељене на југословенству и комунизму у нову
форму коју Митровић назива „одбрамбеним национализмом”.7
Под притиском различитих унутрашњих и спољних фактора, пре свега западних
сила, али и појединих исламских центара моћи, српски национални идентитет грађен
је, у то време, под снажним утицајем историјског наслеђа, у виду егзистенцијалне
угрожености српског етноса у балканском простору. Тиме је српски идентитет, доминантно и у релативно кратком периоду, обликован митологијом, религијом и историјским наслеђем вишевековне борбе српског народа за еманципацију од страних освајача. То је, свакако, ограничавајуће утицало на рационалност стратегијске мисли српске политичке елите, ослобађајући је могућности реалног сагледавања и процене
кључних геополитичких актера у времену урушавања биполарног светског поретка и
њихових спољнополитичких интереса у постјугословенском простору.
Наиме, услед снажног утицаја одбрамбеног национализма на „стратегијски објектив” српске политичке елите, у релативно кратком времену, она није могла реално да сагледа положај Србије у односу на кључне актере југословенске кризе, посебно велике западне силе. У таквим околностима, последично, српска политичка
елита није могла да дефинише јасне и реално оствариве националне интересе у
перспективи постхладноратовског света. Показало се да тадашњи прокламовани
национални интерес „сви Срби у једној држави”, присутан у већем делу српског политичког и интелектуалног дискурса, није био прилагођен објективној стратешкој
стварности, односно интересима западних сила. Као такав, он се није могао нити
реално остварити у форми стратегијског циља. Дакле, историјско наслеђе Србије,
засновано на осећају егзистенцијалне угрожености, резултирало је „одбрамбеним
национализмом” који је, с друге стране, допринео формулисању нереалног националног интереса, супротстављеног интересима западних сила.
Немогућност остваривања наведеног српског националног интереса може се објаснити, тачније, одсуством рационалног стратешког промишљања у релацији расположивих средстава и постављених циљева. Наиме, како износи Симић, „најзначајнији захтев на који једна стратешка замисао треба да одговори, јесте достизање склада
7

Одбрамбени национализам јавља се услед повишених унутрашњих или спољних притисака на одређену заједницу. У другом случају, када су спољни притисци прејаки, када се често понављају и предуго
трају, могу да изроде шовинизам, као посебан негативан облик националне самосвести (Милован Митровић, Феноменологија и дијалектика националног идентитета и српског идентитета Србије, у:
Зборник радова „Идентитетски преображај Србије”, Правни факултет, Београд, 2016, стр. 49).
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између предвиђених средстава и постављених циљева. Без одговарајућих и, пре
свега, стварних средстава, постављени циљеви су само празне речи”8. У складу са
тако постављеним националним интересом, а у одсуству моћних стратешких савезника, Србија није имала моћ, нити војну нити било коју другу, да утиче на промену
понашања западних сила, нити је могла да се прилагоди њиховим интересима, а да
при томе у потпуности не угрози своје. Упркос томе, историјски доминантна стратешка склоност Србије да у условима спољне угрожености посегне за силом условила
је њено стратешко понашање у правцу ослањања, доминантно, на сопствену војну
моћ, не разматрајући, при томе, значај осталих инструмената моћи који су се, вероватно, могли показати знатно делотворнијим у тадашњој стратегијског стварности.
Међутим, критике тадашњем српском руководству на рачун коришћења доминантно војне моћи у заштити српских националних интереса треба упутити са извесном резервом. Наиме, поставља се питање да ли је Србија, током релативно кратког времена трајања кризе, имала могућности да развије и примени друге облике
моћи осим војне. Чињеница је да су остали народи, пре свега Хрвати и Словенци,
много раније, током периода заједничке државе, постепено градили сопствени
идентитет и националну културу, уједно тиме градећи и стратешку културу прилагођену тадашњој објективној стварности. У складу с тим, њихова стратешка култура
није била заснована само на војној моћи већ и на другим облицима моћи, попут политичке (легитимисање сепаратистичких циљева у земљи и иностранству), информационе (јака пропаганда у земљи и иностранству), али и културно-цивилизацијске
(повезивање са западним земљама и стварањем јаких савезника). Зато, права критика коју треба упутити тадашњем српском руководству, као и целокупној политичкој и интелектуалној елити, јесте: зашто Србија, током периода заједничке државе,
попут других народа бивше Југославије, није развијала сопствени национални
идентитет и на њему националну и стратешку културу. Заслепљена идејом југословенства и идеологијом комунизма, српска политичка елита дочекала је кризу неспремна, без јасно изграђеног националног идентитета, без реално остваривих
стратегијских циљева, без моћних савезника, имајући на располагању само сопствену војну моћ, чији се квантум, током кризе, прогресивно урушавао. Последице
оваквог стратешког деловања Србије показале су се као погубне.
На примеру југословенске кризе може се закључити да изградња националног
идентитета и културе, а тиме и стратешке културе, није ствар тренутка већ захтева
проток одређеног времена. Стратешка култура не може бити тренутни продукт неког конкретног историјског догађаја, као што то није могао бити ни случај са Србијом током југословенске кризе. Али, криза, односно неки важан преломни историјски догађај, може, с друге стране, бити покретач промена временски дуго устаљене
стратешке културе, као што је то, иначе, био случај са Србијом. Након југословенске кризе и распада заједничке државе, у Србији су наступиле корените политичке
промене које су, временом, резултирале отклоном у односу на вишевековни доминантно присутан облик стратешке културе Срба као херојског и ратничког народа
који је одувек био спреман да бескомпромисно, без обзира на могуће погубне последице, брани своју слободу и независност.
8

Драган Р. Симић, Исто, стр. 182.
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Српско искуство промене стратешке културе, међутим, није усамљено. Напротив,
то доказује и пример појединих великих сила. Након Другог светског рата Немачка је
направила отклон од своје стратешке културе засноване на идентитету ратоборне и
освајачке нације. Подстакнута погубношћу спољне политике из прве половине 20. века, успела је да временом изгради другачији национални идентитет и на њему другачију стратешку културу, што јој је, дугорочно, обезбедило свеукупни друштвени развој.
Слично је било и са Ататурковом Турском након Првог светског рата, која не само да
је одбацила вишевековни идентитет освајачке нације већ се и потпуно секуларизовала. Успостављањем добрих односа за западним силама и усвајањем њихових вредности Турска је, рационалним промишљањем, успела да спречи даље територијално
распарчавање нуклеуса некадашњег Османског царства и временом оствари значајан
друштвени просперитет. Стратегијска пракса савремених међународних односа показује да САД, након погубне ратоборне политике у Ираку и Авганистану, постепено мењају своју стратешку културу утемељену на војној супериорности и коришћењу оружане силе. Приметно је да данас све више прибегавају коришћењу других облика моћи у
кризним ситуацијама, попут дипломатске, економске, информационе итд.
Може се закључити да је стратешка култура релативно трајна категорија у међународним односима и да, као таква, није увек у сагласју са рационалношћу стратегијске мисли. Међутим, то не указује да овај концепт нужно и у потпуности одбацује рационалност. Пре би се могло рећи да је стратешка култура компатибилна са
појмом ограничене рационалности с обзиром на то да културни „објектив” свакако
поједностављује објективну стварност. Ипак, она је, упркос трајности, склона променама и прилагођавању објективној стратегијској стварности, али то захтева проток одређеног времена и, пре свега, жељу, кохезију и упорност читаве нације и њених политичких елита. Показује се да изградња стратешке културе може бити у
функцији рационалне стратегијске мисли и свеукупног друштвеног развоја. Каква
ће њена улога бити зависи од тога на којим чиниоцима је доминантно заснована.
Ако су то митови или историјска наслеђа, често неприлагођена објективној стварности, стратешка култура свакако ће бити ограничавајући фактор рационалне стратегијске мисли. У супротном, ако су то чиниоци који доприносе прилагођавању
стратегијске мисли новим околностима, стратешка култура може бити у сагласју са
њеном рационалношћу. Овакви закључци требало би да послуже као путоказ у изградњи савремене српске стратешке културе која би морала да буде у сагласју са
рационалном стратегијском мисли и да, као таква, одговори на безбедносне изазове изузетно неповољног стратегијског окружења у којем се Србија данас налази.

Стратешка култура Србије и рационална стратегијска
мисао – стратегијска дилема на почетку новог века
Безбедносни изазови са којима се Србија данас суочава последица су стратегијских грешака њених политичких елита из недавне прошлости, због којих српско друштво и држава плаћају високу цену. Последњих деценија та цена је препознатљива,
пре свега, у de facto губитку суверенитета над делом државне територије, ослабљеној економији, ниском животном стандарду и, последично, прогресивној депопулацији. Зато данас, и у времену које предстоји, Србија више нема право, нити простора,
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за чињење нових стратегијских грешака, те њена стратешка култура, односно свеукупна безбедносна, а посебно спољна и одбрамбена политика, мора бити утемељена на другачијим основама. То чини рационално стратешко промишљање кључним
елементом у достизању и очувању српских националних интереса, те се, полазећи
од његове егзистенцијалне важности, поставља питање шта оно у суштини значи и
какву стратешку културу, наспрам њега, Србија треба да изграђује.
У најширем контексту, стратешко промишљање може се разумети као ментална
или умна делатност која се примењује у контексту достизања неког циља или скупа
циљева. У области националне безбедности, оно се разуме као мисаона државничка
делатност усмерена ка изналажењу најоптималнијих решења достизања и очувања
националних интереса. Да би се до таквих решења дошло, основно начело на којем
стратегијска мисао мора бити заснована јесте управо начело рационалности. Посматрано на примеру Србије, рационално стратешко промишљање пружа могућност
формулисања стратегије националне безбедности, чијом би се имплементацијом,
односно спровођењем одговарајућих политика у свим областима друштвеног живота,
продуковала минимална штета и максимална корист по српске националне интересе.
Логика рационалног стратешког промишљања, као сложеног умног државничког
процеса, у најкраћем, садржана је у релацији његових полазишта и исходишта. Свакако, полазиште представљају националне вредности, пре свега виталне, за које држава показује интерес да их штити. С друге стране, резултат или исходиште представљају стратегије које се креирају ради остваривања стратегијских циљева, односно
остваривања и заштите националних интереса, и оне се у пракси спроводе путем државних политика, у области спољних послова, одбране, економије итд (слика 1).
СТРАТЕШКА КУЛТУРА
ФОРМУЛАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
СТРАТЕГИЈЕ

Стратегијски
циљеви

Национални
интереси

Посебне
стратегије
– анализа окружења
– безбедносни изазови
– разматрање средстава
– осмишљавање концепата
– процена ризика и трошкова

Политике државе
елементи политике
национ. безбедности
– спољна политика
– политика одбране
– економска политика
– социјална политика
– ...

Националне
вредности

Слика 1 – Фазе формулације и имплементације стратегије националне безбедности
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Да би стратегија националне безбедности, као резултат примене овакве логике,
била делотворна, држава мора да прибегне рационалном промишљању у свим фазама њене формулације и имплементације, односно мора да: (1) анализира унутрашње, регионално и глобално стратегијско окружење (безбедносни, економски, политички трендови); (2) идентификује најзначајније безбедносне изазове, ризике и претње из стратегијског окружења, као и њихове носиоце (противници, конкуренти и остали значајни актери); (3) дефинише националне интересе и стратегијске циљеве и изврши њихово рангирање по важности и приоритету остваривања; (4) изабере и/или
развије средства (инструменте моћи) за остваривање стратегијских циљева; (5)
осмисли начине (стратегијске концепте) за коришћење средстава ради постизања
стратегијских циљева; (6) врши процену ризика и трошкова повезаних са стратегијом;
(7) дефинише политике за реализовање стратегије (спољну, одбрамбену, економску
итд); (8) прати реализацију имплементације стратегије, односно спровођење политика (степен достизања дефинисаних циљева) и (9) врши редефинисање појединих
елемената стратегије државе (интереса, циљева, посебних стратегија).9 Реализацијом свих наведених фаза стратешког промишљања, на строго методолошким поставкама, пружа се могућност доносиоцима кључних одлука да се у мноштву стратегијских решења одаберу она која се могу показати као делотворна или ефикасна у настојању да се остварују и заштите српски национални интереси.
Анализа глобалног стратегијског окружења, у погледу безбедносних трендова,
упућује на чињеницу да ће свет, без обзира на снажне утицаје процеса глобализације и све већу повезаност и међузависност међународних актера, и даље доминантно функционисати на полазиштима реалистичке парадигме. Главни актери
светске политике и даље ће остати велике и моћне државе које ће своје спољнополитичке наступе градити подстакнуте својим геополитичким интересима. За разлику од униполарног момента након хладног рата, обележеног неприкосновеном супремацијом западних сила, савремена стратегијска реалност све више се обликује
векторима мултиполарног света, чији се антагонизми већ значајно рефлектују у
балканском простору, чинећи га и даље нестабилним. Иако долази до јачања глобалног утицаја оних центара моћи, попут Русије и Кине, чији се спољнополитички
интереси, супротно западним, значајно поклапају са српским националним интересима, несумњиво, комплексно стратегијско окружење наставиће са наметањем
бројних безбедносних изазова Србији. Наиме, снажан утицај оних западних сила,
које континуирано угрожавају територијални интегритет и суверенитет Србије, и даље ће остати присутан у њеном регионалном стратегијском окружењу у којем су готово све државе интегрисане у НАТО или са на путу да то постану.
У погледу економских трендова, анализа глобалног и регионалног стратегијског
окружења указује да су све суседне државе Србије или већ чланице ЕУ или ка томе
теже, и то првенствено из економских разлога. У прилог томе треба изнети да је
ЕУ, од 2000. године до данас, највећи инвеститор у Србији, највећи донатор и њен
највећи трговински партнер. Чак три четвртине страних улагача долази из земаља
9

Према: Robert Kennedy, The Elements of Strategic Thinking: A Practical Guide, у: „Teaching Strategy:
Challenge and Response“, U.S. Army War College, Strategic Studies Institute, 2010, стр. 26.; Joint Doctrine
Note 1-18; United States Joint Chiefs of Staff, April 2018, p. II -1; Митар Ковач, Дејан Стојковић, Стратегијско планирање одбране, Војноиздавачки завод, Београд, 2009, стр. 201.
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чланица ЕУ, а тај тренд је у сталном порасту, упркос томе што има све јачу конкуренцију инвестиција из Кине, Русије и улагача из Турске. Српски извоз у земље ЕУ
је око две трећине његовог укупног пласмана, док у Русију, која је на трећем месту,
овај удео варира између пет и шест одсто на годишњем нивоу. У Кини, САД и
остатку света српски извоз присутан је у износу око седам процената.10 Бројни показатељи упућују на закључак да ће се овакав тренд наставити, односно да ће економски развој, а тиме и свеукупни просперитет Србије, зависити понајвише од инвестиција и трговинске размене са чланицама Европске уније.
Наведена анализа безбедносних и економских аспеката регионалног и глобалног
стратешког окружења указује на парадоксалну ситуацију у којој се Србија данас налази и која јој отежава рационалан приступ у стратешком промишљању остваривања и
заштите њених националних интереса. Наиме, њен витални национални интерес
„очување суверености, независности и територијалне целовитости” и даље знатно
угрожавају оне западноевропске земље, чланице ЕУ, које су у оквиру НАТО агресије
на СР Југославију 1999. године, директно допринеле губитку суверенитета Србије на
територији Косова и Метохије. Те исте земље, које и даље пружају политичку подршку независности тзв. Косова, данас представљају највеће инвеститоре и трговинске
партнере Србије. Тиме директно доприносе остваривању њеног другог виталног националног интереса „економског развоја”, што је од изузетне важности у актуелним
условима прогресивне депопулације српског становништва, као последице неповољне економске и социјалне ситуације. За разлику од западноевропских земаља, Русија, као војна сила која снажно подржава суверенитет и територијалну целовитост Србије, има скроман удео у економском развоју Србије, услед сопствених економских
потешкоћа. Кина, такође, иако економски све више присутна у Србији, још увек је,
према инвестицијама, далеко иза западноевропских земаља.
Оваква стратегијска реалност ставља Србију у својеврсну стратегијску дилему,
нарочито у оној кључној, полазној фази стратешког промишљања спољнополитичког
и безбедносног опредељења у којем је потребно дефинисати јасне и реално оствариве националне интересе на основу претходно утврђених безбедносних изазова из
стратегијског окружења. Наиме, ствара се утисак да је Србија „разапета” у избору између остваривања и заштите њена два витална интереса ‒ економског и одбрамбеног. Постоји снажно уверење да Србија може да оствари „економски развој” у пуном
обиму првенствено својим прикључењем ЕУ, али је њен пријем неформално условљен признањем независности тзв. државе Косово, бар од оних најутицајнијих чланица Европске уније. Тиме се угрожава њен други витални национални интерес „очувања суверености, независности и територијалне целовитости”. Због тога се, у политичкој и широј јавности, ствара утисак присутности стратегијске дилеме Србије у виду
својеврсне дихотомије – или политика очувања територијалне целовитости Србије и
спољнополитичко и безбедносно окретање ка Русији или, с друге стране, политика
економског развоја и потпуно спољнополитичко и безбедносно окретање ка Западу,
подразумевајући потпуну интеграцију, како у ЕУ, тако и у НАТО.
10
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Како Србија треба да се постави према овако комплексном проблему, и да избегне наведену стратегијску дилему, јесте питање стратешког промишљања и његове
реализације у свим фазама. Ипак, одговор на ово питање умногоме је обликован утицајима стратешке културе, односно начином на који се она односи према рационалности стратешког промишљања српске политичке елите. Из тих разлога нужно се поставља питање: шта је српска стратешка култура данас? Како би се дао одговор на
то питање, претходно је потребно рећи да култура, као и идентитет, никада није једноличан и стабилан скуп веровања који дели целокупна нација или њене политичке
елите у одређеном историјском тренутку или периоду. Иако доминантни наративи обликују наличје културе неке нације, видљиве споља као хомогене, посматрано изнутра, култура представља арену конкуренције и надметања између различитих значења и интерпретација, односно дискурса. Другим речима, у било ком тренутку, поред
доминантног дискурса, видљивог споља, унутар неке културе може бити присутна и
неколицина других њему алтернативних дискурса. То је одлика свих националних
култура, па и српске, с тим што се она сврстава у групу оних националних култура које не одражавају „здраву” конкуренцију и надметање различитих дискурса већ изазивају дубоке друштвене поделе и антагонизме, а тиме и унутрашњу политичку нестабилност. Сагласно томе, оно што се данас може разумети и назвати као српска стратешка култура јесте деловање два политичка дискурса, или два различита типа стратешке културе, условно названих, национално-слободарски и грађанско-демократски.
Концепти ових култура засновани су на различитим формама српског националног
идентитета, супротстављени су и, наизглед, непомирљиви.
Национално-слободарска стратешка култура Србије има дубље историјске, симболичне, па чак и психолошке корене. Она је производ вишевековне борбе српског
народа за еманципацију од страних освајача, те се упоришни историјски моменти у
стварању и испољавању ове културе углавном налазе у војним победама и поразима
Србије, од немањићке Србије до данас. Кључне вредности на којима је ова култура
утемељена јесу слобода, независност, колективизам, православље, част, хероизам
итд., а њен концепт заснован је, претежно, на етничком, духовном и цивилизацијском
српском националном идентитету. Снажно уверење ове стратешке културе јесте да
је Русија цивилизацијско упориште Србије, док се, услед негативног историјског искуства, Турска, Немачка, Аустрија, САД, као и многе западноевропске земље, условно,
сматрају противницима српским националним интересима. У погледу одбрамбене
политике став о евентуалном учлањењу Србије у НАТО је апсолутно негативан, док
се, с друге стране, снажно подржава повезивање са ОДКБ.11
С друге стране, грађанско-демократска стратешка култура може се посматрати
као резултат историјски релативно кратког демократског периода Србије, током којег
је њено друштво било претежно оријентисано ка еманципацији од унутрашње, а не
спољне политичке доминације. Вредности на којима се ова култура заснива јесу
европска политичка баштина, затим индивидуализам, демократија, либерализам,
владавина закона, људска права, невољност употребе оружане силе итд. Њен концепт заснован је, претежно, на грађанском и световном српском националном иден11

Видети више у: Filip Ejdus, Security, Culture and Identity in Serbia, Western Balkans Security Observer,
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титету. Кључно уверење ове стратешке културе јесте да су Европа и Запад недвосмислено културно, политичко и цивилизацијско одредиште Србије. Иако њени представници не баштине изразиту русофобију, они су више склони партнерским, али не
и блиским савезничким односима са Русијом. У погледу одбрамбене политике, према
мишљењу представника ове културе, НАТО је најбоља одбрамбена опција Србије.12
Наравно, све што је речено представља најгрубљи приказ поделе стратешке културе Србије на две искључиве дихотомне целине, које, уочава се, имају супротстављене
и искључиве погледе на спољнополитичка и одбрамбена опредељења Србије. Међутим, у пракси постоје изнијансиранији погледи на ова питања, који се граде на вредностима и уверењима оба типа српске стратешке културе. Зато се не може поуздано тврдити да у Србији постоје јасно издиференцирани политички субјекти као носиоци наведених стратешких култура, јер се њихово мишљење временом, па чак и дневно, мења
и обликује у складу са утицајима унутрашњих и спољних друштвено- политичких дешавања. Али, ако би се са нивоа политичке елите спустило на ниво интелектуалне елите,
а посебно на ниво грађана, ова подела би се сасвим јасно указала у свом правом облику. Њени индикатори несумњиво су често присутна питања у свакодневном друштвенополитичком животу Србије, попут „Косово или Европска унија”, „ОДКБ или НАТО”, „Русија или Америка”, „достојанство или материјална сигурност” и слично томе.
Наизглед, одговори на ова питања изгледају непомирљиви, али не треба заборавити да је српском друштву данас, можда више него икада до сада, потребан национални консензус. У прилог томе, важно је напоменути да у кризним, нарочито ратним
ситуацијама, када су угрожене кључне основе постојања и опстанка државе, српски
народ има потенцијал да се хомогенизује и делује јединствено упркос његовим поделама. То је више пута потврђено историјско правило које, свакако, обликује стратешку културу Србије и данас, без обзира на претходно приказану дихотомију њена два
различита концепта. Зато се с правом поставља питање: да ли Србија данас има
способност да у миру, не чекајући ратне околности, постигне национални консензус
око виталних националних интереса, да на тим основама изгради своју стратешку
културу, како би се успешно носила за свим безбедносним изазовима, поготово онима који долазе из глобалног стратегијског окружења? Наиме, одговор на ово питање
требало би да укаже да ли је Србија способна да, путем рационалног стратешког
промишљања, избегне стратегијску дилему у којој се нашла почетком новог века.

Стратешка култура Србије и рационална стратегијска
мисао – одбрамбена политика и имплементација
концепта тоталне одбране
Почетком новог века, оптерећена последицама стратегијских грешака из недавне
прошлости, Србија покушава да изнађе најоптималнија решења како би се те последице отклониле или, боље речено, ублажиле. Такво њено настојање сада неминовно
захтева примену другачијег начина стратешког промишљања, ослобођеног произ12
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вољности и спонтаности, а, с друге стране, заснованог на принципу рационалности.
Оно би требало да обезбеди креирање таквих стратегија чије би се политике спроводиле по принципу минимизације штете и максимизације користи по српске националне интересе. Поред спољне, одбрамбена политика Србије, свакако, има кључну улогу у таквом њеном настојању, а ефикасност њеног спровођења у великој мери зависи
од утицаја стратешке културе. Тиме се неминовно намеће потреба преиспитивања
да ли су чиниоци српске стратешке културе у функцији имплементације одбрамбене
политике Србије, односно концепта тоталне одбране на којем се она заснива. Међутим, у таквој анализи не сме се изоставити спољна политика, макар и у најмањем
обиму, јер је она у нераскидивој вези са одбрамбеном проблематиком државе.
Како би Србија требало да се избори са стратегијском дилемом, спровођењем
спољне и одбрамбене политике, свакако је питање рационалног стратешког промишљања, у свим његовом фазама. Ипак, одговор се може сажети кроз сублимацију
одговора на три основна питања стратегијске парадигме. На примеру Србије она се
могу формулисати на следећи начин: (1) куда Србија жели да иде, (2) која су јој средства на располагању и (3) како промишља да стигне тамо? Полазећи од првог питања, које је везано за националне вредности и интересе, потребно је изнети да су витални национални интереси они који представљају „корист, добит или погодност од
посебног значаја за ′опстанак′ нације, око којих нације нису вољне да преговарају и
често су спремне да прибегну употреби оружане силе у њиховој одбрани”13. Зато свеукупни српски политички и друштвени консензус око виталних националних интереса
не сме да се креће у правцу избора једног на претпоставкама одрицања од другог интереса. Било какво одрицање несумњиво би продуковало дубоке и далекосежне последице по кључне основе постојања српске државе и нације.
Одрицањем од суверенитета на територији Косова и Метохије, de jure, Србија би
се суочила не само са губитком дела своје територије, што повлачи економске, геостратегијске и друге губитке, већ и са кључним духовним упориштем свог националног идентитета. То би, последично, изазвало дугорочну и још дубљу поделу унутар
српског друштва и, посебно важно, унутрашњу политичку нестабилност са значајним
спољним импликацијама. С друге стране, одрицањем од економског развоја, као потпоре целокупног развоја друштва, Србија се суочава не само са економским и социјалним проблемима, у смислу девастације животног стандарда њених грађана већ,
последично, и са све израженијим проблемом прогресивне депопулације. Зато, стратегијски императив српске државе мора да остане на курсу остваривања и заштите
свих њених виталних националних интереса, не одричући се ниједног од њих.
Да ли Србија поседује средства за остваривање и заштиту свих њених виталних
националних интереса јесте друго питање стратегијске парадигме. Несумњиво, за
разлику од периода југословенске кризе, данас, поред војног, Србија на располагању
има широк спектар других инструмената моћи који се могу употребити, и већ се користе у остваривању њених стратегијских циљева. У протеклих двадесетак година Србија је успела да, у знатној мери, изгради, како свој национални идентитет и културу,
тако и политичку и стратешку културу прилагођену објективној стратегијској стварности. Стратешка култура Србије сада се, поред војне, све више ослања на политичку
(дипломатску), информациону (пропагандну), економску, културолошку и другу моћ.
13
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Међутим, у околностима наставка угрожавања виталног националног интереса
„суверенитета и територијалне целовитости” од стране западних сила, а, с друге
стране, потребе да се у блиској сарадњи са тим силама оствари интерес „економског развоја”, кључно стратешко питање за Србију јесте којим средствима (инструментима моћи) и на који начин (стратегијским концептима) могу се остварити овако
постављени стратегијски циљеви. Тачније, ово питање може да гласи: како остварити утицај на западне силе како би се оне, великим делом, понашале у складу са
српским виталним интересима или, с друге стране, како се прилагодити њиховим
интересима, а да се, при томе, у потпуности не угрозе сопствени? То је последње,
треће питање стратегијске парадигме којим се указује на идеје, замисли, начине
или стратегијске концепте, али и практичне политике које из њих произилазе.
У том светлу треба посматрати политику војне неутралности Србије која је у домаће политичке оквире уведена 2007. године, усвајањем Резолуције Народнe скупштине о заштити суверенитета, територијалног интегритета и уставног поретка
Републике Србије.14 Међутим, изостало је појашњење шта се тачно под њеном војном
неутралношћу подразумева. Осим наведене резолуције ниједан други државни документ, до данас, није дефинисао ближе значење овог статуса. Медији су се овим питањем бавили више спекулативно него суштински, поредећи тренутни статус Србије са
статусима других војно неутралних држава у Европи, као што су Шведска, Швајцарска,
Финска, Ирска и Аустрија. Ипак, чини се да је статус војне неутралности једнодушно
прихватио већи део српске политичке елите и шире јавности. С друге стране, већина
критичара војне неутралност није се фокусирала на суштинско питање ‒ које су практичне користи за Србију од овако дефинисаног спољнополитичког статуса.15
Међутим, без обзира на околности у којима је донета одлука о војној неутралности Србије, корист вођења овакве политике је несумњива и може се сагледати кроз
актуелно настојање Србије да избегне проблем стратегијске дилеме у којој се налази. Наиме, експлицитно спољнополитичко, а посебно одбрамбено сврставање Србије на једну од страна, било руску или западну, нужно доводи до одрицања једног
од два, тренутно највише угрожена национална витална интереса. Зато рационално стратешко промишљање указује на то да се српска спољна политика мора кретати у правцу, пре свега, војног несврставања. Тиме војна неутралност Србије
представља политику „трећег пута”, која не изазива негативну реакцију ниједне од
великих сила. Она омогућава Србији да смањи притисак западних сила за признавањем косовске независности и, уједно, да се реализује сарадња, како са њима, тако и са другим важним великим силама попут Русије и Кине, али и осталим значајним актерима међународне заједнице. Другачије речено, војна неутралност обезбеђује Србији статус поузданог партнера свих великих сила. Следствено томе, политика војне неутралности у функцији је остваривања како интереса очувања територијалне целовитости Србије тако и интереса њеног економског развоја, чиме се,
тренутно, избегава проблем стратегијске дилеме.
14

Резолуција Народнe Скупштине Републике Србије о заштити суверенитета, територијалног
интегритета и уставног поретка Републике Србије, Народна Скупштина РС, Београд, 26. децембар
2007. године, Члан 6.
15
Igor Novaković, Neutralnost u Evropi u 21. veku i slučaj Srbije, ISAC fond, Beograd, 2012, str. 3.
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Опредељење Србије за вођење политике војне неутралности изазива значајне
реперкусије на њену политику одбране на шта указује пракса и искуство других војно неутралних земаља. 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, што их ограничава у погледу увећања сопствене моћи и безбедности, што би,
иначе, оствариле уласком у неки од њих. Зато су војно неутралне државе принуђене да развијају одбрамбене стратегије и доктрине засноване на сопственим одбрамбеним националним капацитетима. Политике одбране апсолутно свих војно
неутралних држава засноване су на концепту тоталне одбране који подразумева
интегрално ангажовање свих субјеката одбране и одбрамбених потенцијала, како
војних, тако и цивилних, ради оснаживања одбрамбених способности државе.
Војно неутралне државе, свакако, имају различите приступе безбедносним и
одбрамбеним питањима сагласно различитим традицијама, геополитичком положају, националним интересима итд. Међутим, оно што им је заједничко јесу снажне
одбрамбене способности државе које се достижу кроз развијање и имплементацију
концепта тоталне одбране. То подразумева снажне оружане снаге, као поуздан
фактор одвраћања од оружане агресије, затим развијен регрутни систем попуне
оружаних снага, бројчано респектабилан и обучен резервни састав, развијен систем цивилне одбране, који има за циљ заштиту становништва током криза, снажну
одбрамбену индустрију која треба да, у што већем обиму, задовољи потребе оружаних снага итд. Међутим, оно што никако не треба заборавити, без чега би сви
материјални одбрамбени потенцијали били знатно умањени, јесте снажно присутна
свест грађана војно неутралних земаља о потреби одбране државе.
Сагласно наведеном поставља се питање: да ли је савремена српска стратешка
култура, односно стратегијско одлучивање и понашање Србије, у функцији успешне
имплементације концепта тоталне одбране у смислу изградње потребних одбрамбених способности којима би се могло одговорити на значајне безбедносне изазове којима је Србија тренутно изложена? Одговор би се могао добити путем компаративне
анализе значајних поставки стратегијског концепта одбране, војних издатака и бројности састава оружаног састава Србије, с једне, а, са друге стране, оних европских
држава које имају дугу традицију војне неутралности и које дуже време примењују
концепт тоталне одбране. Међутим, потребно је рећи да наведене земље нису ни
близу изложене безбедносним изазовима као Србија. Из тих разлога, поред њих, једним делом, који се односи на приказ бројчаног састава оружаних снага, обухваћена је
и Грчка, као чланица НАТО и регионална држава изложена значајним безбедносним
изазовима услед затегнутих односа са Турском. У складу са добијеним резултатима
наведене анализе могу се сагледати чиниоци стратешке културе Србије (физички,
политички или социолошко-културолошки) који нису или јесу у функцији изградње потребних одбрамбених способности које концепт тоталне одбране захтева.
Могло би се навести да су одбрамбене политике и концепт тоталне одбране војно
неутралних европских земаља разрађени и утемељени у њиховим стратегијско-доктринарним и нормативно-правним документима. Тако у бројним документима, још од
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1973. године, Швајцарска темељи своју одбрамбену политику на концепту „тоталне
одбране”.16 Поред војне, наведени концепт обухвата и друге димензије друштва: економску, еколошку, технолошку и политичку. Концепт „тоталне одбране” Швајцарске
подразумева свеобухватни национални приступ одбрани, укључујући и војне и цивилне капацитете, како би се осигурала независност државе, одбрана територије и заштита становништва. У оквиру свог система одбране она изграђује војну одбрану (одвраћање од агресије и вођење оружане борбе у рату), затим цивилну одбрану (заштита људи и материјалних добара у рату и свим другим условима угрожавања) и
одбрану привреде (обезбеђење производње опреме и материјалних добара неопходних за вођење рата). Основни циљ цивилне одбране Швајцарске јесте припрема цивилног становништва за преживљавање у условима савременог рата и мирнодопских
угрожавања, док улога војске обухвата превенцију, одвраћање и одбрану.17
Одбрамбена политика Аустрије интегрални је део њене безбедносне политике
која се спроводи унутар концепта „свеобухватног приступа националној безбедности” са циљем системске сарадње и усклађивања различитих државних политика
које произилазе из свеобухватне националне стратегије и релевантних посебних
стратегија. Одбрамбена политика Аустрије разрађена је кроз Стратегију безбедности (2013), Стратегију одбране (2014) и Војну стратегију (2015). Спроводи се
у блиској координацији са спољном политиком и политиком унутрашње безбедности ради очувања суверенитета и територијалног интегритета Аустрије, пружања
војне подршке цивилним властима и учешћа у војним мисијама у иностранству.18
Концепт безбедности Финске, уназад десетак и више година, дефинисан је бројним стратегијским документима. У последњем ‒ Стратегија безбедности за друштво (2017), дефинисано је да се њена безбедносна политика заснива на концепту „свеобухватне безбедности” који, поред војне одбране, обухвата и економске мере, мере цивилне заштите, мере сарадње са медијима, мере комуникације и одржавање јавног реда и мира. Овакав модел обезбеђује основу за достизање способности за предузимање неопходних акција у случају различитих облика угрожавања
националне безбедности. Одбрамбена политика Финске усмерена је, превасходно,
на одвраћање од употребе и претње употребе војне силе потенцијалног агресора.19
У свим стратегијско-доктринарним документима Шведска наглашава да своју
одбрану темељи на јаким оружаним снагама и свеобухватном приступу одбрани
државе. Од почетка хладног рата она је била међу оним државама које су деценијама уназад развијале снажан систем „тоталне одбране”, ослонцем на сопствене
ресурсе. Наведени концепт обухватао је војну и цивилну одбрану ради активног ангажовања читавог друштва, превасходно за време ратног стања, али и током других ситуација високог безбедносног ризика. Почетком 2000-тих година, концепт „тоталне одбране” представљао је основу за развој и имплементацију новог безбедно16

Видети више у: George J. Stein, Total Defense: a Comparative Overview of the Security Policies of Switzerland and Austria, Defense Analysis Vol. 6, No. 1, Great Britain, 1990. pp. 17-33.
17
Синиша Таталовић, Антон Гризолд, Влатко Цвртила, Сувремене сигурносне политике – државе и
национална сигурност почетком 21. стољећа, Голден маркетинг-Техничка књига, Загреб, 2008 стр. 418.
18
Austrian Security Strategy: Security in a new decade - Shaping security, Federal Chancellery of the Republic of Austria, Vienna, July 2013, pp. 10-11, 20.
19
The Security Strategy for Society, Government Resolution, Finland, November 2017.
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сног концепта „друштвене безбедности”. Њиме је проширена одбрамбена функција
Шведске од одбране од оружаног угрожавања споља ка одбрани од ширег спектра
претњи националној безбедности. Као и претходни, нови концепт укључује ангажовање свих субјеката друштва у оквирима војне и цивилне одбране.
Поред обавезе уздржавања од започињања рата, војно неутралне државе морају
да бране свој статус. У том погледу дефинише се и право на „неутралност под оружјем”, односно право да неутралне државе, путем сопствене војне моћи, одвраћају
друге земље од потенцијалне агресије. Због тога се тврди да свака војно неутрална
држава мора бити наоружана, а њена одбрана мора бити кредибилна. Њена кредибилност, како је већ речено, огледа се у одбрамбеним способностима које се достижу снажним оружаним снагама и развијеним регрутним системом којим се обезбеђује
попуна оружаних снага и ствара бројчано респектабилан резервни састав.
Швајцарска, са својих 8,2 милиона становника, поседује оружане снаге које данас
броје 20.950 припадника активног и 144.270 припадника резервног састава.20 Унутар
оружаних снага професионални војници чине њихов мањи део, док су остали регрути
или добровољци у доби од 19 до 34 године, а у неким случајевима и до 50 година. Сви
пунолетни Швајцарци су у обавези да служе у оружаним снагама најмање 245 дана.
На почетку пролазе војну обуку у трајању од 18 недеља, а у наредних 10 година позивају се шест пута на шестодневну војну обуку. Република Аустрија, са својих 8,8 милиона становника, поседује оружане снаге које, тренутно, броје 22.400 припадника активног и 152.200 припадника резервног састава, са способношћу нарастања ратног састава до 55.000 припадника.21 До 1971. године сваки мушки држављанин Аустрије, од
18 до 35 година старости, био је обавезан да служи војни рок у трајању од девет месеци, да би се, након тога, тај период скратио на шест месеци. За регруте који не желе
да прођу војну обуку обавезно је деветомесечно служење цивилног војног рока.22
Финска, са својих 5,5 милиона становника, поседује оружане снаге које, тренутно, броје 21.500 припадника активног и 216.000 припадника резервног састава, са
способношћу нарастања ратног састава до 285.000 припадника. Да би се постигли
такви захтеви, сваке године реализују се два регрутна циклуса са по 13.500 регрута. Према Уставу Финске, сваки грађанин мушког пола изнад 18 година дужан је да
на неки начин учествује у народној (тоталној) одбрани. Алтернатива војној обавези
јесте цивилна служба, у трајању од девет до дванаест месеци, у којој могу бити
укључене и жене. У зависности од рода војске, војни рок траје од 5,5 до 11,5 месеци.23 Војна обавеза у резервном саставу траје до 60 године живота.
Шведска, са својих 9,9 милиона становника, поседује оружане снаге које, тренутно, броје 29.750 припадника активног и 34.500 припадника резервног састава, са
способношћу нарастања ратног састава до 60.000 припадника, док је у наредном
периоду планирано да тај број износи до 90.000.24 Шведска баштини традицију оба20

The Military Balance 2018, IISS publications, February 2018, p. 154.
Исто, p. 83.
22
Gerfried R. Promberger, Austrian Security Strategy: Need for Reformulation due to Security Developments?,
U.S. Air University, 14 February 2016, p. 1.
23
The Military Balance 2018, Исто, p. 99.
24
Исто, p. 151.
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везне војне службе за мушкарце још од 1901. године, коју је, на кратко, прекинула
2010. године. Седам година касније, позивајући се на повећане претње националној безбедности, понајвише након кризе у Украјини, шведска влада је одлучила да
реактивира војну обавезу.25 На тај начин, данас, шведске оружане снаге се попуњавају добровољцима и регрутима оба пола. Распон година за добровољце креће се
од 18 до 47. Што се тиче регрутног састава око 4.000 мушкараца и жена позива се
сваке године на службу у трајању од 7,5 до 12 месеци, у зависности од рода и службе у којима служе. Након одслужења војног рока грађани се уводе у резервни састав све до 47 године живота.
Претходна анализа није обухватила квантитативне и квалитативне показатеље
наоружања војно неутралних земаља, због њихове обимности, али свакако се ради
о респектабилном савременом војном потенцијалу који обезбеђује одвраћајућу
функцију система одбране ових земаља. Бројно и високо софистицирано наоружање и претходно наведени бројчани састави оружаних снага захтевају знатна финансијска улагања, о чему сведоче војни буџети војно неутралних земаља, које су,
с обзиром на економску развијеност, у могућности да финансирају своју неутралност. У 2017. години војни буџет Швајцарске износио је 4,83 милијарде долара
(0,7% БДП-а), Аустрије 2,65 милијарди долара (0,65% БДП-а), Финске 3,19 милијарди долара (1,27% БДП-а) и Шведске 5,96 милијарди долара (1,09% БДП-а). Поред
наведеног, у прилог снажно присутне свести грађана војно неутралних земаља о
потреби одбране државе говори чињеница да је 2013. године у Швајцарској одржан
референдум на којем су се грађани изјашњавали да ли треба задржати обавезан
војни рок или се преусмерити ка потпуно професионалном саставу оружаних снага.
За прву опцију изјаснило се 73% грађана. Исте године и у Аустрији је одржан референдум са истоветним питањем. Преко 60% грађана изјаснило се за задржавање
обавезног служења војног рока.
Шта, у односу на Србију, показује наведена анализа значајних поставки стратегијског концепта одбране војно неутралних земаља, њихових војних издатака и
бројчаности састава оружаних снага? У погледу стратегијско-доктринарног и нормативно-правног утемељења концепта тоталне одбране, за разлику од наведених
земаља, у случају Србије се примећује извесна неуређеност и недоследност. За
разлику од војне неутралности која није дефинисана ни у једном стратегијском документу, концепт тоталне одбране дефинисан је у Стратегији одбране (2009), али
не и у вишем стратегијском документу Стратегији националне безбедности
(2009), која такође разматра политику одбране.26 Затим, поред Стратегије одбране, систем цивилне заштите није нигде другде поменут, нити детаљније објашњен.
Није јасно ко и како, у кризним ситуацијама, врши координацију не само субјеката у
систему цивилне одбране већ и координацију између система цивилне одбране и
оружаних снага.
25

Adam Chandler, Why Sweden Brought Back the Draft, March 3, 2017, Доступно на:
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/03/sweden-conscription/518571/, 19/07/2019.
26
У односу на важеће стратегије, новина нове Стратегије националне безбедности и Стратегије
одбране, чији је поступак усвајања у току, јесте јасно одређење Републике Србије као војно неутралне
државе.

311

ВОЈНО ДЕЛО, 8/2019
Табела 1 – Компаративни приказ војних издатака и бројчаног састава оружаних снага Србије,
Грчке и европских војно неутралних земаља

ДРЖАВА

Станов.

БДП

Војни издаци

(мил.)

укупан
(млрд.
$)

укупан
(млрд.
$)

Швајцарска*

8,2

681

Аустрија*

8,8

Финска*

Оружане снаге
Попуна

% БДП

активни
састав

резерв.
састав

4,83

0,7

20,950

144,270

регрут.

409

2,65

0,65

22.400

152.200

регрут.

5,5

251

3,19

1,27

21.500

216.000

регрут.

Шведска*

9,9

542

5,96

1,09

29.750

34.500

регрут.
добров.

Грчка**

10,7

204

4,73

2,31

141.350

220.500

регрут.

Србија*

7,1

39,4

0,52

1,32

28.150

50.150

добров.
профес.

Приказани подаци су из 2017. године
*војно неутралне земље
** чланица НАТО

Војска Србије броји око 28.000 припадника, при чему су у тај број урачунати и
цивили који су запослени у војсци. Према том показатељу, српске оружане снаге не
одступају у односу на остале војно неутралне европске земље које имају приближно исти број становника. Међутим, треба поновити да те земље нису ни приближно изложене безбедносним изазовима као што је то Србија. С друге стране, Грчка, без обзира на то што је чланица НАТО-а, услед затегнутих односа са Турском,
има око 140.000 припадника активног и 220.000 припадника резервног састава, а
њен број становника, од 10 милиона, сличан је оном у Шведској, која има само око
30.000 припадника оружаних снага. То указује да је осећај угрожености Грчке већи
од Шведске, која има скоро исти број припадника оружаних снага као Србија. Могло
би се закључити да је Србија мање угрожена од Грчке, што није реално.
У погледу технолошке опремљености, већина технике Војске Србије наслеђена
је од ЈНА, која се распала 90-их година, и од тада је обновљен само њен мали део.
Посебан проблем представља занављање ваздухопловне и друге високо софистициране и скупе технике. Такође, услед лошег стања у економији, модернизација
оружаних снага већег обима није могућа. Затим, за разлику од других земаља које
имају развијен регрутни систем, редовно служење војног рока у Србији замрзнуто
је одлуком Народне скупштине 2011. године, па је због тога број резервног састава
драстично смањен са тенденцијом даљег пада.
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Сагласно наведеним, одговор на питање да ли је савремена српска стратешка
култура, односно стратегијско одлучивање и понашање Србије, у функцији успешне
имплементације концепта тоталне одбране у смислу изградње потребних одбрамбених способности којим би се могло одговорити на значајне безбедносне изазове
којима је Србија тренутно изложена, сасвим јасно и недвосмислено гласи – није.
Први и основни проблем Србије јесте економија; неспорно је да економске потешкоће делују као лимитирајући фактор у изградњи и јачању капацитета одбране
Србије. Међутим, економија није једини разлог слабих одбрамбених способности
државе. На то сасвим јасно указују оне делатности које се могу спровести ради
унапређења наведених способности, без великог финансијског улагања, али се,
ипак, то не чини. На пример, одавно је из школских програма основних и средњих
школа изостављен предмет „одбрана и заштита”, којим се, у великој мери, развијала снажна свест грађана о потреби одбране државе. Дакле, слаба економија није
разлог који се увек може користити као оправдање. Пре би се рекло да је проблем
српске стратешке културе, а тиме и имплементације концепта тоталне одбране, у
политичким чиниоцима, а не у неким другим.

Закључна разматрања
Последице угрожавања виталних националних интереса са којима се Србија данас суочава последица су, већим делом, српске стратешке културе с краја прошлог
века, неприлагођене објективној стратегијској стварности тог времена. Током југословенске кризе, услед снажних спољних притисака, српски национални идентитет обликован је, доминантно, митологијом, религијом, историјским наслеђем егзистенцијалне
угрожености српског етноса и, самим тим, одбрамбеним национализмом који је ограничавајуће деловао на рационалност стратегијског „објектива” српске политичке елите, сужавањем избора могућих стратегијских решења и одабиром оних која су се показала као погубна. Резултат примене таквих решења данас је препознатљив, пре
свега, у de facto губитку суверенитета над делом државне територије, ослабљеној
економији, ниском животном стандарду и, последично, прогресивној депопулацији.
Дакле, може се закључити да Србија више нема право, нити простора, за чињење нових стратегијских грешака. С тим у вези, њена стратешка култура, односно свеукупна
безбедносна, а посебно спољна и одбрамбена политика, мора бити утемељена на
другачијим основама, пре свега на начелу рационалности. Недавно опредељење Србије за вођење политике војне неутралности први је корак ка томе.
Почетком новог века, стиче се утисак, Србија је стављена у незавидан положај
избора између два своја витална национална интереса ‒ територијалне целовитости и, са друге стране, економског развоја. То у круговима политичке и интелектуалне елите, али и у целокупном српском друштву, резултира стратешком дилемом:
куда и како даље? У рационалном настојању решавања проблема стратешке дилеме Србија се одлучила за вођење политике „трећег пута”, односно војне неутралности. Тиме се омогућава сарадња са свим кључним субјектима међународних односа, односно остваривање и заштита свих српских националних интереса. Али, ако
Србија заиста жели да се прикаже као војно неутрална земља, и да на тај начин
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смањи спољне притиске, она нужно мора да развија систем одбране заснован на
стратегијском концепту тоталне одбране. С обзиром на ову чињеницу, развој и
имплементацијa овог концепта задобија суштински значај за спровођење политике
војне неутралности. Међутим, од момента опредељења Србије за политику војне
неутралности мало тога је учињено по питању даљег развоја система одбране у
складу са оваквим концептуалним моделом.
Војна неутралност подразумева да држава нема војних савезника, да њена економија буде стабилна и да може да одолева свим притисцима споља и, наравно,
да поседује војску која ће моћи да одврати сваког непријатеља од напада и која ће,
на тај начин, моћи да заштити суверенитет и територијални интегритет државе. Србија, увиђа се, не поседује готово ништа од тога. Први и основни њен проблем је
економија, те, неспорно, економске потешкоће делују као лимитирајући фактор у
изградњи и јачању капацитета одбране. Самим тим, војни издаци Србије много су
мањи у односу на издатке осталих војно неутралних земаља. Међутим, економија
није једини разлог слабих одбрамбених способности државе. На то сасвим јасно
указују оне делатности које се могу спровести ради унапређења наведених способности, без великог финансијског улагања, али се то се не чини. Пре би се рекло да
је проблем пуне имплементације концепта тоталне одбране, у ствари, проблем
српске стратешке културе, а пре свега њених политичких чинилаца.
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SUMMARIES

The phenomenon and concept of strategic culture - the relationship
between strategy and culture: why strategic culture?
Miloš Knežević

I

n this paper the author tries to explain the content of phenomena and concepts of
culture and strategy in the strategic culture syntagm. Noting the ideological and
political components of each strategy, there are several ways in which strategic culture
can be understood. Strategy as practice and strategy as theory are treated as identity
action and identity science. The broader disciplinary framework of consideration is geopolitical science, i.e. geopolitics. In relation to culture and in culture, strategy is conceptualized and implemented within the so-called soft power. In addition, strategic culture is
articulated in the specific world of ideological and political processes. In the most intense
dynamics of these processes, the strategic culture of conflict and war is at work. The
author recalls the historical situations in which societies have been formed and organized
on the basis of warrior principles. Strategic culture, therefore, has its own peaceful and
military, i.e. war manifestations. Finally, the author emphasizes the importance of strategic legacy and the operation of strategies under conditions of cooperative and conflicting
strategic pluralism. In doing so, one should have in mind the limitations and opportunities
that condition, limit and release contemporary strategic thinking. In the author's opinion, it
is only the implementation of theoretical strategic considerations based on concrete historical experience that enables more effective conclusions about the perspective of national and state future.
Key words: coincidence, historical determinism, historical chronotope, forecast, culture, strategy, strategic culture

The specificity of the relationship between strategic culture and strategy
Stanislav Stojanović

T

he paper considers the specific relationship between strategic culture and strategic thought, that is, the impact of strategic culture on the content and direction of
strategic choices and the defensive orientation of a society. It is generally agreed that
strategic culture, although not sufficiently theoretically shaped construct, exerts a strong
influence on the character and direction of decisions taken by the elite of a collectivity in
the protection of fundamental national values and interests. However, in an attempt to
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qualify this relationship more substantially, especially to quantify those relationships,
there are methodological and other problems that are difficult to solve.
One of the main dilemmas that accompanies the relationship between strategic culture and strategy is their different philosophical, political, cultural and cognizant foundation, bearing in mind that strategic culture is equally based on rational and, even
more, irrational determination, while strategy is a primarily rationally based activity.
Specifically, strategic culture implies the totality of geographical, historical, religious,
valuable and other determinants of a collectivity, while strategic thought implies clear
methodological and rationally guided reflection on how to protect vital national interests. The fact that strategic culture is the product of not only rational, but also irrational
forces, implies the difficulty of its relationship with strategy as an exclusively intellectual activity of the highest order. Is it realistic to expect that strategic culture, as a phenomenon that is not fully rationally grounded, has a clearly visible impact on strategy
as rational judgement?
Not disputing the difficulties that accompany the relationship between strategic culture and strategy, the starting hypothesis of the paper is based on the view that strategic
culture affects significant aspects of strategic thought, especially when it comes to how
military power is perceived and its use in protecting the primary values and interests of a
society.
Key words: strategic culture, identity, strategy, military power

Contribution to the determination of the political factors of strategic culture
Miloš R. Milenković
trategic culture is a concept that attempts to explain the relation of the most imS
portant social actors, primarily political and military, to the force and the use of
force. Therefore, strategic culture is often used both as a tool to help understand and

explain the activities of social elites in the field of national security, and also as a tool for
predicting the behaviour of states when it comes to the use of force. One of the main
dilemmas in defining the very concept and its significance is, in fact, the relationship between the rational and irrational in the decision-making process. Although the concept of
strategic culture is at a lower level of generality than the concepts of national and political
culture, it is still a complex concept that defines several factors, which, according to
some authors, can be grouped into physical, political and socio-cultural. The subject of
this paper will be exactly the political factors, which may include: (1) historical experience, (2) political system, (3) elite opinions (beliefs), and (4) military organization. Each
of the factors will be considered separately through the creation of a broader value context. Due to their overall impact on the creation of strategic culture of a nation and the
ability to govern it, the political factors of strategic culture, in relation to all other factors,
should be singled out and analyzed separately.
Key words: strategic culture, historical experience, political system, elite opinions (beliefs), military organization
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Religion as a factor of strategic culture on the examples of Christianity
and Islam
Milovan R. Subotić

I

t is difficult to imagine that an exciting adventure of a man during his existence in
space and time can pass without the appearance of some fundamental social essentials that accompany him throughout his history. Such fundamental features of human
civilization certainly include religion and war. They are inseparable parts of human destiny, so it is simply impossible to ignore them. Because, war and religion are obviously
contradictory phenomena, and yet so often they have blended in and supported one another as if nothing essentially separates them. The disturbance has been additionally
increased by the awareness that not all religious teachings view war equally. On the contrary, some religions are rather sympathetic to the ceremonial sacrifice of prisoners and
symbolic justification of cruelty, while others completely condemn it and prohibit their
believers from participating in them, and in the war itself, as well. Having in mind that
strategic culture, as a relatively new term, is based on a specific set of beliefs, attitudes
and practice related to the use of force within a group, the fact that religious texts and
their interpretation have been recognized as one of the significant factors of strategic
culture, emphasizes the importance of studying the phenomenon of religion in the context of strategic culture. Taking into account the values and norms that can be drawn
from the religious context, it is clear that, as such, they can significantly influence the
strategic culture of certain ethno-religious collectivities, ultimately the nation-states, by
creating a line of demarcation between what is "allowed" and what is not in the use of
force.
What is the difference, in connection with this problem, between archaic polytheistic
societies and contemporary monotheism, i.e. when the functionalist approach prevails,
and when the legitimation one to wars? What is the concept of so-called just war in religious vocation? What is the attitude of Christianity (on the example of its two denominations: Roman Catholicism and Orthodoxy) and Islam towards the use of force? These are
just some of the questions that this paper will try to answer by consulting contemporary
literature in the various fields of social sciences.
Key words: strategic culture, polytheism, monotheism, just war, Christianity, Islam

Strategic culture - case study: Serbia
Veljko Blagojević

T

he paper deals with the strategic culture of Serbia in its historical context. This
approach to the subject of research is somewhat imposed, given the essence of
strategic culture, that is, its strong foothold in national culture, tradition and beliefs. We
will strive through an analysis of the strategic culture of the Serbs, from the emergence of
the idea of the necessity to liberate themselves by the power of arms from the Ottoman
rule, through the period of establishment of a nation-state, the sacrifices in the Great War
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that ultimately resulted in the "sinking" into the statehood of the Kingdom of Serbs,
Croats and Slovenes/Yugoslavia, to understand the cause-and-effect relationships of key
events and processes that influenced its formation. The period of socialist Yugoslavia
had perhaps the greatest impact on the contemporary strategic culture of the Serbs, especially the wars of the 1990s and their consequences, which is the main hypothesis of
the paper. The results of this analysis will be the starting point for determining the main
characteristics of Serbian strategic culture, which are reflected in the society's attitude
towards the following issues: the preparation of the entire society for defense, the status
of the armed forces in the society, military neutrality and the tradition inherited by the
Serbian Armed Forces.
Key words: tradition, historical heritage, strategic culture of Serbia, Serbian Armed
Forces, military neutrality

The tradition of the legal regulation of the armed forces
in Serbia
Ljupka Petrevski

T

hroughout their history, the Serbs have been exposed to frequent war efforts, which
has, inter alia, influenced the importance of the legal regulation of the armed forces.
The period of the First Serbian Uprising marks the beginning of the establishment of the
Serbian armed formations. However, the beginning of the structuring of the military organization is related to the period of the reign of Miloš Obrenović and the constitution of military
garrisons. It is also the beginning of the introduction of military service (1838) and its limitation to six years. In the history of the legal regulation of the armed forces, the Act on the
Organization of the Military of 1883 with subsequent amendments has a special place. This
law is of particular importance because it provided the legal basis for the establishment of a
modern professional military organization. Significant experiences from the war with Bulgaria, which Serbia lost, had a positive impact on the further development of the professional military organization in Serbia. The new Act on the Organization of the Military was
adopted on January 27, 1901, which, with subsequent amendments, would form the basis
for the further development of the Serbian military organization in the coming period. In all
the above-mentioned, as well as subsequent legal provisions, special attention has been
paid to the obligation to do military service.
The Government of the Republic of Serbia, by its Decision of 2010, suspended the
obligation to do military service. Thus, the long tradition of military service in Serbia
stopped. Through an analysis of the history of the legal regulation of the armed forces,
this paper focuses on the provisions regulating compulsory military service. The final part
of the paper will emphasize the necessity to re-establish the military service obligation.
Key words: laws, armed forces, conscription, military service, military organization
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Intelligence component of the Ministry of Foreign Affairs
and strategic culture of Serbia
Branislav Milosavljević

I

n every country, intelligence services are the backbone of the national security system. Their primary task is to provide the highest state authorities with timely, relevant and accurate information, as well as to protect constitutional order and national interests by their activities. Throughout its history, since the First Serbian Uprising, Serbia
has built its intelligence component in accordance with needs and capabilities. History
also records the year 1889, when the Ministry of Foreign Affairs gained an intelligence
component. In the later period, there were changes in the structure of the intelligence
component as a reflection of changes in the region and internally. They were also a reflection of the changing strategic culture of society. Although intelligence service and
strategic culture are terms of varying scope and content, when considered at the national
level they cannot be viewed separately. Namely, intelligence is a reflection of the strategic culture of a particular country, and the strategic behaviour of a country is the basis of
intelligence. The paper focuses on the intelligence component of the Ministry of Foreign
Affairs in terms of strategic culture and the need to re-establish within the mentioned
Ministry the organizational units responsible for collecting intelligence data important for
national security. In addition, the paper analyzes the current structure of the securityintelligence services of the Republic of Serbia, which is unfavourable and does not reflect
the real needs of the state in changing international relations. The possible establishment of an external civilian intelligence service would allow the state authorities to assess more effectively the increasingly important challenges, risks and threats related to
security and national interests. In this way, the capacity of the overall security system of
the Republic of Serbia would be significantly increased.
Key words: intelligence, foreign affairs, strategic culture, national interests

Strategic culture and images of wars from the last decade of 20th century
in Serbian prose
Slobodan V. Vladušić

T

he connection between strategic culture and literature is examined at the beginning of this paper. This link is based on the fact that the concept of strategic culture implies that not only rational judgements, but also cultures from which decisionmakers come play a significant role in strategic decision-making. We can relate culture to
the image of the world of a nation, which is expressed and changed through literature. In
this way, the image of the world created by literature can be a factor in strategic decisionmaking. The second part of the paper refers to the examples in which the image of the
war in Serbian literature has created a particular strategic culture that supported or questioned certain strategic decisions. The third part of the paper shows how the image of the
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wars of the 1990s was created in Serbian prose, distinguishing two perspectives: a more
dominant, background perspective, in which the war is labelled as absurd, thus playing
the role of the enemy, and a less expressed, frontal perspective, in which the other political entity can be identified as the enemy. The end of the paper indicates that the dominance of background perception questions the possibility of a strategic culture of a nation, even of the national identity itself, since a nation boils down to individuals - deserters who would like to survive the war by abandoning it.
Key words: strategic culture, literature, war, background war perspective, frontal war
perspective

Geopolitical foundations of Serbian strategic culture
Milomir Stepić

A

lthough it used to be neglected for a long time due to prejudice, geopolitics is one
of the key factors in strategic culture. Its importance grows when the transformation of the unipolar into the multipolar order begins in the early 21st century, competition
for space becomes unscrupulous, and the struggle for control of nations and states takes
on new, effective forms. Civilizational and national identities become increasingly important when forming geopolitical mental representations within national strategic cultures.
This paper analyzes geopolitical factors as the basis of Serbian strategic culture. It starts
with Serbian geopolitical (auto) perceptions and then explains in detail the individual
constants and variables of Serbian strategic culture. The conclusion considers strategic
culture in the context of Serbian military neutrality. In the current geopolitical circumstances, the author thinks that military neutrality is a rational state decision, but also that
it should not be a long-term and constitutionally defined national orientation.
Key words: military strategy, geopolitics, strategic culture, Serbian identity, national
interest, great powers, Serbian neighbours, Balkans

Geoeconomics and neutrality of the Republic of Serbia
Blagoje S. Babić

T

heoretically, geoeconomics is a "cross-border political economy" based on an
"unfair match". The rules of "fair competition" applicable in internal markets do not
apply to geoeconomics. Empirically, geoeconomics becomes the replacement for the
"declining role of geopolitics." Its task is to build a strategy for state action, so that it can
provide its enterprises and "its" economy with competitive advantages over "foreign"
enterprises and economies. Each country has to participate in a geoeconomic match. It
cannot only defend itself, but also to perform. This is true for Serbia, as well.
Serbian resilience to geopolitical pressure is in proportion to its geoeconomic resilience.
Neutrality policy is a shelter from the risk of making a choice between the East and West.
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Neutrality does not have a sufficiently reliable economic basis either internally or externally,
so it depends more on the willingness of external forces to allow it than on Serbian economic power to defend it. To improve geoeconomic resilience, the following conditions are
necessary: capable state administration, re-industrialization, protection of the domestic
economy, encouraging the rise of domestic entrepreneurship. Only then Serbia can become a “land of hope” again. In any case, the proven experience should be present in
mind: "Those who are reluctant to feed their own army shall feed a foreign army."
Key words: geoeconomics, neutrality, re-industrialization, protection of domestic
economy

The demographic aspect of strategic culture - the Serbian experience
from 1920 to 2020
Nebojša Vuković

T

he main thesis of the paper is that, in the case of the Serbian nation (its historical
experience, present and future), the demographic dimension of strategic culture is
one of the key and determining factors. According to the author’s opinion, the current
demographic indicators of the Serbian nation (markedly unfavourable), as well as the
perception of great demographic losses from the wars in the 20th century, have a crucial
impact on the formation of contemporary Serbian strategic culture, whose main features
are expressed caution when it comes to the use of force in interstate and interethnic relations, that is, cultivating an aversion to war, without regard for the fact that war is sometimes the only means of gaining or maintaining freedom. The paper uses insights from a
young scientific discipline - political demography - that studies the political implications of
demographic changes. The author has presented the data on the Serbian demographic
losses in the 20th century, using data of other researchers, and has given an explanation
of how this fact has reflected on the Serbian strategic culture. Furthermore, the paper
presents the thesis on the break of the so-called consensus on the armed struggle, during World War II in Serbia, and that a single, essentially marginal discourse on the purpose of the armed struggle during World War II, became dominant in the Serbian political
leadership in the first decades of the 21st century.
Key words: strategic culture, demographic losses, political demography, war, strategy

Strategic culture as a factor in defining energy policy of
the European Union and the Russian Federation
Mirjana Radovanović

T

he main objective of the paper is to analyze the impact of strategic culture (in
terms of content, direction and duration) on energy policy strategies in the European Union and the Russian Federation. The study of strategic culture helps to under-
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stand and interpret state policy in different fields, to understand certain political maneuvers in a broader historical context and, consequently, to help predict the behaviour of a
particular state more properly. Energy security is one of the main assumptions that contributes to the growth, development, stability, sovereignty and development of a very
important sense of security for citizens.
The Russian Federation plays a key role in the world energy policy. Therefore, its
presence, behaviour and diplomatic moves are of the greatest importance when it comes
to global energy security and the possibility of preventing or creating animosity, that is,
fulfilling the preconditions for peace and stability. On the other hand, the European Union
is highly dependent on energy import, which has led it to develop several strategies over
time in an attempt to address the issue of energy security, without achieving the expected results, which has led to problems between the member states. The future energy
security strategies are questionable. The European Union and the Russian Federation
have very similar energy security strategies; both sides are essentially focused on the
same goals when it comes to energy security, economic prosperity and maintaining
some prestige on the geopolitical scene, but this is based on almost diametrically opposite visions, using different implementation methods and with different evaluation standards.
Key words: European Union, Russian Federation, energy policy, energy security,
strategic culture

Constitution and neutrality as a foreign policy orientation of the state
Irena Pejić

T

he paper analyzes the possibilities of normative regulation of neutrality as a foreign policy orientation of the state by the highest general legal act in national law.
The functional capacity of the constitutional authority to regulate the issue of military neutrality of the state as a par excellence issue of state sovereignty is firstly considered. To
this end, the relation between the normative and political concept of the constitution in
correlation with the legal and political concept of neutrality is considered. The second
part of the paper presents an overview of constitutional solutions in comparable systems
of military neutral states, which seeks to emphasize the specificity of national legal systems in an approach to neutrality as a legal and political phenomenon. Finally, the concluding remarks summarize the legal situation of the Republic of Serbia and the act declaring neutrality in the National Assembly Resolution (2007) as a programme document
adopted primarily to determine the country's foreign policy orientation with respect to the
Kosovo and Metohija issue. The conclusion of this analysis is that the constitutional authority cannot regulate in toto the issue of neutrality as a foreign policy orientation of a
state without international recognition, but there is the possibility of incorporating it as a
strategic orientation of the state (developed in the normative and programming documents of the state) into the constitutional provisions as programming principle.
Key words: neutrality, state foreign policy, constitution, constitutional authority
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Constant neutrality in Western Europe and strategic culture
Igor Novaković

N

otwithstanding European and Euro-Atlantic integration, five Western European
countries continue to define permanent neutrality as one of the fundamental
determinants of their foreign and security commitment. Although some of them have
adopted other terms for this status for various reasons, such as non-alignment, military non-alignment or military neutrality, their current status is based on the Cold War
tradition and does not go into the essence of constant neutrality in an age of peace,
which means not joining the alliances with the obligation of joint defense and the absence of foreign military bases in its territory. However, the strategic cultures of these
countries were also very different during the Cold War, and those differences are still
evident to some extent today. They are conditioned both by their geopolitical position,
historical heritage, opinion of citizens, as well as understanding of foreign and security challenges and possible ways in which they can be addressed. Thus, defense
strategies haveranged from the doctrines of total defense to the approach that constant neutrality does not require strong defense capabilities and a comprehensive
approach to defense. The key variables that have conditioned the transformation of
the approach to these challenges are the processes of European and Euro-Atlantic
integration, as well as the approaches of the Russian Federation and the challenges
that its policy brings for some of these countries. Therefore, this paper analyzes the
dynamic transformation of the strategic cultures of all five continually neutral states
from the end of the Cold War to the present, taking into account the three variables
mentioned above and the fundamental commitment of these states to preserve some
form of constant neutral status.
Key words: strategic culture, constant neutrality, military neutrality, military nonalignment, total defense, European Union, NATO, Partnership for Peace, Russian Federation

Relation between Serbian social character and military neutrality
Srđan Starčević and Srđan Blagojević

M

an is the only being that has two natures - the biological one given to him at
birth and the artificial one he acquires as a social, cultural being. He is also a
privileged being who, living in the natural world, or at least using the resources of such
world, creates a culture as a second nature, which enables him to pass on his knowledge to other people and subsequent generations, improve the tools, procedures and
organization of his work, shape his existence and activities, direct his community towards a goal and manifest and develop his creativity. Therefore, in a culture, which
has an indispensable role in the formation of personality and life of man and society, it
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is necessary to have those factors that help to explain and understand complex social
phenomena and processes.
The attempt to answer the question - whether the social character of the Serbs and
the dominant cultural pattern in Serbia supports military neutrality as a rational choice forms the main idea of this paper. In order to provide an answer to this question, the paper presents key views on the social character of our nation and its characteristics, with
particular reference to such features that make up segments of the domestic strategic
culture. The paper analyzes the attitude of our society towards freedom and independence, alliances and the use of the Serbian Armed Forces, and then this relationship is
considered from the perspective of the values on which the concept of military neutrality
is based, in order to emphasize the intersection points of military neutrality and social
cohesion at value level.
Key words: social character, cultural pattern, strategic culture, policy, neutrality

Bloomfield's model of subcultures and possible implementation in
understanding Serbian strategic culture
Milan J. Igrutinović

T

he paper first explains Alan Bloomfield's multidisciplinary model, which treats strategic culture through the recognition of several coexisting subcultures. They represent different interpretations of the international, social and cultural context of the state,
understanding of risks and threats in the surroundings, understanding of power, geography and economy. They offer the public their descriptions of the broader international
context of such perception of threats against which they make decisions and define the
behaviour of the state, and in an attempt to formally define strategic culture. Subcultures
may base their interrelationships on subordination / superiority or latency. They may also
share similar or identical views, while remaining different enough to be recognized as
such. In the second part of the paper, the author identifies two subcultures relevant to
understanding Serbian strategic culture, which he tentatively designates as a national
liberation subculture and a national liberal subculture. In the last three decades, they
have operated from different formal positions, evolved over time, and to this day have
acquired certain common characteristics. The author concludes that the national liberation subculture has to a greater extent defined the already ambivalent Serbian strategic
culture, that it also has crucially defined the policy of military neutrality, which has become in part the position of other subculture and the constituent element of strategic
culture as a whole.
Key words: Serbia, strategic culture, subculture, Alan Bloomfield, military neutrality,
national liberation subculture, national liberal subculture
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Serbian strategic culture and the concept of total defense
Milinko Vračar, Goran Stanojević

T

he consequences of jeopardizing the vital national interests that the Republic of
Serbia deals with today are the result mainly of the arbitrary strategic thinking of
its political elite at the end of the last century. Therefore, in the time to come, rational
strategic thought becomes an indispensable element in finding the most optimal ways of
fulfilling and protecting Serbian national interests. Strategic thinking on Serbian still unfavourable international environment indicates that military neutrality is, at present, the
most optimal model of its foreign policy and defense organization and operation. All
European countries committed to military neutrality base their defense policy on the strategic concept of total defense. In view of this fact, and due to the same commitment of
Serbia, the development and implementation of the strategic concept of total defense
gain importance for the implementation of such foreign and defense policy. However,
from the moment of Serbian commitment to military neutrality policy, little has been done
regarding the further development of the defense system in accordance with this conceptual model. Noting this problem, the question arises as to whether the current strategic
culture of Serbian society supports the development and implementation of the concept
of total defense? The starting point of the paper is the view that some factors of Serbian
strategic culture are not in accordance with the requirements of the development of the
concept of total defense and the need for their harmonization is indicated in order to create the necessary conditions for the full implementation of the mentioned concept.
Key words: Republic of Serbia, strategic thinking, strategic culture, military neutrality,
concept of total defense
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