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Раз го вор во дио: Сло бо дан Ерић

А
на ли зе про це са и ста ња у ко ме 
се на ла зи са вре ме на Евро па 
фран цу ског ми сли о ца  Ми-
ше ла Жо фроа пле не јед ном 
про ниц љи во шћу, не ти пич-
ним ана ли тич ким при сту-

пом и јед ним ин те ли гент ним ци ни змом. 
Ми шел Жо фроа је ро ђен 1950. Ди пло ми-
рао је по ли тич ке на у ке. Ре дов но пи ше за 
фон да ци ју По ле миа (www.polemia.com). 
Ко а у тор је реч ни ка „Но вланг“ (реч ник 
по ли тич ки ко рект них из ра за) у из да њу 
фон да ци је По ле миа.

По што ва ни го спо ди не Жо фроа, за на ше 
чи та о це у Ср би ји и на под руч ју Бал ка на 
мо же те ли нам на по чет ку украт ко да ти 
оце ну ста ња у ко ме се на ла зи Европ ска 
уни ја? И дру ге др жа ве и на ро ди про ла зе 
кроз раз ли чи те кри зе, али кри за Евро
пе, За па да, не што је спе ци фич но, јер је 
Евро па би ла до по чет ка два де се тог ве ка 
пред вод ник ци ви ли за ци је, а Аме ри ка, 
или, мо же мо ре ћи, За пад, три јум фа ли
стич ки је до че као крај 20. ве ка. Шта се 
то до ги ло, на пр ви по глед за крат ко вре
ме, шта је до ве ло до кри зе? Да ли је то 
са мо кри за еко но ми је, кри за мо де ла, 
кри за ду ха, чо ве ка...?
- За пад на Евро па про ла зи кроз си стем ску 
и гло бал ну кри зу, као што је то ви ше пу-
та био слу чај у ње ној исто ри ји, на ро чи то 
по сле Пр вог свет ског ра та. Та кри за је ре-
зул тат ви ше фак то ра ко ји по сто је већ ду-
же вре ме, а ко ји су до сти гли свој вр ху нац 
по чет ком 21. ве ка, иако се њи хо ви ко ре ни 
на ла зе у про шло сти. По мом ми шље њу, 
ра ди се о три глав на фе но ме на: пр ви је 
ста ре ње европ ског ста нов ни штва, због 
ње не де мо гра фи је и ње не „ве ли ке за ме не“ 
ими гран ти ма ко ји су мно го плод ни ји. Та 
за ме на, ко ја је без пре се да на у мо дер ној 
исто ри ји, је дан је од нај ве ћих иза зо ва. 
На жа лост, за пад њач ка оли гар хи ја не ма 

ни ка кву на ме ру да се бо ри про тив тог 
иза зо ва, већ она, на про тив, по др жа ва 
ими гра ци ју јер то од го ва ра ин те ре си ма 
ве ли ких мул ти на ци о нал них ком па ни ја. 
То про у зро ку је све ве ћу по мет њу код из-
вор них Евро пља на ко ји има ју ути сак да 
су их ели те оста ви ле на це ди лу.
За тим, За пад на Евро па је та ко ђе из гу би ла 
мо но пол си ле, на у ке и при вред ног ра ста 
у ко рист остат ка све та, на ро чи то зе ма ља 
у раз во ју. То је пра во зна че ње ре чи „гло-
ба ли за ци ја“. Евро пља ни то га још ни су са-
свим све сни, јер се од њих кри је та ре ал-
ност. Ме ђу тим, За пад на Евро па ви ше не 
успе ва да се на мет не у све кон ку рент ни јем 
све ту, јер се ве за ла за иде о ло ги ју сло бод не 
тр го ви не. Пр ви пут по сле ду го вре ме на, 
за пад ња ци сум ња ју у сво ју бу дућ ност.
И, на кра ју, за пад њач ки по ли тич ки си-
стем је по стао пост де мо крат ски: да нас 
ви ше ни су гра ђа ни ти ко ји вла да ју, већ 
фи нан сиј ске и еко ном ске тран сна ци о-
нал не оли гар хи је. Те оли гар хи је не по-
сма тра ју гра ђа не као нај ви ши по ли тич ки 
циљ, већ као пре пре ке ко је тре ба укло ни-
ти. За пад на Евро па ви ше ни је она де мо-
кра ти ја ка ко су је схва та ли на ши пре ци, 

већ је дан отво ре ни еко ном ски про стор, 
тј. јед на ве ли ка ег зи стен ци јал на ру па. 
Евро пља ни не пре ста но при ча ју о сво јим 
„вред но сти ма“, др же ћи при ди ке дру ги ма, 
али то је да би у ства ри при кри ли сво је 
ту жно роп ство. А да не го во ри мо о то ме 
да се те „вред но сти“ да нас окре ћу про тив 
њих, као у слу ча ју људ ских пра ва.
Украт ко, европ ска кри за је гло бал на 
кри за: али ра ди се пр вен стве но о кри зи 
кул ту ре и мо ра ла, пре не го о еко ном ској 
кри зи.

За ни мљи во је да Ви, на су прот јед ном 
чи та вом кор пу су раз ли чи тих иде ја и 
ауто ра ко ји ми сле да гло бал на упра
вљач ка ели та све кон тро ли ше, ми сли те 
су прот но: „Оли гар хи ја ми сли да вла да 
све том“.  Ка же те да свет ска оли гар хи
ја „не упра вља ни јед ном сна гом ко ју је 
нео пре зно со ло бо ди ла. Те сна ге са да 
њом упра вља ју, ву ку ћи све нас у про
ва ли ју“. Мо ли мо Вас за по дроб ни ју ар
гу мен та ци ју ове Ва ше те зе.
- Оли гар хи ја ми сли да мо же да вла да све-
том про тив во ље на ро да. Она ми сли да је 
еко но ми ја не пре мо стив хо ри зонт чо ве-

МИ ШЕЛ ЖО ФРОА, ФРАН ЦУ СКИ ПО ЛИ ТИ КО ЛОГ, СА РАД НИК ФОН ДА ЦИ ЈЕ ПО ЛЕ МИА, ГО ВО РИ ЗА ГЕ О ПО ЛИ ТИ КУ

Пр ви фе но мен је ста ре ње европ ског  
ста нов ни штва, због европ ске де мо гра фи је  
и ње не „ве ли ке за ме не“ ими гран ти ма ко ји  
су мно го плод ни ји. Та за ме на, ко ја је без  
пре се да на у мо дер ној исто ри ји, је дан је  
од нај ве ћих иза зо ва. На жа лост, за пад њач ка 
оли гар хи ја не ма ни ка кву на ме ру да се бо ри 
про тив тог иза зо ва, већ на про тив, по др жа ва 
ими гра ци ју јер то од го ва ра ин те ре си ма  
ве ли ких мул ти на ци о нал них ком па ни ја

Исто ри ја је ме сто 
нео че ки ва ног
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чан ства и да пост-де мо кра ти ја пред ста-
вља нај бо љи мо гу ћи по ли тич ки ре жим. 
Она ми сли да оте ло тво ру је крај исто ри је.
Али све је то са мо илу зи ја. Ма ли клуб 
при ви ле го ва них ко ји чи не оли гар хи ју 
сма тра да су њи хо ве же ље ствар ност. Те 

же ље су осно ва не на ра си стич кој прет по-
став ци:  а то је она по ко јој је ан гло сак-
сон ски мо дел је ди ни и нај бо љи.
Ипак, не тре ба пре це њи ва ти моћ оли гар-
хи је јер је чи ње ни це не пре ста но де ман ту ју.
Иден ти тет и кул ту ра одо ле ва ју тр жи-

шном им пе ри ја ли зму. Не пре ста не фи-
нан сиј ске кри зе су до каз да оли гар хи ја 
ви ше не вла да еко но ми јом. Аме рич ка 
моћ је осла бље на, иако је за са да до ста 
ја ка, јер свет по ста је све мул ти по лар ни ји, 
за хва љу ју ћи зе мља ма у раз во ју. А у Евро-
пи се, ка ко кри за на пре ду је, оли гар хи ја 
све ви ше оспо ра ва.
Оли гар хиј ски си стем по сто ји још увек 
са мо за то што још увек не по сто ји ње го-
во гло бал но оспо ра ва ње и за то што још 
увек не по сто ји увер љи ва кон ку рен ци ја 
про тив та квог си сте ма, сем ра ди кал ног 
исла ми зма, али он не мо же да се ти че 
Евро пља на.
Осе ћа се, ме ђу тим, да до ла зи вре ме не ке 
но ве по ли тич ке ал тер на ти ве, дру га чи је 
од за пад њач ке оли гар хи је.

Скре ће мо па жњу и на Ва шу ана ли зу ме
диј ске ин тер пре та ци је уби ства у Ре ну, 
где је јед ног фран цу ског де ча ка 13го
ди шња ка за да вио 16го ди шњак, де чак 
ими грант по ре клом из Че че ни је, чи је су 
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Оли гар хи ја ми сли да мо же да вла да све том  
про тив во ље на ро да. Она ми сли да је еко но ми ја 
не пре мо стив хо ри зонт чо ве чан ства и да  
пост-де мо кра ти ја пред ста вља нај бо љи мо гу ћи  
по ли тич ки ре жим. Она ми сли да оте ло тво ру је  
крај исто ри је.
Али све је то са мо илу зи ја. Иден ти тет и кул ту ра 
одо ле ва ју тр жи шном им пе ри ја ли зму. Не пре ста не 
фи нан сиј ске кри зе су до каз да оли гар хи ја ви ше не 
вла да еко но ми јом. Аме рич ка моћ је осла бље на, 
иако је за са да до ста ја ка, јер свет по ста је све 
мул ти по лар ни ји, за хва љу ју ћи зе мља ма у раз во ју
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име Су леј ман ме ди ји за ме ни ли за Вла ди
мир. Шта је по за ди на при кри ва ња пра ве 
исти не у овом и дру гим слу ча је ви ма уби
ста ва и су ко ба ко ји по чи ва ју на ра сној и 
ет нич кој осно ви? Од че га вла сто др шци и 
кон тро ли са ни ме ди ји има ју то ли ки страх 
– да се не сру ши сан о мул ти ет нич ком 
жи во ту у Евро пи, или...?
- Ме диј ски за пад њач ки си стем слу жи еко-
ном ским и фи нан сиј ским си ла ма ко је се 
све за ла жу за по раст ими гра ци о ног ста-
нов ни штва, јер је ими гра ци ја од у век би ла 
сред ство да се по сло дав ци ота ра се рад-
ни ка ко ји су део из вор ног ста нов ни штва, 
као и да се ота ра се со ци јал них за ко на.
Ме ди ји се не пре ста но тру де да нам пред-
ста ве ими гра ци ју, на ро чи ту му сли ман-
ску, у по зи тив ном све тлу, као „до бру 
при ли ку за Фран цу ску“. Ме ди ји су се 
да кле на ви кли да ми ни ми зу ју ре ал ност 
де лин квен ци је ка да она, на при мер, про-
из и ла зи од ими гра ци је. У су шти ни, они 
пре ру ша ва ју ствар ност, на шта је мно го 
пу та ука за ла и фон да ци ја По ле миа. 
За што то ра де? За то што би ука зи ва ње на 
то да ими гра ци ја ни је „до бра при ли ка за 
Фран цу ску“ већ ка та стро фа не из бе жно 
во ди ло ка ука зи ва њу на то ко је од го во-
ран за та кву си ту а ци ју: а то је за пад њач ка 
оли гар хи ја. За то ме диј ски си стем ра ди је 
пре ру ша ва чи ње ни це, као на при мер ка да 
ме ња иден ти тет уче сни ка.
Ме ђу тим, све ви ше и ви ше Евро пља на, 
ко ји се сва ко днев мо су о ча ва ју са ствар-
но шћу ими гра ци је, зна да чи та из ме ђу 
ре до ва и да пре по зна ла жи.

Же ли мо да са на шим чи та о ци ма по де
ли мо Ва шу бри љант ну ана ли зу о по ли
тич кој зло у по тре би де мо кра ти је, где се 
вла да ви на на ро да и су ве ре ни тет, као 
су штин ске од ред ни це де мо кра ти је, ре
ла ти ви зу ју. Глас на ро да, глас ве ћи не, 
огра ни ча ва се пра вом ра зних ма њи на, 
ими гра на та, вер ских, сек су ал них ма
њи на... Шта се то де си ло, у шта су се 
су штин ски тран сфор ми са ли си стем и 
де мо кра ти ја у за пад ним дру штви ма, и 
да ли опа сност од не ких мо ди фи ко ва них 

об ли ка то та ли та ри зма и ко му ни зма још 
ни је про шла?
- Не ве ру јем у по вра так ко му ни зма у За пад-
ној Евро пи јер та док три на ви ше не ма шта 
да пру жи и јер се „рад нич ка кла са“ дра-
стич но про ме ни ла то ком два де се тог ве ка.
Опа сност ко ја вре ба је дру га чи ја: ра-
ди се о тр жи шном то та ли та ри зму са 
људ ским ли ком. То је оно што се зо ве 
пост-де мо кра ти ја.
Пост-де мо кра ти ја по ти че од сна жног 
по врат ка ли бе рал не иде о ло ги је по сле 
рас па да СССР. Она пра ти по раст мо ћи 
ве ли ких ком па ни ја и фи нан сиј ских ин-
сти ту ци ја ко је по ста ју је ди на су ве ре на 
моћ, из над др жа ва и гра ни ца, у име до-
бро би ти ли бе ра ли за ци је тр жи шних раз-
ме на. Ли бе рал на иде о ло ги ја ума њу је де-

мо кра ти ју и пре тва ра је у про це ду рал ну 
од бра ну ин ди ви ду ал них пра ва: она ви ше 
ни је ба зи ра на на ак тив ном уче шћу гра-
ђа на у дру штве ном жи во ту. Она на па да 
др жа ве ка ко би оли гар хи ја мо гла да вла да 
без на род не кон тро ле. 
У пост-де мо крат ско до ба, гра ђа ни да кле 
ви ше не ма ју кон тро лу над сво јом суд би-
ном: они по ста ју обич ни „људ ски ре сурс“ 
на услу зи тр жи шта. Осло ба ђа ње еко ном-
ске мо ћи од сва ке ре гу ла ти ве та ко ђе про-
у зро ку је по ве ћа ње со ци јал них не јед на ко-

сти, по ја ве ко ја се осе ћа на це лом За па ду. 
Пре тва ра ју ћи де мо кра ти ју у иде о ло ги ју 
људ ских пра ва и у прин цип „не ди скри-
ми на ци је“, пост-де мо кра ти ја во ди ка со-
ци јал ном екс пло ди ра њу и ка ра ту свих 
про тив свих, тј. ка на си љу.
Та ко, на при мер, европ ске су ди је ко је 
се ин спи ри шу овом иде о ло ги јом сма-
тра ју да стран ци ко ји не за ко ни то уђу 
на те ри то ри ју др жа ве има ју иста или 
чак ве ћа пра ва од гра ђа на ко ји по шту ју 
за кон. Ова иде о ло ги ја да кле уни шта ва 
дру штве не ве зе и по ли тич ки по ре дак. 
Она уно си све ве ће су ко бе у дру штво. 
Због то га у пост-де мо кра ти ји има ви ше 
по ли ца ја ца не го вој ни ка, а кон тро ла на-
ро да – би ло по ли циј ска или ме диј ска – 
по ста је је дан од ве ћих за да та ка.

Европ ске су ди је ко је се ин спи ри шу овом  
иде о ло ги јом сма тра ју да стран ци ко ји не за ко ни то 
уђу на те ри то ри ју др жа ве има ју иста или чак  
ве ћа пра ва од гра ђа на ко ји по шту ју за кон. Ова  
иде о ло ги ја да кле уни шта ва дру штве не ве зе и  
по ли тич ки по ре дак. Она уно си све ве ће су ко бе  
у дру штво. Због то га у пост-де мо кра ти ји има  
ви ше по ли ца ја ца не го вој ни ка
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У Фран цу ској вој ци су по сто ја ли и офи
ци ри ко ји су се се ћа ли не ка да шњег при
ја тељ ства Фран цу ске и Ср би је. Иако 
ово пи та ње не ки ма ко ји свет ви де очи
ма мејнстрим ме ди ја мо же да зву чи 
при лич но ана хро но, шта Ви ми сли те 
о не ка да шњем при ја тељ ству на ша два 
на ро да ско ва ном у ро во ви ма на Со лун
ском фрон ту?
- Не ве ру јем да ме ђу на род на по ли ти ка 
тре ба да бу де ба зи ра на на осе ћа њи ма, 
ни ти на веч ним успо ме на ма из про шло-

сти, ма ко ли ко она би ла слав на. На про-
тив, осно ва ме ђу на род не по ли ти ке тре-
ба да бу ду тре нут ни или бу ду ћи од но си 
мо ћи; она та ко ђе тре ба да се ба зи ра на 
ин те ре си ма државā и нацијā, а ти ин те-
ре си се по при ро ди ме ња ју у про сто ру 
и вре ме ну, иако ге о по ли ти ка има сво ја 
пра ви ла.
Ми слим да, ако су НА ТО опе ра ци је 
про у зро ко ва ле не ла год ност код не ких 
фран цу ских вој них ли ца, то је због то га 
што су они раз у ме ли, и по ред ме диј ских 
ла жи ко је су нам на ту ра ли, да уче ству ју-
ћи у бом бар до ва њи ма Ср би је они ни су 
бра ни ли ни европ ске ни фран цу ске ин-
те ре се. Та ко ђе су схва та ли да је ге не рал 
Де Гол био у пра ву ка да је твр дио да ће 
НА ТО гу ра ти Фран цу ску у ра то ве ко ји 

ни су ње ни. На ста вак до га ђа ја им је, на-
жа лост, до ка зао да су би ли у пра ву. 

По ли тич ка ели та у Бе о гра ду же ли да 
уве де Ср би ју у Европ ску уни ју, из гле да 
чак и по це ну пре да је Ко со ва Ал бан ци
ма. Шта Ви по ру чу је те Ср би ма, тре ба ли 
они да уђу у Европ ску уни ју?
- Ср би су ти ко ји нај пре тре ба да од го-
во ре на то пи та ње! Али тре ба да зна ју да 
Европ ска уни ја, та ква ка ква је да нас, не 
шти ти ни иден ти тет ни оп ста нак европ-
ских на ро да. Она сва ког да на по ста је све 
ви ше „за твор на ро да“, као што је то не-
ка да би ла Аустро у гар ска. Европ ска уни ја 
ни је зо на бла го ста ња, ми ра и сло бо де као 
што се пред ста вља, већ је дан про стор пун 
огра ни че ња и ин стру мент уни ште ња су-
ве ре ни те та Евро пља на. Тре ба га, да кле, 
или иг но ри са ти, или ре кон стру и са ти, али 
му се не тре ба по ви но ва ти. 

Мо ли мо Вас да нам да те Ва шу оце ну 
тре нут ног ста ња у ме ђу на род ним од
но си ма: од но си ма из ме ђу две ве ли ке 
си ле − САД и Ру си је − Европ ске уни
је, Ки не, као и о ра ту у Си ри ји и кри зи 
на Бли ском ис то ку, ко ја се све ви ше 
ком пли ку је.
- Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве же ле да са-
чу ва ју сво ју уло гу свет ске су пер-си ле ко ју 
су сте кле по сле не стан ка СССР и со вјет-
ског бло ка, док свет тре нут но по ста је све 
мул ти по лар ни ји. Ова кон тра дик тор ност 
про у зро ку је и про у зро ко ва ће у бу дућ но-
сти све ве ће су ко бе, јер се са мо Евро пља-
ни пот чи ња ва ју аме рич ком вођ ству. 
САД та ко ђе во де по ли ти ку стра те шког 
оп ко ља ва ња Ру си је. Ви ше од све га се пла-
ше те Евро пе од „Атлан ти ка до Ура ла“, 
ко ју је по же лео ге не рал Де Гол. Та ко ђе смо 
све до ци свет ског так ми че ња у пре у зи-
ма њу при род них ре сур са. А да не го во-
ри мо о бу ђе њу исла ма као кон ку рент ног 
уни вер за ли зма... 
Све то нам по ка зу је да, на су прот оно ме 
што сма тра ју не ки ли бе ра ли, крај исто-
ри је не ће до ћи у 21. ве ку. На про тив, не-
пре ста но се по ја вљу ју но ви уче сни ци и 
но ви иза зо ви. 
Али у та квом кон флик ту ел ном кон тек-
сту, Европ ска уни ја, ко ја сма тра да има 

уло гу „не жне си ле“, на жа лост је све ма ње 
спо соб на да про мо ви ше сво је соп стве не 
ин те ре се. 

Ви сте је дан од рет ких ми сли ла ца ко ји 
по ред ана ли зе по зи ва и на ак ци ју от по
ра. Де фи ни са ли сте Евро пу, по зи ва те 
се на хе рој ску европ ску еп ску вер ти
ка лу, 300 Спар та на ца, бор це са Ле пан
та... По ми ње те пе се ми зам као ра сту ћу 
по ли тич ку сна гу у Евро пи, ко ја се мо
же пре тво ри ти у ак ци ју. За и ста, ка ко 
се бо ри ти у ве ре ме ну кон мфор ми зма и 
ма ло ду шно сти, ка ко по вра ти ти сјај хри
шћан ске Евро пе на ци ја и не по но вљи вих 
иден ти те та?  
- Ако се др жи мо ве штач ког све та ко ји 
нам сер ви ра ју ме ди ји, по сто је раз ло зи да 
бу де мо пе си ми сти за бу дућ ност Евро пе. 
Али, ако ана ли зи ра мо ствар ност ма ло де-
таљ ни је, уочи ће мо се ме европ ске об но ве: 
на ро чи то ме ђу ак тив ним ста нов ни штвом 
и код мла дих.
Си ту а ци ја у За пад ној Евро пи мно го 
ли чи на си ту а ци ју при кра ју по сто ја ња 
СССР: по сто ји јед на но мен кла ту ра ко ја 
је од се че на од на ро да и ко ја пре у зи ма 
це ло куп ну власт, ин те лек ту ал ци по ста-
ју ди си ден ти про тив иде о ло ги је си сте-
ма, ши ри се зва нич на зло гла сна про-
па ган да, кон ку рент ност је све сла би ја, 
др жа ве има ју ско ро са мо ре пре сив ну  
уло гу. 
Гле да ју ћи спо ља, за пад ни си стем из гле-
да моћ но, али је, у ства ри, труо из ну тра. 
Ме диј ски зид већ пу ца. А и дру ги зи до ви 
ће па сти.
Оли гар хи ја нам не пре ста но по на вља да 
тре ба да се при ла го ди мо том све ту, тј. 
да му се пре да мо. Али све ви ше Евро-
пља на сма тра да тај свет мо же још да се 
про ме ни.
До ми ник Ве нер, ве ли ки исто ри чар ко-
ји ви ше ни је ме ђу на ма, јед ном је ре као: 
„Исто ри ја је ме сто нео че ки ва ног“. 

(На по ме на: Ми шел Жо фроа је  
ин си сти рао да у ин тер вјуу не бу де  

об ја вље на ње го ва фо то гра фи ја.) 

Пре вод са фран цу ског: 
Све тла на Мак со вић

САД та ко ђе во де по ли ти ку стра те шког оп ко ља ва ња 
Ру си је. Ви ше од све га се пла ше те Евро пе од 
„Атлан ти ка до Ура ла“, ко ју је по же лео ге не рал  
Де Гол. Та ко ђе смо све до ци свет ског так ми че ња у 
пре у зи ма њу при род них ре сур са. А да не го во ри мо 
о бу ђе њу исла ма као кон ку рент ног уни вер за ли зма


