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Сажетак: У тексту је анализирана југословенска геополитичка
транзицијаињенутицајнапојавукорупцијенабалканскомпро
стору с посебним освртом на улогу ЈНА. Геополитички парази
тизамразвиосеиукорениоувреме19451980итостогаштоје
комунистичкадржавауспеладаобезбедиспољнополитичкопри
знањеидазасвојпројекатпридобијевеликибројстановника.У
средиштувојногибезбедносногапаратазачетајекорупцијакоја
сепредраспадСФРЈразвилаиразбукталаусвимдржавамана
сталимнапросторубившеСФРЈ.

Кључнеречи:СФРЈ,ЈНА(ЈугословенскаНароднаАрмија),геопо
литичкатранзиција,корупција

Средином прошлог векаСлободан Јовановић је приметио
да наша интелигенција није пресадила ни један културни
образацнитипакизкултурнихелеменатанашегнародног
живота изродила један оригиналан образац.1 Али нешто
сепроменило.Удругојполовини20.века,унасједревни
концептгеополитичкогрентијерства,прерастаоукултурни
образац геополитичког паразитизма. Док је геополитичко
рентијерствоприходовањеједногнарода(државе)поосно
вуизузетногивредноггеографскогиполитичкогположаја,
дотле геополитички паразитизам представља живот наро
да(државе)нарачунвеликихсила,својеврснузлоупотребу
сопственог геополитичког положаја. Док се геополитичко

1 Јовановић,С.(1991)Окултурномобрасцу,у:Историјаикњижевности
II,Београд:БИГЗ,Југославијапублик,СКЗ,стр.568.
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рентијерствонаслањанааутохтонеинтересеинапоренаро
дадачуваиуздижесвоједуховнеиматеријалнеснаге,до
тлесегеополитичкипаразитизамјављакаопасивниоднос
народаивеликихсила,неспремногдабранииодбранисвој
положајупросторуиувремену.

Историјскипримергеополитичкогрентијерствадајејевреј
ска државаИзраел, спремна и способна да очува свој по
ложајидаступиусложенеодносесасуседимаивеликим
силама.ЊенасупротностјебившаСФРЈнеспремнадабра
нисвојгеополитичкиположај,државанасталанапростору
којије,саКавказомиБлискимистоком,оддавнинаважану
митологијииполитици.Упрвојполовини20.столећаСФРЈ
је била карика санитарног кордонаизмеђуРусаиНемаца
тесуинтересзањеговгеографскииполитичкиположајпо
казивалиБританци,ГерманииисточниСловени.Удругој
половини20.векабилајеусивојевропскојзониизмеђудва
блока.2Геополитичкатранзиција3довелаједораспадаСФРЈ
иразмахакорупцијеикриминалауновообразованимдржа
вама,тесноповезанимсагеополитичкимпаразитизмом.

Друштвенасвојинаигеополитичко
рентијерство

До20.веканиједнареволуција,нипартија,нисусебипо
ставилезадатаккаоштојеизграђивањедруштвениходноса,
тј.новогдруштва.Укомунистичкимреволуцијамабаштоје
билањиховапретпоставка.4Комунистичкапартијапреузела
јенасебеисторијскумисијудаизвршиантикапиталистич
ку револуцију и индустријализацију.5 Примат економског
напросторукојимвладаРеволуцијанаглашенјенесамоу
политицииидеологијивећиуобластисвојинскиходноса.
УСФРЈје,каоиудругимсоцијалистичкимземљама,доми
нирала једруштвенасвојина, алитакваонабешесамопо
именуштојепосталојасноувреметранзицијенакон2000.
године.

Комунистичканоменклатура,одмахпослеДругогсветског
рата,укинулаједотадашњепреовлађујућесвојинскеобли
ке,концентрисаласвересурсеусвојерукеизапочеланео
буздануиндустријализацију.Тако јеинасталазаједницау
којојједржавабилајединипослодавац.6Алиупоредостим,

2 Павић, Р. (1974)Регионалнаполитичка географија и геополитика, За
греб:СвеучилиштеуЗагребу,стр.40.

3 Dictionaryofgeopolitics(1994)еd.byO’Loughlin,J.V.,GreenwoodPress
4 Ђилас,М.(1990)Новакласа,Народнакњига,Београд,стр.26.
5 Исто,стр.23.
6 Исто,стр.102.
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користећи погодности геополитичког положаја, ушла је у
преговоресакапиталистимаскојимајеистовременобилау
ратуречима.Желелаједаубирањегеополитичкерентеиин
дустријализацијуспојисаизградњомкомунизма,апритом
једоброзналадаонајкојипоседујеодговарајућипростори
положајморабитикадардагабрани.Издуготрајногпасив
ног убирања геополитичке ренте развио се геополитички
паразитизам, уобличен при крају владавине Јосипа Броза,
а безобална друштвена својина и дарежљивост Империје
билисуплоднотлозањеговразвој.Зачудо,геополитички
паразитизамдубокосеукорениоупределимагдејеземљо
радња,узблагороднуклиму,давалазначајневишкове.

После успостављања друштвене својине пред комунисти
масубиладвапута.Првиочување,дотаднепознатог,сво
јинскогобликакојиимјеомогућиоконтролунадимовином
свихчлановазаједнице.Но,поштонисууспелидаизграде
комунизамкренулисудругимпутемиприватизовалидру
штвенусвојину,тј.посталисукапиталисти.Итакосеиде
силодајеимовинасадведесетакмилионаидеалнихделова
„друштвене својине” прешла на двадесетак хиљада вла
сникаитонаосновууговораизмеђуавангардеирадничке
класе.Цеотајпроцесозаконио јеноворобовласништвоу
сферидухаифеудалнеодносеусфериекономије.Наравно,
денационализација јеизигранакакобисеумањилапотра
живањабившихкапиталистаивласникаимовинеразбашти
њених после другог светског рата. Тиме је спречена било
каквајавнарасправаоподелиотетеистеченеимовинеали
искоронезапаженопрошлаподршкаИмперијеновимсво
јинскимодносима.

Ипаклебдипитање:какојекорупцијанезапамћенихразме
рамогладанастанепослепреласка комунизма (социјали
зма)партијскихпоштењачинаудемократију?Какојеједан
поредакбезприватне својине, потомдемократскии капи
талистички,могаодаизнедриоволикукорупцију?Ваљасе
присетитидајеукомунистичкомраздобљубиломногора
сипања,крађеипроневера,маданекаоданас,скриванеод
јавности захваљујући контролисаним гласилима. Како не
кадтакоисад,партијскикадровизатонисуодговараливећ
суисправљали„уоченегрешке”,апрогонусуизлаганитек
акосу„идеолошкискренули”.7

Будућидасукорупцијаигеополитичкипаразитизамтеко
винаједногстолећаиважносредствоИмперије,немогусе
лакоискоренити,посебнонеподухватомполицијеиправо

7 Исто,стр.113.
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суђа,мерамаиакцијаманеколицинеодлучнихичастољуби
вихполитичара,већпрегнућемвишегреда.

Институционализовањекорупције

ДабисеутемељиоиодржаоуговорРеволуцијеиИмперије
нужнојебило,осимсвојинскиходноса,установитиформу
лурасподелевишкавредности.Наиме,друштвенасвојина
омогућила је комунистима да присвоје скоро цео вишак
вредности те је било потребно да се економски, идеоло
шки и политички потлачени кметови (радничка класа без
сељаштва)обештетеуспостављањемванинституционалних
механизамакомпензације.Ваљало једакле,утаначитиме
ханизмезаштитерасипништваикорупцијеиулогумитаи
корупцијеузаједници.

ПостојимишљењедасуукомунистичкојЈугославији,након
дужегуобличавања,склопљенадваважна,прећутнаугово
ра.Првијеизмеђудржавеиграђанаадругиизмеђуполи
тичкихвластодржацаињиховихслужбеника(бирократије).8
Првимуговоромустановљеноједаћевластграђанима„гле
датикрозпрсте”уколиконепоштујунекезаконеазаузврат
грађанинећедизатимногогаламеаковластчинитоисто,
јервластможепроменитићураки завестиоштријемере.9
Другиуговор,измеђуполитичараибирократије,обавезивао
једржавнеслужбеникедаспроводеполитичкеодлукевла
стодржацаизаконе,азаузвратдаваоимјеприликудазавер
но службовање и препознавање идеолошких интереса до
бијупоредредовнихпримањаиодређенепривилегије(ста
нове,службенеаутомобиле,путовањаидр.).Најсавеснији
државнислужбеницинесметаносунапредовалианајбољи
међуњима,посебнонаграђивани,прелазилисууполитичку
иуправљачкуелиту.10УвремераспадаСФРЈовајдругиуго
ворзначајнојеревидиранпоштојевласт,уследекономске
кризе,светежеиспуњавалаусловетејебилапринуђенада
својеподаникеслабијеплаћаалиимјеомогућиладасвоје
услугенаплаћујунезванично,тј.путемкорупције,наравно
безикаквихпоследица.11Властје,наравно,задржалазасебе
праводаодлучикадаинакојиначинњениподаницимогу
да прекршеили заобиђу закон без последица, чиме је ус
постављенахијерархијаправнихнорми.12Овомситуацијом,

8 Вуковић,С.(2005)Право,мораликорупција,Београд:ФилипВишњић,
Институтдруштвенихнаука,стр.78.

9 Исто,стр.7.
10Исто,стр.8.
11Исто,стр.9.
12Исто.
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свисузадовољни,властодршцијеризгледајукаопопустљи
ведемократе,акорупционаши,јерсунакнадилиизгубљене
привилегијеуспостављенесрединомпрошлогвека.

Напокон,билабивелика заблудаодговорност закорупци
ју свалити самонаплећа комунистаилипакњиховихна
следника.Корупцијебешеираније,подкраљевима,очему
сведочииГлишићева„Главашећера”.Увремекомунизма
корупцијајезваничнонесталааустварностионајетададо
билановобликизамахиједнуособиту,прикривенуформу
очемусведочедвапоменутауговора.

Ипак,акобиседанашњигеополитичкипаразитизаминео
бузданакорупцијатумачилидвамауговоримазаједницаби
билајединаодговорназакорупцијубудућидајекорисник
праваизуговора.Аније.Јердваспоменутауговораскло
пљенасудобровољноалитекпослеједногпроцесапрева
спитањазаједнице.Зарбисезаједницаупуштала,безпреке
потребе,усклапањеуговоракојимноменклатурастичепо
годностиазаједницатрпииспорадичнодобијаограничене
наградеиззаједничкекасе?Свеусвему,заједницајенакон
Јасеновца, Јајинаца, сремског фронта, шабачког и других
логора1944/45,доброзналаштајечекааконесклопиуго
ворсаноменклатуром.Каоштоданасзна,даразвргавањем
обауговораможедаоспорисавезРеволуцијеиИмперијеа
истотакоидабидругастранатодоживеланекаораскид
уговора,већкаоотворенупобуну.

Непотпунаипаралелнадржава

Докјепостојала,СФРЈје,мислећимсавременицима,изгле
далакаонедовршенадржава,отворенаопцијакојасеопире
свакојдефиницијиипредстављасвојеврснитријумфинтер
претацијенадстварношћу.13Данаспак,чиниседајебивша
СФРЈбиланепотпунадржаванасталасложенимпреносом
суверенитетанароданадругеактере.Првојепредставнич
котелонародапредалосуверенитетурукерадничкекласеа
овагаједаланастарањеавангардирадничкекласе–Парти
ји.Тимеједржавапретворенаунепотпунудржаву.Укидање
народногсуверенитетаприкриванојекрилатицомовласти
радничкекласеанепотпунадржаваосујећенаједапостави
питањесуверенитета.Будућидасећањенасувереностни
јемогућебрзоилакопацификоватиуспостављенајепара
лелнадржава–седиштеполитикеиидеологије,пројектант
светлебудућности.Стогајепаралелнадржавапосталаглав
ниносилацметафизичкихциљеваРеволуцијеалиитрезор

13Ђинђић,З.(1988)Југославијакаонедовршенадржава,НовиСад:Књи
жевназаједницаНовогСада,стр.19.
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феудалнихповластицапопутразнихнамештењаувеликим
фирмама,дипломатији,уСаветуфедерације,апосле2000.
дародавацнационалнихпензија,чланстваууправнимодбо
римаисл.Дакле,устварностипаралелнадржаваодлучујеа
непотпунаизвршаваазаједницапредстављаспретнумеша
винупредмодерногипостиндустријског.Паралелнадржа
ва,лишенауставноправногстатуса,својеврсниполитички
Perpetuummobile,задобилајенеограниченаовлашћења.А
њенанеограниченамоћдолазилајеодатлештонијеподле
галајавнојконтроли.Какоконтролисатионогконемаустав
ноправнистатусаузтосамодајепрепоруке,мишљењаили
предлажемере?

Успостављањенепотпуне државе значило је увођењенео
граниченогванредногстања,скривеногудаљеним,метапо
литичким циљевима ашто, посебно, показује пракса вла
давине уредбама и нижим правним актима. У паралелној
држави,којајезаједницуувелауванредностањеукомега
иданасдржи,доносесеразличитеодлукео„борбипротив
сиромаштва”,„борбипротивкорупције”,„новојиндустри
јализацији”(реиндустријализацији)исл.Ранијебеху„кри
тичкеанализе”,„смернице”,„правциразвојасамоуправља
ња”,„програмдугорочнестабилизације”илиБрозовигово
рисаснагоммера,својственихпредуставномстањуукоме
непостојидруштвонизакони.

ГеополитичкорентијерствоиЈНА

За савременике је од посебне важности како је дошло до
разграничењаизмеђуИмперијеиСФРЈупогледуправаи
међусобнихобавеза,посебнокакосураздељенисуверени
тет,геополитичкарента,праваиобавезе?Тојест,којекоме
дужан,идалисуизвршаванидоговори?14Овопитањепо
стављенојеујавности,алидосаданијеималоодјеканити
јебилотемаозбиљнерасправемеђуизабранимполитичким
представницима,нитипакмеђуљудимаизакадемскихкру
гова. Данас наслућујемо како је ЈНА каталишући процес
образовањаскривенеолигархијеприпремалагеополитички
директоратзадужензаоперацијенапросторубившеСФРЈ.
Текакосекренетимпутемстижеседозавичајаданашње
гигантскекорупције,метежаипропадања.

УправојеснажанапаратЈНАбиоинкубаторкорупције,бу
дућидајеконтролисаосвесфереживота,асамавојнаинду

14ПитањемеђусобнихобавезаБеоградаиПентагонаизпреговорапопут
оних између Броза и генералаКолинса теКочеПоповића и генерала
Ајзенхауераистакaо је јавноуживописниминтервјуима2011. године
Љубишa Ристић, режисер (приступљено 1.5.2013): www.youtube.com/
watch?v=caNNv3kZ_psиwww.youtube.com/watch?v=Q9WSaSb7EXs
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стријабилајеизворнајвећегделавишкавредностиочијој
расподелиседоговаралоујезгруобавештајногапарата.Не
ретко је ЈНАизједначавана са државом. Јавна и тајна по
моћупућиванауСФРЈ,управоједолазилаирасподељива
напрекообавештајнихструктура(преносинадзор)иЈНА
(извођењерадова–подизањафабрика,војнихбаза).Пента
гонјеповериобившојЈНАзаштитуправцаСолунСкопље
Београдиодбрануљубљанскогпролазакојиобезбеђујепри
лазТрсту,ВенецијиидолинирекеПо,одсовјетскихтрупа
распоређенихуМађарској,РумунијииБугарској.15Заовај
задатакСФРЈјепримилатрократнупомоћод2,5милијарди
долараизмеђу19501957.16СтефанДедијер,директорИн
ститутазабезбедностуЛуанди (Шведска)проценио једа
јеукупнапомоћНАТОаЈугославијиизмеђу1945.и1990.
билаоко35милијардидолара.17

Савременомпосматрачунијетешкодауочидајетехничко
технолошкаифинансијскапомоћ земаљаАтлантскогпак
тасоцијалистичкојЈугославији,докјепостојалаЈНА,била
свеобухватнијаивећанегоинвестицијемултинационалних
компанија у економије капиталистичких држава насталих
на развалинама СФРЈ. Данас се, неретко, одвајају развој
југословенске пољопривреде или индустрије, од одлучне
помоћиИмперије бившојСФРЈ.Комунистима сенеможе
порећизначајанорганизациониуспех,пресвегаприосваја
њувластиипреговоримаонаплатиренте194452,алиобим
помоћиИмперијеподстичесумњудалијетајуспехзаиста
такоупечатљив?

У ствари, корене данашње корупције али и геополитичке
паникесрпскихвласти,ваљатражитикодЈНА,гарантаодр
жавањаизнајмљеногздањаСФРЈ.УкидањемЈНА(1992)ни
једанпотенцијалнизакупацвишенијеимаоскимдапре
говараоусловимаивисинизакупа.Рентијерсеупокојиоа
здање,изложенозубувремена,обезвређенојезахваљујући
недостојнимправнимследбеницима,паразитиманеспрем
ним да осим убирања ренте одржавају наслеђено здање.
Уствари, стари закупац је одбио да плаћа кирију несагла
снимнаследницимаформалносепозивајућинасвојераније
инвестицијеитрошковеодржавањазакупљеногобјекта.А
идасенашаоновикириџијапредњимбибилонерешиво
питање:комедаплатизакуп?Лумпенпролетеримаизнепот
пунедржаве?

15Труд,А. (2007)ГеополитикаСрбије,Београд:Службенигласник,стр.
143.

16Исто,стр.143.
17Исто.
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Економскатранзицијаирефеудализација

ПретњеврховникаПентагонадаћеСрбијувратитиукамено
добаданассускороостваренебудућида језаједницавра
ћенаупредполитичкостањеапривредадесеткована.Ине
само то,Империја је гасећи војску и војну индустрију из
временаСФРЈ,успеладаспречиразговоросвојимуговор
нимобавезамасклопљенимсрединомпрошлогвека.

Такојетешкаиндустрија,углавномповезанасапословима
бившеЈНА(железара,машинскаиндустрија,бродоградња,
хемијскаиндустрија,извознаоружања),сведенананезадо
вољавајућитехнолошкиниво,приватизованаилиугашена.
Део индустрије попут цементара и каменолома, привати
зован јеипрепуштениностранимфирмама,такода јело
калназаједницаизгубилаконтролунадресурсимакојимасе
користе грађевинари. Замашна реконструкција простора и
ресурсаобухватилајеипрехрамбенуиндустријутесумле
каре,пиваре,пекаре,индустријукондиторскихпроизвода,
покуповале мултинационалне компаније, да би се сектор
прерадехраненашаоусигурнимрукамаинадзиралепотре
белокалногстановништва.Српсканафтнаидуванскаинду
стријапродатесуитакојесигуранизворбуџетскихприхода
дошаоурукенајмоћнијихсветскихкомпанија.Напокон,на
разне начине приватизован је значајан део обрадивог зе
мљишта,илегалнимпреносомурукехрватскихпредузећа
идомаћихмагната.Такоје,узпроизводњуипрерадунафте,
преузетаипримарнапроизводњахране.Осимпацификова
њавојногкомплекса,Пентагонданасконтролишепростор
одзначајазањеговувојнугеографију:Криволак,Тузлу,Мо
стар,Бондстил,Плесоитд.Напокон,поднадзорПентагона
стављен је и виртуелни простор  проток новца и инфор
мација преко Народне банке Србије и мреже иностраних
франшизнихбанака.Читаванепотпунадржавапреузетаје,
безмалонеосетно.

Чему,дакле,држава(тј.ЈНА)акосеодустајеодградњевој
них база, аеродрома, нових фабрика оружја и опремања
оклопнихдивизија?Контролатранспортанаркотика,прања
новца, трговине оружјем,људима, органима, и сл.могућа
јеузпомоћполицијскихснагаидесеткованогапаратане
потпунедржаве.Самимтимпромењенисузадацидржавног
апаратаиположајлокалногстановништваињиховихполи
тичкихпредставника.Одвременакадасебавиламетафизи
ком(остварењесветлихциљеварадничкекласе)исветском
политиком(наоружавањемпријатељскихинесврстанихдр
жава)Револуцијајепалананискегране–посталајепосло
давацситнихдилераиперачановца.
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Садовољнеудаљеностиодкомунистичкограздобља,аипак
непосреднозахваћенињеговимпоследицама,можемо,сти
шанихстрастипреманепосреднимактерима,којискорода
вишенисумеђуживима,мирнорећи:набалканскимпро
сториманиједанратилиратнапљачканисубилитакопу
стоносникаоовакојујеизвршилаРеволуција, јерсујуго
словенски комунисти друштвену својину учинили свеобу
хватнијомодбилоког,досадпознатог,својинскогоблика.18
Октобарскареволуцијапретвориласеуприватнукорпора
цијукојајепреузеларускересурсеињенјединственкултур
ноисторијскиположајуЕвроазијиајугословенскајебага
телисалаикривотвориласвештосемоглоназватикултуром
иисторијомигеополитичкимпаразитизмоминеобузданом
корупцијом,срубиласвештосемоглоназватиекономијом
идруштвом.

Данас се чини да је скривена олигархија погоднији саве
зникИмперијеодранијихкомунистичкихдеспота.Разлог
јештојеИмперијипотребанпросторанеуређенаграђанска
државанаБалкану, те она радо уступапореске обвезнике
ономкојитражипленанетериторије.Осимтога,скривена
олигархија,заразликуоддеспотскогвладара,непокушава
даповежеполугемоћисасуверенитетомтенијеспособна
дасесупротставиИмперији.Дакле,скривенаолигархијаје
изванредансавезникјерсимболишедиктатурубезтрагова
суверенитета,ањенавластјепукаполитичкамеханика,ли
шенапређашњереволуционарнеметафизикеиузвишених
циљева.

Геополитички паразитизам и корупција онемогућавају бр
зоприлагођавањеновимприликама,несамополитичараи
управљачкеструктуревећистановништва.Поштоживотна
рачунтрећегсветаиИмперијевишенијемогућ,Револуци
ја је кренула другимпутем, задужује се на терет будућих
потомакаитотакоштосветлубудућностицрвенипасош
симболичнозамењујеевропскомбудућношћуишенгенви
зом. Геополитички паразитизам који је зачет сукобом ју
гословенскихкомунистасаСтаљиномданас једоведендо
врхунца–заједницанијеустањудасеизборизаголиживот
идруштвенуинтеграцију,јерјеослонацсвогразвојанашла
уиностранствуанеусвојимснагама.ПримерСФРЈизема
љабившихчланицаВаршавскогпактанајбољепоказуједа
је геополитичкипаразитизамкобнији од геополитичке су
бјугације,каоштојеготованствоиљењостгораодгубитка
слободе.Пољска,Мађарска,Чешка,Словачкаидругеземље
Варшавског пакта, пошто су потпале под контролуНАТО

18Ђилас,М.(1990)Новакласа,Народнакњига,Београд,стр.57.
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пакта,нисудоживеледезинтеграцију,некесучакиеконом
скиојачале.Насупротсудржавенасталенапросторубивше
СФРЈ,јерсупрошлесуровуполитичкуиекономскудезин
теграцијукојупонајбољеописујеречрефеудализација.

Ако сеупоредиСрбија 2011. саНемачком1951.прва је у
далеконезавиднијемположају.ЈерданашњаСрбијанијепо
стала пасторална земља, како јеМоргентау19 предлагао за
НемачкупослеДругогсветскограта,већземљабезземљо
радникаииндустрије,унеповољнијемположајуодоногко
јијеМоргентаупредвиђаозаНемачку.

КлијентелистичкиодносизмеђуИмперијеиРеволуције,те
њених послужитеља, заснован је много пре последње де
ценије20.столећаапоследицетогасупроцесинеспретно
означени као расуло у држави незапамћених размера (по
литичкакриза,моралнипад,економскабеда,расипништво
итд).Аданијеречометежусведочитродеценијскоистра
јавањеистихактеранајавнојиполитичкојсцени.Бићеда
јеметежуглавамавеликогбројaинтелектуалацаипрвака
непотпуне државе, настао пре свега значајним смањењем
бројакорисникагеополитичкеренте.Насупроттоме,упа
ралелнојдржави,светечепоплану,истинаспоријенегошто
бињенипрвацижелели.
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Abstract

ThisstudyanalyzestheYugoslavgeopoliticaltransitionanditsimpact
ontheriseofcorruptionintheBalkanregion,withspecialreferenceto
theroleoftheJNA.Geopoliticalparasitismhasevolvedandtakenroot
intheperiod19451980becausethecommuniststatehasmanagedto
provideinternationalrecognitionandhaswonalargenumberofpeople
totheirside.Corruptionwasconceivedinthecentreofthemilitaryand
state securityapparatus.Shortlybefore thebreakdownofYugoslavia
it has grown and has exploded into all the countries of the former

Yugoslavia.
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