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С ВЕ ДО Ч А Н С Т ВА

ЕР ВЕ ЖИ ВЕН

ФРАН ЦУ СКА И СР БИ ЈА: ГЕ О ПО ЛИ ТИ КА  
НА ИС ПИ ТУ СТВАР НО СТИ

„Вој на пи та ња су из у зет но ва жна.”

Шарл Пе ги

„До вољ но је ве ћа ти,
Са вет ни ци се мно же;
Ка да тре ба од лу чи ти,

ниг де ни ког не ма.”

Жан де ла Фон тен, Ве ће па цо ва

Шта је на ци о нал ни ин те рес, фран цу ски или срп ски, глав ни 
чи ни лац ге о по ли ти ке?

По сто ји ли не што осим лич ног ин те ре са, ко јим се во ди мо у 
по сло ва њу и на тр жи шту, а ко јем на ци о нал ни ин те рес слу жи са мо 
као па ра ван или из го вор?

За што се, по сле свих сло бо да ко је смо до би ли, по сле на стан ка 
ин ди ви ду а ли стич ког, тр жи шног и прав ног дру штва, и да ље по  ста
вља ве чи то пи та ње без бед но сти, иден ти те та и гра ни ца?

На кра ју, шта зна чи би ти Ср бин, би ти Фран цуз, да ли то пи та ње 
и да ље има сми сла? За што и да ље го во ри мо о ге о по ли ти ци и по но во 
по ста вља мо то пи та ње шта смо „ми” ко ји чи ни мо др жа ву, ко ји чи
ни мо на ци ју, пи та ње ко је је тре ба ло да ис па ри не где из ме ђу срећ не 
гло ба ли за ци је, дру штва из о би ља за све и фа бри ке но вог чо ве ка?

Онај ко ји ве че рас пред ва ма по ста вља то пи та ње ни је ни по 
че му ме ро да ван да га по ста вља. Ни вој ник, ни по ли ца јац, још ма ње 
ди пло ма та или од бор ник, ни шта ви ше уни вер зи тет ски про фе сор 
или струч њак за би ло ко ју на у ку ко ја се мо же име но ва ти, ди пло
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ми ра ти или се р ти фи ко ва ти. Мој је ди ни атри бут је тај што сам 
пи та ње по ста вио. Што сам по ста вљао пи та ње то ком два де сет го
ди на раз ми шља ња, раз ми шља ња ко је је пре то че но у шест есе ја, 
об ја вље них у Фран цу ској, при из да вач кој ку ћи Га ли мар. Сви есе ји 
по ста вља ју исто пи та ње: шта се де си ло са чо ве ко вим ста њем, чи ни 
ми се да је ис прав но ре ћи да се то ста ње – од, ре ци мо се дам де се
тих го ди на – про ме ни ло при ли ком ства ра ња но ве ге не ра ци је ко ја 
ни је по сто ја ла претходнa три или че ти ри ми ле ни ју ма?

То пи та ње, то је пи та ње ствар но сти. Ствар ност је наш глав ни 
по ли тич ки про блем, ако не и је ди ни. Ствар ност, као ге о гра фи ја, као 
исто ри ја, као ко жа, као те ло, као смрт. А од рас па да СССРа, од 
су ко ба из ме ђу Ис то ка и За па да, сви же ле да се осло бо де те ствар
но сти. Од иде је „кра ја исто ри је” ко ју је на ја вио Фу ку ја ма, све до 
сна о уна пре ђе ном чо ве ку, од смр ти до смр ти ко ју је об ја вио Гугл, 
За пад је про вео че тр де сет го ди на по ри чу ћи ствар ност, из ла зе ћи из 
ствар но сти, осло ба ђа ју ћи се ствар но сти. Иза шли смо из ге о гра фи
је, исто ри је, кли ме, вре ме на. Го ди не, по ре кло, ре ли ги ја, пол, је зик, 
кул ту ра, иден ти тет, све се бри ше пред прав ним по је дин цем, ко ји 
ства ра са мог се бе и ко ји је све мо гућ. 

Ту се са да на ла зи мо. Же лим да ка жем да се Европ ска уни ја, 
ко ја же ли да иза ђе из исто ри је, ту на ла зи. Же лим да ка жем да се 
за пад не де мо кра ти је, ко је же ле да жи ве у све ту где од но си мо ћи 
ви ше не ма ју зна ча ја, где се по ре кло, ре ли ги ја, исто ри ја ви ше не 
ра чу на ју, где се ра ди на бри са њу гра ни ца, где сви при ча ју ен гле
ски, ту смо са да.

Пи та ње ко је се да нас по ста вља је да ли свет пра ти Европ ску 
уни ју. Да ли свет, то јест Ки на, Ин ди ја, Сје ди ње не Др жа ве, Бра зил, 
али и Ма да га скар, Су дан или Ср би ја пра те пут ко ји им је ута бан 
пра ви ма, тр жи штем и кон фор ми змом и во ди ка ин ди ви ду а ли стич
ком ра ју?

Ни сам си гу ран. 

1. Усто ли че ње по је дин ца не ги ра ге о по ли ти ку

Шта се де ша ва?
Нај ве ћи изум прет ход ног ве ка ни је ни атом ска бом ба, ни ин

фор ма ти ка ни фи нан сиј ско тр жи ште. То је по је ди нац. А нај зна чај
ни ји по ли тич ки до га ђај с кра ја ве ка је усто ли че ње по је дин ца. Ви, ја, 
сви ми ов де, ми смо прав ни по је дин ци. Ми се од ре ђу је мо, по сто
ји мо за хва љу ју ћи пра ви ма ко ја на ша људ скост на вод но да је сва кој 
же ни, сва ком му шкар цу, од ро ђе ња до смр ти. Хобс, Лок, а по го то
во Жан Жак Ру со су оче ви на ших дру шта ва. Жан Жак Ру со и ње го
ва бај ка о уго во ру из ме ђу оних ко ји ће за јед но ство ри ти дру штво, 
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за сно ва но на за јед нич ким сло бо да ма, на са вр ше ној јед на ко сти. Не
бит но што је бај ка о чо ве ку ко ји се ра ђа сло бо дан и јед нак нео др
жи ва – као што је при ме тио је дан фран цу ски по сла ник На ци о нал ног 
кон вен та при ли ком де ба те о Де кла ра ци ји о пра ви ма чо ве ка и гра
ђа ни на из 1789. го ди не, шта чи ни сло бо ду дво го ди шњег де те та, 
по че му су јед на ки то де те и не ки ста рац? Људ ски по сма тра но он је 
био у пра ву, али не и прав но. Ства ра њем пра ва, по је ди нац из Де
кла ра ци је о људ ским пра ви ма по ста је ап стракт но чу до ви ште, 
прав на фик ци ја, не га ци ја ге о по ли ти ке и на ци је. Али, то је на ша 
по ли тич ка ствар ност. 

Та ствар ност је из у зет но зна чај на. По што је по ста ла са став ни 
део по зи тив ног пра ва, Де кла ра ци ја о људ ским пра ви ма сти че из
у зет ну и из не на ђу ју ћу моћ да нор ма ли зу је и ује ди њу је. Би ло је 
по треб но да про ђу два ве ка и за стра њи ва ње у на ци зам и фа ши зам 
ка ко би ови лир ски и оп шти тек сто ви, ко ји ма ни ко ни је же лео да 
дâ прак тич ну вред ност, по ста ли ср це устав но сти, на мет ну то свим 
европ ским др жа ва ма, као што су би ли на мет ну ти Не мач кој и Ита
ли ји. Не ви дљи ви др жав ни удар Устав ног са ве та из 1971. го ди не 
озна чио је у Фран цу ској крај де мо кра ти је, ко ју је за сно вао ге не рал 
Де Гол уста вом из 1958. го ди не. Тре ба ло је да кон тро ле устав но сти 
спре че по вра так то та ли тар них ре жи ма уз по моћ пле би сци та, али 
са да слу же да за у зда ју де мо кра ти ју та ко што ће до зво ља ва ти су ди
ја ма да про су ђу ју за ко не и да па ра ли шу вла да ви ну на ро да. Су ди ја, 
ко ји се са да на о ру жао Људ ским пра ви ма, успе ва да кон тро ли ше 
де мо кра ти ју; шта је прав на др жа ва, ако не строг над зор над др жа
вом и на ци јом?

Иа ко се из гла са ва из кон фор ми зма, ре ли ги ја људ ских пра ва 
на спе ци фи чан, за о би ла зан на чин по твр ђу је пред ра су де о ег зи стен
ци јал ној су пер и ор но сти За па да; свет се де ли на два де ла, на оне 
ко ји по шту ју људ ска пра ва, нас, до бре, и на оне ко ји их не по шту ју, 
ло ше, оне дру ге. Ето про стог ге о по ли тич ког ре ше ња! И ето на че
ла по јед но ста вљи ва ња: ако свет ни је у скла ду са пра ви ма, тре ба 
про ме ни ти свет!

И ре ше ње и на че ло су до бро по слу жи ли. О то ме мо гу по све до
чи ти Ав га ни стан, Ирак, Си ри ја, Ли би ја, су тра Ве не цу е ла, а за што 
не и Ру си ја или Ки на! Све ове зе мље су, или ће би ти, жр тве пра ва 
ко је спро во ди та бор До брих! Све ће би ти на ме ти тог оруж ја ма сов
ног уни ште ња, те фа бри ка су ве ре ног по је дин ца. То је си ла ко ја се 
кри је иза гло ба ли за ци је, иза уто пи је о пла не тар ној де мо кра ти ји, иза 
аван ту ре „Ства ра ња на ци је” и иза арап ских про ле ћа; та ко ђе иза цар
ства До бра над ко ји ма фон да ци је, не вла ди не ор га ни за ци је, ГА ФА1 

1 GA FA – Go o gle, Ap ple, Fa ce bo ok, Ama zon.
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(че ти ри нај ве ће ин тер нет ком па ни је) же ле да др же мо но пол. Пра ва 
по је дин ца су по ста ла уни вер зал ни кључ про тив ко јих сва ки по ли
тич ки ре жим, сва ка исто риј ска си ту а ци ја, сва ки по ли тич ки из бор 
оста је не мо ћан. 

Ова ква ствар ност па ра ли ше ге о по ли ти ча ре. За што? Ге о по ли
ти чар ана ли зи ра опре де ље ња. Он же ли да схва ти ку да ду га исто
ри ја, по ре кла, је зи ци, кли ма, те ри то ри је, при род ни ре сур си, кул
ту ре и ве ро ва ња во де на ци је и људ ска дру штва. Он про на ла зи ве зе 
ме ђу не пра вил но сти ма. Он об ја шња ва ка ко не пред ви дљи во по ста
је си гур но, ка ко се не мо гу ће ипак де ша ва. Он је знао ка ко су де ша
ва ња 11. сеп тем бра би ла мо гу ћа. Он је го во рио да Ба шар ел Асад 
не ће па сти за шест ме се ци. Он је знао да по мор ске си ле не ће ни кад 
до пу сти ти да се ки не ска Ини ци ја ти ва по ја са и пу та так ми чи на 
коп ну са по мор ским пу те ви ма ко је оне кон тро ли шу. Он на ја вљу је 
да ће от куп са ве сти, оби ча ја и убе ђе ња нов цем Европ ске уни је би ти 
ве о ма скуп, и то не у нов цу. Он упо зо ра ва: дру штво по слу шно сти, 
кон фор ми стич ки ме ди ји, мо гу да ство ре са мо не зна ње и уо бра зи
љу. Он нас опо ми ње да не мач ки без о бра злук и да ље жи ви у нај бо
љим евр оп ским на ци ја ма, као што су Грч ка и Пољ ска. Он се чак 
усу ђу је да ка же да же на ни је као сва ки дру ги му шка рац, и да се 
исто ри ја као и при ро да све те ако их иг но ри ше мо.

Дру штво по је дин ца, оно ко је же ли да на пла не ти зе мљи по сто
ји са мо прав ни по је ди нац, нај ве ћи је не при ја тељ ге о по ли ти ке; у 
очи ма ова квог дру штва, ге о по ли ти ка и не по сто ји. Јер ако је са мо 
по је ди нац исто риј ски су бје кат, за што ма ри ти за ала ви те, ши и те, 
су ни те, све де мо кра те на вла сти? На и ме, Пол Бре мер, аме рич ки 
про кон зул за Ирак, ни је ни по зна вао раз ли ку из ме ђу ових ре ли
ги ја. По што је исто ри ја за бо ра вље на, за што би смо се се ћа ли да је 
ОВК би ла на спи ску те ро ри стич ких ор га ни за ци ја, пре не го што је 
по ста ла дра го це ни са ве зник Европ ске уни је? Пред Хе збо ла хом је 
ле па бу дућ ност. По што су гра ни це пре ва зи ђе ни ан ти кви те ти, за
што би смо раз ми шља ли о при ли ву из бе гли ца са ју га Ме ди те ра на, 
за што би смо го во ри ли о тр го ви ни љу ди ма и ор га ни зо ва ном ро бо
вла сни штву? И за што би смо по ми сли ли да ће се Ру си пре по ту ћи 
не го по ста ти Аме ри кан ци као и сви дру ги, и да Ки не зи не ће при
хва ти ти по де лу Ки не на ау то ном не по кра ји не?

Ова ква не га ци ја по ли ти ке, исто ри је и при ро де на ста ла је из 
ли бе рал ног про јек та, из про јек та осло бо ђе ња чо ве ка као ин сти ту
ци је, ко ји тре ба да одво ји чо ве ка од при ро де, од по ре кла, од суд
би не. Сву да је на де лу овај про је кат ко ји под окри љем еко но ми је 
и нео гра ни че ног ра ста обе ћа ва ула зак у бо љи свет. На ја вљу је се 
крај на ци ја, ко је су да ле осно ве де мо кра ти је, а оп ту жу је мо их за сва 
зла ко ја су оба су ла Евро пу у два де се том ве ку. За што би по сто ја ла 
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Фран цу ска, за што Ср би ја, ако по сто је са мо по је дин ци у по тра зи за 
сво јим ап со лут ним ин те ре сом?

Мно го са зна је мо из реч ни ка еко ном ске ми сли: на ци је по сто је 
са мо као кру ти, гру би пој мо ви, ар ха и зми, ко ји успо ра ва ју по слов ну 
тр ку. И ви ше од то га, не по сто ји мо гућ ност да јед но дру штво ује
ди ње но као на ци ја од лу чу је о спо ра зу ми ма ме ђу сво јим чла но ви
ма ако се они про ти ве пра ву, кон ку рен ци ји или тр жи шту. Не ра ди 
се о то ме да ли ће мо ми, у Фран цу ској, или у Ср би ји, од лу чи ва ти 
о на шим за ко ни ма и да ли ће мо их при ме њи ва ти, ра ди се о то ме да 
мо ра мо да се уса гла си мо са уни вер зал ним за ко ни ма и мо ра лом, и 
да са тим уса гла си мо оста так све та. Ка да је про шлог ја ну а ра НА ТО 
из ја вио да ће та ко ђе би ти ор га ни за ци ја за од бра ну пра ва же на, ка да 
је свет ска штам па по кре ну ла кам па њу да се осу де Ба ха ми што су 
по ни шти ли за кон ко јим се ле га ли зо вао исто пол ни брак, та да је 
ин ди ви ду ал ни ли бе ра ли зам ушао у су коб са по ли тич ком сло бо дом, 
сло бо дом сва ког дру штва да од ре ди шта је брак, шта су пра ва же на 
итд. Чу ве на из ја ва Мар га рет Та чер – „Не ма ал тер на ти ве!” – по ста
ла је глав на реч сва ке по ли ти ке, упра во у оним обла сти ма где је 
по ли ти ка те жи ла да ство ри усло ве за по сто ја ње ал тер на ти ве. За
ни мљи во је при ме ти ти ко ли ко је зна ча јан ути цај аме рич ког пра ва, 
екс тра те ри то ри јал но сти аме рич ких за ко на: суд увек мо ра да ти пред
ност успе шном во ђе њу по сло ва.

На ша тре нут на ге о по ли тич ка си ту а ци ја је, у ве ли кој ме ри, ре
зул тат су ко ба, не то ли ко из ме ђу кон ку рент них еко ном ских ин те ре
са, ко ли ко из ме ђу ли бе рал ног ин ди ви ду а ли зма и по ли тич ког ли бе
ра ли зма. Из ја ва Бен жа ме на Кон ста на из 1819. го ди не нам све го во ри: 
„По ли тич ка сло бо да је си стем Ста рих, сло бо да по је ди на ца, то је 
си стем Мо де р них!” Сва ко дру штво ко је се де фи ни ше сво јом са др
жи ном, ре ли ги о зном, ет нич ком, на ци о нал ном, исто риј ском, у бор би 
за пре жи вља ва ње бо ри се са ин ди ви ду а ли стич ким дру штвом, ко је 
же ли да се осло бо ди сва ког ко лек тив ног са др жа ја, и да се сва ко дру
штво де фи ни ше са мо пре ма то ме ко ли ко је ускла ђе но са пра вом. 
„По су да без са др жа ја”, ка ко је шпан ски фи ло зоф де фи ни сао Евро пу. 

Нај ве ће по ли тич ко из не на ђе ње два де се тог ве ка је над моћ ин
ди ви ду ал ног ли бе ра ли зма и прав не др жа ве ко ји по ста ју по ли тич
ки обра сци овог ве ка, а др жа ва и на ци ја су пот чи ње не пра ву. Ова 
над моћ је учи ни ла да је ли бе ра ли зам над ја чао све об ли ке то та ли
та ри зма и да је уга сио ре ли ги ју за пад не Евро пе, ко ја је гур ну та на 
мар ги не дру штва. Ова над моћ до ла зи из ин ди ви ду ал ног удру жи
ва ња свих оних ко ји ма је обе ћан бо љи жи вот – и ко ји ма је то обе ћа
ње ис пу ње но. Стал но, оп ште и сна жно по бољ ша ње усло ва жи во та 
не ви дљи ви је це мент уз по моћ ко јег ин ди ви ду а ли стич ко дру штво 
др жи сво је чла но ве чвр шће не го ве ра сво је вер ни ке, или иде о ло шки 
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за нос сво је ак ти ви сте. Осим што обез бе ђу је ма те ри јал но за до вољ
ство жи вља, раст мо ра обез бе ди ти и мир. Огист Конт је то ре као 
1822. го ди не („Вој ни ци ље ви су део ста рог си сте ма, а ин ду стриј ски 
ци ље ви део су но вог”): мо дер ни ли бе ра ли зам обе ћа ва да ће рат 
про тив не при ја те ља у од бра ни сво је те ри то ри је или због осва ја ња 
но ве би ти за ме њен но вим ра том на у ке про тив при ро де или тр жи шта 
про тив бес плат но сти, све у име еко ном ског ра ста и ма те ри јал ног 
из о би ља. Мир ко ји су ство ри ли тр гов ци и бан ка ри мо ра обез бе ди
ти за до во ља ва ње же ља, као и без гра нич но за до вољ ство по тро ша
ча. У да на шњем дру штву свет је са вез из ме ђу еко ном ског ра ста и 
пра ва ко ја обез бе ђу ју усло ве за тај раст; ко би се усу дио да до ве де 
у пи та ње ре ли ги ју раз во ја? Хе ро ји и му дра ци су та ко ђе ски ну ти са 
пи је де ста ла; чо век је жр тва по хле пе, же ља, по тра ге за бо гат ством, 
то је чо век ко ји ко ри сти при вред ном ра сту! Емо ци је, са ми лост, до
бро на мер ност, то до но си по ли тич ке од лу ке, мно го бо ље не го хлад
ни ра зум, због то га се до зво ља ва сва ко упли та ње у уну тра шњу 
по ли ти ку, без об зи ра на су ве ре ни тет. Овај по крет и да ље де лу је, 
а то де ло ва ње је ви дљи во у гло ба ли за ци ји ко ја пру жа на пред сво је 
пип ке. Овај по крет још ни је за мро.

Знат не су стра те шке по сле ди це ове по ли тич ке тран сфор ма ци је. 
Ми раз ми шља мо, стре ми мо, упра вља мо, пла ни ра мо у окви ру ли бе
рал не па ра диг ме, ко ја под ра зу ме ва нео гра ни че ни раст и из о би ље за 
све, као и пред ност еко но ми је над дру штвом, у сми слу ми ра, уни
вер зал но сти и на прет ка. По сле ди це су збу њу ју ће. У ова квој па ра диг
ми Фран цу ска, као и Ср би ја, мо ра не ста ти, мо ра да се сто пи са Европ
ском уни јом, ко ја је про ла зни об лик аме рич ког свет ског цар ства.

2. Ка по нов ном от кри ва њу ствар ног све та!

Ли бе рал ни сан се ло ше за вр ша ва. Свет не на пре ду је пу тем 
ко ји му је за дат у Ва шинг то ну, Бри се лу или Ха гу. 

Не дав но је Ве ли ка Бри та ни ја од лу чи ла да на пра ви Ми ни стар
ство за дру штве ну изо ла ци ју, до те ме ре је са мо ћа по ста ла дру штве
на па то ло ги ја. Ви ше од по ло ви не жи те ља Лон до на жи ви са мо, све 
ве ћи број не ма функ ци о нал них од но са са дру гим људ ским би ћи
ма, на по слу, у рад њи итд. По ред то га, тре ћи на мла дих од 14 до 20 
го ди на про во ди шест са ти ис пред екра на! 

Ро ђен сам у све ту у ко јем је бар два или ви ше го вор ни ка ко
ри сти ло пре ко 14.000 раз ли чи тих је зи ка. Жи ве ћу у све ту где ће 
ма ње од 1.000 је зи ка има ти два или ви ше го вор ни ка. Сва ко зна да 
је је зик као би бли о те ка, наш свет спа љу је на ше би бли о те ке бр же 
не го што су вар ва ри спа ли ли Алек сан дриј ску би бли о те ку и ње не 
грч ке и ла тин ске дра гу ље. 
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Скуп о свет ској ис хра ни ко ји је одр жан у Обо ру, у Ки ни, ок то
бра 2017. го ди не, обе ло да нио је да је за сту пље ност по љо при вре де 
по мог ну те хе миј ским сред стви ма три пут уве ћа на у про те клих два
де сет го ди на и да су по сле ди це пре те ра не екс пло а та ци је зе мљи шта 
пред на ма: за де сет го ди на ће тре ћи на об ра ди вог зе мљи шта по ста
ти ја ло ва. А укуп на ма са пла сти ке при сут не у оке а ни ма уско ро 
ће над ма ши ти укуп ну ма су ри бе!

Де ца про во де ви ше од шест са ти днев но – шест са ти! – за ви део 
игри ца ма и не мо гу ви ше да пре по зна ју ли ца сво јих ро ди те ља или 
при ја те ља; људ ско ли це је по ста ло уни форм но! Ово је исти фе но мен 
ко ји по га ђа европ ске пут ни ке у африч ким зе мља ма, где сва ко од мах 
пре по зна је ко јем од два де сет или три де сет ет ни ја при па да ње гов 
са го вор ник: по ста ли смо сле пи на ет нич ке раз ли ке. На ша де ца по
ста ју сле па на људ ске спе ци фич но сти. Свет је леп ши на екра ну.

На ла зи мо се на од лу чу ју ћој пре крет ни ци. Оно што му чи Фран
цу ску, као и оста ле зе мље Европ ске уни је, оно што под ри ва уто пи
ју су ве ре ног по је дин ца и прав ног дру штва то је ја сна чи ње ни ца: 
исто ри ја је ва жна, ко лек тив ни иден ти те ти су ва жни, ге о гра фи ја 
је ва жна, а кул ту ре, као ни ре ли ги је, не мо гу се рас пли ну ти на 
тр жи шту. Оно што је по кре ну ло окре та ње ли бе ра ли зма ка не че му 
дру гом, што још увек не ма име, то је ово от кри ће: не ма до вољ но 
ре сур са за све. Свет не ма нео гра ни че не ре сур се на свом рас по ла
га њу. Уру ша ва ње жи вих си сте ма, би о ди вер зи те та, плод но сти зе
мљи шта, пре ти људ ском жи во ту и наш мо дел без гра нич ног ра ста 
осу ђу је на про паст. Па ра ли за иза зва на нео гра ни че ним ра стом 
по пу шта. Еко ло ги ја се не од но си са мо на сит ни це, пти чи це и пољ
ско цве ће, од но си се на све у ку пан жи вот, јер кад не ста ну пти це и 
цве ће, и чо век мо же не ста ти.

Ли бе рал ни ин ди ви ду а ли зам је осу ђен на про паст. Вре ме „ја 
па ја” се за вр ша ва, по чи ње вре ме „нас”, јер ни ко не ће пре жи ве ти 
сам ово до ба ко је је у на ја ви. Ни ко се не ће сам су о чи ти са кри за ма 
ко је до ла зе. За јед ни це, на ци је и на ро ди оси гу ра ће пре жи вља ва ње 
сво јим чла но ви ма. Мој вам је са вет да не кри је те зла то у сво јој ба
шти – жи ви те та мо где вам је по ро ди ца, при ја те љи, бли ски љу ди на 
ко је мо же те да ра чу на те, то вам пру жа нај бо љу шан су за оп ста нак!

Ето, то је по ли тич ки тре ну так у ко јем жи ви мо. У ње му не вла
да су коб из ме ђу Ис то ка и За па да, као ни но ви су коб са исла мом или 
арап ским све том, чак ни рас ту ћи ри ва ли тет из ме ђу Ки не и Ин ди
је. Овим тре нут ком вла да крај еко но ми је ка кву по зна је мо, ко ја је 
до но си ла сви ма на пре дак. То се мо же об ја сни ти оп штим на пу шта
њем лу де иде је да нам не тре ба дру штво! Као да мо же мо да жи ви
мо без по ли ци је и вој ске, без цр кви и шко ла, без пу те ва и мо сто ва! 
То се об ја шња ва по врат ком огра ни че ња: то ни су ви ше тех нич ка 
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огра ни че ња, већ она ко ја је за да ла при ро да и екс пло а та ци ја при
ро де. Ми смо пр ви љу ди ко ји су у сва ком до ме ну су о че ни са ти ме 
ко ли ко је ма ли свет и ко ли ко смо ис цр пли при ро ду. За осам ме се ци 
смо по тро ши ли оно што пла не та мо же да про из ве де за го ди ну да на; 
ми та ко тро ши мо на шу бу дућ ност. То је нео че ки ва на дру га стра на 
ме да ље то та ли та ри зма еко ном ског ра ста. Го то во је са оби љем и 
са сло бод ним и бес плат ним ко ри шће њем при ро де. Го то во је и са 
бла го на кло но шћу, да ро ви ма и ле по том ко је нам је при ро да да ла. А 
то ће се нај ви ше осе ти ти у Евро пи, ко ја се свим си ла ма тру ди да 
не ги ра не из бри си ве тра го ве ко је оста вља ју су ко би, да са кри је на
си ље про ис те кло из стра сти или ин те ре са, овој Евро пи су то ли ко 
стра ни пра ви раз ло зи због ко јих се чо век бо ри или за ко је уми ре, 
да она же ли да за бо ра ви да све тост по чи ње та мо где се жи во ти 
ста вља ју на коц ку – ка да су љу ди спрем ни да уби ју или да умру. 

Из не на ђе ње је ве ли ко. Ка да се на пу сте од но си сна га и ин те
ре си у име са жа ље ња и до бро на мер но сти, на ста је не ред, мр жња и 
ха ос ко ји ма ра зум ви ше не вла да. Ка да по је ди нац до но си од лу ке 
во ђен са мо сво јим же ља ма, су о чен је са не стан ком ви тал них до
ба ра, и на сту па смрт. Са зна ње да је смрт ту, увек ту, да је мо гу ћа, 
да мо же чак на ста ти из оне си ле ко ја нас ву че на пред већ три ве ка, 
то је нај ве ће и нај сил ни је из не на ђе ње гло ба ли за ци је. 

Пот чи ње ност пра ви ма нео д ре ђе ног по је дин ца: то не же ли да 
по ста не ве ћи на му сли ман ских зе ма ља, ко је по ли ти ку сво јих дру
шта ва уре ђу ју у скла ду са исла мом, са за ко ном и пре по ру ка ма ко ји 
до ла зе од Бо га. То не же ли за се бе Ру си ја, ко ја сво ју на ци о нал ну 
не за ви сност уз ди же на ми стич ни, го то во ре ли ги о зни ни во. То не 
же ли ни Ин ди ја, ко ја је ство ри ла нео че ки ва ни спој из ме ђу из у зет ног 
тех нич ког на прет ка и хин ду тве, дру штве не ор га ни за ци је од пам
ти ве ка ста ре! Број не зе мље Европ ске уни је уме ре но се про ти ве 
овом пот чи ња ва њу, то су зе мље на мар ги ни Уни је, оне ко је не же ле 
да про да ју сво ју ду шу за бу џет Уни је или НА ТОа. Као што ми је 
го во рио бив ши ми ни стар од бра не Пољ ске: „Ру си ни су ус пе ли да 
ски ну крст са шко ла, па не ће ни бри сел ски чи нов ни ци; ма кар ми 
то ску по пла ти ли.” До дај мо да је је дан од раз ло га из бо ра До нал да 
Трам па упра во био и тај: ре пу бли кан ски би ра чи не же ле да бу ду 
по је дин ци као и сви дру ги, они се под ре ђу ју спе ци фич но сти ма ко је 
ни су са мо прав не, и они не ће при ста ти да се про ме ни при ро да Сје
ди ње них Др жа ва, као што им на ме ће вла да ви на људ ских пра ва. 

Сти гли смо до тре нут ка где сва ко ко гле да уна зад, про це њу је 
сво је гре шке, пла ши се бу дућ но сти. 

Ка кву су гре шку по чи ни ле Европ ска уни ја и Сје ди ње не Др жа
ве ти ме што су из не ве ри ле Ре га но ва обе ћа ња Гор ба чо ву, као и она 
ко ја је дао Буш, Џејмс Беј кер, Во рен Кри сто фер, Кол, и та ко гур ну ле 
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Ру си ју у са вез за пре жи вља ва ње са Ки ном, и то све да би се оправ
да ло по сто ја ње НА ТОа?

Ка ква је фа тал на гре шка би ла по кре та ње ислам ског фун да
мен та ли зма, ти ме што је из ми шљен Бин Ла ден у Пе ша ва ру, ти ме 
што су се де ли ли но вац, сред ства и же ља за ра том гру па ма ко је по
ста ју струч ња ци за рас ту ра ње др жа ва и ор га ни зо ва них дру шта ва?

Ка ква је гре шка ру ше ње ре жи ма Са да ма Ху се и на и Мо а ме ра 
Га да фи ја, кр ше њем свих ре зо лу ци ја Ује ди ње них на ци ја, за рад 
др жав них ла жи, у тре нут ку ка да су ова два ре жи ма од лу чи ла да се 
од рек ну ну кле ар ног оруж ја? Да су има ли бом бу, и да ље би по сто
ја ли: цео свет је на у чио лек ци ју, За пад ће то уско ро осе ти ти, јер 
је свет ска тр ка ка ну кле ар ном на о ру жа њу по но во по че ла!

Ка ква је за сле пље ност прин ци пом „два све та, два ар ши на!”? 
Ако јед ни има ју при ступ ну кле ар ном на о ру жа њу, без пра ви ла и без 
до го во ра, за што не би и ком ши је има ле иста пра ва? За што се иза зи
ва Иран, и ти ме учвр шћу је по зи ци ја фун да мен та ли ста, у тре нут ку 
ка да та зе мља са мо же ли да се отво ри, да на пре ду је, да раз ме њу је?

Ка ко је глу па та сло бод на раз ме на ко ја је омо гу ћи ла на шим 
кон ку рен ти ма да при ба ве све за пад не тех но ло ги је, да их ко пи ра
ју, да их по бољ ша ју, и да по пла ве За пад про из во ди ма ко је он сам 
ви ше не зна да на пра ви, иа ко су нео п ход ни!

Ка кву је гре шку по чи ни ла Европ ска уни ја ка да је за ме ту узе
ла на ци је, рас ту ра ју ћи оно што је би ла европ ска сна га, мо дел на
ци о нал не др жа ве је по стао свет ски по ли тич ки мо дел, вра тив ши 
се сра мот ном мо де лу им пе ри је, не спо соб на да се одво ји од оног 
што ни је ње но, да ка же шта при па да Евро пи а шта не, не ги ра ју ћи 
ти ме оно што је њој свој стве но и сво је хри шћан ске ко ре не у име 
ла жних обе ћа ња ан гло сак сон ских бан ка ра и тр го ва ца! Ка да је иза
бра ла да слу ша на ре ђе ња НА ТОа уме сто да се про ду би, Европ ска 
уни ја је из гу би ла при ли ку да ство ри европ ско је дин ство, ко је са да 
жи ви ван ње, а мо же јед ног да на да се окре не и про тив ње.

Још је ве ћа глу пост би ла ве ро ва ти да ће, ако бу ду ку по ва ли 
на ше про из во де и усво је на ше си сте ме и тех но ло ги је, истог тре на 
по ста ти за пад ња ци као ми, да ће при хва ти ти на ше вред но сти, на ше 
пра во и на шу кул ту ру, као да се кул ту ра и ци ви ли за ци ја мо гу рас
то пи ти у тр го ви ни!

Ка ква нас је за сле пље ност мо гла уве ри ти да ће гло ба ли за ци ја 
ко ри сти ти сви ма, иа ко је на пра ви ла ми ли јар де ре од оних ко ји су 
од у зе ли по сао сво јим ком ши ја ма и уни шти ли сво је про вин ци је?

Нај ве ћа гре шка је дру ге вр сте: гре шка је за бо ра ви ти да по је
ди нац по сто ји са мо у дру штву. Ма ло под се ћа ње на ки не ску ми сао 
мо гло би нам по мо ћи. Ка да Кон фу чи је пи ше „чо век”, по сто је два 
ка рак те ра: чо век не по сто ји сам. Чо век је увек „чо векудру штву”. 
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Ја по сто јим са мо кроз дру гог. То су са чу ва ле раз не кул ту ре, не ке 
су чак уве ле прин цип ко лек тив не од го вор но сти, што нас шо ки ра; 
ни ко не по ста је де лин квент или те ро ри ста сам од се бе, по ро ди ца, 
при ја те љи, сре ди на, сви су од го вор ни!

Ра ди кал ни ин ди ви ду а ли зам уни шта ва ту „основ ну при стој
ност”2, ко ју је Кри сто фер Лаш та ко ле по ана ли зи рао као пра во не
е ко ном ско бо гат ство ни же кла се, ка пи тал чи ја се вред ност из ра жа
ва у струк ту ра ма, од но си ма и по на ша њу, што, на при мер, чи ни да 
рад ни ци, ни жи чи нов ни ци и за на тли је уста ну про тив на пу шта ња 
сво је зе мље и сво јих ко ре на. За сле пе ли су нас ме ха ни зми ко ји га ран
ту ју мир у на шим дру штви ма, и ко ји су са мо дру га стра на ме да ље 
кон ку рен циј ске еко но ми је и ра та про тив свих нас: то функ ци о ни ше 
за то што љу ди ни су ра ци о нал ни иди о ти – ка да то по ста ну, фи нан
си је екс пло ди ра ју. За то што се не ки, пра во го во ре ћи – мно ги, чвр сто 
др же пре ва зи ђе них пој мо ва по пут за јед нич ког ин те ре са, по ште ња у 
раз ме ни, искре но сти, љу ба ви пре ма до бро ура ђе ном по слу, пој мо ва 
ко ји су стра ни тр жи шту, мо же да се ус по ста ви ми ни мум по ве ре ња, 
то ле ран ци је и при ла го дљи во сти на тр жи шту. Они на се бе пре у зи
ма ју не у го во ре ну од го вор ност да во де ра чу на о функ ци о ни са њу 
за јед ни це; они ула жу пре ћу тан рад, без ког се дру штво бло ки ра.

Не ма сум ње што се то га ти че: прет ње по де мо кра ти ју не до ла
зе са мо спо ља већ и из ну тра, од си ла ко је су јој нео п ход не, а то су 
пра во, по је ди нац, ли бе ра ли зам, али то су си ле ко је пре те да пре ва
зи ђу де мо кра ти ју и да из ро де не што дру го, што кре ће од де мо кра
ти је, али то ви ше ни је. То је крај Евро пе. Ви ше се не по ста вља пи
та ње да ли се ра ди о сла бо сти ма де мо кра ти је, сти гли смо до тле да 
се ли бе ра ли зам окре нуо про тив де мо кра ти је, с јед не стра не, а с дру
ге, ли бе ра ли зам је из уни шта ва ња на ци ја по кре нуо де струк тив не 
си ле ко је омо гу ћа ва ју на ро ди ма да ре а гу ју. Све у све му, по сле свих 
тих осло бо ђе ња, не зна мо шта ће мо са сво јим сло бо да ма. И по сле 
свих тих про гла ша ва ња људ ских пра ва, не зна мо шта чи ни чо ве ка.

3. Шта нам сле ди?

„Све се ме ри БДПом,
осим оног за шта вре ди жи ве ти.”

Боб Ке не ди, го вор 18. мар та 1968, не де љу да на пре атен та та

Уз исто ри ју, ге о гра фи ју, де мо гра фи ју и на у ку о ре сур си ма, 
ге о по ли ти ка по ста је нај не оп ход ни ја, а исто вре ме но и нај де ли кат
ни ја на у ка. То ли ко је ла жних по да та ка, то ли ко из ма шта них убе ђе
ња, то ли ко за ма ка из гра ђе них у пе ску. 

2 Com mon de cency.
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Ин те ли ген ци ја је пр ви иза зов пред ко јим се на ла зе Евро па, 
Фран цу ска, Ср би ја. Ако се по че так на ше мо дер не по ли ти ке на ла зи 
у Ма ки ја ве ли је вим ре чи ма – тре ба по сма тра ти ствар ност ства ри, 
а не оно што се о њој го во ри – наш нај хит ни ји по сао је по вра так на 
ту ствар ност ства ри, и одва ја ње од ко мен та ра, ту ма че ња и кон фор
ми зма. То је и нај те же. Пред ра су да о мо рал ној су пер и ор но сти и 
мо но пол над До брим ко је сва ко се би та ко ла ко при пи су је, и од ко јих 
се та ко те шко одва ја, на ши су нај ве ћи не при ја те љи. За пад на уо бра
зи ља за јед но са не зна њем одва ја За пад од остат ка све та. Сла би је 
по зна је мо ка ко функ ци о ни ше ру ски др жав ни апа рат не го у до ба 
Ни ки те Хру шчо ва или Ле о ни да Бре жње ва – за то што је сти гао крај 
исто ри је, и за то што су исти као ми! Не зна мо ни шта о ре ли ги ја ма, 
сти гли смо до тле да сва ко јав но по ка зи ва ње све тог би ва при ја вље
но ан ти те ро ри стич ким је ди ни ца ма. Не ви ди мо шта се де ша ва на 
Бал ка ну, где су нам све зе мље сто пље не у јед ну це ли ну, јер су Евро
пља ни, као и ми; тре ба ре ћи да је, по на ре ђе њу НА ТОа, Европ ска 
уни ја упра во об ја ви ла да ће на ста ви ти са по ступ ком при сту па ња 
шест зе ма ља, иа ко је њен пред сед ник на ја вио 2016. го ди не да не ће 
би ти при сту па ња пре 2025! И на ста вља мо да бу де мо пот чи ње ни 
дог ми сло бод не раз ме не, иа ко рат ва лу та, рат нор ми, прав ни рат 
из у зет но бр зо зи да ју не ви дљи ве гра ни це ко је де ле свет!

Ка ко би на овај иза зов од го во ри ла, Евро па мо ра да де фи ни ше 
но ву се ку лар ност, ону ко ја одва ја др жа ву од еко но ми је. Еко но ми ја 
не чи ни дру штво, а још ма ње на ци ју. Еко но ми ја ма је до бро, док се 
дру штва рас па да ју – по гле дај те Сје ди ње не Др жа ве и стал не ма сов
не пуц ња ве, по гле дај те Ве ли ку Бри та ни ју и по вра так у бе ду пр ве 
ин ду стриј ске ре во лу ци је! Дру штва су усто ли че на ка да ни су ве
за на за еко но ми ју, то је с јед не стра не тач но за она дру штва ко ја 
на зи ва мо „при ми тив ним”, то је слу чај са Афри ком и Ла тин ском Аме
ри ком. Европ ска уни ја, Уни ја тр жи шта и за тр жи ште зах те ва ла је 
да еко но ми ја на пра ви дру штво – да ра стом и из о би љем за ме ни 
за ста ву, исто ри ју и иден ти тет ко је не ма. Њен не у спех се на ла зи у 
то ме што ни је мо гла да сва ког све де на ње го ву еко ном ску функ ци ју, 
јер се сва ко дру штво пр во од ре ђу је до бри ма ко ја се ни не ку пу ју 
ни не про да ју, већ се да ју и пре но се! То је не у спех за пад ног ра цио
на ли зма, као и кон трак ту а ли зма и мо дер ног кон струк ти ви зма – то 
јест иде је да це ло дру штво функ ци о ни ше на осно ву уго во ра; то је 
не у спех дру штва као кон струк ци је не за ви сних по је ди на ца. То је 
не у спех бор бе Уни је про тив на ци ја, упр кос то ме што се баш кроз 
на ци ју и Фран цу зи, и Ита ли ја ни, и Гр ци и Ср би оства ру ју као 
Евро пља ни.

Ако је ге о по ли ти ка на у ка о од но си ма људ ских дру шта ва у све
ту та квом ка кав је, ко ја пи та ња она мо ра да по ста ви за бу дућ ност?
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1. Пр во пи та ње ти че се на шег пре жи вља ва ња. Уру ша ва ње 
жи вих си сте ма је пред на ма. Не ће би ти до вољ но за све. Во да, зе мља, 
ва здух по ста ће из у зет но бит не те ме по ли тич ких рас пра ва, јер жи
вот је у пи та њу. По ста вља се пи та ње при сту па ви тал ним ре сур си
ма, пи та ње вла сни штва над тим ре сур си ма, као и са мог жи во та, 
при сту па, по де ле и це не жи во та. Жи вот, то јест те ри то ри је, кли ма, 
др ве ће, биљ ке и жи во ти ње, та ко ђе и се ћа ње, стра сти и иден ти тет. 
Ни смо за вр ши ли са го во ром о зе мљи ко ја нам је под но га ма. И 
да ље смо ро ђе ни не где: ни смо ро ђе ни ван тла. Обр ну то од вир ту
ел ног, ди ги тал ног и по да та ка: све док се увек и сву да на ла зе осред ње 
за ме не за жи вот, сва ка упе ча тљи ва пред ста ва жи во та до би ће не чу
ве ну вред ност. Ми ли јар де ри из Си ли ци јум ске до ли не не ку пу ју слу
чај но пла же у Мо зам би ку, шу ме на Но вом Зе лан ду, је дан ки не ски 
ми ли јар дер же лео је да ку пи... Исланд. Ни је слу чај но до шла иде ја 
да се пре се че про лаз це ви кроз Си ри ју, да се бло ки ра Ју жни ток, да 
се при ва ти зу је по мор ски сек тор. Тек по чи ње тр ка на пра ва до бра. 
Сва ко дру штво ко јем је ста ло да се од у пре мо ра да удво стру чи и 
ди ги тал не и ана лог не про це се. Сва ко дру штво ко је се бри не за ко
е фи ци јент ин те ли ген ци је сво је де це мо ра да упра вља про сто ром без 
мре же, без ко нек ци је, ван ди ги тал ног. Ако же ли те да ва ша де ца 
зна ју не што ва жно, не ка ра сту са кућ ним љу бим ци ма, са ко ко шка ма, 
зе че ви ма, не ка ви де ка ко ра сте др ве ће и отва ра се цве ће!

2. Под ра зу ме ва се да ће до ћи до по ве ћа ња бро ја кон фли ка та. 
Не ће би ти за све у овом ма лом све ту где се све пре бра ја и рет кост је; 
а уско ро ће мо се по но во на ћи у усло ви ма у ко ји ма су се ство ри ла 
по ли тич ка дру штва, ко ја су на ста ла, још пре пет или шест ми ле
ни ју ма, у Ме со по та ми ји, у ко јој се жи ви у скла ду са пли ма ма Ти гра 
и Еу фра та, у Егип ту, ко ји жи ви од бу ја ња Ни ла, од по тре бе да се 
пре жи ви. Сви пред у сло ви за бу ду ће кон флик те већ су ту, да се 
ви ше ни Ки на ни Ин ди ја, ни по нов но по кре та ње „ва тре не ли ни је” 
ко ја иде од Та ли на до Ма ке до ни је и до Ко со ва, ни про во ка ци је 
НА ТОа, не мо гу об ја сни ти без ових су ко ба. И ето за што Ки на фи
нан си ра ин фра стурк ту ре у Евро пи и Ази ји, ево за што се аме рич ки 
над зор гу би у Ла тин ској Аме ри ци, за што Ру си ја ста вља сво ју за ста
ву на Арк тич ка остр ва! Глав ни ге о по литички чи ни лац ни је др жа ва, 
већ не што дру го: то су кли мат ске про ме не и ис цр пљи ва ње ре сур
са. То је од лу чу ју ћи фак тор свих бу ду ћих по ре ме ћа ја: они су већ 
ту – од Ки пра до Ли ба на и од Ки не ског мо ра до Ин диј ског оке а на, 
не ви ди мо их са мо ако смо су ви ше сти дљи ви. Мо ра мо се за и ста 
по тру ди ти ка ко би смо се одво ји ли од го то вих иде ја, спрем них за 
ли бе рал но ми шље ње, по го то во да би се раз ми шља ло о пра ву, о 
ме ша њу пра ва у еко но ми ју, да би се ство ри ла ва лу та, да би смо ми
сли ли на ори ги нал не на зи ве и ети ке те за ста ре про из во де. Ко мо же 
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за не ма ри ти то да су, на при мер, Рок фе ле ри уни шти ли све тра ди
ци о нал не ле ко ве, ка ко би обез бе ди ли да на шњи успех ве ли ким 
ин ду стри ја ма ле ко ва?

3. Оно што одр жа ва мир већ пе де сет го ди на, стал но про ду жа
ва ње обе ћа ња бла го ста ња, и уни вер зал на пред ста ва о дру штву из о
би ља, то ће иза зва ти рат су тра. Тре ба се су о чи ти са ствар но шћу: 
по ли ти ка емо ци ја и ле пих осе ћа ња уби ла је ви ше љу ди и по се ја ла 
ви ше ра за ра ња не го по ли ти ка на ци о нал ног ин те ре са и не у трал
но сти. Нео д ре ђе ни ху ма ни та ри зам је нај го ра прет ња чо ве ку. 

Са да шњост је жи ра ров ска, она пред ста вља про паст ми ме тич
ких пре тен зи ја. Опа сност до ла зи од нео гра ни че ног про ши ри ва ња 
истих прин ци па ко ји су чи ни ли на шу сна гу. Про ши ри ли смо у све
ту прин цип нео гра ни че ног ра ста и без гра нич не же ље, ко је се под ра
зу ме ва ју. Из њих из вла чи мо нео гра ни че не те жње за рад огра ни че них 
до ба ра, ко ја ко ри сти мо и у ко ри шће њу пре те ру је мо, иза зи ва ју ћи 
не за до вољ ство, огор че ње и мр жњу. Ми ми кри ја же ље је стра шан 
ме ха ни зам ко јем ће на пут ста ти ре ли ги ја, др жа ва и на ци ја. Оне су 
то и ура ди ле, ор га ни зу ју ћи на чи не да из бри шу на си ље, да га пре
о кре ну и су бли ми ра ју. Упра во овим огра ни че њи ма нео гра ни чен раст 
же ли да ста не на пут, а ли бе рал ни про је кат овај си стем на па да и 
та ко пред на ма оста вља цео људ ски род – то јест рат из ме ђу свих 
нас. Жи ра ров ска ма ши на се по кре ну ла, и она је по кре ну та у све ту 
без гра ни ца, то јест у све ту где мо же пот пу но да уни шти.

Но во пи та ње се од но си на ле ги ти ми тет кон фли ка та. Си ри ја, 
су ве ре на др жа ва, да ли она мо же да од бра ни сво ју те ри то ри ју и сво
је је дин ство? Се вер на Ко ре ја, су ве ре на др жа ва, да ли она мо же да 
од лу чу је о оруж ју за сво је пре жи вља ва ње? Ср би ја, Фран цу ска, да ли 
оне има ју пра во да бра не сво је гра ни це, да од лу чу ју о усло ви ма при
сту па ња њи хо вој те ри то ри ји и о до би ја њу др жа вљан ства? Евр оп ска 
уни ја, уни ја су ве ре них зе ма ља, да ли она мо же да од лу чи о сво јој 
спољ ној без бед но сти, да ли мо же да од лу чи о гра ни ца ма и о на ро ди
ма ко је пу шта на сво је зе мљи ште? Наш ли бе рал ни свет не под но си 
екс те ри ор ност и же сто ко се ба ца на уки да ње свих пра вих раз ли ка, 
ко је но се не при хва тљив ри зик не чег стра ног и не ка квог про су ђи ва ња; 
ка кво је то при зна ње ко је се кри је иза стал них по на вља ња да су на ше 
вред но сти, на чин жи во та, на ше тр жи ште у ства ри уни вер зал ног ка
рак те ра! Од би ја мо да при зна мо да по сто је раз ли ке у ин те ре су из ме
ђу др жа ва, за јед ни ца, ску пи на, да су те раз ли ке ле ги тим не, да се у 
од ре ђе ним слу ча је ви ма мо же по ја ви ти опа сност од ра та. Ако сло бо
да и част не вре де рат ног ри зи ка, смрт ног ри зи ка, он да су из гу бље ни 
и сло бо да и част. Не што по ста је све тим он да ка да ја од лу чим да 
ви ше од свог жи во та во лим не што или не ког. Але го ри ја о го спо да ру 
и ро бу ни је из гу би ла на ак ту ел но сти: европ ске на ци је ко је су де ле
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ги ра ле сво ју без бед ност не ко ме спо ља, ко је то ле ри шу стра не ин тер
вен ци је на њи хо вој те ри то ри ји, ни су до стој не жи во та. Они ко ји ви ше 
во ле сво ју без бед ност од сло бо де из гу би ће и јед но и дру го.

За кљу чак

Жи ви мо у не ве ро ват ном по ли тич ком тре нут ку, оном у ком 
Евро па у ра ља ма Уни је жтр тву је прин цип ствар но сти ко ји ју је то
ли ко да ле ко од вео. Са зна ње да је све ре ла тив но, да су ком про ми си 
увек бо љи од ап со лут ног, да нај ве ће не сре ће увек до ла зе из по тра
ге за ве ли ким иде а ли ма, да су мо дер ни за ци ја, уз др жљи вост и рав
но ду шност та ко ђе ва жне осо би не у ме ђу на род ној по ли ти ци, све је 
то ску по пла ће на лек ци ја и тре ба ло би да сто ји као ве за, по сред ник, 
пу то каз. Те жак пут, жи вот ни пут. Не ма мо вре ме на. Са ко ли ко си ле 
јед но о бра зни свет, људ ско тр жи ште, рас пад све га што је ко лек тив
но – ра за ра свет, са још ви ше си ле и ви ше мо ћи уда ља ва ња и раз
ли чи то сти ће по вра ти ти ди вер зи тет, уда ља ва ње и раз ли чи то сти. 
Са још ве ћом упор но шћу ће Европ ска уни ја осло бо ди ти на ци је од 
аме рич ке ко ло ни за ци је, још на сил ни је ће те про бу ђе не на ци је 
ство ри ти но ву Евро пу, са Уни јом или без ње, ко ја је пре ла зни об лик 
за њи хо во пре жи вља ва ње. Ево вре ме на не по ход не дис кри ми на
ци је, спа си лач ких гра ни ца и плод них по де ла. 

Ако тре ба на зна чи ти не ки ге о по ли тич ки пре лом, то би био 
сле де ћи – рат ко ји се во ди про тив при ро де од пр ве ин ду стриј ске 
ре во лу ци је по стао је пра ви рат про тив пре жи вља ва ња чо ве ка. По
сле ди це тог ра та, и по сле ди це тих по сле ди ца још увек нас до сти
жу: кри во нам је због по сле ди ца, али сла ви мо узро ке. Као и сва ка 
прет ња пре жи вља ва њу, ства ра се но ва по де ла све та из ме ђу оних 
ко ји же ле да пре жи ве за јед но, и ко ји бу де ста ре по де ле, не ка да из
гу бље не, али су штин ске. Та прет ња ди ра у ср це европ ске уни кат
но сти ко ја же ли да нас убе ди да се бес крај но мо же ку по ва ти ком фор 
ми ра од сво јих при ја те ља, и да се то мо же на пла ти ти при ја те љи ма. 
И тај ве ли ки рат у вре ме ну ми ра, ко ји се во ди у оп штем не зна њу, 
има ве ли ке шан се да иза зо ве ма ле и ве ли ке кон флик те, ко ји се не ће 
ре ши ти ле пим па ро ла ма, до бро том, вред но сти ма, јер ће од го ва ра ти 
на овај ве чи ти циљ свих љу ди ор га ни зо ва них у на ци је; циљ за јед
нич ког пре жи вља ва ња и сло бо да да се иза бе ре сво ја суд би на.*

Пре ве ла са фран цу ског
Је ле на Ни ко лић

* Пре да ва ње одр жа но у Ма ти ци срп ској, у Но вом Са ду, 23. фе бру а ра 2018. 
го ди не. 




