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Сажетак
Аутор се у окви ру овог ра да ба ви до ми нант ном по сле хлад-

но ра тов ском па ра диг мом ко ја се за сни ва на иде ји о мо ра ли за ци ји 
ме ђу на род них од но са и не ста ја њу по ли ти ке си ле са ме ђу на род не 
сце не на кон па да Бер лин ског зи да. Реч је о ли бе рал ној и оп ти ми-
стич кој ви зи ји све та ко ја пи та ња де мо кра ти је и ње ног ши ре ња, по-
што ва ња људ ских пра ва, као и пи та ња ху ма ни тар них ин тер вен ци ја 
или ме ђу на род ног кри вич ног пра во су ђа, де фи ни ше као основ не 
по сле хлад но ра тов ске про бле ма ти ке. „Арап ско про ле ће” да ло је 
но ви по лет овим ли бе рал ним иде ја ма ко је чи не те мељ па ра диг ме 
ко ја и да нас пред ста вља основ ни оквир про ми шља ња ме ђу на род-
них од но са. На ве де ни кон ти ну и тет се у ра ду по ка зу је кри тич ким 
освр том на тек сто ве че ти ри са вре ме на ауто ра. 
Кључ не ре чи: по слехд но ра тов ски пе ри од, ли бе ра ли зам, људ ска пра ва, 

де мо кра ти ја, вој не ин тер вен ци је, Ко со во и Ме то хи ја, иде-
о ло ги ја, ан ти плу ра ли зам, „Aрапско про ле ће”, Ли би ја

“Forgenerations,theUnitedStatesofAmericahasplayedauni
queroleasananchorofglobalsecurityandasanadvocatefor
humanfreedom(…)whenourinterestsandvaluesareatstake,
wehavearesponsibilitytoact(…)Somenationsmaybeableto
turnablindeyetoatrocitiesinothercountries.TheUnitedSta
tesofAmericaisdifferent.AndasPresident,Irefusedtowaitfor
theimagesofslaughterandmassgravesbeforetakingaction”,
Барак Обама (Barack Obama) поводом кризе у Либији, 28.
март2011.године.1)

1) “A Responsibility To Act”, President Obama’s speech at the National Defense Univer-
sity at Fort McNair in Washington, D.C., March 28, 2011, Интернет, http://www.npr.
org/2011/03/28/134935452/obamas-speech-on-libya-a-responsibility-to-act. 
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Го вор пред сед ни ка САД Ба ра ка Оба ме по во дом кри зе у Ли-
би ји и вој не ин тер вен ци је за пад них си ла 2011. го ди не, пру жа од-
лич ну илу стра ци ју ши ро ко при хва ће не па ра диг ме и до ми нант ног 
по и ма ња по сле хлад но ра тов ских ме ђу на род них од но са.2) Па ра диг-
ма о ко јој је реч су штин ски по чи ва на јед ном оп ти ми стич ком ви ђе-
њу по сле хлад но ра тов ског све та у ко јем др жа ве не спро во де ви ше 
по ли ти ку си ле за рад за до во ље ња пар ти ку лар них ин те ре са, већ од-
го вор но про мо ви шу уни вер зал не вред но сти за рад до бро би ти чо ве-
чан ства. Ре чи Ба ра ка Оба ме на ла зе се не по сред но на тра гу го во ра 
о „Но вом свет ском по рет ку” Џор џа Бу ша (Ge or ge H. W. Bush) и 
осли ка ва ју дво де це ниј ски кон ти ну и тет са иде јом по ко јој се по сле-
хлад но ра тов ски ме ђу на род ни од но си за сни ва ју на искре ној же љи 
за ми ром, на по што ва њу пра ва и на ро чи то, на од го вор но сти др жа-
ва да обез бе де сло бо ду и прав ду у све ту.3) 

Дру гим ре чи ма, сход но до ми нант ном схва та њу, крај би по-
лар ног све та ко нач но је омо гу ћио да се др жа ве на ме ђу на род ној 
сце ни по на ша ју на је дан мо рал ни ји на чин и упра во се у на ве де ној 
мо ра ли за ци ји огле да пре лом на тач ка пре ла ска из јед ног ме ђу на-
род ног си сте ма – хла до ра тов ског, у дру ги – по сле хлад но ра тов ски.4)

Те ро ри стич ки на пад из вр шен 11. сеп тем бра 2001. го ди не у 
Њу јор ку, као ни ра то ви ко ји су усле ди ли у Ав га ни ста ну и Ира ку, 
у осно ви, ни су озбиљ ни је уз др ма ли ово до ми нант но ви ђе ње пост-
би по лар ног све та. Шта ви ше, „Арап ско про ле ће” ко је је за по че ло 
де цем бра 2010. го ди не не ре ди ма у Ту ни су, по но во је вра ти ло у цен-
тар па жње про бле ма ти ку ши ре ња де мо кра ти је ко ја је би ла ка рак-
те ри стич на за пр ву по сле хлад но ра тов ску де це ни ју. Кри за у Ли би ји 
из 2011. го ди не, као и кри за ко ја је усле ди ла у Си ри ји, још увек се 
по сма тра ју кроз при зму до ми нант не па ра диг ме као су ко би чи ји су 
уло зи уни вер зал не вред но сти демократијe и људ ских пра ва.5) 

Ви де ће мо, ме ђу тим, да се до ми нант но по и ма ње по сле хлад-
но ра тов ског све та за сни ва на илу зи ји иде о ло шке при ро де (1), и да 
на ве де на илу зи ја још увек пред ста вља глав ни оквир про ми шља ња 
ме ђу на род них од но са (2).

2) Виђење послехладноратовског света о којем је овде реч у бити је виђење Запада те је 
наведено виђење доминантно у оноликој мери у којој је данас и сам Запад доминантан 
у свим пољима, укључујући и академско поље.

3) Видети : George H. W. Bush, “Toward a New World Order – Address Before a Joint Session of 
the Congress on the Persian Gulf Crisis and the Federal Budget Deficit”,1990–09–11, Интернет, 
http://bushlibrary.tamu.edu/ research/public_papers.php?id=2217&year=1990&month=9.

4) Типичну илустрацију ове идеје у академском дискурсу пружа, у иначе многобројној 
литератури, књига француског истраживача Ариела Колономоса, Ariel Colonomos, La
moraledanslesrelationsinternationales, Odile Jacob, Paris, 2005.

5) Bellamy, Alex J., “Libya and the Responsibility to Protect: The Exception and the Norm”, 
Ethics&InternationalAffairs, Vol. 25, No. 3, 2011, pp. 263-269.
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1.ОДИЛУЗИЈЕМОРАЛИЗАЦИЈЕ
ДОРЕАЛНОСТИАНТИПЛУРАЛИЗМА

Го во ре ћи о агре си ји ко ју је Ирак из вр шио про тив Ку вај та 
1990. го ди не, аме рич ки пред сед ник Џорџ Буш је у свом обра ћа њу 
Кон гре су 29. ја ну а ра 1991. го ди не ре као да је у игри не што ве ће од 
суд би не јед не ма ле зе мље. У игри је „јед на ве ли ка иде ја, је дан но ви 
свет ски по ре дак у ко јем се на ци је ује ди њу ју око за јед нич ког ци ља, 
ка ко би се оства ри ле уни вер зал не људ ске те жње – мир, без бед ност, 
сло бо да и пр вен ство пра ва”.6) До ми нант на по сле хлад но ра тов ска 
па ра диг ма у це ли ни про си ти че из ове по чет не по ли тич ке ма три-
це (1.1), чи ја је основ на функ ци ја да за ма гли ан ти плу ра ли стич ку 
ствар ност исто риј ског пе ри о да ко ји је за по чео па дом Бер лин ског 
зи да (1.2).

1.1.–Доминантнапослехадноратовскапарадигма

До ми нант на ви зи ја по сле хлад но ра тов ског све та у осно ви по-
чи ва на ли бе рал ним по сту ла ти ма ко је је у нај ве ћој ме ри по пу ла-
ри зо вао Френ сис Фу ку ја ма (Fran cis Fu kuyama) у са мо пра ско зор-
је пост-би по лар ног си сте ма.7)  У сво јим ра до ви ма са са мог кра ја 
осам де се тих и са по чет ка де ве де стих го ди на про шлог ве ка, Фу ку-
ја ма пру жа крај ње од сеч ну ви зи ју но ве ере ко ја за по чи ње са пре-
стан ком Хлад ног ра та. Осла ња ју ћи се на фи ло зо фи ју Хе ге ла и на 
иде ју да је исто ри ја ори јен ти са на ка од ре ђе ном ци љу, Фу ку ја ма 
кон ста ту је три јумф ли бе рал не де мо кра ти је над ри вал ским иде о ло-
ги ја ма и да је по твр дан од го вор на пи та ње „да ли је ра зум но на-
ста ви ти го во ри ти, на кра ју 20. ве ка, о до след ној и ори јен ти са ној 
исто ри ји чо ве чан ства ко ја ће ње гов нај ве ћи део до ве сти до ли бе-
рал не де мо кра ти је?”.8) По бе да ли бе рал не де мо кра ти је пред ста вља 
у очи ма Фу ку ја ме кру ци јал ну ета пу у ства ра њу „уни вер зал не и хо-
мо ге не др жа ве” ко ја ће обез бе ди ти мир у ме ђу на род ним од но си ма. 

По ла зе ћи од јед ног од фун да мен тал них по сту ла та ли бе ра ли-
зма ко ји гла си да су де мо крат ска ка пи та ли стич ка дру штва па ци-
фи стич ка, од но сно да де мо кра ти је не ра ту ју ме ђу со бом, Фу ку ја ма 
твр ди да ће ши ре ње де мо крат ски устро је них др жа ва у ме ђу на род-

6) “Bush Address Before a Joint Session of the Congress on the State of the Union 1991-01-29”, 
Интернет, http://bushlibrary.tamu.edu.

7) Видети: Francis Fukuyama, “The End of History?”, The National Interest, Issue n° 16, Sum-
mer 1989, pp. 3-18; Francis Fukuyama, Lafindel’histoireetledernierhomme, Flammarion, 
coll. Champs, Paris, 1993; Francis Fukuyama, “Reflections on the End of History, Five Years 
Later”, HistoryandTheory, Vol. 34, No. 2, Theme Issue 34: World Historians and Their Crit-
ics, May 1995, pp. 27-43.

8) Francis Fukuyama, Lafindel’histoireetledernierhomme, op. cit., p. 13.
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ном си сте му, про у зро ко ва ти крај им пе ри ја ли зма и сма њи ти мо гућ-
ност ра то ва.9)  На рав но, Фу ку ја ма по ја шња ва да свет још увек ни је 
до се гао ста ње „веч ног ми ра”. По сто ји по де ла из ме ђу пост-исто-
риј ског све та и све та ко ји је остао у исто ри ји: „По ли ти ка си ле од-
но си пре ва гу ме ђу др жа ва ма ко је ни су ли бе рал не де мо кра ти је (...) 
Уну тар пост-исто риј ског све та, основ на осо ви на ин тер ак ци је ме ђу 
др жа ва ма тре ба ло би да бу де еко ном ска и ста ра пра ви ла по ли ти ке 
си ле тре ба ло би да из гу бе на зна ча ју”.10) Узев ши и ово по ја шње ње 
у об зир, не дво сми сле но је реч о јед ном оп ти ми стич ком ви ђе њу по-
сле хлад но ра тов ске бу дућ но сти у ко јем ће се не ми нов ним на став-
ком ши ре ња де мо крат ско-ли бе рал ног мо де ла оси гу ра ти трај ни 
мир у све ту.

Из ове по чет не ма три це про и за шао је је дан ко хе рен тан иде-
о ло шки кор пус за сно ван на иде ји о уни вер зал ној при ро ди и вред-
но сти де мо кра ти је, људ ских пра ва, сло бод не тр го ви не као и на 
по тре би да се на ве де не уни вер зал не вред но сти за шти те, што ху-
ма ни тар ним ин тер вен ци ја ма, што ме ђу на род ним кри вич ним три-
бу на ли ма. 

Раз не док три нар не кон струк ци је из по след ње де це ни је 
пор шлог ве ка ко је се од но се на људ ска пра ва и њи хо ву нео п ход-
ну за шти ту – по пут „ду жно сти ху ма ни тар ног ме ша ња” Бер на ра 
Ку шне ра (“Le de vo ir d’ingéren ce hu ma ni ta i re”, Ber nard Ko uc hner), 
док три не „људ ске без бед но сти” ко ја се ве зу је за Лој да Екс вор ти ја 
(“Hu man se cu rity”, Lloyd Ax worthy) и „од го вор но сти за за шти ту” 
Ге ре та Еван са (“Re spon si bi lity to Pro tect”/R2P, Ga reth Evans) – пру-
жа ју од лич ну илу стра ци ју функ ци о ни са ња Фу ку ја ми ног пост-
исто риј ског све та.11) Упра во су ова кве док три нар не кон струк ци је, 
и ва ри ја ци је на те му (го вор пред сед ни ка Оба ме “A Re spon si bi lity 
To Act” пред ста вља ва ри ја ци ју на те му “Re spon si bi lity to Pro tect”), 
пру жа ле оправ да ње за ве ћи ну по сле хлад но ра тов ских вој них ин-
тер вен ци ја ко је је, услед уни по лар ног мо мен та, ско ро ис кљу чи во 
спро во дио за пад ни, „пост-исто риј ски”, свет.12) 

Из гле да ло је да је ово оп ти ми стич ко ви ђе ње „но вог свет ског 
по рет ка”  до би ло по твр ду у пр вим зна чај ним по сле хлад но ра тов-

9) Ibid., p. 281.

10) Ibid., p. 313.

11) На ове доктринарне конструкције подсећа Дарио Батистела, користећи их као 
илустрацију процеса легитимизације који се одвијају са аспекта међународног права: 
Dario Battistella, “L’Occident, exportateur de démocratie”, Politique étrangère, 4/2011, p. 
818. 

12) Видети: Dario Battistella, “L’Occident, exportateur de démocratie”, Politique étrangère, 
4/2011, pp. 813-824; Olivier Corten, “L’idéologie des discours interventionnistes : Comment 
justifier une guerre illégale au nom du droit ?”, Contradictions, nº 136, 2011, pp. 17-33.
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ским до га ђа ји ма. Кри за ко ја је на ста ла на кон ирач ке ин ва зи је на 
Ку вајт ав гу ста 1990. го ди не ре ше на је при ме ном ме ха ни за ма ко-
лек тив не без бед но сти у окви ру Са ве та без бед но сти Ује ди ње них 
на ци ја (СБУН). До та да су би по лар на струк ту ра ме ђу на род ног 
си сте ма и бло ков ска кон фрон та ци ја спре ча ва ле нор мал но функ ци-
о ни са ње ме ха ни за ма ко лек тив не без бед но сти пред ви ђе них По ве-
љом УН.13) У том сми слу, пр ви за лив ски рат озна чио је по вра так 
фун да мен тал ним прин ци пи ма ко лек тив не без бед но сти и по твр дио 
је во де ћу уло гу ин сти ту ци ја (у овом слу ча ју УН) – афир ми шу ћи 
ти ме два кључ на пој ма ли бе рал не ви зи је.  

Осни ва ње ме ђу на род них кри вич них три бу на ла за бив шу 
Ју го сла ви ју и Ру ан ду 1993. и 1994. го ди не и раз вој ме ђу на род-
ног кри вич ног пра ва, та ко ђе су, од ра жа ва ју ћи бри гу за по што ва ње 
фун да мен тал них људ ских пра ва, да ли по твр ду ва лид но сти но ве 
по сле хлад но ра тов ске па ра диг ме.

Ипак, нај сна жни ја илу стра ци ја на вод не мо ра ли за ци је ме ђу-
на род них од но са ко ја је усле ди ла са кра јем Хлад ног ра та на ђе на је 
у вој ној ин тер вен ци ји НА ТО про тив Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла-
ви је (СРЈ) 1999. го ди не. Ми шље ње та да шњег че шког пред сед ни ка 
Вац ла ва Ха ве ла (VáclavHa vel) из ра жа ва са му срж, ка ко до ми нант-
не по сле хлад но ра тов ске па ра диг ме, та ко и ту ма че ња та да по чи ње-
не агре си је про тив СРЈ:

„Ово је ве ро ват но пр ви рат икад во ђен, ко ји је био во ђен не 
у име ин те ре са већ у име од ре ђе них прин ци па и вред но сти. Ако 
је за не ки рат мо гу ће ре ћи да је етич ки, или да је во ђен због етич-
ких раз ло га, он да се то истин ски мо же ре ћи за овај рат (...) Он је 
[Северно-атлант ски савез] де лао из по што ва ња пре ма пра ву – пре-
ма пра ву ко је је зна чај ни је од за шти те су ве ре ни те та др жа ва. Де лао 
је у име по што ва ња пра ва чо ве чан ства, она ко ка ко их ар ти ку ли ше 
на ша са вест као и оста ли ин стру мен ти ме ђу на род ног пра ва”.14)

Овај став јед ног по ли ти ча ра био је ши ро ко при хва ћен и у 
ака дем ском по љу.15) У ра ту про тив Ср би је бра ње не су, на вод но, 

13) Професор Адам Робертс (Adam Roberts) констатовао је да је право вета употребљено 
више од 200 пута до 1989. године: “ For much of its forty-five years’ existence, the Security 
Council has been unable to take action on certain important issues because of East-West hos-
tility. By the end of 1989, the Soviet Union had vetoed 114 resolutions, the US 67, Britain 30, 
France 18, and China three. With the ending of the Cold War, the opportunities for UN action 
are greater. », цитирано у: Noam Chomsky, “World Order and Its Rules: Variations on Some 
Themes”, JournalofLawandSociety, Vol. 20, No. 2, Summer, 1993, p. 148.

14) Address by Václav Havel President of the Czech Republic to the Senate and the House of 
Commons of the Parliament of Canada, Parliament Hill, Ottawa, 29 April 1999, Интернет, 
http://old.hrad.cz/president/Havel /speeches/1999/2904_uk.html.

15)  Видети опширније о доминантној идеолошкој матрици послехладноратовског периода 
и случају Косова и Метохије: Miloš Jovanović, Légitimitéetlégitimationdurecoursàla
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уни вер зал не вред но сти чо ве чан ства, људ ских пра ва, ми ра, де мо-
кра ти је и то ле ран ци је, и то, под ра зу ме ва се, без зад њих на ме ра, 
скри ве них ин те ре са, ге о по ли тич ких ци ље ва као што је то био 
слу чај у „исто риј ском”, хлад но ра тов ском све ту. На овај на чин ту-
ма чен, рат про тив СРЈ, од но сно Ср би је, по слу жио је као глав на 
илу стра ци ја и крун ски до каз про ме не па ра диг ме ко ја је усле ди ла 
на кон па да Бер лин ског зи да.

Ово до ми нант но ви ђе ње по сле хлад но ра тов ског све та су-
штин ски ни је ус пео да уз др ма ни те ро ри стич ки на пад из вр шен у 
Њу јор ку 11. сеп тем бра 2001. го ди не, као ни ра то ви ко ји су за по че-
ти пр во у Ав га ни ста ну (2001. год.) а по том и у Ира ку (2003. год.). 
Иако се од ре ђен број ауто ра та да за пи тао ни је ли ли бе рал но-иде-
а ли стич ка па ра диг ма ису ви ше бр зо про гла ше на за је ди ни за до во-
ља ва ју ћи и од го ва ра ју ћи оквир, до ми нант но по сле хлад но ра тов ско 
ви ђе ње оста ло је у су шти ни не про ме ње но.16) Ме ђу на род ни од но си 
и да ље су се про ми шља ли кроз пој мов ну апа ра ту ру до ми нант ног 
ли бе рал но-иде а ли стич ког окви ра. 

Не са мо да до бре на ме ре За па да ни су до ве де не у пи та ње, 
већ су се сви на ве де ни су ко би мо гли учи та ти у Фу ку ја мин оквир у 
ко јем, с јед не стра не, бив ству је пост-исто риј ски део све та (За пад), 
а са дру ге, „исто риј ски” оста так све та. Шта ви ше, са „Арап ским 
про ле ћем” (де цем бар 2010. год. – ) и кри за ма у Ли би ји (2011. год.) 
и Си ри ји (у то ку), ли бе рал на про бле ма ти ка ши ре ња де мо кра ти је 
до би ла је но ви за мах.17) Ак ту ел ни су ко би се про ми шља ју у ка те-
го ри ја ма до ми нант ног дис кур са, по пут људ ских пра ва, њи хо ве за-
шти те и на рав но њи хо ве ви ше сна ге у од но су на фун да мен тал не 
прин ци пе ме ђу на род ног пра ва као што су прин ци пи су ве ре ни те та 
др жа ва, по ли тич ке не за ви сно сти или пак за бра не ме ша ња у уну-
тра шње по сло ве дру гих др жа ва. На ве де не прин ци пе ме ђу на род ног 
пра ва ви ше ни ко не спо ми ње ме ђу за пад ним свет ским си ла ма и 
они се, са гла сно до ми нант ној по сле хлад но ра тов ској ви зи ји ме ђу-
на род них од но са, у прак си фла грант но кр ше. Ак ту ел на кри за у Си-
ри ји, и при зна ва ње, од стра не За па да, јед не стра не у уну тра шњем 

forcedansl’aprèsguerrefroide.Étudedecas:l’interventionmilitairedel’OTANcontrela
RépubliquefédéraledeYougoslavie, ANRT, Villeneuve d’Ascq, 2010.  

16) Видети: Christopher Hobson, “The Limits of Liberal-Democracy Promotion”, Alternatives, 
Vol. 34, No. 4, 2009, p. 384 и pp. 389-390.

17) Међу многобројним примерима, у Паризу је октобра 2012. године организована 
међународна конференција на тему промоције демократије и изградње нација у спољној 
политици САД која је окупила више од двадесет учесника из академског света: “Democ-
racy Promotion and Nation Building in United States Foreign Policy – The U.S. Model Re-
considered, From the Post-Cold War Balkans to the Arab Revolts”, 18 and 19 October, 2012, 
The German Marshall Fund of the United States / Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3.
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су ко бу за је ди ног ле ги тим ног пред став ни ка си риј ског на ро да, пру-
жа од лич ну илу стра ци ју та квог по на ша ња.18)

1.2.–Либералниантиплурализамкаоосновно
обележјепослехладноратовскихмеђународниходноса

Да иде ја о мо ра ли за ци ји по сле хлад но ра тов ских ме ђу на род-
них од но са пред ста вља нај о бич ни ју илу зи ју, нај бо ље се ви ди упра-
во на при ме ру НА ТО ин тер вен ци је, од но сно агре си је  из вр ше не  
1999.  го ди не  про тив СРЈ. Не по треб но је вра ћа ти се у окви ру овог 
ра да на до бро утвр ђе не чи ње ни це ко је се од но се на исто риј ски 
аспект кри зе на Ко со ву и Ме то хи ји. Са свим је до вољ но под се ти ти 
на ис це ни ра ни „ма са кр” у Рач ку ја ну а ра 1999. го ди не ко јим је јед-
на ле гал на, ле ги тим на и успе шна про тив те ро ри стич ка опе ра ци ја 
срп ских сна га без бед но сти пре тво ре на у casus belli. До вољ но је 
под се ти ти на та ко зва не пре го во ре из Рам бу јеа из фе бру а ра 1999. 
го ди не ко ји су су штин ски пред ста вља ли кла си чан и на мер но не-
при хва тљив ул ти ма тум. Ко нач но, до вољ но је под се ти ти на чи ње-
ни цу да се ко сов ски про блем по сво јој при ро ди ни ка да ни је ти цао 
пи та ња де мо кра ти је или по што ва ња људ ских пра ва већ је ис кљу-
чи во био узро ко ван се па ра ти стич ким те жња ма, од но сно ге о по ли-
тич ким аспи ра ци ја ма ал бан ског на ро да на Бал ка ну. До вољ но је, 
да кле, под се ти ти на са ме ове фак те ка ко би се са гле да ла про ва ли ја 
ко ја по сто ји из ме ђу за пад ног иде о ло шког дис кур са ко ји је имао 
за циљ да оправ да агре си ју и исти не. Дру гим ре чи ма, це ло куп на 
кон струк ци ја на ко јој по чи ва до ми нант на по сле хлад но ра тов ска па-
ра диг ма се ру ши као ку ла од ка ра та ка да се су о чи са чи ње ни ца ма. 
Сто га агре си ја из вр ше на про тив СРЈ не мо же би ти и ни је иде ал но-
тип ски при мер до ми нант ног ви ђе ња по сле хлад но ра тов ског све та 
јер пред ста вља кла сич ну при ме ну по ли ти ке си ле. Ме ђу тим, њен 
зна чај оста је из у зе тан уто ли ко што на ве де на агре си ја оли ча ва са-
му су шти ну ствар не пре крет ни це ко ја је на ста ла у ме ђу на род ним 
од но си ма са па дом Бер лин ског зи да и окон ча њем хлад но ра тов ског 
све та. Су прот но основ ним по сту ла ти ма до ми нант не по сле хлад но-

18) Француска је опозицију у Сирији признала за јединог легитимног представника 
сиријског народа новембра 2012. док су САД то учиниле децембра исте године. Поред 
тога, постоје озбиљне индиције да наведене западне државе већ испоручују наоружање 
сиријској опозицији. Видети: “La France reconnaît l’opposition syrienne unifiée comme 
‘seule représentante du peuple’”, Le Monde, 13.11.2012, Интернет, http://www.lemonde.fr/
proche-orient/article/2012/11/13/la-france-reconnait-l-opposition-syrienne-unifiee-com me-
seule-representante-du-peuple_1790027_3218.html; “US recognises Syria opposition coali-
tion says Obama”, BBC,  12.12.2012, Интернет, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-
east-20690148 и “Arms Airlift to Syria Rebels Expands, With Aid From C.I.A”, The New 
York Times, 24.03.2012, Интернет, http://www.nytimes.com /2013/03/25/world/middleeast/
arms-airlift-to-syrian-rebels-expands-with-cia-aid.html?hp&_r=1&.
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ра тов ске па ра диг ме, свет ни је по стао мо рал ни ји ни ти др жа ве од-
го вор ни је у „по тра зи за сло бо дом и прав дом” на кон кра ја хлад ног 
ра та. По ли ти ка си ле и пар ти ку лар них ин те ре са ни је не ста ла већ 
се, на про тив, одр жа ла у свом исто риј ском кон ти ну и те ту и у по-
сле хлад но ра тов ском пе ри о ду. Оно што се истин ски про ме ни ло са 
не стан ком би по лар ног си сте ма и у че му се фун да мен тал но са сто-
ји пре лом на тач ка је сте да је свет са кра јем хлад ног ра та пре шао 
из плу ра ли стич ког у ан ти плу ра ли стич ки ме ђу на род ни по ре дак. 
Основ ни услов та кве про ме не огле дао се у хо мо ге ни за ци ји ме ђу-
на род ног си сте ма. Ов де до ла зи мо до ва жне кон цеп ту ал не по де ле 
из ме ђу хе те ро ге них и хо мо ге них ме ђу на род них си сте ма.  

На и ме, то ком Хлад ног ра та су др жа ве по чи ва ле на пот пу-
но раз ли чи тим си сте ми ма вред но сти и прин ци пи ма ле ги ти ми те та. 
За за пад ни блок су би ли ка рак те ри стич ни ка пи та ли стич ко уре ђе-
ње, тр жи шна при вре да, при ват на сво ји на, ин ди ви ду ал не сло бо де и 
пред став нич ки де мо крат ски си стем. С дру ге стра не, ис точ ни блок 
био је ор га ни зо ван на прин ци пи ма „на род не де мо кра ти је” и план-
ске, со ци ја ли стич ке еко но ми је. Ме ђу на род ни си стем био је да кле 
хе те ро ге не при ро де и ме ђу на род но пра во је по чи ва ло на плу ра ли-
стич ким прин ци пи ма су ве ре не јед на ко сти и не ме ша ња у уну тра ње 
по сло ве дру гих др жа ва.

Крај Хлад ног ра та про ме нио је ово ста ње ства ри. У су ко-
бу две иде о ло ги је, за пад ни мо дел ли бе рал не де мо кра ти је од нео је 
пре ва гу и ме ђу на род ни си стем је од 1990. го ди не су штин ски про-
ме нио при ро ду пре шав ши из ста ња хе те ро ге ног, у ста ње хо мо ге-
ног (ма да не и уни вер за ли зо ва ног) ме ђу на род ног си сте ма. Упра во 
је на ве де на хо мо ге ни за ци ја би ла пред у слов отва ра ња но ве по сле-
хлад но ра тов ске ере чи ја се су шти на огле да у ра ђа њу ли бе рал ног 
ан ти плу ра ли зма. Ов де ће мо се на крат ко за др жа ти на пој мо ви ма 
ан ти плу ра ли зма и ли бе ра ли зма. 

Ан ти плу ра ли зам се од но си на прак су ко јом се ус по ста вља ју 
раз ли ке из ме ђу др жа ва пре ма њи хо вој уну тра шњој, тј. по ли тич-
кој, ор га ни за ци ји или њи хо вом спољ но по ли тич ком де ло ва њу.19) У 
сво јој би ти, ан ти плу ра ли зам пред ста вља не га ци ју су ве ре не јед на-
ко сти као кла сич ног плу ра ли стич ког прин ци па по ко јем сва ка др-
жа ва сло бод но и не за ви сно одр ђу је соп стве ни об лик и уну тра шње 
уре ђе ње.

19)  Видети: Gari Simpson, Velikesileiodmetničkedržave, Beogradski centar za ljudska prava, 
Beograd, 2006, str. 11.
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Ка да је у пи та њу ли бе ра ли зам, ов де је бит но ис та ћи да се у 
ме ђу на род ним од но си ма он мо же ис по љи ти у два об ли ка.20) У пр-
вом об ли ку је те жи ште на прин ци пу јед на ко сти што се ис по ља ва 
кроз то ле ран ци ју на раз ли чи тост и плу ра ли стич ку при ро ду ко ја за 
кон крет ну по сле ди цу има по што ва ње фун да мен тал них на че ла ме-
ђу на род ног пра ва по пут су ве ре не јед на ко сти и прин ци па не ме ша-
ња у уну тра шње по сло ве дру гих др жа ва. Дру ги об лик пр вен стве но 
се осла ња на прин ци пе сло бо де и на прет ка и за сни ва се на иде ји 
о соп стве ном пре и мућ ству над оста лим иде о ло ги ја ма што га чи-
ни не то ле рант ним пре ма раз ли чи то сти ма. Ње го ва при ме на има за 
по сле ди цу кр ше ње плу ра ли стич ких прин ци па ме ђу на род ног пра ва 
кроз не ги ра ње су ве ре не јед на ко сти и ме ша ња у уну тра шње по сло-
ве дру гих др жа ва. 

Крај хлад ног ра та је, кроз по бе ду за пад ног бло ка, уни по-
лар ни мо ме нат и ши ре ње за пад не иде о ло ги је, омо гу ћио при ме ну 
овог дру гог об ли ка ли бе ра ли зма и ти ме отво рио еру ли бе рал ног 
ан ти плу ра ли зма. За пад на ли бе рал на иде о ло ги ја по ста ла је, под 
пла штом уни вер зал но сти, ар шин ко јим се ме ри ла по доб ност свих 
др жа ва. По том ар ши ну су не ким др жа ва ма ус кра ћи ва на од ре ђе на 
пра ва (су ве ре ни тет, те ри то ри јал ни ин те гри тет) док се дру гим др-
жа ва ма, у име њи хо ве иде о ло шке су пер и ор но сти, до зво ља ва ло не-
по што ва ње фун да мен тал них ме ђу на род них оба ве за, по пут за бра не 
упо тре бе си ле или за бра не ме ша ња у уну тра шње по сло ве дру гих 
др жа ва. Крај Хлад ног ра та је, да кле, услед хо мо ге ни за ци је ме ђу-
на род ног си сте ма ко ја се од ви ја ла на те ме љи ма за пад не ли бе рал не 
де мо кра ти је, отво рио но ву еру ан ти плу ра ли зма у ме ђу на род ним 
од но си ма. 

Ан ти плу ра ли зам по чи ва на од ре ђе ним ка рак те ри сти ка ма ко-
је пред ста вља ју исто риј ске кон стан те. Пр ва се од но си на пи та ње 
члан ства у ме ђу на род ном дру штву, од но сно при пад но сти гру пи 
или ис кљу че ња из гру пе иде о ло шки до ми нант них др жа ва. Дру га 
ка рак те ри сти ка ан ти плу ра ли зма огле да се у ре ла ти ви за ци ји или 
чак не по сред ном не ги ра њу плу ра ли стич ких прин ци па ме ђу на род-
ног пра ва. На га ла ше ни ин тер вен ци о ни зам у име ви ших вред но сти 
пред ста вља ње го ву тре ћу ка рак те ри сти ку. Све на ве де не ка рак те-
рист ке исто риј ски су по твр ђе не. Од 19. ве ка и Све те али јан се, до 
ан ти плу ра ли зма уну тар хлад но ра тов ских бло ко ва и Бре жње вље ве 
док три не „огра ни че ног су ве ре ни те та”, кон ти ну и тет на чи на функ-
ци о ни са ња у окви ру ан ти плу ра ли стич ког по рет ка је не спо ран. 

20) Видети опширније: Gerry Simpson, “Two Liberalisms”, EuropeanJournalofInternational
Law, Vol. 12, 2001, pp. 537-571.
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Ме ђу тим, нај ва жни ја ка рак те ри сти ка ан ти плу ра ли зма, од но-
сно ње го ва са ма су шти на, ле жи у чи ње ни ци да ан ти плу ра ли зам 
пру жа иде о ло шко по кри ће, тј. оправ да ње, за спро во ђе ње по ли ти ке 
си ле. Ову, исто риј ски та ко ђе по твр ђе ну ка рак те ри сти ку ан ти плу-
ра ли зма, по треб но је на гла си ти не са мо за то што је реч о са мој 
ср жи сва ког ан ти плу ра ли стич ког по рет ка, већ и због чи ње ни це да 
за пад ни ауто ри ко ји се ба ве про бле ма ти ком ан ти плу ра ли стич ког 
ме ђу на род ног по рет ка – или у тер ми но ло ги ји ен гле ске шко ле ме-
ђу на род них од но са „хи је рар хиј ског ме ђу на род ног дру штва” – ову 
су штин ску ка рак те ри сти ку јед но став но иг но ри шу. 

2.ПОИМАЊЕАНТИПЛУРАЛИЗМА
УОКОВИМАДОМИНАНТНЕИДЕОЛОГИЈЕ

На чи ње ни цу да ли бе рал ни ан ти плу ра ли зам ни је пра вил но 
схва ћен, не дво сми сле но ука зу ју ра до ви ауто ра ко ји су, об ра ђу ју ћи 
углав ном про бле ма ти ку ши ре ња де мо кра ти је, и са ми кон ста то ва ли 
ан ти плу ра ли стич ки обрт ко ји је на стао на кон кра ја Хлад ног ра та 
(2.2). У окви ру овог ра да ће мо се освр ну ти на че ти ри ауто ра чи ји 
тек сто ви у пу ној ме ри илу стру ју жи ла вост и сна гу до ми нант не по-
сле хлад но ра тов ске па ра диг ме (2.1). Реч је о  Ви ли ја му Клеп то ну 
(Wil li am Clap ton), Ије ну Клар ку (Ian Clark), Кри сто фе ру Хоб со ну 
(Chri stop her Hob son) и Да ри ју Ба ти сте ли (Da rio Bat ti stel la).

2.1.–ПоимањеантиплурализманаЗападу:критичкиосврт

Рад Ви ли ја ма Клеп то на, са аустра лиј ског Уни вер зи те та Но-
вог Ју жног Вел са (Uni ver sity of New So uth Wa les), пред ста вља из-
ра зи ти при мер од су ства кри тич ког при сту па по сле хлад но ра тов-
ском ан ти плу ра ли зму.21) У уво ду свог члан ка Клеп тон кон ста ту је 
да је крај Хлад ног ра та отво рио но ву еру ин тер вен ци о ни зма за-
пад них др жа ва. Во ља за пад них др жа ва, на ста вља аутор, у пр вом 
ре ду САД и Ве ли ке Бри та ни је, да „вој но ин тер ве ни шу на ме сти ма 
по пут Ко со ва, Ав га ни ста на и Ира ка са ци љем про мо ци је ли бе ра-
ли зма” мно ге ис тра жи ва че на ве ла је да за кљу че да је крај Хлад ног 
ра та до вео до ожи вља ва ња ан ти плу ра ли зма, од но сно хи је рар хиј-
ских трен до ва унутaр ме ђу на род ног дру штва.22)

21) William Clapton, “Risk and Hierarchy in International Society”, GlobalChange:Peaceand
Security, Vol. 21, Issue 1, 2009, pp. 19-35. Видети и: William Clapton, Shahar Hameiri, “The 
Domestic Politics of International Hierarchy: Risk Management and the Reconstitution of 
International Society”, InternationalPolitics, Vol. 29, No. 1, 2012, pp. 59-77. 

22) William Clapton, “Risk and Hierarchy in International Society”, op. cit., pp. 19-20.
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По ла зе ћи од на ве де не кон ста та ци је, Клеп тон по ста вља сле-
де ће пи та ње: шта те ра за пад не др жа ве да ин тер ве ни шу, у не ким 
слу ча је ви ма упо тре бља ва ју ћи и си лу, ка ко би про мо ви са ле ли бе-
рал не вред но сти?23) Ово пи та ње са мо по се би до вољ но го во ри о од-
су ству схва та ња и пра вил ног про ми шља ња по сле хлад но ра тов ског 
ан ти плу ра ли зма. На и ме, аутор не по ста вља пи та ње за што за пад не 
др жа ве вој но ин тер ве ни шу, већ за што на сил но про мо ви шу ли бе-
рал не вред но сти. Иде ја да је пра ви циљ на ве де них ин тер вен ци ја 
– Ко со во (1999. год.), Ав га ни стан (2001. год.), Ирак (2003. год.) 
– про мо ци ја ли бе рал них вред но сти, а не ре ци мо оства ре ње не ких 
кон крет них, еко ном ских или ге о по ли тич ких те жњи, очи глед но ни-
је упит на.  

На та кво, у стар ту ар би трар но огра ни че но пи та ње, аутор да-
је сле де ћи, ско ро за па њу ју ћи од го вор. По ла зе ћи од пој ма ри зи ка, 
на на чин на ко ји га упо тре бља ва Ул рих Бек (Ul rich Beck), да кле ри-
зи ка ко ји због кон ти ну и ра ног про це са ин ду стри ја ли за ци је по ста је 
у мо дер ном све ту све ма ње де фи ни сан и ја сан, Клеп тон сма тра да 
за пад на дру штва, за бри ну та „но вим фор ма ма без бед но сних ри зи-
ка”, по пут те ро ри зма, ко ји упра во пред ста вља не де фи ни сан ри зик 
у вре ме ну и про сто ру, на сто је да се за шти те од та квог ри зи ка та ко 
што по ку ша ва ју да пре о бли ку ју зо не ри зи ка, ко је се иден ти фи ку ју 
сход но њи хо вим уну тра шњим ка рак те ри сти ка ма као не ли бе рал не 
др жа ве или про па ле др жа ве (fa i led sta tes).24)  

Дру гим ре чи ма, по сле хлад но ра тов ски ан ти плу ра ли зам, са 
свим сво јим ка рак те ри сти ка ма – вој ним ин тер вен ци ја ма, ре ла ти-
ви за ци јом или не по сред ним кр ше њем фун да мен тал них нор ми ме-
ђу на род ног пра ва – по сле ди ца је за бри ну то сти за пад них др жа ва 
услед по сто је ћих не де фи ни са них ри зи ка на ме ђу на род ној сце ни. 
Све на ве де не за пад не ин тер вен ци је, од Ко со ва до Ира ка, пред ста-
вља ју, да кле, са мо ре ак ци ју на без бед но сне или дру ге ри зи ке чи је 
се из во ри ште на ла зи у окви ру на пад ну тих др жа ва.25) Да ли је по-
треб но на гла си ти да ова кво ви ђе ње ни ма ло не од го ва ра чи ње нич-
ном ста њу по ме ну тих кри за? Сту ди је слу ча ја ко је се ти чу, Ко со ва 
и Ме то хи је, Ира ка или да нас „Арап ског про ле ћа”, ја сно ука зу ју да 

23) Ibid., p. 20.

24) Ibid.

25) “Interventions in Iraq, Afghanistan and Kosovo, for example, have all arguably been moti-
vated by the perception of intolerable security risks to Western interests. In each case, the 
intervening powers have sought to effect liberal democratic reform in these territories. The re-
sult, as noted, is the erosion of international society’s pluralist constitution and the emergence 
of a more hierarchical international society, one in which states are compelled to conform to 
positive standards of liberalism and democracy in order to qualify for full membership within 
international society”, Ibid., p. 35.
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се уме ша ност За па да мо же на ћи мно го ки ло ме та ра уз вод но од из-
би ја ња са мих кри за.26)   

Ен гле ски про фе сор Кри сто фер Хоб сон усред сре ђу је сво ју 
па жњу на про бле ма ти ку ши ре ња де мо кра ти је (de moc racy pro mo-
tion).27) На пр ви по глед, реч је о ра ду ко ји уно си  не што кри тич ни ји 
при ступ у од но су на иде ју и прак су на ме та ња ли бе рал них вред но-
сти у по сле хлад но ра тов ском пе ри о ду. Аутор по ла зи од кон ста та ци-
је да ши ре ње де мо кра ти је да нас, у пр вој де це ни ји 21. ве ка, на и ла зи 
на ве ће по те шко ће не го што је то био слу чај у по след њој де це ни ји 
про шлог ве ка, ка да је про мо ци ја ли бе рал них вред но сти пред ста-
вља ла „дух вре ме на”. Те ро ри стич ки на пад из вр шен 11. сеп тем бра 
2001. го ди не, као и вој не ин тер вен ци је за пад них зе ма ља у Ав га ни-
ста ну и Ира ку пред ста вља ју тач ку од ко је је да ље ши ре ње де мо кра-
ти је по ста ло про бле ма тич ни је.

На овом ме сту тре ба ло би за ста ти и ис та ћи, за ауто ра очи-
глед но пе ри фер ну, а за пра во су штин ски бит ну ми сао о ра ту у 
Ира ку. На и ме, го во ре ћи о Бу шо вом „ра ту про тив те ро ри зма”, из-
вр ше ним вој ним ин тер вен ци ја ма про тив Ав га ни ста на и Ира ка и 
чи ње ни ци да су оне до не кле дис кре ди то ва ле иде ју о на ме та њу де-
мо кра ти је, Хоб сон уз гред по ми ње да је по сто ја ла ди ску си ја у ве зи 
са тим да ли се две на ве де не вој не ин тер вен ци је уоп ште мо гу под-
ве сти под при ме ре на сил ног на ме та ња де мо кра ти је јер мо же из гле-
да ти „да је де мо кра ти ја ов де пр вен стве но по слу жи ла као postfacto 
ре то рич ко оправ да ње”.28) Ово је вред но по ме на из про стог раз ло га 
што се ауто ра очи глед но ни ма ло не ти че ово уз гред по ме ну то, а за-
пра во фун да мен тал но пи та ње. 

Да ли је де мо крат ска ре то ри ка у слу ча ју Ира ка пред ста вља ла 
са мо по кри ће и шта је по кри ва ла? – пи та ња су од су штин ског зна-
ча ја за схва та ње по сле хлад но ра тов ског пе ри о да и ње го ве основ не 
цр те: ли бе рал ног ан ти плу ра ли зма. За Кри сто фе ра Хоб со на, она су 
бе зна чај на. Аутор на њих од го ва ра твр де ћи да је ап со лут но све јед-
но да ли се две на ве де не вој не ин тер вен ци је мо гу истин ски под-
ве сти под ка те го ри ју на сил ног на ме та ња де мо кра ти је. Оне је су 
при ме ри на ме та ња де мо кра ти је за то „што су на тај на чин ак ци је 

26) „Арапско пролеће” пружа добру илустрацију вишегодишње америчке стратегије 
„демократизације” „великог Средњег Истока”. Видети: Katerina Dalacoura, “US democ-
racy promotion in the Arab Middle East since 11 September 2001: a critique”, International
Affairs, Vol. 81, Issue 5, 2005, pp. 963-979.

27) Christopher Hobson, “The Limits of Liberal-Democracy Promotion”, Alternatives, Vol. 34, 
No. 4, 2009, pp. 383-405; Christopher Hobson, “Liberal democracy and beyond: extending 
the sequencing debate”, InternationalPoliticalScienceReview, Vol. 33, No. 4, 2012, pp. 441-
454.

28) Christopher Hobson, “The Limits of Liberal-Democracy Promotion”, op. cit., p. 392.
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Бу шо ве ад ми ни стра ци је би ле пер ци пи ра не и за то што су на осно ву 
то га про це њи ва не”.29) 

На кон што је на овај на чин из бег ну то пи та ње од фун да мен-
тал ног зна ча ја за схва та ње по сле хлад но ра тов ских ме ђу на род них 
од но са, аутор на ста вља соп стве ним то ком ми сли твр де ћи да 11. 
сеп тем бар 2001. го ди не као ни ра то ви у Ав га ни ста ну и Ира ку ко ји 
су усле ди ли, не пред ста вља ју пре крет ни цу у сми слу да се са екс-
пан зи јом ли бе рал них вред но сти пре ста ло или је тре ба ло ста ти.30) 
На про тив, не за ви сно од кон ста та ци је да та кво по на ша ње за пра во 
пред ста вља ан ти плу ра ли стич ки обрт у ме ђу на род ним од но си ма 
и ства ра хи је рар хиј ско ме ђу на род но дру штво, не за ви сно чак и од 
мо гу ће де ли мич не кри ти ке по ко јој је на ве де ни про цес ис кљу чи во 
во ђен од стра не за пад них зе ма ља и ба рем де лом за рад за до во ље ња 
кон крет них ин те ре са, Кри сто фер Хоб сон сма тра да тре ба на ста ви-
ти са прак сом ши ре ња де мо кра ти је али да је нео п ход но исто вре ме-
но про на ћи бо ље на чи не за да ље де ло ва ње.31)   

Ијен Кларк нам у свом члан ку о ме сту де мо кра ти је у ме-
ђу на род ном дру штву да је ве ро ват но нај не у трал ни ји и ма хом де-
скрип тив ни пре сек ста ња по сле хлад но ратвске ан ти плу ра ли стич ке 
ствар но сти.32) У на ве де ном ра ду, аутор да је пре глед свих бит них 
еле ме на та ан ти плу ра ли зма ме ђу ко ји ма пр во ме сто за у зи ма ран ги-
ра ње др жа ва пре ма њи хо вој уну тра шњој ор га ни за ци ји и прин ци-
пи ма ле ги ти ми те та на ко ји ма по чи ва ју, што не ким др жа ва ма омо-
гу ћа ва члан ство у ан ти плу ра ли стич ком ме ђу на род ном дру штву, 
док дру ге др жа ве из тог дру штва би ва ју ис кљу че не.33)   

Аутор за тим на по ми ње да је упра во крај Хлад ног ра та омо-
гу ћио пре лаз ка јед ном нор ма тив ни јем уре ђе њу ме ђу на род ног дру-
штва ко је се за сни ва на нор ма ма нај моћ ни јих др жа ва – за пад них 
ли бе рал них де мо кра ти ја.34) Под се ћа, та ко ђе, на чи ње ни цу да је но-
ви по сле хлад но ра тов ски од нос сна га у ма те ри јал ном сми слу омо-
гу ћио из ра ња ње де мо кра ти је као оп ште при хва ће не ме ђу на род не 
нор ме. Ијен Кларк за тим на во ди и мо гу ће сум ње ко је се ја вља ју 
у по гле ду про бле ма ти ке ши ре ња де мо кра ти је на ко ју се по не кад 
гле да као про ду же так мо ћи за пад них др жа ва. На та кве сум ње су, 

29)  Ibid.

30)  Ibid., p. 389.

31)  Ibid., p. 397.

32) Ian Clark, “Democracy in International Society: Promotion or Exclusion?”, Millennium –
JournalofInternationalStudies, Vol. 37, No. 3, 2009, pp. 563-581.

33)  Ibid., pp. 564-566.

34)  Ibid., p. 567.
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ка же аутор, сва ка ко има ле ути ца ја и вој не ин тер вен ци је на Ко со ву 
и у Ира ку.35)

Ко нач но, Кларк ис ти че да је сто го ди шњи Вил со нов про грам 
о утвр ђи ва њу де мо кра ти је у све ту да нас, и „ба рем за са да”, по стао 
не што ма ње из ве стан.36) Ни у јед ном тре нут ку ме ђу тим, аутор не 
до во ди у пи та ње до бре на ме ре За па да ни ти алу ди ра, чак ни из да-
ле ка, на основ ну ка рак те ри сти ку ан ти плу ра ли зма ко ја се са сто ји у 
иде о ло шком при кри ва њу по ли ти ке си ле.

Фран цу ски про фе сор ме ђу на род них од но са Да рио Ба ти сте-
ла ве ро ват но је нај бли жи пра вил ном и пот пу ном схва та њу ан ти-
плу ра ли стич ког по рет ка.37) У члан ку ко ји но си на слов „За пад, из-
во зник де мо кра ти је”, Ба ти сте ла по вла чи ја сну цр ту кон ти ну и те та 
из ме ђу про мо ци је де мо кра ти је ко ја је за по че ла на кон па да Бер лин-
ског зи да, и по на ша ња нај моћ ни јих европ ских др жа ва, од по на ша-
ња Шпа ни је у Ју жној Аме ри ци у 16. ве ку до по но ша ња оста лих 
кон ти нен тал них си ла при ли ком ко ло ни за ци је Ази је и Афри ке. 

Да рио Ба ти сте ла се та ко вра ћа на вил со нов ско из во ри ште 
иде је о ши ре њу де мо кра ти је, али пра ви ја сну раз ли ку из ме ђу Вил-
со но ве ре то ри ке и ре ал-по ли тич ке прак се САД из истог пе ри о да.38) 
Аутор не дво сми сле но ука зу је и на чи ње ни цу да се у за чет ку тог 
исто риј ског кон ти ну у ма екс пан зи је За па да на ла зи „за пад на иде о-
ло ги ја”, као свест о соп стве ној су пер и ор но сти у од но су на оста так 
све та. Реч је о јед ној офан зив ној ви зи ји у ко јој су бе ли љу ди ду жни 
да ши ре хришћанство, разум или цивилизацију, сход но од го ва ра ју-
ћим исто риј ским пе ри о ди ма. “И од кра ја Хлад ног ра та, стра те ги ја 
из во за де мо кра ти је ус по ста ви ла је ве зу са том тра ди ци јом: по пут 
Шпа на ца ко ји су би ли згро же ни при но сом људ ских жр та ва код 
Асте ка, по пут Ен гле за, зга ђе них спа љи ва њем удо ви ца на ло ма ча-
ма њи хо вих по кој них му же ва, Ни ко ла Сар ко зи (Ni co las Sar kozy) 
сма тра да ‚не ма мо пра во да пу сти мо вар ва ре да по бе де у Ав га ни-
ста ну’”.39)  

Ако је при звук члан ка про фе со ра Ба ти сте ле не сум њи во кри-
тич ког то на ли те та, иде ја ипак оста је не до ре че на, што се нај бо ље 

35) Иако Ијен Кларк у чланку о којем овде говоримо крајње неутрално приступа питању 
антиплурализма, те чак помиње НАТО агресију без доношења вредносних судова о њој, 
битно је истаћи да Кларк сматра да је НАТО агресија 1999. године била оправдана, што 
га суштинску сврстава у оквире доминантне послехладноратовске парадигме. Видети: 
Ian Clark, LegitimacyinInternationalSociety, Oxford University Press, Oxford, 2005.

36) Ibid., p. 581.

37) Dario Battistella, “L’Occident, exportateur de démocratie”, op. cit.

38) Ibid., pp. 814-815.

39) Ibid., p. 824.
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ви ди из по след њег па су са. На ве де ном па су су не до ста је за пра во 
нај ва жни ја ка ри ка у лан цу – а то је зла то. На и ме, ка да се спо ми ње 
де ло ва ње Шпа на ца у Цен трал ној и Ју жној Аме ри ци у 16. ве ку, не-
до вољ но је, и за пра во не тач но, оста ти на иде ји да су Шпан ци из вр-
ши ли сил не по ко ље са мо за то што су би ли згра ну ти чи ње ни цом да 
су Асте ке при но си ле људ ске жр тве сво јим бо го ви ма. У од но су на 
зла ко ја су Шпан ци та да по чи ни ли, та ква иде ја за пра во је ло гич ки 
нео др жи ва. Шпан ско по на ша ње се је ди но мо же об ја сни ти ин те-
ре сом – у овом слу ча ју, об ја шња ва се ве ли ким ко ли чи на ма оте тог 
зла та.40) Иако се мо жда ра ди са мо о недoрeчености, по јам ин те ре са 
ов де не до ста је Да ри ју Ба ти сте ли, а у том пој му ле жи су шти на.  

2.2.Правилносхватањеантиплурализма:
идеологијакаопокрићеполитикесиле

Иако се чи ни да је Да рио Ба ти сте ла нај бли жи пра вил ном 
опи су по сле хлад но ра тов ског пе ри о да кроз ли бе рал ни ан ти плу ра-
ли зам, ни је дан од на ве де них ауто ра не успе ва да из ра зи су шти ну. 
Ни у јед ном тек сту се не по ми ње по сто ја ње кон крет них, ни ма ло 
уни вер зал них ци ље ва, ни ти се по ми ње основ на функ ци ја сва ке 
иде о ло ги је (са уни вер за ли стич ким пре тен зи ја ма на ме ђу на род ној 
сце ни) ко ја се са сто ји у при кри ва њу спро во ђе ња по ли ти ке си ле за-
рад ис пу ња ва ња пар ти ку лар них ин те ре са. Ни у јед ном тре нут ку 
на ве де ни ауто ри не до во де у пи та ње де мо кра ти ју као уни вер зал-
ни прин цип ле ги ти ми те та и као до бро по се би (по сту лат ко ји би 
се ина че мо гао под врг ну ти кри тич ком ми шље њу), ни ти до во де у 
пи та ње те о ри ју о „ми ро љу би вим де мо кра ти ја ма” (ко ја је и са ма 
иде о ло шке при ро де), ни ти ко нач но до во де у пи та ње до бре на ме-
ре во де ћих за пад них си ла у ан ти плу ра ли стич ком по рет ку.41) При 
то ме, чи ни се да не би би ло мно го те шко, а још ма ње по гре шно, 
на пра ви ти па ра ле лу из ме ђу, на при мер, ин те ре са ко ји су Шпан ци 
по ка за ли за Цен трал ну и Ју жну Аме ри ку у 16. ве ку због зла та, и 
ин те ре са ко ји САД по ка зу ју за Бли ски и Сред њи Ис ток да нас због 
„цр ног зла та”.42)

40) Видети о деловању Шпанаца у Централној и јужној Америци: Bartolome de las Kasas, 
KratakizveštajouništavanjuIndija, Filip Višnjić, Beograd, 2002. 

41) Теорија о мирољубивим демократијама (peace-loving democracies) несумњиво је 
идеолошког карактера. Било би јако занимљиво видети шта би се десило када би 
данас Србија, као неспорно демократска држава, одлучила да врати своју војску у 
своју јужну покрајину, на шта иначе има право сходно Резолуцији  СБУН 1244 (1999) 
и њеном четвртом параграфу? За критички осврт и побијање теорије о мирољубивим 
демократијама видети: Joanne Gowa, “The Democratic Peace after the Cold War”, Econom
ics&Politics, Volume 23, July 2011, pp. 153-171.

42)  Да ли Сједињене Америчке Државе желе да контролишу енергенте Блиског и Средњег 
Истока како би осигурале сопствено снабдевање или како би, на пример, контролисале 
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Због то га је чи ње ни ца да ни (за пад ни) ауто ри ко ји су све сни 
ан ти плу ра ли стич ке при ро де по сле хла до ра тов ског све та, од но сно 
пра вил но кон ста ту ју ње го ве хи је рар хиј ске трен до ве, ни су у ста њу 
да пре по зна ју су штин ску ка рак те ри сти ку та квог по рет ка, из ра зи то 
за ни мљи ва и за пра во по уч на. Та чи ње ни ца, осим што све до чи о 
то ме да на ве де ни ауто ри не из ла зе из ла на ца вла да ју ће иде о ло ги је 
(што са мо по се би отва ра низ озбиљ них пи та ња епи сте мо ло шке 
при ро де), на да све по ка зу је да до ми нант на по сле хлад но ра тов ска 
па ра диг ма још увек не дво сми сле но пру жа основ ни оквир за про-
ми шља ње ме ђу на род них од но са на За па ду. 

Као што смо ви де ли ме ђу тим, на ве де на па ра диг ма по чи ва на 
обич ној илу зи ји. Пре лом на тач ка пре ла ска из би по лар ног у пост-
би по лар ни си стем не мо же се про на ћи у по сту ла ту о мо ра ли за ци ји 
ме ђу на род них од но са и пре стан ку спро во ђе ња по ли ти ке си ле на 
ме ђу на род ној сце ни. Као и за вре ме Хлад ног ра та, пар ти ку лар ни 
ин те ре си и да ље пред ста вља ју основ не мо ти ве ак ци ја др жа ва у 
окви ру ме ђу на род ног си сте ма и у том сми слу је кон ти ну и тет из-
ме ђу хлад но ра тов ског и по сле хлад но ра тов ског пе ри о да не спо ран. 

Пре лом на тач ка огле да се у не че му дру гом. Крај хлад ног ра та 
из не дрио је ан ти плу ра ли стич ки ме ђу на род ни по ре дак у ко јем се, 
за раз ли ку од хлад но ра тов ског пе ри о да, при ме на си ле ефи ка сни је 
при кри ва и прав да по сред ством до ми нант не иде о ло ги је уни вер за-
ли стич ких пре тен зи ја. У то ме, и са мо у то ме, се са сто ји ствар на 
пре крет ни ца пост-би по лар ног све та.
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MilosJovanovic

POST-COLDWARWORLDBETWEENIDEOLOGY
ANDPOWERPOLITICS

Resume
The end of the Cold War en gen de red new be li efs re la ted to the 

na tu re of the in ter na ti o nal system that had emer ged in the 1990s. The 
do mi nant vi sion of the “New World Or der” lays in the idea that from 
the fall of the Ber lin Wall in ter na ti o nal re la ti ons ha ve been ba sed on 
obe di en ce to ju sti ce and in ter na ti o nal law and that con se qu ently, po wer 
po li tics has been aban do ned. In that sen se, it was cla i med that the rup-
tu re pro vo ked by the end of the Cold War was of a mo ral kind. This do-
mi nant vi sion of the post-Cold War era is sub stan ti ally ba sed on li be ral 
ide as, lar gely pro mo ted af ter the fall of the Ber lin Wall, no tably in the 
work of Fran cis Fu kuyama. Is su es con cer ning de moc racy pro mo tion, 
hu man rights, right to self-de ter mi na tion, hu ma ni ta rian in ter ven ti ons, 
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in ter na ti o nal law and its ef fec ti ve ness among few ot hers, re pre sen ted 
the cen tral the mes for re se ar chers in the In ter na ti o nal Re la ti ons fi eld 
in the last de ca de of the 20th cen tury. The first ma jor events in the post-
Cold War hi story se e med to cor ro bo ra te this pa ra dig ma tic turn. The 
NA TO mi li tary in ter ven tion aga inst the Fe de ral Re pu blic of Yugo sla via 
in 1999 was pre sen ted and vi e wed as the ul ti ma te ve ri fi ca tion of the 
new pa ra digm. The la test events in the Mid dle East mar ked a re vi ta li-
za tion of the do mi nant post-Cold War vi sion that so mew hat fa ded with 
the 9/11 ter ro rist at tacks and the sub se qu ent wars in Afg ha ni stan and 
Iraq. The re cent cri sis in the Mid dle-East (the “Arab Spring”) is in-
deed analyzed in terms of the clas si cal li be ral pro blem of de moc racy 
pro mo tion. Con trary to that do mi nant vi sion of post-Cold War in ter na-
ti o nal re la ti ons, the pa per sug gests that the fun da men tal cha rac te ri stic 
of the post-Cold War era re si des in the emer gen ce of an an ti-plu ra li stic 
in ter na ti o nal so ci ety. Mo re im por tantly, it stres ses out the main cha rac-
te ri stic of such an an ti-plu ra li stic in ter na ti o nal so ci ety, which is the pos-
si bi lity to pro vi de ef fi ci ent ide o lo gi cal le gi ti mi za tion of con stant sta te 
ac ti ons that are ba sed on po wer po li tics and the law of the stron gest. 
This fun da men tal fe a tu re of an ti-plu ra lism has to be po in ted out not 
only be ca u se of its in trin sic we ight, but al so be ca u se it is sur pri singly 
well ig no red even by the IR scho lars that ha ve no ti ced the an ti-plu ra li-
stic turn in in ter na ti o nal re la ti ons af ter the end of the Cold War. 
Key words: post-cold war era, li be ra lism, hu man rights, de moc racy, mi li tary 

in ter ven ti ons, ide o logy, an ti-plu ra lism, Ko so vo and Me to hi ja, 
„Arab spring”, Libya
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