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СРБИЈИ
Сажетак: Рад анализира начине наметања идеологије експор
тованедемократијеусрпскуполитичкукултуру–површности
хибридносттогпроцеса,неприлагођеностлокалнимспецифично
стиматехникаиметоданаметањаинаступдомаћихистраних
„мисионара”.Радсебавиразлозима,ценомисмисломпостигну
тих резултата процеса и дубином имплементације колонијалне
демократијеидемократскекултуреусрпскодруштво.Утврђује
сесмисаоразлогазаштосенијеинсистиралодалиједемократ
ска култура „спроведена изнутра или наметнута споља” као и
понављањестарогобрасцада„либералнедемократијеуземља
маПрвогредаувекзахтевајудадругинародиплате–политички,
друштвеноиекономски–заоноштоњиховадруштвауживају”.
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падњавање, четврти свет, периферија, антиславизам, иденти
тет

СЛОБОДАН РЕЉИЋ



365

СЛОБОДАН РЕЉИЋ

I

На површини наше устајале јавне мочваре преовлађује
инертнамисаоданемапотребедасегледаоколо,дасенаше
слабостиигубицинислучајнонемерестуђимслабoстима
игубицима,негодасеимперативноконцентришемонасво
јенедело.Чувенаједоскочицатогмисаоногкорпуса:поме
тимомипредсвојимвратимаинебавимоседругим,на
шимсуседима,атекЕвропомилиАмериком,нислучајно.
Поређењаимерења судопустива самокаднам стигну са
„надлежногместа”,ананашунемерљивуинфериорност,на
нашнедостатакмогућностиисагледавањабилокаквогреле
вантногрешења,кадсежелидоказатикако„нашемприми
тивизмунемаравног”,какоје„наше(не)дело”неупоредиво
сасветлимпримеримаиприпадакорпусунемодерности.

Оваквадосеткадемократских„мисионара”усрпскомдру
штвусасвимјеускладусједномоднеизбежнихитипичних
вашингтонских „ароганцијамоћи” (В.Фулбрајт), а која је
варијацијапорукеРимљанадаоноштоједопуштеноЈупи
терунећебитидопуштеноиволу.Додуше,Американцисе
нисутрудилидатомедајунекустилскуформу.Онитоди
ректно:I’mcountingonYou!Dowhatwesay,notwhatwedo!
(Рачунамонавас:радитештовамкажемоанештами
радимо!)

ОвојеједнаодглавнихсмерницакојеИмперијаемитујеКо
лонији у процесу успостављања колонијалне демократије
(Зиновјев).Овајпроцес,обећанкаопозападњавање,усво
јојсуштиније„наметањенезападнимнародимаиземљама
социјалногпоретка, економије, политичког система, идео
логије, културе и начинаживота, који су сличниили који
имитирајузападнеобрасце“.1Свесетоширокоморганизо
ваномпропагандном операцијом представља „као хумана,
несебичнаиослободилачкамисија”.Анајциничнијејебило
„кључнообјашњење за, транзицијуисточнеи југоисточне
Европекасних80ихипочетком1990. годинесадржаноу
тврдњиоповраткуовогрегионакући,повратакуЕвропу”.2

Народинакојимасеизводипроцеспозападњавањауглав
номсепретварајуусимпатичнедомороцекојимаседоносе
ђинђувеиогледалца,аонисенесебичноослобађајусирови
наипредмодернихвредности.УсловједасеулогаРобин
зоновогПеткаприхватасаискрениминевинимодушевље

1 Зиновјев,А. (1999)Великапрекретница,Београд:Нашдом–L’aged’
homme,стр.68.

2 Хофбауер,Х.(2012)Нарученаистина,купљенаправда–колонијализам
Европскеуније,Београд:Јасен,стр.104.
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њемкакојетоДанијелДефоописаопочеткомXVIIIвека,
азападњачкапотрошачкараскош,наградицакаозакућног
љубимца,стижеодмахзаодабранеалиисаобећањимада
ћебитизасве,јерћеускоросвибити–средњакласа.Или,
акосесупротставекаоСрбидеведесетих,ондасу„ружни,
прљави,зли”,имадаплатеи–уимперијалномредуствари
сународ за одстрел: „Запад јепогрешиошто јепоследње
четиригодинеСрбетретираокаорационалнељудескоји
масеможерасправљати,преговарати,правитикомпромиси
идоговори.Уствари,онипоштујујединосилуилинедво
смисленуи уверљивупретњуда ће она бити ‘употребље
на’”.ОвојемисаоРичардаХолбрука(RichardCharlesAlbert
Holbrooke)изњеговекњигенасловљенекао„Мојамисија”.
Мисијаједногдемократе.Репрезентативногпримеркадемо
кратскекултуре.

Такосебучноибескомпромисноуколонијамасејесеме„де
мократскекултуре”,алигенетскимодификованекаоштојеи
самаколонијалнадемократијагенетскимодификованоблик
управљањаодоногидеала–„владавиненарода,однародаи
занарод”(АбрахамЛинколн)адоуправљањаимперијалних
бирократскихструктураколонијалним,каоштобиописао
АлександарПанарин(АлександарПанарин),„одбаченим”и
презрениммасамаиз„четвртогсвета”,иза„америчкина
ционалниинтерес”.

Типроцесисеодигравајуукоординатномсистемунекакве
политичкекултуреили„политичкекултуре”.

Култураје,унајширемсмислу,„начиннакојиљудиживе”,
а што социолози и антрополози разликују од „природе”.
Културучовекствараионасепреносисагенерацијенаге
нерацију,заразликуод„биолошкогнаслеђа”којемуједа
тост.Политичкакултура, каоподсистем, сепреносиуна
шим главама кроз „наше идеје, вредности и претпоставке
отомекакобидруштвотребалодабудеорганизовано,као
иочекивања,надањаистраховањаодвласти”.Ито„како
мивидимодруштвоукомеживимо”сматраЕндруХејвуд
(AndrewHeywood)„можебитиважнијеодњеговестварне
структуремоћиирасподелересурса...Перцепцијанесамо
даможедабудеважнијаодстварности,већпрактичноможе
дабудестварност”.3[И,ваљаразликовати„политичкукул
туру“одјавногмњењајерона(политичкакултура)„облику
јетрајневредностианедневнореаговањељудинаодређене
политикеипроблеме”.]

3 Хејвуд,Е.(2004)Политика,Београд:Клио,стр.379.
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Питањеутемељеностииаутентичностиполитичкекултуре
није никаква маргиналија.Веровањељуди, симболи ињи
ховевредности,честопотцењениодвулгарногполитичког
прагматизма, у ствари су, основа на којој стоји чињеница
„дали(људи)сматрајусвојсистемзаконитим,односноле
гитимним.Легитимитетје,дакле,кључанзаполитичкуста
билностипредстављаизворопстанкаиуспехарежима”.4
Ендру Хејвуд, кредибилан амерички аутор, инсистира на
„свом”систему,јеракосистемније„наш“политичкакулту
ра–нијеважнодалиједемократска(којаинсистиранапар
тиципативности), поданичкаилипарохијална  –поставља
ипојединцаидруштвоугард„против”.Талогикадруштва
важиоткадпостојеполитичкеорганизације:онемогубити
нашеилиснагакојесунасокупирале.Стањеокупираности
јеисторијскилегитимно,алијеставпремањемуначелно–
ставодбацивања,чакиуслучајудаоно,евентуално,доноси
друштвуматеријалнукорист.

Покушај промене те историјске константе је западњачки
продукт„индустријасвести”(BewusstseinIndustrie),aзако
јујеХансМагнусЕнцесбергер(HansMagnusEnzensberger)
јошшездесетихтврдиодаје„кључнаиндустријаXXвека”.
Тихгодинајејошважилокаоочигледнода„гдегодседанас
окупираилиослободинекависокоразвијеназемља,гдегод
дођедодржавногудара,револуције,превратановирежим
неосвајапутевеисредстватешкеиндустрије,негорадио
станице,штампарије,телеграфскеслужбе”.5Анализапосле
дицајепоказивала„успон”тогнапора.Индустријасвести
јепосталастањедуха.„Којегосподар,акослуганерешава
сесамонаосновутогакорасполажекапиталом,фабрикама
иоружјем–негоштодаље,тојасније–корасполажесве
шћудругих”.6Индустрија свести је друштвена константа.
„Већданас...немавластикојасеможеодрећитихделова
ња”,констатујеХансМагнусЕнцесбергер.

Ипак,поштосучињенице„тврдоглаве”,посленекогвреме
намаса на којој се изводи операција позападњавања поч
недасхватадавеликаобећањаникаднећебитииспуњена.
Средњакласаионакотанка,нестаје.Али,походпозапад
њавањасенеосврћенатајрезултат.Онимаијаснулогику
и ред: „дискредитовати све основне атрибуте друштвеног
уређењаземљекојујепотребнопозападњачити;дестабили
зовати је;допринетикризиекономије,државногапаратаи

4 Исто,стр.379.
5 Енцесбергер,Х.М.(1980)Немачка,Немачкаизмеђуосталог,Београд:

БИГЗ,стр.10.
6 Исто,стр.13.
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идеологије;поцепатистановништвоземљенанепријатељ
скегрупе,атомизиратига,подржаватисвеопозиционепо
крете,поткупитиинтелектуалнуелитуипривилегованесло
јеве;истовременовршитипропагандуоврлинамазападног
начинаживота;подстицатизавистмеђустановништвомзе
мљекојасепозападњачујепремазападномизобиљу;ствара
тиилузијудајеовоизобиљедостижноунајкраћеммогућем
року уколикоњегова земља ступи на пут трансформације
позападнимобрасцима;заразитинародпороцимазападног
друштва,представљајућипорокекаоврлине,каоистинско
испољавањеслободеличности;пружитипомоћземљикоја
сепозападњачујеуонојмери,укојојсекористиразарање
њенеекономије,рађапаразитизаму земљи,ствараЗападу
репутацијанесебичногспасиоцапозападњенеземљеодма
нањеногпређашњегначинаживота”.7Цитатјестеприлич
нодуг,алитешкојеоворећисамањеречи.

II

Постојинемалидеоданашњесрпскеекспертскеелитеко
јибиоваквимочигледностимамогаоприговоритизатошто
их јеуочиоинтелектуалацАлександарЗиновјев(Алексан
дарАлександровичЗиновьев).Зиновјевусепризнаједа је
тачноописаомраксовјетскогбирократизма,алисенање
говупозну„критикузападнехегемоније”гледасуздржано.
ЗатоделујеуверљивијекадсепозоветеинаИванаКрастева
(ИванКрыстев) који једеценијуипокасније „на терену”
уочиодасу,например,„балканскедемократијеполитички
режимиукојимасугласачислободнидамењајувладе,али
суврлоограничениумењањуполитике.Билокакавприти
сак одоздо аутоматски је окарактерисан као ‘популистич
ки’”,азависностодЗападаунапрединеупитнодиктирада
се„демократизацијасхватакаоприлагођавањестандардима
Европскеуније”.АустријскиауторХанесХофбауер(Hannes
Hofbauer)ћетодиректноназвати„колонијализамЕвропске
уније”.Такосеживиспарадоксомда„међународнифактор”
безкогадемократизацијанебиималагарантнилист„неви
диништалошеутомештопартиједобијајуизбореиграјући
накартупопулизма,авладајуиграјућинакартуММФа”.8

Иовакоуљуднореченоовозвучипоразно:уколонијалним
демократијаманародништанеможедапроменинитида
одлучујеосвојојсудбини.Онсамослужидау„демократ

7 Зиновјев,А. (1999)Великапрекретница,Београд:Нашдом–L’aged’
homme,стр.69.

8 Крастев,И.(2004)Замкаенфлексибилности–фрустрираанадруштва,
слабедржавеидемократија,Београд:ПрограмзаразвојУНиБеоград
скифондзаполитичкуизузетност,стр.29.
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скомвеку”[такојеЛипсет(SeymourMartinLipset)означио
XXвек]дајепокрићедасеодлукекојесуодстварногзнача
ја,асвакакоседоносеизванутицајадемоса,могуназвати
„демократске”.Колонијалне окупације су биле суровије и
несофистицираније,алинеупоредивотранспарентније,од
говорнијепремаКолонијии,усвакомпогледу,моралније.

Таманипулацијасеуполитичкомпрагматизмуоверавакао
„појамуспехареформи”иакојеона„дугорочногледаноде
структивна”,јерствараопасностање„константногнеуспе
хагласачадаизгласајупроменуполитике”.Крастевупозо
равадато„можедовестинавластпартијукојајесуштински
антисистемска”, аи „раздвајаизборнукампањуи стварну
применувласти,течининемогућимдаполитичариодгова
рајузасвојепоступке”.То јавнукомуникацијупретварау
бестиднуразменуголихлажи,ајавномњењејебаруштинау
којојтрунувеликиидеалииузвишенаобећања–адруштво
вишениочемунезнаништа.Крастевподсећадајевели
кабукаококорупције,(најомиљенијатемазаразгаљивање
видика уморног демоса) коју толико подгрејавају спољни
фактори,уствари,деломстварнакорупција,алинемање
„ескалацијаантикорупцијскеперцепције”.„Студијеспрове
денеодстранеЦентразалибералнестратегијепоказалесу
даантикорупцијскаосећањауБугарскојнисуутоликојме
рипоследицестварногстепенакорупције,коликопотпуног
разочарењарезултатиматранзицијеиповећањадруштвене
неједнакостиуопште”.9

Светодоноси„културуцинизма”укојој„људиверујудасу
њиховинапориосуђенинапропастидаћерезултатисве
габитинеуспех”–70одстоБугарасесматрагубитницима
транзиције,њих62одсто„бижелелодаживиунекомдру
гомвремену.СтатистикаизМакедонијејошјевишезастра
шујућа. На питање да ли сматрају да, уопштено гледано,
Македонија иде у правом смеру, 62 процента грађана ове
државеодговорилоје‘не’,асамо12проценатаодобравапут
којимјеМакедонијакренула”.10Психологијаћорсокакапо
дигнутанапажљивоисвакодневнограђеномосећањуинфе
риорностиуодносунаИмперију–дагдегоддасамкренеш
нигденећешстићи–константнојестањеколонијализоване
колективнесвести.

УсвомочајањуљудинаБалканусуверовалиудобренамере
„међународнезаједнице”,каковоледасебезовуСАДиЕУ,
иочекивалирационалнупомоћ.Али„међународниактери...
некажњавајуелитузбогкршењаобећањадатихбирачима,

9 Исто,стр.25.
10Исто,стр.8.



370

СЛОБОДАН РЕЉИЋ

већ их, напротив охрабрују да то ураде.Међународна за
једница кажњава владе које неиспуњавају обавезе према
ММФу,алинијезаинтересованадаутврдидокојемерепо
литичари испуњавају обећања дата бирачима”.11 „Међуна
родназаједница”дозвољавадасетадржавапозиванасуве
ренитетмимикрично,алинеидасепонашасуверено.Она
сетрудида„натерену”нађедомаћекадровекојинеуморно
објашњавајукакојетонормално.

Ради сена систематскомпретварањудржавеу „територи
ју”,безикаквогиекономскогсуверенитета,чакисазабра
ном помишљања на могућност самосталности на економ
скомплану. „Земљебившег совјетског блока, које супро
шле транзицију од социјалистичког, нетржишног система
у тржишни капитализам... биле су врло рањиве”, подсећа
економски историчар Иван Т. Беренд (Iván Tibor Berend)
икаотаквепосталесу„јакозависнеодмоћнихекономија
Европе”. Једанодкључнихпоказатеља јеконтролатокова
новца– „јер је, упросеку, 87%њиховогбанкарског капи
талабилоурукамазападнихбанака...такодајеупериоду
20052008,88%румунског,96%словачкоги99%естонског“
банкарскогсектораузападномвласништву.Земљеисточне
Европесу,традиционално,слабијеиндустријализованеау
њиховакултурнаправилаиобичајесуукорењенедругачије
перцепцијекапитализма.„СељачкадруштванаБалкануно
сејакколективистичкиантикапиталистичкилегалитет...То
јеисторијскапоследица”.12

Историјаихјенаучиладаикад„стижу”западнидарови
су данајски.Али сваки пут, како то бива у сиромаштву и
распаду,западнисјајипропагандаутичуинањиховнагон
запохлепомкојиимподгреванадудаиони,утрену,могу
постатибогатијиимоћнији.Таконештоуисторијинебива.
А„парадигматранзиције”какосеназивапогледнасавтај
мутљаг„честоневидикакограђанидоживљавајуполитич
кирежимсвоједржаве”.Затоонимогудаузвратетихимпо
казивањемочајања:„Резултатовогајестедаграђанигласају
против влада које су хваљене и ‘рангиране’ од стране За
пада”.13Ализатоимнату„пасивнурезистенцију”следује
систематско„ружењенарода”.„Међународназаједница”то
радирутински.

11Исто,стр.30.
12Berend, I. T. (2013)Europe in Crisis – Bolt from the blue?,NewYork:

Routledge,р.36.
13Крастев,И.(2004)Замканефлексибилности–фрустриранадруштва,
слабедржавеидемократија,Београд:ПрограмзаразвојУНиБеоград
скифондзаполитичкуизузетност,стр.14.
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III

НорвешкиекономистаЕрикРајнерт(ErikS.Reinert)тврди
дасуовакоусмерениидиктираниекономскитоковиуколо
нијалнимдемократијама„МоргентауовпланзаТрећисвет”.
Наиме, амерички министар финансија Хенри Моргентау
(19341945)(HenryMorgenthau)каоодговорнапитањешта
саНемачкомкојајезасамо30годиназапочеладвасветска
рата – сматрао јенајбољимрешењем дату земљутреба
деиндустријализовати.„Свеиндустријскемашинетребало
јеуклонити,арудникепопунитиводомицементом...план–
сусавезнициприхватилинасастанкууКанади1943.ионје
покренутчимјеНемачкакапитулирала1945“.14Збогвели
когстрахаодекспанзијекомунистичкогИстока,Монргента
уовпланје„тихозаустављен”ипокренутјеМаршаловплан
„којијезациљимаопотпуносупротнуидеју...реиндустри
јализацијуНемачкеиостатка(западне),Европе”.15

Кадјеполавекакасније,послепадаБерлинскогзида,поче
ладеиндустријализацијаземаљадругогблокаиТрећегсве
та,повампириосеиМоргентауовплан.„Слабеиндустриј
скедржавеуДругомиТрећемсветубилесуизложенешок
терапији,понекадсеотварајућизаслободнутрговинупреко
ноћи. Нације каошто је, рецимо,Монголија, изгубиле су
око90%својенетакомалеиндустријеурокуод23године;
уземљамакаоштосуПеруиРусија,половинаиндустриј
скихраднихместајенесталазасамопаргодина,доксусе,
истовремено,реалнеплатепреполовиле...Глобализацијаје
посталанеоколонијализамкојинастаје крозde factoМор
гентауовплан:колонија јеусуштинидржавакојаимадо
зволудапроизводисамосировине”.16Главниинструменти
заспровођењетог„плана”суСветскабанкаиММФ,који
сеупорносветупредстављајукаодобротвориинесебично
нудесавете.

Професор Рајнерт је у невеликој али драгоценој књижи
ци„Глобалнаекономија–какосубогатипосталибогати
и зашто сиромашни постају сиромашнији” одговорио и
накључнуморалнудилемукоја,очигледномучисамоси
ромашне. Наиме, пред једно његово предавање у Аруши,
Танзанија,маја2003,питаогајетанзанијскигенерал,члан
парламента:„‘Прочитаосамоноштостенаписалииимам
самоједнопитање’,рекаоје.‘Далинаснамернотерајууне

14РеинертС.Е.(2006)Глобалнаекономија–какосубогатипосталибога
тиизаштосиромашнипостајусиромашнији,Београд:ЧигојаШтампа,
стр.99.

15Исто,стр.101.
16Исто,стр.123.
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развијеност?’”Одговорзаслужуједабудецитиран:„Стекао
сампоштовањепремакрупномгенералупуномдуха, који
се показао као способан председавајући на састанку пар
ламента тог јутра. (Радисео заседању заједничкогисточ
ноафричкогпарламентаКеније,УгандеиТанзаније,прим.
С.Р.).Налазилисмосеушаторунасредстареплантажека
фекојајезатворена,јерсунискецененасветскомтржишту
учиниле да ју је непрофитабилно издржавати, упркосми
нималнимплатама.ОднеколицинеиндустријакојејеТан
занијаимала,већинајенесталатокоммногогодинаупорне
политике структурних реформиСветске банкеиММФа.
Незапосленостисиромаштвобилисусвудаоконас.

‘Искрено,видимсамодвамогућаодговора’,одговориосам
генералу.‘Илиторадеизнезнања,илизбогтогаштосузли.
Икомбинацијаовихфакторанаравнојемогућа.Мождамо
жеморећидасистемтераљудедатораде.’‘Хвала’,речеон,
‘самомејетоинтересовало.’Могаосамдадодамдапосле
Другогсветскограта,‘системмејенатераодаторадим’није
вишеприхватљиваргумент”.17

Јер,управосуСАДкадсерадилооЗападнојНемачкој,Јапа
нуилиЈужнојКореји,као„штиту”тзв.„слободногсвета”,
неупитно знале да је индустријализација најјаче оружје.
„Кадајеопасностодкомунизмапрошла,САДсупокрену
леполитикукоја јеималасупротанефекатусиромашним
државама и која је забрињавајуће слична старој енглеској
колонијалнојполитици”.18Ималисмисла,у„демократској
култури“ каква нам се имплементира, искрено се питати:
„Заштотовишенезнају?Илијелогичнијезапитатисе:За
штосенезаштитимоодовакоспровођеногпозападњавања?
Тојепитањеопстанка.Акосеминеборимониконасдруги
заштити неће. Народи без способности самоодбране сиђу
саисторијскепозорницемеђуодумрлекултуренародако
ји су „једном свесно прихватили понижење, предали се и
продали”.

Увреме„великетранзиције”каооправдањесеможеузима
тидасумногинародиусличномположају.Јеркадјеједном
„планзаживео”,тојевећцивилизацијскамашиназапљач
ку:“Европска унија и ММФ инсталирају своје монетарне
саветекојиизводеинтервенцијеунационалнимбуџетима...
Све овемере гарантују константан одлив капитала из пе
риферијеЕУуцентревеликихконцерна.Враћањедобити
остварене на основу инвестираног капитала из године у
годинузнатнопремашујеновеинвестиције...у2010...сли

17Исто,стр.130.
18Исто.
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кајеизгледала:10,5милијардиевраодливенокаодобитна
основууложеногкапиталаизЧешке(притомсуновеинве
стицијеизносилесамо5милијарди),12милијардиевраод
лилосеизПољске(уз7милијардиновихинвестиција)и6
милијардиизМађарске(узновеинвестицијеуизносуод1,5
милијарди)”.19Иначе,угодинивеликогслома„2008.годи
непросечнастопарепатрираногпрофита(којијевраћениз
ИсточнеЕвропе,прим.С.Р.)наосновууложеногпрофитаје
70%“.20Овојенајвишастопа„у20годишњојисторијине
равноправниходносаистокаизападаевропскогконтинен
та”.Разлог–Великакриза.

IV

Крозпрашинуподигнутуодвеликихдруштвенихразвалина
јездименаџерскокапиталистичкафалангасалаптоповима
исвојимправилима,својом(не)етиком;бучна,арогантнаи
бруталнаонарегрутујеисараднике„натерену”–људело
шихкарактера, несклонепоштовањуреда, бескрупулозне,
сурове, склоне свакој врсти преузимања, разношења или
отимања.Тајпроцессеондасасвимозбиљноназива„хар
монизација”инањојпреданорадеодредитранснационалне
бирократскошићарџијскевојскеодБриселаиВашингтона,
прекозападнихпрестоницадолокалнихНВОмисионараи
на брзину едукованих егзекутора из државних ресурса на
свимнивоима.

Свитиизвођачирадовасу,украјњојлинији,део„новегло
балне аристократије” (Кристофер Лаш) (Cristopher Lasch)
којуодликује„континуиранафасцинацијакапиталистичким
тржиштем и њихова френетична потрага за профитом”.21
Наступајукаонекадхистеричнитрагачизазлатомчијижи
вотнициљстајеунемогућностдасеодупрузовупреконоћ
ногбогаћења.А„њиховалојалност–акотајизразуовом
контекстувећсампосебинијеанахрон–интернационална,
анерегионална,националнаилилокална“.22Ценуподиза
њановеглобалнекласесуплатилииплаћајусредњаирад
ничка класа.Борбапротивовогпаразита, иначе  јемного
сложенијанегоукласичномбуржоаскомдруштву.Иданас
вишенијепроблемутомедаконтроланадњомпостајене
могућа штосуштинскиугрожаваосновниконцептдемо
кратијевећје„речовероватноћидаћемоизгубитинацио

19Хофбауер,Х.(2012)Нарученаистина,купљенаправда–колонијализам
Европскеуније,Београд:Јасен,стр.19.

20Исто,стр.48.
21Лаш,К.(1996)Побунаелитаииздајадемократије,НовиСад:Светови,

стр.3637.
22Исто,стр.37.
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налнудемократију,адобитиотуђенуиарогантну,глобалну
аристократију”.23

ТимесепозабавиоАлександарС.Панарин,рускисоциолог,
којијестимслојемимаоискуствениконтакт.Онуказујена
кључнуособинуновеелитенаевропскомИстоку („запад
њака”,„модернизатора”,„европејаца”):даона„нећедаче
карезултатемодернизацијезаједносасопственимнародом,
већхоћеодмахдаживиу‘богатомцивилизацијскомпросто
ру’ као кооптираничлан глобалног елитног друштва”.Тaj
деодруштвасталнопретиодласком,а,иначе,се„школује
илечиуиностранству,забављасеуиностранству,духовно
живиуиностранству.Стогаонакојатребадабринеобла
гостањународавишеуопштенијезаинтересованазадомаће
школе,болницеилипозоришта”.24

Каопоследицате„издајеелита”настајеентитетзакоји је
и„трећисвет”нешто–иПанаринтоназива„четвртисвет“
или „простор одбачених”. А онда отуђена елита креће у
крсташкиратзадоказивањеаутохтонекривицесамогнаро
даза–катастрофалностање.Несамодаихпљачкају,дра
стичносиромашеилишавајуелементарнихљудскихправа,
негосе„трудедаихдискредитујусвимсредствима”,апо
најбољимколонијалнимобрасцима.„Организаториогромне
деиндустријализације,којајелишиламилионеправанарад,
причајуонепоправљивојлењости‘овога’народа.Ликвида
торисоцијалнедржаве,којисулишилиженесвихсоцијал
них права и довели их у ситуацију да продају своје тело,
беснепротивпропадањаморала.Културтрегеривестерни
зације,којисупожурилидадискредитујународнукултуруи
морал,којисуподподозрењемдасутрадиционалистички,
вриштеолумпенскојпсихологијинижихнароднихслојева.
Једномречју,свимпрогоњенимаисумњивимаакојисунеа
даптиранинасветскотржиштепришиваседасуотпадници,
непријатељисавременецивилизације“.Панариннајављује
„дајепропагандниратснеадаптираномвећиномсветскеи
националнепериферијесамоприпремазафизичконасиље
игеноцидкојићеуследити”.25

Смештајући их у „антилиберални лоби”, СлободанАнто
нић  јеелитуколонијалнедемократијевидеоучетирико
лонекојенаступајуупоредоикоординирано:„међународне

23Антонић,С.(2008)КултурниратуСрбији,Београд:Заводзауџбенике
инаставнасредства,стр.23.

24Панарин,А.С.(2001)Народбезэлиты:междуотчаяниеминадеждой,
Наш современник бр. 11, Москва; http://derzava.com/art_desc.
php?aid=259#ixzz2PsCqQjYy

25Исто.
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бирократе...изБриселаилиВашингтонасвеједно,задуже
низа‘реконструкцију’или‘интеграцију’источноевропских
друштава”.Узњихсуамбасадоризападнихдржава,службе
нициамеричкихиевропскихагенцијаза„реформе”и„раз
вој”(USAID,EuroeanAgencyforReconstuction,TheEuropean
Commission’sDelegation,StabilityPact,итд),затимпредстав
нициглобалнихневладинихорганизација(FreedomHouse,
Amnesty International,Transparency International,The Inter
national Crisis Group – ICG, The International Republican
Institute,NDI–NationalDemocraticInstitute,FridrichEbert
Stiftung,KonradAdenauerStiftung,итд),атусуипредстав
ници међународних финансијских институција (Светска
банка, ММФ, СТО, итд). Та уиграна екипа која одаје, на
првипоглед,утисакразуђеногфронтапроцесадемократи
зације,уствари,наједнообразанначинпрепарирадржавне
службеислужбенике,универзитетеимедије,засинхрони
зовану акцију на остваривању интереса западних држава;
те домаће снаге,људи од западног поверења, „својеврсни
‘реформскомодернизацијски’ сталеж страначких полити
чара и државних администратора”.26 У акцији на терену
„њихов задатак је да строго спроводе упутства (спољних)
евалуатора”,азатосу„награђенимогућношћунеограниче
непљачке(наравно,самовластитедржавеивластитогнаро
да)”;бизнисменисутудаобезбеде„‘отворено’и‘стабилно’
тржиште.Штозаправозначидасеморауклонитидржава
каоконкурентнивласникилипредузетникчакиустрате
шкимгранама.Адомаћестановништвомораискључитииз
власништва или управљања. Али, најважнији задатак ове
фракцијејестеобезбеђењеновчанихнаградареформатори
ма(аливрлочестоиевалуаторима)крозсистемскукоруп
цију”.Инакрајутогланцасумисионари„меснаподружни
цатранснационалнеопслужујућекласе(ServiceClass).Тоје
домаћаакадемска,медијскаикултурнаелитакојапроповеда
иодржаваидеологију‘реформе’,‘модернизације’и‘евроа
тлантскеинтеграције’”.27

V

Колонијалнојдемократији,пологичномимперијалномре
ду следује колонијални третман и – прилагођена колони
јална политичка култура. То је све историјски утемељено
иканалисано,каоштојепоказаоЕдвардСаид(EdwardW.
Said) у класичном делу „Оријентализам”.На пример, оно
штосеназива„идејомЕвропе,колективнимпојмомо‘нама’

26Антонић, С. (2009) Елита, грађанство и слаба држава, Београд:
Службенигласник,стр.36.

27Исто,стр.37.
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Европљанима,каосупротнимсвим‘онима’неЕвропљани
ма;иодиста,имаразлогада се тврдида јеуправо главна
компонентаевропскекултуреоноштојетукултуруучини
лохегемономкакоунутартакоиизванЕвропе:наиме,иде
ја европскогидентитета који је надмоћану односуна све
неевропскенародеикултуре”.28Тоје„идеолошкипродор
универзализмакојипочиванаосећањузападноримскекул
турненадмоћичијијеврхунацданасупозивунаратзапо
штовањељудскихправа”.29

ТајзакључакнијеновиОријентнијејединаинспирацијаза
европскихегемонизам.ИмавекипокакојеиНиколајДани
левски(НиколайЯковлевичДанилевский)усвевременској
књизиРусијаиЕвропарасправљаотезуданеспоразумита
двакључнаентитетанашецивилизациједолазеотудштосе
онислабопознајумеђусобно.„ЗаштоЕвропа,којасвезна,
одсанскритскогјезикадоирокешкихговора,одзаконакре
тања сложених система звезда до састава микроскопских
организама,непознајесамоРусију?”Неможемојаснораз
уметикако су ти аргументи звучаликрајемXIXвека, али
данасизгледајукаодастариНиколајседигоренегде,гледа
метежунашојдолиниипише–блог.„Европанезназато
штожелиданезнаили,бољеречено,знаоноликоколико
хоће,тј.какоодговарањенимпредрасудама,страстима,по
носу,мржњиипрезиру.“Закључакјепрост:„Стварјеутоме
данасЕвропанепризнајезасвоје”.30

Саидјеутврдиосвудубинуираширеносттекултурнечи
њенице, те да она увелико превазилазиРобинзонаКрусоа
ДанијелаДефаида јеодноспремаПеткузаконитостање
западноевропскогдуха:„Модерномспецијалистизавикто
ријанскипериоднећетребатимногодапризнадасухероји
либералнекултуре,каквисубилиЏонСтујартМил,Арнолд,
Карлајл,Њумен,Маколи,Раскин,ЏорџЕлиот,пачакиДи
кенс,ималиврлоодређенепогледенарасуиимперијализам,
којећемоврлолаконаћинаделууњиховимсписима...Иста
врстапарадоксаможесенаћиикодМаркса“.31

Поштојеутицајсоцијалистичкихидејананашпростореви
дентанважно је разуметиида суКарлМарксиФридрих
Енглес, сагласно германској културиукоју суутемељени,

28Саид, Е. Л. (2000) Орјентализам, Београд: Библиотека XX век,
стр.1617.

29Хофбауер,Х.(2012)Нарученаистина,купљенаправда–колонијализам
Европскеуније,Београд:Јасен,стр.13.

30Данилевски,Н. (1994)РусијаиЕвропа,Београд:СлужбенилистСРЈ,
стр.83.

31Саид,Е.Л.(2000)Орјентализам,Београд:БиблиотекаXXвек,стр.26.
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подразумевалидапостојезрели,европскинародиионико
јиманедостају„историјски,географски,политичкииинду
стријски предуслови самосталности и животне способно
сти“–штосуоне1848.таксативнонабројано,поњима,би
лиЧеси,Словаци,Хрвати,СрбииУкрајинци(hr.wikipedia.
org,одредница„расизам”).

Антиславизам је био нештошто је било тешко заобићи у
томдруштву,азатоинијебилопотребениприкриватига.
Чуђењенадњимјеизнекихпотоњихвремена.„Дасесло
венским варварима крваво освети, изразио је жељу Фри
дрих Енгелс у чланку који се појавио 15. јануара 1849. у
NeueRheinischeZeitungу”.32БескодЕнгелса јепробудило
учешће Бана Јелачића у гушењу револуције уАустрији и
Мађарској.Итомује„далозаправодатзв.ЈужнимСлове
нимаприпишеконтрареволуционарнаубеђењаиназорепо
чемусеразликујуодНемаца,ПољакаиМађаракојисусе,
поњему,активноуплиталиуисторијуипредстављајуноси
оцепрогреса”.33Затобитинародиморали„заједносаслич
ниммалиминеисторијскимотпадимаируинамаоднарода,
данестанусалицаземљеуследећемсветскомрату”кадаће
историја„збрисатисаземљинекугленесамореакционарне
класеидинастијенегоичитавереакционарненароде.Тоје
такођепрогрес”.34

Професор савремене историје на берлинском Слободном
универзитету Волфганг Виперман (WolfgangWippermann)
подсећадатајдугимаршодХегеловетезео„постојањуне
историјскихнарода”,прекоМаксаВебера,Маркса,Кауцког
пасведосавременихмислилацаносиусебииједан„анти
словенскикод”:“Чиниседајеуправоулевичарскимкруго
вима[данас]шикдасепричајувицевиоглупимПољацима,
да се говори о деспотској владавиниПутина као типично
рускојиуопштесеузбуђиватизбогзаосталостиикрволоч
ностиСловенанаКосовуибилогдедругде”.35

Упознатомтексту„Бестијалностихуманост”,објављеном
унемачкоммагазину„Цајт”увремеНАТОбомбардовања
Србије, Јирген Хабермас (Jürgen Habermas) је бесправну
агресијунасуверенуземљу,балканскуисловенску,правдао
„успостављањем–уместомеђународногправа–космопо
литскогпројекта”,алипоштотоделујеправноанахроноа
логичкинеутемељеноондаседаонаактуелизовањестарих

32Wippermann,W.(2007)AndenslawischeBarbarenblutigeRachenehmen–
ÜberlinkenundrechtenAntislawismus,Berlin:Phase2

33Исто.
34Исто.
35Исто.
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ауторитета.„ОвајетрадицијапостојалаикоднасодКанта
доКелзена.Алињутексадједнанемачкавладазаистасхва
та озбиљно”.36 Хабермаса српски национализам „највише
подсећананемачкогисторичараикњижевникаЕрнстМо
рицАрнта.ПознатоједајеАрнтусвомчетверотомномделу
GeistderZeit(180618)иубројнимпатриотскимпесмамаи
политичкимпамфлетима…допринеоартикулисањуотпора
НемацаНаполеоновојинвазијииформулисањусвестионе
мачкомнационалномјединству”.37ПрофесорВераВратуша
тумачиХабермасоводезавуисањесрпскепозицијетимешто
он„оваквимпоређењем...сугеришедаједеветнаестовеков
нидржавотворнинационализамисторијскипревазиђен,без
обзираокојемсенародурадило.Хабермасмеђутимнигде
несугеришедабиуимепревазиђеностинационализматре
балопоновоподелитиНемачкунаниздржавица,илибарем
надве,каопослеДругогсветскограта”.38

Позиција империјалне моћи значи право на мишљење о
производњи једнократнихправила,кадХабермасцинично
констатуједа„самоовлашћивањеНАТОа”даизвршиагре
сију„несмедапостанеправило”.ШтоједозвољеноИмпе
ријинеостављамогућностдапостанеправозадруге.„Он
дакленезаузимапринципијелностановиштеинедоводиу
питањелегитимносткршењаважећегмеђународногправа
иуслучајуЈугославије.Кантовскикатегоричкиимператив
моралногделања–нечинидругомештонежелишдадруги
учини теби,Хабермас је замениомакијавелистичкоммак
симомдациљоправдавасредство,нарочитоакосидовољ
номоћан да спречишда исто средство буде употребљено
противтебе”.39

Хабермасов приступ произилази из западног секуларног
универзализма,који,„попутримскогпапства,нетрпиника
каврелативизам“авећјепостао„основаједненовемисије
којатребададонесеиупоследњикутаксветавредностикао
штосудемократијаитржишнапривреда,адасепритомне
узимајууобзирникаквелокалнеодноснонационалнеили
религиознеспецифичности.Демократијасепритомсхвата
као грађанскопарламентарна док се кредо тржишне при
вреденескривенопредстављакаоекономскиекспанзиони

36Хабермас,Ј.(1999)Бестијалностихуманост–ратнагранициправаи
морала,Реч–часописзакњижевност,културуидруштвенапитања1/55,
Београд,стр.102106.

37ВратушаЖуњић,В.(2000)Трансформацијакритичкетеоријеуапологи
јууделуЈиргенаХабермаса,Социолошкипрегледбр.12,вол.XXXIV,
стр.2347;стр.38.

38Исто,стр.38.
39Исто,стр.40.
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замнајснажнијихкапиталгрупа”.40Тојенеизбежаноквиру
којемсеодигравачитавпроцес.

VI

Kолонијална демократија „понизу карактеристика, јена
ставакпретходнеколонијалнестратегијезападноевропских
земаља”,алиje,ипак,иновапојава.Јер,таквадемократи
ја„нијерезултатприроднееволуциједатеземљенаоснову
њених унутрашњих услова и законитости њеног историј
скиформираногсоцијалнополитичкогустројства”.41Онаје
спољанаметнутаиподупиресеколонијалниммерама;ве
ликеземљеседезинтегришу(СССР,Југославија),мањееко
номскиколонизују,акаоманипулацијасекористеи„идеја
ослобођењаинационалненезависности”.

Упропаганднимкампањамакојепунезваничнатумачења,
школске садржаје и медијске интерпретације демократија
се представља као цивилизацијски неупитна универзална
вредностиоспораватекудосеткама.Омиљенајеонакојасе
приписујеВинстонуЧерчилукоји,докгледакроздимкоји
седижеизнаддебелецигаре,онакошеретскивели:„Демо
кратијајенајлошијадржавнаформа,акоизузмемосвеоста
ле.”У томколективном стању „покондирене тикве” отпа
дапродубљенијесамопосматрањеукомебисенатостање
гледалоикаонадемократскиелитизамдаједемократи
ја,каоштојеписаоЈозефШумпетер(JosephAloisSchum
peter)срединомпрошлогвека,тек„владавинаподржавана
однарода“идасесводинамогућностнародадаприхвати
илиодбијеонекојињимииначевладају,атосукорпора
тивничелницитзв.„менаџерскекласе”иполитичкаелита.
Уколонијалнојдемократијитакваврстаувиђањасуштине
друштвениходноса,којиседруштвунамећу,жигошесекао
„губљењевремена”.

Земљи се, иначе, не одузима формалност суверенитета и
„сњомсе успостављају односи као са тобожеравноправ
нимпартнером”.42Стварајусецентриекономијепозапад
номобрасцу„подконтроломзападнихбанакаиконцерна”;
спољашњи обрасци демократије се користе као „средства
једногсасвимнедемократскогсистема”;незнатандеоста
новништва јепоткупљендабисемоглаобављатиекспло
атација целог друштва; „колонизована земља се у сваком

40Хофбауер,Х.(2012)Нарученаистина,купљенаправда–колонијализам
Европскеуније,Београд:Јасен,стр.120.

41Зиновјев,А. (1999)Великапрекретница,Београд:Нашдом–L’aged’
homme,стр.70.

42Исто,стр.70.
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погледу доводи до таквог стања да постаје неспособна за
самосталну егзистенцију; десеткује се војска, национална
културасепретвараубаруштинуизкојерасте„псеудокул
туразападњаштва”.И:„масамастановништвасенудисуро
гатдемократијеувидураспуштености,слабљењаконтроле
одстраневласти,приступачнезабаве,препуштеностсамом
себи,системвредностикојиослобађаљудеодтруданадсо
бомиодморалнихограничења”.43

Запад (истинане самоуколонијама)уништавамогућност
опстанка„жариштаизкогабимоглоизникнутинештоспо
собно зановиоблик еволуције... Запад, освајајући свет за
свој рачун, уништава сваки могући конкурентски заметак
другачијееволуције”.44

„Демократскакултура”којанастајекаопоследицапроцеса
позападњавања ствара културну периферију у којој је до
стигнућеуметносткопирања,ауметницисујавнопоносни
збогсвоје„покондирености”истањаинфериорности,апу
блика–тојепубликапровинцијечијасвестживисувере
њемдаје„светнегдедругде”идасечитавживотграђанина
сводиначекањедаоднекуддођеНекоилистигнеНешточе
мусеморанатренприближитииодтогсећањаживети.Та
квакултураодсустваамбиција,културапасивности,култура
покорностијепродуктвеликезападнеиндустријесвестиа
којанеупитнонасељаванашејавнесервисе,заузимаводеће
позиције унашимкомерцијалниммедијимаи „заслужује”
подршкунашихминистарстава.Сасвимокрајнашегјавног
мнењапромичеполитичкинекоректнакултура,културана
ше традиције, на чему се формира култура отпора поза
падњавању,којајеунекојдимензијикреативна–ачијиће
успеси(аконисунекимслучајемуспелидапређугранице
нашихзваничнихијавнихограничења,каоКустурица,нпр,
иливашаруГучи)битипрезрени,њенадостигнућацепана
игаженаауметнициоптуживанизалокализам,традициона
лизам,национализам.

Аликултураотпорасенеможеукинути.Онасеможепре
критисјајемибедомпотрошачкекултуре,онасеможеуни
жаватинеупутнимпоређењима,алипотврђенииизјавности
екскомунициранинароднеможебезњеногслабоглелујавог
светла.Онапролазитрифазе:

А)Дубинскоготпораукомесемешакултураочајањаило
гикалатентнерезистенција;тојеоноштојенемогућесавла
датиучовекукаодруштвеномбићу.То јеАптонСинклер

43Исто,стр.71.
44Исто,стр.71.
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(Upton Sinclair) надахнуто описао као „последњу одбрану
човечанства”одпретварањаЧовекауНиштавило.Тоје„тај
гласкојинадјачавапретњуизаповеститираније,гласкоји
говори:ЈасамЧовекијаодолевам...ЈасамИстина,ихоћу
дамесветчује.ЈасамПравда,ихоћудасевршимусвету.Ја
самСлобода,иломимсвезаконе,пркосимсвакомнасиљу,
кличем,објављујемослобођење!–изатоштојеусвакодоба
исвакомподнебљутасветамоћживелаучовечијојдуши,
затоштојеуњојговориотајтајанствениглас,човечанство
јеизашлоизтамеидивљаштва,барусанолепомисрећном
животу”.45

Пасивна резистенција подразумева „отпор властодршцима
безузвраћањасиле”,штозначиодбијањеизвршавањаоба
везакојепостављаполитичкавласт,билолегалнаилииле
галнадржавнавластилиокупаторскавласт.Удруштвима
европског Истока „политички Франкенштајн” ствара на
изглед апсурдну ситуацију: легализована тзв. демократска
власт, снажно подржавана од „земаља старе демократије”
водитихиисистематскиратпротивнародаисвојомхегемо
номпропагандноммашином–својенасиљепрезентујекао
успостављањедемократскогсистемаиауторизованошире
њедемократскекултуре,аотпорнародаје„преддемократ
скостање”,сукобсмасомкојојтребамењатисвест,учити
га„демократскојкултури”.Коликогодјеовајпроцесмиси
онарски,толикојеиантидемократски,противнародни,па
терналистички,тоталитаран.

Којесушанседанатомтлуизрастуцветовидемократије?
Мале.Готовоискључене.Алидаседруштвотакоуводиу
каљугуколонијалнедемократије,тојесасвимизвесно.„Но
виевропскипоредак”,какоаустријскиауторХанесХофба
уерописујеоноштодиректноназива„колонијализам“,сло
жен је системкоји сеекономски„састојиодизрабљивања
извора (ресурса) и улагање (‘коришћење капитала’) ради
извлачењапрофита”;политичкиондоноси„увођењестране
управенадколонизованом”;културнојето„мисијацивили
зовањаиоправдавањеизрабљивања”;правнодоноси„раз
личитодефинисанистатусљудиирегионауцентруинапе
риферни”;војносуту„снагезаинтервенцијуколонизатора.
Свиовиелементисуупорастукојисеможејаснопратитиу
протекледведеценије”.46

Б)Кадвремеилегалностикултуреотпорајоштраје,алисе
њенизлазакујавностнеможезауставитиипочињепроцес

45Синклер,А.(1947)ЏимиХигинз,Београд:Култура,стр.299.
46Хофбауер,Х.(2012)Нарученаистина,купљенаправда–колонијализам
Европскеуније,Београд:Јасен,стр.13.
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задобијања јавног легитимитета кад званична политичка
култура(„демократска”)неможедатврдидакултураотпо
ранепостоји;

В)Формирањеновеполитичкекултурекојајепосталакао
микскреативнекултурекојајепокренутаиздубиненасто
јањадемосадаискаже својепотребеи старе културе која
јенегираламогућностњеногнастанка;онајеусклађенаса
светскимицивилизацијскимтоковимаслободеалегитими
санајеикодонихкојимасевлада;

Миседанасналазимоудругојфазиитоувременукадсеста
тичнипроцесидраматичнимчињеницамакризеубрзавају.

VII

Апоследице,илибитобилотачнијеназватирезултати,им
плементације колонијалне демократије су катастрофални.
Главнимамцизамасесуобећањадакапиталистичкопри
вређивањеносиуздизањесвихприпадникаантикласекоја
сепод генеричкимименом„средњакласа” нудикаолек
засве.Ализарнијезапослење,подусловимакојиобезбе
ђујуправеднурасподелу,оноштобипресвегатребалода
карактерише„државудоброгстања”.Међутим,уданашњој
Србијибарчетвртинарадноспособногстановништванера
ди.Од5.октобра2000,датумакојисеузимакаопреломану
процесупозападњавања,кадСрбија„пунимједрима”креће
путнезаустављивогпрогреса,„безпослајеостало363.292
особе. Наиме 2000те године било је запослено 2.089.292
људи,доких једанас1.725.960 (подацисуза2012.).Број
запослених данас јемањи за 17,4 одсто у односу на пети
октобар2000те.Дакле... свакишестирадник јеостаобез
посла”.47

Дарезултатбудепоразнијиваљадодатидасу„највишебез
посла остајали они који су радили у производњи”.А још
једанексеруовоммртвачкомковчегу„неолибералномкапи
тализму”јефакатдајеу„модернизованој”Србији„повећан
заоко15.000бројзапосленихкојипримајусредстваизбуџе
та“.48И:давишеод50одстомладих,њихпреко200хиљада
неманинавидикуникакавпосао.Алитонијесве:крајем
2012.годинебар60.000запосленихјерадилоаданиједоби
јалоплату.Тостањепостаје–трагичнанормалност.„Сваки
трећирадникуСрбији...неможедарачунанаредовнупла
ту...(уприватномсектору)чак480.000запосленихковерат

47Грк, С. (2012) Економија понирања, Српска политичка мисао, број
4/2012.год.19,vol.38,Београд,стр.171196,стр.174.

48Исто,стр.174.
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упросекучекадвамесеца,асакашњењемплатадо30дана
суочавасеи170.000радникаизјавнихпредузећа”(Вечерње
Новости,27.март,2013).

Једина„добравест” за грађанеСрбије јештосусачували
способностсналажењазасвојопстанакванзонеукојојби
им„помагала”оваквадржава:„ЉудиуСрбијипреживљава
јузахваљујућисивојекономији.Чаквишеод650.000јена
различитеначинеангажованоусивојекономији,апроценат
онихкојираде‘нацрно’сесталноповећава”.49Јерпомера
мастатистике(иакосеметодологијесталноприлагођавају)
обичанСрбинјевећумроодглади.„Премазваничнојстати
стиципросечнанетозарадауСрбијиизноси42.122динара
заавгуст2012.године,алитајпросек‘одржавају’запослени
ујавномсектору.Истовремено,потрошачкакорпаје58.000
динара...Међутим,објективносагледавајућиреалнапотро
шачкакорпа(храна,пиће,рачуни,одећа,обућа)затрочлано
домаћинствовредивишеод100.000динара”.50

Последицајеовог„застрашујућегподаткадајеиндустриј
скапроизводњауСрбијинаоко40одстонивоаиз1989.го
дине.Абрутодомаћипроизвод(БДП)језа32одстомањи
него пре 30 година”.51 Укупни спољни дуг је „премашио
24,21милијардеевра,штоје79,0одстоБДП“.Кадасу„из
дацизакамату...трипутавећиодукупногбуџетазапољо
привреду”смртниотровдужничкогропстваземљуоставља
безнаде.

VIII

ДемократијауСрбији,последведеценије,имплементирања
стиглаједоконстатацијаимплементаторада–свестнарода
нијеуредуидатреба„мењатисвест”.Мисионарикрећуу
великуофанзивуипочиње„одлучнибој“послекогаћепред
„европскупородицународа“изаћиНовиСрби.Линколново
наивносхватање(„владавинанарода,однародаизанарод”)
у „демократском веку” је дефинитивно превазиђено и да
насјемисионаримајаснодајепотпуно„антидемократски“
сложитисесакрикомнародадаспостранзицијскиммоде
лом позападњавања нешто није у реду. Време је да се он
нацијаманавлачикао„шпанскакошуља“.

Међутим, да „демократску културу”, упркос потпуној не
критичности која ју у земљама транзиције прати, „красе”
неподношљивемане,сасвимјејасно,аиовлашнаемпириј

49Исто,стр.175.
50Исто,стр.176.
51Исто,стр.172.
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скаистраживања,којасукрајпуташитекултуре,ћетопока
зати.Узећемооноштосеумодернојтеоријизове„социјал
никапитал”аштојеукорелацијисатеоријомо„политичкој
култури“,иштосе,упркосуглавномнедокучивојсложено
сти,какотакоквантификујеитакопостајеподложнопоре
ђењима. „Социјални капитал“ чине три кључна елемента:
„националниидентитеткаомерапоносаивереуземљу;
типдруштвеногуређења(задовољствограђананачиномна
којидемократијаилинекидругиполитички системфунк
ционишеуземљи); генералноповерењеупосебнеиакту
елнеинституцијеједнеземље”.52Тодоносивредност„дру
штвенеповезаности,којасеогледаумрежамаповезаности,
нормамаиповерењу,штоподстичеграђанскоангажовање.
Социјалникапитал је, тако,предусловпостојањауспешне
заједницеидоброгуправљања”.53Тосу„културнииморал
ниресурси”друштва.

Иакосурасправеодемократскојкултури седамдесетихи
осамдесетихвећбиленаспоредномколосеку,онесу„обно
вљенепочеткомдеведесетих,уследтежњидасеуИсточној
Европи, на рушевинама комунизма, успостави демократи
ја”.54Иначе, у то време се и у зрелим демократијама, као
штојеСАД,свеозбиљнијеразматрају„смањењасоцијал
ногкапиталаиграђанскеангажованости”.Итосепочиње
нормалнотретиратикао„глобалнифеноменопадањапове
рењаграђанауинституцијесистема”.Истраживањачијисе
резултатимогуузетикаорепрезентативни„указујунави
соконеповерење...уамеричкисистем.Такоје23%Амери
канацаукатегоријисанајнижимповерењемуинституције,
28%...усредишњојкатегорији...доксуосталисависоким
степеномповерењаусистем.Напитањедаливерујудавла
дарадионоштојеисправно,54%Американацаодговараса
никадаилипонекад;док63%...одговарадајевладаруково
ђенаинтересиманеколицинемоћнихљуди”.55

Кадсусезападнимисионари,сатаконагриженимповере
њемусистемкојису„продавали”,појавилинаевропском
Истокутојејединомоглодасепретвориукарикатурудемо
кратије.Вршенјевеликиспољнипритисакдоктадруштва
нису усвојила хаотични вишепартијски систем, бесциљне

52МилошевићЂорђевић,Ј.(2012)Параметарсоцијалногкапитала:пове
рење грађанаСрбијеуполитичкеинституције,Београд:Српскаполи
тичкамисао,бр.4/2012.год.19,vol.38,стр.197212;стр.199.

53Хејвуд,Е.(2004)Политика,Београд:Клио,стр.397.
54Исто,стр.381.
55МилошевићЂорђевић,Ј.(2012)Параметарсоцијалногкапитала:пове

рење грађанаСрбијеуполитичкеинституције,Београд:Српскаполи
тичкамисао,бр.4/2012.год.19,vol.38,стр.197212,стр.201.
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изборнепроцесеинеотесанеформевладања,идок–што
је најкарикатуралније, ниje наметнутNGOSector, поддва
услова:дасеунизеимаргинализујупретходна„удружења
грађана”којасуималадугутрадицијуутимдруштвимаи
успоставиновипозападњачениНВОилитзв.непрофитни
секторкојије,упочетку,донирансаЗапада,аондаугуран
надржавнејасле–иакојенаставиодаследилогикуиспу
њавањазападнихинтереса.Натимосновамајетребалода
израстеповерењеудемократијукаосистемидасеукорени
демократскакултура.Ничегаутоменијебилоштобиим
портованудемократијуициничнисистемвредностимогло
даомилинароду.Докбинекиприпадникнародаприпадао
групацији која је имала директне користи од демократи
је (штообично значиинсталирање у властии коришћење
положајадогологпљачкањадржаваиузпомоћдржавних
органа)дотле јењеговоповерењебиваловисоко,небисе
моглосњимразговаратиниочемудругом,притисакдасви
топрихватебиојеглавнацртатедемократскекреатуре.Ка
ко би та јединка изгубила положај у хијерархији, тако би
напушталаи залудно губљењевременаупартијскимпро
сторијама,исвесепретваралоуизвињавајућаоправдањаи
дистанцирањеод–своједемократскеулоге.

Освета народа бибивала окретање леђа „реформаторима”
којесуподржавалезападневладеакојисусвомнародуувек
испоручивалесвегоререалностањеиувекновамадајед
нозначнаоправдања:„реформенисупопуларне”,„народне
воливеликерезове“,морамопроменитисвест,итд.Западни
аналитичарисупунилисвојаобјашњењасасвевишецини
змаипрезира,западнизваничницидолазеупосетекаода
обилазедомовезамладепреступнике.Доксуувремехлад
ногратаоИстокуговорилокаоовојномлогору–свесиво
ипуноопасногреда,аличврстоиреспектабилно,данассе
оисточнимдруштвимаговорикаооциганмали:ружни,пр
љави,некизлиадругијадни,непоуздани,недораслиправом
реду;туитамоизбијепонекитенисер,фудбалер,виолини
ста,бацачкугле,али–свеусвему,тугаијад.

IX

Истраживањаупериодуод2005.до2012.уСрбијипоказа
ћедаграђаниверујуу,саЗападаимпортованедемократске
институцијеивредности,таманколикоЗападверујеупри
врженосттихекспресграђанадемократији.Најмањепове
рењеграђана јеу„тристубадржаве”,увладу,скупштину
исудство.„Поверење... јемањеод20%токомцелогиспи
тиваногпериода.“Вишеповерења,од2040%имајувојска,
председникрепубликеиполиција.Анајвише јеповерења
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уцркву.„Уовуинституцијуимаповерењапреко50%гра
ђана...То јеуједнои јединаинституција упрвој групи”.56
Итајрезултат је упркостоме,илимождабашзбогтога,
штопозападњаченимеханизмиимисионари реткопропу
штајуприликуданајоштријеоптужеЦрквузасвеисвашта,
од„клерофашизма”штојеомиљенасинтагмасваковрсних
„либерала”, преко нехришћанске склоности богаћењу, до
инсистирањананедвосмисленојтачностимедијскихинси
нуацијасексуалнимизопаченостима.

Ипоредперманентнеантитрадиционалнекампањеиинси
стирањананедокучивостиивисинизападнихвредностина
ранглистинајнепопуларнијихуСрбијиводеНАТО(13%)и
Хашкитрибунал(13%).Политичкепартијечијеприсуство
у јавности надмашује све учеснике у јавномживоту има
ју18%подршке,аорганизацијекојеби,пологициствари,
требалодабудудиректнаеманацијаграђанскевоље–НВО,
имају тек 22% подршке грађана. Процена грађана да се
Србија креће правим путем варира од 17% до рекордних
37%–оводругосусамоударикраткогодушевљењакадје
одобрена визна либерализација новембра 2009. или после
промененајевропскије („Европанемаалтернативу”)демо
кратскевласти–маја2012.

Штаједемократскоуовојполитичкојкултури?Безсумње,
управоотпорпозападњавањукојесепредставилоунајгорој
појавности.Народниотпор.Отпоркојијепосвојојприро
дипасиванинеорјентисансастановиштакретањадруштва.
Онјестепоринутутрадицију.Гдебисеуосталомукоренио?
Тојекултураодбијања.Ирационалнасастановиштаваже
ћихправацакретањаициљева.

Далијеоводемократскакултура?Акоседржитеуџбенич
ких дефиниција – није. Чак је антидемократска. Али она
јестеизразнародневољедасеопире,достаефикасно,ус
постављањузападњачкоггенетскимодификованогпаразит
скогсистема.Отпорнародаформализованомитуђиминте
ресомдефинисаном „демократскомпуту”.Ипоследица је
датунеманикаквогдемократскогрезултата.Јертобимора
лопроизвестинекакву„веруулегитимитет”(МаксВебер).
БританскисоциологДејвидБитем(DavidBeetham)конста
тује„дасезавластможерећида јелегитимна”акоиспу
њаватриуслова:први,дасевршиускладусаправилима
–писанимилинеформалним;други,оваправиламорајуби
тиуспостављенаназаједничкимверовањимавладеионих

56Исто,стр.206.
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којимасевлада;трећи–легитимитетморадабудеизражен
пристанкомонихкојимасевлада.57

Легитимитет јеукризииузрелимдемократијама,ауко
лонијалнимдемократијамасесвеосамонапропагандепо
рукекојепрекривајупросториатакујунамозговеграђана.
Правиласунеоколонијама–октроисана,упроцесухармо
низације.Насамомпочетку,упрашиниодпадаБерлинског
зида,билојемноговишеослобођененаденегокултивиса
ногверовања.Ондаседемосповукаосјавнесцене,аелите
концентрисанеоковластикао„профитногцентра”далесу
сеудивљиловураспојасанимприватизацијама,неконтро
лисанимраспродајамаисмутнојтранзицији.Њиховавера
бисемоглаупоредитисаверомпљачкашабанкеусефкоји
онпразни.Накрајујеостало„пристајање”изочајауполи
тичкојкултуриодбијања.Подносисесистемукојиневерује
нипетинаграђанства,укојемиродитељиидецаучедаје
„животнегдедругде”, апотпуно јавноселегитимишекао
животнициљ„отићиодавде“.

Уместозакључка

Историјанасучидасесвакидруштвенизастој,преилика
сније,мораразрешавати.Како?Последњимеђунасловуде
сетомпоглављу„Политичкакултура,комуникацијаилеги
тимитет“,Хејвудовогкапиталногдела„Политика”–гласи:
Заштоседогађајуреволуције.Просто:„Поштолегитимитет
доприносиполитичкојстабилностииопстанкурежима,ка
даоннестаневероватанрезултатјеилиприбегавањерепре
сијиилидубокаполитичкапромена”.58Илиобоје,каоцели
надруштвенеакције.

Расправаорешењиманијепредметовограда.Самонеколи
конапомена.РеволуцијеодСлавне(1688),Француске(1789)
доЦрвене(1917)иКинеске(1949)серазликујуоднародног
устанкаилиcoupd’etat(преврата)потомешто„доводедо
суштинскихпромена(променасамогполитичкогсистема),
анесамодопроменеполитикеивладајућеелите”.Револу
цијамасусенајозбиљнијебавилимарксисти,алијеиАлек
сисдеТоквилговориодаје„најопаснијитренутакзалошу
властонајкадапокушавадасепоправи”.Нијелиовобаш
„токвиловскимоменат”?Али, сасвим извесно, револуције
сусложенифеноменизачијепокретањејепотребновише
одлатентногнезадовољствауниженогнарода.

57Хејвуд,Е.(2004)Политика,Београд:Клио,стр.403.
58Исто,стр.409.
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SPREADINGOFTHEDEMOCRATICCULTUREASAN
INDUSTRYOFTHENEWCOLONIALCONSCIOUSNESS

OR:ISCULTUREOFRESISTANCETHEONLY
DEMOCRATICCULTURETODAYINSERBIA

Abstract

This piece analyzes the ways of imposing ideology of exported
democracy into Serbian political culture: the superficiality and
hybridityoftheprocess,theincompatibilityoftheimposingtechniques
andmethodswiththelocalspecifics,aswellasdomesticandforeign
missionariesatwork.Itisaboutthereasons,thepriceandthemeaning
oftheresultsachievedintheprocess,aboutthereachofthecolonial
democracyandtheimplementationofthedemocraticcultureintothe
Serbiansociety.Therootsofthereasonsforwhichnooneinsistedon
seeingwhetherthedemocraticculturehasbeen“institutedfrominside
orimposedfromoutside”isbeingdetermined,aswellastherepetition
oftheoldpatternwhichimposesthat“liberaldemocraciesintheFirst
worldcountriesalwaysdemandthattheothernationspay–politically,
sociallyandeconomically–forwhattheircountriesareenjoying”.

Keywords:cultureofresistance,colonialdemocracy,westernization,
Fourthworld,periphery,identity

МилеВ.Пајић,ПортаманастираХиландара,
српскацарскалавра,
СветагораАтос


