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СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду ана ли зи ра се фе но мен та ко зва них обо је них 
ре во лу ци ја. Пред ста вље не су као део хи брид ног ра та, усме ре ног ка сме ни 
ре жи ма у др жа ва ма ко је ула зе у су коб са ан гло-аме рич ким и кор по ра тив-
ним ин те ре си ма. Ана ли зи ра се рад Џи на Шар па, Ма ки ја ве ли ја обо је них 
ре во лу ци ја, за тим ор га ни за ци је „От пор” и ње не ка сни је тран сфор ма ци је 
у „Кан вас”. Та ко ђе се ука зу је и на ево лу ци ју њи хо ви ме то да, али и на по-
тен ци јал не кон тра о ба ве штај не ак тив но сти ко ји ма се др жа ве шти те од 
обо је них ре во лу ци ја и на сил них пре вра та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: обо је не ре во лу ци је, „От пор”, хи брид ни рат, Џин 
Шарп, не на сил на бор ба, др жав ни пре врат

У по след њих два де се так го ди на по ја вио се чи тав низ но вих пој мо ва 
и стра те ги ја за не кон вен ци о нал не об ли ке ра то ва ња и угро жа ва ња без бед-
но сти и су ве ре ни те та по је ди них др жа ва: обо је не или цвет не ре во лу ци је, 
не на сил не ре во лу ци је, феј сбук ре во лу ци је, мре жни ра то ви, хи брид ни 
ра то ви [Панарин 2019], кул тур ни ра то ви, ме ка моћ, па мет на моћ, суд ска 
дик та ту ра. Све се то на ста вља на ста ри ју ге не ра ци ју оба ве штај них под-
ри ва ња као што су пси-опс (пси хо ло шке опе ра ци је) или цр на про па ган да, 
уз аген те ути ца ја, шпи ју на жу и пла ће не аген те. 

Су шти на свих ових опе ра ци ја је оно што је још Сун Цу (Sun Tzu) по-
ста вио као циљ: по бе ди ти не при ја те ља без ди рект не ору жа не бит ке [Sun 
Cu 2012: 28, 30, 33, 38]. Да кле, уда ри ти на ње гов мо рал, хо мо ге ност и спрем-
ност за од бра ну и за шти ту свог си сте ма вред но сти и по ли ти ке, те ра зо ри ти 
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га из ну тра пре не го што се уоп ште до ђе до ди рект ног су ко ба. Украт ко, 
не о п ход но је учи ни ти да он не зна ко је и шта бра ни. Отуд је ко руп ци ја стан-
дард ни ме ха ни зам и ин стру мент спро во ђе ња ова квих об ли ка де ло ва ња, 
али уз њу све ви ше до ла зе и иде о ло шка и вред но сна под ри ва ња. На и ме, од 
Фран цу ске ре во лу ци је, по том Ок то бар ске ре во лу ци је, све до да на шњих 
да на, ве ли ку уло гу у оба ра њу си сте ма има ли су при пад ни ци вла да ју ћих 
кла са ко ји су због по мо дар ства или фа на ти зма при хва та ли иде о ло ги је 
ко је ди рект но во де ка кра ју до ми на ци је кла са ко ји ма при па да ју.1

По себ ну уло гу у овом но вом та ла су има ју дру штве не мре же2, ве ли-
ке сај бер и дру ге ком па ни је, ко је су у ве ли кој ве ћи ни из САД3 и че сто 
функ ци о ни шу као про ду же на ру ка аме рич ког оба ве штај ног и вој ног си-
сте ма, што смо ви де ли у слу ча ју Едвар да Сно у де на (Ed ward Snow den). САД 
су пре де се так го ди на уве ле сај бер ко ман ду (USCYBER COM) као по се бан 
род вој ске, спре ман пре све га за сај бер ра то ва ње од брам бе ног, али и офан-
зив ног ти па [Савин 2013: 50–59; Con ti and Sur du 2009]. То ком из во ђе ња 
опе ра ци ја про ме не вла сти у ни зу зе ма ља за вре ме Арап ског про ле ћа, 
ви де ло се здру же но де ло ва ње без бед но сних слу жби, спољ но по ли тич ке 
ад ми ни стра ци је, фон да ци ја, сај бер ко ман де, без бед но сних ком па ни ја и 
ак ти ви ста на те ре ну ко ји пре ко дру штве них мре жа ко ор ди ни шу те рен ске 
опе ра ци је под ри ва ња и сме не вла сти. Но, по сто је иде је да се за пра во аме-
рич ка спољ на и без бед но сна по ли ти ка че сто тран сфор ми ше у ору ђе упра во 
ко р по ра ци ја и да се у мно штву ин тер вен ци ја аме рич ка спољ на по ли ти ка 
во ди ла ин те ре си ма кор по ра ци ја4, а не ин те ре си ма др жа ве.

Ин тер нет је знат но по ве ћао мо гућ но сти под ри ва ња и ка пи лар ног 
пре ли ва ња иде ја у мен тал ни, ду хов ни, вред но сни и ме диј ски про стор 
ци ља не зе мље. Да нас су без бед но сни и про па ганд ни про дор јед не зе мље 
ка дру гој да ле ко лак ши не го што је то би ло ра ни је ка да се суб вер зи ја 
вр ши ла кон вен ци о нал ним сред стви ма. Узми мо при мер „еу фо ри је” ко ја 
је то ком 2015. и 2016. го ди не на ста ла око игри це, апли ка ци је По ке мон Го 

1 У та ко зва ном ан ти ра си стич ком та ла су ко ји је по сле уби ства Џор џа Флој да (Ge or ge 
Floyd) за хва тио за пад не зе мље уо чен је сли чан фе но мен. Ле ви чар ска омла ди на за пад них 
зе ма ља кре ну ла је да ру ши спо ме ни ке и обе леж ја свих оних љу ди по чев од Кри сти фо ра 
Ко лум ба ко ји су њи хо вој ци ви ли за ци ји то ком прет ход них пет ве ко ва би ли обез бе ди ли до-
ми на тан по ло жај у све ту. 

2 О уло зи дру штве них мре жа у обо је ним ре во лу ци ја ма и пре вра ти ма но ве ге не ра ци је 
ви де ти: [Парезановић 2013: 337].

3 Ово се то ком по след њих пет го ди на до ста про ме ни ло, па смо да нас све до ци огром ног 
без бед но сног стра ха ко ји на за па ду вла да од ки не ских ком па ни ја по пут Хуавејa (Hu a wei 
Tec hno lo gi es Co. Ltd.), њи хо ве 5г мре же, апли ка ци ја ко је про из во де итд.

4 Овај ар гу мент се по ја вљу је од Гва те ма ле 1954. и „ба на на-ин тер вен ци је” у ин те ре су 
ком па ни је Ју нај тед фрут ком па ни (Uni ted Fru it Com pany). Го ди ну да на ра ни је у Ира ну осим 
стра те шког ин те ре са ве за ног за наф ту, ва жан је био и ин те рес аме рич ких и бри тан ских 
нафт них ком па ни ја. И 1973. ком па ни ја IТТ ди рект но је уче ство ва ла у фи нан си ра њу и под-
сти ца њу Пи но че о вог др жав ног уда ра у Чи леу. Но док је ра ни је ин те рес ком па ни ја ишао 
за јед но са (им пе ри јал ним) ин те ре си ма др жа ве, чи ни се да се све ви ше уло га кор по ра ци ја 
по пут Рок фе ле ро ве или Со ро ше ве, кроз та ко зва ну ду бо ку др жа ву на ме та ла као ва жни ја од 
без бед но сних и ге о по ли тич ких ин те ре са са ме др жа ве. Миршајмeр (John Me ar she i mer) и Волт 
(Step hen Walt) су с дру ге стра не твр ди ли да је аме рич ка спољ на и без бед но сна по ли ти ка у 
слу жби дру ге др жа ве (Изра е ла). [Me ar she i mer and Walt: 2007].
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(Pokémon Go). У по тра зи за вир ту ел ним ство ре њем, љу ди су са ми сни-
ма ли и на кла уд пре но си ли уну тра шњост сво јих до мо ва, пред у зе ћа или 
ин сти ту ци ја у ко ји ма ра де. Да кле оно до че га су ра ни је шпи ју ни и оба-
ве штај ци тек те шким му ка ма мо гли да до ђу, са да су љу ди са ми ну ди ли 
и сла ли. У том сми слу ин тер нет и апли ка ци је су фан та стич но по ве ћа ли 
мо гућ ност за спро во ђе ње Сун Цу о ве стра те ги је.

Овај си стем не кон вен ци о нал ног вој ног де ло ва ња, иа ко има од ре ђе не 
из во ре у бри тан ској тра ди ци ји, из ме ђу два ра та ини ци ра ли су со вјет ски 
НКВД (На род ни ко ме са ри јат уну тра шњих по сло ва) и вр ло мо ћан оба ве-
штај ни си стем Ко мин тер не [Ђурковић 2015; Ђур ко вић 2017]. Ко мин тер на, 
на при мер, као и на ци стич ки оба ве штај ни си стем (ра ни је ау стро у гар ски, 
мно го је ра ди ла на ин стру мен та ли за ци ји на ци о нал ног и ет нич ког пи та ња 
у свр ху под ри ва ња про тив ни ка. По сле Дру гог свет ског ра та цео овај си-
стем не на сил не суб вер зи је, на сло ње не на кла сич не без бед но сне си сте ме, 
пре у зе ла је и до гра ди ла аме рич ка ЦИА, у са рад њи са ен гле ском МИ6 
(Sec ret In tel li gen ce Ser vi ce) [Саундерс 2014]. 

Та ко, по сто је ту ма че ња да је Хлад ни рат до би јен пре ко по пу лар не 
кул ту ре, од но сно на по љу су ко ба вред но сти и иде о ло ги ја. Тре ба обра ти ти 
па жњу, на при мер, на из ја ву чу ве ног аме рич ког стра те га Збиг ње ва Бже-
жин ског да је он раз вио иде о ло ги ју људ ских пра ва као оруж је ко јим је под-
ри вен Ис точ ни блок [Fo u skas and Gökay 2005: 44]. На и ме, 1998. го ди не у 
Па ри зу, на про мо ци ји сво је чу ве не ге о стра те шке сту ди је Ве ли ка ша хов ска 
та бла, Бже жин ски је об ја снио да не ма ни ка квог па ра док са у ње го вој на-
вод ној ево лу ци ји од за сту па ња људ ских пра ва ка ге о по ли тич ком дис кур су 
бру тал не мо ћи. И за сту па ње људ ских пра ва кра јем 70-их го ди на 20. ве ка 
би ло је део ге о по ли тич ке бор бе. Људ ска пра ва су, по себ но на кон ОЕБС-ових 
кон фе рен ци ја у Хел син ки ју 1975. и Бе о гра ду 1977, и још ин тен зив ни је на-
кон 1990. ко ри шће на као осно ва за ме ша ње у без бед но сне си сте ме др жа ва, 
за во ђе ње про па ганд них ра то ва, под ри ва ње, вр бо ва ње, а ка сни је и као осно-
ва за та ко зва не ху ма ни тар не вој не ин тер вен ци је. Ка ко Фу скас (Vas si lis 
Fo u skas) и Го кај (Bülent Gökay) до дат но упо зо ра ва ју и Хен ри Ки син џер 
ко ји је увек у сво јим ре ал по ли тич ким сту ди ја ма пре зи рао дис курс људ ских 
пра ва као не ре ле ван тан за од но се ве ли ких си ла, био је глав ни пре го ва рач 
при ли ком из ра де За вр шног ак та из Хел син ки ја, упра во због упо тре бе 
овог ору ђа у ра за ра њу Ис точ ног бло ка.5

На сли чан на чин обо је не ре во лу ци је по ста ле су је дан од нај ва жни јих 
ви до ва са вре ме не не кон вен ци о нал не без бед но сне и ге о по ли тич ке бор бе. 

От пор! и тра ди ци ја не на сил не бор бе

Ср би ја је зе мља у ко јој је ство ре на ор га ни за ци ја „От пор!” и у ко јој 
је 2000. го ди не из ве де на пр ва обо је на ре во лу ци ја. Пре то га, НА ТО је 1999. 
го ди не из вр шио агре си ју без одо бре ња УН. Од та да је не ко ли ко во ђа 

5 Овај по да так пр ви пут сам на шао у НИН-у бр 2578, од 20. ма ја 2000. го ди не у тек сту 
Пре дра га Си ми ћа, фељ то ну ура ђе ном на осно ву књи ге Пут у Рам бу је и ис ко ри стио као 
илу стра ци ју тзв. по ли ти ке људ ских пра ва [Đurković 2001: 17].
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„От по ра” у ко ор ди на ци ји са си сте мом Фон да за отво ре но дру штво Џор џа 
Со ро са и аме рич ким оба ве штај ним си сте мом, раз ви ло цео раз ра ђен мо дел 
„не на сил не бор бе” под на зи вом КАН ВАС (CAN VAS – Cen ter for Ap plied 
Non vi o lent Ac tion and Stra tegy) на чи јем се сај ту Кан ва со пе диа мо гу на ћи 
при руч ни ци, ин струк ци је, парт не ри, спон зо ри, ви део ма те ри јал итд.6 На 
спи ску са рад ни ка „Кан ва са” је три де се так во де ћих за пад них уни вер зи-
те та из САД (Хар вард, Јејл, Но тр дам, Ко лум би ја, AIR For ce aca de mia...), 
Не мач ке (Бер лин, Хај дел берг) и Бри та ни је (Есекс, УЦЛ), на рав но и Бе о-
град, на ко ји ма са рад ни ци „Кан ва са” др же пре да ва ња из обла сти не на сил-
не бор бе. Дру га срод на ор ган за ци ја је Цен тар за не на сил ни от пор (Cen ter 
for Non-Vi o lent Re si stan ce) где су ан га жо ва ни та ко ђе бив ши „от по ра ши” 
[Naumović 2006: 189].

Од 2000. „От пор” је де ло вао, об у ча вао ак ти ви сте, био на те ре ну и ру-
шио вла де у пре ко три де сет и пет зе ма ља (не ке про це не иду и до пе де сет). 
Нај ва жни ји про сто ри где је де ло вао су Бал кан (СРЈ 2000, Ал ба ни ја 2008. 
и Ма ке до ни ја 2014–2017), по сто со вјет ски про стор (Гру зи ја 2003, Укра ји на 
2004. и 2014, Кир ги стан 2005, Уз бе ки стан 2007), Ла тин ска Аме ри ка (Ве-
не цу е ла 2008, 2018, Бра зил 2014–2016), то ком Арап ског про ле ћа (на ро чи-
то у Егип ту 2011, за тим у Ли ба ну, Си ри ји, Ли би ји). Та ко ђе су де ло ва ли и 
у Ру си ји, Бе ло ру си ји, Зим баб веу, Па ле сти ни, Мјан ма ру (Бур ми), За пад ној 
Са ха ри, Мал ди ви ма (где су до би ли це ло ма ло остр во као хо но рар) итд. 
Би ли су ак тив ни и то ком про те ста „Оку пи рај Вол стрит” 2011. (Oc cupy 
Wall Stre et; 2011) у САД, а 2019. би ли су ви дљи ви у Хонг Кон гу у та ко-
зва ној ки шо бран ре во лу ци ји.

Ни ма ло бе за злен ку ри о зи тет је чи ње ни ца да је по ло ви ном но вем бра 
2014. вла да Ује ди ње них Арап ских Еми ра та на ли сту од 85 те ро ри стич ких 
ор га ни за ци ја, по ред Бо ко ха ра ма (Bo ko Ha ram) или Ал Kаиде (Al-Qa e da) 
ста ви ла и бе о град ски „Кан вас”7. Не са мо да су при пад ни ци „Кан ва са” од 
1998. оства ри ли бли ске ве зе са де ло ви ма аме рич ког оба ве штај ног сек то-
ра, ко ји као што је по зна то, не пре за од упо тре ба свих мо гу ћих ме то да 
укљу чу ју ћи и те ро ри стич ке (атен та ти, цр на про па ган да, fal se flag опе ра-
ци је8), већ су то ком Арап ског про ле ћа де ло ва ли у ди рект ном са деј ству 
са при пад ни ци ма Му сли ман ског брат ства, али и дру гих ра ди кал них 
по ли тич ких гру па ци ја скло них упо тре би те ро ри стич ких ме то да за под-
ри ва ње ле ги тим не и ле гал не вла сти. Отуд је „Кан вас” у ни зу зе ма ља 
апо стро фи ран као по тен ци јал на суб вер зив на прет ња, а у УАЕ чак и као 
те ро ри стич ка ор га ни за ци ја.

По себ но је за ни мљи во ис ку ство Ира на из 2009. [Mo ha jer 2018] као 
јед ног од не у спе лих по ку ша ја ру ше ња вла сти. По ред Ира на, ту су и Мол-
да ви ја, Хонг конг (у два на вра та), Ру си ја, Ве не цу е ла и Тур ска. Да кле, иа ко 

6 [Cen ter for Ap plied Non vi o lent Ac tion and Stra te gi es].
7 [List of Gro pus de sig na ted ter ro rist or ga ni sa ti ons by the UA E].
8 Ра ди се о тзв опе ра ци ја ма под ла жном за ста вом, у ко ји ма јед на фор ма ци ја из во ди 

ак ци је под oзнакама дру ге, по ку ша ва ју ћи да јој под мет не тај свој не ле ги тим ни чин (те ро-
ри зам, атен тат и сл.) Из раз по ти че од пи ра та ко ји су ис ти ца ли ту ђе за ста ве ка ко би се при-
бли жи ли тр го вач ким бро до ви ма ко је су осва ја ли и пљач ка ли.
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су у ве ћи ни зе ма ља успе шно де ло ва ли и по мо гли сме не ре жи ма, у јед ном 
бро ју зе ма ља њи хо ва стра те ги ја ни је да ла ре зул та те, па су се ре жи ми 
од бра ни ли. Све ве ћи број зе ма ља и ли де ра ко ји осе ћа ју да ствар но или 
по тен ци јал но ула зе у су коб са ан гло а ме рич ким си сте ми ма мо ћи, по све-
ћу је озбиљ ну па жњу ме ха ни зму „Кан ва са” и сту ди ја ма кон тра о ба ве штај не 
без бед но сне за шти те од та квих прет њи. По себ но за то што „Кан ва со ва” 
„не на сил на ре во лу ци ја” че сто и вр ло ла ко пре ра ста у на сил не ак ци је и 
гра ђан ске ра то ве.

Оно што ве ћи ну ових де ша ва ња по ве зу је на рав но је сте сим бол „сти-
сну та пе сни ца” ко ју је ко ри стио „От пор” у Ср би ји као бе лу пе сни цу на 
цр ној по за ди ни. На кон Бе о гра да овај сим бол је мо ди фи ко ван у за ви сно-
сти од ло кал не кул ту ре (у Ира ну је ра зу мљи во за ста ва зе ле на).9 Та ко се 
и чи тав Кан ва сов ме тод при ла го ђа ва спе ци фич ној кул ту ри зе мље у ко јој 
де лу је, и по пут опа сног ви ру са ево лу и ра, му ти ра и по ве ћа ва по тен ци јал 
за иза зи ва ње ште те.

Иде ја не на си ља и не на сил не бор бе у са вре ме ном све ту до ла зи ка ко 
из пра во слав не тра ди ци је (Тол стој), и пре све га из хин ду и стич ке тра ди-
ци је. Ма хат ма Ган ди раз вио је иде ју Ахим са (не на си ља) и Са тја гра ха (ин-
си сти ра ње на исти ни, сна га исти не од но сно ис трај но сти) као об ли ка отпо-
ра ко ло ни јал ном оку па то ру ко јим је на кра ју ус пео да га из ба ци са сво је 
те ри то ри је и до не се сло бо ду свом на ро ду. На за па ду но си о ци су па ци фи-
стич ки по кре ти и ли ге ко ји се раз ви ја ју од дру ге по ло ви не 19. ве ка. „От пор” 
се по зи ва и на на сле ђе Мар ти на Лу те ра Кин га (Mar tin Lut her King Jr.).10

Па ра докс је да су са вре ме ни стра те зи ко је пла ћа ју ве ли ке кор по ра ци је 
и оба ве штај ни си сте ми им пе ри јал них си ла чи та ву иде ју пре у зе ли и пре-
ра ди ли с ци љем ши ре ња нео ко ло ни ја ли зма и кон тро ле ре сурсâ и ге о по-
ли тич ких про сто ра пре ко аге на та ути ца ја и по сред ни ка (прок си ја). До бро 
је при ме ће но да се „От пор” ни је по ја вио у Са у диј ској Ара би ји или др жа ви 
ко ја је са ве зник САД-а, не го ис кљу чи во та мо где се ак ту ел на власт су-
прот ста вља ге о по ли тич ким им пе ра ти ви ма и же ља ма САД. Но, ис тра жи-
ва чи ма де ло ва ња ЦИА по зна то је да не по сто ји аспект ду хов ног и ин те-
лек ту ал ног ан га жма на, ни ти вред но сни и иде о ло шки си стем ко ји они 
ни су по по тре би ко ри сти ли и ин стру мен та ли зо ва ли за (гео)по ли тич ке 
ци ље ве. Од ру ских струч ња ка за без бед ност мо же да се чу је да Бри тан ци 
и Аме ри кан ци пре ма по тре би фи нан си ра ју и ли бе ра ле и мо нар хи сте, и 
ул тра де сни ча ре и ко му ни сте, са мо ако њи хо во де ло ва ње у да тим окол-
но сти ма во ди де ста би ли за ци ји про тив ни ка. Отуд се и не на си ље ла ко 
ин стру мен та ли зу је и пре тва ра у иде о ло ги ју ко ја иза се бе кри је ни ма ло 
не на сил не и бе за зле не ци ље ве.

9 Ми ло ше ви ће ва кон тра о ба ве штај на про па ган да на сто ја ла је да цр но-бе лу за ста ву са 
пе сни цом по ве же са фа ши стич ком и на ци стич ком ико но гра фи јом. Но код мла дих љу ди она 
је мо гла да се по ве же са бо ја ма ан ти ко му ни стич ких ро ја ли ста (чет ни ка) из Дру гог свет ског 
ра та. Ова спо соб ност адап та ци је на раз ли чи те ло кал не иде о ло шке дис кур се и тра ди ци је 
по ста ће је дан од ва жни јих ме то да де ло ва ња Кан ва са.

10 За ге не рал ну по ли тич ку исто ри ју не на си ља и Бо би о ву (Nor ber to Bob bio) по де лу на 
па си ван и ак ти ван па ци фи зам ви де ти: [Rodríguez Rodríguez and Díaz Ana bi tar te 2014].
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Џин Шарп и ин стру мен та ли за ци ја не на сил них про те ста

Иде ја па ци фи зма и бор бе за мир би ла је та ко ђе јед но од нај ва жни јих 
ору ђа Ста љи но ве од но сно ме ђу на род не по ли ти ке Ко мин тер не. Још у доба 
Ви ли ја Мин цен бер га (Willy Münzen berg) [McMe e kin 2004] ор га ни зо ва ни 
су број ни ме ђу на род ни кон гре си за мир као фрон тов ски па ра ва ни ко му ни-
стич ког си сте ма. Са истом прак сом на ста вље но је и по сле Дру гог свет ског 
ра та, ка да су по себ но на про сто ру За пад не Евро пе и Не мач ке по др жа ва не 
еко ло шке и дру ге ми ров не ор га ни за ци је ко је су за свој циљ има ле упра во 
из ба ци ва ње аме рич ких ра ке та са ну кле ар ним гла ва ма са овог про сто ра. 
Но, и на овом по љу Аме ри кан ци су по че ли да пре у зи ма ју know-how, да 
га при ла го ђа ва ју сво јим по тре ба ма и укљу чу ју у свој бор бе ни ар се нал. 

Та ко се сти же до име на Џи на Шар па (Ge ne Sharp, 1928–2018), тео ре-
 ти ча ра ко га с пу ним пра вом на зи ва ју „Ма ки ја ве ли јем...” или „Кла у зе ви-
цем не на сил не бор бе”. Чо век чи ја је сла ва то ком по след њих два де се так 
го ди на по ра сла до не слу ће них гра ни ца, след бе ник Ган ди ја, че сто опи си-
ван као на вод ни уса мље ник, уса мље ни ја хач и мар ги на лац, вр хун ски је 
из да нак аме рич ке без бед но сно-кор по ра тив не хлад но ра тов ске ели те. У 
ал тер на тив ним кру го ви ма по сто је ис тра жи ва ња и ука зи ва ња на ње го ве 
ве зе са аме рич ким без бе до но сним сек то ром11, но чи ни се да је Мар си Смит 
(Mar cie Smith) ура ди ла до са да нај бо љу ре кон струк ци ју из во ра и ме ста 
Џи на Шар па и ње го ве те о ри је не на сил ног де ло ва ња у укуп ном си сте му 
аме рич ке спољ не по ли ти ке и ин тер вен ци о ни зма [Smith 2019]. 

Шар па је у нај ва жни ји ин те лек ту ал ни цен тар за кре и ра ње хлад но ра-
тов ске стра те ги је 1965. го ди не, до вео и ре гру то вао ни ма ње ни ви ше не го 
То мас Ше линг (Tho mas C. Schel ling). Ше линг је, што се че сто иг но ри ше, 
чак и ау тор по кро ви тељ ског уво да за Шар по ву нај по зна ти ју књи гу, од но сно 
мо ну мен тал ну тро том ну док тор ску ди се та ци ју По ли ти ке не на сил ног 
де ло ва ња, ко ја је од бра ње на на Окс фор ду 1968, а из да та 1973. [Sharp 1973]. 
Она је на ста ла упра во то ком ње го вог ра да у чу ве ном Цен тру за ме ђу на-
род не од но се Хар вард ског уни вер зи те та, ин тер но по зна том као „ЦИА на 
Хар вар ду”. Ше линг, еко но ми ста, до бит ник Но бе ло ве на гра де за еко но-
ми ју, је дан од нај ва жни јих љу ди за раз вој те о ри је ига ра и стра те ги је уоп ште, 
раз вио је те о ри ју ига ра упра во као део аме рич ке ну кле ра не хла до но ра-
тов ске стра те ги је. Шар по ва стра те ги ја не на си ља за пра во је део укуп ног 
стра те шког па ке та де ло ва ња ко ји је раз вио овај моћ ни ин те лек ту ал ни 
цен тар. У по ме ну том „Уво ду” Ше линг упра во то и твр ди: „ово је књи га 
ко ја се ба ви стра те ги ја ма бор бе”.

Шар по ва ис тра жи ва ња у то до ба фи нан си ра ДАР ПА (De fen se Advan ced 
Re se arch Pro jects Agency), аген ци ја Ми ни стар ства од бра не од го вор на за 
раз вој но вих тех но ло ги ја за вој ску Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва. Но, у 
по ме ну том цен тру су и Хен ри Ки син џер (He nry Kis sin ger), Ви ли јем Бан ди 
(Wil li am Bundy), Се мју ел Хан тинг тон (Sa muel Hun ting ton), Ро берт Бо у ви 
(Ro bert R. Bo wie), Збиг њев Бже жин ски (Zbig ni ew Ka zi mi erz Br ze zin ski), 

11 Ти је ри Меј сан (Thi e rry Meyssan) је још 2005. об ја вио је ва жан ис тра жи вач ки чла нак 
[Meyssan 2005] на ко ји је сâм Шарп при лич но без у спе шно мо рао да од го во ри [Sharp 2007].
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Сеј мур Мар тин Лип сет (Seymo ur Mar tin Lip set), док је ор га ни за ци о ну осно-
ву обез бе дио Дин Раск (Dean Rusk), бу ду ћи др жав ни се кре тар САД. Све 
то за јед но об је ди њу је нај ва жни је фон да ци је (Форд, Рок фе лер, Кар не ги, 
Ди лон), Пен та гон и ЦИА. Ше линг, као и ве ћи део ове еки пе, де це ни ја ма 
је са ра ђи вао са РАНД кор по ра ци јом. У бли зи ни је био и уни вер зи тет МИТ 
(Mas sac hu setts In sti tu te of Tec hno logy), па је Шарп у пе ри о ду 1965–1970. 
уче сто ва вао у чу ве ном за јед нич ком се ми на ру ове две ин сти ту ци је о Кон-
тро ли на о ру жа ња где су из ме ђу оста лих би ли Ки син џер, Бан ди, Ше линг, 
Бо у ви, Пул (It hiel de So la Pool), Блум филд (Lin coln T. Blo om fi eld) и Ро стов 
(Walt Ro stow). 

Шар по ва ис тра жи ва ња су ини ци јал но за по че та као део про јек та Ка-
ме лот ко ји је Ше линг во дио, а ко ји се на кон обе ло да њи ва ња са мо пре па-
ко вао и на ста вио под дру гим име ном. Ра ди се о ком би но ва ној екс пе ри мен-
тал ној пси хо ло ги ји и стра те ги ји. Шарп је остао у овом цен тру аме рич ке 
оба ве штај не и стра те шке де лат но сти сле де ћих три де сет го ди на, да би 1983. 
осно вао соп стве ни „Ал берт Ајн штајн ин сти тут” (ААИ). Све до 2004. го-
ди не из во ри фи нан си ра ња оста ле су по ме ну те фон да ци је еста бли шмен та 
уз, пре све га, др жав ни но вац ко ји до би ја пре ко НЕД-а.

Из овог пе ри о да нај ва жни ји до при нос је сте књи га Учи ни ти Евро пу 
нео о сво ји вом, [Sharp 1985] са Ке на но вом (Ge or ge F. Ken nan) по хва лом и 
пред го во ром у по но вље ном из да њу. Шарп је сво ју те о ри ју не на сил не дру-
штве не бор бе у том тре нут ку ви део као део стра те ги је од бра не за пад ног 
све та, као уво ђе ње си сте ма ко ји би у вре ме по тен ци јал не со вјет ске оку па-
ци је за пад но е вроп ских зе ма ља тре ба ло да раз ви је ме ха ни зме от по ра и 
не фук ци о ни са ња про сто ра, али и да на кон евен ту ал не оку па ци је одр жа ва 
пер ма нент но от пор на ро да и дру штва про тив Со вје та. Тре ба сва ка ко ука-
за ти да је чу ве на опе ра ци ја Гла дио има ла вр ло сли чан, ако не и иден ти чан 
мо тив и на ра тив, али се ба ви ла вој ном мо би ли за ци јом и ор га ни за ци јом 
љу ди за те ро ри стич ке ак ци је и от пор оку па то ри ма, али и њи хо вих са рад-
ни ка.

Да кле, Џин Шарп ни је ни ка кав са мо стал ни хи пи-ак ти ви ста ко ји 
ма шта о по бе ди ми ра, сло бо де и де мо кра ти је у све ту, не го вр хун ски стра-
тег хлад но ра тов ске бор бе чи је је уче ње сво ју епи фа ни ју до би ло упра во 
кра јем Хлад ног ра та и на кон ње га, као глав ни ме тод аме рич ког ин тер вен-
ци о ни зма. Као што ће се ви де ти, не на сил но де ло ва ње по ста је осно ва за 
раз ра ду стра те ги је хи брид ног де ло ва ња пре ма не по жељ ним ре жи ми ма 
ко ја функ ци о ни ше на ви ше ни воа и укљу чу је ши ро ку па ле ту рас про стр ту 
од не на сил ног де ло ва ња до ди рект не вој не нтер вен ци је. 

На рав но, ва жан део укуп не стра те ги је про мо ци је Шар па и овог ме-
то да би ло је при кри ва ње ње го ве вој но-без бед но сне по за ди не у мејнстрим 
ме ди ји ма и на уни вер зи те ти ма. У ин тер вјуу за Ал Џа зи ру 2011. го ди не, 
Шарп се на вод но чу ди ка ко су га бо ље раз у ме ли љу ди из вој ног еста бли-
шмен та не го па ци фи стич ки ак ти ви сти: „Ово је у по чет ку би ло из не на ђе ње. 
По не кад бих био по зван да раз го ва рам са па ци фи стич ком гру пом, и они 
би ми увек би ли на пор ни јер сам го во рио о праг ма тич ној не на сил ној 
бор би, а они су го во ри ли о ве ро ва њу у не на си ље као етич ком прин ци пу. 
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Али ка да сам раз го ва рао са пу бли ком при пад ни ци ма вој ске, они су то 
раз у ме ли, јер су зна ли стра те ги ју и так ти ку. Љу ди из вој ске су то схва-
ти ли пу но озбиљ ни је. То ва жи за не ко ли ко раз ли чи тих зе ма ља где сам 
се сре тао са љу ди ма из вој ске. И тач но је и да нас: мо ја књи га из 1973. 
го ди не По ли ти ка не на сил ног де ло ва ња би ла је ве о ма по вољ но при ка за на 
у вој ним ча со пи си ма у не ко ли ко зе ма ља. То је да ле ко од оно га што би 
љу ди оче ки ва ли” [Sharp 2011].12

Уз Шар па сла ву је сте као и ње гов глав ни опе ра ти вац, пу ков ник вој-
ске САД Ро берт Хел ви (Ro bert Hel vey), чо век са бо га тим ис ку ством у 
вој ној оба ве штај ној де лат но сти. Ка ко он сам по ја шња ва, у вој сци у ко јој 
је про вео три де сет го ди на до био је за да так да за вр ши по ли тич ке на у ке, 
за тим је по слат (пре ко ман до ван) у већ по ми ња ни Хар вар дов од но сно 
цен тар ЦИА-e за ме ђу на род не од но се где је про вео пе ри од 1987/88. У то 
до ба та мо је још увек био и Хан тинг тон, али ва жни је за ње га је то што 
је срео Шар па [Spen cer 2008]. Хел ви је из ме ђу оста лог био и де кан чу ве-
ног Ко ле џа за на ци о нал ну без бед ност, на ко ме се об у ча ва ју опе ра тив ци 
DIA-e (De fen ce In tel li gen ce Agency) спољ не вој не оба ве штај не аген ци је. 
На Хар вард до ла зи на кон што је као вој ни ата ше не ко ли ко го ди на про вео 
у Бур ми. Чи та вој при чи о не на сил ном де ло ва њу он при сту па као штаб ски 
офи цир и по чи ње да раз го ва ра са Шар пом о ин стру мен ти ма ко је ко ри сти 
вој ска, од но сно о кон крет ним за да ци ма: „Раз ми шља те о окру же њу у ко-
јем се во ди су коб. О пра ви ли ма ве жба ња. О ме то до ло ги ја ма ре ша ва ња 
про бле ма О стра те шким про це на ма. О опе ра тив ном пла ни ра њу” [Spen cer 
2008]. Хел ви за пра во по чи ње да прак тич но раз ра ђу је Шар по ве уви де и 
пре по ру ке у не ку вр сту ди рект ног опе ра тив ног при руч ни ка за не на сил-
но под ри ва ње и осва ја ње вла сти. Про је кат „Ал берт Ајн штајн ин сти ту та” 
с њим по ста је убо ји то и раз ра ђе но прак тич но ору ђе ко је аме рич ка ад ми-
ни стра ци ја и еста бли шмент, а за тим и ду бо ка др жа ва при ме њу ју на свим 
оним тач ка ма где на ла зе не ко о пе ра тив не ли де ре, да би се при ча на кра ју 
усме ри ла и на са му Аме ри ку.13

Хел ви је пр ву прак тич ну при ме ну свог ра да имао упра во у Бур ми 
ко ју је ја ко до бро по зна вао. У пе ри о ду 1992–1998, чак пет на ест пу та је 
пу то вао у Бур му где је др жао кур се ве не на сил не стра те ги је бор бе за врло 
ша ро ли ку до ма ћу опо зи ци о ну пу бли ку, од ко јих су не ки би ли укљу че ни 
и у те ро ри зам. Шарп је 1992. го ди не та ко ђе пу то вао у Бур му да оце ни 
ква ли тет и успе шност Хел ви је вог ра да. 

Но и не ко ли ко го ди на пре то га Шарп је до био са тис фак ци ју да ви ди 
сво је иде је ка ко се ре а ли зу ју на ин ди ка тив ним ме сти ма. И пре ма соп-
стве ном при зна њу био је при су тан у Пе кин гу на Тр гу Тје нан мен док су 
тра ја ли по зна ти про те сти ко је је вој ска окон ча ла при лич но бру тал ном 

12 У овом вр ло за ни мљи вом ин тер вјуу из 2011. го ди не са зна је мо да је Џин Шарп 1983. 
у Ду бров ни ку уче ство вао на међунaродној кон фе рен ци ји о не на си љу. Он је оспо ра вао ган-
ди стич ке и кин гов ске иде је о не на си љу као мо рал ној и ду хов ној бор би и го во рио о то ме као 
о пред ме ту так ти ке и стра те ги је. До дај мо: вој но-оба ве штај не так ти ке и стра те ги је. 

13 Ха ги о граф ску по вест о се би ова гру па ци ја ис при ча ла је у до ку мен тар ном фил му из 
2011. Ка ко по че ти ре во лу ци ју [Ge ne Sharp: How to Start a Re vo lu tion Tra i ler]. 
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ин тер вен ци јом. Стра те ги је су ве ћи успех до жи ве ле у бал тич ким ре пу бли-
ка ма СССР ко је су их ма сов но ко ри сти ле 1991. у сво јој бор би за са мо-
стал ност. Ка ко Кле менс (Wal ter C. Cle mens Jr.) [Cle mens 2001: 206] твр ди, 
ове три др жа ве су 1991. спро ве ле та ко зва ну Пе ва ју ћу ре во лу ци ју ка ко би 
спре чи ле со вјет ски вој ни пуч и на тај на чин су мир ним пу тем по вра ти ле 
сво ју не за ви сност. Но пре то га ли де ри, ак ти ви сти и ор га ни за то ри до би ли 
су пра ви тре нинг у не на сил ној бор би ко ји им је др жао упра во Џин Шарп. 
Ње го ви ра до ви на ту те му прет ход но су пре ве де ни на бал тич ке је зи ке и 
оби ла то су ко ри шће ни у том пе ри о ду. О то ме се на ла зе по да ци у пам фле-
ту Људ ска пра ва и др жав ни удар у ко јем је Шарп је дан од ау то ра [Sharp 
et al. 1994]. Ни ма ло слу чај но, хлад но ра тов ска стра те ги ја упо тре бље на је 
за стра те шко раз би ја ње про тив ни ка и ге о по ли тич ко од се ца ње од ва жних 
лу ка на Бал тич ком мо ру. 

Као ре зул тат прет ход них ис тра жи ва ња, али и на ве де них прак тич них 
ан га жма на, Шарп је 1993. об ја вио чу ве ну прак тич но ин то ни ра ну крат ку 
књи гу под на зи вом Од дик та ту ре ка де мо кра ти ји [Šarp 1999]. Ка сни је је 
то пре то че но у опе ра тив ни, де фак то вој ни стра те шки при руч ник 198 ме тода 
не на сил не бор бе ко ји се штампаo као ин те грал ни део пу бли ка ци је. У до-
дат ку број 2 за че твр то из да ње Шарп об ја шња ва [Sharp 2010: 87] ка ко је 
ова ра зор на књи жи ца на ста ла тра же њем и за по тре бе бу р ман ског по кре-
та от по ра и та мо је пр во и об ја вље на на ло кал ном је зи ку, а за тим и дво-
је зич но у Бан ко ку. Све до ју го сло вен ске аван ту ре, фо кус ААИ је био 
усме рен на Бур му и ни је имао ве ћих гло бал них ре пер ку си ја. Бе о град ско-
-бу дим пе штан ска ак ци ја је пра ва пре крет ни ца за Шар па, Хел ви ја, ААИ 
и цео си стем не на сил не бор бе.14

При ме рак бур ман ског из да ња књи ге до нет је у Бе о град, где је пре ве-
ден и об ја вљен у из да њу НВО Гра ђан ске ини ци ја ти ве у 4.500 при ме ра ка 
[Naumović 2006: 162]. Још ва жни је од то га, Ро берт Хел ви је у ор га ни за-
ци ји ЦИА-e и дру гих де ло ва аме рич ке ад ми ни стра ци је у Бу дим пе шти 
по чео с тре нин гом два де се так при пад ни ка ор га ни за ци је „От пор”, ства ра-
ју ћи ти ме пр ву удар ну пе сни цу свог бу ду ћег „гло бал ног СКОЈ-а”. Во ђе ни 
Хел ви је вим ин струк ци ја ма, уз око 25 ми ли о на до ла ра аме рич ког нов ца, 
„От пор” је дао зна ча јан до при нос де ли ги ти ми са њу Ми ло ше ви ће ве вла сти 
и ње го вом по ли тич ком по ра зу. Тре ба, ме ђу тим, по ме ну ти да су мно ги од 
чла но ва „От по ра” не ко ли ко го ди на ра ни је би ли укљу че ни у вр ло ва жне 
не на сил не про те сте бе о град ских сту де на та и гра ђа на, ко ји су би ли обе-
ле же ни до та да не ви ђе ном ин вен тив но шћу, ду хо ви то шћу, стр пљи во шћу, 
су здр жа но шћу итд. До са да ни је за бе ле жен по да так да су Шарп и ААИ 
има ли би ло ка кве кон так те са тим де ша ва њи ма, као ни да су та ис ку ства 

14 Шарп у овом до дат ку, до ду ше, упо зо ра ва на епи зо ду из 1997. ко ја ће тек ка сни је 
има ти ва жне по сле ди це. Је дан сту дент при ме рак књи ге ку пљен у Бан ко ку од нео је у Ин до-
не зи ју где је она об ја вље на код по зна тог из да ва ча, с пред го во ром Аб ду рах ма на Ва хи да 
(Ab dur rah man Wa hid), бу ду ћег пред сед ни ка Ин до не зи је. Ва хид је та да био на че лу нај ве ће 
свет ске му сли ман ске ор га ни за ци је Над ла хим ула ме Нах да тул ула ме (Nah da tul Ula ma), која 
је об у хва та ла окo 35 ми ли о на љу ди. Та ко је по че ло ши ре ње ове књи ге у број не дру ге му сли-
ман ске зе мље.
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ко ри сти ли за раз вој сво јих при руч ни ка, иа ко је до ста ма те ри ја ла о про-
те сту об ја вље но.15

По сле Бе о гра да 2000. го ди не, во де ћи чла но ви „От по ра” по ста ју про-
фе си о нал ни ре во лу ци о на ри ко ји сво је ис ку ство ин сти ту ци о на ли зу ју са 
Хел ви јем кроз про је кат Кан ва са и пор та ла Кан ва со пе диа16, те по чи њу да 
по пут са вре ме них троц ки ста из во зе ре во лу ци ју у де се ти не зе ма ља. Оста ло 
је исто ри ја, углав ном по зна та17, на ро чи то по стра да лим на ро ди ма ко ји су се 
по ве ли пе смом сло бо де и на де ко ју је Кан ва со ва си ре на та ко ле по пе ва ла.18

Ме ха ни зми Шар по ве не на сил не ин ду стри је

Хлад но ра тов ска ге не а ло ги ја Шар по ве стра те ги је ви ди се и по идео-
ло шким осно ва ма чи та вог по ду хва та обо је них ре во лу ци ја. Под сти цај за 
про ме не ре жи ма је увек фо ку си ран на за ла га ње за људ ска пра ва, де мо-
кра ти ју и сло бод не из бо ре, а про тив на вод них ау то кра та и дик та то ра. 
На ра ци ја о су ко бу сло бод ног све та и то та ли та ри зма, пре ли ла се у бор бу 
за сме ну ау то крат ских и дик та тор ских ре жи ма и на вод но ус по ста вља ње 
ли бе рал не, плу ра ли стич ке и из бор не де мо кра ти је у свим др жа ва ма ко је 
су пред мет ин тер вен ци је. 

На ни зу при ме ра мо гло је да се ви ди ка ко за пад ни ме ди ји вр ше при пре-
му ти ме што не ког по ли тич ког ли де ра ко ји је не ко о пе ра ти ван од јед ном 
по чи њу да на зи ва ју дик та то ром или ау то кра том (Са дам Ху се ин, Сло бо дан 
Ми ло ше вић, Еду ард Ше вард над зе, Хо сни Му ба рак, Ни ко ла Гру ев ски), 
ко ји су до ју че би ли са рад ни ци и хва ље ни ре форм ски ли де ри, га ран ти 
ста бил но сти.19

Оно што, пре све га, од ли ку је Шар по ву не на сил ну ин ду стри ју је сте 
ши ро ка па ле та ме то да и сло га на укљу чу ју ћи и ду хо ви тост, ми мо ве, да-
ри ва ње цве ћа по ли цај ци ма и сл. Све се то ко ри сти да се при до би је што 

15 Нпр. Bu ka u mo di, iz bor naj lep ših pa ro la, tran spa re na ta, gra fi ta, Be o grad 1997; O stu den-
ti ma i dru gim de mo ni ma: et no gra fi ja Stu dent skog pro te sta 1996–97, ure di la Gor da na Go ru no vić, 
zbor nik ra do va stu de na ta et no lo gi je i an tro po lo gi je Fi lo zof skog fa kul te ta u Be o gra du. Ли де ри 
та да шњег про те ста твр де да ни је би ло кон та ка та са њи ма, да је од струк ту ра ко је се ве зу ју 
са ЦИА-е био при су тан Да ни јел Сер вер (Da niel Ser wer) из озло гла ше ног Ин сти ту та за мир. 
Шарп и Хел ви по ја вљу ју се од 1998, да кле од по ја ве „От по ра” то ком не у спе лог сту дент ског 
про те ста 1998, от по че тог по во дом За ко на о уни вер зи те ту.

16 Је дан део „От по ра” по ку шао је нај пре да се пре тво ри у по ли тич ку пар ти ју и узео је 
уче шће на фак тич ки пр вим ствар но сло бод ним пар ла мен тар ним из бо ри ма у Ср би ји 2003. 
го ди не. До би ли су не зна тан број гла со ва (63.000 или 1,6%) и ти ме је из бор на аван ту ра по-
кре та би ла окон ча на. Део функ ци о не ра се уто пио у јед ну од нај ве ћих мејнстрим стра на ка 
– Де мо крат ску стран ку. Овај мо дел по но вио се и на дру гим ме сти ма, као што је Укра ји на 
по сле 2004, чи ме се по ка зу је хи брид на при ро да це лог по ду хва та. На и ме, струк ту ре ко је 
из во де „цвет ну ре во лу ци ју” има ју је дан за да так, а вр ше ње вла сти по сле пре вра та ре зер ви-
са но је за не ке дру ге ак те ре.

17 За уло гу Шар по вих уче ни ка у Арап ском про ле ћу ви де ти: [Јанковић 2020: 153–155]; 
за де ша ва ња у Ту ни су [Савин 2013: 64]; о де ло ва њу на по сто вјет ском про сто ру [Нарочницкая 
2008]. О ре зул та ти ма та квог де ло ва ња у Укра ји ни ви де ти: [Byshok and Koc het kov 2014].

18 На де се то го ди шњи цу од бе о град ског пре вра та но ви нар ка ма га зи на Вре ме на пра ви ла 
је за ни мљив пре глед ка ри је ра „от по ра ша” у про те клом пе ри о ду. Ви де ти: [Gligorijević 2010].

19 Сло бо дан Јан ко вић је опи сао ка ко се то де си ло са ли де ри ма Ту ни са, Ал жи ра и Егип та 
при ли ком при пре ма та ко зва ног Арап ског про ле ћа [Јанковић 2020: 144–147].
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ве ћи број пре све га мла дих љу ди, да се ти ме по ве ћа ан ти па ти ја пре ма но-
си о ци ма вла сти, сма њи и уни шти њи хов ле ги ти ми тет и да се у крај њем 
ис хо ду сме ни „дик та тор ска” власт. Ов де не ће мо де таљ но ула зи ти у прак-
тич не ме то де са ме не на сил не бор бе јер о то ме се све мо же на ћи на сај ту 
Кан ва са. Ње го ви ли де ри о то ме су об ја ви ли чи тав низ пу бли ка ци ја и 
књи га ко је су јав но до ступ не на свим во де ћим свет ским је зи ци ма.20

Из свих при ме ра смо на у чи ли да се на кон то га до во де ко о пе ра тив ни 
или уна пред при пре мље ни ли де ри ко ји ре сур се и еко ном ски про стор пре-
да ју стра ним кор по ра ци ја ма, ко руп ци јом ра за ра ју др жав не под си сте ме и 
ра за ра ју без бед но сни си стем др жа ве. Не кад као у слу ча ју СРЈ на ста вља ју 
и ње но фи зич ко це па ње. По пра ви лу, др жа ва се све ви ше за ду жу је, ра сту 
со ци јал не раз ли ке, а пре све га се бан кар ско тр жи ште и тр жи ште оси гу ра-
ња, да кле кључ ни фи нан сиј ски то ко ви пре пу шта ју стра ним ком па ни ја ма.

По пра ви лу, на по ре до с тим иде и кул тур на, ан ти и ден ти тет ска ре-
во лу ци ја ко ја се спро во ди пре ко ма сов них ме ди ја, си сте ма обра зо ва ња и 
по пу лар не кул ту ре (на рав но, по сред ством ко рум пи ра них де ло ва ели те, 
аге на та ути ца ја и „ко ри сних иди о та”). Њен основ ни пра вац је ра за ра ње 
тра ди ци о нал не по ро ди це као основ не ће ли је од бра не сва ког дру штва, 
ра за ра ње дру гих об ли ка ау тен тич ног оргaнизовања љу ди, ши ре ње пор но-
гра фи је и ре во лу ци ја сек су ал но сти. С тим иде и про гон тра ди ци о нал них 
ре ли ги ја из јав не сфе ре и обра зо ва ња.21 

Тек ка сни је оби чан на род по чи ње да уви ђа о че му се ра ди и ка ква је 
ште та на пра вље на др жа ви, али је та да вр ло те шко или го то во не мо гу ће 
ства ри вра ти ти уна зад. На све на чи не спре ча ва се да ро до љу би и нео ка-
ља ни љу ди пре у зму власт. Шарп та ко ме ђу за дат ке ста вља и „спре ча ва ње 
но ве дик та ту ре”, од но сно спре ча ва ње да ау тен тич ни пред став ни ци на-
ро да пре у зму власт и за шти те оно што мо гу.

Из бо га тог ме то до ло шког ар се на ла мо же се ис та ћи не ко ли ко илу стра-
тив них при ме ра. Шарп је про тив пре го ва ра ња са вла шћу [Šarp 1999: 18]. 
Он твр ди да је нео п хо дан кон фликт по сле ко га мо же да до ђе пре да ја вла сти. 
За ла же се за штрај ко ве, бој ко те, про те сте и све вр сте ак ци ја ко је под ра-
зу ме ва ју од би ја ње са рад ње с вла шћу.

Он твр ди да је на си лан от пор че сто по тре бан, но да се он мо ра одвoји-
ти од не на сил ног и да мо ра ју ићи па ра лел но. Ис ти че се нео п ход ност посто-
ја ња ма стер пла на и чи та вог ни за тај них де лат но сти (до дај мо ту и цр ну 
про па ган ду). Он го во ри о че ти ри мо гу ћа сце на ри ја за про ме ну ре жи ма: 

20 Свих пет пу бли ка ци ја, прак тич них во ди ча, ви де ти: [can va so pe dia.org/pu bli ca ti ons/].. 
На пор та лу су и 12 пре по ру че них књи га дру гих ау то ра од ко јих не ко ли ко по себ но раз ма-
тра ју уло гу ду хо ви то сти у не на сил ним про те сти ма и ре во лу ци ја ма. Ви де ти стра ни цу https://
can va so pe dia.org /must-read/

21 То ком из во ђе ња пре вра та, ра ди ка ли зам (укљу чу ју ћи и вер ски) игра из у зет но ва жну 
уло гу. У Егип ту и дру гим му сли ман ским зе мља ма ра ди кал ни исла ми зам je под сти цан и 
ко ри шћен па ра лел но са не на сил ним де ло ва њем Кан ва са. У Укра ји ни 2014. глав ну уло гу у 
др жав ном пре вра ту има ли су при пад ни ци нео фа ши стич ких па ра вој них сна га Де сног сек-
то ра, као што је у ни зу зе ма ља ин стру мен та ли зо ван кон зер ва тив ни на ци о на ли зам. Но 
на кон сме не ре жи ма, ове сна ге се су зби ја ју, по ти ску ју и мар ги на ли зу ју, ка ко би се власт, 
по себ но у сек то ри ма иден ти тет ске по ли ти ке пре да ла уни вер за ли сти ма, ре фор ма то ри ма, 
ли бе ра ли ма, од но сно ле ви ча ри ма ра зних про ве ни јен ци ја.
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кон вер зи ја, ако мо да ци ја, не на сил на при ну да и по след њи дез ин те гра ци ја, 
од но сно рас пад ре жи ма [Šarp 1999: 38–39].

У Ср би ји је, нпр., 2000. го ди не ишао чи тав низ па ра лел них ак ци ја, 
ко је су укљу чи ва ле и ове не на сил не, али и цр не опе ра ци је за пад них слу-
жби ме ђу ко је су се убра ја ла и уби ства ви со ких фук ци о не ра вла сти, као 
и уби ства јав них лич но сти ко ја је тре ба ло при пи са ти ре жи му.22 У Укра-
ји ни се 2014. го ди не вр ло бр зо, од не на сил ног от по ра пре шло на ору жа ну 
бор бу са ор га ни ма без бед но сти, где се по ка за ло да су опо зи ци о на ри има ли 
пот пу но при пре мље ну и утре ни ра ну вој ску. У Си ри ји и Ли би ји на те ре ну 
су вр ло бр зо пре ва зи шли не на сил ну фа зу и пре шли на ору жа не ин тер вен-
ци је у ко ји ма је За пад че сто ко ри стио сво је до ју че ра шње исла ми стич ке 
про тив ни ке, за тво ре ни ке у Гван та на му.

Кључ је увек бор ба за нео пре де ље не и за до би ја ње њи хо вих сим па-
ти ја на све на чи не. Не на сил но про те сто ва ње упра во то ме слу жи – во ди ка 
уну тра шњем под ри ва њу ре жи ма. Па ра ле ле но се оба вља и вр бо ва ње при-
пад ни ка ели те, а пре све га при пад ни ка без бед но сних слу жби да пре ђу на 
дру гу стра ну. Под ри ва ње мо ра ла вој ске и по ли ци је спа да ме ђу при о ри те те. 
Још је дан ва жан ме тод је пра вље ње па ра лел не вла де ко ју вла сти при ја тељ-
ских ве ли ких си ла и дру гих зе ма ља поч ну да при зна ју [Šarp 1999: 77]. 
Ху ан Гва и до (Juan Guaidó) у Ве не цу е ли је ка рак те ри сти чан при мер.

На по ме на о суд ској дик та ту ри

Иде ја не на сил не про ме не вла сти ко ју Шарп и „Кан вас” да нас сим-
бо ли зу ју на ста вља да се раз ви ја и по сле ње го ве смр ти. Сто га би тре ба ло 
крат ко ука за ти на је дан но ви, ве о ма за ни мљив об лик ко ји су САД раз ви ле 
и при ме ни ле у Ла тин ској Аме ри ци то ком про те кле де це ни је. У пи та њу 
је та ко зва на суд ска или пра во суд на дик та ту ра. Ау тор овог члан ка је на 
дру гим ме сти ма пи сао де таљ но о фе но ме ну суд ске дик та ту ре [Ђурковић 
2018], као и о на чи ну на ко ји се она при ме њу је у Ла тин ској Аме ри ци [Ђур-
ковић 2019] за под ри ва ње и сме ну ре жи ма ко ји на ру ша ва ју прин ци пе 
Мон ро о ве док три не. 

Аме ри кан ци су то ком се дам де се тих и осам де се тих го ди на у овом 
про сто ру углав ном по др жа ва ли раз не об ли ке фа ши стич ких дик та ту ра 
(Бра зил, Чи ле, Па ра гвај). Кад им је тре ба ло, за ме ни ли су их нео ли бе рал-
ним ква зи де мо кра ти ја ма, али је у мно го др жа ва по бе ди ла ан ти а ме рич ка 
де мо крат ска власт ко ја је по че ла да шти ти ре сур се, да су зби ја ин те ре се 
аме рич ких кор по ра ци ја, да ула же ве ли ки део бу џе та у раз вој обра зо ва ња, 

22 До да нас су су штин ски не раз ја шње ња уби ства не ка да шњег ми ни стра од бра не Па вла 
Бу ла то ви ћа, ди рек то ра ЈАТ-а Жи ке Пе тро ви ћа, Жељ ка Ра жна то ви ћа Ар ка на, ви со ког функ-
ци о не ра СПС у Вој во ди ни Бо шка Пе ро ше ви ћа, че тво ри це уби је них чла но ва СПО-а на Ибар-
ској ма ги стра ли, два атен та та на Ву ка Дра шко ви ћа као и уби ство Ива на Стам бо ли ћа. Ово 
ва жи чак и за слу ча је ве где по сто је пра во сна жне пре су де (нпр. уби ство Стам бо ли ћа) где је 
очи глед но да ствар ни на ло го да вац ни је от кри вен. У ова квим си ту а ци ја ма иза уби ства мо гу 
да сто је или стра ни на ру чи о ци (ели ми на ци ја де ло ва ре жи ма или fal se flag ак ци је), ре жим 
(ели ми на ци ја про тив ни ка, од мет ну тих де ло ва си сте ма или не по жељ них све до ка) или од-
мет ну ти де ло ви, фрак ци је ре жи ма ко ји се об ра чу на ва ју с дру ги ма, укла ња ју све до ке итд. 
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здрав ства и да јед но став но во ди су ве ре ну по ли ти ку раз во ја и бла го ста ња 
за свој на род. Не ки ма по пут Бра зи ла по ра сле су и ме ђу на род не ам би ци је, 
углед, пре стиж и ка па ци те ти де ло ва ња, а кад се на пра ви ла и ре ги о нал на 
ко ор ди на ци ја ли де ра та кве про ве ни јен ци је, и кад су Ки не зи по че ли да 
ин ве сти ра ју у ове др жа ве, у Ва шинг то ну и Лан гли ју су се по па ли ле црве-
не лам пи це.

Ово га пу та Аме ри кан ци су по че ли да вас по ста вља ју Мон ро о ву док-
три ну пре ко суд ске дик та ту ре. На и ме, по чев од са мих САД, већ ду го се 
про мо ви ше иде ја да су до ви не при ме њу ју већ ства ра ју пра во сво јим од лу-
ка ма. Да кле, пре су ђу ју из ра зи то по ли тич ка пи та ња, су спен ду ју ћи овла-
шће ња пар ла мен та, од но сно де мо крат ске од лу ке пред став ни ка на ро да. 
Са да су ту вр сту „аме рич ке бо ле сти” по че ли да из во зе где год мо гу по 
све ту, а по себ но ва жно је би ло ово де ша ва ње у Ла тин ској Аме ри ци, јер су 
од Еква до ра, пре ко Ар ген ти не, Бра зи ла, Мек си ка упра во пре ко по доб них 
су ди ја оба ра ли по пу лар не ли де ре – Ра фа ел Ко ре ја (Ra fael Cor rea), Кри-
сти на Кирш нер (Cri sti na Kir chner), Лу ла да Сил ва (Lu la da Sil va). Ус по ста-
вља ње дик та ту ре и спро во ђе ње др жав ног уда ра мно го је ску пље и зах-
тев ни је од ко руп ци је не ко ли ко су ди ја, ко ји су или сту ди ра ли у САД или 
та мо бо ра ви ли на из да шним сти пен ди ја ма и спе ци ја ли за ци ја ма. По пу лар-
ни ли де ри во ди ли су ра чу на о дру гим ства ри ма, али не и о то ме да упра во 
су ди је мо гу сво јим од лу ка ма да их спре че да се кан ди ду ју и по бе де на 
из бо ри ма. Ни ма ло слу чај но де ло ва ње пра во су ђа у Бра зи лу то ком им пич-
мен та Дил ме Ру сеф (Dil ma Ro u seff) и спре ча ва ња Лу ла да Сил ве да се 
по но во кан ди ду је, ишло је са кла сич ним кан ва сов ским улич ним про те-
сти ма и њи хо вом жу том пат ком ка ква је мо гла да се ви ди од Ру си је, 
Ма ке до ни је до Бе о гра да, где год су ова кве струк ту ре би ле при сут не.

Кон тра о ба ве штај на за шти та

По у че ни ис ку стви ма дру гих зе ма ља, ли де ри, без бед ња ци и так ти-
ча ри у др жа ва ма ко је су за ин те ре со ва не да бра не сво ју не за ви сност и су-
ве ре ни тет, по че ли су да ис тра жу ју и уна пре ђу ју ме ха ни зме и стра те ги је 
за шти те од обо је них ре во лу ци ја.

На и ме, као што су обо је не ре во лу ци је јед на вр ста ино ви ра ног об ли ка 
др жав ног пре вра та, та ко и кон тра о ба ве штај на и без бед но сна за шти та од 
обо је них ре во лу ци ја мо ра да се за сни ва на мо де ли ма за шти те од свих сег-
ме на та под ри ва ња си сте ма ко ји у крај њем ис хо ду во де пре вра ту23. На-
рав но, и те тех ни ке мо ра ју да се ино ви ра ју у скла ду са огром ном уло гом 
ин тер не та, на вод но не на сил ном при ро дом пре вра та, и дру гим са вре ме-
ним тех ни ка ма про па ганд ног де ло ва ња.

Ов де тре ба по ћи од пре вен ти ве, да кле од пра ће ња и ре ги стро ва ња 
де лат но сти стра них оба ве штај них струк ту ра, њи хо вог де ло ва ња на те ре ну 
и вр бо ва ња, ка ко љу ди ван др жав ног си сте ма, та ко и мно го ви ше оних у 

23 За кла сич ну кон тра о ба ве штај ну за шти ту од др жав них пре вра та ви де ти: [Парезановић 
2013: по гла вље 8, стр. 369 и даље].



ње му. По себ но осе тљи ве тач ке су ме ди ји, уни вер зи те ти, ака де ми је на у ка, 
не вла ди не ор га ни за ци је, на ви јач ке гру пе и пар тиј ске ели те.

Но, увек је до бро по че ти од кон тро ле то ко ва нов ца. Не ко мо ра да 
фи нан си ра ова кве ства ри, да обез бе ди но вац или у зе мљи, или да га у њу 
уне се и пре у сме ри ка ак те ри ма. Сто га по себ но тре ба во ди ти ра чу на о 
стра ним ло би сти ма и фи нан си је ри ма, као и о швер цо ва њу, од но сно не-
ле гал ном уба ци ва њу не ре ги стро ва ног нов ца (го то ви не) у зе мљу. Пре ма 
све до че њу по ми ња ног пу ков ни ка Хел ви ја, за пад не струк ту ре су ус пе ле 
да за „От пор” обез бе де око 25 ми ли о на до ла ра и да тај но вац уба це у зе-
мљу. За то је би ла по треб на зна чај на ло ги стич ка по др шка, ко ја је мо ра ла 
да укљу чи и по кро ви те ље ко ји се на ла зе уну тар си сте ма (вр бо ва не).

По у че ни ис ку ством Пр вог свет ског ра та ка да су Нем ци и Бри тан ци 
до 1917. во ди ли пра ви про па ганд ни рат на њи хо вој те ри то ри ји око ула ска 
или не у ла ска САД у рат, Аме ри кан ци су у пред ве чер је на ред ног ра та 
1938. до не ли чу ве ни ФА РА акт (Fo re ign Agents Re gi stra tion Act), од но сно 
За кон о оба ве зном ре ги стро ва њу стра них аге на та. Од та да је уведенa 
оба ве за да се сва ки но вац ко ји до ла зи из ван зе мље за ло би ра ње стра них 
су бје ка та оба ве зно ре ги стру је и да онај ко га при ма бу де пре ци зно озна-
чен као стра ни ло би ста (агент стра них ин те ре са). Ру си ја је 2015. до не ла 
го то во иден ти чан за кон да би спре чи ла пре све га суб вер зив но де ло ва ње 
Со рос фон да ци је на ње ном тлу. У по след ње вре ме, у Фран цу ској и Не-
мач кој, во де се све о бу хват не, де таљ не, јав не и по ли тич ке рас пра ве у 
по гле ду по тре бе да и ове две зе мље на сли чан на чин огра ни че де ло ва ње 
стра них ло би ста.

За кон сâм по се би не ре ша ва све про бле ме, али су зби ја бар је дан 
њи хов део. Оста је за да так да се спре чи шверц нов ца, као и ње го ва пре-
на ме на ако уђе дру гим ка на ли ма. Отуд је ве о ма ва жно одр жа ти функ ци-
о нал ност си сте ма др жав не ад ми ни стра ци је и спре ча ва ти ин фил тра ци ју 
стра них оба ве штај них си сте ма у њих. У прин ци пу као што ће мо ви де ти 
то је за тво рен круг ко ји по чи ва на по ве ре њу и по сто ја њу ле ги ти ми те та 
си сте ма вла сти и ње них ор га на и ма ни фе ста ци ја.

Нај ве ћа но вост ко ју но се са вре ме не обо је не ре во лу ци је је сте упо тре-
ба ин тер не та. По себ но је то ком Арап ског про ле ћа (нај ви ше у Егип ту), а 
и при ли ком не у спе шног уда ра на Ер до га на 2013. го ди не, ин тер нет ска 
ин фра струк ту ра по сред ством дру штве них мре жа ко ри шће на као сред ство 
мо би ли за ци је, ко ор ди на ци је и по ве зи ва ња пу чи ста са ин струк то ри ма на 
те ре ну и у САД. Жи ви мо у све ту у ко јем, по себ но за мла ђу и сред њу ге-
не ра ци ју ко ја да је ма сов ност де мон стра ци ја ма, ин тер нет као сред ство 
ин фор ми са ња игра да ле ко ве ћу уло гу од свих дру гих ме ди ја. Отуд је у 
са вре ме ним пре вра ти ма у ор га ни за ци ји и про па ган ди кон тро ла ин тер-
не та и до ми на ци ја на ње му ва жни ја од но ви на, ра ди ја, а по не кад и од 
те ле ви зи ја.24 Сто га је из у зет но ва жан сег мент кон тра о ба ве штај не за шти-

24 При ли ком по се те Ира ну у фе бру а ру 2020. го ди не до ма ћи ни су ау то ру овог ра да 
по ка за ли сли ке сто ти на бо то ва, Ира на ца у ди ја спо ри ко ји из Ал ба ни је и Фран цу ске во де 
ин тер нет ра то ве про тив соп стве не зе мље за ра чун за пад них оба ве штај них си сте ма, од но сно 
та ко зва не иран ске опо зи ци је у ег зи лу. 
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те сна жан мо ни то ринг ин тер не та и дру штве них мре жа, и оспо со бље ност 
за при вре ме но ис кљу чи ва ње од ре ђе них сер ви са са сво је те ри то ри је – то 
ра де Ки на, Ру си ја, Тур ска, а чак је и Цр на Го ра 2016. го ди не на дан из бо-
ра ис кљу чи ла апли ка ци ју вај бер као нај по пу лар ни ју апли ка ци ју за и 
раз ме ну по да та ка.

Ту та ко ђе спа да и пра вље не, под сти ца ње и по пу ла ри са ње до ма ћих 
дру штве них мре жа и апли ка ци ја (Ру си, Ки не зи) ко је не кон тро ли шу 
Аме ри кан ци или дру ге сај бер си ле. Та ко је Ин ди ја у ју ну 2020. го ди не 
по сле ору жа ног ин ци ден та за бра ни ла упо тре бу тик-ток, ви че та (WeC-
hat) и још 58 дру гих ки не ских апли ка ци ја у ин те ре су др жав не без бед но-
сти.25 Три го ди не ра ни је Ми ни стар ство од бра не је већ на ло жи ло да се не 
ко ри сте 42 апли ка ци је. Са да је вла да иза шла са оп ту жба ма да ове аплик-
ци је ко ри сте при ват не по дат ке ин диј ских гра ђа на и да се мно го то га 
сли ва у без бед но сни и ад ми ни стра тив ни си стем Ки не. Ра ни је су и не ки 
аме рич ки се на то ри тра жи ли ис тра гу по во дом слич них про бле ма, а у ју-
лу 2020. су и САД за бра ни ле тик-ток апли ка ци ју, што по ка зу је да су и 
дру ге си ле у ме ђу вре ме ну оспо со бље не да слич но као и Аме ри кан ци 
ра ни је, под ри ва ју пре ко ин тер не та без бед ност дру гих зе ма ља. Увек је 
кључ но где се фи зич ки (ге о граф ски) на ла зе сер ве ри, од но сно ко ја др жа-
ва мо же фи зич ки да их кон тро ли ше и по по тре би за у ста ви. Сто га све 
ве ћи број зна чај них си ла на сто ји да омо гу ћи се би да по по тре би ис кљу чи 
свој ин тер е нет си стем из гло бал не мре же.

Из у зев за тва ра ња мре жа, по треб но је опре ми ти и из ве жба ти и до-
ма ће је ди ни це за рат на ин тер не ту: од оних ко ји во де про па ганд ни рат са 
бо то ви ма, пре ко оних ко ји над гле да ју суб вер зив ну упо тре бу дру штве них 
мре жа, до оних ко ји шти те опе ра тив не софт вер ске си сте ме (елек тро-енер-
ге ти ке, здрав ства, са о бра ћа ја, во до снаб де ва ња, те ле ко му ни ка ци ја, по ште) 
од ха ке р ских упа да и ди вер зи ја спо ља.

Као ва жан сег мент у ни зу слу ча је ва по ка за ла се спо соб ност вла сти 
да мо би ли шу соп стве не при ста ли це и де мон стри ра ју ве ћу по др шку и 
сна гу од оне ко ју има ју про те стан ти. Ми ло ше вић је још 1991. при ли ком 
мар тов ских де ша ва ња у Бе о гра ду оргaнизовао та кав скуп сво јих при ста-
ли ца на Ушћу, а 1996. го ди не ор га ни зо вао је та ко зва ни кон тра ми тинг 
та ко што је до вео у Бе о град сво је број не при ста ли це да се су прот ста ве 
гра ђа ни ма и сту ден ти ма ко ји су про те сто ва ли и ше та ли три ме се ца за рад 
при зна ва ња по бе де опо зи ци је на ло кал ним из бо ри ма. Ка сни је су то по-
че ли да при ме њу ју ра зни по ли ти ча ри. Гру ев ски је у Ма ке до ни ји то вр ло 
до бро по ка зао, та ко што је на сва ки по ку шај про те ста опо зи ци је из во дио 
три пу та ве ћу ма су на ули це. То му је из ме ђу оста лог по мо гло да се одр-
жи још три го ди не на вла сти упр кос то ме што су ње го ви про тив ни ци 
има ли по др шку из ва на.

Као и у свим дру гим об ли ци ма пре вра та, нео по ход но је фи зич ки 
за шти ти др жав не ин сти ту ци је, др жав ну и дру ге ва жне ТВ ста ни це, а пре 

25 [In dia bans 59 Chi ne se apps in clu ding Tik Tok, WeC hat, He lo, 2020].
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све га пар ла мент као сим бол кон тро ле др жав не мо ћи26. Та ко ђе и се ди шта 
ин фра струк тур не мре же и ко му ни ка ци о них ка на ла. У Ср би ји се 2000. 
го ди не ве ли ки су коб де ша вао око ру дар ских ко по ва на ко је је опо зи ци ја 
ушла.27

Ту та ко ђе спа да и за шти та свих об ли ка са о браћ ни јих ко му ни ка ци ја, 
спре ча ва ње обра зо ва ња иле гал них при слу шних цен та ра, за шти та елек-
тро е нер гет ског си сте ма и жи вот не сре ди не (по тен ци јал не ме те за пре у зи-
ма ње, са бо та жу, ма ни пу ли са ње па чак и те ро ри зам), а пре све га обез бе ђи-
ва ње не сме та ног и си гур ног си сте ма и то ко ва ко му ни ка ци је за но си о це 
вла сти и без бед но сне струк ту ре др жа ве при ли ком на па да, про те ста, одо-
сно по ку ша ја из во ђе ња обо је не ре во лу ци је. 

Да би све то мо гло да функ ци о ни ше нео п ход но је за до во љи ти основ не 
кон тра о ба ве штај не усло ве, ко ји се увек сво де на спре ча ва ње ин фил тра-
ци је у без бед но сни си стем (по ли ци ја, тај не слу жбе, вој ска) и обез бе ђи-
ва ње њи хо ве ло јал но сти и функ ци о нал но сти ла на ца ко ман де. Исто ва жи 
и за по ли тич ку хи је рар хи ју.28 Са став ни део де ло ва ња је стал на бор ба за 
ср ца и ду ше обич них љу ди, да кле не пре ста ни про па ганд ни рат. Мо ра 
по сто ја ти аде ква тан од го вор на сва ку лаж, ма ни пу ла ци ју, шар мант ни 
по тез, цвет по кло њен по ли цај цу, мим на ин тер не ту, сва ки по ку шај да се 
од ли де ра опо зи ци је пра ве жр тве, од сту де на та пре би је на де ца итд.

И ко нач но, као што је на при ме ру суд ске дик та ту ре по ка за но, прин цип 
не на сил не про ме не вла сти стал но ево лу и ра па се то ме мо ра при ла го ђа-
ва ти и кон тра о ба ве штај на за шти та. Да кле мо ра се во ди ти ра чу на где 
су ди је иду на спе ци ја ли за ци ју, с ким се дру же, а у не ким слу ча је ви ма 
чак и ко ју суд ску док три ну за сту па ју. Упра во САД пред ста вља ју др жа ву 
у ко јој су иде о ло шки за до је не су ди је на чи ни ле нај ве ћу ште ту јед ној са вре-
ме ној на ци ји.

26 По што је ве ли ки број обо је них ре во лу ци ја за вр ша вао осва ја њем пар ла мен та као 
не кој вр сти по на вља ња троц ки стич ког ју ри ша на Зим ски дво рац 1917, у Ср би ји су се од 
2020. власт и без бе до но сни си сте ми се ти ли да у вре ме из бо ра тај про стор пре вен тив но по-
кри ју од ре ђе ним ак те ри ма спре ча ва ју ћи мо гућ ност да би ло ко озби љан по ве де ма су и де-
мон стри ра. То је ре ше но ан га жо ва њем гру пе на вод них опо зи ци о на ра ко ји су у не де љи пред 
из бо ре про гла си ли сво ју на вод ну власт у зе мљи, по ста ви ли озву че ње, до не ли за ста ве и 
пу шта ли па три от ску му зи ку и на ста ви ли да се де ис пред до дан-два да на на кон из бо ра. Ме-
ди ји у исто вре ме уоп ште ни су из ве шта ва ли да се би ло шта де ша ва ло на том про сто ру. Но 
све га 15 да на по сле из бо ра по че ле су вр ло на сил не де мон стра ци је упра во на том ме сту.

27 Ру да ри уз сту ден те има ју нај ве ћу сим бо лич ку те жи ну, јер пред ста вља ју гру пе у 
ко ји ма је не ми ре не мо гу ће су зби ти или при ме ни ти на си ље без ве ли ке сим бо лич ке ште те 
по ре жим и др жа ву.

28 Пре пет го ди на ау тор овог ра да по се тио јед ну ге о стра те шки ве о ма ва жну др жа ву у 
ко јој се су ко бља ва ју ин те ре си и век то ри ути ца ја Ру си је и НА ТО си сте ма. У њој је на при мер 
за бра ње но де ло ва ње Фон да за отво ре но дру штво, али пре ко Чив нинг сти пен ди ја (Che ve ning 
scho lar hip) по сто ји ре гру та ци ја мла дих да сту ди ра ју на за па ду и он да се вра ћа ју у сво ју др-
жа ву. Та ко ђе за бра њен је рад НЕД-а (Na ti o nal En dow ment for De moc racy), али се ве ли ки 
по сао оба вља пре ко УСА ИД-а (Uni ted Sta tes Agency for In ter na ti o nal De ve lop ment) ко ји по-
себ но ра ди на об но ви ло кал не ин фра струк ту ре са ра ђу ју ћи на тај на чин бли ско са гра до на-
чел ни ци ма и ло кал ном са мо у пра вом (уз то и ре гру ту ју ћи са рад ни ке ме ђу њи ма). Ја сна је 
ло ги ка на осно ву ко је ће за пет до де сет го ди на кад се ти љу ди усп ну у сред ње и нај ви ше 
еша ло не вла сти ова зе мља ло гич но кли зи ти ка За па ду.
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Обо је не ре во лу ци је као део хи брид ног си сте ма

На кра ју мо ра се во ди ти ра чу на о то ме да су не на сил не ак ци је део 
укуп ног хи брид ног си сте ма де ло ва ња ко ји под ра зу ме ва и укљу чу је гра да-
ци ју на сту па. Кре ће се на и ме од не на сил них про те ста, и ин фор ма тив них 
ра то ва, са иде јом да се као па ра лел ни ток фа во ри зу је не ка по ли тич ка гру-
па ци ја или кан ди дат на из бо ри ма. Ако та оп ци ја из гу би, про гла се се не ва-
же ћим и по кра де ним из бо ри и по ја ча ва ју се про те сти. У ме ђу вре ме ну се 
ко ри сте дру ги об ли ци хи брид ног де ло ва ња укљу чу ју ћи те ро ри зам, ши-
ре ње стра ха и де ста би ли за ци ја. Циљ је да се из ве де до во љан број љу ди на 
ули цу, да се упад не у скуп шти ну и пре у зме не ка од ин сти ту ци ја, из гла-
са но во ру ко вод ство ко је он да по ку ша ва да пре у зме све оста ле ин сти ту-
ци је пу тем др жав ног пре вра та. У ме ђу вре ме ну се „бу ши” си стем вла сти, 
и пре ко ре гру то ва них љу ди у ње му чи ни да он по ста не не е фи ка сан и 
не спо со бан да аде кват но од го во ри на овај иза зов.

Уко ли ко и то не успе пре ла зи се на ви ши ни во хи брид них су ко ба где 
при до ла зе атен та ти, хап ше ња по ли тич ких ли де ра, да кле кла сич ни др жав-
ни пре врат (Тур ска 2016). Уко ли ко др жа ва не ма до вољ но сна ге да то спре-
чи, а про те стан ти не ма ју сна гу да ре а ли зу ју пре врат, иде се на гра ђан ски 
рат као у Си ри ји или уз вој ну ин тер вен ци ју спо ља као у Ли би ји. Сто га се 
о обо је ним ре во лу ци ја ма не сме раз ми шља ти као о на ив ним не на сил ним 
игра ри ја ма. Крај њи ис ход и циљ сва ке не на сил не бор бе је сме на вла сти, 
што по вла чи и те ро ри зам и вој ну ин тер вен ци ју и гра ђан ски рат29.

Кључ, је да кле из над све га кон тро ли са ти ели ту и др жа ти на род на 
сво јој стра ни. И зна ти у име ко јих вред но сти се то ра ди – то не сме да бу де 
од бра на го ле вла сти, не го од бра на ау тен тич ног си сте ма вред но сти и сми-
сла.30 На кра ју то се сво ди на од бра ну иден ти те та, тра ди ци о нал них вред-
но сти и ин сти ту ци ја, а да нас пре све га по ро ди це у ко јој се све то нај пре 
до би ја, фор ми ра и ре про ду ку је.
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SUM MARY: In this pa per, the aut hor analyzes the phe no me non of so-cal led co lo-
red re vo lu ti ons. He pre sents them as part of a hybrid war, ai med at re gi me chan ge in 
co un tri es that are in con flict with An glo-Ame ri can and cor po ra te in te rests. The work of 
Ge ne Sharp, Mac hi a vel li of the non vi o lent war fa re, and then of the or ga ni za tion Re si-
stan ce and its la ter tran sfor ma tion in to Can vas is analyzed. Ar tic le dis plays the evo lu tion 
of the se met hods, but al so po ints to po ten tial co un ter-in tel li gen ce ac ti vi ti es that pro tect 
co un tri es from co lo red re vo lu ti ons and vi o lent co ups.

KEYWORDS: co lo red re vo lu ti ons, Re si stan ce, hybrid war, Ge ne Sharp, non vi o lent 
strug gle, co up d’etat


