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НиколаЖутић

КЊИ ЖЕВ НИК ЂУ РО ВИ ЛО ВИЋ О БЕ ЧУ,  
СЈЕ ВЕ РУ ХР ВАТ СКЕ И МЕ ЂИ МУР ЈУ  
У ВРЕ МЕ ВЕ ЛИ КОГ РА ТА 1914-1918.

Са же так

У члан ку се ана ли зи ра ју књи жев ни ра до ви Ђу ре Ви ло
ви ћа те мат ски ве за ни за сје вер Хр ват ске у Пр вом свјет ском 
ра ту, са ак цен том на на ци о нал новјер ску кли му у Ме ђи мур
ју. Чла нак је у исто вре ме и исто риј скокњи жев ни при лог 
кул тур ној исто ри ји у вре ме Ве ли ког ра та.
Кључ не ри је чи: Ђу ро Ви ло вић, књи жев ност, АустроУгар

ска, Хр ват ска, Беч, За греб, Ме ђи мур је.

1. Ђу ро Ви ло вић   
иде о ло шки ри мо ка то лич ки пи сац 

Ђу ро Ви ло вић, ри мо ка то лич ки све ће ник (те о лог), књи-
жев ник и пу бли ци ста, ро ђен је у Бре ли ма (Бре ли) код Ма-
кар ске 11. де цем бра 1889, а умро у Бје ло ва ру 22. де цем бра 
1958. го ди не. Гим на зи ју је по ха ђао и за вр шио у Спли ту, а 
ри мо ка то лич ку те о ло ги ју окон чао у За дру на бо го сло ви ји. 
Фи ло зо фи ју је сту ди рао у Бе чу.1 По што је све ће нич ко зва-

1 Виловићева биографија објављена је 1925. у хрватском енциклопедијском 
издању Знаменити заслужни Хрвати те помена вриједна лица у хрватској 
повијести од 925. до 1925 – пригодом прославе 1000 годишњице Хрватског 
краљевства (с прегледом повијести Хрватске, Босне и Истре, хрватске књи-
жевности и развитка хрватског језика, те хрватских владара, херцега, банова и 
бискупа). У тој првој хрватској енциклопедији, о Виловићу је између осталог 
записано слиједеће: „Родио се 11. децембра у Брелима, у макарском приморју. 
Гимназију је свршио у Сплиту, теологију у Задру, а филозофију у Бечу. Три 
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ње на пу стио 1918. го ди не, у Кра ље ви ни СХС (Ју го сла ви ји) се 
ба вио „свје тов ним“ књи жев ним ства ра ла штвом и но ви нар-
ством, об ја вљу ју ћи но ве ле, при по ви јет ке, ро ма не, фељ то не и 
члан ке.

Ви ло вић се у сво јим мла ђа ним го ди на ма на шао у спи-
са тељ ском дру штву во ђа хр ват ских ри мо ка то лич ких „ђач-
ких“ дру шта ва, ко ји ма је иде ал би ла „ја ка, кул тур на ка то-
лич ка Хр ват ска“, ко ју је тре ба ло оства ри ти „ин ди ви ду ал ним 
од го јем“ ђа ка, али и се о ске и обрт нич ке мла де жи. „Сва ка 
је ди ни ца“ у ђач ким ре до ви ма тре ба ло је да бу де од го је на у 
стро го ри мо ка то лич ком и хр ват ском на ци о нал ном ду ху. По-
сље ди ца ова квог од гој ног на род ног пре по ро да огле да ла се у 
ства ра њу „по себ не ан ти ли бе рал не хр ват ске кул ту ре“, ко ја је 
има ла за да так да не у тра ли ше све ја чи ути цај ли бе рал не про-
свје те, штам пе и ши ре кул ту ре.2

У по чет ној епо хи ства ра ња књи жев не ра до ве је об ја-
вљи вао у По бра ти му 1904–1906, Кри је су 1909–1910, Хр ват
ској смо три 1910, Мла до сти 1912, Лу чи 1908–1913, сплит-
ском Да ну 1913, Хр ват ској про свје ти 1916. итд. У ра до ви ма 
„скром не ври јед но сти“ (пре ма оцје ни књи жев ног исто ри ча ра 
др Ива на Бо шко ви ћа), Ви ло вић је из ра жа вао „сна жна чув-
ства спрам за ви ча ја, род них ам би је на та, љу ди и оби ча ја“. 
Лист хр ват ског ка то лич ког ђа штва Луч, у ко јем је Ви ло вић 
об ја вљи вао сво је ђач ке и омла дин ске књи жев но-исто риј ске 
ра до ве, при па дао је ри мо ка то лич ком кле ри кал ном та бо ру, тј. 
Хр ват ском ка то лич ком по кре ту (су прот ста вље ном „не стра-
нач кој“ Ка то лич кој ак ци ји), ко ји је ње го вао ри мо ка то лич ку 
сла вен ску уза јам ност из ме ђу Хр ва та и Сло ве на ца (ко је на зи-
ва ху и „пла нин ски Хр ва ти“), или ри мо ка то лич ко све сла вен-
ство ко ме су мо гли при сту пи ти и по ка то ли че ни Ср би. Луч је 
по пу ла ри са ла рад хр ват ских ри мо ка то лич ких „ђач ких“ дру-
шта ва: „Хр ват ског ка то лич ког ака дем ског дру штва „Ка чић“ 
у Ин сбру ку, Хр ват ског ка то лич ког ака дем ског дру штва „Хр-
ват ска“ у Бе чу, Хр ват ског ка то лич ког ака дем ског дру штва 

мјесеца је био само суплент на гимназији, иначе се читаво вријеме бави но-
винарством. Године 1919. издао роман вјечних бохема: Естета, 1923. роман 
’Међумурје’. Накладом ’Матице Хрватске’ 1923. збирку новела ’Загаљени 
животи’, те идуће године збирку новела ’Мандорлато’. Живи у Загребу. – Р. 
Ф.М (Рудолф  Фрањин Магyер, школски жупан и надзорник, Осијек)“.

2 У том антилибералном духу Мирко Чунко је написао Приручник за вође хр
ватских католичких друштава, Луч, бр. 15. и 16, март 1912.
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„До ма гој“ (из ко јег су „ре гру то ва ни“ „Се ни о ри“ – аван гар да 
Хр ват ског ка то лич ког по кре та) у За гре бу и дру гих. 

Хр ват ско ка то лич ко ака дем ско дру штво „До ма гој“, по-
во дом от по чи ња ња Пр вог бал кан ског ра та 1912, „сим па ти-
са ло је по бје де на ше бра ће“ (Бу га ра и Ср ба), али се уза све 
сим па ти је пре ма њи ма про па ги ра ло став да тре ба оста ти још 
чвр шћи Хр ват, још чвр шћи ка то лик не го при је: „Хр ва ти и 
Ср би су је дан на род, али Хр ват не ка се на зи ва са мо Хр ва том, 
ко што се Ср бин на зи ва са мо Ср би ном. Ову иде ју ис ти че мо 
за то, јер др жи мо, да би је уз збли же ње са Сло вен ци ма, мо ра-
ле ис ти ца ти све хр ват ске кор по ра ци је, сви хр ват ски ча со пи си 
и но ви не“.3 

Због чвр шћег и бр жег збли же ња са Сло вен ци ма, Луч 
је об ја вљи ва ла ра до ве сло ве нач ких пу бли ци ста, пје сни ка и 
књи жев ни ка. Уред ни штво Лу чи пре по ру чи ва ло је сво јим чи-
та о ци ма да про у ча ва ју сло ве нач ке јав не при ли ке, сло ве нач ку 
ли те ра ту ру и сло ве нач ки је зик, са по ру ком: „Чи ни мо то за то, 
да се у све му што ви ше збли жи мо, да јед ни дру ге упо зна мо, 
и та ко по ста не мо у све му јед но. Ка ко чу је мо и ’Зо ра’ (сло ве-
нач ки лист – Н. Ж.) ће до ни је ти хр ват ских рад ња. У ово ври-
је ме то ни је не знат на ствар. Хр ва ти и Сло вен ци не сми ју и не 
ће да оста ну раз ди је ље ни. Што при па да јед но му, при па да у 
дру го му, суд би на и јед них и дру гих уско је ме ђу соб но спо је-
на. Тко од са да бу де хтио, да се точ но упо зна с хр ват ским жи-
во том, мо рат ће упо зна ти и сло ве нач ки, тко бу де хтио да има 
ја сан по јам о Сло вен ци ма, мо рат ће узе ти у об зир и Хр ва те“.4

У иде о ло шком кле ри кал ном и све хр ват ском на ци о нал-
ном озрач ју но вин ског „се ни ор ско-до ма го јев ског“ окру же-
ња, ства рао је да кле омла ди нац Ви ло вић сво је пр ве, углав-
ном књи жев не ра до ве. Као ри мо ка то лич ки сје ме ни шта рац и 
све ће ник, од га јан у кру гу за дар ског ри мо ка то лич ког ђа штва, 
од но сно у дру штву до ма го је ва ца и ри мо ка то лич ких се ни о-
ра, пр ве књи жев не ра до ве по све тио је Рим ској цр кви и вје-
ри, сла ве ћи твор це дал ма тин ског хр ват ства, при је све га свог 
под би о ков ског за ви чај ца дон Ми ху Па вли но ви ћа, ко је му је 
по све тио свој по вје сни еп ски спјев “Ми хо вио Па вли но вић - 
од Ђу ри ћа Гу сла ра”.

3 Из хрватског католичког академског друштва Домагој, Луч, бр. 15 и 16, 1912.
4 Словенска сурадња у Лучи, Луч, бр. 15 и 16, 1912.
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Про сла ва 10-го ди шњи це Хр ват ског ка то лич ког ака дем-
ског дру штва „Хр ват ска“ (из Бе ча) одр жа на је на „про слав-
ној“ скуп шти ни „Па вли но ви ћа“ у За дру 20. свиб ња 1913. го-
ди не. Глав ни го вор ник био је стар је ши на беч ке „Хр ват ске“, 
се ни ор Иван Бут ко вић, ко ји је ис та као да се „Хр ват ска“ при је 
де сет го ди на из дво ји ла из је ди ног ђач ког дру штва у Бе чу – 
„Зво ни ми ра“, ње гу ју ћи „до мо љу бље као ду жност осно ва ну 
на за ко ну Бож јем“. У са мом „по и ма њу на ци о на ли зма“ ни су 
оста ли „без гла ви као ли бе рал ци, ко ји при зна ју је ди но за кон 
ево лу ци је, тј. на сил не бор бе за оп ста нак“. До мо љу бље „Хр-
ват ске“ по чи ва ло је на вјер ском кле ри кал ном на че лу, па је 
због то га на зи ва на „пра во хр ват ско ка то лич ко на род но дру-
штво“. Сво ју вје ру и сво је до мо љу бље ја ча ли су са рад њом 
са Ма ри ји ним кон гре га ци ја ма, па су с вре ме ном чла но ви 
„Хр ват ске“ по ста ја ли и чла но ви Ма ри ји них кон гре га ци ја. 
Дру штво „Хр ват ска“ пр во је раз ви ло „ка то лич ки бар јак“ с 
нат пи сом „За вје ру и Дом“ и то у про сто ри ја ма сло вен ског 
ка то лич ког ака дем ског дру штва у Бе чу – „Да ни ци“. Се ни ор 
Бут ко вић је при го дом го во ра уз вик нуо: „Брат ска су се ср ца 
на шла, и хр ват ско-сло вен ско је дин ство има упра во у Да ни ци 
и у ’Хр ват ској’ свој пр ви ја сни и твор ни по ти цај“.5

Ви ло вић се, да кле, у омла дин ским да ни ма у пот пу-
но сти укла пао у рад на ве де них ри мо ка то лич ко-хр ват ских 
дру шта ва и њи хо вих гла си ла, па се у њи ма и огла ша вао сво-
јим пр вим па не ги рич ким на ци о нал но-вјер ским ра до ви ма. 
Као свр ше ни „сје ме ни шта рац“ и те о лог, Ви ло вић је по но во 
у Мла до сти об ја вљи вао хва ло спјев не ра до ве у част дал ма-
тин ског хр ват ског иде о ло га Ми хо ви ла Па вли но ви ћа. Луч је 
у бро је ви ма за 1912. ре кла ми ра ла по ја ву но вог кле ри кал ног 
омла дин ског ли ста – Мла дост, ко ји је Хр ват ско ка то лич ко 
ака дем ско про свјет но дру штво „Па вли но вић“ из За дра на ја-
вљи ва ло као „гла си ло ци је лог омла дин ског по кре та у хр ват-
ским зе мља ма“.

Ви ло вић је, у скла ду са сво јим та да шњим ри мо ка то лич-
ким свје то на зо ром (на ро чи то об ли ко ва ним у Кри је си, Лу чи и 
Мла до сти) „по кре та шког“ Мах ни чев ског кул тур но-вјер ског 
кру га, ко нач но по ста вљен („за ре ђен“) за све ће ни ка 27. ју ла 

5 Пригодом прославе десетогодишњице хрватског академског друштва „Хр
ватска“ у Бечу, Луч, 1912, година VIII, бр. 17–20.
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1913. од стра не по моћ ног би ску па сплит ско-ма кар ског Виц-
ка Па лун ка, ко ји је као и Ви ло вић био пи сац. Ви ло ви ће во 
опре дје ље ње за све ће нич ки по зив би ло је ло гич на по сље ди-
ца ње го вог од го ја у по ро дич ном и ам би јен тал ном ри мо ка то-
лич ком кр шћан ском окру же њу. У псал му, при ли ком ње го вог 
све ће нич ког „ре ђе ња“, у „за но сном и отај стве ном то ну Ви-
ло вић пје ва: Го спо де чу јем, по гла су од ла зим ево; оста вљам 
Еги пат плод ни лу ком и ме сом; сла сти ма сва ким...“.6 Спре ман 
и од лу чан сли је ди ти бож ји зов, псал мич ким пје ва њем Ви-
ло вић је из ра жа вао пот пу ну вје ру, ода ност и спрем ност на 
Бож је по сла ње и слу жбу.

По во дом по ста вље ња за све ће ни ка Ви ло вић је у сплит-
ском Да ну (бр. 11/13, 30) об ја вио чла нак „Псал мус еxеунтис“ 
(„У да ни ма мог ула ска у све ћен ство“). У истом бро ју Да на 
(стр. 43) об ја вио је и чла нак „За кри жом“ („При го дом хи ља-
ду и ше сто тог кр шћан ског сла вља“) по све ћен ју би ле ју об-
ја вљи ва ња Ми лан ског едик та „ца ра ро меј ског Кон стан ти на 
Ве ли ког“. Кле ри кал ни Дан је об ја вљи вао члан ке фран ко-
вач ког „чи стог“ пра ва штва, ве ли чао је и по пу ла ри сао ри-
мо ка то лич ке хр ват ске ли сто ве и ча со пи се, нпр. ду бро вач ку 
Пра ву чи сту Хр ват ску, Шта дле ро ву Врх бо сну, Хр ват ску, а 
кри ти ко вао хр ват ске ли бе рал но ча со пи се (за гре бач ки Об зор, 
Хр ват ску ри јеч, На род ни лист, сплит ску про ју го сла вен ску 
Сло бо ду). Дан је хва лио „углед ни хр ват ски ча со пис“ (Пра ву 
чи сту Хр ват ску) ко ји од по чет ка спо ра у стран ци пра ва „до-
но си кра сних чла на ка про же тих жар ким па три о ти змом, ко-
ји ма је циљ: сло га стран ке на ко рист цје ло куп ног хр ват ског 
на ро да“, хва ле ћи ду бро вач ке пра ва ше да су „још од по чет ка 
на сто ја ли бла гом и ми лом ри јеч ју по ми ри ти за ва ђе не стру је 
и за то ми ти особ не осје ћа је“. За ла га ли су се, и Дан и Пра ва 
цр ве на Хр ват ска, да по ли ти ка стран ке пра ва по свом про-
гра му и „спи си ма не у мр лог Стар че ви ћа“, оста не „чи сто хр-
ват ска по ли ти ка“: „Ко ри сти ли та још ко ме то је на ма ми ло, 
са мо кад је Хр ва ти ма до бро. Про гу та ли пак Гер ман или Сла-
вен или ко дру ги Хр ва те, на шој је на род но сти све јед но, ње 
не има“.7 Очи то је да ри мо ка то лич ки кле ри кал ци Хр ва те не 
убра ја ју у „чи сте“ Сла ве не, али не и у чи сте Гер ма не, по што 

6 Đ. Vilović, Psalmus exeuntis, Dan, XI/1913, br. 30, 24. srpanj 1913.
7 Dan, Spljet, 3. srpanj 1913.
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су они као на ци ја, пре ко ста ти стич ких ана ли за, ствар но би ли 
са зда ни од мје ша ви не на ро да (срп ско-сла вен ско-гер ман ско-
ро ман ске).

Дан је, да кле, об ја вио ка рак те ри сти чан кле ри кал но-ве-
ли ко хр ват ски ко мен тар о од је ци ма спо ра у Хр ват ској стран-
ци пра ва, ко ја се рас па ла на ви ше фрак ци ја („Ми ли нов ци“, 
„До мо ви на ши“, „Фран ков ци“). Ко на чан рас кол у Хр ват ској 
стран ци пра ва ипак се де сио не по сред но по сли је об ја вљи ва-
ња тог бро ја Да на, тј. 19. срп ња 1913. го ди не. Дан је ина че 
до но сио екс трем не члан ке про тив Ср ба, нпр. у бро ју од 3. 
срп ња 1913. у ко ји ма Ср бе пред ста вља као осва ја че, оку па то-
ре, ли бе рал це-ан ти кле ри кал це, ру со фи ле, па их (Ср бе) опо-
ми ње да се Ср би ја не сми је сли је по по во ди ти за Ру си јом, док, 
с дру ге стра не, Ру си ја на пред ним Сла ве ни ма ни ка ко не сми-
је би ти иде ал ни мје ри ло, због „не до стат ка ин ди ви ду ал них 
сло бо да“. Члан ци су но си ли на слов „Ср би ја и кон кор дат“, 
„Ка то ли ци у осво је ним мје сти ма од Ср ба и Цр но го ра ца“.

По сли је за ре ђе ња за све ће ни ка Ви ло вић је го ди ну и по 
да на ра дио као ка пе лан у Ло кви – Ро го зни ци (жу па у оми шкој 
Ро го зни ци), ода кле је уз до пу ште ње би ску па 1915. оти шао на 
сту ди је у Беч8 („рат ни сту дент“), гдје је ис тра жи вао у беч ким 
ар хи ви ма, са ра ђи вао са Ја не зом Кре ком, али се дру жио и са 
срп ским и хр ват ским сту ден ти ма. У сту дент ском ли сту На ше 
ко ло об ја вио је ви ше чла на ка, углав ном свје тов ног ка рак те ра 
(„При ча дал ма тин ског жа ла“, бр. 2, Беч 1914; „Гдје Би о ко во 
ура ња у мо ре“, бр. 1, 1915). У за гре бач ким Но ви на ма у бро је-
ви ма за 1916/17. пу бли ко вао је не ко ли ко фељ то на и чла на ка о 
сво јим им пре си ја ма и до жи вља ји ма у Бе чу („Сни јег у Бе чу“, 
„Наш Беч“, „Gast ha us Franz Bock“, „An stel len – им пре си је из 
беч ког жи во та“, „Milchfrau“, „Kro a ten Blut (Беч ки опер ни но-
ви тет)“, при каз Нед ба ло ве опе ре те под истим на зи вом и при-
каз књи ге Хер ма на Ба ра (Ба хр) „Хим мел фа хрт“. По ми шље-
њу књи жев ног исто ри ча ра др Ива на Бо шко ви ћа, Ви ло ви ће ве 
им пре си је и фељ то ни зна чај ни су због ин фор ма тив но сти и 
по то ме што су угра ђе ни у ат мос фе ру ње го вих при по вјет ки 
(због опи са ам би јен та у ко јем се кре тао ју нак ње го вог ро ма-

8 Др Иван Бошковић наводи Виловићево „писмо бискупу за допуштење сту-
дија на свеучилишту у Бечу (НАС, С-М, Списи г. 1915, бр. 2442 (цит. према: 
И. Бошковић, Виловићев обрачун с вјером, Црквом и народом, Приноси, 3, 
Загреб,  2006. 368).
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на „Есте та“). Књи жев ник Ри кард Ка та ли нић-Је ре тов је ис-
ти цао да је збир ка но ве ла „Си но ви мо ра“ до вр ше на у Бе чу, 
„а не ста ла за ври је ме ме ђи мур ског пре вра та (1918), ка да је 
Ви ло вић мо рао бје жа ти пред ма ђар ским освет ни ци ма“.9 Та-
да шњи „ка то лич ки свје то на зор“, ди је лом је угра ђен у Ви ло-
ви ће ву кри ти ку Кр ле жи ног „Па на“ (Но ви не, бр. 84, IV/1917), 
пре ко на гла ша ва ња при вид ног ма ни хе и зма и по бје де Па на 
над Цр квом.10 По сљед њи чла нак у Лу чи, „Љу би чин бу сен“, 
ко ји је об ја вио у бро ју 2. за 1916–17, на ја вљи вао је Ви ло ви ћев 
те мат ски за о крет од ис кљу чи во вјер ско-на ци о нал них и за ви-
чај них те ма ка бу ду ћој оп се сив ној еро то ман ској те ми ве за ној 
за култ же не.

 У Хр ват ској про свје ти (бр. 1–2, 1916) об ја вио је на ста-
вак те мат ског ци клу са „Из књи ге: Мел хи се дек“ (пр ви дио 
об ја вљен у Лу чи 1912. го ди не).  Ви ло ви ћев све ће ник, све ће-
ник “ње го вог дје тињ ства”, био је хе бреј ски све ће ник Мел-
хи се дек, “краљ прав де” ко јег је и опи сао у ра ду “Из књи ге 
Мел хи се де ка”, об ја вље ном 1916. го ди не у Бе чу. Из ње го вих 
(Мел хи се де ко вих) пи са ма из ви ра ла су Ви ло ви ће ва пр ва за-
ви чај на сје ћа ња на нај ра ни је да не дје тињ ства ка да је “љу био 
мо ре као ри би ца, и пу чи ну као ви си ну до не ба”. 

Ви ло вић је у мла до сти, да кле, ства рао дје ла ко ја су 
на ста ја ла у епо хи ње го вог “беч ког ства ра ла штва”, ка да је 
у вре ме ра та ис тра жи вао у беч ким ар хи ви ма, са ра ђи вао са 
те о ло гом Ја не зом Еван ге ли стом Кре ком. У сту дент ским ли-
сто ви ма по чео је, ме ђу тим, об ја вљи ва ти и члан ке свје тов ног 
ка рак те ра, што свје до чи о све ја чем ути ца ју гра ђан ских ли бе-
ра ла на пси ху мла дог Ви ло ви ћа, ко ји се све ви ше „осло ба ђао 
сте га“ ри мо ка то лич ког свје то на зо ра и све ви ше пи сао о свје-
тов ним кул тур но-умјет нич ким те ма ма. Опи сао је лич ност 
“нај мла ђег уче ни ка беч ке ки пар ске ака де ми је” - Фра на Цо ту 
из Кни на (об ја вље но у Хр ват ској про свје ти 1916), ко ји је по-
ма гао ар хе о ло шком ла и ку и ди ле тан ту, “оцу хр ват ске ар хе о-
ло ги је” фра Лу ји Ма ру ну, и овје ко вје чио би стом лик твор ца 
хр ват ске “знан стве не” ар хе о ло ги је Фра не Бу ли ћа. У но ве ли 
“При ча уве лих Ђур ђи ца” (по све ће на То ми сла ви Мил чић, Хр
ват ска про свје та, 1916) Ви ло вић је још уви јек пре о ку пи ран 

9 Р. КаталинићЈеретов, „15 дана“, бр. 3, II/1932.
10 И. Бошковић, н. д., 369.
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на ци о нал ним те ма ма хр ват ства, пје ва о хр ват ској зе мљи и 
хр ват ском гор ју, при ча о “оди је лу ша ром хр ват ске игле ве зе-
но”. У вре ме ну свог ри мо ка то лич ког вјер ског (кле ри кал ног) 
за но са, Ви ло вић је у за гре бач ким Но ви на ма (4/1917) на пи сао 
кри тич ки осврт о збир ци пје са ма Ива на Еван ге ли сте Ша ри-
ћа „Сун це и обла ци“ („Но ве пје сме“), над би ску па врх бо сан-
ског од 1922, ко ја је иза шла у Са ра је ву 1914. го ди не.

Књи жев ни исто ри чар и кри ти чар др Иван Бо шко вић 
је за пи сао да Ви ло вић ни је био ни пр ви ни ти по сљед њи хр-
ват ски пи сац и ин те лек ту а лац ко ји је на пу стио „све ће нич ке 
ре до ве или пак сје ме ни ште“: „Као и мно ги ње го ви су вре ме-
ни ци, а ме ђу ге не ра ци јом на пред не и ка сни је (ју го)на ци о-
на ли стич ке омла ди не био је зна тан број по је ди на ца ко ји су 
све ће нич ке ха љи не за ми је ни ли они ма гра ђан ских или иде о-
ло шких бо ја. Ка да је ри јеч о на шој те ми, спо ме ну ти је Ма те ја 
Ко шћи ну и Ни ку Бар ту ло ви ћа. И док се Ко шћи нин гор љи ви 
ан ти кле ри ка ли зам мо же об ја сни ти от по ром Цр кви као јед-
ном од сто же ра хр ват ске на ци о нал не сви је сти, у ко јој су он 
и ње го ва ге не ра ци ја ви дје ли опа сност сво јем уни та ри стич-
ком ју го сла вен ском про јек ту, до тле Бар ту ло ви ће во на пу-
шта ње сје ме ни шта – на што нас упу ћу је ње го во дје ло – има 
из во ри ште у про бу ђе ним осје ћа ји ма дје ча ка (’Ка кав ли је пи 
по пић’) ’скло на бес ко нач ним ту га ма и нео бја шњи вим са мо-
то ва њи ма’. Слич но ври је ди и за Ви ло ви ћа. При хва ти мо ли 
чи ње ни цу да се књи жев но дје ло мо же чи та ти као пси хо грам 
лич но сти, раз ло ге ње го вој од лу ци, чи ни се, про на ћи је у (не-
кон тро ли са ној) стра сти ко ја је упра вља ла ње го вим жи во том 
и увје то ва ла ко ра ке ко је је чи нио. Про бу ђе на, по све му у Бе-
чу, страст пре ма же ни за ци је ло је би ла је дан од раз ло га да 
се на кон по врат ка у Дал ма ци ји за др жао ве о ма крат ко и да је 
по тра жио пре мје штај. Од ла зак и бо ра вак у Ме ђи мур ју, ко-
је је от крио као ври јед ну књи жев ну те му у сво јој хр ват ској 
ду хов ној и про стор ној суп стан ци ји, ту је страст још ви ше 
раз бу дио и омо гу ћио јој да до кра ја овла да сва ким ње го вим 
по ступ ком. Иду ћим ко ра ком Ви ло вић је по ка зао да за љу бав 
же не ни је био спре ман са мо раз вр ћи све ће нич ке за ру ке, не го 
и про ми је ни ти вје ру“.11

Ви ло ви ће во апо стат ство не би има ло ве ћег зна че ња, 
„осим за пси хо ло ги ју ње го ве лич но сти“, да се, пре ма Бо шко-

11 И. Бошковић, н.д, 387.
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ви ће вом за кључ ку, чин ски да ња све ће нич ке ман ти је убр зо 
ни је пре тво рио у сна жну мр жњу пре ма Ри мо ка то лич кој цр-
кви, чи је је ре до ве ре зо лут но на пу стио. Та кав об ра чун с Цр-
квом, ко ји је исто вре ме но био и ње гов об ра чун с вла сти том 
про шло шћу, по Бо шко ви ћу је „отво рио ве ли ку пу ко ти ну у 
ње го ву би ћу. Гу би так ослон ца ко ји му је у по чет ку пру жа ла 
Рим ска цр ква, ка ко је на во дио књи жев ни исто ри чар Бра ни-
мир До нат, про из вео је по сље ди це иде о ло шке и по ли тич ке 
при ро де, па је осло нац по тра жио у дру гим ор га ни за ци ја ма 
и ин сти ту ци ја ма. За Бо шко ви ћа не ма ди ле ме да је страст 
ко ја је вла да ла Ви ло ви ће вим жи во том, би ла основ ни по рив 
за на пу шта ње све ће нич ког по зи ва, али је за Бо шко ви ћа не-
схва тљи во што је хтио про мје ни ти и вје ру ка ко би се оже нио 
пра во слав ном Срп ки њом. Због свог нео б у зда ног стра сног 
тем пе ра мен та („еро то ман“), али и но во на ста лог иде о ло шког 
ли бе ра ли зма и ан ти кле ри ка ли зма, ко ји су све ви ше из би ја-
ли из ње га, то ком 1919. го ди не по ку ша вао је да пре ђе у пра-
во сла вље, али га је Си нод Срп ске пра во слав не цр кве од био. 
Кра јем 1919. по чео је по ха ђа ти про те стант ску шко лу у Ста-
рој Па зо ви ка ко би по стао лу те ран и ти ме мо гао оства ри ти 
„љу бав пре ма же ни“. Те Ви ло ви ће ве но ве вјер ске по ри ве Бо-
шко вић је ре кон стру и сао пре ко Ви ло ви ће ве но ве ле те „Ни ко-
љин ско ве че“, јер „ис под ли ка про фе со ра ко ји ки да све че ву 
одо ру ни је те шко пре по зна ти са мо га Ви ло ви ћа ко ји оскуд ну 
сва ко дне ви цу тје ши стра сном љу ба ви пре ма же ни“.12 Иако је 
у мла ђа ним го ди на ма рас ки нуо са све ће нич ким по зи вом, у 
сво јим при по ви јет ка ма и ро ма ни ма низ го ди на те мат ски је 
оста јао у окри љу све ће нич ког жи во та, кри ти ку ју ћи ри мо ка-
то лич ки кле ри кал ни свје то на зор, ко ји је све ви ше био про-
жет ве ли ко хр ват ском ми то ло ги јом.

2. Књи жев но ства ра ла штво Ђу ре Ви ло ви ћа 
о сје ве ру Хр ват ске и Ме ђи гор ју 19181941.

Ула ском у но ву иде о ло шку ли бе рал ну и ан ти кле ри кал-
ну ју го сла вен ску кли му, а ти ме и у но ву ства ра лач ку фа зу од 
1919. го ди не, Ви ло вић се окре ће но вим те мат ским са др жа-
ји ма ко ји су га све ви ше уда ља ва ли од те ма ве за них ис кљу-
чи во за ри мо ка то ли ци зам, „на ци о нал не ју на ке“ и хр ват ску 

12 И. Бошковић, н. д., 372.
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по ви је сну ми то ло ги ју, те се све ви ше ба вио свје тов ним те ма-
ма усмје ре ним ка жи вот ним ра до сти ма, љу ба ви и ту ги, пр-
вен стве но ри мо ка то лич ког хр ват ског, у ма њој мје ри срп ског, 
али и но вог ју го сла вен ског на ро да. Та ко је 1918. го ди не пи сао 
при каз књи ге „Га ле бо ви“ ли бе ра ла Дан ка Ан ђе ла (Ан ђе ли-
но ви ћа), об ја вљен у Хр ват ској др жа ви (За греб, 2/1918, 270, 
3). У Хр ва ту (И/1919) об ја вио је осврт о Бра ни сла ву Ну ши ћу 
„Ну шић се ви ше не сми је“; у Са вре ме ни ку (14/1919, 4) при-
каз ро ма на Еме Бо жи ће вић „Алем ка“. При каз збир ке сти хо ва 
Ми ло ша Ви да ко ви ћа „Цар ски со не ти“ Ви ло вић је пу бли ко-
вао у истом бро ју Са вре ме ни ка, као и при каз књи ге Мир ка 
Јур ки ћа „Из за ви ча ја“ (14/1919, 5); при каз дје ла Ан ту на Ма-
та со ви ћа „Су сре ти“ Ви ло вић је та ко ђе об ја вио у Са вре ме ни
ку (14/1919, 7/8).13У при ка зу књи ге А. Ма та со ви ћа “Су сре ти” 
(Са вре ме ник, 1919) Ви ло вић ла мен ти ра над “по себ ном ка то-
лич ком ли те ра ту ром”, ко ју по ми ње Ма та со вић, и до ла зи до 
за кључ ка да је по себ на ка то лич ка ли те ра ту ра не мо гу ћа јер је 
на про сто не ма.

Пр ви ро ман ко ји је Ви ло вић на пи сао, “Есте та - ро ман 
вјеч них бо хе ма”, об ја вљен је у пр вој го ди ни по сто ја ња но ве 
др жа ве - Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Ро ман је, да-
кле, об ја вљен 1919. го ди не у еди ци ји “Свјет ске књи жни це” 
књи жа ра М. Ке ло ви ћа под бро јем 11. Као Ви ло ви ће во пр во 
ли те рар но дје ло, оно од кри ти ке ни је у ве ћој мје ри за па же но 
(“ко ли ко је за слу жи ло”), али га је за то пу бли ка бо ље при ми-
ла, па је 1924. го ди не, “као ма ло ко ја на ша књи га”, до жи вје-
ло сво је дру го из да ње. Од књи жев них кри ти ча ра је оцје ње но 
као дје ло пи са но “нео бич но сна жно и ду хо ви то”. Са др жај му 
је “јед на на ша бол на, али на ма још до са да нео бја шње на тра-
ги ка”. У дје лу је при ка за на “сва рат на и пред рат на Хр ват ска 
с не до сти жи вом ду хо ви то шћу и нео бич но точ ним оп сер ва-
ци ја ма”. Оцје ње но је као “јед но од нај ја чих, ваљ да и нај ја че 
дје ло на ше умјет нич ке про зе у зад њим де це ни ји ма”. Ви ло-
вић је као вр ло млад пи сац по стао нај по зна ти ји ју го сла вен-
ски са вре ме ни фељ то ни ста. У “Би но зи ној” ре кла ми за књи гу 
за пи са но је да је “Есте та - ро ман вјеч них бо хе ма”, књи га ко ја 
је још 1919. до ни је ла син те тич ни умјет нич ки до жи вљај хр-
ват ског ко лек ти ва; ро ман ко ји се од ви ја на јед ној по по днев ној 

13 Комплетне текстове видјети у књизи II о чланцима, критикама и полемика-
ма Ђуре Виловића.
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шет њи хр ват ског фељ то ни сте (Ђу ре Ви ло ви ћа) по за гре бач-
кој ве ле град ској че твр ти. Дје ло, ко је је по ра зи ло и осуп ну ло 
сво јом ори ги нал но шћу и но во шћу”.14

Књи жев ни кри ти чар др Ју ри шић за пи сао је сво је вр ло 
по зи тив не им пре си је о “Есте ти”, на гла ша ва ју ћи “кул тур но 
хр ват ство не тр го вач ке Хр ват ске”: “Ка ко је овај Ви ло ви ћев 
за па жај пје снич ког са њар ског оби љеж ја на хр ват ском пле ме-
ну то чан, бит ће нам ја сни је, сје ти мо ли се осим кул тур них 
тво ре ви на хр ват ских још са мо н. пр. по ли тич ке на ив но сти 
и ро ман тич но сти Хр ва та или по све не тр го вач ке Хр ват ске. 
Овај есте ти зам хр ват ског пле ме на хо ће Ви ло вић да на гла си 
у ти пу Тврт ка Са ње. Хр ват је от при ли ке ду шев ни го спо дин. 
За то из овог ро ма на пи ри исти дах го спод ства, ко јим нас је 
ома мљи ва ла од кри ти ка на жа лост не при ми је ће на от мје ност 
и фи но ћа на гла ва ма и у лич ним цр та ма Сту ди но вих скулп-
ту ра. У круп ном по те зу на по ре до је на ба че но у ‘Есте ти’ про-
блем, што га по ку ша ва ху ри је ши ти у нас Но вак, Ко за рац и 
Ко ва чић, про блем на ше се љач ке ин те ли ген ци је. Ње го во опа-
жа ње сит них по кре та ду ше на сва кој јед на ко оштро и ду хо-
ви то, ди ја лог уви јек ла пи да ран, на чин из ра жа ва ња ори ги на-
лан. Сва гдје су ра су ти сна жни кон тра сти и из вор не по ред-
бе, ко је нас сво јом но во шћу че сто из не на ђу ју и дје лу по да ју 
нео сла бље ну за ни мљи вост. При го во ре Ви ло ви ће ву дје лу не 
ћу из но си ти, јер ја Ви ло ви ћа сма трам - по бјед ни ком, а он на 
уста Тврт ка Са ње из ја вљу је: ‘Ја не ћу по бје ду с јед ним гла сом 
ве ћи не. Јед но гла сно или ни шта!’.”15

Или ја Ја ко вље вић у сво јој књи зи “Сту ди је и пор тре ти” 
(За греб, 1920) на пи сао је нај у спје шни ји при каз Ви ло ви ће ве 
умјет нич ке фи зи о но ми је из ра же не у “Есте ти”: “У ‘Есте ти’ 
Ви ло вић при по ви је да. Са мо свје сно, с иро ни јом, без тра же ња 
ре чи. На ње му је све реч: по глед, по смех, крет ње и глас. Све 
је реч, а реч је жи вот. Реч је но ва као наш жи вот и де лу је као 
на ше тра ги ко мич но сти. Јед на до дру ге, ша ро ли ке и бо јом и 
то пли ном, ре чи тво ре чуд не ор га ни зме: фељ тон је дан, два, и 
ви ше њих. А он да све то син те ти ше јед на не на да на ге ста и 
пред ва ма је чи та ва ду ша јед не кул ту ре и јед не на ци је, је дан 
ро ман, за нас нов, јер пр ви фељ тон ски. До сад не по зна тим 

14 15 дана, бр. 1-2, 1932.
15 Савременик , Загреб, бр. 12, 1919. година.
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свје тлом оба сјан је ди но наш чо вјек, нео д луч ни, еле гант ни, 
не сми је шљи ви есте та - Тврт ко Са ња. Бо хем, јер Хр ват. Веч-
ни бо хем, јер веч ни Хр ват.”

Књи жев ник К. Ме са рић та ко ђе се по зи тив но кри тич ки 
огла сио по во дом по ја ве Ви ло ви ће вог пр ви јен ца, и у Об зо ру, 
од 23. ве ља че 1924, про ци је нио да је Ђу ро Ви ло вић “већ у 
свом жи во ту на пи сао до бру књи гу и то ‘Есте ту’. У тој књи зи 
мо жда и не сви је сно ма ни фе сто вао је на ка ну, да бу де чла ном 
јед не шко ле, ко ја је до ла зи ла...”. Пи сац ју го фил ске ори јен та-
ци је, Ан те Ко вач (Фи фи фи цус), у Ју го сло вен ској Њи ви (бр. 12, 
1923) је оп ту жи вао за гре бач ку кри ти ку што је “на по ла за шу-
ти ла ‘Есте ту’”, у ко јем се про во ди пси хо ло шка ана ли за гра-
ђан ског рат ног и по рат ног хр ват ског мен та ли те та. Та књи га 
је, по ње му, син те тич ка пси хо ло ги ја јед ног вре ме на. 

Ви ло вић је уско ро са ур ба не за гре бач ке при че (ро ма-
на) из не на да те мат ски пре шао на ме ђи мур ско се ло. Он је 
да кле, од мах по сли је ства ра ња Кра љев ства Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца за по чео те мат ски ци клус пи са ња о но вој хр ват-
ској те ри то ри ји - Ме ђи мур ју, и то с “пуч ким” се о ским при-
по ви је сти ма - “С ме ђи мур ске рав ни” (Хр ват ска про свје та, 
бр. 1-2, 1919),16 ко је су про же те по ли тич ким и на ци о нал ним 
мо ти ви ма ве за ним за ма ђар ску вла да ви ну, с љу бав ном те ма-
ти ком (с ак цен том на за бра ње не све ће нич ке љу ба ви), али и с 
из ра же ним осје ћа ји ма ту ге, би је де али и жи вот не ра до сти и 
на род них ве се ља ко ја су се нај че шће ор га ни зо ва ла при ли ком 
вјер ско-на ци о нал них по хо да ка све ти ли шту по све ће ном Мај-
ци Бо жи јој Би стрич кој, ко ја је све ви ше по ста ја ла “Кра љи ца 
Хр ва та”. Ви ло вић опи су је ма ђар ски те рор над Ме ђи мур ци-
ма (ко ји су се вра ћа ли из Ма ри је Би стри це) због про на ђе них 
“ме да љи ца Мај ке Бо жи је Би стрич ке с оне три врп це (цр вен-
би јел-плав)”. По сли је оп ту жби ма ђар ских жан да ра да су Хр-
ва ти и да су то хр ват ске за ста ви це, Ме ђи мур ци су се мо ра ли 
бра ни ти, али у сво јој про сто ду шно сти по ште но и при лич но 
на ив но: “Тко је и ми слио на оне тра ко ве. На кит па ето. Хр-
ва ти (у Ма ри ји Би стри ци) ки ти ли ме да љи це па сво је бо је и 
по ста ви ли, а ми ни смо на то ни па зи ли. О злу ни су ми сли ли 

16 Под утиском “неодољивог” Међимурја, које га је у потпуности освојило као 
писца али и као страственог темперамента - хедонисту, жељна опуштеног и 
разузданог живота, написао је новелу (приповијетку) “С Међимурске равни” 
(Н. Жутић, Ђуро Виловић - од жупника до четника, Београд, 2012, стр. 79-80).
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кад су ки ти ли, као што ни ми, кад смо ку по ва ли. Ја њад су 
Ме ђи мур ци, ни је њи ма до по ли ти ке, не го до ја да и не во ље. 
Ра ди то га нас за тво ри ше...”. Ме ђи мур ци ма је уз ба ти не на ре-
ђи ва но да го во ре да они мо гу би ти са мо Ма ђа ри јер су ро ђе-
ни у Ма ђар ској и да су дио ма ђар ског по ли тич ког (др жав ног) 
на ро да, али они са ми ни су зна ли ко су и што су. 

Ви ло вић је  већ сво јим пр вим но ве ла ма Ме ђи мур ју по-
ди гао ли те рар ни спо ме ник. Ро ман “Ме ђи мур је - ис по вјест 
јед ног су то на” Ви ло вић је на пи сао 1918. а об ја вио 1923. у Ча-
ков цу. Ри јеч је о ро ма ну (или по ве ћој при по ви јет ци) у ко јем 
је Ви ло вић сво ју “те му оп се си ву” - љу бав ни жи вот све ће ни-
ка - смје стио у ме ђи мур ски ам би јент. До ла ском у Ме ђи мур је, 
по сли је сво јих беч ких „рат них“ сту дент ских да на, Ви ло вић 
је истин ски за во лио жи вот и љу де тог кра ја: “Та ми је зе мља 
по ста ла бли за, и то пла ми по ста та зе мља, у ко јој гу сто и 
буј но цва ту ла ти це, а же не го во ре не ким ро мо ром и шап том, 
ко јим ро мо ре на ши ли је пи, мла ди гла го ла ши уз мо ре. Ту као 
да сам се срео с је зи ком на ших при мор ских не дје ља и ра них 
ју та ра”.17 Он је по стао пр ви пје сник Ме ђи мур ја, пр ви про за-
и ста и из ра зит при по вје дач ки та ле нат, а “ње го во Ме ђи мур је 
јед на од нај и скре ни јих, нај соч ни јих и нај по е тич ни јих при ча” 
у ме ђу рат ној књи жев но сти. Ви ло ви ће ва при ро да је опи си ва-
на као фло рен тин ска у но ве ла ма Ме ре шков ског,  па ган ска и 
ди о ни зи јев ска, пу на стра сти, му шке сна ге и на ту ра ли стич-
ког скла да при ро де и чо вје ка. У ре клам ном бло ку за ро ман 
“Ме ђи мур је”, об ја вљен у 15 да на 1932. го ди не, из да вач Ви ло-
ви ће вих књи га “Би но за” ис та као је да је то кла си чан ро ман 
о сми слу чо вјеч јег жи во та и ње го вој ми си ји на зе мљи: “При-
ро ди је ста ло са мо до то га да се одр жи вр ста. Муж јак пје ва, 
а жен ка вла да и упра вља све к ци љу да се одр жи под мла дак. 
Он ми сли сва шта, а она зна са мо јед но. Мај ке су зе маљ ски 
бо го ви, го спо да ри и ти ра ни”.18 Ме ђи мур ски крај за Ви ло ви-
ћа је био ди о ни зи јев ски рај за опу штен рас ка ла шни жи вот, у 
ком се жи ви без пре ве ли ких мо рал них сте га, ко је је у дру гим 
кра је ви ма по ње му нај ви ше на ме та ла Рим ска цр ква. За то је 
он у свом епи ку реј ском ерот ском за но су че сто ла мен ти рао 

17 Ђ. Виловић, Хрватски сјевер и југ, Матица Хрватска, Загреб, 1930, 5 (цит. 
према: И. Бошковић, н. д, 370).

18 15 дана, 1932. година.
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над Ме ђи мур јем, ко је му је по ста ло оми ље на ства ра лач ка 
књи жев на те ма.

Књи жев ни кри ти чар др Мај кснер (Ma ix sner) ме ђу пр ви-
ма је на пи сао кри тич ки осврт о ро ма ну “Ме ђи мур је”: “Да ли 
га је крај на дах нуо сво јом но стал ги јом или је пје сник ожи вио 
ме ђи мур ску ра ван че жња ма сво је ду ше, тко би то знао, али 
је ње го во дје ло за јед нич ким до при но сом обих фак то ра из и-
шло ли је по и склад но... Ње гов ју нак ни је оби чан пор кар, не-
го јед на не у мит на про ва ла узап ће не на ра ви, јед но кр ште ње 
вје штач ких ла на ца и при род но спа ја ње ис трг ну тог чо вје ка с 
ве ли ком и чи та вом при ро дом у искон ски склад”.19 Кри ти чар 
Вла ди мир Ба бић је, из ме ђу оста лог, о ро ма ну за пи сао сли је-
де ће: “Пр ви и нај сна жни ји ути сак ко ји до би ја те ка да чи та те 
ово дје ло, тај је, да осе ћа те, да не чи та те јед ну књи гу из обла-
сти ле пе књи жев но сти, но вам се чи ни да вам не ки ваш ста ри 
ис кре ни при ја тељ, с ко јим се ни сте ду го ви де ли, при ча сво-
је истин ски про жи вље ле ра до сне и бол не до га ђа је. Го спо дин 
Ви ло вић је пр ви пје сник Ме ђи мур ја, леп и из ра зит при по вје-
дач ки та ле нат, а ње го во Ме ђи мур је јед на од нај и скре ни јих, 
нај соч ни јих и нај по е тич ни јих при ча у по сле рат ној хр ват ској 
књи жев но сти”.20

Сло ве нач ки кри ти чар Б. Бор ко у љу бљан ском Ју тру из-
нио је сво је кри тич ке им пре си је о дје лу: “... да си је по ро ду 
Дал ма ти нец, ње го во су бјек тив но до жи вља ва ње се по кри ва с 
мо јим вла сти тим, за то ми је то још ви ше дра га и ми ла књи-
га. Гју ро Ви ло вић је мој стре в опи си ва њу пеј са жа. Ње го ва 
је при ро да бо га та ка кор фло рен тин ска в но ве лах Д. С Ме ре-
шков ске га. Ви ло ви ће ва при ро да је по ган ска. То је ди о ни зиј-
ски свет полн ра сти ин мо шке си ле, свет на ту ра ли стич не га 
скла да при ро де с чло ве ком. З умет но сне стра ни Ви ло ви ће ва 
књи га ена нај у спје леј ших дел в мла ди хр ват ски ли те ра ту-
ри”.21 Кар ло Ме са рић је ис та као да је Ви ло вић “уда рио свој 
жиг на на шу ту жну и ра до сну ме ђи мур ску ра ван. Јест, она 
је ту жна и ра до сна уви јек у исти мах. И љу ди су јој та кви 
и пје сма јој је та ква“. Ме са рић ни је ула зио у са му ана ли зу 
ду ше ме ђи мур ске рав ни, “јер ју је аук тор из нио у свој ње-

19 Обзор, 19. коловоза 1923, Загреб.
20 Трговински гласник, Београд, бр. 198, 1923.
21 Јутро, Љубљана, 6. октобар 1923.
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зи ној на го сти то пло и с љу ба вљу”, па на ста вља: “Пулс на ше 
ме ђи мур ске рав ни има свој на ро чи ти такт и ја се ве се ли ум, 
то је тај такт на шао сво ју илу стра ци ју у јед ној књи зи, ко ја је 
искре на и ме ђи мур ска, ко ја је - до ку мент”.22

Кри ти чар Ах мед Му рад бе го вић у за гре бач ком “Ви јен-
цу (25. ок то бар 1923) оста вио је свој кри тич ки за пис: “... Ово 
на ше по е тич но, сен зу ал но, жи во, искре но и не па тво ре но из-
би ло је у овој при по ви је сти еле мен тар ном сна гом и све се за-
пра во у то ме и из гу би ло и тех ни ка и ди на ми ка и са ма аук то-
ро ва ду хов на лич ност - све се то ис ка ли ло у сти лу и у мла дој, 
свје жој, искре ној и при ми тив ној умјет но сти, ка кву нам да је 
Ви ло ви ћев та ле нат”. 

Књи жев ник и пу бли ци ста ју го фил ске ори јен та ци је, 
Ан те Ко вач, за Ју го сло вен ску њи ву оста вио је па не ги рич ки 
при каз Ви ло ви ће вог “Ме ђи мур ја”: “... Са мо се тим на шим 
тра ља вим, ско ро је вич ким ли те рар ним и из да вач ким при ли-
ка ма да де об ја сни ти, ка ко Ви ло ви ћев ро ман Ме ђи мур је ни-
је за не ко ли ко мје се ци пре пла вио и за нео раз др ма ну зе мљу 
Ју го сла ви ју... Ви ло вић не ма ве зе с на тру лом бе о град ском 
ка ва ном Мо сквом, ни са бле дом за гре бач ком Ка за ли шном 
ка ва ном и због то га се у на шим ре ви ја ма пи ше о ње му, ако 
се уоп ће пи ше, по вр шно и ута ји вач ки. Ње га ће ваљ да буч но 
от кри ти по сле де сет го ди на. Што је из нио Ви ло вић у свом 
ро ма ну? Ово је јед на сил на и по тре сна ка пе лан ско-жуп нич ка 
исто ри ја са ‘фа ро фа’ у Ме ђи мур ју. Сил на и ду бо ка! Ду бо ка и 
ори ги нал на, јер је ова ко ни је још ни тко код нас из нео. Ту не 
мо же те да пре ско чи те ни јед не стра ни це, ту не до са ђу је ни 
јед на фи гу ра, ту не ума ра ни је дан ре флекс. Све за ди вљу је 
и стре са. Ни је дан Ме ђи му рац ни је дао то ли ко Ме ђи мур је, 
као Дал ма ти нац Ви ло вић. Он је упра во про на шао Ме ђи мур-
је, као што је Ко за рац ‘про на шао’ Сла во ни ју т.ј. Шо ка ди ју... 
Ви ло вић ра ди мно го, по чео је пред 15 го ди на, а да нас је без у-
вјет но је дан од ја чих на ших при по ви је да ча. Про кр чио је сам 
се би пут, а то је вр ло ва жна ствар у до ба, кад се у ли те ра ту ру 
ју го сло вен ску ула зи про тек ци јом...”.23

За гре бач ка Ри јеч (од 15. ко ло во за 1923) об ја ви ла је крат-
ку кри тич ку им пре си ју ини ци јал ног “А. Ф.” о „ин спи ра тив-

22 Обзор, 23. вељаче 1923.
23 Југословенска њива, 15. просинац 1923, Загреб.



Ни ко ла Жу тић КЊИ ЖЕВ НИК ЂУ РО ВИ ЛО ВИЋ О БЕ ЧУ...

24

ном Ме ђи мур ју“: “Ова је при по ви јест у бес крв ним и без са др-
жај ним при но ва ма на ше но ви је кwижевности ма ли ме те ор, 
ко ји би тре бао за сви је тли ти оста лим књи жев ни ци ма и по ка-
за ти им, ка ко и у на шим рас тро ва ним при ли ка ма има оби ље 
си жеа за об рад бу вјеч них пи та ња о чо вје ку и ње го вом жи во-
ту”. 

Ју нак ро ма на „Ме ђи мур је“, у ства ри Ви ло ви ћев ал тер-
его, искре но при зна је: „Ја сам са мо у се би на шао ди вљег са-
ти ра и био сам драг са мо му се би. За во лио сам што жи вим и 
на сми јем се пр вим ла га ним, срет ним сми је хом по сли је оних 
у ју три ма ко ли јев ке. По ста де ми драг сва ки тр зај у ме ни, а и 
же ђа ко ја ме па ли ла, по ста не ми слат ка. Че сто сам ишао го ре 
да из га рам од же ђе и на у жи јем се те бо ли. Оста јао сам да но-
ћу јем, да мој ди вљи са тир го ли ца под го рич ким зви је зда ма. 
Спа вао сам по кли је ти ма пи јан од ми ри са, сун ца, ви си не, зе-
мље и ви на. Ју тром сам ис пи јао ро су с пр вих сун че вих зра ка. 
Ми ри са ла ми је ноћ на вла га, по да мном су хи ле жај од си је на. 
Кроз отво ре но ок но на кли је ти увла чи ла се на пар фи ми ра на 
ноћ. И она тје ле сна и она стра сна тек под ко пре ном но ћи ко ја 
ис ти чу бје ли ну уда“.24 Жи вот у ме ђи мур ској „соч ној, буј ној 
и плод ној рав ни“ раз бу дио је „ма лог сит ног по па“ ко ји се, 
убр зо, све „жед ни ји и за па ље ни ји“, за љу био у јед ну дје вој ку. 
„Осло ни ло се на чул но и по ја ви ла се књи га Ме ђи мур је, ис по-
вјест јед ног су то на, пр ва ва ри јан та Мај сто ра ду ша“ – за пи-
сао је књи жев ни кри ти чар Жив ко Је ли чић.

„Про чи тав ши цје ло куп ну про зу овог књи жев ног апо-
ста те“, Је ли чић је до шао до увје ре ња да је текст „Ме ђи мур је“ 
нај ква ли тет ни је Ви ло ви ће во књи жев но оства ре ње, па је овај 
„крат ки ро ман“ увр стио у лич ни из бор Ви ло ви ће ве про зе, за-
јед но са дје ли ма Мар ка Уво ди ћа – Спли ћа ни на и Дан ка Ан-
ђе ли но ви ћа.25 Са „Ме ђи мур јем“ Је ли чић је упо ре ђи вао два 
Ви ло ви ће ва нај ква ли тет ни ја тек ста – но ве ле у збир ци „Хр-
ват ски сје вер и југ“, пи са не на те му Ме ђи мур ја и Дал ма ци је, 
и нај по пу лар ни ји Ви ло ви ћев ро ман „Мај стор ду ша“, па је за-
кљу чио сли је де ће: „Ро ман Ме ђи мур је у од но су пре ма но ве ла-
ма у збир ци Хр ват ски сје вер и југ оста вио је на ме не ути сак 

24 Ђ. Виловић, Међимурје, Чаковец, 1923, 11 (цит. према: И. Бошковић, н. д., 
371).

25 Закључне напомене Живка Јеличића, у: M. Uvodić Splićanin, Đ. Vilović, D. 
Anđelinović, izabrana djela, Pet stoljeća hrvatske književnosti, Zagreb 1968, 291.
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из ван ред не кре а ци је ко ја се осла ња на вла сти ту умјет нич ку 
око сни цу не по шта па ју ћи се ни на на ци о нал ни сен ти мент ни 
на ме ло драм ски уго ђај (чи ме су по не кад спо ме ну те но ве ле у 
Хр ват ском сје ве ру и ју гу оп те ре ће не). Кад је ри јеч о ро ма ну 
Мај стор ду ша , још лак ше сам се опре ди је лио за Ме ђи мур је. 
Мај стор ду ша је што се ти че тех ни ке ро ма на, па и свих оних 
за нат ских ре кви зи та, да ле ко ис пред Ме ђи мур ја – али ро ман 
Ме ђи мур је, већ на кон пр вог чи та ња, от кри ва у се би спон та-
ност оног пр вог, из вор ног су сре та те ме и пи сца; у од но су с 
про зом Ме ђи мур ја ро ман Мај стор ду ша (па и ро ман Зво но је 
опла ка ло дје ви цу) дје лу је као ва ри ја ци ја већ јед ном искре но 
и дра мат ски до жи вље не и ре а ли зи ра не ин тим не те ме. При-
по ви јет ке Кро ти тељ смр ти и Из бу ше но ка ме ње узе те су из 
књи ге Хр ват ски сје вер и југ и ми шље ња сам да пред ста вља ју 
ври јед не стра ни це ко ји ма се овај про зни пи сац оду жио сво ме 
род но ме за ви ча ју, сво ме во ље но ме ’ју гу’“.26

Књи га но ве ла Ђу ре Ви ло ви ћа “Хр ват ски сје вер и југ” 
пред ста вље на је као “књи жев на сен за ци ја го ди не 1930.”, па 
ју је за гре бач ки ПЕН - клуб пред ло жио за свјет ски на тје чај 
ПЕН клу бо ва. На гра ђе на је књи жев ном на гра дом Ма ти це 
Хр ват ске за го ди ну 1930. “Хр ват ски сје вер и југ” пре ве ден је 
у цје ло сти на фран цу ски, а мно ге но ве ле на пољ ски, че шки, 
ње мач ки, еспе ран то и укра јин ски. Књи га је пред ста вље на 
као “умјет нич ки до жи вљај хр ват ско га ко лек ти ва на сје ве ру 
(Ме ђи мур је) и на ју гу (Дал ма ци ја). То је дје ло ко је се ни кад 
не ће пре ста ти чи та ти”.

У на ци о нал-ли бе рал ном Об зо ру ве ли ча но је Ви ло ви ће-
во дје ло “Хр ват ски сје вер и југ” јер је “је ди но” бри ну ло о “за-
бо ра вље ним хр ват ским зе мља ма”, па је у ње му, пре ма оцје-
ни кри ти ча ра, пред ста вљен је дин стве ни кро а ти зам. Тре ба 
ис та ћи чи ње ни цу да је Ви ло вић и у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 
(по чет ком три де се тих го ди на) још уви јек опи јен Па вли но ви-
ће вим ро ман ти чар ским хр ват ством ко је је ње го вао у сво јим 
мла да лач ким го ди на ма. У при ка зу апо ло гет ске књи ге Јо си па 
Хор ва та “Ли је па на ша...” (ју би лар но из да ње За бав не би бли о-
те ке, За греб, 1931), Об зо ров но ви нар ис ти че Ви ло ви ће ву књи-
гу као шти во ко је от кри ва хр ват ске пре дје ле они ма број ним 
не зна ли ца ма ко ји не зна ју све хр ват ске зе мље “Ли је пе на ше 

26 Исто.
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До мо ви не”, па ре зиг ни ра но ис ти че: “... Те ин фор ма ци је’, то 
чу до од не зна ња, сра мот но је и бе стид но. На ша је иг но ран-
ца усме на и пи сме на ти пич на и су ве ре на. Је ди но је код нас 
мо гу ће да се по ста вља пи та ње, да ли је оно Ме ђи мур је и она 
Дал ма ци ја, што их Ђу ро Ви ло вић из но си у свом ‘Хр ват ском 
сје ве ру и ју гу’ за и ста Ме ђи мур је и Дал ма ци ја! Дру гдје би то 
зна ло сва ко ди је те, а код нас има ‘кри ти ча ра’ ко ји је два ако 
зна ју гдје је Ме ђи мур је на ма пи. То је ру жно, а и ру жни је 
је још он да, кад из ри чу чак и су до ве о кра ју, о ко јем ни шта 
не зна ју”. На кра ју при ка за Хор ва то ве књи ге “Ли је па на ша...” 
Об зо ров но ви нар оче ку је бо љи так ве за но за от кри ва ње но вих 
“за бо ра вље них” хр ват ских зе ма ља: “Би ли би још срет ни ји и 
за до вољ ни ји кад би ‘За бав на би бли о те ка’ отво ри ла дру гу по-
ло ви ну хи ља де сво јих еди ци ја са на став ком ‘Ли је пе на ше...’ 
у ко јем би нам Јо сип Хор ват дао још не да не кра је ве. Ова ко је 
кр ње. Хо ће мо још ова квог пи ћа! Хо ће мо још и Ме ђи мур ја и 
Гор ског Ко та ра и По са ви не, По дра ви не и Сла во ни је... Зар да 
че ка мо но ви ју би леј За бав не Би бли о те ке?”.

О Ви ло ви ће вој књи зи но ве ла “Хр ват ски сје вер и југ” 
об ја вље на је из у зет но по зи тив на кри ти ка у за гре бач ком Ју
тар њем ли сту, у бро ју 8 за 1930. го ди ну. Сло бод на три бу
на ( бр. 5-6 за 1930) под на сло вом “Но ва из да ња Ма ти це Хр-
ват ске”, при ка за ла је у вр ло по вољ ном сви је тлу, по ред но вих 
књи га Ото на Ку че ре, Ми ле Бу да ка, Љу бе Ка ра ма на, Ке ру би-
на Ше гви ћа, и Ви ло ви ће ву књи гу но ве ла “Хр ват ски сје вер и 
југ”. Че хо сло вач ки лист “На род ни листy” об ја вио је чла нак 
о Ђу ри Ви ло ви ћу по во дом об ја вљи ва ња “Хр ват ског сје ве ра 
и ју га” (15 да на, И/1931, 1, 12).27 Лист 15 да на (И/1931, 1) об ја-
вио је “Бе о град ску кри ти ку” књи ге “Хр ват ски сје вер и југ” и 
кри ти ку Кр ле жи не “Књи ге пје са ма”.

Ви ло ви ћев књи жев ни би о граф Жив ко Је ли чић, као је-
дан од ри јет ких ње го вих књи жев них кри ти ча ра у ју го сла-
вен ском со ци ја ли стич ком пе ри о ду, ци је нио је књи жев но 
ства ра ла штво „про ка за ног“ Ви ло ви ћа (при па дао рав но гор-
ском по кре ту Дра го љу ба Ми ха и ло ви ћа), па је о ње го вом дје-
лу оста вио на дах ну ти за пис,  ис ти чу ћи на ро чи то  ње гов ан-
ти кле ри кал ни став пре ма Рим ској цр кви и ње ном све ћен ству 
из ра жен у ро ма ну “Мај стор ду ша” (1932). 

27 15 дана, 1/1931, бр. 1, 12.
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На су прот че шким ли бе ра ли ма и ан ти кле ри кал ци ма, 
ко ји су би ли пу ни хва ле на ра чун Ви ло ви ће вог књи жев ног 
ства ра ла штва, хр ват ски ри мо ка то лич ки кле ри кал ни пи сци 
су не у мо љи во про тив Ви ло ви ће вог те мат ског опу са окре ну-
тог кри ти ци ри мо ка то лич ке цр кве и све ћен ства. Та ко је се-
ни ор др Љу бо мир Ма ра ко вић, не ка да шњи Ви ло ви ћев ду хов-
ни кле ри кал ни мен тор из ње го вих омла дин ских да на (вре ме 
Ви ло ви ће ве спи са тељ ске са рад ње у Лу чи, Кри је су), хва лио 
га је ка да је у пи та њу те мат ски ци клус по све ћен Ме ђи мур ју, 
јер је “пр ви из нио Ме ђи мур је у но ве ли с оштрим по ин та ма и 
до бром ат мос фе ром”, док је, по Ма ра ко ви ћу, у ро ма ну “Мај-
стор ду ша” “ли чан и склон тен ден ци о зној ат мос фе ри”, због 
ње го вог ан ти кле ри кал ног ста ва због кри ти ке све ћен ства и 
Рим ска цр кве. Пре ма вре ме ну у ком је ства рао Ма ра ко вић је 
Ви ло ви ћа опре дје љи вао као пи сца пе ри о да “мо дер ног објек-
ти ви зма” (по сли је 1925. го ди не).28

Због „сло бод них мо рал них свје то на зо ра“ Ме ђи му ра ца, 
Ви ло вић се Ме ђи мур ју књи жев но по но во вра тио три де се тих 
го ди на пи са њем ли бре та за опе ру “До ри ца пле ше” (1934. го-
ди на), на му зи ку ком по зи то ра Кр сте Ода ка, као и пре ко ро-
ма на “Три са та”, ко ји је об ја вљен 1935. го ди не. На но ви нар-
ско пи та ње „Шта ра де на ши књи жев ни ци“, за лист 15 да на је 
од го во рио да је за вр шио ру ко пис књи ге „До ри ца пле ше“, а 
да по ла ко при би ра ма те ри јал за ро ман „Три са та“ ко ји ће „из-
ни је ти за па њу ју ћу про ва лу сви је сти јед ног на шег ду го по ти-
ски ва ног сви је та“.29

Ви ло ви ће ва из да вач ка ку ћа “Би но за” ре кла ми ра ла је 
1934. го ди не по ја ву Ви ло ви ће ве “на род не опе ре” “До ри ца 
пле ше”, на му зи ку ко ју је ком по ни рао дал ма тин ски ком по зи-
тор Кр сто Одак30. По ред са мо стал ног из да ња бро шу ре “До-

28 Љ. Мараковић, Хрватска књижевност у XX вијеку, у: Обзор - спомен књига 
1860 - 1935, Загреб, 1935, 133.

29 15 дана, бр. 1-2, 1932.
30 Композитор Крсто Одак рођен је у Сиверићу крај Дрниша 20. марта 1888. 

године. Студиј композиције завршио је код В. Новака на Конзерваторијуму у 
Прагу. Професор музичке академије у Загребу био је од 1922. до 1961. године 
у Загребу. Био је плодан композитор са разноврсним стваралачким распоном: 
од симфонијске музике преко опере до соло пјесме. Дјела му се одликују 
широким мелодијским линијама и богатим хармонијама, док значајан удио 
у њима припада народном мелосу, као на пр. опера “Дорица плеше” која је 
искључиво изграђена на елементима музичког фолклора. Највеће музичке 
домете остварио је у композицијама Три псалма за баритон и клавир, Трећи 
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ри ца пле ше”, ли бре то за опе ру Кр сте Ода ка об ја вљен је и у 
ча со пи су 15 да на, у ком је ре кла ми ран и “Из ва дак за кла вир” 
опе ре “До ри ца пле ше”, у оби му од 261 стра не ве ли ког фор-
ма та.. У ре кла ми је ис так ну то да је, ка ко се са зна је из днев не 
штам пе, а и из ре ви је 15 да на, “ова опе ра при хва ће на на из-
во ђе ње у овој се зо ни на сва три ка за ли шта у Ју го сла ви ји, и 
ових се да на при сту пи ло сту ди ју у за гре бач кој опе ри. Овом 
се при ли ком су сте же мо од свих дру гих су до ва, а на гла су је мо 
да је то на род на опе ра, у ко јој да је му зи ку и ри је чи, па је пре-
ма то ме она ствар но је дан ве ли ки му зич ки спо ме ник на шег 
на род ног му зич ког ства ра ња, и до сљед но то ме, му зич ко дје-
ло не про ла зне ври јед но сти. Не ма двој бе да је по треб но да се 
у сва кој хр ват ској ку ћи, гдје се во ли му зи ка и наш се љач ки 
ства ра лач ки на род, на ђе и овај ве ли ки му зич ки до ку мент”.31

За ро ман „Мај стор ду ша“ че шка књи жев ни ца Ли бу ша 
Ха нуш је ре кла да је „књи шка опе ра, опе ра без гла збе, опе ра 
пје ва на ри је чи ма, јед но је дин стве но дје ло у про зи: гла збе но 
пи са ни  ро ман, као ми сте риј Ви ло ви ће ве  су ге стив но сти“. 
Иза овог от кри ћа за Ли бу шу Ха нуш ни је би ло ни шта чуд но 
што се Ви ло вић при дру жио Кр сти Ода ку, па је „ушао у пра ву 
опе ру, сво јим тек стом ’До ри це’“. Ли бу ша Ха нуш је уби је ђе-
на да је Ви ло вић ро ђен као од ли чан му зич ки та ле нат: „Има 
до ста пје сни ка, код ко јих се ова два да ра сли је ва ју и сље ве ни 
ис ти чу. Ри јет ко се то опа зи код про зе. Код Ви ло ви ћа пак, то 
је то ли ко ја сно и ја ко, да је ви ше не го ори ги нал ност. Чи тав 
му је ро ман осно ван као јед на опе ра. Има сво ју ју нач ку дво-
ји цу, пје ва ју ћи: она дир љи ва, он ју нач ки со ло. Има де дру гог 
те но ра, лир ског, у Дон Јо су. Ње му је парт не ри ца дру га глав на 
пје ва чи ца, Ага та (од но сно Ага те). Има ту и му шких и жен-
ских ко ро ва, пје ва ју ћих за себ но и дво гла сно. Има де на по кон 
и свог сплет ка ра у Ви ту, има де ша љи вих фи гу ра, ја че вла сти 
итд. Ор ке стар се ја сно осје ћа у па у за ма, у ва ло вљу, зво ни ма, 
вје тру, у звон ким коњ ским ко ра ци ма. Ви ло ви ћев је ’Мај стор 
ду ша’ пот пу на, му зич ки осје ћа на, му зич ки дје лу ју ћи опер на 
по ја ва. Ко ро ви се уви јек по на вља ју. На гла шу ју драм ску бор-
бу глав не дво ји це. Има ду ва ри јан те. Ово опе то ва ње ро ман 
упра во не до зво ља ва. По гр је шно би би ло у сва ком ро ма ну, 

гудачки квартет, I passacaglia за гудачки квартет и Трећа симфонија.
31 15 дана, бр. 6-7, 1. травањ 1934.
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осим у ’Мај сто ру ду ша’ - опе ри у ри је чи ма. ’Мај стор ду ша’ 
по стао је и овим опе то ва њем, овом из рад њом, оно што је сте: 
мај стор ско дје ло ван ред ног зна ча ја и вр сте“.

По сли је ка за ли шног успје ха опе ре Кр сте Ода ка, Ви ло-
вић је у штам пи по но во об ја снио ка ко му је Ме ђи мур је по-
ста ло књи жев на пре о ку па ци ја и ка ко је на стао ње гов ли бре-
то за Ода ко ву опе ру „До ри ца пле ше“: 

„О Ус кр су 1917. до шао сам пр ви пут у Ме ђи мур је. До-
шао сам ис цр пљен, из му чен глад ним жи во том рат ног Бе ча. 
Те је го ди не Ус крс био до ста ка сно и до бро се сје ћам да је на 
рав ни би ло вр ло мно го љу би ца. Љу би ца ма ми је све за ди са-
ло: зе мља, зрак, ди са ње, го вор и хра на. Очи то је про мје на 
или точ ни је на гли при је лаз из те шког и за гу шљи вог ве ле-
гра да на чи сти и про љет ним ки ша ма ис пра ни зрак ве ли ке 
рав ни, у ко ји се у пу ни ни уба ци ва ло про ље ће, дје ло вао вр ло 
ја ко, а љу би це су обо ји ле то дје ло ва ње.

Ути сци су би ли сна жни, пре по род ни и елик сир ски.
Ни ти го ди ну да на ра ни је из дао је мој при ја тељ и до-

ма ћин Вин ко Жга нец сво ју пр ву збир ку хр ват ских ме ђи мур-
ских по пе ва ка. Са да је спре мао дру гу. Он је био тих да на у 
пу ном жа ру и му зич кој вре ви око тог но вог спре ма ња.

То је био пр ви узрок, да се та да у Ме ђи мур ју око ме не 
пје ва ло ви ше не го обич но. Био је и овај раз лог, а др жим га 
ја чим и ду бљим од пр во га: Ме ђи мур је је би ло пљач ка но не-
бро је ним рат ним ре кви зи ци ја ма Двој не мо нар хи је. Ма ђа ри 
су чу ва ли сво је љу де, а на род но сти Угар ске су мо ра ле да ва ти 
ско ро све, што је има ла Ма ђар ска да са си па у за јед нич ку рат-
ну бла гај ну. Ра зу ми је се да су нај и зда шни је би ли ре кви ри ра-
ни му шкар ци. У тим је вре ме ни ма и на рав ни му шка рац био 
пра ва ри јет кост. За њим је че зну ла зе мља, тр ну ла, је ђа ла, бо-
ло ва ла. У том су се вре ме ну још јед ном све ме ђи мур ске же не 
осје ћа ле „гр ли ца ма“, „дје ви ца ма“, „фи јо ли ца ма“. Њих као да 
је та жуд ња за сво јим „го лу бе ки ма“, „клин че ки ма“ и „деч ки-
ма“ по вра ћа ла на траг у оно њи хо во ври је ме и у оне њи хо ве 
да не, кад су жен ски про кљу ва ва ле и до зри је ва ле.

Ни је сме тао ни рат ни еко ном ска ис цр пље ност, да те 
же не да ду оду шка свом.... Оне су се из ра жа ва ле. Оне су се, 
ра зу мљи во, из ра жа ва ле као и уви јек – ме ло ди јом, јер је ме ђи-
мур ски го вор са мо за об ја ву ти је ла. Ду ша се и осје ћај вје ко-
ви ма об ја вљи ва ла са мо ме ло ди јом. Пје ва ло се та да око са ку-
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пља ча ме ђи мур ских пуч ких ме ло ди ја, и око му шкар ца, ко ји 
је но сио сав осје ћај, сву зеб њу и сва оче ки ва ња. Очи то је у 
овом вре ме ну но сио и да ље и ши ре бли же не го што то но си 
му шка рац у жен ској мла до сти.

Ви дио сам та да ве ли ку ра ван, ци је лу јед ну зе мљу да се 
из ра зу је ме ло ди јом. Ви дио сам и то да тај ње зин (ме ло ди јин 
– Н. Ж.) из ра жај ни је са мо еро ти ка. Му шка рац, ко је га ни је 
би ло, а био је у да љи ни и по ло жа ју до ћи ће, не ће до ћи... баш 
као и у пр вој дје во јач кој љу ба ви, вра ћао се на траг у да не пр-
вих љу ба ви и сву пу ни ну тих да на. Об но ви ло се све. Ци је ла 
ве ли ка ра ван јед на оте шћа ла ду ша че жње, љу ба ви и срет не 
не сре ће. Ту сам ра ван на шао, спо знао, ви дио. Све што сам 
чуо, би ла је ме ло ди ја, све што сам до дир нуо би ла је ме ло ди-
ја, а та је ме ло ди ја по тра ја ла за ври је ме чи та во га мог пр вог 
бо рав ка у Ме ђи мур ју о Ус кр су 1917, ми слим да је тај бо ра вак 
пре шао два де сет да на.

По чет ком ју на 1918. вра тио сам се по но во у Ме ђи мур је. 
Осје тио сам да је че зну тљи ва ме ло ди ја по ра сла, по ја ча ла се 
и по ста ла још ја чом по тре бом ци ље ва на би је не жен ске ду ше 
на рав ни. Остао сам у тој ме ло ди ји све до но вем бра, до ме ђи-
мур ске ре во лу ци је и по врат ка му шка ра ца.

С да на на дан, у ју три ма и у ве че ри ма жи вио сам у јед-
ној спон та ној, на рав ној ло гич ној и ду бо кој му зи ци. Мје се ци-
ма је тра ја ла та на рав на опе ра, ко јој је на бу ја ли осје ћај ство-
рио би ну, ор ке стар, збо ро ве и со ли сте.

Ри јет кост опе ре, ко ја је би ла ствар ност, а не кон струк-
ци ја!

Др жим да ми не тре ба на гла си ти на рав ност и спон та-
ност иде је о ме ђи мур ској опе ри. Иде ја је до шла, као ки ша с 
не ба, си шла у ме не и уз не ми ри ла ме. Мо рао је тај не мир би-
ти за си ћен оства ре ном ме ђи мур ском опе ром. Му чио ме јед-
на ким ин тен зи те том, у оном ча су кад сам мо лио Др. Жган-
ца, да пре не се ту на рав ну, у жи во ту од и гра ну опе ру као и 
13 го ди на ка сни је кад сам с Ода ком јед на ко раз го ва рао. Ја 
сам о опе ри и му зи ци знао вр ло ма ло, јер уза сву се ми нар-
ску ко рал ну на о бра збу, уза све на сто ја ње да из ме не ство ре 
при стој но му зич ки до тје ра ног цр кве ног пје ва ча, остао сам 
му зич ки про фа нус. За лу ду ме Жга нец увје ра вао, да за тај по-
сао тре ба мно го ја чи еру дит не го што је он, ја сам га мо лио 
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и на га њао, али без успје ха. Он је имао ви ше стра хо по ћи та ња 
пред му зи ком од ме не. Од био ме је.

Ти ме се ни је сми рио мој не мир. Тра жио сам да ље му-
зи ча ра и, чим сам га ви дио, по чео сам му го во ри ти о јед ној 
опе ри, ко ју не тре ба кон стру и ра ти, не го са мо пре ни је ти.

У Бе о гра ду 1926. срет нем Стол це ра Сла вен ског (ком по-
зи тор-Н.Ж). Ни сам у том ча су о ње му ни шта ви ше, и ни шта 
дру го знао, не го оно што ми је он ре као: да је до шао, да се у 
Бе о гра ду му зич ки за по сли, а ја од мах хо ћу да га за по слим 
ме ђи мур ском опе ром. Чо вјек ме по гле да умор но и не и спа ва-
но и не ре че ми ни ри је чи.

Ни сам ни ја го во рио да ље.
Го ди не про ла зе. Пет го ди на, се дам го ди на. Не сре тох 

ни јед ног му зи ча ра. У За гре бу на сва то ви ма јед но га мог мла-
дог при ја те ља спо зна ју ме с Кр стом Ода ком.

– Про фе сор му зи ке. До да ше ње го ву име ну. Тај до да так 
раз бу ди онај мој ста ри, не сми ре ни не мир. Тај ме не мир си ли, 
да при чам Ода ку о јед ној од и гра ној опе ри у жи во ту. За ин те-
ре си ра ло га мо је при ча ње. При стао је да за јед но об но ви мо 
ону од и гра ну ши ро ку опе ру ме ђи мур ске рав ни.

Ра ди ло се, свр ши ло се. Мој је не мир сми рен. Осло бо-
дио сам се то га про го на у рав ни“.32

По сли је из во ђе ња опе ре „До ри ца пле ше“ у ка за ли шти-
ма Ју го сла ви је по че ла су при сти за ти по зи тив на кри тич ка 
ми шље ња о њој. Та ко је му зич ки и књи жев ни кри ти чар П. 
Мар ко вац у Књи жев ни ку (бр. 7. за 1934) об ја вио по зи ти ван 
кри тич ки при каз Ода ко ве „на род не опе ре у три чи на“, за ко је 
је „ри је чи“ на пи сао Ђу ро Ви ло вић:

„За по сљед њих го ди на из ни је ла је за гре бач ка опе ра 
раз мјер но ве лик број до ма ћих му зич ко-сцен ских дје ла, ко-
ја сва (изим из ра зи тих не у спје ха или про ма ше них по ку ша ја) 
пред ста вља ју зна чај не ета пе раз во ја. Све су то, на рав но, са мо 
ма ње или ви ше успје шни по ку ша ји, ко ји ни су још до ни је ли 
ко нач них ре зул та та, али су сва ка ко утвр ди ли раз не по зи тив-
не еле мен те, из ко јих ће се с вре ме ном ис кри ста ли зо ва ти ко-
нач ни об лик на ше пуч ке му зич ке сце не. Ове се зо не из ни је ла 
је за гре бач ка опе ра од је да ред три но ви те та. Три до ма ће пре-
ми је ре уну тар мје сец да на би ле би сен за ци ја и за раз ви је ни је 

32 „Како је дошло до ‘Дорица плеше’ “, 15 дана, 1934.
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сре ди не од на ше, па че и он да, кад се утвр ди да су два од три 
из ве де них дје ла не у спје ла. Мо гућ ност ус по ред бе три ју дје ла 
и њи хо вог при је ма са стра не пу бли ке олак ша ва утвр ђи ва ње 
по зи тив них те ко ви на, ко је су по стиг ну те и ис прав но сти по-
ступ ка код из гра ђи ва ња на ше му зич ке сце не. Усли јед то га, 
у по ја ча ној се мје ри ис по љи ло зна че ње по сљед њег но ви те та 
’До ри ца пле ше’., ко ји пред ста вља по све но ви по ку шај, из ван 
прав ца до са да шњих на сто ја ња, те на но ви на чин до ла зи до 
зна чај них ре зул та та. По тим ре зул та ти ма и по успје ху, ’До-
ри ца пле ше’ за час је об но ви ла по вје ре ње пу бли ке, ко је су 
До бро ни ће ви и Ша фра не ко ви не у спје си по ко ле ба ли, јед на ко 
у по гле ду до ма ћег ства ра ња, као и у по гле ду угле да умјет-
нич ког вод ства за гре бач ке опе ре.

До са да су у на шим му зич ко-сцен ским дје ли ма оства-
ре на ра зна чи сто ар ти стич ка на сто ја ња. И текст (пре те жно 
на осно ву ко је пуч ке при че) и му зи ка про же ти су еле мен ти ма 
из пуч ке умјет но сти у свр ху по сти за ва ња ста но ви те осе буј не 
бо је и ка рак те ри сти ке, али се оста вља утвр ђе на ин тер на ци-
о нал на ша бло на опе ре. Ни је би ло по ку ша ја у сми слу но вих 
об ли ка пуч ке му зич ке сце не. Што ви ше, че сто су се у те ’на-
род не’ опе ре уна ша ли еле мен ти, ко ји ма се из ла зи ло у су срет 
оној пу бли ци, чи ји је укус од ре ђен, та ли јан ском опер ном 
ари јом и плит ком хра ном ра зних опе ра, ра ђе них за што бо-
љу про ђу, та ко да су ли ко ви из пу ка, у на род ној но шњи, са мо 
де ко ра тив не лут ке без жи во та. У том сми слу ’До ри ца пле-
ше’ пред ста вља по све но ви по ку шај оства ре ња пра ве пуч ке 
опе ре, да ле ко од ар ти стич ких екс пе ри ме на та или по дра жа ва-
ња про ку ша них опер них ша бло на“... Ви ло ви ћу је, крај не ких 
идеј них не ис прав но сти, успје ло да у за јед ни ци са Ода ком 
уда ри те ме ље пра ве на ше пуч ке опе ре и та ко отво ри но ве пу-
те ве, ко ји ће до ве сти до по зи тив ни јих ре зул та та не го што су 
до са да по стиг ну ти...33

Но ви нар Хи ја цинт Пе трис на пи сао је хва ло спјев не 
кри тич ке им пре си је о Ода ко вој и Ви ло ви ће вој опе ри под на-
сло вом „Уз опе ру До ри ца пле ше“: „На и шла је на низ по хвал-
них кри ти ка, на при зна ње пу бли ке. Од јек ну ла је у ср цу свих, 
ко ји во ле на шу на род ну му зи ку. Оду ше ви ла је слу ша о це-гле-
да о це, иза зва ла фре не тич не апла у зе, спон та не и за слу же не“. 

33 15 дана, 1934.
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Од пре ми је ре, ко ја је би ла 16. лип ња 1934, па до кон ца ка-
за ли шне се зо не, да ва на је че ти ри пу та „пред дуп ком пу ним 
ка за ли штем“. 

Ви ло ви ћев ро ман “Три са та – исто ри ја ме ђи мур ског 
пре о кре та 1918” (За греб, 1935) је књи жев но ро ман си ра на рат-
на хро ни ка до га ђа ја у Ме ђи мур ју, са Ви ло ви ће вим ауто би о-
граф ским ме мо ар ским ак цен ти ма ве за ним за ње гов од ла зак 
из Бе ча у Ме ђи мур је и ње гов бо ра вак у Де ка нов цу у Ме ђи-
мур ју у дру гој по ло ви ни 1918. го ди не. У ро ма ну је ис пре пле-
те на суд би на глав ног ју на ка са ње го вим љу бав ним ди ле ма ма 
и исти ни тим исто риј ским до га ђа ји ма. На по чет ку ро ма на у 
пр вом пла ну је бје жа ни ја глав ног ју на ка из Бе ча ис пред на-
ва лент не ли је пе Ирен у Де кан фал ву (ма ђар ски За ла мегyе) у 
Ме ђи мур ју. Тај би јег глав ног ју на ка из Бе ча у Де ка но вец Ви-
ло вић је опи сао на вр ло жи во пи сан на чин: 

„Ни кад ни је чуо ни за јед ну од тих сва ка ко ту ђих ри-
је чи. У пр ви час је по ми слио, да ће би ти нај бо ље да упи та 
на же ље знич кој ста ни ци. Али на ко јој, кад их је у Бе чу та ко 
мно го? Из му чио би се, док би на ба сао упра во на ону, с ко је се 
по ла зи на не по зна ту адре су:

— Де кан фал ва, За ла мегyе... 
Учи ни му се, да ће би ти мно го кра ће да по тра жи хр ват-

ске ђа ке у ка ва ни. Не тко од њих мо ра зна ти, јер се сва ка ко 
ра ди о те ри то ри ју за гре бач ке над би ску пи је. Ка пе лан но во ве-
шко га све тог Ива на не мо же по ћи из ван гра ни ца над би ску-
пи је као упра ви тељ жу пе. Са мо су три ка-ва не, у ко ји ма сје де 
хр ват ски сту ден ти: Wi en, Ар ка ден и Па ласт. У ка ва ни W i e 
n за те као је дру га, му сли ма на из Бо сне. Сне но га је са слу шао 
и омах нуо ру ком:

— Ни кад ни сам чуо. До вра га... Пу сти ме да дри је мам, 
ту је то пло...

У Ар ка де ну из не се адре су пред два сту дент ска сто ла. 
Дал ма тин ци, Ис тра ни, не ко ли ци на из Хр ват ског При мор ја и 
са ото ка. Ни тко не ре че, да не што зна о тој адре си.

— По гле дај у лек си кон, он зна све, свје то ва ху га.
Уз ка ван ску бла гај ну свје тлу ца ли су се по зла ће ни хрп-

то ви Broc kha us, Kon ver sa ti ons Le xi kon.
Пре тра жи ше за јед но на сло ву Д, али Де кан фал ва ни је 

уби ље же на.
— Тра жи За ла мегyе!
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Не би ја ше ни те ри је чи. За о ста до ше на ри је чи; З а 1 а и 
про чи та ше:

За ла, жу па ни ја у Угар ској. Гра ни чи са сје ве ра са жу па-
ни јом Еисен бург и Ве спри мом, са ис то ка са Су ме гом, са ју га 
с Ва ра жди ном и са за па да са Шта јер ском. 5121.63 че твор на 
ки ло ме тра. По по пи су пу чан ства из го ди не 1890. има 404.699 
ста нов ни ка, ве ћи ном Ма џа ра ка то ли ка (79.737 Хр ва та, 21.380 
Сло ве на ца, 6.355 Ни је ма ца). Од укуп ног бро ја ста нов ни ка 
има 20.061 еван ге лик, 14.820 жи до ва. Зе мља је дје ло мич но 
бре го ви та по ра ди огра на ка шта јер ских Ал пи, а дје ло мич хо 
је ва ло ви та ра ван. Та се ра ван спу шта, и пре ма ју го и сто ку 
сли је ди Му ру до Дра ве, ко ја са чи ња ва ју жну гра ни цу и за јед-
но с Му ром тво ри та ко зва ни Му рин оток (Му рин сел). Ви ди 
то!

— Му рин сел? То зна чи Му рин оток, али ни кад ни сам 
чуо за тај оток, из ја ви не тко у ску пи ни око рас тво ре но га све-
ска лек си ко на.

— Па шта је то, љу ди. (Ње мач ки лек си кон нам да је 
79.737 Хр ва та, а ми не зна мо, гдје је то, ни ка ко се зо ве та зе-
мља, по бу ни се дру ги глас.

— На рав ски, да има Хр ва та у Угар ској, али да их има 
то ли ко у тој не кој За ли, то ни сам чуо, а још сам ма ње чуо, да 
су тамо некакви — отоци.

— Погледај тај Муринсел!
Не тко отр ча по лек син ско сло во М и ско ра на ђе:
Mu rin sel das fruc htba re Land zwischen Drau und Mur in 

Un gar. Ko mi tet Za la. Es wird me ist von Slo we nen be wont. Ha up-
tort ist Cha kah turn. (пре ве де но: Му рин оток је плод на зе мља 
из ме ђу Дра ве и Му ре у угар ској жу па ни ји За ла. По нај ви ше у 
њој ста ну ју Сло вен ци. Глав но мје сто Csa kat hurn.)      

— Slo we nen?  Зна чи ли то Сло вен ци или Сла ве ни? упи-
та не тко у гру пи.

— Пи тај Бо га, кад швап ска му дрост не по ма же. Вје ро-
јат но то зна чи, да су та мо по нај-ви ше Сло вен ци.

Ни тко ни је ни шта ра зу мио. Ни тко ни је чуо за глав но 
мје сто Csa kat hurn.

У ка ва ни се Па ла сту на шао ста ри ји сту дент, ко је му се 
чи ни ло, да би то мо гло би ти Ме-ђи мур је. О ње му је знао са-
мо то ли ко, да се не кад спо ме не на по ли тич ким скуп шти на ма 
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као зе мља, ко ју су Ма џа ри оте ли Хр ва ти ма. Би ло ка ко би ло, 
зна, да се пред по ли ци јом о то ме не сми је гла сно да го во ри.

— Не сум њи во је то, да се та адре са на ла зи у Ма џар ској, 
а у Ма џар ску се по ла зи с ју жног ко ло дво ра, за кљу чи ста ри 
сту дент.

Исте ве че ри чо вјек на пи са пи смо ма лој Ирен, у ко је му 
јој ја ви, да је из не мо гао, и да од ла зи не ку да, да се на хра ни и 
окри је пи...“. Ви ло ви ћев ал тер-его (ју нак ро ма на) је оче ки вао 
да ће спас од беч ке гла ди и жен ске на ва лент но сти про на ћи у 
окри љу се о ске по љо при вред не бла го де ти.

У ро ма ну „Три са та“ же не су у пр вом пла ну; оне су за 
Ви ло ви ћа и мај ке (по не кад ло ше у сво јој по се сив но сти), и љу-
бав ни це и ме ђи мур ске ре во лу ци о нар ке и по кре та чи до га ђа ја, 
ко је че сто до ми ни ра ју над му шкар ци ма. Же не су за Ви ло ви-
ћа све та али и па ко сна би ћа са из ра же ним жен ским ма те ри ја-
ли змом, на ро чи то из ра же ним у тре ну ци ма «ме ђи мур ске ре-
во лу ци је» кра јем 1918, због ин стинк тив ног осје ћа ја по тре бе 
оп скр бљи ва ња по ро ди це основ ним жи ве жним на мир ни ца ма 
у усло ви ма ра та и гла ди.

Кроз ро ман «Три са та» стал но се про вла чи исто риј ска 
на ци о нал но-те ри то ри јал на ди ле ма:  чи је је Ме ђи мур је?: да 
ли је то «хр ват ска те ри то ри ја», иако ни са ми Ме ђи мур ци у то 
вре ме ни су зна ли ко су и што су: да ли Сло вен ци, Хр ва ти или 
Ма ђа ри, па су о се би јед но став но го во ри ли да су Ме ђи мур ци 
ко ји го во ре ме ђи мур ским је зи ком. Тре ба по но ви ти чи ње ни-
цу да је Ви ло вић у вре ме ну пи са ња ове књи ге још уве ли ко 
за сту пао хр ват ски на ци о на ли зам, иако ће то ком гра ђан ског 
ра та у Ју го сла ви ји и оку па ци је (1941-45) из ра жа ва ти све ве ћу 
по ви је сну сум њу у на ци о на ли тет хр ват ства, и све ви ше од ба-
ци ва ти на род но сну ет но ло шку исто рич ност те на ци је, твр де-
ћи да су је ди не тзв. ју жно сла вен ске на ци је Ср би и Сло вен ци. 
У књи зи «Три са та» у пот пу но сти бра ни хр ват ство Ме ђи-
мур ја пред опа сно шћу од пре те ће ма ђа ри за ци је Ме ђи му ра ца. 
Ви ло вић је да кле, још уви јек под им пре си јом сна жног древ-
ног хр ват ства, па у ро ма ну пре ко глав ног ју на ка при ча о дал-
ма тин ској хр ват ској, хр ват ским кра ље ви ма, «фан та стич ној» 
пак та цон вен ти и др. Глав ни исто риј ски из вор му је апо ло-
гет хр ват ства, «цар ски по вје сни чар» Ру долф Хор ват и ње го-
ва књи га «По вјест Ме ђи мур ја» из 1908. го ди не. Ци ти ра ју ћи 
Хор ва та на во ди да су се по кро ни ци ла тин ској и хр ват ској, 
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Хр ва ти у Ме ђи мур ју на се ли ли око 600. го ди не по Кри сту. 
Ме ђу тим ни јед на на ве де на кро ни ка не би ље жи ко им је био 
пр ви го спо дар, али би ље же су гла сно, да су «пло ви ли за јед-
но» с оста лим Хр ва ти ма и под Љу де ви том По сав ским и под 
фра нач ким го спод ством. Обје кро ни ке би ље же, по Хор ва ту, 
да су Хр ва ти на овој рав ни про жи вје ли не ких 260 го ди на као 
па га ни и кла ња ли се сла вен ским бо штви ма по шу ма ма и ли-
ва да ма, док се ни су по кр сти ли.

Исто ри ча ри хр ват ства су од по чет ка 20. ви је ка у све 
ве ћој мје ри кон стру и са ли крај ње на тег ну ту кон струк ци ју о 
ис кљу чи вом хр ват ству те бив ше ма ђар ске по кра ји не. Ме ђу 
њи ма пред ња чио је «фи ло лог» Ру долф Стро хал ко га су чак и 
Кр ле жи ни лек си ко гра фи оцје њи ва ли као «бр зо пле тог и не-
пре ци зног знан стве ни ка», ко ји је сво јим на пи си ма у Об зо ру 
иза зи вао број не не га тив не кри ти ке озбиљ ни јих «је зи ко сло-
ва ца» (фи ло ло га), као што су Бран ко Вод ник, Фра њо Фан цев, 
И. Мил че тић, с ко ји ма се упу штао у број не по ле ми ке.34 Стро-
хал се огле дао и у знан стве ној ана ли зи ме ђи мур ског нар јеч ја, 
ко је је без оч но оти ма но од свог «ма тич ног хр ват ског је зич ког 
је згра». По себ но се жа лио на Сло вен це, ко ји су се, «сво ја та-
ју ћи се би Ме ђи мур је», по зи ва ли на «да на шње ме ђи мур ско 
нар јеч је, ко је је вр ло слич но сло вен ском је зи ку», па су ме ђи-
мур ско нар јеч је про гла ша ва ли «по себ ним сло вен ским ди ја-
лек том». Да би от кло нио сум ње да је ме ђи мур ско нар јеч је 
кај кав ско, па са мим ти ме и сло ве нач ко, он се у свом знан-
стве ном ра ду тру дио да до ка же да је ме ђи мур ско нар јеч је у 
про шло сти би ло ча кав ско (да кле хр ват ско), па се с про то ком 
вре ме на «кај ка ви зи ра ло». У том ди је лу свог на пи са су про-
ста вља се Хор ва то вим те за ма о ис кљу чи вој кај кав шти ни Ме-
ђи мур ја.

Ка ко смо већ ис та кли, Жив ко Је ли чић је кри тич ки ана-
ли зи рао књи жев не вред но сти Ви ло ви ће вих ро ма на по све ће-
них Ме ђи мур ју. По ње му, у ро ма ну «Ме ђи мур је» ја сно се за-
па жа «онај цват об ли ка, оно бо гат ство кре а тив ног про це са, 
док чул ност пул си ра кр во то ком про зе»: «...Док при ро да гла-
ви ња она ко ру бен сов ски те шка од сво је вла сти те чул но сти, 
и љу ди и пред ме ти као да и не ма ју сво јих об ли ка. Су зи ли се 

34 Др Кру но Кр стић, Стро хал Ру долф, Ен ци кло пе ди ја Ју го сла ви је, За греб, 1971, 
194-195.
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про стор за чул но, за ву че ли се оно жи вот но ме згра ње под ко-
ру, из би је у трен ока и обрис об ли ка на по вр ши ну. Не ство ри 
ли се мо гућ ност но вог про тје ца ња чул ног у тки ву и чо вје ка и 
пред ме та, об лик као да се ку пи у се, спре ман да се скру ти у у 
фак то граф ски по да так». С дру ге стра не, у ро ма ну «Три са та» 
на и ла зи ло се на слич ну си ту а ци ју, ка ко је за па жао Је ли чић: 
«... Они ко ро ви дје во ја ка у ни ским, уским про сто ри ма се љач-
ке кри ви ња ре, блат ња ва дво ри шта, бје ли не ме ких, ви со ких 
кре ве та, кру шне то пле же не и рас тво ре но, глад но и гро зни-
ча во око сту ден та, ко ји се увла чи ме ђу сто ку и љу де и у тре-
ну по ста је њи хов, до ма ћи - све се огле да у мла ком ди фу зном 
свје тлу чул но сти. На и ђу ли до га ђа ји ко ји раз не су ове про сто-
ре у ко ме људ ско из га ра на не ки, ре кло би се, пра и скон ски, 
ин фан тил ни на чин, ре пор та жни еле ме нат ши ро ко осва ја ток 
при по ви је да ња; не мо же се ре ћи да је ро ман из гу био ри там 
ка зи ва ња, да је при по ви је да ње о кр ва вим зби ва њи ма у Ме ђи-
мур ју 1918. ли ше но драм ских ак це на та; на про тив, за вр шни 
дио ро ма на жи вљи је, бо га ти ји и до га ђа ји ма и рит мом од ви-
ја ња рад ње у од но су на пр ва по гла вља; упр кос то ме и ма ло 
из о штре ни ји вид омо гу ћит ће нам да нас та при вид на, ре пор-
та жна жи вост за гла вља не пре ва ри и да на стра ни ца ма - што 
су оза ре не пје смом дје во ја ка и ми ри сом оних уских има ги на-
ци јом на ив ца скле па них про сто ра - осје ти мо кре а тив ни при-
ступ пи сца љу ди ма и пред ме ти ма сво је око ли не».35

По сли је ви ше књи жев них ра до ва по све ће них Ме ђи мур-
ју Ви ло вић се по сли је ро ма на „Три са та“ вра ћа сво јој дал ма-
тин ској по стој би ни. Про бле ма ти ци све штен ства и те мат ском 
ци клу су Ри мо ка то лич ке цр кве и вје ро ва ња Ви ло вић се вра ћа 
у ро ма ну Зво но је опла ка ло дје ви цу, у из да њу „Би но зе”(1938). 
Иро нич ни под на слов „Ро ман бар ја ка рај ске дје ве кра љи це 
Хр ва та” упу ћу је на ри мо ка то лич ки на ци о нал но-по ли тич ки 
мо дел усто ли че ња Мај ке Бо жи је за не бе ску кра љи цу Хр ва-
та. По след њи ро ман „Пи цу ка ре“, ко ји је за вр шио 1941. го-
ди не на ја вио је и Ви ло ви ћев бу ду ћи иде о ло шко-по ли тич ки 
и на ци о нал ни за о крет, ко ји се кре тао од ње го вог све ће нич-
ког мла да лач ког ро ман ти чар ског за но са за Па вли но ви ће вим 
кле ри кал ним дал ма тин ским хр ват ством па до на ци о нал-ли-

35 Uvod ne na po me ne Živ ka Je li či ća, u: M. Uvo dić Spli ća nin, Đ. Vi lo vić, D. An đe li no
vić, iza bra na dje la, Pet sto lje ća hr vat ske knji žev no sti, Za greb 1968.
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бе рал ног хр ват ства, ко је га је све ви ше раз о ча ра ва ло и са мим 
ти ме то ком Дру гог свјет ског ра та све ви ше опре дје љи ва ло ка 
ју го сла вен ском и срп ском ге рил ском по кре ту Ју го сла вен ске 
вој ске у Отаџ би ни Дра го љу ба Дра же Ми ха и ло ви ћа.36
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Ni ko la Zu tic

LI TE RA TE ĐU RO VI LO VIĆ ABO UT VI EN NA, 
NORT HERN CRO A TIA AND ME ĐI MUR JE 

DU RING GRE AT WAR 1914–1918

Re su me

This ar tic le is a con tri bu tion to cul tu ral (li te rary) hi story, re gar ding 
Vi lo vić’s li te rary work in Vi en na and in Nort hern Cro a tia du ring Gre
at War, espe ci ally abo ut Za greb and Me đi mur je. First Vi lo vić’s no vel 
‘’Est he te  no vel of eter nal bo he mi ans’’ shows ‘’all war and in ter war 
Cro a tia’’ thro ugh one story abo ut Za greb, story in which fo re gro und is 
an af ter noon walk of Cro a tian wri ter in the Za greb stre ets. With no vel 
‘’Me đi mur je  con fes sion of a Sa tan’’ Vi lo vić ma de a li te rary mo nu ment 
of war ti me Me đi mur je. He has be co me the first po et of Me đi mur je, first 
pro se wri ter and one out stan ding nar ra ti ve ta lent. He re turns to this 
area with the no vels ‘’Three ho urs  hi story of Me đi mur je tur no ver in 
1918’’ and ope ra li bret to ‘’Do ri ca is dan cing’’ that are kind of an auto
bi o graphy in which he evo kes me mo ri es of war and post war Nort hern 
Cro a tia. Af ter this li te rary works de di ca ted to Me đi mur je, Vi lo vić  re
turns to Dal ma tia in his works and wri tes abo ut Bi o ko vo, Ma kar ska 
and Bre la. 

Keywords: Dju ro Vi lo vic, lit te ra tu re, AustriaHun gary, Cro a tia, Wi en, 
Za greb, Me dji mur je.
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Vla di slav B. So ti ro vic*

THE 1917 COR FU DEC LA RA TION 
AND ITS IM POR TAN CE FOR THE 

CREATION OF THE KING DOM OF SERBS, 
CROATS AND SLO VE NES IN 1918

Sum mary

The aim of this re se arch ar tic le is to gi ve an swers to the 
followingfourscientificresearchproblemsaboutthe1917Corfu
Declaration:1.thereasonsforconvocationoftheCorfuConfe
renceasaconferencewhichshouldfinallyresolvethemainpo
liticalproblemsbetweentheRoyalSerbianGovernmentandthe
YugoslavCommittee,i.e.betweentwothemostimportantnego
tiatingrepresentativesof theSouthSlavsduring theprocessof
theYugoslav unificationat the timeof theFirstWorldWar; 2.
anatureof theoppositepolitical conceptionsandattitudes to
wards a process of unification and  internal organisation of a
newYugoslavstatebetweenthenegotiatingpartiesasthemost
importantquestion tobe solvedbefore theproclamationof the
singleSouthSlavic state;3.an interpretationof the textof the
1917CorfuDeclarationasalegalactoftheagreementbetween
theYugoslavCommitteeandtheRoyalSerbianGovernmentpre
tendingtobeafinalpoliticalsettlementuponthepoliticalform,
internalorganizationandfunctioningofthenewstate;and4.an
importanceofthe1917CorfuDeclarationforthefurtherprocess
ofunificationoftheSouthSlavs.Inordertorealizeourresearch
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aimswewilldealwiththerelevanthistoricalsourcesfollowedby
relevanthistoriographical literatureon the topic.However, the
mostsignificantstressinthisarticleisputonthetextoftheCorfu
Declarationitselfasthebasichistoricaldocumentwithregardto
thecreationofthecommonSouthSlavicstateinthefallof1918.
Keywords:CorfuDeclaration, Yugoslavia, Yugoslavs, Balkans,

Serbs,Croats,Slovenes,YugoslavCommittee.

1.Introduction

The most im por tant con se qu en ce of the First World War (the 
Gre at War)1 con cer ning the Bal kan Pe nin su la we re a dis so lu tion 
of the Austrian-Hun ga rian Mo narchy (the Dual Mo narchy)  and a 
cre a tion of the new Bal kan sta te - the King dom of Serbs, Cro ats 
and Slo ve nes (the KSCS)2 proc la i med in Za greb on No vem ber 
23rd, 1918 and con fir med as a new po li ti cal re a lity in Bel gra de on 
De cem ber 1st, of the sa me year.3 Ho we ver, in the Bal kan, Yugo-
slav and even in ter na ti o nal hi sto ri o graphy the re is still a fal se in-
ter pre ta tion of the hi sto ri cal so ur ces and po li ti cal events ba sed on 
them upon the qu e sti on when and whe re the KSCS was proc la i-
med as it is in ter pre ted to be in Bel gra de on De cem ber 1st, 1918.4 
Ho we ver, the so ur ces and facts are cle arly tel ling that a com mon 
Yugo slav sta te was in fact proc la i med in Za greb (Cro a tia) on No-
vem ber 23rd, 1918 but not in Bel gra de (Ser bia). In the ca pi tal of the 
King dom of Ser bia on De cem ber 1st, 1918 it was only con fir med 
al ready proc la i med a com mon sta te of all Serbs, Cro ats and Slo-

1 On the Gre at War, see: H. Strac han, TheFirstWorldWar, New York: Vi king Pen-
guin, 2004; P. Hart, TheGreatWar,1914−1918, Lon don: Pro fi le Bo oks Ltd, 2013; 
G. Waw ro, AMadCatastrophe:TheOutbreakofWorldWarIandtheCollapseof
theHabsburgEmpire, Ba sic Bo oks, 2014; W. Phil pott, WarofAttrition: Fighting
theFirstWorldWar, Over lo ok, 2014.

2 Kra lje vi na Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca (Kra lje vi na SHS).
3 S. Tri fu nov ska (ed.), Yugoslavia Through Documents: From its creation to its

dis so lu tion, Dor drecht−Bo ston−Lon don: Mar ti nus Nij hoff Pu blis hers, 1994, pp. 
151−160.

4 For in stan ce: B. Pe tra no vić, IstorijaJugoslavije1918−1988, Vol. 1, Be o grad: NO-
LIT, 1988, p. 26; В. Ћо ро вић, Нашепобеде, Бе о град: Кул ту ра, 1990, p. 141; B. 
Pe tra no vić, M. Ze če vić, AgonijadveJugoslavije, Be o grad−Ša bac: Za slon, 1991, 
p. 14; К. Елан, ЖивотисмртАлександраIкраљаЈугославије, Бе о град: Но во 
де ло, 1988, p. 27.
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ve nes by a Mon te ne grin re gent Ale xan der Ka ra đor đe vić on the 
thro ne of the King dom of Ser bia.5 The new sta te was com po sed 
by three pre-war ter ri to rial parts: the ter ri to ri es of the King dom of 
Ser bia, King dom of Mon te ne gro and the Dual Mo narchy po pu la-
ted by the So uth Slavs. The last (third) ter ri tory ga ve aro und 50% 
of the new sta te. Ne vert he less, the King dom of Serbs, Cro ats and 
Slo ve nes be ca me af ter De cem ber 1918 the big gest co un try at the 
Bal kans and one of the big ger sta tes in Euro pe from the ter ri to rial 
po int of vi ew.6 The co un try was in fact cre a ted, proc la i med and 
re cog ni zed as such just by the po li ti ci ans in Za greb and Bel gra de 
but not by any kind of the pe o ple’s re fe ren da or ple bi sci te eit her on 
the ter ri tory of the King dom of Ser bia or the So uth Sla vic lands of 
the Austrian-Hun ga rian Mo narchy. 

Du ring the pro cess of po li ti cal-sta te’s uni fi ca tion of the So-
uth Slavs in to the ir own sin gle na ti o nal and in de pen dent sta te 
du ring the First World War se ve ral im por tant do cu ments we re 
is sued by the re pre sen ta ti ve in sti tu ti ons of them with re gard to 
the cre a tion and in ter nal po li ti cal and ad mi ni stra ti ve or ga ni sa tion 
of the King dom of Serbs, Cro ats and Slo ve nes. Wit ho ut any do-
ubt, the 1917 Cor fu Dec la ra tion is the most sig ni fi cant and cru cial 
do cu ment among all of them. It was sig ned on July 20th, 1917 
bet we en the go vern ment of the King dom of Ser bia and the re pre-
sen ta ti ves of the Yugo slav Com mit tee – a po li ti cal or ga ni sa tion 
esta blis hed in 1915 in Lon don and re pre sen ting the So uth Slavs 
from the Dual Mo narchy. The Cor fu Dec la ra tion be ca me a ba sis 
for furt her pro cess of uni fi ca tion and, what is even mo re im por-
tant, a ba sis for the con cep tion of the in ter nal po li ti cal or ga ni sa-
tion of the new sta te. Ho we ver, the con clu si ons of this do cu ment 
we re chan ged in the Ge ne va Dec la ra tion sig ned on No vem ber 9th, 
1918 by the re pre sen ta ti ves of the go vern ment of the King dom of 

5 Ac cor ding to the French wri ter and good fri end of Ale xan der I, Cla u de Eylan, the 
King of Yugo sla via iden ti fied him self as a Mon te ne grin (K. Елан, Животисмрт
АлександраIкраљаЈугославије, Бе о град: Но во де ло, 1988, p. 27). For the mat-
ter of fact, he was born in the ca pi tal of Mon te ne gro - Ce ti nje in 1888 at the co urt of 
the Prin ce of Mon te ne gro. From the mot her si de (Zor ka), his ori gin was com ming 
from the ru ling dynasty of Mon te ne gro as his mot her was a da ug hter of the Prin ce 
of Mon te ne gro - Nic ho las I. Abo ut the li fe and de ath of Ale xan der I of Yugo sla via, 
see: C. Eylan, LaVieetlaMortD’AlexandreIerRoideYugoslavie, Pa ris: Ber nard 
Gras set, 1935.

6 Be fo re De cem ber 1st, 1918, Ser bia was al ready uni ted with Mon te ne gro, Voj vo di-
na (a so ut hern re gion of ex-Hun gary) and Bo snia-Her ze go vi na (Б. Гли го ри је вић, 
КраљАлександарКарађорђевић, 1, Бе о град: БИГЗ, 1996, p. 441).
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Ser bia, the Na ti o nal Co un cil in Za greb, the Yugo slav Com mit tee 
and the par li a men tary gro ups. Ne vert he less, the proc la ma tion of 
the new sta te in Za greb on No vem ber 23rd, 1918 was of fi ci ally ac-
cep ted and ve ri fied in Bel gra de by Ser bia’s si de on De cem ber 1st, 
1918 ma inly on the ba sis of the Cor fu Dec la ra tion but not on the 
Ge ne va one. 

The aim of this re se arch ar tic le is to gi ve an swers to the 
fol lo wing fo ur sci en ti fic re se arch pro blems abo ut the 1917 Cor fu 
Dec la ra tion: 

1. The reasonsforconvocationoftheCorfuConference as 
a con fe ren ce which sho uld fi nally re sol ve the main po-
li ti cal pro blems bet we en the Royal Ser bian Go vern ment 
and the Yugo slav Com mit tee, i.e. bet we en two the most 
im por tant ne go ti a ting re pre sen ta ti ves of the So uth Slavs 
du ring the pro cess of the Yugo slav uni fi ca tion at the ti me 
of the First World War. 

2. A na tu re of the oppositepoliticalconceptionsandattitu
destowardsaprocessofunificationandinternalorga
nisationofanewYugoslavstatebetweenthenegotiating
partiesas the most im por tant qu e sti on to be sol ved be fo-
re the proc la ma tion of the sin gle So uth Sla vic sta te. 

3. An in ter pre ta tion of the text of the1917CorfuDeclara
tionasalegalactoftheagreementbetweentheYugo
slavCommitteeandtheRoyalSerbianGovernmentpre-
ten ding to be a fi nal po li ti cal set tle ment upon the po li-
ti cal form, in ter nal or ga ni za tion and fun cti o ning of the 
new sta te. 

4. An importance of the 1917 Corfu Declaration for the
furtherprocessofunificationoftheSouthSlavs. 

In or der to re a li ze our re se arch aims we will deal with the 
re le vant hi sto ri cal so ur ces fol lo wed by re le vant hi sto ri o grap hi cal 
li te ra tu re on the to pic. Ho we ver, the most sig ni fi cant stress in this 
ar tic le is put on the text of the Cor fu Dec la ra tion it self as the ba-
sic hi sto ri cal do cu ment with re gard to the cre a tion of the com mon 
So uth Sla vic sta te in the fall of 1918.  
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2.ThereasonsforconvocationoftheCORFU
conferenceinjune−july1917

the pre pa ra ti ons for the 1917 Cor fu Con fe ren ce can be tra-
ced from the mo ment when the Pri me Mi ni ster of the King dom 
of Ser bia Ni ko la Pa šić (1845−1926) sent an in vi ta tion to the Pre-
si dent of the Yugo slav Com mit tee in Lon don, a Cro at from Dal-
ma tian city of Split – Dr. An te Trum bić, at the be gin ning of May 
1917. Dr. Trum bić was in vi ted in fact to co me to the Cor fu island 
in Gre e ce with ot her fo ur mem bers of the Yugo slav Com mit tee in 
or der to ma ke an agre e ment with the Go vern ment of Ser bia with 
re gard to the most ur gent and im por tant qu e sti ons abo ut the cre-
a tion of the new Ser bo-Cro at-Slo ve ne sta te.7 The re fo re, the most 
sig ni fi cant qu e sti on which ne eds ap pro pri a te an swer is: Why did 
Ni ko la Pa šić de ci de to ne go ti a te with the Yugo slav Com mit tee at 
that ti me and at such a way to re cog ni se it de fac to (but not and 
de iure) as equ al po li ti cal si de to the Royal Ser bian Go vern ment 
upon the pro cess of uni fi ca tion which is re pre sen ting all So uth 
Slavs from the Dual Mo narchy?

In or der to gi ve an swer to this qu e sti on we ha ve to ta ke 
in to con si de ra tion N. Pa šić’s opi nion abo ut the fun cti ons of the 
Yugo slav Com mit tee from the ti me of its very fo un da tion. The 
Yugo slav Com mit tee was esta blis hed on April 30th, 1915 in Pa ris 
by the So uth Slavs who we re exi led from the ter ri tory of the Dual 
Mo narchy du ring the first months of the war. The re a son for its 
esta blis hment was of the very prac ti cal po li ti cal na tu re: it was the 
an swer to the sec ret Tre aty of Lon don, sig ned bet we en Italy and 
the En ten te sta tes of the Uni ted King dom, Fran ce and Rus sia.  It 
was sig ned on April 26th, 1915 at the ex pen se of Austria-Hun gary 
but pri ma rily of the So uth Sla vic ter ri to ri es in the Dual Mo narchy 
cla i med by the Cro ats and Slo ve nes (Is tria, Dal ma tia and the Adri-
a tic Islands). The re fo re, the cre a tion of the Yugo slav Com mit tee 
was in fact an act of pro tec tion of na ti o nal in te rests and rights 

7 M. Ze če vić, M. Mi lo še vić (eds.), Diplomatskaprepiskasrpskevlade1917(Doku
men ti), Be o grad: Na rod no de lo−Ar hiv Ju go sla vi je, wit ho ut year, p. 321. Ho we ver, 
ac cor ding to Đ. Đ. Stan ko vić, the Pri me Mi ni ster of Ser bia in vi ted Dr. A. Trum bić 
to co me to the Cor fu island not with fo ur but with fi ve mem bers of the Yugo slav 
Com mit tee (Ђ. Ђ. Стан ко вић, НиколаПашићијугословенскопитање, vol. II, 
Бе о град: БИГЗ, 1985, p. 160).
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of the So uth Slavs from the Dual Mo narchy,8 i.e., of the Austro-
Hun ga rian Cro ats and Slo ve nes but not of the Austro-Hun ga rian 
Serbs or Ser bia. The mem ber-po li ti ci ans of the Yugo slav Com-
mit tee (esta blis hed in Pa ris but soon mo ved to Lon don be ca u se 
of di plo ma tic re a sons) cla i med to re pre sent all So uth Slavs from 
the Dual Mo narchy to the En ten te po wers in or der to pro tect the ir 
na ti o nal in te rest and et hno-hi sto ri cal rights for the ti me af ter the 
end of the First World War at the pe a ce con fe ren ce.9 It me ans that 
the Yugo slav Com mit tee was pre ten ding to re pre sent the pe o ples 
from the fol lo wing So uth-Sla vic et hno-hi sto ri cal re gi ons: Is tria, 
Dal ma tia, Me đu mur je, Pre ko mur je, Kranj ska, the So ut hern Šta-
jer ska, the So uth-West Ko ru ška, Cro a tia, Sla vo nia, Bo snia, Her-
ze go vi na, Ko tor Bay, Ba ra nja, Srem Ba nat and Bač ka. At that ti-
me, as the So uth Slavs, in the se re gi ons ha ve been re cog ni zed as 
the se pa ra te et hno lin gu i stic na ti o na li ti es: the Slo ve nes (Kranj ci), 
Cro ats and Serbs.10  

In re gard to the qu e sti on of N. Pa šić’s at ti tu de to wards the 
exi sten ce of the Yugo slav Com mit tee and its fun ction du ring the 
war, the most im por tant pro blem was the fact that the Yugo slav 
Com mit tee un der stood it self as the only com pe tent po li ti cal re-
pre sen ta ti ve or ga ni sa tion of all So uth Slavs from the Dual Mo-
narchy, what me ans in clu ding and the Austrian-Hun ga rian Serbs. 
On the ot her hand, Ser bia’s Pri me Mi ni ster did not want to ac cept 
the Yugo slav Com mit tee as the le gal po li ti cal-na ti o nal re pre sen-
ta ti ve or ga ni sa tion of the So uth Slavs from the Dual Mo narchy 
but only as the pa tri o tic or ga ni sa tion with the only aim to fight 
for the Yugo slav (the So uth Sla vic from the Dual Mo narchy of 
Austria-Hun gary) na ti o nal in te rests, and to in form the pu blic opi-

8 Ac cor ding to J. Wo od ward and C. Wo od ward, by this tre aty the En ten te in re turn 
for Italy’s en tran ce to the war on the ir si de as sig ned to Ro me the fol lo wing ter ri to ri-
es: Go riz zia/Gra di sca, Tri e ste, Car ni o la, Is tria and part of Dal ma tia with most of its 
islands; with the exep ti on of the city of Tri e ste (J. Wo od ward, C. Wo od ward, Italy
and the Yugo slavs, Bo ston, 1920, pp. 317− 320).

9 On the Pa ris Pe a ce Con fe ren ce in 1919, see: M. Mac Mil lan, Paris1919:SixMonths
ThatChangedtheWorld, Ran dom Ho u se, 2007; D. A. An del man, AShatteredPea
ce:Versailles1919andthePriceWePayToday, John Wi ley & Sons, Inc., 2008; N. 
A. Gra eb ner, Ed ward M. Ben nett, The Ver sa il les TreatyandItsLegacy:TheFailure
oftheWilsonianVision, Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, 2011.

10 Af ter the Se cond World War a new Com mu nist Go vern ment of the So ci a list and 
fe de ral Yugo sla via proc la i med ad di ti o nal three So uth Sla vic et hno lin gu i stic na ti o-
na li ti es: The Ma ce do ni ans, Mu slims and Mon te ne grins. For that re a son, the co un-
try was re-ar ran ged in to the six So ci a list re pu blics. See: J. B. Al lcock, Explaining
Yugo sla via, New York: Co lum bia Uni ver sity Press, 2000.
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nion in the Uni ted King dom (whe re it was lo ca ted) and Euro pe 
abo ut the Yugo slav qu e sti on in Austria-Hun gary.11 Ac cor ding to 
Vo ji slav Vuč ko vić, N. Pa šić was in opi nion that the po li ti cal ro le 
of the Yugo slav Com mit tee was just “to in form the Al li es abo ut 
the suf fe rings of the So uth Slav lands un der the Austrian-Hun ga-
rian ru le and to pre sent the ir na ti o nal in ten ti ons”.12 The se we re the 
cru cial re a sons for N. Pa šić that he ne ver be fo re the Cor fu Con fe-
ren ce re cog ni sed in prac ti ce the Yugo slav Com mit tee as de fac to 
the equ al po li ti cal-re pre sen ta ti ve in sti tu tion to the Royal Ser bia’s 
Go vern ment upon the pro cess of the Ser bo-Cro at-Slo ve nian sta-
te’s uni fi ca tion. Ho we ver, in May 1917 he de ci ded to ne go ti a te 
with the Yugo slav Com mit tee as a re pre sen ta ti ve in sti tu tion of 
the So uth Slavs from the Dual Mo narchy of Austria-Hun gary and 
at such a way to re cog ni ze it as one of the le gal su bjects in the 
pro cess of uni fi ca tion. Mo re o ver, thus, he de fac to re cog ni zed the 
Yugo slav Com mit tee even as the equ al ne go ti a ting-re pre sen ta ti ve 
su bject with Ser bia’s Royal Go vern ment. Ne vert he less, up to that 
ti me he cla i med only for Ser bia ex clu si ve rights to re pre sent all 
So uth Slavs be fo re the En ten te con trac ting po wers and only for 
the King dom of Ser bia to work on the ir uni fi ca tion in to a sin gle 
na ti o nal sta te. The re fo re, the most sig ni fi cant qu e sti on in re gard 
to the men ti o ned abo ve is: What was the main re a son for N. Pa šić 
to dra sti cally chan ge in May 1917 his opi nion to wards the ro le and 
fun ction of the Yugo slav Com mit tee? 

The an swers to the abo ve qu e sti ons are co ming from the 
very fact that the Im pe rial Rus sia was the only sup por ter of Ser-
bia’s plan to cre a te the uni ted na ti o nal sta te of all et hno lin gu i-
stic Serbs in the So uth-East Euro pe af ter the war on the ru ins 
of Austria-Hun gary. On the ot her si de, Ser bia’s Go vern ment was 
awa re that both the co un try and the na ti o nal in te rest of the Serbs 
can be pro tec ted only by the Im pe rial Rus sia. N. Pa šić was con-
vin ced even in 1912, just be fo re the Bal kan Wars star ted, that 
only Rus sia can sa ve Ser bia from the ag gres sion by the Dual Mo-
narchy of Austria-Hun gary.13 It is known that the Bal kan 19th cen-

11 А. N. Drag nich, Serbia, NikolaPašićandYugoslavia, New Brun swick, NJ: Rut gers 
Uni ver sity Press, 1974, pp. 112−113; М. Ек ме чић, РатнициљевиСрбије1914, 
Бе о град: Про све та, 1990, pp. 354−355.

12 В. Вуч ко вић, „Из од но са Ср би је и Ју го сло вен ског Oдбора“, Историјскичасо
пис, vol. XII−XI II, Бе о град, 1963, pp. 345−350.

13 A. Н. Драг нић, Србија,НиколаПашићиЈугославија, Бе о град: На род на ра ди-
кал на стран ка, 1994, p. 112.
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tury po licy of Rus sia was led by the main idea that the Rus sian 
in flu en ce in this re gion sho uld be re a li zed by sup por ting Bul ga ria 
and Ser bia.14 It was the main re a son for the Im pe rial Rus sia to 
cre a te eit her a Gre a ter Bul ga ria (li ke ac cor ding to the San Ste fa no 
Pe a ce Tre aty with the Ot to man Em pi re on March 3rd, 1878)15 or 
a Gre a ter Ser bia (du ring the First World War in 1915−1917). Be-
ca u se of the very fact that in the First World War Bul ga ria from 
Oc to ber 1915 was fig hting on the op po si te si de (to get her with 
Ger many, Austria-Hun gary and the Ot to man Em pi re) the cru cial 
pi vot in the Rus sian Bal kan po licy be ca me from Oc to ber 1915 the 
King dom of Ser bia.16 Pro bably as the best exam ple of the Rus sian 
at ti tu de abo ut the Bal kan af fa irs can be seen in pro po sal gi ven 
by the Rus sian Mi ni ster of Fo re ign Af fa irs, Ser gei D. Sa zo nov 
(1860−1927), in Sep tem ber 1914 to Ser bia’s am bas sa dor to Rus-
sia: re gar dless to the fact that Sa zo nov un der stood well that the 
pur po se of Ser bo-Cro at-Slo ve nian com mon sta te in the fu tu re is 
to be a co un ter ba lan ce aga inst Italy, Hun gary and Ro ma nia but, 
ho we ver, he did not advi se Ser bia to cre a te a com mon sta te with 
the Ro man Cat ho lic Cro ats and Slo ve nes as they will be in such 
sta te all the ti me just an in stru ment used by the Va ti can in its po-
licy of de stroying the Ort ho doxy in Eastern Euro pe.17 The Rus-
sian aut ho rity, the re fo re, pre fer red cre a tion of a strong Ort ho dox 
uni ted na ti o nal sta te of the Serbs in a form of a Gre a ter Ser bia at 
the Bal kans.18 

Ne vert he less, the ba sic and ul ti ma te aim by N. Pa šić and his 
war ti me Go vern ment of Ser bia du ring the en ti re Gre at War was 

14 J. M. Joвановић, СтварањезаједничкедржавеСХС, Vol. III, Бе о град: 1928, p. 
47.

15 See, for in stan ce: A. Von Bul me rincq, LePasseDeLaRussie:DepuisLesTemps
LesPlusRecules Josqu’a LaPaixDe San Stefano 1878, Kes sin ger Pu blis hing, 
2010.

16 On the Bul ga rian war aims du ring the Gre at War, see: Ž. Avra mov ski, Ratnicilje
viBugarskeiCentralnesile1914−1918, Be o grad: In sti tut za sa vre me nu isto ri ju, 
1985.

17 On the Rus sian po licy and di plo macy at the Bal kans in 1914−1917, see the me mo-
i res of the Rus sian am bas sa dor to Ser bia – Co unt Gri go rie Ni ko la e vich Tru bec ki: 
Кнез Г. Н. Тру бец ки, РатнаБалкану1914−1917.ирускадипломатија, Бе о-
град: Про све та, 1994.

18 Abo ut the truth, blun ders and abu ses upon the Gre a ter Ser bia, see: В. Ђ. Кре стић, 
М. Не дић (eds.), ВеликаСрбија:Истине,заблуде,злоупотребе.Зборникра
довасаМеђународногнаучногскупаодржаногуСрпскојакадемијинаукаи
уметностиуБеоградуод24−26.октобра2002.године, Бе о град: Срп ска књи-
жев на за дру га, 2003. 
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firstly to re sol ve the Ser bian qu e sti on if pos si ble by cre a tion of a 
sin gle and uni ted com mon sta te of all Serbs in the Bal kans (a Gre-
a ter Ser bia). A pro spect for cre a tion of such sta te af ter the war in 
the ca se of the En ten te mi li tary vic tory was gi ven by the En ten te 
po wers to Ser bia’s Go vern ment du ring the sec ret ne go ti a ti ons in 
Lon don in April 1915 that was over by sig ning of the Lon don Tre-
aty on April 26th. In or der to re a li ze this of fer by the En ten te, Ser-
bia had to ce de to Bul ga ria her por tion of Ma ce do nia ga i ned af ter 
the Se cond Bal kan War in 1913 (the so-cal led Var dar Ma ce do nia). 
Ne vert he less, the main gu a ran tee to Ser bia upon re a li za tion of 
this of fer was the Rus sian Em pi re. Ho we ver, the Go vern ment of 
Ser bia re jec ted to ce de the Var dar Ma ce do nia to Bul ga ria in 1915 
ho ping to cre a te a Gre a ter Ser bia af ter the war in clu ding in to the 
uni ted na ti o nal sta te of all Serbs and her por tion of Ma ce do nia 
that was cal led by the Ser bian aca de mi ci ans and po li ti ci ans as the 
So ut hern Ser bia. 

The “Yugo slav” op tion for the Go vern ment of Ser bia was 
only the se cond one, or bet ter to say – an un happy al ter na ti ve, just 
in the ca se that the op tion of uni ted na ti o nal sta te can not be re a li-
zed in the prac ti ce af ter the war for any re a son. It me ans that any 
kind of Yugo sla via (cen tra li zed, fe de ral, etc.), as a com mon sta te 
of the Serbs, Cro ats and Slo ve nes, for Ser bia was al so part of her 
war aims: to sol ve the Ser bian na ti o nal qu e sti on just in this ca se 
the Serbs ha ve to li ve to get her with the Cro ats and Slo ve nes in a 
sin gle sta te. N. Pa šić him self was a strong sup por ter of cre a tion 
of a Gre a ter Ser bia (first and pri me op tion) in stead of the com-
mon So uth Sla vic sta te (se cond and only al ter na ti ve op tion) un til 
the spring 1917 when he de ci ded to ne go ti a te with the Yugo slav 
Com mit tee on the equ al po li ti cal le vel for the sa ke of cre a tion of 
Yugo sla via in stead of uni ted na ti o nal sta te just of the Serbs in a 
form of a Gre a ter Ser bia. The re fo re, the cru cial qu e sti on is: What 
was the real re a son for N. Pa šić to fi nally opt for cre a tion of Yugo-
sla via but not for a Gre a ter Ser bia in the spring 1917? 

On the ot her hand, the “Yugo slav” op tion was and for the 
Yugo slav Com mit tee only the al ter na ti ve one, but not the main 
po li ti cal aim to be re a li zed af ter the Gre at War. We ha ve to ke-
ep in mind that the top le a der ship of the Yugo slav Com mit tee 
was com po sed by the et hnic Cro ats (li ke the Com mu nist Party of 
Yugo sla via du ring the Se cond World War) and it was led pri ma-
rily by two Cro at po li ti ci ans from Dal ma tian se a port of Split: the 
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Pre si dent Dr. An te Trum bić (1864−1938) and Dr. Jo sip Smo dla-
ka (1869−1956). Af ter them, the most in flu en tial co mit tee mem-
bers ha ve been al so the Cro ats: Ivan Me štro vić, Hin ko Hin ko vić, 
the brot hers Gaz za ri and ot hers. Even the ori gi nal na me of the 
Yugo slav Com mit tee was the Cro a tian Com mit tee, esta blis hed 
in Ro me but the na me was chan ged very soon for the po li ti cal 
re a sons. Ne vert he less, it was ob vi o us, and for N. Pa šić and for 
the rest of his Go vern ment, that the Yugo slav Com mit tee was 
fig hting ex clu si vely for the Cro at na ti o nal in te rest and that the 
„Yugo slav“ na me was cho sen just to hi de the Cro at na ti o na lism 
un der the qu a si-Yugo sla vism.19 What is the most im por tant to say 
abo ut the Yugo slav Com mit tee is that this in fact Cro at na ti o nal 
or ga ni sa tion was de eply im bued by the po li ti cal ide o logy of the 
ul tra-na ti o na li stic Cro a tian Party of Rights, esta blis hed by An te 
Star če vić in 1861. Ac cor ding to the party ide o logy, all So uth Slavs 
ha ve been et hno lin gu i stic Cro ats. The re fo re, the Slo ve ni ans we re 
not hing el se than „Al pi ne“ or „Whi te“ Cro ats, Mon te ne gro was 
„Red Cro a tia“ and all Serbs we re un der stood just as the Ort ho dox 
Cro ats. The Pre si dent of the Yugo slav Com mit tee Dr. A. Trum bić 
was a mem ber of this party till 1905 and Dr. Fra no Su pi lo was 
in his youth a fel low of the party. The main po li ti cal aim of the 
Cro a tian Party of Rights was to esta blish et hni cally pu re Gre a ter 
Cro a tia in clu ding all pro vin ces of the Dual Mo narchy po pu la ted 
by the So uth Slavs what was at the sa me ti me and the cru cial po-
li ti cal aim of the Yugo slav Com mit tee to be ac hi e ved af ter the 
war.20 Ho we ver, the “Yugo slav” op tion was for the le a der ship of 
the Yugo slav Com mit tee, li ke for N. Pa šić in the ca se of Ser bia, 
just the al ter na ti ve one if the cru cial po li ti cal aim (a Gre a ter Cro-
a tia) was not to be re a li zed for so me re a son. 

With re gard to the con vo ca tion of the Cor fu Con fe ren ce in 
1917, ac cor ding to Dr. A. Trum bić, the main re a sons and tasks of 
the con fe ren ce we re: 

1/. The 1917 Fe bru ary/March Re vo lu tion in Rus sia fol lo-
wed by the U.S. en te ring the war in April of the sa me 

19 On re la ti ons bet we en N. Pa šić and A. Trum bić, see: D. Djo kic, PašićandTrumbić:
TheKingdomofSerbs,CroatsandSlovenes, Lon don: Ha us Pu blis hing, 2010. On 
N. Pa šić’s re la ti ons with the Cro at po li ti ci ans in 1918−1923, see: Ђ. Ђ. Стан ко вић, 
НиколаПашићиХрвати,1918−1923, Бе о град: БИГЗ, 1995.

20 Abo ut the po li ti cal ide o logy of the Cro a tian Party of Rights, see: M. Gross, A. Sza-
bo, Premahrvatskomegrađanskomdruštvu, Za greb, 1992, pp. 257−265.
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year cre a ted a new war cir cum stan ces and in ter na ti o nal 
at mosp he re fa vo u ra ble for di rect and ul ti ma te ne go ti a ti-
ons bet we en the Go vern ment of Ser bia and the Yugo slav 
Com mit tee upon the fu tu re of the So uth Slavs af ter the 
Gre at War.

2. The re fo re, from the spring 1917 it was im pos si ble any 
mo re to ke ep Ser bia’s Go vern ment’s prin ci ples of the 
uni fi ca tion.

3. It was ne ces sary to for mu la te of fi ci ally one and com mon 
pro gram me of the uni fi ca tion of the So uth Slavs.

4. It was ne ces sary to agree with the Royal Go vern ment of 
Ser bia on “ter ri to rial uni fi ca tion and in ter nal or ga ni sa-
tion of the com mon sta te...”.21 

It is a true fact that af ter the 1917 Fe bru ary/March Re vo lu-
tion in Rus sia all ho pes by N. Pa šić and his Go vern ment with a 
pos si bi lity to cre a te a Gre a ter Ser bia af ter the war di sap pe a red for 
the very re a son that a new Rus sian Go vern ment in St Pe ters burg 
(Pe tro grad) did not gi ve sup port for cre a tion of uni ted na ti o nal 
sta te of all Serbs. At such a way, af ter March 1917 and det hro ne-
ment of the Rus sian Em pe ror Nic ho las II an idea of a Gre a ter Ser-
bia was not sup por ted by any of Gre at Po wers du ring the war.22 In 
the ot her words, hi sto ri cally and na tu rally, only Im pe rial Ort ho-
dox Rus sia was in te re sted in cre a tion and exi sten ce of a Gre a ter 
Ser bia – a sta te to be un der the Rus sian pro tec to ra te.23 N. Pa šić’s 
main war-ti me task of the King dom of Ser bia, ba sed on a sup-
port by the Im pe rial Rus sia, di sap pe a red when the new Rus sian 
Pro vi si o nal Go vern ment dec la red on March 24th, 1917 that Rus sia 

21 A. Trum bić, “Ne ko li ko ri je či o Krf skoj de kla ra ci ji”, Bul le tin Yougo sla ve,  No. 26, 
No vem ber 1st,  1917, JugoslavenskiOdbor uLondonu, Za greb: JA ZU, 1966, p. 
167.

22 The main fi gu re in the 1917 Fe bru ary/March Re vo lu tion in Rus sia was Ale xan der 
Fyodo ro vich Ke rensky (1881−1970). He was a mem ber of a mo de ra te So ci a list 
party – Tru do viks. In the new Rus sian Pro vi si o nal Go vern ment he be ca me a Mi ni-
ster of Ju sti ce and la ter a Mi ni ster of War. He was born in Ulyanovsk li ke Vla di mir 
Ilich Le nin and was of the sa me et hni city as Le nin was. Beyond the 1917 Fe bru ary/
March Re vo lu tion in Rus sia was the Bri tish di plo macy, whi le beyond the 1917 Oc-
to ber/No vem ber Re vo lu tion, led by Le nin, was Ger many.

23 Abo ut the first se ri o us Ser bian plan to call Rus sia to be co me the pro tec tor of uni ted 
na ti o nal sta te of the Serbs, see: Vla di slav B. So ti ro vić, “The Me mo ran dum (1804) 
by the Kar lov ci Me tro po li tan Ste van Stra ti mi ro vić”, SerbianStudies:Journalof
theNorthAmerican Society for Serbian Studies, vol. 24, № 1−2, Blo o ming ton, 
2010, pp. 27−48.



VladislavB.Sotirovic THE1917CORFUDECLARATION...

52

wants to cre a te aro und Ser bia one “strongly or ga ni sed Yugo sla via 
- as a bar ri er aga inst the Ger man aspi ra ti ons”24, but not a Gre a ter 
Ser bia with the sa me fun ction as Yugo sla via. In one word, the Im-
pe rial Ort ho dox Rus sia, as the only sup por ter of the idea of a Gre-
a ter Ser bia, did not exist anymo re, and for that real fact the Pri me 
Mi ni ster of Ser bia had to adapt his post-war po li ti cal plans to the 
new po li ti cal re a lity in Euro pe af ter the 1917 Rus sian Fe bru ary/
March Re vo lu tion.25 It me ans that the al ter na ti ve “Yugo slav” op-
tion of sol ving the Ser bian na ti o nal qu e sti on af ter the war be ca me 
op ti mal re a lity for the Go vern ment of Ser bia in the spring 1917, 
li ke wi se for the Yugo slav Com mit tee as well. 

In the ca se of N. Pa šić, it is ob vi o us that the 1917 Fe bru-
ary/March Rus sian Re vo lu tion was the cru cial re a son to chan ge 
an at ti tu de abo ut Ser bia’s war aims as he fi nally ga ve up idea to 
cre a te a Gre a ter Ser bia and the re fo re ac cep ted idea of cre a tion 
of a com mon So uth Sla vic sta te. Ho we ver, in or der to ful fil this 
new goal he had to di rectly ne go ti a te with the re pre sen ta ti ves of 
the Yugo slav Com mit tee, i.e., with the Cro ats. Ne vert he less, it 
was only one out of three real re a sons to bring to get her in the 
Cor fu island in Ju ne−July 1917 aro und the ta ble of ne go ti a ti ons 
the Go vern ment of Ser bia and the Yugo slav Com mit tee. The se-
cond re a son, or bet ter to say a dan ger, be ca me the pos si bi lity to 
pre ser ve the Dual Mo narchy of Austria-Hun gary af ter the war in 
so me re ar ran ged in ner-ad mi ni stra ti ve po li ti cal form. The po int 
was that for both Ser bia and the Yugo slav Com mit tee any kind of 
pre ser va tion of Austria-Hun gary af ter the war was unac cep ta ble 
po li ti cal so lu tion. The pro blem was that this idea from the si de 
of the So uth Slavs in the Dual Mo narchy emer ged again on May 
30th, 1917 when the “Yugo slav” de pu ti es in the Austro-Hun ga rian 
Par li a ment (the “Yugo slav Club”) de man ded re con struc tion of the 
post-war Dual Mo narchy on the ba ses that all Austria-Hun gary’s 
pro vin ces po pu la ted by the So uth Slavs (the “Yugo slavs”) sho uld 
form a se pa ra te fe de ral part of the Dual Mo narchy “un der the 
scep tre of the Hab sburg dynasty”.26 From this po int of vi ew, the 
Cor fu Con fe ren ce and its Dec la ra tion we re the an swer to the May 

24 A. Man dić, Fragmentizahistorijuujedinjenja, Za greb, 1956, p. 77.
25 JugoslavenskiOdboruLondonu, Za greb: JA ZU, 1966, p. 173.
26 F. Ši šić, DokumentiopostankuKraljevineSrba,HrvataiSlovenaca,1914−1919, 

Za greb 1920, p. 94; B. Pe tra no vić, IstorijaJugoslavije1918−1988, Vol. 1, Be o-
grad: NO LIT, 1988, p. 18.
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Dec la ra tion by the So uth Sla vic de pu ti es in the Austria-Hun gary’s 
Par li a ment. The third re a son for con vo ca tion of the Cor fu Con fe-
ren ce was di plo ma tic mis sion to the En ten te po wers and its al li es 
by Six te de Bo ur bon, a brot her-in-law of the last Austro-Hun ga-
rian ru ler (Em pe ror Char les I of Austria and King Char les IV of 
Hun gary, 1916−1918), with re gard to the pos si bi lity of sig ning a 
se pa ra te pe a ce tre aty with the En ten te by the Dual Mo narchy and 
at such a way to pre ser ve ter ri to rial in te grity of the Dual Mo-
narchy af ter the war. The re fo re, the Cor fu Dec la ra tion was po li ti-
cal de mon stra tion by the Go vern ment of Ser bia and the Yugo slav 
Com mit tee aga inst any di plo ma tic at tempt to pre ser ve the Dual 
Mo narchy af ter the war with the So uth Sla vic pro vin ces. Ho we-
ver, in or der to suc ceed in the ir an ti-Austro-Hun ga rian plans, Ser-
bia and the Yugo slav Com mit tee  had to ac hi e ve bi la te ral agre e-
ment for the sa ke to ha ve a com mon po li ti cal plat form be fo re the 
En ten te po wers.27

The Ita lian di plo ma tic and mi li tary cam pa ign in Al ba nia 
and Epi rus in the spring of 1917 was the last re a son for con vo-
ca tion of the Cor fu Con fe ren ce, which re sul ted in sig ning of the 
Cor fu Dec la ra tion. At that ti me, both Ser bia and the Yugo slav 
Com mit tee we re un der the me na ce by the Ita lian ter ri to rial aspi-
ra ti ons in the We stern Bal kans. As it was no ti ced ear li er, the 
Yugo slav Com mit tee was esta blis hed in 1915 in or der to pro tect 
one part of the Yugo slav (Cro at and Slo ve nian) lands from the Ita-
lian ter ri to rial de mands. Ho we ver, at that ti me the ter ri tory of the 
King dom of Ser bia was not in dan ger eit her from the Ita lian ter-
ri to rial aspi ra ti ons or the Ita lian di plo ma tic and mi li tary in flu en-
ce in the Cen tral-So ut hern Bal kans. That was one of the re a sons 
why Ser bia was not in a hu rry to ma ke a fi nal agre e ment con cer-
ning the cre a tion of Yugo sla via with the Yugo slav Com mit tee. 
Ne vert he less, in the spring of 1917, along si de with the Yugo slav 
Com mit tee, the Royal Go vern ment of Ser bia was as well as un der 
strong Ita lian thre at as the Ita lian di plo ma tic and mi li tary ac ti vi-
ti es in Al ba nia and Epi rus – the ter ri to ri es in the ne ig hbo ur hood 
of the King dom of Ser bia. It me ans that the sta te’s ter ri tory and 
the bor ders of Ser bia we re in a qu e sti on for the ti me af ter the war.

27 A. Н. Драг нић, Србија,НиколаПашићиЈугославија, Бе о град: На род на ра ди-
кал на стран ка, 1994, p. 128. 
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The first sta te ment abo ut the Ita lian po li ti cal ac ti vi ti es in 
Al ba nia and Epi rus, as a thre at for Ser bia, was sent to Ser bia’s Re-
gent A. Ka ra đor đe vić, by Ser bian vi ce-con sul in Sa lo ni ka, Ni ko la 
Jo va no vić, on March 3rd, 1917. Ac cor ding to him, the Ita lian plan 
was to unify Al ba nia ac cor ding to the Al ba nian cla ims on the ir 
et hnic rights. At that mo ment so me Al ba nian et hnic lands (cla i-
med by the Al ba nian pro pa gan da to be only Al ba nian) ha ve been 
un der the Ita lian mi li tary oc cu pa tion, and un der po li ti cal pro tec-
to ra te of Ro me. In fact, ac cor ding to the re port, a newly post-war 
Al ba nia was to be in fact a Gre a ter Al ba nia, en lar ged at le ast with 
Ko so vo-Me to hia and the We stern Ma ce do nia (and most pro bably 
with the Gre ek So ut hern Epi rus), i.e., with the ter ri to ri es in clu ded 
in to Ser bia and Mon te ne gro af ter the Bal kan Wars 1912–1913. 
The Ser bian vi ce-con sul tho ught that Italy wants to cre a te a Gre-
a ter Al ba nia as the ba sis for the Ita lian po li ti cal-eco no mic post-
war in flu en ce at the area of the So ut hern Bal kans (ba si cally as 
the Ita lian co lony as a sub sti tu tion for the lost Et hi o pia in 1896). 
The Ser bian aut ho ri ti es ha ve been in strong opi nion that a Gre a ter 
Al ba nia un der the Ita lian pro tec to ra te wo uld be a to tally ho sti le 
to wards Ser bia. In ad di tion, the north-we stern Gre ek pro vin ce of 
the So ut hern Epi rus was for the Ita li ans only the “qu e sti on of the 
Gre at Po wers, but not the qu e sti on of Gre e ce”.28 Only fi ve days 
la ter, N. Pa šić sent a te le gram to the Re gent Ale xan der with in for-
ma tion that one Ita lian ge ne ral ga ve an an ti-Ser bian spe ech in Al-
ba nian town of Ar gi ro ca stro cri ti ci sing Esad-Pas ha’s pro-Ser bian 
po licy.29 At that mo ment Esad-Pas ha was only Al ba nian le a der 
who co-ope ra ted with the Ser bian Go vern ment among all Al ba-
nian po li ti cal le a ders. The Ser bian am bas sa dor in At hens, Ži vo jin 
Ba lug džić, in for med his Go vern ment on April 8th, 1917 that an 
agre e ment upon Al ba nia bet we en Italy and Fran ce was ac hi e ved 
in Pa ris. Ac cor ding to this agre e ment, Italy wo uld get ter ri to rial 
con ces si ons in the So ut hern Al ba nia and Epi rus in re turn for the 
Ita lian sup port of the En ten te po licy to wards Gre e ce.30

That Italy was ma king a se ri o us thre at for Ser bia in re la-
tion to Al ba nia and Epi rus in the first half of 1917 was fi nally 

28 AрхивЈугославије, Бе о град, Кан це ла ри ја Њ. В. Кра ља, Ф-2.
29 AрхивЈугославије, Бе о град, Збир ка Јо ва на Јо ва но ви ћа Пи жо на, 80-9-44. Esad-

Pas ha was an Al ba nian fe u dal lord and po li ti cian who si ded on the Ser bian si de 
du ring the First World War.

30 AрхивЈугославије, Бе о град, Кан це ла ри ја Њ. В. Кра ља, Ф-2.
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ap pro ved on Ju ne 3rd, 1917 when the Ita lian ge ne ral Fer ra ro, un der 
in struc ti ons gi ven by his go vern ment, proc la i med the Ita lian pro-
tec to ra te over Al ba nia. Ac cor ding to N. Pa šić’s cir cu lar no te sent 
to Fran ce, Uni ted King dom, Rus sia and the U.S.A., this proc la ma-
tion was aga inst the axi oms adop ted by the En ten te sta tes that this 
war was fo ught aga inst the Ger man im pe ri a lism and mi li ta rism 
for the prin ci ple of the self-de ter mi na tion of the na ti ons. N. Pa šić 
no ti ced that this Ita lian proc la ma tion was aga inst the “vi tal in te-
rests of the Ser bian pe o ple” for the ir fu tu re, but al so and aga inst 
the “vi tal in te rests of the Ser bian sta te”.31 In fact, he was afraid 
that Italy co uld clo se Ser bia’s exit to the sea via the Mo ra va-Var-
dar val ley. At the end of Ju ne 1917, du ring the Cor fu Con fe ren ce, 
N. Pa šić con fir med that Italy was wor king aga inst Esad-Pas ha, 
Ser bia and Gre e ce by ma king two Al ba nian go vern ments – the 
nort hern and the so ut hern ones.32 For the Go vern ment of Ser bia it 
was to tally cle ar that the Ita lian di plo macy was wor king aga inst 
the in te rests of the So uth Slavs in July 1917, what was again con-
fir med in De cem ber 1917. Ta king in to ac co unt the in for ma tion 
gi ven by Ser bia’s am bas sa dor in Lon don, Jo van M. Jo va no vić, to 
the Re gent Ale xan der I, only Italy was aga inst the So uth Sla vic 
uni fi ca tion among all En ten te mem bers. It has to be no ti ced that 
the Ita li ans had three cru cial prin ci ples of the ir Bal kan po licy: 1) 
Sacroegoismo Italiano; 2) not to al low a to tal di smem ber ment 
of Austria-Hun gary un der the prin ci ple of the self-de ter mi na tion 
of the na ti ons; and 3) not to al low a cre a tion of a sin gle So uth 
Sla vic sta te.33 Ac cor ding to the in for ma tion gi ven by J. M. Jo-
va no vić from De cem ber 1917, the Ita lian po li ti ci ans aro und the 
Ita lian Pre mi er Vit to rio Em ma nu el le Or lan do (1860–1952) in the 
Ita lian go vern ment wan ted to oc cupy Dal ma tia for Italy,34 to cre a-
te a small Ser bia, and to thwart the So uth Sla vic uni fi ca tion. This 
Or lan do’s po li ti cal ori en ta tion was pro-Ger ma nic and na tu rally 
an ti-Ser bian.35

31 AрхивСрбије,Бе о град, МИД КС, По ли тич ко оде ље ње, “На ша но та по во дом 
про кла ма ци је ита ли јан ског про тек то ра та над Ал ба ни јом“ – Ни ко ла Па шић, 
30. мај 1917. г. (old style), p. 182.

32 AрхивЈугославије, Бе о град, Збир ка Јо ва на Јо ва но ви ћа Пи жо на, 80-9-44.
33 AрхивЈугославије, Бе о град, Кан це ла ри ја Њ. В. Кра ља, Ф-2.
34 The Ita lian cla ims on both Is tria and Dal ma tia we re strongly ba sed on Ita lian hi sto-

ric and et hnic rights. On this is sue, see: L. Mon za li, TheItaliansofDalmatia:From
ItalianUnificationtoWorldWarI, To ron to: Uni ver sity of To ron to Press, 2009.

35 AрхивЈугославије, Бе о град, Кан це ла ри ја Њ. В. Кра ља, Ф-2.
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The Ita lian ter ri to rial aspi ra ti ons as well as its di plo ma tic 
and mi li tary thre at at the Bal kan Pe nin su la was for both Ser bia’s 
Go vern ment and the Yugo slav Com mit tee one of the most im por-
tant re a sons to con vo ke the Cor fu Con fe ren ce. Both of them wan-
ted to ma ke pu blicly known that one sin gle and vi go ro us So uth 
Sla vic sta te wo uld be cre a ted on the cen tral and we stern parts of 
the Bal kans which co uld de fend it self from the Ita lian pres su re. 
Con se qu ently, the Yugo slav Com mit tee wo uld pre ser ve the So-
uth Sla vic Adri a tic lit to ral, whi le Ser bia’s Go vern ment wo uld be 
in po si tion to pre ser ve the So uth Sla vic ter ri to ri es of the We stern 
Ma ce do nia and Ko so vo-Me to hia. It is in te re sting to no ti ce that 
the Cor fu island, as a con fe ren ce me e ting pla ce, was lo ca ted just 
bet we en Al ba nia and Epi rus – two ter ri to ri es un der a stron gest 
Ita lian po li ti cal-mi li tary pres su re at that ti me.

3.Oppositeconceptionsabouttheprocessofthe
Yugoslavunificationandtheinternalpolitical

or ga ni sa tion of the new sta te

Be fo re his co ming to the Cor fu island for the ne go ti a ti ons 
with the Go vern ment of Ser bia A. Trum bić met in Ni ce Sto jan 
Pro tić, the for mer Mi ni ster in the Go vern ment of Ser bia and at 
that ti me a re pre sen ta ti ve of this Go vern ment in the Yugo slav 
Com mit tee. The ir con sul ta ti ons en ded by ma king the mu tual draft 
abo ut the ba sic su bjects for the co ming di scus si ons in the Cor fu 
island. Ho we ver, they did not ma ke any fi nal con clu sion abo ut the 
su bjects of the fu tu re ne go ti a ti ons as they ha ve not been aut ho ri-
sed to do it. That was a re a son that they in Ni ce only agreed abo ut 
the main qu e sti ons to be di scus sed at the Cor fu island whe re the 
Go vern ment of Ser bia was exi led af ter the mi li tary col lap se of 
Ser bia in the autumn 1915. 

The Go vern ment of Ser bia on its ses sion on Ju ne 14th, 1917 
de ci ded to of fi ci ally ne go ti a te with the Yugo slav Com mit tee. Ho-
we ver, ac cor ding to the Royal Go vern ment of Ser bia, fun da men-
tal qu e sti ons abo ut the fi nal type of the in ter nal po li ti cal or ga ni-
sa tion of the fu tu re So uth Sla vic sta te had to be agreed af ter the 
war but not du ring the Cor fu Con fe ren ce. The re fo re, the Go vern-
ment of Ser bia de ci ded to re cog ni se the Yugo slav Com mit tee as 
an im por tant fac tor in a pro cess of cre a tion of Yugo sla via but not 
as a re pre sen ta ti ve-po li ti cal in sti tu tion of the So uth-Sla vic pe o ple 
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from the Dual Mo narchy of Austria-Hun gary.36 Du ring the Cor fu 
Con fe ren ce a Pre si dent of the Yugo slav Com mit tee A. Trum bić 
de man ded that this or ga ni sa tion sho uld be re cog ni sed by Ser bia 
as an of fi cial re pre sen ta ti ve Go vern ment of all So uth-Slavs in the 
Dual Mo narchy but this de mand was re jec ted by N. Pa šić.37 Du-
ring the Cor fu ne go ti a ti ons an in ten tion by the Go vern ment of 
Ser bia was to pre sent the “Yugo slav qu e sti on” as the in ter na ti o nal 
pro blem as well as.38 

It is very im por tant to no ti ce that du ring the Cor fu Con fe-
ren ce the op po si te con cep ti ons abo ut sol ving of the “Yugo slav qu-
e sti on” did not exist. Na mely, the re is an opi nion at the Yugo slav 
hi sto ri o graphy that du ring the Cor fu Con fe ren ce one con cep tion 
was advo ca ted by N. Pa šić’s in a form of a Gre a ter Ser bia, i.e., 
Yugo sla via wit ho ut Slo ve nes and Cro ats whi le the op po si te con-
cep tion was advo ca ted by the Yugo slav Com mit tee as the uni fi-
ca tion of all Yugo slav lands in to a sin gle sta te. Ho we ver, Ser bia’s 
Pri me Mi ni ster con clu ded al ready be fo re the Cor fu Con fe ren ce 
that a li be ra tion and uni fi ca tion of all Yugo slav pe o ple and the ir 
lands in to a sin gle sta te sho uld be re a li zed at the end of the war 
but not a Gre a ter Ser bia. He fi nally ac cep ted the idea of Yugo sla-
via in stead of a Gre a ter Ser bia un der both the new in ter na ti o nal 
cir cum stan ces af ter the 1917 Fe bru ary/March Rus sian Re vo lu tion 
and the pres su re by Ser bia’s par li a men tary op po si tion. The re fo re, 
the uni fi ca tion of the So uth Sla vic pe o ple in to a sin gle sta te and 
po li ti cal form of such sta te we re the to pics on the agen da of the 
Cor fu Con fe ren ce.   

One of the ba sic pro blems du ring the Cor fu ne go ti a ti ons 
bet we en the Yugo slav Com mit tee and the Go vern ment of Ser-
bia was a qu e sti on abo ut the na me of a new sta te of the So uth-
Slavs. The fi nal agre e ment upon this qu e sti on was to be the sta te 
of the “Serbs, Cro ats and Slo ve nes”,39 but not “Yugo sla via” for 

36 The Go vern ment of Ser bia was in fact tre a ting the Yugo slav Com mit te as its own 
pro pa gan da agency in Euro pe for the very re a son that the com mit tee was ma inly 
fi nan ci ally sup por ted by Ser bia.

37 Ђ. Ђ. Стан ко вић, Никола Пашић и југословенско питање, vol. II, Бе о град: 
БИГЗ, 1985, p. 181. 

38 Д. Јан ко вић, ЈугословенскопитањеиКрфскадекларација, Бе о град, 1967, p. 
197.

39 The sta te’с cul tu ral po licy bet we en 1918 and 1941 was put wit hin such iden tity fra-
me (see: Љ. Ди мић, КултурнаполитикауКраљевиниЈугославији1918–1941, 
vol. I–III, Be o grad: Сту бо ви кул ту ре, 1997). 
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two re a sons. Firstly, such na me of the sta te was an ex pres si on of 
a com monly ac cep ted the ses by both ne go ti a ting si des, but ma-
inly for po li ti cal re a son, that the Serbs, Cro ats and Slo ve nes are 
the “three-na mes na tion” (the sa me na tion just with three dif fe-
rent na mes). Se condly, N. Pa šić was ex tre mely re ser ved to wards 
the terms “Yugo sla via”, “Yugo slavs” and “Yugo slav” as it was 
ori gi nally the et hno-na me for the So uth Slavs of the Dual Mo-
narchy used by the Austro-Hun ga rian aut ho ri ti es, but al so and a 
pro pa gan da ter mi no logy mi su sed by Vi en na and Bu da pest as a 
synonym for a Gre a ter Ser bia to be esta blis hed at the ru ins of the 
Dual Mo narchy.40 N. Pa šić him self did not in sist on the con cept of 
na ti o nal plu ra lism, as an op po si te to the na ti o nal uni tary sta te fa-
vo u red by the Yugo slav Com mit tee as he wan ted to pre ser ve Ser-
bian na ti o nal na me as a part of the na me of the new sta te. He did 
not want to re pla ce a na me of the Serbs by so me “ar ti fi cial” one 
li ke the So uth Slavs, Yugo sla via or the Yugo slavs. A fact was that 
only the Serbs had at that ti me in in de pen dent sta tes (Ser bia and 
Mon te ne gro)41 among all Yugo slavs and exactly the Serbs ha ve 
been the most hi sto ric na tion among all of tho se who had to cre-
a te Yugo sla via af ter the war. Up to that ti me (and la ter as well as) 
Ser bia as the co un try mostly suf fe red du ring the First World War 
among all sta tes in vol ved in the con flict ta king in to con si de ra tion 
ma te rial da ma ge and the loss of po pu la tion in per cents. For the se 
re a sons, N. Pa šić was in strong opi nion that Ser bia and the Serbs 
de ser ved to pre ser ve the ir own na ti o nal na me wit hin the of fi cial 
na me of the new sta te af ter the war ta king in to con si de ra tion and 
the fact that Ser bia had the cru cial po li ti cal ro le in the pro cess of 
uni fi ca tion as the “Yugo slav Pi ed mont”. 

The Go vern ment of Ser bia and the Yugo slav Com mit tee 
had op po si te at ti tu des and abo ut much mo re im por tant qu e sti on 
that was of the in ter nal po li ti cal form and or ga ni sa tion of the new 

40 B. Pe tra no vić, IstorijaJugoslavije1918−1988, Vol. 1, Be o grad: NO LIT, 1988, p. 
17. The Cro a tian hi sto ri ans Dra gu tin Pa vli če vić and Ivo Pe rić cla im that all Ser bia’s 
go vern ments du ring the last hun dred years (with N. Pa šić’s war-ti me go vern ment 
on the first pla ce) had for the ir ul ti ma te na ti o nal goal a cre a tion of a Gre a ter Ser bia 
(D. Pa vli če vić, PovijestHrvatske.Drugo,izmijenjenoiproširenoizdanje, Za greb, 
2000, p. 307; I. Pe rić, PovijestHrvata, Za greb, 1997, pp. 209–232).

41 At that ti me over whel ming ma jo rity of the ci ti zens of Mon te ne gro we re dec la ring 
them sel ves as et no lin gu i stic Serbs. Abo ut the et hnic and na ti o nal iden tity of the 
Mon te ne grins, see: M. Glo ma zić, EtničkoinacionalnobićeCrnogoraca, Be o grad: 
Pan pu blik, 1988.
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sta te as the Yugo slav Com mit tee was in fa vo ur of the re pu blic and 
fe de ra tion, whi le N. Pa šić in si sted on the mo narchy with the Ka-
ra đor đe vić dynasty and cen tra li zed in ter nal po li ti cal ad mi ni stra-
tion of the sta te.  Wit ho ut any do ubt, the qu e sti on abo ut re pu blic 
or mo narchy and fe de ra li za tion or cen tra li za tion of the fu tu re sta-
te of the Yugo slavs was the cru cial pro blem to be sol ved not only 
du ring the ne go ti a ti ons bet we en the Yugo slav Com mit tee and the 
Royal Ser bian Go vern ment in Cor fu in 1917 but even du ring the 
first years of the King dom of Serbs, Cro ats and Slo ve nes. With 
re gard to this pro blem it is im por tant to pre sent a let ter writ ten 
by Gi ul lio Gaz za ri, a mem ber of the Yugo slav Com mit tee, to the 
Pre si dent of the Yugo slav Com mit tee, on April 20th, 1917. In the 
let ter G. Gaz za ri emp ha si sed that so me Ser bian po li ti ci ans, li ke 
Pro tić, Ne šić and Jo va no vić, ha ve opi nion that the fe de ral prin ci-
ple was the best po li ti cal form for the fu tu re Yugo slav sta te. Ac-
cor ding to the let ter, even N. Pa šić him self was mo re and mo re in-
cli ning to the idea of the fe de ral form of the com mon sta te in stead 
of the cen tra li zed one, but the he ir to the thro ne (re gent Ale xan der 
I) un der the in flu en ce of the co urt’s ca ma ril la pre fer red the cen-
tra li za tion of the sta te. G. Gaz za ri wro te that it was the cru cial 
re a son for the he ir to the thro ne to sup port the cen tra li zed form of 
the sta te du ring the Cor fu ne go ti a ti ons.42 The re fo re, it co mes that 
the stron gest op po nent to the fe de ral con cept of the fu tu re com-
mon Yugo slav sta te was a re gent of Ser bia, Ale xan der I, but not 
her Pri me Mi ni ster.43 

F. Su pi lo was among all mem bers of the Yugo slav Com mit-
tee the stron gest sup por ter of the idea that Cro a tia sho uld ha ve 
a spe cial auto no mo us sta tus wit hin the new sta te. On the ot her 
hand, he was in a strong opi nion that the Yugo slav sta te sho uld be 
or ga ni sed as a fe de ral or con fe de ra te sta te. In con trast to the Pri-

42 Ar hiv JA ZU, Za greb, FondJugoslavenskogOdbora, fasc. 30, doc. No. 29. 
43 Ho we ver, for the fe de ral form of the new sta te did not exist a gre at in te rest even 

among many mem bers of the Yugo slav Com mit tee for the very re a son to avoid 
the clash bet we en two op po si te con cepts of Yugo sla via’s fe de ra li za tion: a Gre a ter 
Cro a tia vs. a Gre a ter Ser bia. The re fo re, ac cor ding to A. Trum bić’s bi o grap her, An te 
Smith-Pa ve litch, even A. Trum bić was not so ar dent advo ca te of the fe de ra li za tion 
of the Yugo slav sta te du ring the war-ti me for the very re a son that N. Pa šić co uld 
use this idea in or der to pro mo te and fi nally cre a te a Gre a ter Ser bia as one and the 
big gest fe de ral unit (out of three) of Yugo sla via. Sub se qu ently, a Gre a ter Ser bia, as 
one of three fe de ral units of Yugo sla via, wo uld be a do mi nant po li ti cal fac tor in the 
co un try (Ђ. Ђ. Стан ко вић, НиколаПашићијугословенскопитање, vol. I, Бе о-
град: БИГЗ, 1985, p. 213).
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me Mi ni ster of Ser bia, who was a strong sup por ter of the cen tra-
list in ter nal or ga ni sa tion of the new sta te ar gu ing that any kind of 
the in ner (con)fe de ral ar ran ge ment wo uld fi nally lead to de sta bi li-
sa tion of the sta te struc tu re.44 F. Su pi lo be ca me a main sup por ter 
of the idea of fe de ra li za tion of the co un try af ter the uni fi ca tion. 
His idea of fe de ra lism was an ti ci pa ted by hi sto ri cal pro vin ci a lism 
that he used as a ba sis for the cre a tion of the fol lo wing fi ve fe de ral 
units wit hin the new sta te: 1) Ser bia with Ma ce do nia and Voj vo di-
na; 2) Cro a tia with Sla vo nia and Dal ma tia; 3) Slo ve nia; 4) Bo snia 
and Her ze go vi na; and 5) Mon te ne gro. Con se qu ently, Yugo sla via 
wo uld ha ve the in ner ad mi ni stra ti ve or ga ni sa tion si mi lar to the 
Dual Mo narchy of Austria–Hun gary af ter the Aussgleich (set tle-
ment bet we en Austri ans and Hun ga ri ans) in 1867, with the le a-
ding ro le in Yugo slav po li tics played by the Serbs and Cro ats.45

The Yugo slav Com mit tee’s stand po int on the pro cess of 
uni fi ca tion had as the cru cial aim to pro tect the Cro a tian na ti o nal 
in te rest, as well as the in te rests of Cro a tia as a hi sto ri cal land with 
auto no mo us rights. F. Su pi lo was the most im por tant “de fen der” 
of the Cro a tian na ti o nal in te rests du ring the pro cess of uni fi ca-
tion. His main po li ti cal con cep tion was a “unity of the Cro ats”, or 
as he was saying the “we stern part of our pe o ple” (i.e. the So uth 
Slavs), what me ans that all So uth Sla vic lands east ward from the 
Alps and west ward from the Ri ver of Dri na ha ve to be the parts 
of Cro a tia. For that re a son F. Su pi lo re qu e sted a ple bi sci te abo ut 
uni fi ca tion with Ser bia and Mon te ne gro not only in Cro a tia but 
in all Austro–Hun ga rian Yugo slav pro vin ces for “par ti cu lar and 
po li ti cal re a sons”.46 He was su re that only Bač ka and the So ut hern 
Ba nat wo uld opt for Ser bia, whi le the rest of the Yugo slav lands 
wit hin the Dual Mo narchy (Bo snia, Her ze go vi na, Cro a tia, Slo ve-
nia, Sla vo nia, Is tria, Dal ma tia) wo uld cho o se Cro a tia. The Yugo-

44 “Бе ле шке са сед ни це Крф ске кон фе рен ци је”, Новиживот, vol. IV, 5. јун 1917. 
г., Бе о град, 1921.

45 Dif fe ren ce bet we en F. Su pi lo’s and J. B. Ti to’s ar ran ge ment of the in ner ad mi ni-
stra ti ve struc tu re of the co un try was that the Com mu nist le a der (of the Cro at and 
Slo ve ne Ro man Cat ho lic ori gin) cre a ted ad di ti o nal sixth fe de ral unit – Ma ce do nia, 
ac cor ding to the ge ne ral at ti tu de con cer ning the na ti o nal iden ti ti es at the Bal kans by 
the Com min tern.

46 D. Še pić, Italija,savezniciijugoslovenskopitanje1914–1918, Za greb, 1970, pp. 
141–142, 170–171; Dr. N. Sto ja no vić, JugoslovenskiOdbor.ČlanciiDokumenti, 
Za greb, 1927, pp. 15, 43. F. Su pi lo was in strong opi nion that Ser bia re qu i red Cro-
a tian and Slo ve nian ter ri to ri es as a com pen sa tion for her lost ter ri to ri es to Bul ga ria 
in 1915 (the Var dar Ma ce do nia, part of Ko so vo and the Eastern Ser bia). 
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slav Com mit tee, in con trast to the Royal Go vern ment of Ser bia, 
sup por ted an idea of ple bi sci te as one of the most le gi ti ma te, ju-
sti fi a ble and pro per ways for uni fi ca tion of the So uth Slavs in-
to a com mon sta te. It me ans that the Yugo slav pe o ple had to be 
asked to de ci de upon the ir own fa te af ter the war.47 For F. Su pi lo, 
an agre e ment abo ut Cro a tian con fe de ra te sta tus wit hin the fu tu re 
com mon sta te with Ser bia and Mon te ne gro was a star ting po int 
in the pro cess of cre a tion of Yugo sla via.48 He di vi ded po li ti cal su-
bjects con cer ning the uni fi ca tion on two parts: 1) Cro a tia and 2) 
Ser bia with Mon te ne gro. Ac cor ding to him, Cro a tia had to ha ve 
a le a ding po li ti cal ro le among the Austro-Hun ga rian So uth Slavs, 
whi le Ser bia had to ha ve the sa me ro le among the Yugo slavs out-
si de the Dual Mo narchy. His de mand, which be ca me as well as 
the main de mand by the most of the Yugo slav Com mit tee’s mem-
bers, was that the uni fi ca tion had to be ac com plis hed on the equ al 
le vel bet we en Ser bia’s Go vern ment and the Yugo slav Com mit tee, 
be ca u se any ot her way wo uld be a do mi na tion of “Ser bo-Ort ho-
dox ex clu si vity”.49 The Pre si dent of the Yugo slav Com mit tee, Dr. 
A. Trum bić, sum ma ri sed the who le is sue of the pro cess (the way) 
of uni fi ca tion in to two po ints: the uni fi ca tion co uld be re a li sed 
eit her with a li be ra tion of the Yugo slav lands in Austria-Hun gary 
and the ir in cor po ra tion in to Ser bia, or it co uld be do ne with the 
union of the Serbs, Cro ats and Slo ve nes on the equ al le vel. The 
Yugo slav Com mit tee cho se the se cond op tion. Ho we ver, in both 
op ti ons the So uth Sla vic lands wit hin Austria-Hun gary had to be 
li be ra ted by gre at help of Ser bian army.

Ho we ver, from Ser bia’s po int of vi ew, the main lack of such 
ap pro ach by the Yugo slav Com mit tee was the fact that eit her the 
Com mit tee or the Mon te ne grin Royal Go vern ment in exi le (in 
Ro me) did not ha ve a sin gle sol di er of the ir own to fight for the 
uni fi ca tion in com pa ri son to Ser bia’s 150,000 sol di ers at Sa lo ni ka 
(Ma ce do nian) Front. In the ot her words, the Yugo slav Com mit-
tee re qu i red for it self an equ al po li ti cal po si tion in the uni fi ca tion 
pro cess but only Ser bia had to spill over the blood of her sol di ers 

47 H. Ha nak, TheGovernment,theForeignofficeandAustriaHungary1914–1918, 
New York, 1979, pp. 165–166. 

48 See mo re in: H. Ba er lein, The Birth of Yugo sla via, vol. 1−2, Lon don: Le o nard Par-
sons Ltd., 1922.

49 D. Še pić, Italija,savezniciijugoslovenskopitanje1914–1918, Za greb, 1970, pp. 
106–107.
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(and ci vi li ans in oc cu pied Ser bia) for cre a tion of a sin gle Yugo-
slav sta te. Ser bia even suc ce e ded fi nally to be at back the Cro a tian 
re qu i re ment for the fe de ral type of Yugo sla via by no mi nally ac-
cep ting this idea du ring the ne go ti a ti ons at Cor fu but only un der 
the con di tion that uni ted Ser bian fe de ral unit wit hin Yugo sla via 
wo uld be cre a ted, what me ans that the Cro a tian fe de ral-ter ri to rial 
part is go ing to be com po sed by only one-third of the re qu i red 
lands by the Cro ats, who at any ca se ha ve been well in for med that 
Italy is wil ling to ma ke a deal with Ser bia abo ut the ter ri to rial di-
vi sion of Dal ma tia bet we en Ro me and Bel gra de. 

The stand po int to wards the way of union of the Royal Go-
vern ment of Ser bia was dif fe rent to the Yugo slav Com mit tee’s 
one. Ser bia ne ver of fi ci ally re cog ni sed the Yugo slav Com mit tee 
as a re pre sen ta ti ve in sti tu tion of the So uth Slavs from Austria-
Hun gary. The re fo re, Ser bia played a ro le of only re pre sen ta ti ve si-
de of all Serbs, Cro ats and Slo ve nes be fo re the En ten te sta tes. Mo-
re o ver, espe ci ally for N. Pa šić, the Yugo slav Com mit tee co uld not 
be an equ al part ner with Ser bia’s Go vern ment in the pro cess of 
uni fi ca tion for po li ti cal, mo ral and mi li tary re a sons. The cru cial 
re qu est by the mem bers of the Yugo slav Com mit tee that a ple bi-
sci te abo ut the uni fi ca tion and sta te’s in ner or ga ni sa tion had to be 
or ga ni zed was re jec ted by Ser bia li ke wi se the in ter nal fe de ra list 
sta te or ga ni sa tion fa vo u red by the Yugo slav Com mit tee. Par ti cu-
larly, F. Su pi lo’s idea of fe de ral Cro at pro vin ce wit hin Yugo sla via 
was ne ver ac cep ted by N. Pa šić who al ways was in the opi nion 
that such Cro a tia wo uld be con stantly a corpus separatum and 
“sta te wit hin the sta te”. The cru cial aspect of N. Pa šić’s po licy 
abo ut the pro cess of uni fi ca tion was that Ser bia’s po li ti ci ans sho-
uld be na tu ral re pre sen ta ti ves of all Yugo slavs be fo re the En ten te 
po wers un til the Pe a ce Con fe ren ce. He ju sti fied this re qu i re ment 
by three facts: 1) Ser bia had le gal Go vern ment, 2) Ser bia was in-
ter na ti o nally re cog ni zed sta te, and 3) Ser bia was al lied mem ber 
of the En ten te block. 

The at ti tu de of Ser bia was that if Yugo sla via was to be cre-
a ted, ter ri to rial bor ders had to be cle arly de fi ned bet we en Ser bia, 
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Cro a tia and Slo ve nia50 as N. Pa šić wan ted firstly to unify “all Ser-
bian lands and pe o ple” wit hin one po li ti cal unit and af ter that to 
unify such ter ri tory with ot her Yugo slav lands in to a sin gle sta te. 
It is li kely that the Go vern ment of Ser bia was not in prin ci ple aga-
inst the fe de ral or ga ni sa tion of the new sta te but for Ser bia it was 
unac cep ta ble that if Yugo sla via was to be fe de ra tion, the Ser bian 
po pu la tion wo uld be di vi ded in to se ve ral fe de ral units. In the ot-
her words, only a fe de ral Yugo sla via with three fe de ral units was 
pos si ble: Slo ve nia, Cro a tia and Ser bia. The Ser bian fe de ral unit 
had to em bra ce all “Ser bian pe o ple and lands”.51 Ne vert he less, at 
the Cor fu Con fe ren ce the fe de ral or ga ni sa tion ba sed on this prin-
ci ple was gi ven up, ta king in to ac co unt the fact that “...when we 
star ted to ma ke bor ders we un der stood that it was im pos si ble”, 
as N. Pa šić ex pla i ned to the Par li a ment of the King dom of Serbs, 
Cro ats and Slo ve nes in 1923.52 Even A. Trum bić un der stood that 
in the ca se of the fe de ral or ga ni sa tion of the new sta te on the na-
ti o nal ba sis, a Gre a ter Ser bia (com po sed by all Serbs and Ser bian 
lands) wo uld do mi na te the co un try that be ca me fi nally the cru cial 
re a son for him to re ject the fe de ral pro ject of Yugo sla via du ring 
the Cor fu Con fe ren ce.  

4.TheCORFUdeclaration(july20th,1917)asa
politicalcompromise

The Corfu Conference was held from June 15th to July 
20th, 1917 what means for more than a month. It shows both 
how much the conference was important and how much political 
solutions proposed by the both sides have been different. From 
the side of the Yugoslav Committee as the negotiators came A. 
Trumbić, D. Vasilje-vić, B. Bošnjak, H. Hinković, F. Potočnjak 
and D. Trinajestić. The Kingdom of Serbia was represented by 

50 Ser bia had du ring the who le war much cle ar pic tu re abo ut the bor ders of uni ted 
Ser bia to wards the Hun ga ri ans than to wards the Cro ats. Thus, new Ser bian-Hun ga-
rian post-war bor der sho uld run nort hern from the li ne of Ti mi so a ra-Su bo ti ca-Ma-
ros-Ba ja-Pecs (Д. Ка ла фа то вић, “На ша при мир ја у 1918”, Српскикњижевни
гласник, vol. X, № 7, 1. XII 1923, pp. 511–525).

51 Д. Жи во ји но вић, ДневникадмиралаЕрнестаТрубриџа, Бе о град, 1989, p. 143. 
On the Bri tish po licy with re gards to the cre a tion of Yugo sla via, see: J. Evans, 
GreatBritainandtheCreationofYugoslavia:NegotiatingBalkanNationalityand
Identity, New York: Ta u ris Aca de mic Stu di es, 2008.

52 СпоменицаНиколеПашића1845–1926, Бе о град, 1926, p. 110.
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N. Pašić, M. Ninčić, A. Nikolić, Lj. Davidović, S. Protić, V. Ma-
rinković, M. Đuričić and M. Drašković.53  The basis for discussion 
under the official ti-tle Provisional State Until Constitutional 
Organization was prepared by the Close Bo-ard of five members 
who worked out drafts about the basic problems upon creation 
and organisation of the future state to be solved. 

After very laborious negotiations of more than a month 
both sides signed a common declaration in a form of the basic 
agreement upon a political form of a new state to be proclaimed 
at the very end of the war. The joint Corfu Declaration is the most 
significant legal document about the creation of a single Yugoslav 
state, signed on July 20th, 1917 by two representatives of the Royal 
Serbian Government and the Yugoslav Committee: Nikola Pašić 
and Ante Trumbić.54 The declaration was compo-sed by twelve 
points based on two principles: 1) the principle of national unity 
of the Serbs, Croats and Slovenes, and 2) the principle of self-
determination of the people. Nevertheless, the Corfu Declaration 
did not have constitutional character  as it just re-gulated some of 
the most important questions of the future state. It was only “the 
jo-int statement (declaration) of the representatives of Serbia and 
the Yugoslav Commit-tee with regard to the foundations of the 
common state and about some of its funda-mental principles”.55 

In regard to the question of the internal political-
administrative organisation of the future state the most important 
point was that the state of the Serbs, Croats and Slovenes will be 
a constitutional, democratic and parliamentary monarchy under 
the Karađorđević dynasty, “which has always shared the feelings 
of the nation and has placed the national will above all else”.56  
This point of the declaration was a great po-litical victory of 

53 The na ti o nal struc tu re of the con fe ren ce on its se cond ses sion, when it had the 
gre a test num ber of the par ti ci pants was: the Serbs 11, the Cro ats 4 and 1 Slo ve ne 
(Д. Јан ко вић, ЈугословенскопитањеиКрфскадекларација, Бе о град, 1967, pp. 
201−206).

54 Ac cor ding to the Cro a tian hi sto rian Fer do Ši šić, N. Pa šić sig ned the do cu ment as 
„Ser bian Pri me Mi ni ster and Mi ni ster for Fo re ign Af fa irs“, whi le A. Trum bić did 
the sa me as „Pre si dent of the So ut hern Slav Com mit tee“ (F. Si sic, AbridgedPoliti
calHistoryofRijeka, Fi u me, 1919, Ap pen dix, p. LXXV).

55 Д. Јан ко вић, ЈугословенскопитањеиКрфскадекларација, Бе о град, 1967, pp. 
228−292.

56 S. Tri fu nov ska (ed.), YugoslaviaThroughDocuments:Fromitscreationtoitsdis
so lu tion, Dor drecht−Bo ston−Lon don: Mar ti nus Nij hoff Pu blis hers, 1994, p. 141.
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the Government of Serbia as the idea of republic was rejected. 
There-fore, the Yugoslav Committee accepted the new state as 
a monarchy. In stead of fe-deralization of the country, the local 
autonomies were guaranteed and based on natu-ral, social and 
economic conditions but not on historical or ethnic principles. 
The two alphabets, Cyrillic and Latin, have been proclaimed as 
an equal in public use in the whole country likewise the Orthodox, 
Roman Catholic and Muslim creeds were proc-laimed to be equal 
and will have the same rights in regard to the state. It was proclai-
med as well that “The territory of the Kingdom will include all 
territory in which our people forms the continuous population, 
and cannot be mutilated without endangering the vital interests 
of the community. Our nation demands nothing that belongs to 
ot-hers, but only what is its own. It desires freedom and unity. 
Therefore it consciously and firmly refuses all partial solutions 
of the propositions of the deliverance from Austro-Hungarian 
domination, and its union with Serbia and Montenegro in one sole 
State forming an indivisible whole” (the 8th point).57  Obviously, 
this point of the dec-laration was in fact a great victory of the 
Yugoslav Committee and pointed out aga-inst the articles of the 
secret London Treaty signed on April 26th, 1915. Presumably, the 
army of Serbia at the end of the war had to protect the South 
Slavic (i.e., Croat and Slovene) lands in Dalmatia and Istria 
against the Italian territorial aspirations. Fi-nally, the deputies to 
the national Parliament of the new state will be elected by uni-
versal, direct and secret suffrage. The Constituent Assembly 
would accept a Constitu-tion with numerically qualified majority. 
The Constitution of the Yugoslav state shall be established after 
the conclusion of the peace treaty and it will come into force after 
receiving the Royal sanction. “The nation thus unified will form 
a State of some 12,000,000 inhabitants, which will be a powerful 
bulwark against German aggression and an inseparable ally of all 
civilised States and peoples” (the 12th point).58   

The most important victory of the Yugoslav Committee 
(i.e., the Croat and Slovene politicians as the representatives of the 
South Slavs from the Dual Monarchy) against the Government 
of Serbia at the Corfu Conference was the fact that Serbia did 

57 Ibid., pp. 141−142.
58 Ibid., p. 142.
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not get any privileged position or the veto rights in the new state 
as it was, for in-stance, the case with Prussia in united Germany 
after 1871. The Kingdom of Serbia even, for the sake of creation 
of a single Yugoslav state, cancelled its own internationally 
recognized independence, denied her democratic Constitution, 
national flag and other national symbols.59 N. Pašić denied 
“liberating” role of Serbia during the war and succeeded only to 
impose the monarchical type of the state under the Karađorđe-
vić’s dynasty,60 i.e., under the realm of the Regent-King Alexander 
I from Montene-gro.   

It is false interpretation of the Corfu Declaration by 
some Yugoslav and international historiographers that by this 
declaration Serbia received rights to annex Austro-Hungarian 
territories settled by the South Slavs (Yugoslavs): Slavonia, Banat, 
Croatia, Slovenia, Bosnia, Herzegovina and Dalmatia.61 However, 
according to the text of the Corfu Declaration, the ethnic Serbs 
from the Dual Monarchy were de facto left to be united with 
Serbia and Montenegro into a single Yugoslav state by Zagreb as 
a political centre of the Yugoslav lands from the Dual Monarchy 
of Austria-Hungary. Therefore, on October 29th, 1918 it was 
proclaimed in Zagreb the State of Slovenes, Croats and Serbs 
pretending to have a legal competence over all Yugoslav lands 
from the Dual Monarchy. This state was proclaimed de facto as a 
Greater Croatia with a Croat national and historic flag as the state’s 
one (red-white-blue horizontal tricolour). However, the ethnic 
Serbs were a simple majority in the State of Slovenes, Croats and 
Serbs with the capital in Zagreb – a state declared to exist on the 
Croat ethnic and historic rights formulated by the Croatian Party 
of Rights in the mid-19th century. Ne-vertheless, the State of 
Slovenes, Croats and Serbs were internationally recognized only 
by the Kingdom of Serbia in the spirit of the Corfu Declaration 
when Serbia’s Regent Alexander I read in Belgrade on December 
1st, 1918 a letter of answer to the official delegation which came 
from Zagreb to the act of Proclamation by the Natio-nal Council 

59 JugoslavenskiOdboruLondonu, Za greb: JA ZU, 1966, p. 129. 
60 Ђ. Ђ. Стан ко вић, Никола Пашић и југословенско питање, vol. II, Бе о град: 

БИГЗ, 1985, p. 182; A. Пи са рев, OбразованиеЈугославскогогосударства, Мо-
сква, 1975, pp. 198, 206–208.

61 For in stan ce: К. Елан, ЖивотисмртАлександраIкраљаЈугославије, Бе о град: 
Но во де ло, 1988, p. 27.
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in Zagreb of the unification of the State of Slovenes, Croats and 
Serbs with “the Kingdom of Serbia and Montenegro”.62 

Finally, the Corfu Declaration accepted the idea of 
“compromised national unitary state of three-names nation: the 
Serbs, Croats and  Slovenes”.63  It was the main reason why the 
name of Yugoslavia was rejected and instead of it the official 
name of the new state was proclaimed to be the Kingdom of 
Serbs, Croats and Slovenes.64 

5.Conclusions

1. The 1917 Corfu Declaration was a joint pact between 
the Government of Serbia and the Yugoslav Committee 
for the sake of creation of a single Yugoslav national 
state under the name of the Kingdom of Serbs, Croats 
and Slovenes. The Corfu Declaration was a basis for 
proclamation of such state at the end of the First World 
War and for its first Constitution in 1921.

2. The crucial problems in relation to the internal state’s 
organisation have not been solved by the Corfu 
Declaration. They were left to be finally solved for the 
time after the war, by the Constituent Assembly, which 
should be elected by the universal suffrage. 

3. All Constituent Assembly’s decisions should get the 
royal sanction in or-der to be verified. This meant that 
the monarch had the right of the veto. 

4. For both the Yugoslav Committee and the Government 
of Serbia the most urgent aim was to issue a common 

62 S. Tri fu nov ska (ed.), Yugoslavia Through Documents: From its creation to its
dis so lu tion, Dor drecht−Bo ston−Lon don: Mar ti nus Nij hoff Pu blis hers, 1994, pp. 
147−160. The ge ne ral at ti tu de of Cro a tian hi sto ri o graphy is that Bel gra de was car-
ring on an an ti-Cro at po li tics du ring the who le pe riod of the mo dern hi story for the 
sa ke to esta blish the Ser bian Ort ho dox do mi nan ce over the re gion and to ex plo it 
both the “Ro man-Cat ho lic” and “Mu slim” Cro ats (for in stan ce: J. Ja reb, Polasto
ljećahrvatskepolitike,1895–1945, Za greb, 1995). Ho we ver, con trary to the idea 
of a “Gre a ter Ser bia” the Cro a tian dre am du ring the last two cen tu ri es was not hing 
el se than a cre a tion of a “Gre a ter Cro a tia” (M. Mar ja no vić, HrvatskiPokret.Opaža
njaimislinapragunovoganarodnogapreporodag.1903, Du brov nik, vol. I, 1903, 
p. 48.].

63 JugoslavenskiOdboruLondonu, Za greb: JA ZU, 1966, pp. 178−179.
64 Ne vert he less, the of fi cal na me of the sta te be ca me from Ja nu ary 6th, 1929 the King

dom of Yugo sla via.
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declaration concerning the creation of a single (united) 
South Slavic state, in order to try to protect the Yugoslav 
lands from the Italian territorial aspirations. Therefore, 
some of the most sig-nificant questions with regards to 
the internal state organisation could wait to be resolved 
after the war and especially during the Peace Conference 
when the state borders would be finally established. 

5. The Italian territorial aspirations at the Balkans during 
the First World War were the most important reason for 
a convocation of the Corfu Conference. It can be seen 
from the telegram sent by J. M. Jovanović to the Regent 
Alexander I just after the publishing of the Declaration, 
in which Jovanović noticed that the time for its issuing 
was chosen accurately – when the Italians came to the 
conferences convoked in Paris and London.65 
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ВладиславБ.Сотировић

КРФСКАДЕКЛАРАЦИЈА1917.ИЊЕН
ЗНАЧАЈЗАСТВАРАЊЕКРАЉЕВИНЕСРБА,

ХРВАТАИСЛОВЕНАЦА1918.

Ре зи ме

Циљовогистраживања једадаодговоренаследећа
четиринаучноистраживачкапроблемаувезисаКрфском
декларацијом 1917: 1. разлози за сазивање Крфске конфе
ренцијекаоконференцијекојабитребалодаконачнореши
главнеполитичкепроблемеизмеђуВладеКраљевинеСрби
јеиЈугословенскогодбора,односноизмеђудванајзначајнија
представникаупреговоримаизмеђујужнихСловенатоком
процесауједињењаЈугославијеувремеПрвогсветскограта;
2.природасупротнихполитичкихконцепцијаиставовапре
говарачкихстранауодносунапроцесуједињењаиунутра
шњуорганизацијуновејугословенскедржаве,каонајважни
јегпитањакојетребарешитипрепроглашењајединствене
јужнословенскедржаве;3.тумачењетекстаКрфскедекла
рације1917.каоправногактакојипредстављаспоразумиз
међуЈугословенскогодбораиВладеКраљевинеСрбијекоји
јетребалодабудеконачнополитичкорешењеобликавла
давине,унутрашњеорганизацијеифункционисањановедр
жаве; и 4. значајКрфске декларације 1917 за даљи процес
уједињењајужнихСловена.Радиреализацијециљеваистра
живањакористићеморелевантнеисторијскеизворе,каои
релевантнуисториографскулитературу.Највишепажњеу
овомчланкубићепосвећеносамомтекстуКрфскедеклара
ције, каоосновномисторијскомдокументуостварању за
једничкејужнословенскедржавеујесен1918.
Кључнеречи:Крфскадекларација,Југославија,Југословени,

Балкан,Срби,Хрвати,Словенци,Југословенски
одбор.
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Аppendices

FigureNo.1:TheLondonTreatyofApril26th,1915andthenewItalian
bordersafterthewar
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FigureNo2:LandsofferedtotheKingdomofSerbiaandtheKingdomof
MontenegrobytheEntentepowersaccordingtotheLondonTreatyofApril
26th,1915.Attheexchange,SerbiahadtocedetheVardarMacedoniatoBul
ga ria
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FigureNo.3:TheAlbanianquestionandtheLondonTreatyofApril26th,
1915
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FigureNo4:Theethnographicmapofthe“Yugoslavs”submittedtothe
Paris PeaceConference in 1919 by the representatives of theKingdom of
Serbs,CroatsandSlovenes

 Овај рад је примљен 10. јуна 2014. године а прихваћен за штампу на  
састанку Редакције 18. јула 2014. године.
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ГоранТепшић*

СРП СКО ДЕ МО КРАТ СКО ПИ ТА ЊЕ:  
ИЗ МЕ ЂУ ПО ЛИ ТИЧ КЕ КУЛ ТУ РЕ  

И МЕЂУ НА РОД НОГ 
ИНТЕРВЕН ЦИ О НИ ЗМА

Са же так

Аутор се у овом ра ду ба ви де мо крат ском тран зи ци јом 
и ње ним крај њим ци љем и основ ним ме ри лом успе шно сти 
- уни вер зал ним мо де лом ли бе рал не де мо кра ти је. Он ана ли-
зи ра нор ма тив ни де тер ми ни зам овог мо де ла ко ји и у свом 
про це ду рал ном об ли ку са др жи из ра же ну вред но сну, тј. иде-
о ло шку ком по нен ту. 

Ова кво од ре ђе ње, на мет ну то од стра не За па да, од но-
сно САД и ЕУ, сте кло је по ли тич ки и ака дем ски мо но пол и 
до ве ло до то га да се сви оста ли об ли ци по ли тич ких ре жи-
ма про гла се не де мо крат ским, тј. ауто ри тар ним. Ме ђу тим, 
ли бе рал на де мо кра ти ја се у пост со ци ја ли стич ким зе мља ма 
и оста лим „но вим де мо кра ти ја ма” све ла на Шум пе те ров 
(Jo seph Schum pe ter) кон цепт ком пе ти тив ног ели ти зма, због 
че га је В. Ро бин сон (Wil li am Ro bin son) и од ре ђу је као „де мо-
кра ти ју ни ског ин тен зи те та”, чи ји је основ ни циљ да очу ва 
нео ли бе рал ну еко но ми ју и хе ге мо ни ју тран сна ци о нал не кла се 
и ка пи та ла, као и да спре чи да љу де мо кра ти за ци ју и ма сов-
ни је уче шће гра ђа на у по ли ти ци.
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Основ на хи по те за овог ра да је сте да по ли тич ка кул-
ту ра ни је кључ на пре пре ка де мо кра ти за ци ји у Ср би ји, већ 
ме ђу на род ни „де мо крат ски” ин тер вен ци о ни зам.
Кључ не ре чи: по ли тич ка кул ту ра, гра ђан ско дру штво, ме ђу-

на род ни ин тер вен ци о ни зам, под сти ца ње де мо-
кра ти је (по ли ар хи ја), САД, ЕУ, Ср би ја. 

1. Од по ли тич ке кул ту ре  
до гра ђан ског дру штва

Про блем по ли тич ке кул ту ре стал ни је пра ти лац про у-
ча ва ња де мо кра ти је. Го то во да не ма те о ри је де мо кра ти(за ци)
је, кла сич не или са вре ме не, ко ја се на ди рек тан или ин ди рек-
тан на чин не ба ви и свој стве ним ску пом по ли тич ких ста во ва 
и вред но сти, по пут уме ре но сти, то ле рант но сти, ефи ка сно-
сти или пар ти ци па тив но сти. Зна чај по ли тич ке кул ту ре за 
ис тра жи ва че то ком ше зде се тих и се дам де се тих го ди на XX 
ве ка углав ном је био се кун да ран, али је то ком осам де се тих 
го ди на ова те ма по но во до би ла на зна ча ју, да би у ери „тран-
зи ци је и кон со ли да ци је де мо кра ти је” по ли тич ка кул ту ра по-
вра ти ла цен трал но ме сто. 

У пост ко му ни стич ким зе мља ма, ме сто по ли тич ке кул-
ту ре у струч ној ли те ра ту ри о де мо кра ти за ци ји за у зи ма те ма 
гра ђан ског дру штва. Осла ња ју ћи се пр вен стве но на ра до ве 
Г. Ал мон да и С. Вер бе (Sid ney Ver ba), ауто ри, не рет ко под 
ја ким по ли тич ким ути ца јем, у ову област уво де и сна жну 
нор ма тив ну (иде о ло шку) ди мен зи ју ли бе рал не де мо кра ти је. 
Ус по ста вља ње гра ђан ског дру штва по за пад ном мо де лу се 
по ста вља као основ ни услов раз во ја (ли бе рал не) де мо кра ти је 
и крај њи циљ по ли тич ке тран зи ци је и кон со ли да ци је.

Ор га ни за ци је гра ђан ског дру штва, на во де они, раз ли-
ку ју се од оста лих дру штве них гру па, по то ме што се ба ве 
јав ним, а не при ват ним ин те ре си ма, по свом спе ци фич ном 
од но су пре ма др жа ви (вр ше ње ути ца ја без же ље за пре у зи-
ма њем кон тро ле), и по при вр же но сти плу ра ли зму и раз ли-
чи то сти. Но, кључ ни про блем ова квог од ре ђе ња гра ђан ског 
дру штва је сте пи та ње - да ли ње го ви чла но ви мо ра ју има-
ти ис кљу чи во ли бе ра ли стич ке ста во ве и ин те ре се или не, тј. 
да ли мо ра ју ба шти ни ти иде о ло ги ју (нео)ли бе ра ли зма? Као 
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ми ни ма ли стич ки услов мо гао би се по ста ви ти зах тев да ак-
те ри гра ђан ског дру штва мо ра ју по што ва ти за кон ски оквир, 
пра ви ла јав не сфе ре и ле ги тим ност дру гих гру па и њи хо-
вих ин те ре са. Ипак, зна ча јан број ауто ра сма тра да гра ђан-
ско дру штво мо ра са др жа ти нор ма тив ну при стра сност пре ма 
За па ду, јер је оно ње гов исто риј ски, дру штве ни и те о риј ски 
кон структ. „...по сто ји ствар на осно ва за про у ча ва ње ци вил-
ног дру штва као спе ци фич ног за пад ног кон цеп та у не за пад-
ним зе мља ма, с об зи ром на то да су мно ге од њих не дав но 
кре ну ле у раз ли чи те об ли ке ве стер ни за ци је ко ја об у хва та и 
раз вој де мо крат ског и ка пи та ли стич ког си сте ма за сно ван на 
иде ал-тип ском за пад ном мо де лу.”1  

Та ко од ре ђе но гра ђан ско дру штво тре ба ло би да има 
функ ци ју уна пре ђе ња де мо кра ти је у ње ним обе ма глав ним 
фа за ма, и то ком тран зи ци је из ауто ри тар ног си сте ма и то-
ком кон со ли да ци је. Ме ђу тим, Л. Дај монд (La rry Di a mond) 
на во ди и по тен ци јал не пре пре ке ко је оне мо гу ћу ју гра ђан ско 
дру штво да успе шно вр ши сво је функ ци је: др жав ни кор по ра-
ти ви зам (тај ку ни за ци ја), оту ђе ње гра ђан ског дру штва, пре-
те ра на фраг мен ти ра ност дру штва, др жав на кон тро ла и про-
блем ко ји по ста је све зна чај ни ји - за ви сност ор га ни за ци ја од 
ме ђу на род не за јед ни це.2  

Гра ђан ска дру штва но вих де мо кра ти ја (че твр ти та-
лас де мо кра ти за ци је) ка рак те ри ше и ве ли ки број тран сна-
ци о нал них ве за са вла ди ним и не вла ди ним ор га ни за ци ја ма 
дру гих др жа ва, сна жан ути цај ме ђу на род них по кре та и ор-
га ни за ци ја и на гли по раст за пад них про гра ма под сти ца ња 
де мо кра ти је. Мно ге ор га ни за ци је у но вим де мо кра ти ја ма су 
на ста ле и оп ста ју ис кљу чи во за хва љу ју ћи спо ља шњој по-
др шци и фи нан си ра њу. Та по др шка углав ном под ра зу ме ва 
и на ме та ње про гра ма, иде ја и ин те ре са, а ти ме и уки да ње 
не за ви сно сти тих ор га ни за ци ја. Шта ви ше, ка ко тран зи ци ја 
на пре ду је, фи нан сиј ска сред ства се сма њу ју, па су ор га ни за-
ци је гра ђан ског дру штва при ну ђе не да се ме ђу соб но так ми че 
ко ће бо ље спро во ди ти ин те ре се стра них до на то ра. Сма ње-
ње ин те ре со ва ња стра них фон да ци ја и пре у сме ра ва ње сред-

1 Марк Морје Хауард, Слабост цивилног друштва у посткомунистичкој Европи, 
Грађанске иницијати-ве, 2008, стр. 67.

2 Larry Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation, Johns Hopkins 
University, 1999, pp. 239-250.
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ста ва у дру ге др жа ве до во ди до мо но по ли за ци је гра ђан ског 
дру штва од стра не ма лог бро ја ор га ни за ци ја ко је су го то во 
пот пу но пот чи ње не стра ним фи нан си је ри ма. Та ко гра ђан ско 
дру штво вр ши функ ци ју „при зме” ко ја пре ла ма ме ђу на род-
ни ин тер вен ци о ни зам у на из глед бе ниг но под сти ца ње раз во-
ја де мо кра ти је.

2. Од гра ђан ског дру штва  
до ме ђу на род ног ин тер вен ци о ни зма

Би по лар ни си стем Хлад ног ра та огра ни чио је мо гућ но-
сти тран зи ци је, и на За па ду и на Ис то ку. Тек у пост хлад но-
ра тов ском пе ри о ду аме рич ке хе ге мо ни је и по бе де иде о ло ги је 
ли бе ра ли зма, тран зи ци ја по ста је го то во гло бал ни фе но мен. 
Та ко ме ђу на род ни си стем по ста је кључ ни фак тор де мо кра-
ти за ци је че твр тог та ла са.3 Пре ци зни је, део ме ђу на род ног си-
сте ма ко ји се у кул тур но-по ли тич ком сми слу мо же од ре ди ти 
као За пад. Као кључ не чи ни о це де мо кра ти за ци је, С. Ле виц ки 
(Ste ven Le vitsky) и Л. Веј (Lu can Way) на во де „по ве за ност са 
За па дом” (lin ka ge to the West), тј. гу сти ну од но са (еко ном ских, 
по ли тич ких, ди пло мат ских, дру штве них и ор га ни за ци о них) 
и пре ко гра нич ног про то ка ка пи та ла, до ба ра, услу га, љу ди и 
ин фор ма ци ја са САД, ЕУ и ор га ни за ци ја ма ко ји ма до ми ни-
ра ју за пад не зе мље, и „ути цај (или те рет) За па да” (We stern 
le ve ra ge), од но сно ра њи вост или под ло жност при ти сци ма За-
па да.4

Исти ауто ри кла си фи ку ју и пет основ них ме ха ни за ма 
за под сти ца ње де мо кра ти је: ди фу зи ју (рас про сти ра ње ин-
фор ма ци ја или про па ган де), не по сред но под сти ца ње де мо-
кра ти је (ди пло мат ско убе ђи ва ње, прет ње и упо тре ба си ле), 
мул ти ла те рал но усло вља ва ње, по моћ за раз вој де мо кра ти је и 
тран сна ци о нал не мре же ко је се ба ве за го ва ра њем и про па ги-
ра њем ли бе рал ног мо де ла де мо кра ти за ци је.

Је дан од глав них гло бал них цен та ра де мо кра ти за ци је је 
ЕУ, ко ја, ка ко на во ди А. Мун ђи ју-Пи пи ди (Ali na Mun giu-Pip-

3 Michael McFaul, „The „International System” as the Link between Third and 
Fourth Wave Models of Democrati-zation” у: V. Bunce, M. McFaul and K. Stoner-
Weiss (eds.), Democracy and Authoritarianism in the Postcommunist World, Cam-
bridge University Press, 2010.

4 Steven Levitsky, L. A. Way, Competetive Authoritarianism: Hybrid Regimes after 
the Cold War, Cambridge Univer-sity, 2010, pp. 3-54.
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pi di), по пут гра ви та ци је при вла чи окол не зе мље мо де лу ли-
бе рал не де мо кра ти је, кроз две фа зе: фа зу тран сфор ма ци је и 
фа зу евро пе и за ци је. Тран сфор ма ци ја под ра зу ме ва „пре о бра-
ћа ње” ели та, из град њу др жа ве, на ци је, еко ном ског си сте ма и 
вла да ви не пра ва, док се евро пе и за ци ја од но си на ин те гра ци-
ју ре фор ми са ног и функ ци о нал ног си сте ма и ње го во пот пу-
но при ла го ђа ва ње европ ском мо де лу. Ова ква по ли ти ка ЕУ је, 
из ме ђу оста лог, до ве ла и до то га да вла де ње них чла ни ца и 
др жа ва кан ди да та по ста ну од го вор не европ ској би ро кра ти ји, 
а не сво јим гра ђа ни ма и њи хо вим пред став ни ци ма.5 

Слич но Ле виц ком и Ве ју, М. Ва ху до ва (Mi la da An na 
Vac hu do va) пре по зна је че ти ри ме ха ни зма ко јим ЕУ ши ри свој 
ути цај (We stern le ve ra ge) на ауто ри тар не си сте ме и де мо кра-
ти зу је их. Пр ви ме ха ни зам на зи ва „сре ди ште са рад ње” ( fo cal 
po int of co o pe ra tion) и под њи ме под ра зу ме ва мо би ли за ци ју и 
ује ди ње ње опо зи ци о них пар ти ја и дру гих гру па спрем них на 
спро во ђе ње европ ског мо де ла; дру ги ме ха ни зам је „при ла го-
ђа ва ње” (adap ting) - об у ча ва ње по ли тич ких ели та за спро во-
ђе ње еко ном ских и по ли тич ких аген ди ко је ће за до во љи ти 
зах те ве и ин те ре се ЕУ и дру гих ор га ни за ци ја; тре ћи ме ха-
ни зам је „усло вља ва ње” (con di ti o na lity) - пре до ча ва ње ка зни 
и на гра да за (не)ис пу ња ва ње зах те ва и ре фор ми; и по след-
њи ме ха ни зам је „истин ска по све ће ност ре фор ма ма” (cre di-
ble com mit ment to re form), тј. сме шта ње по ли тич ких ели та у 
пред ви ди ви по ли тич ки ток европ ског мо де ла.6 Ови ме ха ни-
зми ства ра ју од но се аси ме трич не ме ђу за ви сно сти, ко је ка-
рак те ри шу на ме та ње од лу ка од стра не ЕУ, и ме ри то кра ти ја, 
тј. на гра ђи ва ње кан ди да та у скла ду са њи хо вим „успе хом”.

Ме ри ло успе шно сти де ло ва ња ме ха ни за ма ЕУ је при-
хва та ње европ ског мо де ла од стра не ве ћи не при пад ни ка ели-
те, али и гра ђа на. Круг се за тва ра ка да пред став ни ци „ста рог 
ре жи ма”, про тив ни ци европ ског мо де ла и они за чи ји од ла-
зак с вла сти се за ла га ла (и на ње га ути ца ла) са ма ЕУ, по ста ну 
ње го ве при ста ли це. 

Дру ги кључ ни ак тер „де мо крат ског ин тер вен ци о ни-
зма” (по мо ћи и ути ца ју, ве ро ват но пр ви) је су САД. Ин тер-

5 Mungiu-Pippidi, „When Europeanization Meets Transformation”, у: V. Bunce, M. 
McFaul and K. Stoner-Weiss (eds.), op. cit.

6 M. A. Vachudova, „Democratization in Postcommunist Europе”, у: V. Bunce, M. 
McFaul and K. Stoner-Weiss (eds.), op. cit.
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вен ци о ни зам САД ове вр сте, сма тра Ви ли јам Ро бин сон, по-
чи ва на тран сна ци о нал ној аген ди нео ли бе ра ли зма и по ли ар-
хи је (тј. де мо кра ти је). Ову аген ду, под пла штом под сти ца ња 
де мо кра ти је,7 спро во ди тран сна ци о нал но опре де ље на ели та 
(тран сна ци о нал на кла са) ор га ни зо ва на у по слов не ор га ни за-
ци је, по ли тич ке пар ти је, гра ђан ска удру же ња, ме ди је, итд, 
по др жа не од стра не САД и дру гих за пад них зе ма ља. Про гра-
ми под сти ца ња де мо кра ти је има ју за циљ обра зо ва ње ели та 
ко је ће де ли ти ин те ре се За па да и ко је ће ин те гри са ти сво-
ју зе мљу у гло бал ни ка пи та ли стич ки си стем. Исто вре ме но, 
ова кви про гра ми те же изо ла ци ји су прот ста вље них ели та и 
спре ча ва њу по ли ти за ци је и ма сов ни је мо би ли за ци је гра ђа на, 
на сто је ћи да кон сен су ал ним ме то да ма ин те гри шу ове сек то-
ре у но ви си стем. 

У пи та њу је об лик па сив не ре во лу ци је, од но сно на сто-
ја ње вла да ју ћих ели та (гло бал них и ло кал них) да спро во-
де бла ге ре фор ме од о зго, ка ко би пред у пре ди ле би ло ка кву 
озбиљ ни ју и да ле ко се жни ју тран сфор ма ци ју. Ова кав об лик 
кон сен су ал не до ми на ци је (хе ге мо ни је) је, сма тра Ро бин сон, 
да ле ко ста бил ни ји об лик вла да ви не и кон тро ле од чи сте при-
ну де. Под кон сен су ал ном до ми на ци јом, осла ња ју ћи се на рад 
А. Грам ши ја (An to nio Gram sci), он под ра зу ме ва „усва ја ње, од 
стра не под ре ђе не кла се, мо рал них и кул тур них вред но сти, 
ко дек са по на ша ња и по гле да на свет свој стве них до ми нант-
ној кла си или гру пи, или кра ће усва ја ње дру штве не ло ги ке 
са мог си сте ма до ми на ци је”.8 По мо ћу „де мо крат ских ме ха ни-
за ма” (пр вен стве но из бо ра), тај кон сен зус се стал но об на вља 
и оне мо гу ћу је под ре ђе не да ини ци ра ју ра ди кал ни је ре фор ме 
си сте ма.  

Ова дру штве на кон тро ла се по ред по ли тич ке сфе ре од-
ви ја и у гра ђан ском дру штву. Је дан од кључ них ци ље ва под-
сти ца ња де мо кра ти је је про дор у гра ђан ско дру штво и овла-
да ва ње ње го вим ор га ни за ци ја ма. Та кво гра ђан ско дру штво, 
уме сто да шти ти гра ђа не од раз ли чи тих об ли ка спо ља шње 
до ми на ци је, по ста је њен но си лац. Дру штве на кон тро ла „од-
о зго” и спо ља по ста је кон тро ла „од о здо” и из ну тра - кроз 
син ди ка те, ме ди је, жен ске, омла дин ске и дру ге ор га ни за ци-

7 Вилијам Робинсон, Подстицање полиархије: глобализација, интервенција 
САД и хегемонија, Ал-батрос плус, Београд, 2012, стр. 9-130.

8 Исто, стр. 42-43.
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је. Гра ђан ско дру штво, за јед но са др жа вом, по ста је те мељ 
иде о ло шке хе ге мо ни је ко ја са др жи де фи ни ци је кључ них по-
ли тич ких, еко ном ских и фи ло зоф ских кон це па та. Та ко и де-
фи ни ци ја ли бе рал не де мо кра ти је (по ли ар хи је) по ста је је ди ни 
при хва тљив об лик де мо кра ти је (тј. по ли тич ког си сте ма), тр-
жи шни си стем је ди ни об лик еко ном ског си сте ма, а кон зу ме-
ри зам фи ло зо фи ја дру штва и сва ко днев ног жи во та. При том 
се сви ал тер на тив ни кон цеп ти мар ги на ли зу ју или од ба цу ју 
као не ле ги тим ни. 

Ов де по себ ну уло гу има ју ор ган ски ин те лек ту ал ци, 
„екс пер ти у ле ги ти ми за ци ји”,9 ка ко их Грам ши на зи ва. Они, 
те о риј ским, али и прак тич ним ра дом, ства ра ју иде о ло шке и 
по ли тич ке осно ве хе ге мо ни је. Ин те лек ту ал но ства ра ла штво 
по ста је ма те ри јал но усло вље но члан ством или уче шћем у 
на уч ним мре жа ма, ко је, из ме ђу оста лог, чи не уни вер зи те ти, 
не вла ди не ор га ни за ци је, цен три за ис тра жи ва ње, раз ли чи ти 
фон до ви, итд. Те мре же по ста ју по сред ни ци из ме ђу ин те лек-
ту а ла ца и тво ра ца по ли ти ке, а не рет ко до ла зи до то га да са ми 
ин те лек ту ал ци по ста ну кре а то ри по ли ти ка.

Но, кључ ни ко рак у под сти ца њу де мо кра ти је је из бор ни 
ин тер вен ци о ни зам, тј. по че так де мо крат ске тран зи ци је. То, 
по ред ме то да под сти ца ња де мо кра ти је, че сто под ра зу ме ва и 
ору жа ну агре си ју, еко ном ске санк ци је, при нуд ну ди пло ма-
ти ју и пси хо ло шке и тај не опе ра ци је. Јед на од зе ма ља на ко јој 
су САД ис про ба ле и уса вр ши ле све ове ме то де је и Ср би ја.

3. Де мо крат ско пи та ње у Ср би ји као кул тур-
но пи та ње

Пр ву фа зу тран зи ци је у Ср би ји ка рак те ри шу ауто ри-
тар но на сле ђе со ци ја ли зма, хи брид ни ре жим (из бор ни или 
ком пе ти тив ни ауто ри та ри зам), до ми на ци ја С. Ми ло ше ви ћа и 
Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, гра ђан ски ра то ви, санк ци је 
и уру ша ва ње еко ном ског си сте ма. Крај пр ве и исто вре ме но 
по че так дру ге фа зе тран зи ци је у Ср би ји де сио се 2000. го ди не 
пр вим „пост мо дер ним др жав ним уда ром”,10 ко ји је по слу жио 
као но ви мо дел ин тер вен ци о ни зма под пла штом тзв. обо је-

9 Вилијам Робинсон, op. cit., стр. 62-63. и A. Gramsci, Selection from the Prison 
Notebooks, International Publis-hers, 1971, pp. 5-14.

10 Вилијам Робинсон, op. cit., стр. 10. 
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них ре во лу ци ја (Гру зи ја, Бе ло ру си ја, Укра ји на, итд.). Циљ, 
пр вен стве но САД, ко је су прет ход но пред во ди ле ин тер вен-
ци ју НА ТО про тив Ју го сла ви је, би ло је свр га ва ње Ми ло ше-
ви ћа и ње го ва за ме на по ли ти ча ри ма ко ји ни су би ли ни шта 
ве ће де мо кра те од ње га, али су би ли скло ни ји по што ва њу 
ин те ре са и зах те ва За па да.11 Но, низ не у спе ха дру ге тран зи-
ци је до дат но је про ду био кри зу де мо кра ти за ци је у Ср би ји и 
по ста вио још те жи про блем пред ин те лек ту ал ну и по ли тич-
ку ели ту. На и ме, крах пр ве фа зе тран зи ци је се мо гао об ја-
сни ти ра то ви ма, изо ла ци јом, вла да ви ном (бив ших) ко му ни-
ста, али се по ста ви ло пи та ње ка ко об ја сни ти про бле ме дру ге 
фа зе ко ја се ни је су о чи ла са тим иза зо ви ма. Мно ги ту ма чи и 
уче сни ци у овим де ша ва њи ма су скло ни об ја шње њу ко је се 
за сни ва на на вод ној кул тур но-ци ви ли за циј ској за о ста ло сти 
и не де мо кра тич но сти Ср ба као на ро да, тј. ауто ри тар ној по-
ли тич кој кул ту ри. Ове кул тур не пре пре ке, твр де они, мо ра ју 
се са вла да ти ка ко би се Ср би ја мо дер ни зо ва ла и усво ји ла за-
пад ни мо дел де мо кра ти је.

При ста ли це ова квог схва та ња срп ске по ли тич ке кул-
ту ре, као ње не кључ не ка рак те ри сти ке на во де на ци о на ли зам 
(а под њим углав ном под ра зу ме ва ју на ци о нал шо ви ни зам), 
по пу ли зам, екс пан зи о ни зам, ауто ри тар ност и скло ност по-
ли тич ком на си љу. Срп ска вред но сна ори јен та ци ја се опи су је 
као ин хе рент но ира ци о на ли стич ка, тра ди ци о на ли стич ка и 
ан ти мо дер ни за циј ска, што Ср бе чи ни не по жељ ним у по ро-
ди ци евро а тлант ских на ро да. На во ди се и да је срп ска по ли-
тич ка кул ту ра про же та ми ли та ри стич ким ду хом ко ји усто-
ли ча ва не про све ће не и ко рум пи ра не вла да ре, власт пре тва ра 
у пљач ку и нео гра ни че ну моћ и чи ни смет њу ста би ли за ци ји 
по рет ка.12

Опи су ју ћи срп ски „ан ти мо дер ни кон цепт”, С. Би сер-
ко на во ди: „По ли тич ко на си ље је у тра ди ци ји Ср би је... [...] 
Ко ре не ве ро ват но тре ба тра жи ти у чи ње ни ци да у срп ској 
исто ри ји не по сто ји раз до бље про све ти тељ ства и ра ци о на ли-
зма у ко ме су са зре ва ла мо дер на европ ска дру штва. [...] Ра ди 
се о сво је вр сној де струк ци ји и при ми ти ви зму, што је да нас 
глав на од ли ка дру штва у Ср би ји. Уве ден је те рор ве ћи не ко ја 

11 Исто.
12 Душан Достанић, „Различита схватања српске политичке културе”, Политичка 

ревија, (XXIII) X, вол. 29, бр. 3/2011, стр. 93-104.
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сле ди нај ни же ин стинк те. Број ни ис па ди без ика квог ра ци-
о нал ног об ја шње ња го во ре о де ге не ра тив ној фор ми срп ског 
на ци о на ли зма. [...] Ње на де мо крат ска тран зи ци ја је мо гу ћа 
са мо уз по моћ ме ђу на род не за јед ни це и не ке вр сту „ко ло ни-
за ци је” ње них ин сти ту ци ја, по себ но вој ске, по ли ци је, пра во-
су ђа и обра зов ног си сте ма...”.13 

По на вља ју се и сте ре о ти пи при сут ни још у аустро у-
гар ској про па ган ди, ко ји су об но вље ни то ком ра то ва за ју-
го сло вен ско на сле ђе, по пут екс пан зи о ни зма, агре сив но сти 
и им пе ри ја ли зма (мит о „Ве ли кој Ср би ји” и „ве ли ко срп ској 
хе ге мо ни ји”). Ис ти че се да је по пу ли зам основ на ка рак те ри-
сти ка по ли ти ке у Ср би ји XIX и XX ве ка, као и да су иде је и 
пе ри о ди кон сти ту ци о на ли зма би ли са мо крат ко трај но од сту-
па ње од трај них ка рак те ри сти ка ауто ри тар но сти, ап со лу ти-
зма, цен тра ли зма и па тер на ли зма.14

 Та ко И. Ву ја чић на во ди да се у свим пе ри о ди ма срп ске 
исто ри је, од сред њег ве ка до са вре ме ног до ба, „у струк ту-
ри вла сти и по ли тич ком по на ша њу, мо же...уочи ти је дан кон-
ти ну и тет ауто ри тар но сти, ауто ри тар ног по ли тич ког сти ла, 
лич не вла сти и нео д го вор не вла де”.15 Ова кву по ли тич ку кул-
ту ру по себ но су ства ра ле кон зер ва тив на и ауто ри тар на цр ква 
и епи ка. Срп ској по ли тич кој кул ту ри је свој стве на и по гре-
шна иде ја сло бо де, за сно ва на на ауто ри тар ном ет но цен три-
зму. Ет но цен три зам се, сма тра Ву ја чић, код Ср ба ја вља још у 
XI II ве ку, али се тек у XIX пре тва ра у екс пан зи о ни стич ки на-
ци о на ли зам, „ко ји се до бро сла же са ауто ри та ри змом, пред-
ста вља ју ћи кон стант ну прет њу гра ђан ској сло бо ди”.16

И Л. Пе ро вић сма тра да је по ли тич ка кул ту ра Ср ба 
ауто ри тар на, апри о ри стич ка, кон фликт на и не ди ја ло шка, на-
су прот, на при мер, Сло вен ци ма ко ји су „са мо ди сци пли но ван 
и кул ту ран на род”. Она на во ди и да је на ци о на ли зам, ко ји је 
по сво јој при ро ди то та ли та ран, је ди на кон стан та срп ске по-
ли тич ке кул ту ре.17

13 Соња Бисерко, Ковање антијугословенске завере, књига I, Хелсиншки одбор, 
2006, стр. 365-367.

14 В. Павићевић, „Репродукција популистичког обрасца...”, стр. 1, наведено 
према: Душан Достанић, op. Cit., стр. 100. и И. Вујачић, Политичка теорија: 
студије, портрети, расправе, Чигоја штампа, 2002, стр. 401-402. и 407-410.

15 Илија Вујачић, op. cit., стр. 379.
16 Исто, стр. 405.
17 Оливера Милосављевић, Чињенице и тумачења: два разговора са Латинком 
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Глав ним узро ци ма овог ин хе рент ног срп ског ан ти мо-
дер ни зма про гла ша ва ју се срп ско пра во сла вље, срп ски кон-
цепт на ци је, би зан ти зам и осма ни зам и „фи ло зо фи ја па лан-
ке”,18 ко ју ка рак те ри шу ин фан тил ност, ксе но фо би ја, па три-
јар хал ност, три ба ли зам, ру рал ност и оп шта за о ста лост.

 „Фи ло зо фи ја па лан ке” та ко по ста је основ срп ског мо-
дер ни за циј ског дис кур са, ко ји од го вор ност ели та пре ба цу је 
на гра ђа не, њи хо ву, на вод но, на зад ну и при ми тив ну кул ту ру, 
и пред ста вља са став ни део кон цеп та под сти ца ња де мо кра ти-
је. Ова ква ста но ви шта су ка рак те ри стич на за пред став ни ке 
гра ђан ског дру штва, али их де ли и све ве ћи део срп ске по-
ли тич ке ели те. О то ме све до чи и по ду дар ност ста во ва „пр вог 
де мо крат ског пре ми је ра”, З. Ђин ђи ћа, и ак ту ел ног пре ми је ра, 
А. Ву чи ћа, из не тих 2002. и 2013. го ди не: „Је ди но што има мо 
као пре пре ку је сте учма ли, па ла нач ки мен та ли тет ко ји вла да 
овим де лом Евро пе...” и „...по треб на [је] про ме на па ла нач ког 
ду ха о ко јем је го во рио Ра до мир Кон стан ти но вић.”19 Мо же 
се за кљу чи ти и да је срп ска по ли тич ка ели та са да го то во у 
пот пу но сти со ци ја ли зо ва на у ду ху под сти ца ња де мо кра ти је, 
јер су пред став ни ци „ста рог ре жи ма” по ста ли но си о ци (нео)
ли бе рал ног мо де ла де мо кра ти је. 

Но, по сто ји и су прот ста вље ни при ступ ко ји срп ску по-
ли тич ку кул ту ру ту ма чи као пр вен стве но де мо крат ску, кон-
сти ту ци о на ли стич ку и сло бо дар ску. М. Ма тић на во ди да су 
по ли тич ка тра ди ци ја и кул ту ра кроз исто ри ју срп ског на ро-
да слу жи ли као осло нац ко лек тив ним иден ти фи ка ци ја ма и 
по ли тич ким ори јен та ци ја ма, као и да је „са мо свест о аутен-
тич ним из во ри ма соп стве не по ли тич ке тра ди ци је и ње ним 
вред но сти ма бит на прет по став ка де мо крат ског са мо у те ме-
ље ња на ро да и ње го вог укуп ног ци ви ли за циј ског и кул тур-
ног на прет ка”.20 По ли тич ку кул ту ру и на ци о нал ну иде ју мо-
гу чи ни ти са мо нај бо ља по стиг ну ћа, те ко ви не и вред но сти 

Перовић, Хелсиншки одбор, 2010, стр. 61 и 266.
18 Радомир Константиновић, Философија паланке, Откровење, 2004.
19 Паланачки менталитет препрека бољем образовању, Б92, http://www.b92.

net/info/vesti/index.php?yyyy=2002&mm=09&dd=06&nav_category=12&nav_
id=69377 и „Зелени” и Вучић „заратили” због храста, http://www.vesti-online.
com/Vesti/Srbija/325814/Zeleni-i-Vucic-zaratili-zbog-hrasta, 22.8.2013.

20 Милан Матић, О српском политичком обрасцу, Службени лист СРЈ, 2000, стр. 
16.
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јед ног на ро да до ко јих се до ла зи кри тич ким пре и спи ти ва-
њем соп стве не исто ри је.

Кључ на од ли ка срп ске по ли тич ке кул ту ре, сма тра Ма-
тић, је сте са мо бит ност, ко ја се од но си на ра но фор ми ра ње 
„срп ске иде је” кроз др жав ност Не ма њи ћа (осни вач ки мит) и 
ауто ке фал ност СПЦ. Цр ква је не спор но је дан од глав них но-
си ла ца (у од ре ђе ним пе ри о ди ма и је ди ни) пр во срп ског (пра-
во слав ног) вер ског иден ти те та, а по том и срп ског на ци о нал-
ног иден ти те та. Ту са мо бит ност ка рак те ри шу и не при хва та-
ње стра них ди на сти ја и вла да ра, а ка сни је и од су ство плем-
ства. Но, ово има и не га тив ну стра ну. Сва ко пре на гла шав ње 
са мо бит но сти углав ном је во ди ло вер ском фун да мен та ли зму 
и на ци о нал шо ви ни зму. 

Од оста лих ка рак те ри сти ка, Ма тић из два ја сло бо дар-
ство и бор бе ни дух от по ра, ко ји су на ста ли као по сле ди ца 
бор бе про тив раз ли чи тих осва ја ча . Њи хов крај њи из ра жај је 
ства ра ње сло бод не др жа ве и де мо крат ске по ли тич ке за јед ни-
це, али је би ло и пе ри о да ка да су се ове ка рак те ри сти ке из вр-
га ва ле у по ли тич ко оту ђе ње и на си ље. Бор бе ност и от пор су 
ство ри ле и по се бан од нос не тр пе љи во сти пре ма ауто ри тар-
ним вла да ри ма, што је пред ста вља ло плод но тло за про дор 
иде ја кон сти ту ци о на ли зма и огра ни че ња вла сти, уз из у зет ке, 
по себ но у вре ме ни ма кри зе, ка да су на сце ну сту па ле ауто-
ри тар не во ђе скло не де ма го ги ји и вла сто љу бљу. Ма тић за тим 
на во ди и осе ћа ње за прав ду и пра вич ност (али не и за ко ни-
тост), са бор ност (осе ћа ње за јед ни штва), ин ди ви ду а ли зам и 
уко ре ње ност у еп ску ба шти ну .

На осно ву на ве де них по зи тив них и не га тив них ка рак-
те ри сти ка, он срп ску по ли тич ку кул ту ру од ре ђу је као де мо-
крат ско-са бор ни тип са еле мен ти ма фраг мен тар но сти, ауто-
ном но сти и па ро хи јал но сти. У са вре ме ној исто ри ји Ср би је 
пре II свет ског ра та сви по ли тич ки си сте му су у ма њој или 
ве ћој ме ри би ли за сно ва ни на том по ли тич ком обра сцу, док 
је то ком со ци ја ли зам и пост со ци ја ли стич ког пе ри о да на пра-
вљен не што ве ћи рас цеп из ме ђу по ли тич ке кул ту ре и по ли-
тич ког си сте ма.21 

21 Милан Матић, op. cit., стр. 15-106; Милан Матић, Мит и политика: расправа 
о основама политичке културе, Чигоја штампа, 1998, стр. 304-334. и Душан 
Достанић, op. cit.,  стр. 84-93.
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Срп ска по ли тич ка кул ту ра, као и кул ту ре дру гих на-
ро да, ни је хо мо ге на, ни ти не про ме њи ви скуп еле ме на та на-
ста лих то ком исто ри је срп ског на ро да. Од то га ко ли ко је са-
др жај кул ту ре и тра ди ци је ве ро до сто јан (а он је увек у од ре-
ђе ној ме ри ге не ра ли за ци ја и ап страк ци ја), ва жни је је ка ко се 
он ин тер пре ти ра, и ка ко се ти на ра ти ви пре но се (со ци ја ли-
за ци ја). По ли тич ка кул ту ра је у про це су стал не дру штве не 
кон струк ци је, ре кон струк ци је и де кон струк ци је. Она на ста је 
спон та но, али и циљ но - углав ном ин стру мен та ли за ци јом од 
стар не ели та. Кул ту ра об ли ку је по ли тич ке струк ту ре и ин-
сти ту ци је, али и оне об ли ку ју њу. Сход но то ме, сма тра мо да 
је при ступ ко ји на гла ша ва де мо крат ске еле мен те срп ске кул-
ту ре и тра ди ци је урав но те же ни ји и дру штве но кон струк тив-
ни ји, јер по ку ша ва да на гла си ње не нај бо ље еле мен те, али 
и да ис так не и кри ти ку је не га тив не стра не. Не ма по ли тич ке 
кул ту ре ко ја је то ли ко ауто ри тар на да у њој не мо же да функ-
ци о ни ше не ка кав об лик де мо кра ти је, као што не ма ни кул-
ту ре ко ја је иде ал но де мо крат ска. Де мо кра ти ја се гра ди кроз 
де мо крат ску прак су, а на то ути че ве ли ки број дру штве них 
чи ни ла ца, по себ но де ло твор ност де мо крат ске вла сти, тј. ње-
на спо соб ност да успе шно вр ши сво је функ ци је. 

У скла ду са тим, за кљу чу је мо и да је при ступ ко ји на-
гла ша ва ауто ри тар не еле мен те срп ске по ли тич ке кул ту ре, 
скло ни ји ре дук ци о ни зму (за не ма ру је дру ге еле мен те кул ту-
ре и оста ле дру штве не фак то ре), де тер ми ни зму (кул ту ра као 
над де тер ми нан та) и при мор ди ја ли зму (кул ту ра је не што не-
про ме њи во или бар те шко про ме њи во), ма да ни „афир ма тив-
ни” при ступ ни је осло бо ђен ових ка рак те ри сти ка. При хва та-
ње ауто ри тар ног мо де ла би зна чи ло да је Ср би ја или осу ђе на 
на ауто ри тар ност или да јој се де мо кра ти ја и од го ва ра ју ћи 
си стем вред но сти мо гу са мо на мет ну ти. Ова кви ста во ви су 
ка рак те ри стич ни за за пад ну пер цеп ци ју (пост)ко ло ни јал них 
зе ма ља и на ро да (ори јен та ли зам),22 где се њи хо ва не мо гућ-
ност да из гра де ста бил не др жа ве и де мо кра ти је углав ном 
об ја шња ва кул тур ном при ми тив но шћу, а не ви ше ве ков ним 
спо ља шњим ин тер вен ци о ни змом, тј. ко ло ни за ци јом (и нео-
ко ло ни ја ли змом). Ар гу мент при ми тив но сти је и на стао то-

22 Едвард Саид, Оријентализам, Библиотека XX век, 2008.
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ком ко ло ни за ци је, ка ко би ко ло ни за то ри оправ да ли сво ју 
„ци ви ли за тор ску ми си ју”.

4. Ин тер вен ци о ни зам  
и но ва иде о ло шка др жа ва

Узро ци не у спе ха дру ге фа зе де мо крат ске тран зи ци је у 
Ср би ји не мо гу се тра жи ти у на вод ној при ми тив но сти, ан ти-
мо дер но сти и ауто ри тар но сти срп ске по ли тич ке кул ту ре и 
тра ди ци је, већ, на про тив, у од сту па њу од соп стве них де мо-
крат ских те ко ви на, при хва та њу уни вер зал ног мо де ла (нео)
ли бе ра ли зма и „тран сфор ма ци је и евро пе и за ци је”. Ме ђу на-
род ни чи ни о ци ни су са мо ути ца ли на на ме та ње но ве иде о ло-
ги је, већ су би ли укљу че ни у го то во све по ли тич ке про це се 
на Бал ка ну, по чев ши од ства ра ња др жа ва и по вла че ња гра-
ни ца, до устрој ства по ли тич ких си сте ма. Њи хов циљ, ка ко 
смо већ на ве ли, ни је ствар на де мо кра ти за ци ја бал кан ских зе-
ма ља, већ при до би ја ње ели та ко је ће, че сто и ауто крат ским 
сред стви ма, до при не ти оства ре њу њи хо вих стра те шких 
ин те ре са. Истин ска де мо кра ти за ци ја, сло же не про це ду ре и 
про це си би са мо оте жа ли и ус по ри ли, па ве ро ват но и оме ли 
спро во ђе ње ме ђу на род них зах те ва.

Слич но као и у пе ри о ду со ци ја ли зма, у Ср би ји је ус по-
ста вље на (ви ше)пар тиј ска иде о ло шка др жа ва, у ко јој ско ро 
сви ак те ри сле де исти обра зац. То је ста ње „у ко ме по сто ји 
по себ на вр ста ре да, али се гу ше ал тер на тив не иде је, плу ра-
ли зам ин те ре са и те жње раз ли чи тих гру па и љу ди, а ти ме 
и сло бо де, отво ре ни де мо крат ски жи вот дру штва.”23 За ко ни, 
ин сти ту ци је и др жав на имо ви на се узур пи ра ју, што ства ра 
дру штве не рас це пе и не јед на ко сти ко ји Ср би ју све ви ше уда-
ља ва ју од де мо кра ти је и со ци јал не прав де.

Та но ва по пу ли стич ка иде о ло ги ја се, по пут ко му ни зма, 
на ме ће као „фор ма ме си јан ског по ли тич ког но во вер ства, 
иде о ло ги ја срећ ног кра ја исто ри је”,24 ко ја уме сто бес кла сног 
дру штва ну ди мит о Европ ској уни ји. Овај сво је вр сни „по-
ли тич ки па га ни зам” је по себ но де струк ти ван пре ма на ци ји, 
ње ној кул ту ри и тра ди ци ји. Он ми сти фи ку је срп ски на ци о-
на ли зам и на ци о нал не ин те ре се, да ју ћи им вред но сно не га-

23 Милан Матић, О српском политичком обрасцу, op. cit., стр. 119.
24 Исто, стр. 129.
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тив на свој ства и де ле ги ти ми зу је их као ан ти ци ви ли за циј ску 
те ко ви ну. „У по ли тич кој сфе ри ово из о кре та ње дру штве не 
све сти у мит ску свест омо гу ћу је да се под фор му ла ма оп-
штег, јед на ког и трај ног пра ва гла са не сме та но спро во ди 
пре тва ра ње фор мал не во ље ве ћи не у ствар ну власт ма њи не; 
да се под „сло бо дом по ли тич ких и пар ла мен тар них ди ску-
си ја” одр жа ва ју пар тиј ски мо но по ли и до ми нан тан по ло жај 
из вр шних ор га на вла сти; да се про кла му је сло бо да го во ра и 
штам пе, а да нај ве ће учин ке на тим под руч ји ма има ју ра зни 
об ли ци „ин ду стри је ла жне све сти”... ”25       

По ли тич ка и ин те лек ту ал на ели та раз ви ја ју и „но ви 
је зик”, ко ји се пре тва ра у не ку вр сту дру штве не „при ну де 
и мен тал ног те ро ра, на ме ћу ћи се као ствар мо рал них оба-
ве за и до брог уку са, од но сно при па да ња или не при па да ња 
по рет ку.”26 Тај је зик ка рак те ри шу ком би на ци ја „ста рог и но-
вог го во ра, ко ва ни це и скра ће ни це са ја ким су ге сти ја ма уни-
фор ми са ног и нео до љи вог ва же ња за све и сва ког” („европ-
ски стан дар ди” и „ци ви ли за циј ске вред но сти”).27 Он по ста је 
ору ђе тр жи шне и по ли тич ке про па ган де ко јим се по ти ску је 
ауто но ми ја по је дин ца, по себ но по сред ством агре сив не уло-
ге сред ста ва ко му ни ка ци је. Чо век под сна жним сно по ви ма 
ма сов них ин фор ма ци ја ни је у ста њу да фор ми ра ауто ном ни 
си стем вред но сти и по глед на свет. 

Свр ха „но вог је зи ка” је у то ме што по ти ску је ствар не 
про бле ме и про тив реч но сти дру штва, кон фор ми зу је дру-
штво, оправ да ва по ступ ке вла сти и учвр шћу је хе ге мо ни ју, 
тј. да је ле ги ти ми тет по ли тич ком ауто ри те ту. Ова ква по ли-
ти ка је ма сов на по ли ти ка, а ње на пу бли ка је не ар ти ку ли са-
на и ди фу зна, без дру штве не струк ту ре и усме ре но сти, због 
че га по ста је по год на за спо ља шњу по ли тич ку ар ти ку ла ци ју 
и упра вља ње.

У та квом по ли тич ком ам би јен ту, ко ји пот пу но од у да-
ра од би ло ко је кул ту ре, пар ти је су дру штве но не у ко ре ње не, 
окре ну те очу ва њу при ви ле ги ја и по сти за њу пар ти ку лар них 
ин те ре са. Њи ма упра вља ју су ве ре не во ђе и стра нач ке оли-
гар хи је пот пу но оту ђе не од гра ђа на, скло не по пу ли зму, де-

25 Милан Матић, Мит и политика: расправа о основама политичке културе, op. 
cit., стр. 28-29.

26 Исто, стр. 148.
27 Исто, стр. 152.
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ма го ги ји и ко руп ци ји. Оне су ор га ни зо ва не на кор по ра тив-
ном и кли јен те ли стич ком прин ци пу и про фи тер ској ло ги ци, 
а члан ство пар ти ја је пр вен стве но мо ти ви са но мо гућ но шћу 
ре ди стри бу ци је ма те ри јал них до ба ра по ли тич ким ме то да ма. 
По ли тич ка ели та је за тво ре на, го то во ка ста, пот пу но оту ђе на 
од гра ђа на и на ци је и те жи ин те гра ци ји у тран сна ци о нал ну 
кла су (ме ђу на род на ре пу та ци ја и по др шка су ва жни је од на-
ци о нал не). 

Но, оно што је мо жда и нај по губ ни је по де мо кра ти за ци-
ју Ср би је, ка да је ме ђу на род ни ин тер вен ци о ни зам у пи та њу, 
је сте по нов но отва ра ње на ци о нал ног и др жав ног пи та ња. Од 
кра ја Хлад ног ра та и по чет ка рас па да СФРЈ, интерeси Ср би је 
и кључ них зе ма ља За па да су углав ном би ли су прот ста вље ни. 
САД и зе мље ЕЗ/ЕУ су од и гра ле кључ не уло ге у при зна ва-
њу не за ви сно сти ју го сло вен ских ре пу бли ка, ин тер ве ни са ле 
су у БиХ, Хр ват ској и на КиМ про тив срп ских по ли тич ких 
и вој них струк ту ра и да ле кључ ни до при нос от це пље њу Цр-
не Го ре. От це пље ње КиМ и прет ход ни про тек то рат над њим 
су на ру ши ли те ри то ри јал ност и су ве ре ност Ср би је, до ве ли у 
пи та ње њен оп ста нак као не за ви сне др жа ве и ство ри ли го то-
во трај ни из вор по ли тич ке кри зе. Ре ше ње про бле ма др жав-
но сти мо ра прет хо ди ти де мо кра ти за ци ји. Са мо су ве ре на др-
жа ва, са ја сно де фи ни са ном те ри то ри јом, ста нов ни штвом и 
вла шћу над њи ма мо же по ста ти ста бил на де мо кра ти ја.

5. Ср би ја, оро че на др жа ва

У јед ном од кључ них по ли тич ких до ку ме на та САД, 
Ме мо ран ду му НСЦ-68 из 1950. го ди не, на во ди се да спољ на 
по ли ти ка САД об у хва та две суп си ди јар не по ли ти ке: под сти-
ца ње раз во ја свет ског си сте ма у ко ме САД мо гу да оп ста ну и 
на пре ду ју, и об у зда ва ње СССР с ци љем под сти ца ња уну тра-
шње де струк ци је њи хо вог си сте ма. Да кле, и за вре ме Хлад-
ног ра та циљ САД ни је би ла са мо бор ба про тив ко му ни зма, 
већ ши ре ње ути ца ја сву да где је мо гу ће, од но сно где по сто је 
ин те ре си за то. Пр вих не ко ли ко де це ни ја по сле II свет ског 
ра та, то је под ра зу ме ва ло и ус по ста вља ње са ве за са ауто ри-
тар ним ре жи ми ма и ру ше ње со ци ја ли стич ких вла да, би ле 
оне де мо крат ске или не. Ме ђу тим, убр зо се по ка за ло да је 
та ко ус по ста вље на кон тро ла при вре ме на, јер су мно ги ауто-
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ри тар ни ре жи ми по че ли да гу бе ле ги ти ми тет под на ле том 
ма сов них на ци о нал них по кре та про тив ре пре си је и екс пло-
а та ци је. To је усло ви ло раз вој апа ра та за под сти ца ње де мо-
кра ти је ко ји су чи ни ли при пад ни ци вла ди ног и не вла ди ног 
сек то ра, уну тар др жав ног и ме ђу на род ног. Твор ци по ли ти ке 
САД су схва ти ли да се уни вер зал на те жња на ро да за де мо-
кра ти за ци јом не мо же су зби ја ти, али се мо же кон тро ли са ти. 
Ство рен је мо дел „де мо кра ти је ни ског ин тен зи те та” или „ди-
сци пли но ва не де мо кра ти је” ко ји је про ши рен углав ном на 
зе мље пе ри фе ри је За па да, пр вен стве но у Аме ри ци (ово је до-
не кле на ру ше но по ја вом со ци ја ли зма XXI ве ка) и цен трал ној 
и ју го и сточ ној Евро пи.

Ср би ја је по ста ла део овог про јек та, де ли мич но под 
ди рект ним ути ца јем зе ма ља За па да, али пр вен стве но кроз 
про цес европ ских ин те гра ци ја. Та ко је, раз ли чи тим ме ха ни-
зми ма, ство ре на но ва иде о ло шка др жа ва, ди рек тан про из вод 
ме ђу на род ног си сте ма ко јим до ми ни ра ју САД, ЕУ, НА ТО, и 
по ве за не ор га ни за ци је. Као и за вре ме со ци ја ли зма, ка да је 
Хлад ни рат сво јом струк ту ром одр жа вао ФНРЈ/СФРЈ, та ко су 
и ова др жа ва и њен по ли тич ки си стем оро че ни и од ре ђе ни 
по сто је ћим ре ги о нал ним и гло бал ним си сте мом. 

Не би ли се из бе гао но ви ви ше де це ниј ски рас цеп др-
жа ве са на ци о нал ним ин те ре си ма, кул ту ром и тра ди ци јом, 
нео п хо дан је пот пу ни за о крет у др жав ној по ли ти ци. Ка ко је 
Ср би ја ви ше на ци о нал но дру штво, кон цепт на ци о нал не др-
жа ве би тре ба ло ре фор ми са ти и из јед на чи ти, у ко лек тив ним 
по ли тич ким пра ви ма, ма њин ске на ци је са ве ћин ском - ство-
ри ти др жа ву на ци ја. Срп ски и су сед ни на ро ди ба шти не ду-
гу тра ди ци ју ко му ни та ри зма и ко лек тив них пра ва, па би та-
ква ре фор ма би ла уко ре ње на у њи хо ве по ли тич ке кул ту ре и 
тра ди ци је. Ово би зах те ва ло и раз вој ци вил не и по ли тич ке 
ре ли ги је, ко ја би се за сни ва ла на мул ти на ци о на ли зму, тј. на-
ци о на ли зми ма свих на ро да. То је пред у слов ства ра ња је дин-
стве не по ли тич ке за јед ни це у дру штву у ко ме по сто ји ви ше 
ет нич ких гру па, као и ус по ста вља ња њи хо ве при вр же но сти 
др жа ви. 

Та иде о ло ги ја се не би за сни ва ла на шо ви ни стич ком, 
ис кљу чу ју ћем или екс пан зи о ни стич ком, већ на тзв. ба нал-
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ном на ци о на ли зму,28 пр вен стве но уко ре ње ном у на ци о нал ној 
по себ но сти. На ци о на ли зам по сво јој при ро ди ни је ни ет но-
цен три чан, ни аутар хи чан. На про тив, то је ин тер на ци о на ли-
стич ка иде о ло ги ја (под ра зу ме ва по сто ја ње си сте ма на ци ја, тј. 
ме ђу на род ног си сте ма и тра жи при зна ње од оста лих на ци ја), 
иде о ло ги ја осло бо ђе ња и ши ре ња по ли тич ких пра ва. „Иде о-
ло ги ја, уко ли ко је за сно ва на на нај бо љој тра ди ци ји и из вор-
ним исто риј ским осе ћа њи ма на ро да, на истин ској и пра вед-
ној „на ци о нал ној иде ји”, не са мо да не мо ра би ти су прот на 
прав ди и вла да ви ни пра ва у др жа ви, већ је и нај ва жни ји 
услов њи хо вог по сто ја ња и одр жа ва ња.”29 Та кав на ци о на-
ли зам, као вред но сни и иде о ло шки си стем, би пред ста вљао 
бра ну дез ин те гра тив ним про це си ма, па то ло шким тен ден ци-
ја ма и ано ми ји гра ђан ског дру штва. Об на вља ње на ци о нал-
не иде је је ве ро ват но и је ди ни пут про ме не ста ња вред но сне 
хи по кри зи је и на мет ну тих ес ха то ло шких (члан ство у ЕУ као 
„крај исто ри је”) и со те ро ло шких (ЕУ као је ди ни „спа си тељ”) 
по сту ла та, и пут истин ске де мо кра ти за ци је Ср би је. „Мо же 
би ти да на ци о на ли зам ни је узроч ник свих...слу ча је ва ре фор-
ме и де мо кра ти за ци је....ре жи ма, али им је чест пра те ћи мо-
тив, из вор по но са по тла че них на ро да и при знат об лик сту па-
ња или вра ћа ња у „де мо кра ти ју” и „ци ви ли за ци ју”.”30 
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ety, in ter na ti o nal ‘de moc ra tic’ in ter ven ti o nism, and the ir in flu en-
ce on de moc ra ti za tion, tran si tion and con so li da tion, in post-so ci-
a list co un tri es, par ti cu larly Ser bia. His ge ne ral the sis is that the 
Euro pean Union, Uni ted Sta tes, and va ri o us in ter na ti o nal West-
do mi na ted or ga ni za ti ons pri ma rily in flu en ce de moc ra ti za tion in 
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ti o nism, pro mo ting de moc racy (polyarchy), USA, 
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Сажетак 

У ра ду се ана ли зи ра на ци о нал ни са став ста нов ни штва 
Ср би је пре ма по пи су из 2011. го ди не, са по себ ним освр том на 
на ци о нал не ма њи не, као и кван ти та тив не и ква ли та тив не 
ет но де мо граф ске про ме не ко је су се де си ле у по след њем ме
ђу по пи сном пе ри о ду. Ана ли за про стор ног раз ме шта ја ста
нов ни штва, као зна чај ног аспек та де мо граф ског раз вит ка, 
по ка зу је из ра же ну кон цен тра ци ју број ча но ре ле вант них на
ци о нал них ма њи на у по гра нич ним де ло ви ма зе мље и ет нич ку 
пре ва гу у по је ди ним оп шти на ма, па пи та ње њи хо вог ста ту
са и те ри то ри јал нопо ли тич ког ор га ни зо ва ња да је по себ ну 
те жи ну и зна чај ма њин ском пи та њу. Ука за но је на за кон ску 
ре гу ла ти ву по ло жа ја и за шти те пра ва на ци о нал них ма њи
на, као и на ва жност ма њин ске по ли ти ке за успе шну ин те
гра ци ју при пад ни ка свих ма њи на у дру штво уз очу ва ње њи
хо вог на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та. 
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Кључ не ре чи: националнa мањинa, ет нич ка ком пакт ност, 
по ло жај и  пра ва,  по пис ста нов ни штва, Устав, 
за ко ни, Ср би ја.     

Ср би ја је због спе ци фич ног ге о граф ског по ло жа ја, 
исто риј ског на сле ђа, по ли тич ких окол но сти, де мо граф ског 
раз вит ка и стал них ми гра ци ја ста нов ни штва, ви ше на ци о-
нал на и мул ти кул ту рал на др жа ва у ко јој жи ве број не на ци-
о нал не ма њи не из ра зи то ди фе рен ци ра не по број но сти, про-
стор ном раз ме шта ју, дру штве ној ко хе зив но сти, по ли тич кој 
ор га ни зо ва но сти, на ци о нал ној еман ци па ци ји, ет нич ким, де-
мо граф ским и дру гим осо бе но сти ма. Због хе те ро ге не ет нич-
ке струк ту ре, по ли тич ких, исто риј ских и дру гих окол но сти, 
пи та ње на ци о нал них ма њи на увек је би ло од ве ли ког зна ча ја 
и нео дво ји ви део ме ђу на ци о нал них од но са у Ср би ји. У др-
жа ва ма с ет нич ки ра зно ли ким ста нов ни штвом функ ци о нал-
ност др жа ве у знат ној ме ри за ви си и од ње не спо соб но сти 
да на од го ва ра ју ћи на чин упра вља раз ли чи то шћу, од но сно 
да ства ра усло ве за за шти ту по ло жа ја и пра ва ма њи на, али и 
за ло јал ност ма њи на др жа ви у ко јој жи ве. Ре ша ва ње пи та ња 
ма њи на ва жно је не са мо са аспек та  де мо кра ти за ци је зе мље, 
већ и са ста но ви шта нор ма ли за ци је од но са са су се ди ма и ин-
те гра ци је у ме ђу на род ну за јед ни цу.

1. Пописни подаци о националним мањинама 
у Србији

по пис ста нов ни штва је основ ни и нај ва жни ји, зва нич ни 
из вор по да та ка о број но сти и про стор ном раз ме шта ју ста нов-
ни штва, као и о ет нич ким, еко ном ским, обра зов ним, брач-
ним, ми гра ци о ним, фер ти ли тет ним и дру гим со цио-де мо-
граф ским ка рак те ри сти ка ма, ко ји чи не осно ву за до но ше ње 
од го ва ра ју ћих ме ра по пу ла ци о не, ми гра ци о не, ма њин ске, и 
број них дру гих по ли ти ка и стра те ги ја, као и за из ра ду про-
јек ци ја ста нов ни штва Ср би је. По след њи по пис 2011. го ди не1 

1 У Србији је у периоду после Другог светског рата до данас спроведено укупно 
осам пописа становништва: 1948. године, затим 1953, а од 1961. године, 
према међународним препорукама, на сваких десет година ради међународне 
упоредивости података. У складу са тим, претходни попис планиран је за 
2001. годину, али је због политичких околности одложен за наредну годину, да 
би се са пописом 2011. године вратили на десетогодишњу динамику (тј. сваке 
прве године нове декаде). Последњи попис није одржан на територији Косова 
и Метохије (као ни претходни), док је у општинама Бујановац и Прешево 
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не сум њи во пред ста вља огле да ло дру штве но-по ли тич ке кли-
ме у зе мљи, спро ве ден је у усло ви ма ге о по ли тич ких про ме-
на, еко ном ске кри зе, по ли ти за ци је и бој ко та по пи са од стра не 
при пад ни ка ал бан ске на ци о нал но сти, про це са укљу чи ва ња 
Ср би је у европ ске ин те гра ци о не то ко ве, као и не ре ше ног пи-
та ња Ко со ва и Ме то хи је, што се све зна чај но ре флек то ва ло 
на ет но де мо граф ски раз ви так зе мље и ко нач не по пи сне ре-
зул та те.  

По да ци о на ци о нал ној при пад но сти ста нов ни штва 
увек су иза зи ва ли ве ли ко ин те ре со ва ње, не са мо на уч не и 
по ли тич ке, већ и ши ре дру штве не јав но сти. Пре ма по след-
њем по пи су у Ср би ји (без Ко со ва и Ме то хи је) ре ги стро ва но 
је укуп но 7,2 ми ли о на ста нов ни ка и у од но су на прет ход ни 
по пис (2002.) број ста нов ни ка je сма њен (за 311,1 хи ља да) ус-
лед не га тив ног при род ног при ра шта ја, еми гра ци ја, као и не-
пот пу ног об у хва та ста нов ни штва, од но сно бој ко та ал бан ске 
на ци о нал не ма њи не у три оп шти не на ју гу Ср би је. 

Са аспек та ет ни ци те та, по да ци по ка зу ју да је Ср би ја 
мул ти ет нич ка и мул ти кон фе си о нал на др жа ва у ко јој по ред 
Ср ба као ве ћин ског на ро да (6,0 ми ли о на или 83,3%) жи ве и 
мно го број не на ци о нал не ма њи не. Број ча но нај ре ле вант ни је  
су  Ма ђа ри (253,9 хи ља да или 3,5%), Ро ми (147,6 хи ља да или 
2,1%) и  Бо шња ци (145,3 хи ља да или 2,0%), док оста ле пар-
ти ци пи ра ју са ис под 1%, као што су Хр ва ти (57,9 хи ља да или 
0,8%), Сло ва ци (52,8 хи ља да или 0,7%), Цр но гор ци (38,5 хи-
ља да или 0,5%), Вла си (35,3 хи ља да или 0,5%) и дру ги.2

Ет нич ка струк ту ра по ве ли ким ад ми ни стра тив но те ри-
то ри јал ним це ли на ма3 по ка зу је да је се вер на Ср би ја знат но 
хе те ро ге ни ја (Ср би чи не 2,8 ми ли о на или 77,8%) од ју жне 
Ср би је (Ср би бро је 3,2 ми ли о на или 88,8%). У окви ру се вер не 

(делимично и у Медвеђи) бојкотован од већине албанског становништва
2 Нада Радушки, “Национална припадност становништва Србије по попису 

2011. године”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Бео-
град, бр. 1/2013, стр. 11-28.

3 Резултати пописа из 2011. године исказани су по први пут у складу са Уредбом о 
номенклатури статистичко-територијалних јединица, према административној 
подели (од 1. јула 2011), на две функционално територијалне целине: Србија-
север и Србија-југ (за разлику од претходних пописа када су исказивани на 
нивоу Централне Србије, Војводине и Косова и Метохије), а у оквиру њих на 
пет региона при чему сваки обухвата одређени број области (бивши окрузи) у 
оквиру којих су сврстане општине.
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Ср би је, на ла зе се, у ет нич ком сми слу, два ди ја ме трал но су-
прот на ре ги о на: Бе о град ски ре ги он је хо мо ген јер Ср би бро је 
1,5 ми ли о на (90,7 %), док све оста ле на ци о нал но сти по је ди-
нач но са ис под 0,5% (осим Ро ма 1,7% и Цр но го ра ца 0,6%). 
Ре ги он Вој во ди не је из ра зи то ет нич ки ша ро лик, пред ста вља 
пра ви мо за ик раз ли чи тих на ро да, ре ли ги ја, је зи ка и кул ту ра, 
што по твр ђу је и по да так да од укуп но 1,9 ми ли о на ста нов-
ни ка, Ср би чи не две тре ћи не (66,8%), за тим Ма ђа ри (13,0%), 
Сло ва ци (2,6%), Хр ва ти (2,4%), Ро ми (2,2%), Ру му ни (1,3%) и 
Цр но гор ци (1,2%), док све оста ле ет нич ке за јед ни це по је ди-
нач но уче ству ју са ма ње од 1%. У Вој во ди ни је убе дљи во и 
нај ви ше ли ца ко ја ни су же ле ла да се на ци о нал но де кла ри шу 
(4,2%). 

Са дру ге стра не, ју жна Ср би ја ко ја је на ци о нал но хо-
мо ге ни ја, об у хва та три ре ги о на раз ли чи та у по гле ду вр сте и 
сте пе на раз у ђе но сти ет нич ке струк ту ре. Пр ви, ре ги он Шу ма-
ди је и За пад не Ср би је од ли ку је би мо дал на ет нич ка струк ту-
ра бу ду ћи да Ср би (88,6%) за јед но са Бо шња ци ма/Му сли ма-
ни ма (7,7%) чи не чак 96,3 % укуп не по пу ла ци је овог ре ги о на. 
За тим, ре ги он Ју жне и Ис точ не Ср би је ка рак те ри ше раз у ђе-
ни ја ет нич ка струк ту ра где је по ред Ср ба (89,1%) на ста њен 
ве ћи број на ци о нал них ма њи на са зна чај ни јим уде ли ма, као 
што су Ро ми (3,7%), Вла си (2,1%),  Бу га ри (1,0%), Ма ке дон ци 
(0,2%) и  дру ги. Тре ћи ре ги он је Ко со во и Ме то хи ја (без по-
да та ка).4 

У про те клом пе ри о ду до шло је до про ме на на ет нич-
кој кар ти Ср би је,  те ри то ри јал ној ди стри бу ци ји, гу сти ни и 
кон цен тра ци ји ста нов ни штва, про у зро ко ва них ди фе рен ци-
ра ним раз во јем при пад ни ка по је ди них ет нич ких за јед ни-
ца ка ко у по гле ду при род ног об на вља ња, та ко и по оби му и 
прав ци ма ми гра ци ја. Ме ђу тим, у ве ћој или ма њој ме ри де ло-
ва ли су и не де мо граф ски фак то ри, као што су про ме на из ја ве 
о на ци о нал ној  при пад но сти,5 за тим раз ли чи та ме то до ло шка 

4 Национална припадност, подаци по општинама и градовима, Попис 
становништва, домаћинстава и станова  2011., Републички завод за статистику, 
Београд, књ. 1, 2012.

5 На бројност припадника одређене националности, поред природног прираштаја 
и миграционог салда, утичу и промене у националном изјашњавању. Наиме, 
по пописној методологији примењен је принцип слободног декларисања о 
националности, при чему никакви документи нису потребни као доказ, али 
се подразумева да се лично изјашњавање и објективна припадност углавном 
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ре ше ња при ли ком по пи са, аси ми ла ци о ни и ин те гра ци о ни 
про це си, као и не ке ван ред не и спе ци фич не дру штве но-по-
ли тич ке окол но сти. Због то га су по је ди не на ци о нал но сти по-
ве ћа ва ле број и удео, док су  дру ге има ле стаг ни ра ју ће или 
не га тив не трен до ве што је ути ца ло на про ме ну   на ци о нал-
ног са ста ва ста нов ни штва Ср би је. 

Та ко је у од но су на про шли по пис до шло до ап со лут-
ног сма ње ња бро ја при пад ни ка ве ћин ске на ци о нал но сти (са 
6,2 на 6,0 ми ли о на, или за 3,6%) услед не га тив ног при род ног 
при ра шта ја усло вље ног ве ћим мор та ли те том од на та ли те та 
због ста ре ста ро сне струк ту ре, док је по раст уде ла Ср ба (са 
82,9% на 83,3%) по сле ди ца ни же сто пе сто пе ра ста код оста-
лих на ци о нал но сти. Ре до след три број ча но нај ре ле вант ни је 
ма њи не у Ср би ји се про ме нио у од но су на 2002. го ди ну (Ма-
ђа ри, Бо шња ци, Ро ми), па су у 2011. го ди ни, по сле Ма ђа ра и 
Ро ма, на тре ћем ме сту Бо шња ци.6

И за го то во све при пад ни ке на ци о нал них ма њи на ка-
рак те ри стич ни су не по вољ ни де мо граф ски трен до ви ко ји су 
про у зро ко ва ли опа да ње њи хо вог бро ја и уде ла у укуп ној по-
пу ла ци ји Ср би је, из у зев код Ро ма, Бо шња ка, Му сли ма на и 
не ких број ча но ма њих ет нич ких ску пи на ко ји су за бе ле жи-
ли по ве ћа ње (Го ран ци, Нем ци, Ру си..). Нај ве ћи по раст има ли 
су не сум њи во Ро ми (са 108,2 хи ља да на 147,6 хи ља да или са 
1,4% на 2,1%) јер их од ли ку ју ви со ке сто пе на та ли те та, а ни-
ске сто пе мор та ли те та због мла де ста ро сне струк ту ре, па је 
ви сок при ра штај глав на ком по нен та сто пе ра ста. Ме ђу тим, 
су бјек тив ни фак тор од но сно про ме на из ја ве при ли ком де-
кла ри са ња о на ци о нал но сти, ка рак те ри стич но за Ро ме, че сто 
има кључ ну уло гу у њи хо вој по пу ла ци о ној ди на ми ци.7 Бо
шња ци су та ко ђе има ли по ве ћа ње број но сти (са 136,1 хи ља да 

подударају. Овај принцип омогућује промену националне припадности и то 
привремену (услед политичких, социјалних и других разлога) или сталну (ус-
лед асимилационих процеса), што утиче на популациону динамику етничких 
заједница, односно на коначне резултате пописа. Видети: Ружа Петровић, 
”Дугорочне промене етничке структуре у СР Србији”, Зборник Фолозофског 
факултета 13 (2),  Београд, 1983, стр. 38.

6 Национална или етничка припадност; Попис становништва, домаћинстава и 
станова  у 2002.,  Републички завод за статистику, Београд, књ. 1, 2003.

7 Нада Радушки, Славица Коматина, “Друштвена инклузија Рома као изазов за 
социјалну политику Србије”, Социјална политика,  Институт за политичке 
студије, Београд, 3/2013, стр. 93-110.
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на 145,3 хи ља да или са 1,8% на 2,0%) што је ре зул тат пр-
вен стве но по зи тив ног и ви со ког при род ног при ра шта ја, као 
и Му сли ма ни ко ји бе ле же ап со лут ни по раст за 2,8 хи ља да (са 
19,5 хи ља да на 22,3 хи ља да), док је удео остао го то во не про-
ме њен (0,3%).8 

Исто вре ме но, све оста ле на ци о нал но сти бе ле же сма-
ње ње, а по себ но Цр но гор ци бу ду ћи да је њи хов број и удео 
го то во пре по ло вљен (са 69,0 хи ља да на 38,5 хи ља да или са 
0,9% на 0,5%) услед, пре све га, про ме не ет нич ке при пад-
но сти усло вље не по ли тич ким раз ло зи ма. Хр ва ти су има ли 
опа да ње број но сти (за 18%) због не га тив ног при род ног при-
ра шта ја, про це са ин тен зив ног де мо граф ског ста ре ња, као и 
исе ља ва ња, па се њи хов број и удео сма њио (са 70,6 хи ља-
да на 57,9 хи ља да од но сно са 0,9% на 0,8%). Та ко ђе, основ на 
од ли ка де мо граф ског раз во ја Сло ва ка је сте де по пу ла ци ја (са 
59,0 хи ља да на 52,8 хи ља да и уде ла са 0,8% на 0,7%) услед 
не га тив ног при род ног при ра шта ја и ми гра ци о ног сал да. Ма
ђа ри, број ча но нај ве ћа на ци о нал на ма њи на у Ср би ји, бе ле же 
ап со лут но сма ње ње (за 39,4 хи ља да или 13,4%), а раз ло зи су 
ви сок мор та ли тет услед од ма клог про це са ста ре ња ста нов ни-
штва, ни зак на та ли тет и по сле дич но не га тив ни при ра штај, 
као и еми гра ци је. Број при пад ни ка бу гар ске на ци о нал не ма-
њи не се, та ко ђе, не пре ста но сма њи вао (са 20,5 хи ља да на 18,5 
хи ља да) узро ко ван не га тив ним тен ден ци ја ма у при род ном 
об на вља њу ста нов ни штва, ет нич ком ми ми кри јом (из ја шња-
ва њем као Ср би, Ју го сло ве ни, нео пре де ље ни и сл.), ме шо ви-
тим бра ко ви ма и ми гра ци ја ма. По ме ну ће мо још Вла хе ко ји 
су за бе ле жи ли не сум њи во нај ве ће про ме не, јер за раз ли ку од 
прет ход ног раз до бља (1991-2002) ка да су за хва љу ју ћи го то во 
ис кљу чи во про ме ни на ци о нал не при пад но сти има ли по ве ћа-
ње за го то во три пу та, у на ред ном ме ђу по пи сном пе ри о ду 
(2002-2011) на сма ње ње бро ја (са 40,1 хи ља да на 35,3 хи ља да) 
пре суд ни су би ли не по вољ ни трен до ви у при род ном кре та њу 
ста нов ни штва. 

8 На популационо кретање неке националности утичу и промене у пописној 
методологија. Тако су Муслимани у пописима најпре третирани као национал
но неопредељeни (1948. и 1953), затим Муслиман у етничком смислу (1961), 
Муслиман као конститутивни народ (1971,1981 и 1991), да би имајући у виду 
крупне геополитичке промене, у наредним пописима (2002. и 2011) поред  
Муслиман  уведена и одредница Бошњак, иако је у суштини реч о истом ет-
ничком корпусу.
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Оправ да но се прет по ста вља да про ме не у ет нич кој 
струк ту ри ни су за вр ше не, као ни про це си ко ји их усло вља-
ва ју, али ка кве ће би ти у бу дућ но сти те шко је пред ви де ти, 
пре све га због отво ре них пи та ња у ве зи сме ра и оби ма уну-
тра шњих и спољ них ми гра ци ја, ста бил но сти ет нич ког опре-
де ље ња по је ди них на ци о нал но сти, али и у за ви сно сти од оп-
ште дру штве не кли ме у зе мљи.  

2. Про стор но ком пакт не на ци о нал не ма њи не у 
Ср би ји

Са вре ме ни ет но про стор ни раз ме штај ста нов ни штва 
Ср би је фор ми рао се у ду гом вре мен ском пе ри о ду де ло ва њем 
мно го број них чи ни ла ца ко ји су де тер ми ни са ли све у куп ни 
дру штве ни и кул тур но-ци ви ли за циј ски раз вој бал кан ског 
ге о про сто ра. То ком бур не исто ри је, због ин тен зив них ми-
гра ци ја ме њао се ет нич ки са став и те ри то ри јал ни раз ме штај, 
али је исто вре ме но те као и про цес фор ми ра ња по је ди них 
на ро да и ет нич ких гру па.9 Про стор ни раз ме штај при пад ни-
ка на ци о нал них ма њи на усло вљен је ет нич ки ди фе рен ци-
ра ним при род ним при ра шта јем и ми гра ци ја ма, као и број-
ним дру гим не де мо граф ским фак то ри ма. Основ не трен до ве 
у те ри то ри јал ној ди стри бу ци ји и кон цен тра ци ји по је ди них 
ет нич ких за јед ни ца у Ср би ји од ли ку ју од ре ђе не ре ги о нал-
не спе ци фич но сти, као и из ра же на про стор но-де мо граф ска 
по ла ри за ци ја. То се огле да у из ра зи тој кон цен тра ци ји и ја ча-
њу про це са на ци о нал не хо мо ге ни за ци је на од ре ђе ним под-
руч ји ма, док с дру ге стра не, по сто ји ви сок сте пен про стор не 
дис пер зив но сти ка рак те ри сти чан за дру ге ет нич ке за јед ни-
це.10 На при мер,  на под руч ју ју жне Ср би је је кон цен три са но 
ал бан ско ста нов ни штво, у ју го за пад ном де лу жи ве при пад-
ни ци бо шњач ке и му сли ман ске на ци о нал но сти (Сан џак)11, у 

9 Јован Цвијић, Балканско полуострво и јужнословенске земље, Завод за 
издавање уџбеника, Београд, 1966.

10 Милена Спасовски, „Територијални размештај народа и националних мањина 
у СР Југославији“,  Југословенски преглед, Београд, 1/1994, стр. 27-39.

11 Област југозападне Србије се незванично назива Санџак (или Стара Рашка). 
Термин „санџак“ потиче од турске речи «санчак» (застава), а означавао је 
управно-територијалну јединицу унутар Османлијског царства. Иако ове 
јединице не постоје још од 16. века, термин је остао у употреби, широко 
распрострањен и означава подручје специфично по свом геополитичком 
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ис точ ној Ср би ји су кон цен три са ни Бу га ри и Вла си, док су 
на се ве ру Вој во ди не пре те жно на ста ње ни Ма ђа ри и Сло ва-
ци. Да кле, јед но од бит них обе леж ја Ср би је је за јед нич ка на-
ста ње ност ра зних ет нич ких за јед ни ца на истом под руч ју, па 
оту да у за ви сно сти од те ри то ри јал но-по ли тич ког окви ра или 
угла по сма тра ња, мо гу ће је да се сва ка за јед ни ца на ђе у по ло-
жа ју ве ћи не, али и ма њи не.12 

Ин тен зи тет и сме ро ве ет но про стор не ди на ми ке мо же-
мо са гле да ти на осно ву пра ће ња об у хва ће но сти про сто ра на 
ко јем је не ка на ци о нал на ма њи на оства ри ла ет нич ку пре ва-
гу.13 По по пи су из 2011. го ди не, то су че ти ри на ци о нал не ма-
њи не - Ма ђа ри, Бо шња ци, Бу га ри и Сло ва ци ко ји има ју ви-
со ку те ри то ри јал ну кон цен тра ци ју у по је ди ним ре ги о ни ма, 
са ап со лут ном или ре ла тив ном ет нич ком ве ћи ном у нај ма ње 
јед ној оп шти ни.14

Ма ђа ри (253,9 хи ља да или 3,5%) су нај ве ћа на ци о нал на 
ма њи на у Ср би ји, кон цен три са ни го то во ис кљу чи во у Вој-
во ди ни (251,1 хи ља да). У укуп ној вој во ђан ској по пу ла ци-
ји пар ти ци пи ра ју са 13,0% и пред ста вља ју по бро ју и уде лу 
нај ре ле вант ни ју ет нич ку за јед ни цу. Ге о граф ски раз ме штај 
при пад ни ка ма ђар ске ма њи не од ли ку је тренд из ра же не ет-
нич ке хо мо ге ни за ци је са ви со ким сте пе ном про стор не кон-
цен три са но сти у се вер ном де лу по кра ји не (Се вер но ба нат ска 

положају, историјским и етнодемографским карактеристикама. Основна 
одлика овог подручја јесте традиционална подвојеност становништва на два 
доминантна етноса - српски и бошњачки.

12 Душан Јањић , „Социолошко-политиколошки аспекти  мањинске политике и 
заштите мањина у СР Југославији”, у зборнику: Положај мањина у Савезној 
Републици Југославији (приредио: Војислав Становчић), САНУ, Београд, 1996, 
књ. 19, стр. 625-639.

13 Са аспекта просторног размештаја, важно је споменути и Влахе (35,3 хиљада 
или 0,5%) које одликује висока територијална компактност мада немају немају 
етничку превагу ни у једној општини. Главна зона концентрације је регион 
Јужне и Источне Србије (32,9 хиљада, или 93% од њиховог укупног броја), а 
највише је настањено у Борској (13,3 хиљада или 10,7%), Браничевској (13,2 
хиљада или 7,2%) и Зајечарској области (6,3 хиљада или 5,2%).

14 Такође, албанска мањина је, по подацима претходног пописа (2002), готово 
потпуно концентрисани на подручју Централне Србије (60,0 хиљада или 
97,3%) са апсолутном етничком превагом у две општине: Прешево (31,1 
хиљада или 89,1%) и Бујановац (23,7 хиљада или 54,7%), као и знатним 
уделом у општини Медвеђа (2,8 хиљада или 26,2%) у којима живи чак 96,1% 
Албанаца са подручја Централне Србије, што указује на изразит процес 
њихове националне хомогенизације на југу Србије. 
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и Се вер но бач ка област) где се на ла зе и ет нич ки ве ћин ске ма-
ђар ске оп шти не. Про стор но-ет нич ку ком пакт ност по твр ђу је 
по да так да са мо у по ме ну те две обла сти је на ста ње но пре ко 
по ло ви не (58%) укуп ног бро ја вој во ђан ских Ма ђа ра, док се 
у оста лим обла сти ма  њи хов удео се кре ће од 1,2% (Срем ска 
област) до 12,6%  (Сред њо ба нат ска област). Има ју ет нич ку 
пре ва гу у осам оп шти на, од че га ап со лут ну ве ћи ну у пет (Ка-
њи жа 85,1%, Сен та 79,1%, Ада 75,0%, Бач ка То по ла 57,9%, 
Ма ли Иђош 53,9%)  и ре ла тив ну у три оп шти не  (Чо ка 49,7%, 
Бе чеј 46,3% и Су бо ти ца 35,7%). У тим оп шти на ма жи ви ви ше 
од по ло ви не укуп ног бро ја Ма ђа ра са про сто ра Вој во ди не. 
Основ но де мо граф ско обе леж је ма ђар ске ма њи не је де по пу-
ла ци ја, што је ре зул тат не га тив ног при ра шта ја и еми гра ци је, 
па су у свим оп шти на ма за бе ле жи ли сма ње ње број но сти, али 
су за др жа ли ет нич ку до ми на ци ју у по ме ну тих осам оп шти-
на. Ком па ра ци је ра ди, по прет ход ном по пи су има ли су шест 
оп шти на са ап со лут ном и две оп шти не са ре ла тив ном ве ћи-
ном (Су бо ти ца, Бе чеј), а још две де це ни је ра ни је (1991.) се дам 
оп шти на са ап со лут ном и јед ну оп шти ну са ре ла тив ном ве-
ћи ном (Су бо ти ца). 

Бо шња ци15 (145,3 хи ља да или 2,0%) су го то во ис кљу чи-
во  на ста ње ни у ре ги о ну Шу ма ди је и За пад не Ср би је (142,8 
хи ља да). Те ри то ри јал но по сма тра но, од укуп но осам обла сти 
ко је са чи ња ва ју овај ре ги он нај хе те ро ге ни ја је Ра шка  (Бо-
шња ци са 105,5 хи ља да чи не око јед не тре ћи не) и Зла ти бор-
ска област (Бо шња ци бро је 36,9 хи ља да или 12,9%). Ет но про-
стор ни раз ме штај по ка зу је да бо шњач ка на ци о нал на ма њи на 
има ап со лут ну ве ћи ну у три оп шти не:  Ту тин (28,0 хи ља да 
или 90,0%), Но ви Па зар (77,4 хи ља да или 77,1%) и Сје ни ца 
(19,5 хи ља да или 73,9%) у ко ји ма жи ви 87,6% Бо шња ка из ре-
ги о на Шу ма ди је и За пад не Ср би је, од но сно 86% од њи хо вог 

15 На Бошњачком сабору у Сарајеву (1993) постигнута је сагласност о 
заједничком имену  Бошњаци које од 1996. године прихватају све санџачке 
странке и удружења. У политичким документима истиче се аутохтоност 
Бошњака на простору Санџака све до почетка 20. века, затим да је одлука 
о поновној употреби овог имена донета у складу је са одлукама Конгреса 
бошњачких интелектуалаца и Скупштине БиХ, као и да је њихова матична 
држава Босна. Међутим, свест о Босни и Херцеговини као матици Бошњака 
има своје опоненте како у државама насталим на простору бивше Југославије, 
тако и код дела бошњачког становништва у Србији. Видети: Горан Башић, 
Положај Бошњака у Санџаку, Центар за антиратну акцију, Београд, 2002, стр. 
48.
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укуп ног бро ја у Ср би ји. То ја сно илу стру је сте пен кон цен-
тра ци је Бо шња ка на овом под руч ју, као и про ме не у те ри то-
ри јал ној ди стри бу ци ји ко је иду у прав цу ја ча ња про це са ет-
нич ке хо мо ге ни за ци је. Зна чај ни ји удео бе ле же још у оп шти-
на ма При је по ље (34,5%), При бој (14,0%) и Но ва Ва рош (4,7%). 

Бу га ри (18,5 хи ља да или 0,3%) су углав ном на ста ње ни 
у ре ги о ну Ју жне и Ис точ не Ср би је (15,5 хи ља да или 1%) и 
то пре те жно у две обла сти, у Пи рот ској (7,1%) и Пчињ ској 
(4,6%) у ко ји ма жи ви 90% при пад ни ка бу гар ске на ци о нал но-
сти. У оп шти на ма где су ет нич ки ком пакт ни и има ју ве ћи ну, 
а то су  Бо си ле град (5,8 хи ља да или 71,8%) и Ди ми тров град 
(5,4 хи ља да или 53,5%) кон цен три са но је го то во три че твр-
ти не (72,6%) укуп ног бро ја Бу га ра овог ре ги о на, а пре ко 60% 
са под руч ја це ле Ср би је.16 Ком па ра ци је ра ди, у Бо си ле гра ду 
је ова на ци о нал ност и по про шлом по пи су има ли ап со лут ну 
пре ва гу (70,9%), док су у Ди ми тров гра ду има ли ре ла тив ну 
ве ћи ну (49,7%).  

Сло ва ци (52,8 хи ља да или 0,7%) има ју нај ве ћу кон цен-
тра ци ју у Вој во ди ни (50,3 хи ља да или 2,6%) где, по сле Ма-
ђа ра, пред ста вља ју број ча но нај ве ћу ма њи ну.  Про стор на ди-
стри бу ци ја сло вач ке ма њи не ука зу је на ви со ку кон цен тра ци-
ју и про стор ну по ла ри за ци ју, с об зи ром да са мо у две обла сти, 
Ју жно бач кој (24,7 хи ља да или 4,0%) и Ју жно ба нат ској  (13,8 
хи ља да или 4,7%) жи ви пре ко три че твр ти не (76,4%) Сло ва ка 
са те ри то ри је Вој во ди не. Упр кос не га тив ним трен до ви ма у 
де мо граф ском раз вит ку, за др жа ли су ап со лут ну  ет нич ку ве-
ћи ну у Бач ком Пе тров цу  (8,8 хи ља да или 65,4%) и ре ла тив ну 
у Ко ва чи ци (10,6 хи ља да или 41,8%) у ко ји ма је кон цен три са-
но 38,5% укуп ног бро ја вој во ђан ских Сло ва ка. У оста лим оп-
шти на ма има ју ни ске уде ле, (из у зев у Ба чу, 19,8%), од ли ку је 
их дис пер зив на на се ље ност и знат на из ме ша ност са оста лим 
на ци о нал но сти ма. 

Про стор на ди стри бу ци ја ста нов ни штва Ср би је по ка-
зу је да је ет нич ки про стор ве ћин ске на ци је зна тан и функ-
ци о нал но по ве зан, из ра зи то хо мо ген, док је ви со ка те ри то-
ри јал на кон цен тра ци ја број ча но ре ле вант них на ци о нал них 
ма њи на на пе ри фер ним де ло ви ма зе мље. Да кле, реч је о ма-

16 Нада Радушки, Националне мањине у Централној Србији  етничке промене и 
демографски развој, Институт друштвених наука, Београд, 2007, стр. 44.
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њи на ма ко је има ју спе ци фи чан ет но те ри то ри јал ни рас по ред 
и ве ћи ну у не ким оп шти на ма, због че га је ма њин ско пи та ње 
ком плек сно и од ве ли ке ва жно сти за по ли тич ку ста бил ност 
и све у куп ни раз вој др жа ве.17 Ет нич ка ком пакт ност и на ци о-
нал на хо мо ге ни за ци ја ма њи на да је по се бан зна чај њи хо вом 
по ло жа ју и те ри то ри јал но-по ли тич ком ор га ни зо ва њу.

3. Ре гу ли са ње по ло жа ја и пра ва на ци о нал них 
ма њи на у Ср би ји

На ци о нал не ма њи не у Ср би ји раз ли ку ју се по број но-
сти, те ри то ри јал ном раз ме шта ју, де мо граф ском, исто риј-
ском, со цио-еко ном ском и кул тур ном раз вит ку, као и мно гим 
дру гим осо бе но сти ма. Ин сти ту ци о на ли за ци ја њи хо вог по-
ло жа ја зах те ва да се во ди ра чу на ка ко о је дин стве ним прин-
ци пи ма мул ти кул ту рал ног дру штва, та ко и о сва ком од ових 
аспе ка та по на о соб. Ма да де ло ва ње де мо граф ских фак то ра 
(број ност и про стор на ком пакт ност) ни је ни  ни пред ност ни 
пре пре ка за оства ре ње основ них ма њин ских пра ва, у прак си 
се че сто де ша ва да је спрем ност др жа ве ве ћа за им пле мен-
та ци ју пра ва де мо граф ски ве ћих и по ли тич ки бо ље ор га ни-
зо ва них на ци о нал них ма њи на. Европ ски стан дар ди за шти те 
пра ва ма њи на не спо ми њу из ри чи то број ност као кри те ри јум 
за оства ре ње ма њин ских пра ва, већ под ра зу ме ва ју ува жа ва-
ње свих ма њин ских за јед ни ца. 

Са дез ин те гра ци јом СФРЈ и фор ми ра њем но вих др-
жа ве, по сто ја ње број них на ци о нал них ма њи на у сло же ним 
по ли тич ко-еко ном ским окол но сти ма зах те ва ло је раз ли чит 
при ступ њи хо вој за шти ти и ин те гра ци ји, као и но ву ма њин-
ску по ли ти ку. У исто вре ме, људ ска и ма њин ска пра ва до ла зе 
у цен тар па жње ме ђу на род не за јед ни це и све ви ше пред ста-
вља ју ме ри ло де мо кра ти за ци је но во на ста лих др жа ва. Де мо-
крат ске про ме не у Ср би ји 2000. го ди не, отво ри ле су пи та ње 
но ве ма њин ске по ли ти ке и из град ње де мо крат ских ин сти ту-
ци ја за за шти ту ма њи на. У том сми слу пред у зе ти су зна чај ни 

17 „Етничко-регионалнo груписање или фрагментација утиче на 
имплементациону власт државе и на политички капацитет, потреба за 
репрезентацијом различитих група унутар управљачке структуре често 
резултира форсирањем посебних на уштрб општих политичких интереса.“ 
Видети: Ђорђе Стојановић, Живојин Ђурић, Анатомија савремене државе, 
Институт за политичке студије, Београд, 2012, стр. 159.
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ко ра ци, као што су при хва та ње ме ђу на род них стан дар да и 
са рад ња са ме ђу на род ном за јед ни цом (пре све га са ОЕБС-ом 
и Са ве том Евро пе). Усво је на је Оквир на кон вен ци ја о пра-
ви ма на ци о нал них ма њи на Са ве та Евро пе (2001), Европ ска 
по ве ља о ре ги о нал ним и ма њин ским је зи ци ма (2006), пот пи-
са ни су би ла те рал них ме ђу на род ни спо ра зу ми о ре ци про ци-
те ту за шти те ма њи на (са Ма ђар ском, Ру му ни јом, Ма ке до ни-
јом и Хр ват ском), као и дру га до ку мен та ко ји ма је  омо гу ће на 
нор ма тив на за шти та ма њин ских пра ва. 

На др жав ном ни воу пра ва ма њи на га ран то ва на су 
Уста вом Ре пу бли ке Ср би је (2006) ко ји у основ ним од ред ба-
ма про пи су је да Ср би ја шти ти пра ва на ци о нал них ма њи на 
и га ран ту је им по себ ну за шти ту ра ди оства ри ва ња пот пу не 
рав но прав но сти и очу ва ња иден ти те та (чл. 14). Устав Ср би је 
за бра њу је сва ки об лик дис кри ми на ци је по би ло ком осно ву, 
укљу чу ју ћи и на ци о нал ну при пад ност, при че му про пи су је 
и мо гућ ност пред у зи ма ња по себ них ме ра у ци љу по сти за ња 
пу не јед на ко сти и рав но прав но сти свих гра ђа на и то у еко-
ном ском, со ци јал ном, кул тур ном и по ли тич ком жи во ту (чл. 
21).18 

Устав Ре пу бли ке Ср би је при пад ни ци ма на ци о нал них 
ма њи на га ран ту је ин ди ви ду ал на и ко лек тив на пра ва, као и 
утвр ђи ва ње че ти ри обла сти ко је су пре по зна те као по себ но 
зна чај не за очу ва ње њи хо вог на ци о нал ног иден ти те та: кул-
ту ра, обра зо ва ње, оба ве шта ва ње и слу жбе на упо тре ба је зи-
ка и пи сма. По себ но се га ран ту је пра во на ма њин ску са мо у-
пра ву ко је се оства ру је кроз фор ми ра ње на ци о нал них са ве та 
на ци о нал них ма њи на. Та ко ђе, за бра њу је се дис кри ми на ци ја 
и при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на ма га ран ту је пра во на 
рав но прав ност у во ђе њу јав них по сло ва уз оба ве зу да се при-
ли ком за по шља ва ња у ор га ни ма јав не вла сти во ди ра чу на о 
ет нич кој струк ту ри ста нов ни штва (чл. 77), пра во на очу ва ње 
на ци о нал ног иден ти те та, ко ри шће ње свог је зи ка и пи сма (чл. 
79), пра во на удру жи ва ње и на са рад њу са су на род ни ци ма 
(чл. 80) и дру го. На кра ју, екс пли цит но је за бра ње на на сил на 
аси ми ла ци ја при пад ни ка ма њи на, као и пред у зи ма ње ме ра 

18 У Уставу се налази посебно поглавље о заштити мањинских права које је, због 
своје садржине и свеобухватности, добило похвале Саветодавног комитета 
Оквирне Конвенције за заштиту националних мањина.
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ко је би ве штач ки ме ња ле на ци о нал ни са став на под руч ји ма 
ко је на се ља ва ју на ци о нал не ма њи не. 

Про цес из град ње нор ма тив ног окви ра за оства ре ње 
ма њин ских пра ва за по чет је до но ше њем пр вог За ко на о за
шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на (2002) ко јим 
се ре гу ли ше на чин оства ре ња ин ди ви ду ал них и ко лек тив-
них пра ва, од но сно свих пра ва ко ја су уста вом или ме ђу на-
род ним уго во ри ма га ран то ва на при пад ни ци ма на ци о нал них 
ма њи на (чл. 1). Овај за кон, као нај ва жни ји прав ни акт ко ји 
се ба ви ма њин ским пра ви ма, у ду ху ет нич ке то ле ран ци је 
и мул ти кул ту рал но сти, за сни ва се на вла да ви ни пра ва, по-
што ва ња и очу ва ња те ри то ри јал ног ин те гри те та и су ве ре ни-
те та др жа ве.19

У За ко ну је да та де фи ни ци ја на ци о нал не ма њи не,20 при 
че му ни су так са тив но на ве де не све ма њи не ко ја ова пра ва 
оства ру ју, већ су де фи ни са не на ци о нал не за јед ни це ко је ис-
пу ња ва ју те усло ве. Јед на од ва жних ка рак те ри сти ка од но си 
се и на при зна ва ње, по ред ин ди ви ду ал них, и ко лек тив них 
пра ва ма њи на, па у том по гле ду За кон пре ва зи ла зи европ ске 
стан дар де за шти те ма њи на (ко лек тив на пра ва не при зна је 
чак ни Оквир на кон вен ци ја Са ве та Евро пе са ко јом је За кон 
ускла ђи ван). 

За ко ном се за бра њу је сва ка дис кри ми на ци ја по осно ву 
на ци о нал не, ет нич ке, вер ске, ра сне или је зич ке при пад но сти 
и пред у зи ма ју по себ не ме ре за за шти ту рав но прав но сти. У 
основ на на че ла за шти те, та ко ђе, спа да пра во на сло бод но из-
ра жа ва ње сво је на ци о нал не при пад но сти, као и за бра на на-
сил не аси ми ла ци је ма њи на, у скла ду су са про кла мо ва ним 
устав ним од ред ба ма.

Нај ва жни ји део За ко на по све ћен је очу ва њу по себ но сти 
на ци о нал них ма њи на и њи хо вом иден ти те ту. Нор ма тив но су 
на ве де на пи та ња упо тре бе ма тер њег је зи ка, пра во на не го ва-
ње кул ту ре и тра ди ци је, пра во на шко ло ва ње на ма тер њем 

19 Закон о заштити права и слобода националних мањина, Савезно министарство 
националних и етничких заједница, Београд, 2002.

20 Национална мањина је свака група држављана СРЈ која је по бројности 
довољно репрезентативна иако представља мањину на територији СРЈ и 
поседује обележја као што су језик, култура, национална и етничка припадност 
по којима се разликује од већинског становништва и чији се припадници 
одликују бригом да заједнички одржавају свој идентитет, укључујући културу, 
традицију, језик или религију (чл. 2).
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је зи ку, упо тре бу на ци о нал них сим бо ла и дру го. Та ко ђе, по-
себ но је за га ран то ва на кул тур на ауто но ми ја ма њи на и пра во 
ма њи на на очу ва ње ет но кул тур ног иден ти те та и то по сред-
ством по себ них те ла (Са ве зни са вет за на ци о нал не ма њи не, 
На ци о нал ни са ве ти на ци о нал них ма њи на и Са ве зни фонд за 
на ци о нал не ма њи не)

Мо же се ре ћи да до но ше ње овог За ко на ука зу је на ја сну 
на ме ру за што бр же ин те гри са ње у ме ђу на род ну за јед ни цу и 
то кроз ис пу ња ва ње јед ног од нај ва жни јих ду го роч них усло-
ва за при јем у Европ ску уни ју. 

У про те клом пе ри о ду усво јен је и ве ћи број дру гих за-
ко на, а ме ђу нај зна чај ни јим је Закон о националним саветима 
националних мањина који уређује положај мањинских само-
управа, њихов избор, надлежности, однос са државним ор-
ганима и начин финансирања културне аутономије. Нацио-
нални савети заступају националне мањине у области служ-
бене употребе језика, образовања, информисања и културе 
и покрећу иницијативе за доношење одговарајућих закона и 
мера у циљу бољег положаја мањина. Тако, мањине остварују 
право на културну аутономију учествујући на посебно ор-
ганизованим изборима на којима бирају своју самоуправу, 
након чега се уписују у јавни регистар  и обављају законом 
утврђене надлежности (чл. 3).21

Законом о локалној самоуправи предвиђено је да су 
општине надлежне за имплементацију мањинска права (чл. 
20) и да се у национално мешовитој локалној самоуправи ос-
нива Савет за међунационалне односе који чине представни-
ци српског народа и националних мањина (чл. 98).22 Савет је 
надлежан да разматра питања о заштити националне равноп-
равности у циљу превазилажења међуетничких анимозите-
та, а има право и да пред Уставним судом покрене поступак 
за оцену уставности појединих одлука ако сматра да су непо-

21 У међувремену, Влада Републике Србије утврдила је предлог Закона о 
изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина и 
упутила га на усвајање Скупштини Србије.

22 Национално мешовита локална самоуправа је она у којој припадници једне 
националне мањине чине више од 5% од укупног броја становника или 
припадници свих националних мањина чине више од 10% (по последњем 
попису становништва). Представнике у Савету могу имати припадници 
српског народа и припадници националних мањина са више од 1% у укупном 
становништву локалне самоуправе (чл. 96.)
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средно повређена права припадника српске националности 
или националних мањина представљених у Савету (чл. 96). 

Законом о службеној употреби језика и писма 
предвиђено је да ако удео припадника неке мањине у укуп-
ном становништву општине достиже 15% (према резулта-
тима последњег пописа), у службеној употреби је језик те 
мањине у управном и судском поступку, у комуникацији са 
државним органима, приликом издавања јавних исправа, у 
раду представничких тела, затим називи места, тргова, ули-
ца, топонима  и друго.23

Закон о избору народних посланика прописује да у оп-
штинама где су у службеној употреби језици националних 
мањина гласачки листићи се штампају на тим језицима.

По значају треба издвојити Закон о забрани дискри
минације који у области заштите националних мањина, 
али и шире, установљава свеобухватан систем заштите 
од дискриминације у складу са међународним и европ-
ским стандардима. У том смислу, међу «тешким облицима 
дискриминације» издвојени су: подстицање мржње на ос-
нову националне, расне или верске припадности и језика, 
заговарање или вршење дискриминације од стране држав-
них органа, апартхејд, геноцид, етничко чишћење и друго 
(чл. 13). Овим Законом  установљен је Повереник за заштиту 
равноправности (чл. 33) који је надлежан да својим превен-
тивним деловањем доприноси спречавању дискриминације.24

Важно је нагласити да остваривање мањинских права 
не зависи само од нормативних решења, већ и од имплемен-
тације и успешног спровођења закона, дубљих друштвених 
промена, стабилизације и демократизације друштва. Нацио-
нално законодавство Србије не прави разлику међу мањина-
ма с обзиром на њихову бројност и призната права су доступ-
на свим припадницима националних мањина. С тим у вези, 
постоји обиман каталог мањинских права, а која су утемеље-
на у Уставу, ратификована међународним уговорима (мулти-

23 За остваривање појединих права којима се обезбеђује културна аутономија, 
релевантни су и многи други закони у области образовања и јавног 
информисања, закони којима је уређен начин вођења матичних књига, 
издавања личних карата и  путних исправа и други.

24 Данијела Гавриловић, Невена Петрушић: „Међунационални односи и 
заштита мањинских права у Србији“, Миграцијске и етничке теме,  Институт 
за миграције и народности, Загреб, бр. 3/2011, стр. 430.
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латералним и билатералним), нашом законском регулативом 
која директно регулише права мањина, као и другим закони-
ма који регулишући различите области садрже одредбе које 
су релевантне за остваривање мањинских права. Међутим, 
и поред обимне регулативе, мањинска права у пракси нису 
у потпуности и доследно примењена. Први разлог је што за 
адекватну примену права није довољан само законски основ, 
већ је потребна и разрада подзаконским актима који у мно-
гим областима недостају, а други разлог је што наш правни 
систем мањинске заштите, иначе прилично детаљан и ком-
плексан, нема развијене механизме који могу да обезбеде ње-
гову примену у пракси. Међутим, ни све мањинске заједнице 
немају капацитет да остваре права која им стоје на распола-
гању (неке националне мањине су бројчано мале или су ге-
ографски дисперзивне, тзв. нове мањине се још прилагођа-
вају и тек изграђују мањинске институције, и слично). Исто 
тако, припадници националних мањина често нису довољно 
упознати са правима која имају, па их због тога и не оства-
рују. Коначно, примену мањинских права отежавају и про-
блеми у њиховој заштити када недостаје делотворан правни 
лек или због генералне спорости правосудног система.25

Може се рећи да је позитивна карактеристика мањин-
ске политике у Србији, успостављене после демократских 
промена, отварање према спољном свету, прихватање међу-
народних стандарда и унапређење сарадње са суседним 
земљама. На тај начин је потврђен велики значај мањинске 
политике за регионалну  стабилност, као и чињеница да је 
поштовање права националних мањина услов за чланство 
Србије у Европској унији.26 

25 Препоруке за унапређење мањинске политике и процеса интеграције у Репу
блици Србији (интерни материјал), Форум за етничке односе, Београд, 2013.

26 Права националних мањина су део тзв. политичких критеријума и прате се од 
стицања статуса кандидата, па све до краја приступних преговора у оквиру 
поглавља 23. То важи за поштовање тзв. нових националних мањина када 
су у питању односи Србије са државама бивше Југославије, али и односи са 
другим суседним државама (као матичним државама појединих националних 
мањина).
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* * *
У Србији као вишенационалној и мултикултуралној 

заједници, заштита права мањина и добри интеретнички 
односи, неопходни су за мир, просперитет и демократски 
развој државе. Стабилност друштва зависи од интегрисано-
сти свих њених грађана, при чему интеграција мањина не 
значи асимилацију, већ подразумева културни плурализам 
који омогућава припадницима мањина да сачувају сопстве-
не етничке, верске и културне особености, уз истовреме-
но пуну и успешну интегрисаност у друштвену заједницу. 
Другим речима, то значи добровољност етничких заједница 
у прихватању заједничког и очувању посебног. У етнички 
разноликом друштву укрштају се различити идентитети, а 
циљ интеграционе политике јесте да створи оквир у коме 
се они, уз обострано уважавање, могу слободно неговати, 
развијати и мењати. Успех интеграционе политике зависи 
од функционалности државе и то су два су међусобно по-
везана и међузависна процеса. Укључивање припадника 
мањина у друштво доприноси јачању легитимитета државе, 
а поштовање различитости и заштита људских и мањинских 
права битно доприносе демократском процесу, јачању демо-
кратских институција и прикључењу Европској унији. 
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Nada Raduski

THE STATUS AND RIGHTS OF NATIONAL 
MINORITIES IN SERBIA IN THE PROCESS 

OF EUROPEAN INTEGRATION 
− DEMOGRAPHICPOLITICOLOGICAL 

ASPECT 

Resume 

This paper analyzes of the national minorities of Serbia 
according to the 2011 census results, with special emphasis on 
the quantitative and qualitative ethnodemographic changes that 
have taken place in the last intercensal period (20022011). That 
relevant changes happened in the ethnic structure of Serbia which 
were primarily conditioned by differentiated natural growth per 
nationalities, migrations, as well as national and religious reviv
alism, very pronounced in certain nationalities, simultaneously 
with the appearance of ethnic mimicry present in other ethnic 
communities. Spatial distribution of population according to 
nationality is an important aspect of demographic development 
conditioned primarily by ethnically differentiated natural growth 
and migrations, but also with the impact of numerous other fac
tors. Due to specific territorial distribution and ethnic domina
tion of relevant national minorities in border parts of the country, 
the question of their status and territorialpolitical organization 
gives special severity and significance to the minority question in 
Serbia.

The second step is analysis of the legal framework is this 
area which is being improved in Serbia with the aim of achieving 
equality between national communities  and coexistence found
ed on trust and non discrimination. The Law on the Protection of 
Rights and Freedoms of National Minorities (2002) regulates the 
way in which the rights of persons belonging to national minori
ties will be implemented. These rights are generally defined in the 
Constitution of Serbia as rights to preservation, development and 
expression of ethnic, linguistic, religion or other specificities of 
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national minorities. The degree of national minorities integration 
in society is the only true indicator of policy success in relation to 
national minorities. The goal of this policy ought to be complete 
integration of national minorities into social and political life, but 
accompanied by the preservation of their cultural and national 
identity.       
Keywords: national minority, ethnic compactness, status and 

rights, census, Constitution, laws, Serbia.
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Агре сив не те жње ко ло ни за тор ске гло ба ли за ци је пре те 
да са тру и ло кал ну са мо у пра ву и на ци о нал ни су ве ре ни тет. 
На уда ру је ло кал на са мо у пра ва ко ло ни јал них ме тро по ла, 
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где ја ча ан ти гло ба ли стич ки по крет, ко ји би мо гао пре ра сти у 
гло бал ни пла не тар ни по крет да би се по губ ној гло ба ли за ци-
ји успе шно су прот ста вио.

Да нас су на свет ској по зор ни ци же сто ко су прот ста-
вље на два екс трем на по кре та гло ба ли за ци је и ло ка ли за ци је. 
Ме ђу соб но су прот ста вље не тен ден ци је гло ба ли за ци је и ло-
ка ли за ци је су за пра во не раз двој ни по ло ви ка пи та ли стич ке 
ре про дук ци је. Ка пи тал се ре про ду ку је та ко што кру жи од 
цен тра ка пе ри фе ри ји и од пе ри фе ри је ка цен тру. Ин ве сти-
ра се на ра зним стра на ма где се на ла зе при род ни ре сур си и 
рад на сна га, уве ћа ва се и по но во вра ћа том по ла зи шту, та ко 
да де лу је као гло ба ли зу ју ћа сна га. Про цес ка пи та ли стич ке 
гло ба ли за ци је те као је нај пре од ло кал ног ка на ци о нал ном 
ни воу. На ци о нал на др жав на за јед ни ца за пра во је на ста ла као 
об лик ка пи та ли стич ке ин те гра ци је и гло ба ли за ци је. Пре ска-
ка ње ка пи та ла пре ко на ци о нал них гра ни ца до ве ло је про цес 
ка пи та ли стич ке гло ба ли за ци је до пла не тар ног ни воа. „Ме-
ђу на род но кре та ње ка пи та ла је дан је од основ них ге не ра то ра 
пла не тар не гло ба ли за ци је“.1

Иако је ка пи та ли зам „по чев од нај ра ни јег до ба сво-
је кон ти ну ал не ег зи стен ци је пре ва зи ла зио по је ди не зе мље 
и обла сти“,2 сма тра се да пла не тар на гло ба ли за ци ја по чи ње 
с евро пе и за ци јом, ко јом је „чи та во чо ве чан ство до ве де но у 
уза јам ни до дир“, са чи ме је „европ ска ци ви ли за ци ја по ста ла 
под ло гом свјет ске ци ви ли за ци је“.3 Евро пе и за ци јом је Пла не-
та гло ба ли зо ва на и по ла ри зо ва на на цен тар и пе ри фе ри ју, а 
ка пи та ли зам је „та ко от по чео ег зи стен ци ју као ди ја лек тич ко 
је дин ство ауто ном ног цен тра и за ви сне пе ри фе ри је“.4 Не раз-
ви је на и за ви сна пе ри фе ри ја пре тво ре на је у ло кал на из во ри-
шта а раз ви је не ме тро по ле у цен трал на сте ци шта свет ског 
ка пи та ла. Ни „огром ни на по ри усме ре ни ка раз во ју Тре ћег 
све та по сле Дру гог свет ског ра та ни су би ли мо ти ви са ни чи-
сто фи лан троп ским мо ти ви ма, већ и по тре бом да се он уве-
де у тр го вин ски си стем За па да ка ко би за пад ни про из во ди и 

1 Ве се лин Дра шко вић, Контрастиглобализације,Еко но ми ка, Бе о град, Фа кул-
тет за по мор ство, Ко тор, 2002, стр. 49.

2 Paul Swe ezy, при лог у збор ни ку Светскикапиталистичкисистем,при ре ди ли 
Ду шан Пи рец и Ми о мир Јак шић, Еко но ми ка, Бе о град, 1987, стр. 181.

3 Повијестсвијета,гру па ауто ра, На при јед, За греб, 1977, стр. 422.
4 Paul Swe ezy, исто, стр. 182.
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услу ге до би ли ши ре тр жи ште, а за пад на ин ду стри ја до би ла 
из вор јеф ти не рад не сна ге и си ро ви на“.5

Ме тро по ле свим си ла ма на сто је да што чвр шће ве жу 
не раз ви је не за се бе и да их ин те гри шу у гло бал ни си стем. 
„За пад по ку ша ва да еко но ми ју не за пад них др жа ва ин те гри-
ше у гло бал ни еко ном ски си стем ко јим до ми ни ра“.6 Аме рич-
ки мо но по ли „све ви ше под сти чу про цес ин те гра ци је из ме ђу 
ме тро по ле и са те ли та“.7 Зе мље ис точ не Евро пе ин те гри шу се 
у аме ри ка ни зи ра ну Европ ску Уни ју а твр ди се да је „тран са-
тлант ска Евро па“ и „ру ска је ди на ре ал на ге о стра те шка оп-
ци ја“.8

Пре ко тран сна ци о нал них кор по ра ци ја вр ши се све те-
шња ин те гра ци ја и не раз ви је них и раз ви је них зе ма ља, те 
њи хо вих при вред них су бје ка та са гло ба ли стич ким фи нан-
сиј ским то ко ви ма. „По сто ја ло је дво стру ко кре та ње, с јед не 
стра не ка фор ми ра њу фи нан сиј ских кон гло ме ра та и бро ке ра 
с из у зет ним гло бал ним ути ца јем, а с дру ге убр за но умно-
жа ва ње и де цен тра ли зо ва ње фи нан сиј ских ак тив но сти и то-
ко ва ства ра њем са свим но вих фи нан сиј ских сред ста ва и тр-
жи шта“.9 И „ако су се глав не кор по ра ци је ве ћи ном отр гле од 
сво јих на ци о нал них ко ре на, то је чак још тач ни је за си стем 
ме ђу на род них фи нан си ја, ко ји је мо би лан, ра ди да но ноћ но, 
пре ла зи гра ни це у ло ву на про фит“.10

Нај моћ ни је зе мље, ди рект но или пре ко сво јих кор по ра-
ци ја, др же под сво јом кон тро лом цео свет. По след њих го ди на 
20. ве ка „ве ли ке си ле пре у зи ма ју кон тро лу над Зе мљом у све 
ве ћем сте пе ну“, ко ја се „већ огле да у гло бал ним бан кар ским 
ме на џе ри ма ве ли ких ме ђу на род них ком па ни ја ко ји пред ста-
вља ју за јед нич ке из во ре оли гар хи ја нај бо га ти јих зе ма ља ко је 
су слу чај но и нај моћ ни је“.11

5 Глобализација (Едвард Гол дсмит), збор ник, Clio, Бе о град, 2003, стр. 256.
6 Се мју ел П. Хан тинг тон, Сукоб цивилизација, ЦИД, Под го ри ца, 1998, стр. 

2304.
7 Промјенеусувременомразвијеномкапитализму (Ан дре Гун дер Франк), Ко-

му нист, књ. 2, стр. 168.
8 Збиг њев Бже жин ски, Велика шаховска табла,ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 

112.
9 Da vid Har vey, FromFordizmtoflexbileaccumulationinTheconditionsofPostmo

dernity, Blac kwell, Cam brid ge, 1996.
10 Пол Ке не ди, Припремаза21.век,Слу жбе ни лист, Бе о град, 1997, стр. 71.
11 Џе ре ми Фокс, Чомски и глобализација (на вод Хоб сба у ма), IPE sot he ria, Бе о-

град, 2003, стр. 53-54.
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Цен тра ли стич ке и гло ба ли стич ке тен ден ци је про те жу 
се са на ци о нал ног ни воа и на пла не тар ни ни во. Иако се за-
сни ва на ду бин ским еко ном ским тен ден ци ја ма, тај про цес се 
не од ви ја сти хиј ски. „Гло ба ли за ци ја је стро го про гра ми ра-
на и усмје ра ва на од стра не нај ра зви је ни јих др жа ва, нај ве ћих 
тран са ци о нал них кор по ра ци ја и моћ них свјет ских фи нан сиј-
ских сред ста ва, у ци љу обез бје ђе ња по слов ног кон ти ну и те-
та, ши ре ња и из вла че ња што ве ћих про фи та“.12

Про гра ми ра ње гло ба ли за ци је ни је, ме ђу тим, ре зул тат 
рав но прав ног до го во ра нај моћ ни јих др жа ва већ њи хо вог ме-
ђу соб ног ри вал ства и бор бе за при мат на свет ској по зор ни ци. 
У тој бор би увек пред ња чи јед на, еко ном ски нај моћ ни ја си ла 
што чи ни да је мо но цен трич ност „бит на од ли ка тран сна ци о-
нал ног ка пи та ли стич ког раз вој ног мо де ла“.13 У „цен тру при-
вре де – све та увек се, за и ста, сме шта јед на ја ка, агре сив на, 
при ви ле го ва на, ван се риј ска др жа ва, ко ја је ди на мич на и од 
ко је сви стра ху ју и исто вре ме но јој се ди ве. То је већ слу чај 
Мле та ка у 15. ве ку, Хо лан ди је у 17. ве ку, Ен гле ске у 18. па и 
19. ве ку, а Сје ди ње них Др жа ва да нас“.14

Не са мо што Сје ди ње не Др жа ве на сто је да вла да ју це-
лим све том, не го то по ку ша ва ју и по је ди не тран сна ци о нал не 
кор по ра ци је, па и по је ди нач ни свет ски моћ ни ци. Гло ба ли-
стич ке те жње се ја вља ју у гла ва ма моћ них по је ди на ца ко ји 
су оп сед ну ти же љом да го спо да ре це лим све том. „Гло бал ни 
ка пи та ли зам је углав ном фо ку си ран на же ље при ви ле го ва-
них по је ди на ца пре не го на до бро бит за јед ни це у це ли ни“,15 
и „је дан вр ло ма ли сег мент ја ко бо га тих на са мом вр ху шам-
пањ ске ча ше ство рио је апа трид ску али јан су ко ја глобални
интерес из јед на ча ва са лич ним и ко мер ци јал ним ин те ре си-
ма сво јих чла но ва“.16

Аме рич ки моћ ни ци су про мо ви са ли гло ба ли стич ке им-
пе ри ја ли стич ке ам би ци је Аме ри ке на сту па ју ћи у ње но име. 
Пред сед ник Тру ман је на ја вљи вао да су Сје ди ње не Аме рич ке 

12 Ве се лин Дра шко вић, ци ти ра ни рад, стр. 21.
13 др Бог дан Илић и др., Политичкаекономија,III из да ње, Са вре ме на ад ми ни-

стра ци ја, Бе о град, 1995, стр. 673.
14 Фер нанд Бран дер, при лог у збор ни ку Пи ре ца и Јак ши ћа Светскикапитали

стичкисистем,Еко но ми ка, Бе о град, 1987, стр. 90.
15 Џе ре ми Фокс, ци ти ра ни рад, стр. 35
16 Глобализација(Деј вид С. Кор тен), Clio, исто, стр. 34.
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Др жа ве као нај ја ча си ла ду жне да пре у зму ру ко во ђе ње це лим 
све том, а „основ на, до ми нант на и нај оп шти ја од ли ка ме ђу на-
род не кон цеп ци је Ник сон-Ки син џе ро ве и Форд-Ки син џе ро ве 
ад ми ни стра ци је би ла је из гра ђи ва ње јед ног гло бал ног ме ђу-
на род ног си сте ма и по рет ка“.17 Ре ган је на го ве шта вао „на ци-
ју ко ја по у зда но же ли да пре у зме вођ ство ка не спу та ним до-
стиг ну ћи ма но вог до ба“, а Џорџ Буш 1989. го ди не уве ра вао 
јав ност да ће из вр ши ти ми си ју оства ре ња“ јед ног бес крај ног, 
ду гог сна и хи ља ду та ча ка све тло сти“.18

Аме ри ка је, по на ци о нал ном са ста ву, пред о дре ђе на да 
бу де по кре тач ин тер на ци о нал не гло ба ли за ци је јер је већ по 
свом де мо граф ском би ћу ин тер на ци о нал на. Она је „зе мља 
ими гра на та“, ко ји „не ма ју за јед нич ке партије, већ при је мно-
го раз ли чи тих – мно штво отаџ би на (или до мо ви на)“.19

Док је уну тар њих ре зер ви би ло у из о би љу, Аме ри ка 
ни је мно го ма ри ла за оста ли свет. Кад су те ре зер ве по че ле 
да се ис цр пљу ју Аме ри кан ци су це ло куп ну ме ђу на род ну ак-
тив ност под ре ди ли јед ном основ ном ци љу: да при гра бе што 
ви ше ту ђих ре сур са за се бе. То је и основ ни при ступ и у ства-
ра њу но вог свет ског по рет ка. „Оно што САД тра же је сте еко-
ном ски по ре дак у скла ду са њи хо вим ин те ре си ма“ и „оп шта 
око сни ца свјет ског по рет ка би ла је да се ство ри об лик ли бе-
рал ног ин тер на ци о на ли зма ко ји чу ва ин те ре се ин ве сти то ра 
САД“. Још „у ра ном пе ри о ду по сли је Дру гог свјет ског ра та 
пла не ри САД су се на да ли да ће да ор га ни зу ју ве ћи дио, ако 
не и чи тав сви јет, у скла ду са схва ће ним по тре ба ма при вре де 
САД“.20

Но ви свет ски по ре дак Сје ди ње не Др жа ве су гра ди ле по 
узо ру на соп стве ни по ре дак. „Аме рич ка су пре ма ци ја је про-
из ве ла но ви ме ђу на род ни по ре дак ко ји ни је са мо пре сли као, 
већ је и ин сти ту ци о на ли зо вао у ино стран ству мно ге об ли-
ке са мог аме рич ког си сте ма“, па се „аме рич ка гло бал на моћ 
спро во ди пре ко гло бал ног си сте ма ко ји је ис кљу чи во про јек-

17 др Ду шан Ни ко лић, САДСтратегијадоминације,Рад нич ка штам па, Бе о-
град, 1985, стр. 15.

18 Ep per son Ralph, Новисветскипоредак,Ba sket Bam, Бе о град, 1993, стр. 216.
19 Мајкл Вoлцер, Американизам–штајето, ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 20 и 

21.
20 Но ам Чом ски, Контролисанадемократија,ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 317, 

88. и 126.
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то ван од стра не Аме ри ке та ко да од сли ка ва уну тра шње аме-
рич ко ис ку ство“.21

На аме рич ку ини ци ја ти ву и по аме рич ком мо де лу ства-
ра не су го то во све свет ске ин сти ту ци је. Сје ди ње не Др жа ве 
су ини ци ра ле и осни ва ње пр ве гло ба ли стич ке ор га ни за ци је 
– Ли ге на ро да (1919. го ди не) иако јој ни су при сту пи ле, али су 
не са мо ини ци ја тор не го и глав ни ор га ни за тор Ор га ни за ци је 
Ује ди ње них На ци ја. Ини ци ја ти ва је по кре ну та 1941. го ди не 
Атлант ском по ве љом ко јом су на го ве ште не еко ном ско-по ли-
тич ке осно ве ме ђу на род них од но са у окви ру ОУН.

Нор ма тив ни по ре дак ОУН под ре ђен је ин те ре си ма ве-
ли ких си ла пре све га САД. Ује ди ње не на ци је „функ ци о ни шу 
да нас за то што (ма ње- ви ше) чи не оно што Ва шинг тон же-
ли“.22 САД су нај че шће ко ри сти ле пра во ве та чи ме су спре-
ча ва ле сва ку зна чај ни ју од лу ку Са ве та без бед но сти ко ја им 
ни је од го ва ра ла. „САД су же ље ле да ства ри ис пад ну она кве 
као што су се де си ле и ра ди ле су на то ме да се ово по стиг не“, 
па је и „Стејт Де парт мент же лио да се УН по ка жу не е фи ка-
сним у би ло ко јој мје ри ко ју пре ду зму“ ми мо ње го ве во ље.23 
Мно ге од лу ке ко је су САД до не ле са мо стал но или пре ко ор-
га на и ор га ни за ци ја УН, у ди рект ној су су прот но сти са про-
кла мо ва ним на че ли ма По ве ље УН ко ја су „то ком го ди на, од 
1945. го ди не би ла че сто по га же на, а ин стру мен ти по вре ме но 
иг но ри са ни или по гре шно ко ри шће ни... Пле ме ни та ви зи ја 
све та без ра та, не прав ди и си ро ма штва оста ла је, на жа лост, 
нео ства ре ни циљ ме ђу на род не за јед ни це“.24

Основ не по лу ге гло ба ли за ци је су ме ђу на род не еко-
ном ске ор га ни за ци је, у пр вом ре ду Ме ђу на род ни мо не тар ни 
фонд и Свет ска бан ка, ко ји су „у ствар но сти по ја ком аме-
рич ком до ми на ци јом“25 и пред ста вља ју „део истог тр ка ли-
шта Тре зо ра САД“.26 У обе ор га ни за ци је број гла со ва од ре ђу-
је се пре ма уло же ном ка пи та лу, па САД са нај ве ћим уло гом 

21 Збиг њев Бже жин ски, ци ти ра ни рад, стр. 31. и 28.
22 Но ам Чом ски, Контролисанадемократија,исто, стр. 261.
23 Ам ба са дор САД у УН Мој ни хон, на вод Чом ског Контролисанадемократија,

исто, стр. 361.
24 Уједињененациједанас–1984., Ује ди ње не на ци је, ма те ри јал за пре да ва че, 

стр. 3. и 4.
25 Збиг њев Бже жин ски, ци ти ра ни рад, стр. 31.
26 Џо зеф Е. Сти глиц, Противречности глобализације, SBM-x, Бе о град, 2002, 

стр. 93.
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по се ду ју ви ше гла со ва не го све не раз ви је не зе мље за јед но, а 
за од лу чи ва ње о кључ ним пи та њи ма обез бе ди ле су и ста ту-
тар но пра во ве та.27

По што су у слу жби Ва шинг то на, ММФ и Свет ска бан-
ка прак тич но функ ци о ни шу као мо не тар не аген ци је САД, 
ко је се по на ша ју као свет ска вла да „но вог им пе ри јал ног до-
ба“.28 Њи хо ви зва нич ни ци „че сто има ју моћ да ме ња ју тр го-
вин ску по ли ти ку јед не др жа ве, ње ну фи скал ну по ли ти ку, по-
тре бе ци вил не слу жбе, здрав стве ну за шти ту, еко ло шке про-
пи се, енер гет ску по ли ти ку, кре та ње ста нов ни штва, пра ви ла 
о снаб де ва њу и бу џет ску по ли ти ку“.29 Пре тва ра ју ћи ме ђу на-
род не ин сти ту ци је у сво је тран сми си је, „Аме ри ка је ус по ста-
ви ла de factoсветс ку вла ду ко ја деј ству је углав ном у тај но-
сти, под ри ва и иг но ри ше за ко ни то иза бра на те ла као што су 
Ме ђу на род ни суд и Ор га ни за ци ја Ује ди ње них на ци ја, и та ко 
вр ши кон тро лу ве ли ког де ла све та“.30

Ус по ста вљен је „но ви „гло бал ни по ре дак“ као мо дел 
то та ли тар ног, до ап сур да ба на ли зо ва ног и уто пиј ског (нео)
ли бе рал ног ин тер на ци о на ли зма, при че му се на ци ја ста вља 
у дру ги план“.31 Ин тен ци ја је гло ба ли за ци је у де ре гу ла ци ји и 
ли бе ра ли за ци ји, јер су „ли бе рал на тр жи шта и си сте ми обич-
но отво ре ни, има ју лак ши при ступ, ве ћу тран спа рент ност 
це на и ин фор ма ци ја“.32 Циљ гло ба ли стич ке де ре гу ла ци је је 
да „ин тер вен ци је др жа ве бу ду ис кљу че не (кроз по ре зе и кон-
тро лу). Тр жи шта би тре ба ло да бу ду де ре гу ли са на др жав не 
кон тро ле, „осло бо ђе на“ и оста вље на да им се про на ђе њи хо-
ва соп стве на ин стан ца“ јер су „по ре зи и дру ги об ли ци др жав-
не кон тро ле чи сти на ме ти сло бод ном тр жи шту“.33

Основ ни сми сао гло ба ли стич ке ли бе ра ли за ци је је сте у 
то ме да се, ис кљу чи ва њем др жав не ре гу ла ти ве, тран сна ци-
о нал ним кор по ра ци ја ма омо гу ћи мо но пол на ме ђу на род ном 

27 Ко ста Ан дре је вић, Међународнабанказаобновуиразвојињенаулогаураз
војусвојихчланова,ма ги стар ска те за на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у Бе о-
гра ду, 1971, стр. 79 и 153.

28 Чом ски, на вод Џе ре ми Фок са, ци ти ра ни рад, стр. 45.
29 Глобализација(То ни Кларк), CLIO, исто, стр. 294.
30 Џе ре ми Фокс, ци ти ра ни рад, стр. 48.
31 Ве се лин Дра шко вић, ци ти ра ни рад, стр. 229.
32 Глобализација(Ри чард О’ Бра јен, на вод Ри чар да Бар не та и Џо на Ка ва не), Clio, 

исто, стр. 377.
33 Џе ре ми Фокс, ци ти ра ни рад, стр. 27.
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тр жи шту. „Зна се да је ли бе ра ли за ци ја у ства ри зах тев За па да 
пре ма оста лом све ту“34 и да су „за пад не зе мље по др жа ва ле 
ли бе ра ли за ци ју тр го ви не за оне про из во де ко је су из во зи ле, 
али су у исто вре ме на ста ви ле да шти те оне сек то ре у ко ји ма 
би кон ку рен ци ја из зе ма ља у раз во ју мо гла угро зи ти њи хо ве 
при вре де...Про по ве да ле су – и на мет ну ле – отва ра ње тр жи-
шта за сво је ин ду стриј ске про из во де у зе мља ма у раз во ју“, а 
„и да ље су др жа ле сво ја тр жи шта за тво ре ним за про из во де 
из зе ма ља у раз во ју као што су тек стил ни и по љо при вред ни 
про из во ди“.35

Гло ба ли стич ка ли бе ра ли за ци ја у ства ри тре ба да омо-
гу ћи пот пу но сло бод но кре та ње цен тра ли зо ва ног пла не тар-
ног ка пи та ла без ика квих гра ни ца и огра ни че ња од стра не 
ло кал них, на ци о нал них и би ло ко јих ин те ре са. По гло ба ли-
стич ким те жња ма на ру ше ви на ма на ци о нал них др жа ва тре-
ба да из ник не уни тар на пла не тар на др жа ва што је не мо гу ће 
оства ри ти без не ке при ну де ко ја би се и да ље за др жа ла као 
сред ство вла да ња дру штвом. Та ко би, пре ма гло ба ли стич-
ким пред ви ђа њи ма, „на тлу ко смо по лит ске за јед ни це, на ци-
је-др жа ве вре ме ном „од у мр ле“, али ти ме се не же ли ре ћи да 
би др жа ве и на ци о нал не за јед ни це по ста ле су ви шне“.36

Пла не та ри за ци јом то ко ва дру штве не ре про дук ци је, на-
ци о нал на др жа ва све ви ше гу би на зна ча ју. „Др жав не гра ни-
це све ви ше по ста ју про пу стљи ве. Вла де су, у при лич ној ме-
ри, из гу би ле спо соб ност да кон тро ли шу ток нов ца у, и из ван 
сво јих зе ма ља и све им је те же да кон тро ли шу то ко ве иде ја, 
тех но ло ги је, до ба ра и љу ди“,37 што упу ћу је на за кљу чак да је 
„у про це су еко ном ско-по ли тич ке гло ба ли за ци је“ не ми нов но 
„из у ми ра ње на ци о нал не др жа ве и пар ла мен та, као и из ми-
ца ње цен тра мо ћи ван до ма ша ја ин ди ви ду ал них гла са ча“.38 
Све ви ше се „при бли жа ва мо пла не тар ној ери ка да ви ше не ће 

34 Санк ци је – узро ци, ле ги ти ми тет, ле га ли тет и по сле ди це, збор ник, СА НУ, Бе о-
град, 1994, стр. 89.

35 Џо зеф Е. Сти глиц, ци ти ра ни рад, стр. 74. и 254.
36 Деј вид Хелд, Демократијаиглобалнипоредак,„Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 

1997, стр. 271.
37 Се мју ел П. Хан тинг тон, ци ти ра ни рад, стр. 36.
38 Род ни Ет кин сон, Зачараниевропскикруг,Све то ви, Но ви Сад, 1997, стр. 39.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.2/2014,год.Xvol.20 стр.119139

127

би ти на ци ја и ка да ће на це лој зе мљи вла да ти је дан по ре дак, 
и јед на вла да, и јед но ад ми ни стра тив но те ло“.39

Упле те на у мре жу гло ба ли за ци је, на ци о нал на др жа ва 
се на шла у по зи ци ји да са му се бе раз вла шћу је и уки да. „Мо-
дер на др жа ва је све ви ше ухва ће на у зам ку гло бал не ме ђу по-
ве за но сти, про же та је ква зи над на ци о нал ним, ме ђу вла ди ним 
и тран сна ци о нал ним сна га ма, и у не мо гућ но сти је да од ре ђу-
је сво ју суд би ну... Пот пу но је ја сан рас ко рак из ме ђу фор мал-
не вла сти др жа ве и про стор ног до ма ша ја са вре ме них си сте-
ма про из вод ње, ди стри бу ци је и раз ме не, ко ји че сто огра ни-
ча ва ју над ле жност и ефи ка сност на ци о нал них по ли тич ких 
вла сти“.40

Су ве ре ност на ци о нал них др жа ва све ви ше се огра ни-
ча ва с огра ни ча ва њем над ле жно сти. У гло ба ли стич ком си-
сте му „пре тва ра ње ме ђу на род них и на ци о нал них ор га ни-
за ци ја у су бјек те ме ђу на род ног пра ва де лу је суб вер зив но 
у од но су на си стем су ве ре них др жа ва“ и исто вре ме но иде 
у при лог си сте му у ко ме ће „ме ђу на род но и над на ци о нал-
но те ло, или ви ше та квих те ла, ис ти сну ти су ве ре не др жа ве 
као глав не но си о це пра ва и оба ве за“.41 И за то „по јам „су ве ре-
ност“ у ствар но сти пред ста вља фор мал ну ауто но ми ју ко ја је 
про дукт имли цит них и ек пли цит них пра ви ла ме ђу др жав ног 
си сте ма и мо ћи дру гих др жа ва чла ни ца си сте ма“.42

Вла да ви на гло бал ног по рет ка је при кри ве на ла жном 
де мо кра ти јом.43 „С јед не стра не, гло бал ни по ре дак је про мо-
тер и га рант де мо крат ских по ли тич ких фор ми, људ ских ма-
њин ских пра ва, вла да ви не за ко на“, а „с дру ге стра не, де лу је 
по ли тич ки не до след но, и не рет ко, сле де ћи сво је ге о стра те-
шке ин те ре се, по др жа ва ауто ри тар не ре жи ме ко ји су ко о пе-
ра тив ни, пи та ње људ ских пра ва пре тва ра у про блем ре ал- 
по ли ти ке“.44

39 Хол, на вод Ralph Ep per son, Новисветскипоредак,Ба скет Бам, Бе о град, 1993, 
стр. 219.

40 Деј вид Хелд, ци ти ра ни рад, стр. 115. и 154.
41 Исто, стр. 112.
42 Светскикапиталистичкисистем,ред. Ду шан Пи рец и Ми о мир Јак шић (Im-

ma nuel Wal ler ste in), исто, стр. 264.
43 Ви ди: Де ни Ро дрик, Па ра докс гло ба ли за ци је – за што свет ско тр жи ште, др жа-

ве и де мо кра ти ја не иду за јед но, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2013.
44 Лавиринти кризе, збор ник (прир. Сло бо дан Са мар џић, Рад ми ла На ка ра да, 

Ђу ро Ко ва че вић), Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град, 1998, стр. 38-39.
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У то ку 20. ве ка „вој не сна ге САД су пре ко сто пу та упа-
да ле у зе мље Ла тин ске Аме ри ке и то увек у име де мо кра ти је 
и увек би на мет ну ле вој не дик та ту ре или ма ри о нет ске вла де, 
ко је су спа са ва ле но вац ко ји је био угро жен. Им пе ри јал ни си-
стем не же ли де мо крат ске зе мље; он же ли по ко ре не зе мље“.45 
У сту ди ји Кра љев ског ин сти ту та за ме ђу на род но пра во у 
Лон до ну, осно ва но се „за кљу чу је да САД вер бал но по др жа-
ва ју де мо кра ти ју, али истин ски за сту па ју ин те ре се при ват-
ног ка пи та ли стич ког пред у зет ни ка“.46

Ли бе рал на де мо кра ти ја Аме ри ке и гло бал ног по рет ка, 
об ли ко ва ног по узо ру на аме рич ку де мо кра ти ју, је су шта су-
прот ност ствар ној де мо кра ти ји. По аме рич ком уста ву, сва ки 
гра ђа нин САД мо же по ста ти пред сед ник Аме ри ке, али објек-
тив но не мо гу сви не го са мо је дан, и то је дан од нај бо га ти јих. 
У исто вре ме, у нај бо га ти јој зе мљи све та „си ро ма шни су по-
ли тич ки не ви дљи ви. Обез вла шће ни, они на дну дру штва ни-
су ка дри да го во ре за се бе... Нај ве ћи број ста нов ни ка дру ге 
Аме ри ке ни је у син ди ка ти ма, до бро твор ним ор га ни за ци ја ма 
и по ли тич ким пар ти ја ма. Они не ма ју сво је вла сти те ло би сте, 
они не ис ти чу ни је дан за кон ски пред лог. Као гру па они су 
ато ми зи ра ни. Они не ма ју ли ца, они не ма ју гла са“.47 Па „ако је 
де мо кра ти ја „власт на ро да и за на род“, он да је те шко сма тра-
ти де мо крат ским наш са да шњи по ли тич ки си стем, у ко јем 
по је дин ци огра ни ча ва ју свој до при нос упра вља њу над њи-
ма са ми ма на то што сва ке че твр те или пе те го ди не гла са ју 
за јед ног кан ди да та а за тим над ње го вим по ли тич ким по на-
ша њем до сле де ћих из бо ра не ма ју баш ни ка кву кон тро лу. То 
је на ро чи то слу чај да нас, по што је свет кор по ра ци ја овла дао 
умет но шћу ути ца ја на ис ход из бо ра пу тем ма сов них и све 
пре фи ње ни јих јав них кам па ња и сву да је на ци о нал не ин те-
ре се под ре дио сво јим пла но ви ма“.48

Аме ри ка гра ди гло бал ни по ре дак по узо ру на сво ју ли-
бе рал ну де мо кра ти ју изо ло ва них по је ди на ца по све ће них са-
мо про фи ту и са ци љем да из гра ди гло бал ни про фи тер ски 

45 Еду ар до Га ле а но, Битикаоони–културамираинеоколонијализам,Гу тен бер-
го ва га лак си ја, Бе о град, 1996, стр. 103-104.

46 Но ам Чом ски, Штато(уствари)хоћеАмерика,Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, Бе о град, 1994, стр. 22.

47 Мајкл Ха ринг тон, ДругаАмерика,Про све та, Бе о град, 1965, стр. 13-14.
48 Глобализација,(Едвард Гол дсмит), Clio, исто, стр. 469.
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свет ко ји би имао осе ћа ње са мо за про фит. „Ли бе рал на де-
мо кра ти ја аме рич ког ти па је као нај са вр ше ни ја, као оства ре-
на уто пи ја на мет ну та као мо дел за ксе рок си ра ње по све ту, а 
за пра во де мо кра ти ја и људ ска пра ва су ро ба ко ју аме рич ки 
мер кан ти ли зам про да је све ту по пут сва ке дру ге про фи та-
бил не ро бе“.49

Та ко про јек то ван аме ри ка ни зи ра ни ка пи та ли зам већ 
„на гри за при пад ни штво за јед ни ци и сву да ства ра ин ди ви ду-
а ли зам“.50

Свет ски по ре дак за сно ван на ли бе ра ли стич ком ин ди-
ви ду а ли зму аме рич ког ти па мо ра се, пре ма за ми сли ма ње-
го вих гра ди те ља, обез бе ди ти моћ ном и све при сут ном ре-
пре сив ном си лом ко ја ће за во ди ти ред по це лом све ту. Са вез 
на ци ја ће, ка ко Фу ку ја ма пи ше, „мо ра ти би ти слич ни ји НА-
ТО-у не го Ује ди ње ним На ци ја ма“, јер би „та ква ли га би ла 
мно го спо соб ни ја за на сил не ак ци је да би за шти ти ла сво ју 
ко лек тив ну си гур ност од прет њи ко је до ла зе из не де мо крат-
ског де ла све та“.51

Дик та ту ра гло бал не вла сти спро во ди се пре ко на ци о-
нал них ни воа. То се обез бе ђу је по ста вља њем ма ри о нет ских 
на ци о нал них вла да: или ре жи ра ним из бо ри ма или си лом. 
На тај на чин по ста вље не на ци о нал не вла сти се „за ла жу за 
ин тен зи ви ра ње гло ба ли за ци је“, иако то ни је у на ци о нал ном 
ин те ре су, и „раз лог због ко јег др жа ве не скре ћу са овог пу-
та ле жи у то ме што се од лу ке не до но се де мо крат ски ни ти 
ра ди оп штих ин те ре са. Си сте мом уисти ну упра вља ју те о ре-
ти ча ри еко но ми је и по ли ти ча ри на ви со ким по ло жа ји ма ко ји 
по др жа ва ју мул ти на ци о нал не ком па ни је из соп стве ног ин те-
ре са“.52

Гло бал ни по ре дак не под но си би ло ка кве ин те гра ци је 
на де мо крат ским прин ци пи ма ко је не мо гу би ти под ње го вом 
кон тро лом. Та ко ни „цар ство Европ ске Уни је ни је из гра ђе-
но уз по моћ де мо крат ске де ба те и уз одо бра ва ње јав но сти, 

49 Жан Бо дри јар, на вод Ми ше Ђур ко ви ћа, Диктатура, нација, глобализација,
Ин сти тут за европ ске Сту ди је – ИЕС, Бе о град, 2002, стр. 235.

50 Ги Сор ман, Великатранзиција,Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 
Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад, 1997, стр. 141.

51 Френ сис Фу ку ја ма, Крајисторијеипоследњичовек,ЦИД, Под го ри ца, Ро ма-
нов, Ба ња Лу ка, 2002, стр. 296.

52 Глобализација(Vol den Be lo), Clio, исто, стр. 287.
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већ при кри ве ном ма ни пу ла ци јом др жа ве и од стра не сна га 
мон ди ја ли зма, ко је ни ка да не би мо гле то да оства ре де мо-
крат ским пу тем“.53 Са мо та ко ин те гри са ни, и „ши ра Евро па 
и про ши ре ни НА ТО ће до бро слу жи ти и крат ко роч ним и ду-
го роч ним ци ље ви ма аме рич ке по ли ти ке“.54

Европ ска Уни ја функ ци о ни ше по свим прин ци пи ма 
гло бал ног по рет ка.55 Ње ни моћ ни ци „не же ле ни да чу ју гла-
со ве ко ји ну де ал тер на ти ву њи хо вим иде ја ма... те сто га ни-
ко ме не до пу шта ју да „му дрост“ др жа ве до ве де у пи та ње“, а 
„Европ ска ко ми си ја и Европ ски суд прав де сва ко днев но над-
га ла са ва ју пар ла мен те зе ма ља чла ни ца“.56

По гло ба ли стич ким прин ци пи ма де лу ју и ме ђу на род не 
ор га ни за ци је ко је су под ди рект ном до ми на ци јом Аме ри ке и 
мул ти на ци о нал них ком па ни ја. „Стил де ло ва ња ММФ-а ис-
кљу чу је гра ђа не из ди ску си је о спо ра зу ми ма као и оба ве ште-
ње о са др жи ни спо ра зу ма“. Он „ни је за ин те ре со ван да чу је 
ми шље ња „зе ма ља кли је на та“ о та квим те ма ма као што су 
раз вој на стра те ги ја и фи скал на стро гост.“. У ње го вом до са-
да шњем ра ду „по сто јао је са мо је дан ре цепт. Ал тер на тив на 
ми шље ња ни су тра же на. Отво ре на, искре на ди ску си ја је би-
ла обес хра бре на – ни је би ло ме ста за њу, не го за са мо иде о-
ло ги јом во ђен ре цепт о по ли ти ци, и од зе ма ља се оче ки ва ло 
да сле де упут ства ММФ-а, без ко мен та ра“.57

Ствар не рав но прав но сти не ма ни на ло кал ном ни на 
гло бал ном ни воу. Еко ном ске не јед на ко сти на до гра ђу ју се и 
со ци јал ним и по ли тич ким не јед на ко сти ма. Фор мал но про-
кла мо ва на пра ва не са мо да се не оства ру ју, већ се че сто и 
спре ча ва ју. За о штра ва ју се су прот но сти и ти ме и не из бе жни 
су ко би гло ба ли стич ких и ан ти гло ба ли стич ких сна га. Ши-
ром све та све су уче ста ли ји про те сти про тив гло ба ли за ци је. 

Све су ве ћи от по ри гло ба ли за ци ји и у са мим за пад ним 
др жа ва ма.58 „Та ла си ан ти а ме ри ка ни зма раз ли ли су се у ско ро 

53 Род ни Ет кин сон, ци ти ра ни рад, стр. 13.
54 Збиг њев Бже жин ски, ци ти ра ни рад, стр. 185.
55 Ви ди: Сне жа на Грк, „Ср би ја и Европ ска Уни ја - кри за по сле кри зе“, Српска

политичкамисао,бр. 2/2011.
56 Род ни Ет кин сон, ци ти ра ни рад, стр. 137-138 и 9.
57 Џо зеф Е. Сти глиц, ци ти ра ни рад, стр. 63, 53. и 13/4.
58 Сте фан А. Еф ти мов ски, „Евро скеп ти ци зам у др жа ва ма Европ ске Уни је“, На

ционалниинтерес,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 3/2013.
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свим зе мља ма, укљу чу ју ћи и аме рич ке за пад но-европ ске са-
ве зни ке“, а „све че шће су кри ти ке аме рич ке стра те ги је осва-
ја ња све та и у са мој тој зе мљи“.59 У ма њи ни су Аме ри кан ци 
ко ји су скло ни пред ло гу да „као је ди на пре о ста ла су пер си ла, 
Аме ри ка тре ба да на ста ви да бу де свет ски ли дер у ре ша ва њу 
ме ђу на род них про бле ма“, а „кул тур не про ме не у Аме ри ци 
та ко ђе мо гу би ти те шко спо ји ве са по сто ја ним упра жња ва-
њем истин ски им пе ри јал не мо ћи у ино стран ству“.60

Ал тер на ти ва ан ти де мо крат ској гло ба ли за ци ји мо же 
би ти ства ра ње истин ске де мо крат ске ме ђу на род не за јед ни це 
за сно ва не на ствар ној рав но прав но сти и сло бод ној ко му ни-
ка ци ји свих на ро да и свих гра ђа на све та. Али де мо крат ска 
ме ђу на род на за јед ни ца ни је мо гу ћа без истин ске де мо кра ти-
за ци је уну тар на ци о нал них за јед ни ца.

Истин ска де мо кра ти за ци ја под ра зу ме ва пре ва зи ла же-
ње пар то кра ти је и раз ви ја ње си сте ма не по сред не де мо кра ти-
је ко ји ће би ти у ин те ре су нај ши рих сло је ва ста нов ни штва. 
По ли тич ке пар ти је у са да шњем си сте му ви ше пар тиј ске пар-
ла мен тар не де мо кра ти је су се из ро ди ле у за штит ни ке соп-
стве них ин те ре са, а њи хов ин те рес је да вла да ју. „Ка кво год 
да јој је де кла ра тив но обра зло же ње, пар ти ја је ор га ни зо ва на 
с јед ном за јед нич ком свр хом: да се стек не и да се др жи по-
ли тич ка власт, да се упра вља“.61 И у си сте ми ма ли бе рал не 
ви ше пар тиј ске де мо кра ти је у су шти ни вла да са мо јед на пар-
ти ја, док оста ле са мо опо ни ра ју. У Сје ди ње ним Др жа ва ма 
„по сто ји са мо јед на по ли тич ка пар ти ја, про по слов на, „де мо-
ре пу бли кан ци““, или „у су шти ни јед на по ли тич ка пар ти ја са 
дви је кли ке“.62

Да је ви ше пар тиј ска пар ла мен тар на де мо кра ти ја у кри-
зи го во ри и „чи ње ни ца да се пот ко па ва ју и са ми те ме љи пред-
став нич ке вла де“ што се ви ди у „по сто ја ном опа да њу од зи ва 
би ра ча при гла са њу“, а „по ка зу је се и у стал ном опа да њу ин-
те ре со ва ња, за бе ле же ном у свим зе мља ма за функ ци је вла де, 
за пи та ња ко ји ма се она ба ви, за ње ну по ли ти ку“.63Мо же се 

59 Во ји слав Ми ћо вић, Глобализација и нови светски поредак,Чи го ја штам па, 
Бе о град, 2001, стр. 183.

60 Збиг њев Бже жин ски, ци ти ра ни рад, стр. 196. и 197.
61 Pe ter F. Druc ker, Посткапиталистичкодруштво,Гр меч, При вред ни пре глед, 

Бе о град, 1995, стр. 158.
62 Но ам Чом ски, Контролисанадемократија,исто, стр. 186.
63 Pe ter F. Druc ker, ци ти ра ни рад, стр. 135.
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ре ћи „да је по ви је сна ко ри сност пред став нич ке де мо кра ти-
је пре жи вје ла“,64 те „ни је ни чу до што на род иг но ри ше пар-
ла мент и пре зи ре на род не по сла ни ке“.65 Ре ше ње про бле ма 
гло ба ли за ци је све ви ше се тра жи у „окре та њу ка ло кал ном 
– раз би ја њем при вред них ак тив но сти на ма ње сег мен те ко-
ји ма је мно го лак ше упра вља ти и ко ји по ве зу ју љу де ко ји од-
лу чу ју, би ло по зи тив но или не га тив но“, што „зна чи ве за ти 
ка пи тал за јед но ме сто и по де ли ти над зор над њим на нај ве ћи 
мо гу ћи број љу ди“.66 На су прот гло бал ној при вре ди, „тре ба ло 
би те жи ти ства ра њу мно штва раз ли чи тих ла ба во по ве за них 
при вре да за сно ва них на за јед ни ци; ко ји ма упра вља ју мно-
го ма ње ком па ни је и ко је из над све га (ма да не ис кљу чи во) 
под ми ру ју по тре бе ло кал них или ре ги о нал них тр жи шта“. И 
„циљ би тре ба ло да бу де не при вред на гло ба ли за ци ја, не го 
баш су прот но – при вред на ло ка ли за ци ја“.67

У мно гим ло кал ним за јед ни ца ма „у САД љу ди пре у-
зи ма ју кон тро лу та ко што ства ра ју соп стве ну ва лу ту“, као 
„ору ђе ко је мо же да ожи ви ло кал ну при вре ду та ко што ће 
по мо ћи да бо гат ство оста не уну тар за јед ни це и да се не од-
ли ва“. У „си сте му ло кал не тр го вин ске раз ме не зе ле ни до ла ри 
по сто је са мо као за пи си на па пи ру или у ком пју тер ској ба зи 
по да та ка. Тран сак ци је се те ле фо ном са оп шта ва ју цен трал-
ном ко ор ди на то ру и чла но ви до би ја ју ме сеч не из ве шта је и 
ре дов не ли сте чла но ва и њи хо вих услу га“.68 Раз ви ја се ло кал-
на ин ду стри ја ко ја не за га ђу је око ли ну и ло кал на „по љо при-
вре да са по др шком за јед ни це, ко ја је не по сред но, без по сре-
до ва ња тр го ви не по ве за на са по тро ша чи ма“.69

На осно ву при вред не ло ка ли за ци је ства ра се и од го ва-
ра ју ћа по ли тич ка по ла ри за ци ја. „По ла ко по чи ње да се ства-
ра јед на но ва по ли тич ка схе ма суп трот ста вље них пар ти ја, 
у осно ви дво пар тиј ски си стем, по де љен по ста ву пре ма су-
штин ском пи та њу за јед ни це“. Јед на је стран ка гло бал не при-
вре де, а дру га стран ка ло кал не за јед ни це. Чла но ви стран ке 
ло кал не за јед ни це „је су вла сни ци ма лих фир ми, ран че ри и 

64 John Na is bitt, Мегатрендови,Гло бус, За греб, 1995, стр. 110.
65 Род ни Ет кин сон, ци ти ра ни рад, стр. 63.
66 Глобализација,(Деј вид С. Кор тен) Clio, исто, стр. 42.
67 Исто (Едвард Гол дсмит), стр. 463-464.
68 Исто (Су зан Ми кер Ло у ри), стр. 444. и 446.
69 Исто (Вен дел Бе ри, Да ни јел Им хоф и Едвард Гол дсмит), стр. 417, 431. и 479.
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по вр та ри; збри ну ти по тро ша чи; вла сни ци ма лих пред у зе ћа 
и за по сле них у њи ма; са мо стал ни пред у зет ни ци; вер ни ци и 
по бор ни ци чу ва ња жи вот не сре ди не. Ова пар ти ја, у ства ри, 
има са мо два ци ља: очу ва ње еко ло шке ра зно вр сно сти и це-
ло ви то сти, и об но ву, на здра вим кул тур ним и еко ном ским 
прин ци пи ма ло кал не при вре де и ло кал них за јед ни ца“.70

Ло кал на при вре да и ло кал на са мо у пра ва мо гли би над-
вла да ти гло ба ли стич ку при вре ду пу тем де мо крат ског удру-
жи ва ња са мо стал них при вред ни ка и ло кал них за јед ни ца на 
свим ни во и ма а на осно ву дру штве но це лис ход них и про фи-
та бил них раз вој них про гра ма. Мо дел по ве зи ва ња мо гао би 
су штин ски од го ва ра ти на чи ну кон сти ту и са ња Ме ђу на род-
ног за дру жног са ве за, ко ји оку пља бли зу јед не ми ли јар де 
свих за дру га ра на Пла не ти.

У де мо крат ској за јед ни ци не по сред ни но си лац су ве ре-
ни те та је сам на род, ма на ком ни воу се она ор га ни зо ва ла. 
На род ни су ве ре ни тет се у де мо крат ској за јед ни ци не мо же 
оту ђи ти или огра ни чи ти, већ се сло бод ном во љом гра ђа на 
за јед нич ки оства ру је. 

Уме сто пар ла мен тар не, са вре ме ном дру штву је све нео-
п ход ни ја не по сред на де мо кра ти ја као не из о став ни услов ви-
со ко тех но ло ги зи ра не дру штве не ре про дук ци је. Ра ди одр жа-
ња са мог жи во та, „гра ђа ни мо ра ју су де ло ва ти у до но ше њу 
од лу ка ко је утје чу на њи хов жи вот“, због че га је „пар ти ци-
па тив на де мо кра ти ја про др ла у срж на шег вред но сног су ста-
ва“.71

Еко ном ску осно ву по ли тич ке де мо кра ти за ци је дру штва 
чи ни де мо кра ти за ци ја про из вод них од но са, ко ја се огле да у 
ши ре њу упра вља ња са про фе си о нал них упра вља ча на све за-
по сле не. Под ути ца јем но вих тех но ло ги ја, до тог пре о бра жа ја 
нај пре до ла зи у ве ли ким ак ци о нар ским кор по ра ци ја ма, чи ме 
се по ве ћа ва њи хо ва ефи ка сност и кон ку рент ност. „Ја пан ски 
рад ни ци су, оку пље ни у ма ле, де цен тра ли зо ва не рад не гру-
пе, са ми од лу чи ва ли о на чи ну ра да и те су од лу ке за ру ко во-
ди о це би ле све ти ња... Ја пан ске тврт ке ка рак те ри зи ра до жи-
вот но за по шља ва ње, за јед нич ко од лу чи ва ње и ко лек тив на 
од го вор ност“.72

70 Исто (Вен дел Бе ри), стр. 412. и 414.
71 John Na is bitt, ци ти ра ни рад, стр. 167.
72 Исто, стр. 199. и 211.
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Без де мо кра ти за ци је сво јин ских од но са не мо же би ти 
ни истин ске де мо кра ти за ци је др жав них и на ци о нал них за-
јед ни ца ко ја је ди на мо же уз др ма ти те ме ље гло ба ли стич ког 
по рет ка. Су штин ска де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са 
под ра зу ме ва да сва ки за по сле ни ( и у раз ви је ним и у не раз-
ви је ним зе мља ма) за ра ђу је пре ма свом до при но су но во ство-
ре ној вред но сти, да са мо стал но упра вља сво јом по слов ном 
је ди ни цом, али и да сра змер но свом до при но су рав но прав но 
пар ти ци пи ра у рас по ла га њу це ло куп ном за јед нич ком имо ви-
ном и упра вља њу це лом кор по ра ци јом.

Ши ре ње ак ци о нар ства и де мо кра ти за ци ја сво јин ских 
од но са се нај ви ше су зби ја ју у тран зи ци о ним зе мља ма где 
се уме сто ак ци о нар ских и за дру жних ор га ни за ци ја под сти-
че осни ва ње сит них ино ко сних пред у зе ћа, чи ме се гло ба ли-
стич ке си ле обез бе ђу ју од ја че кон ку рен ци је. „Ши ром све та, 
вр ло је ма ло но вих ин ве сти ци ја фи нан си ра но по ве ћа њем но-
вог ак циј ског ка пи та ла“.73

Нај ви ши сте пен де мо кра ти за ци је сво јин ских од но-
са пред ста вља за дру жна сво ји на ко ја је исто вре ме но и ин-
ди ви ду ал но и за јед нич ко вла сни штво за дру га ра а сти че се 
екви ва лент ном рас по де лом но во ство ре не вред но сти пре ма 
до при но су жи вим и опред ме ће ним ра дом. Уко ли ко се ак ци о-
нар ско дру штво ши ри и на при сва ја ње жи вим ра дом, оно се 
у су шти ни из јед на ча ва са за дру жним вла сни штвом а ак ци о-
нар ство се тран сфор ми ше у из вор но за дру гар ство.74

Сво ји на и при сва ја ње ће, ме ђу тим, све ви ше гу би ти 
на зна ча ју јер зна ње по ста је глав ни при вред ни ре сурс, а оно 
се не мо же при сва ја ти и оту ђи ва ти. А „у ор га ни за ци ји за-
сно ва ној на зна њу сви при пад ни ци мо ра ју би ти у ста њу да 
упра вља ју вла сти тим ра дом, да га кон тро ли шу. Зах те ва се, 
дру гим ре чи ма да сви при пад ни ци по сту па ју као од го вор ни 
до но си о ци од лу ка», те да „сва ки члан мо ра да ви ди се бе као 
ди рек то ра““.75 За то већ „по чи ње мо на пу шта ти хи је рар хи је“, 
за сно ва не на мо но по ли зи ра ном вла сни штву, „ко је су до бро 
функ ци о ни ра ле у цен тра ли зо ва ној, ин ду стриј ској ери“ и „за-

73 Џо зеф Ф. Сти глиц, ци ти ра ни рад, стр. 138.
74 Ви ди: Дра ган Мар ко вић, „Раз вој сво јин ских од но са у функ ци ји де мо кра ти за-

ци је по ли тич ких ин сти ту ци ја, Српскаполитичкамисао,2/2011.
75 Pe ter F. Druc ker, ци ти ра ни рад, стр. 110. и 111.
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ми је њу је мо их но вим обра сцем ор га ни зи ра ња и ко му ни ци ра-
ња – мре жа ма“.76

Не по сред на де мо кра ти ја под ра зу ме ва не по сред но уче-
шће свих за ин те ре со ва них гра ђа на у до но ше њу за све оба-
ве зу ју ћих од лу ка. „Сва ко од ра сло ли це пот чи ње но ње ној 
вла да ви ни и ње ним за ко ни ма мо ра се сма тра ти ква ли фи ко-
ва ним да бу де члан де мо са и су бјек том нео гра ни че ног пра ва 
на то свој ство. Оба ве зу ју ће од лу ке тре ба да до но се са мо ли-
ца ко ја су тим од лу ка ма под врг ну та“, а „у од лу чу ју ћој фа зи 
до но ше ња ко лек тив них од лу ка сва ки гра ђа нин мо ра до би ти 
под јед на ку мо гућ ност да из ра зи сво је ми шље ње ко је ће се 
узе ти у об зир на исти на чин као и ми шље ње сва ког дру гог 
гра ђа ни на“.77 Са вре ме на дру штве на и про из вод на ор га ни за-
ци ја „мо ра да је ор га ни за ци ја јед на ких“ а не „ор га ни за ци ја 
„ше фа“ и „под ре ђе них“, мо ра „да је устро је на као еки па „са-
рад ни ка““,78 и „до бар вла дар је онај ко ме се ни име не зна“.79

Где год су уво ђе ни об ли ци не по сред не де мо кра ти је 
има ли су за вид не ефек те. „Ва шинг тон је то ком шест де се тих 
и се дам де се тих го ди на дру штве не те шко ће на сто јао ри је ши-
ти „од о зго“ и јед но о бра зно и тим је са мо по гор шао ста ње; но 
ло кал не су за јед ни це успје шно на ла зи ле но ва рје ше ња“.80 За-
то „моћ по ступ но, али си гур но пре ла зи с иза бра них за ступ-
ни ка на би ра че ко ји сво јим гла со ви ма, од но сно из рав ним 
из ја шња ва њем пу тем ло кал них ини ци ја ти ва и ре фе рен ду ма 
од лу чу ју о од ре ђе ном смје ру дје ло ва ња“. И док „на ци о нал ни 
по ли тич ки из бо ри по бу ђу ју све ма њи ин те рес, ра сте број љу-
ди ко ји гла са ју за ло кал не ини ци ја ти ве или ре фе рен ду ме – у 
не ким је под руч ји ма из но сио чак 75 до 80%“.81

Као прет по став ка су штин ске де мо кра ти за ци је,упо ре до 
са гло бал ном цен тра ли за ци јом вр ши се ло кал на де цен тра ли-
за ци ја вла сти. У САД „ствар на по ли тич ка моћ с Кон гре са 
и пред сед ни ка пре ла зи на др жа ве, гра до ве, на се ља и су сед-
ства... Др жа ве су по ста ле нео ви сни је и са мо свој ни је у од но су 
на фе де рал ну вла ду, осо би то спрам фе де рал них за ко но дав-

76 John Na is bitt, ци ти ра ни рад, стр. 257.
77 Ро берт Дал, ци ти ра ни рад, стр. 202.
78 Pe ter F. Druc ker, ци ти ра ни рад, стр. 61.
79 Лао Це, на вод Ги ја Сор ма на, ци ти ра ни рад, стр. 5.
80 John Na is bitt, ци ти ра ни рад, стр. 125.
81 Исто, стр. 170. и 110.
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них слу жби“.82 Слич ни про це си де цен тра ли за ци је од ви ја ју се 
и у дру гим раз ви је ним др жа ва ма, док се у не раз ви је ним зе-
мља ма под при ти ском гло бал них си ла по ли тич ка власт цен-
тра ли зу је да би би ла под ло жни ја њи хо вом ути ца ју.

Све ви ше се ши ри са мо и ни ци ја тив но ан га жо ва ње гра-
ђа на у за до во ља ва њу за јед нич ких по тре ба пу тем не вла ди-
них ор га ни за ци ја, не фор мал них гру па, пе ти ци ја. „Због сла-
бо сти вла да све та у раз во ју, не вла ди не ор га ни за ци је и гру пе 
за раз вој по ста ју све ути цај ни је...Про це њу је се да не вла ди не 
ор га ни за ци је чи је је се ди ште у бо га тим зе мља ма ди стри бу и-
ра ју зе мља ма у раз во ју око 6,4 ми ли јар де до ла ра“. На су прот 
не фор мал ном гру пи са њу у бор би за се бич не про фи тер ске 
ин те ре се,83 све ви ше се ши ри не фор мал но гру пи са ње у бор-
би за оп ште дру штве не и оп ште чо ве чан ске ин те ре се. Не фор-
мал ним гру пи са њем на до ме шта се и од су ство по ли тич ких 
стра на ка на пла не тар ном ни воу, ко је уоста лом и на на ци о-
нал ном ни воу „по сто је још са мо фор мал но“.84 За раз ли ку од 
стра на ка, ко је су пре о ку пи ра не соп стве ним ин те ре си ма, не-
фор мал не гру пе из ра жа ва ју аутен тич не ин те ре се сво јих гру-
па ци ја и за ла жу се за њи хо во оства ри ва ње, због че га су оне 
пра ви ве сни ци не по сред не де мо кра ти је. 

У бор би за пра вед ни је ме ђу на род не од но се обес пра-
вље ни на ро ди и гра ђа ни се мо ра ју и не фор мал но и фор мал но 
по ве зи ва ти, и са сво јим ини ци ја ти ва ма и зах те ви ма из ла зи-
ти на ме ђу на род ну сце ну. Ко смо по лит ски мо дел де мо кра ти је 
ко ји пре по ру чу је Деј вид Хелд, „пред ви ђа мо гућ ност уво ђе ња 
оп штег ре фе рен ду ма у ви ше на ци ја-др жа ва исто вре ме но – у 
слу ча је ви ма ка да је на стао су коб из ме ђу раз ли чи тих при о-
ри те та ко ји се од но се на при ме ну де мо крат ских пра ва или на 
раз ли чи те свр хе јав них из да та ка; ус по ста вља ње јед не не за-
ви сне скуп шти не де мо крат ских на ро да ко ју они не по сред но 
би ра ју и ко ја им је од го вор на“.85

На тај на чин ло кал на са мо у пра ва се мо же ин те гри са-
ти и пре ра сти у пла не тар ну са мо у пра ву, кроз ко ју ће це ло 

82 Исто, стр. 109.
83 „Аме ри ка је успоставилa defactoсвет ску вла ду ко ја деј ству је углав ном у тај-

но сти, под ри ва и иг но ри ше за ко ни то иза бра на те ла као што су Ме ђу на род ни 
суд и ОУН“. ( Џе ре ми Фокс, ци ти ра ни рад, стр. 48.)

84 John Na is bitt, ци ти ра ни рад, стр. 169.
85 Деј вид Хелд, ци ти ра ни рад, стр. 316, 317.
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чо ве чан ство од лу чи ва ти о соп стве ној суд би ни, па и о пла не-
тар ним осно ва ма ло кал не са мо у пра ве. Ти ме ће се ис кљу чи ти 
мо гућ ност да о суд бо но сним пи та њи ма чо ве чан ства, ру ко-
во де ћи се не ким про фи тер ским ин те ре си ма од лу чу ју по вла-
шће ни по је дин ци, стран ке или гру па ци је.
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DraganMarkovic

PERSPECTIVESOFLOCAL
SELFGOVERNMENT

INTHEPROCESSOFGLOBALIZATION

Re su me

Metropolestrytoattachundevelopedcountriestothemsel
vesandintegratethemintoglobalsystem.Themostpowerfulco
untriesdirectlyorusingcorporationscontrolentireworld.Cen
tralisticandglobaltendenciesarespreadfromarespreadfrom
nationaluptoplanetlevel.

Nationalstate is losingits importancebyglobalizationof
social reproduction.Being in thenet of globalization, national
state is inposition to cancel itself.Globalorder isnot forany
kindsof integrationondemocraticprinciples,whichcannotbe
controlled.Thereisnotrealequalitynotonthelocalnoronlocal
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levels.Economicinequalityisspreadbysocialandpoliticaline
quality.Formallyproclaimedrightsarenotprotected.

Alternativetoantidemocraticglobalizationmightbeesta
blishmentoftrueinternationaldemocraticcommunitybasedon
realequalityandfreecommunicationofallnationsandallresi
dentsoftheworld.Butinternationaldemocraticcommunityisnot
possiblewithoutrealdemocratizationwithinnationalcommuniti
es.Realdemocratizationmeansdevelopmentofdirectdemocracy
system,whichisininterestofmostpeopleonourPlanet.

Localindustrycouldprevailglobalindustrybyunitingin
dependent industrialistsandlocalcommunitiesonall levelson
thebasisofprofitabledevelopmentprograms.

Insteadofparliamentdemocracy,contemporarysocietyne
edsdirectdemocracyasconditionofhightechsocialreproduc
tion.

Direct democracymeans adoption of all decisions by all
citizens.

Inthefightformorefairinternationalrelationsnationsand
individualswithoutrightsshouldconnect in formalor informal
wayandshowuponinternationalscenewiththeirowninitiati
ves.Inthatwaylocalgovernmentscanintegrateandgrowinto
global government inwhich allmembers of human kind could
solveproblemsoftheirfaith,includingglobalbasisoflocalgo
vernments.
Keywords: local selfgovernment, globalization, decentraliza

tion,democratization,democraticcapacities.

 Овај рад је примљен 19. ма ја 2014. године а прихваћен за штампу на  
састанку Редакције 18. јула 2014. године.
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* Научни сарадник, Институт за политичке студије, Београд.

** Овај рад је на стао као ре зул тат ра да на про јек ту бр. 179009, а ко ји фи нан си ра 
Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

ЗоранПетровићПироћанац*

РА ДИ О ГРА ФИ ЈА НО ВЕ НЕ МАЧ КЕ  
ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КЕ ДОК ТРИ НЕ 

(„Новамоћ.Новаодговорност“Елементинемачке
спољнеибезбедноснеполитикезасветкојисемења)**

Са же так

Овај рад настоји да радиографски анализује међуна
родно изузетно значајно и индикативно сложено виђење
немачке будућности, обухваћено у петцелина немачке но
вегеополитике:jачањутрансатлантскесарадње,односима
Немачкеимеђународногпоретка,односимаНемачкаиЕвро
пе,немачкимстратегијскимодносимаиулозиНемачкеуме
ђународнојбезбедности.

Немачка држава окупила је 2013. године 52 угледна
стручњакаумултидисциплинарнитимкојије,увишемесеч
номинтензивномраду,сачинио„елементe немачке спољнеи
безбедноснеполитикезасветкојисемења.“Резултатјепе
десетакстраницавиђењаНемачкеисветауДвадесетими
ТридесетимгодинамаХХIстолећа.Прецизније,мислимона
дајџестирану верзију доступнумеђународној стручној јав
ности,докдетаљну верзијумогу, наравно,дачитају само
припадницинемачкеруководећеноменклатуре.

Сам почетак колективног промишљања немачке бу
дућности неодољиво подсећа на пословичну и „булдожер
ску“ вековну самувереностнемачких стратега, управљача
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игеополитолога:“Немачканикаданијебилатоликопроспе
ритетна,безбеднаислободнакаоданас.Но,моћиутицај
повлачезасобомодговорност.Тотакођезначидаонамора
дапреузмеиновеодговорности.”

Очитојеофанзивностратегијскорасположењеиат
мосферауредовиманемачкеполитичкекласе,штопровеја
вау„Новојмоћи,новојодговорности“.Немачкадржаваза
себејединочврстоместоуклубунајзначајнијихиекономско
ивојнонајјачихдржавасветауХХIисвињиховимакропо
литичкоекономсковојниплановистреметомциљу.

Ониовимдокументомдефинитивнопоказујудасуде
ценијењиховогсуспрезањанасветскојсцени,прошле.Иза
истасвевишеналикујуновојваријантистарогснаоNeuеs
Deutschland.
Кључнеречи:Атлантскисавез,трансатлантскасарадња,

међународни поредак, Европска унија, међуна
роднабезбедност,новостратегијскоокруже
ње,транснационална европска мултиразинска
демократија.

На овом пр во ра зред но зна чај ном стра те гиј ском про јек-
ту не мач ке по ли ти ке сто је пот пи си 52. не мач ка струч ња ка 
за спољ ну по ли ти ку, чла но ва пар ла мен та, углед них но ви на-
ра. Уоч љи во је зна чај но број но при су ство и чла но ва не ко ли-
ко во де ћих не мач ких тинктанк ин сти ту та, ме ђу ко ји ма и 
Не мач ког Мар ша ло вог Фон да САД.1 Аутор ове стра те гиј ске 
ра ди о гра фиј ске про јек ци је бу ду ће не мач ке ге о по ли ти ке и 
кон цеп ци је спољ не по ли ти ке твр ди ка ко је реч о кон цеп ту са 
да ле ко се жним по сле ди ца ма по са му Не мач ку, Eвропу, НА ТО 
и свет. 2

На пе де се так стра ни ца јав но сти до ступ них по ну ђе них 
не мач ких ви ђе ња бу ду ћег све та и офи ци ја ли зо ва ња Не мач ке 
као не за о би ла зног фак то ра све та у 21. сто ле ћу, ко лек тив ни 
аутор је про је кат раш чла нио на пет те ма: 1. Ја ча ју ћи тран-

1 Ви де ти: спи сак не мач ких струч ња ка у Анек су.
2 Иако је ово дај џе сти ра на вер зи ја ши рег ко лек тив ног ра да, тек у об ли ку на ме-

ње ном по ли тич кој јав но сти све та, из ње се на зи ру и ви ђе ња Евро пе и све та 
ко ји ни су им пли ци те по ми ња ни. Ви де ти: New Po wer  New Re spon si bi lity. Ele-
ments of a Ger man fo re ign and se cu rity po licy for a chan ging world, SWPStiftung
WissenschaftundPolitik,DeutschesInstitutfürInternationalePolitikundSicher
heit,TheGermanMarshallFundoftheUnitedStatesG|M|F.,2013.
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са тлант ску са рад њу; 2. Не мач ка и ме ђу на род ни по ре дак; 3. 
Не мач ка и Евро па; 4. Не мач ка и ње ни стра те гиј ски од но си; и 
5. Не мач ка и ме ђу на род на без бед ност.

Ови „еле мен ти не мач ке спољ не и без бед но сне по ли ти-
ке за свет ко ји се ме ња“ ста вље ни су на увид струч ној јав-
но сти уочи за хук та ва ња укра јин ске кри зе, тј. кри зе из ме ђу 
Ру си је с јед не и САД и ЕУ с дру ге стра не. Од мах да ука же мо 
- и но ва не мач ка док три на сва ка ко, уве рен је аутор, спа да у 
ши ри кон текст су ко ба За па да и Ис то ка. Глав на мо ти ва ци ја за 
ак це ле ра ци ју за пад них ге о по ли тич ких те жњи сва ка ко је ин-
тен зи фи ко ва ње за пад не стра те ги је до ла же ња до кон крет ни-
јих ре зул та та у  енер гет ским ра то ви ма, ко ји се већ го ди на ма 
раз бук та ва ју све том. Ту је ли ни ја ин те ре са ја сна - енер ги ја 
је на Ис то ку, За па ду све дра ма тич ни је не до ста је енер ги ја и 
учи ни ће све да ли бе рал ни кон цепт ка пи та ли зма не ста не и 
иза зо ве огром не со ци јал не по тре се. 3 Ис ток ја ча, кре ће у соп-
стве на еко ном ска и по ли тич ка са ве зни штва (БРИКС је моћ на 
на ја ва тог трен да, ко ји је по твр ђен  об ја вљи ва њем осни ва ња 
соп стве не раз вој не бан ке) и ни ка ко не ће до зво ли ти пљач ка-
ње сво јих ре сур са.4 У тој ак ту ел ној сли ци ре сурс но по де ље не 
пла не те по ја ви ла се и но ва не мач ка док три на. Ма ка ко Нем-
ци, с јед не стра не од луч но кри ти ку ју Ру си ју због „оти ма ња“ 
Кри ма и ње ног по на ша ња у укра јин ској кри зи, с дру ге стра не 
су по сла ли сво је нај зна чај ни је при вред ни ке у Мо скву, да по-
ка жу ка ко еко ном ски дно сои ни ка ко не ће би ти по ре ме ће ни.5

Но, ка ко је Бер лин пр вен стве но део Ва шинг тер не у ме-
ђу на род ним од но си ма, сма тра мо да Не мач ка чвр сто сто ји уз 
Ва шинг тер ни не агре сив не пла но ве у енер гет ском ра ту пла-
не те, ко ји је одав но за по чео. Та ко ђе смо уве ре ни да на ста вља-

3 Ви де ти: З. Пе тро вић Пи ро ћа нац, Геополитикаенергије , Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Цен тар „Ју го и сток“, Бе о град, 2010.

4 Аутор у сво јим ра до ви ма са ве зни штво САД и ЕУ на зи ва Ва шинг тер ном, оце-
њу ју ћи стра те гиј ску и вој ну уло гу Ва шинг то на ди рек тив ном, чак не при ко сно-
ве ном, у том од но су. Ви де ти: Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, ВашингтернаиСр
би.ОдТрумановихјаја,доКлинтоновогосиромашеногуранијума,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2013.

5 При том се за бо ра вља да Рус ди ни су при са је ди ни ли Ис точ ну Укра ји ну, већ 
Крим, ко ји је оту ђен од Ру си је вул гар ном не прав ном од лу ком  По лит би роа 
КПСС у вре ме Хру шчо ва Ше зде се тих про шлог ве ка. То је на ли ко ва ло на ма-
нир не гда шњих ца ре ва у си ту а ци ја ма ка да еле гант но по кла ња ју ис так ну тим 
по да ни ци ма из ре до ва ари сто кра ти је де ло ве свог цар ства. При ма лац је ово га 
пу та би ла чла ни ца СССР - а Укра ји на.
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ње ова кве нео - ко ло ни ја ли стич ке по ли ти ке пре ма Тре ћем 
све ту и Ру си ји, ни Не мач кој, ни Евро пи, а ни САД за си гур-
но не ће до не ти пљач ка шку енер гет ску по бе ду. Ру си ја ви ше 
ни ка да не ће до зво ли ти да ње ни ста нов ни ци бра не Евро пу, 
по ги не их при том го то во 25 ми ли о на, да би се по том по ја ви-
ли Аме ри кан ци као осло бо ди о ци. Аме ри кан ци по но во офан-
зив но же ле да оп ко ле Ру се у нај бли жем су сед ству, а Ру си су, 
све го во ри, од луч ни да то ви ше не то ле ри шу, а при том ни-
су упла ше ни ар ма ге дон ским ма ха њем аме рич ким ра ке та ма 
пред гра ни ца ма Ру си је. САД и Евро па, та ко бар ста ти стич-
ки из гле да ста ње ра кет них ар се на ла Мо скве, мо гу са мо да 
иза зо ву пла не тар ну ка та кли зму. Ру си ово га пу та, све ана ли зе 
ука зу ју на то, не ће устук ну ти. Чак ни пред ак ту ел ним ви ше-
ме сеч ним аме рич ким ре жи ра њем еска ла ци је су ко ба Укра ји-
не и Ру си је.

I„Јачајућитрансатлантскусарадњу“

 Пр ва ре че ни ца но вог не мач ког ма ни фе ста ви ђе ња бу-
ду ћег све та де лу је не из бе жно асо ци ја тив но и по ка зу је да не-
мач ка ге о по ли тич ка кон цеп ци ја никадa не ће би ти су штин-
ски дру га чи ја од оне ко ја је пре ви ше од 120 го ди на по че ла да 
са ња о DrangnachOsten.“Немачканикаданијебилатолико
просперитетна, безбедна и слободна као данас.Но,моћ и
утицај повлаче за собом одговорност. Тотакође значи да
онаморадапреузмеиновеодговорности.”

Не мач ки струч ња ци и у нај но ви јем ге о по ли тич ком 
кон цеп ту де фи ни шу про шлост сво је зе мље (глав ног узроч-
ни ка два ка та кли змич на свет ска ра та, пре све га због по ку-
ша ја енер гет ског пљач ка ња пла не те и на ци стич ких на ме ра 
за ти ра ња сло вен ских и је вреј ског на ро да), пре 1990., као до-
ба на сто ја ња на ди ла же ња про шло сти и оства ри ва ња бу дућ-
но сти. „Из немачке прошлости је следила безусловна пре
даностљудскомдостојанству, слободи, владавиниправаи
демократији, као и међународном поретку заснованом на
универзалнимнормама.Овапреданостостајевалидна.Не
мачкициљнационалногјединстваиопасностсаИстокапо
сталисуосновазањиховуинтеграцијууЕвропуиАтлант
скисавез.“ 6  „Опа сност са Ис то ка“ ни је, као ве ков на ман тра, 

6 Ви де ти: NewPower.NewResponsibility.ElementsofaGermanforeignandsecu
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не ста ла ни из пој мов ног апа ра та по ли тич ке кла се Не мач ке 
ни у ХХI сто ле ћу.7

Као мно ге стра те ге са вре ме ног све та, као и УН, ЕУ и 
САД, Нем це из у зет но за ни ма и те ма по ра ђа ња но вог по рет ка 
све та, као и кри за про це са европ ске ин те гра ци је. Кон ста ту-
ју ћи и исти ну да је „Не мач ка је по но во за до би ла свој фор-
мал ни су ве ре ни тет под ме ђу на род ним за ко ном“, ауто ри но-
вог ге о по ли тич ког ви ђе ња све та, не кри ју ни ка ко је њи хо ва 
зе мља „изложенија глобализацији него многе друге земље.
ЊениграђанисудубокоинтегрисаниуЕвропуиумрежени
суглобално,ањенекомпаниједелујунасвимконтинентима.
Немачкаимакористикаомалодругихземаљаодглобали
зације.“8 Да ље се на бра ја ка ко Не мач кој пред сто је и „пред у-
зи ма ње ве ћих на по ра но икад,ка ко би се при ла го ди ла упра-
вља њу ре ги о нал ним и гло бал ним стук ту ра ма спрам но вих 
иза зо ва...,као и „пре у зи ма ње вођ ства од луч ни је и че шће.“

„Немачконовостратегијскоокружење“

Бер лин ска ге о стра те ги ја не за тва ра очи пред убр за-
ном тех но ло шком ре во лу ци јом све та, број ним “по ли тич ким, 
еко ном ским и дру штве ним мре жа ма ко је об у хва та ју го то-
во чи тав гло бус,“ те „фи зич ким про сто ром, ин фор ма ци ја ма 
и иде ја ма кроз ки бер про стор,“ни ти пред „не за бе ле же ним 
сте пе ном ме ђу за ви сно сти и ра њи во сти, са ду бо ким по сле ди-
ца ма за ауто но ми ју на ци ја др жа ва.“ 9 При том је ја сно да је 
про ху ја ло вре ме тра же ња од го во ра за упра вља ње ри зи ка и 
за шти те од прет њи у окви ру по је ди нач них на ци ја. Ауто ри 
кон ста ту ју и да су др жа ве и да ље на гло бал ном пла ну кључ-
ни ак те ри свет ске по ли ти ке, а „ моћ, над ме та ње и ге о гра фи ја 

ritypolicyforachanging world, р. 2.
7 Је ди ни пут ка да су Ру си (као Со вје ти, до ду ше) кре ну ли на ср це Евро пе, би ло 

је 1945., као по сле ди ца под лог на го ва ра ња Ва шинг то на и Лон до на, ка ко би 
што ви ше из бе гли соп стве не гу бит ке. СССР се ту као за осло ба ђа ње Евро пе 
од Хи тле ра, за то кр ва во пла тио жи во ти ма 20- 25 ми ли о на сво јих гра ђа на, да 
би по ла ве ка ка сни је Аме ри кан ци и до бар део Евро пе пот пу но иг но ри са ли, 
ни по да шта ва ли по вре ме но, ову тра гич ну исти ну.  Без ан тич ке хра бро сти и 
по ги бе љи Ру са, Евро па не би би ла осло бо ђе на, то је за це мен ти ра на исти на 
исто ри је Евро пе ХХ сто ле ћа. 

8 NewPower.NewResponsibility.ElementsofaGermanforeignandsecuritypolicy
forachanging world, р. 3.

9 Ibid. р. 4.
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су и да ље кључ не од ред ни це ме ђу на род них од но са. Тра ди-
ци о нал не прет ње - рат, про ли фе ра ци ја оруж ја ма сов ног ра за-
ра ња - на ста вља ју се по сто ја но.“ Не га тив не по сле ди це гло ба-
ли за ци је су и „убр за на при ва ти за ци ја и ин ди ви ду а ли зо ва ње 
на си ља у об ли ку те ро ри зма и ор га ни зо ва ног кри ми на ла.“Не 
за бо ра вља ју се ни мно ги дру ги  пре ко гра нич ни фак то ри ри-
зи ка,ре ал не прет ње „су ве ре не мо ћи др жа ве: кли мат ска про-
ме на, де мо гра фи је, не кон тро ли са на ми гра ци ја, ре сурс не  и 
пре храм бе не не ста ши це, пан де ми је,као и сла бе и по ср ћу ће 
др жа ве.“ 

Би ло је не мо гу ће да ауто ри иг но ри шу гло бал ну фи нан-
сиј ску  кри зу за по че ту 2008., ко ја се сна жно осе ти ла на обе ма 
стра на ма Атлан ти ка, „у ви ду по ли тич ких и ин сти ту ци о нал-
них ћор со ка ка, или успе ха по пу ли стич ких по кре та.“Они та-
ко ђе сна жно и не у пит но ста ју уз моћ САД - а, ко јој се, по но-
во, у ви ду од лу чу ју ће по мо ћи Мар ша ло вог пла на ра зо ре ној 
Не мач кој, отво ре но и од луч но ода је при зна ње за сав на пре-
дак Евро пе ко ју Не мач ка пред во ди. „Амоћкојајегарантова
латајпоредакдеценијама,Сједињенедржаве,настављада
буде,баремудогледнојбудућности,јединасуперсиласагло
балнимдометомивољомданаметнепоредакназемљиној
кугли. МадаСједињенедржаве  свеснесвојихредукованих
ресурсашаљујаснесигналедаћењиховангажманусвету
битиселективнијиубудућности,идаћењиховаочекивања
одпартнерабитиодговарајућевиша.ТозначидаћеЕвропа,
иНемачкапосебно,моратидасебавезнатнобројнијимза
дацимаиодговорностима.“10

Не мач ки струч ња ци  ба ве се, на рав но, и отво ре ним 
пи та њи ма но ве без бед но сне ар хи тек ту ре Евро пе и све та и 
кон ста ту ју да су у тран зи ци ји све три „ин сти ту ци је ко је су 
пру жа ле ори јен та ци о ни оквир не мач кој спољ ној по ли ти ци у 
гло бал ном пост - рат ном по рет ку то ком пре ко по ла сто ле ћа 
- Сје ди ње не др жа ве, НА ТО и Европ ска уни ја. Све три про ла-
зе кроз фун да мен тал не рас пра ве ме ђу сво јим чла ни ца ма око 
њи хо вог сми сла, пла ћа ња и ар хи тек ту ре.“11

10 Ibid. р. 4.
11 За ни мљи во је да ни јед на зе мља не пре не бре га ва пи та ње из да та ка у окви ру 

НА ТО и дру гих за њих кључ них ин сти ту ци ја. Ср би ја и у ово ме ис ка зу је не ра-
зум на по на ша ња. Нај бо љи при мер је што је Ср би ја ве ро ват но је ди на зе мља на 
пла не ти ко ја не на пла ћу је „зе мља ри ну“ НА ТО ба зи на сво јој те ри то ри ји. Реч 
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„Немачкициљеви,вредностииинтереси“.

Је згро вит па сус гор њег на сло ва нај бо ље илу стру је ка-
рак те ри сти чан стил ко ји про ис ти че из на чи на стр са те гиј ског 
раз ми шља ња сна жне др жа ве не у са хлог ко ло ни ја ли стич ког 
ду ха Не мач ке. А та ква је не сум њи во не мач ка стра те гиј ска 
ми сао би ла у про те клих  ба рем 120 го ди на. За раз ли ку од ин-
ди ви ду ал них сти ло ва не ка да шњих ин те лек ту ал них сту бо ва 
ве ли ко не мач ке ге о по ли ти ке, по пут Ра у шнин га, Ра це ла,  или 
Ха ус хо фе ра, на при мер, да на шњи ко лек тив ни ге о по ли тич ки 
не мач ки дух, у об лич ју ти ма ко ји је из ра дио про грам ко ји 
ана ли зу је мо, са свим је „уву као кан џе“ и ну ди „ме ке “ ста-
во ве. Ево  илу стра ци је: „ Немачка преданостљудском до
стојанству,слободи,демократији,владавиниправаиједном
међународномпореткукојијезаснованнауниверзалнимнор
мама,остајевалидна,каоштојеињенапредасностдаради
унутароквираУједињенихнација,ЕвропскеунијеиАтлант
ске алијансе.“ Тек ус пут да про тив ста ви мо овој ре че ни ци 
кључ ну уло гу Не мач ке у раз би ја њу Ју го сла ви је, у „по по ва-
њу“ Ру си ји за до га ђа је у Укра ји ни, у пре ћут ки ва њу аме рич-
ки спон зо ри са не не скри ве не уло ге про на ци стич ких сна га у 
Ки је ву, у тех но ло ги ји др жав ног уда ра ко ји су во ди ле тај не 
слу жбе Ва шинг тер не, да кле и Бер ли на.12

је о ба зи Бонд стил, на око 700 хек та ра по вр ши не. Ва шинг тер на је ко ри сти већ 
пу них 15 го ди на, а да ни цен та ни је пла ти ла зе мљи до ма ћи ну. За пра во, зе мљи-
ште је хај дуч ки при сво јио Стејт де парт мент, уз нај ва жни ју на по ме ну - Ср би ја 
ни је чла ни ца НА ТО пак та!

12 NewPower.NewResponsibility.ElementsofaGermanforeignandsecuritypolicy
forachanging world., р. 5. Не тре ба да смет не мо с ума, ни ка да, уло гу кан це ла-
ра Хел му та Ко ла у при пре ма њу хр ват ског от це пље ња. Нај бо љи све док не мач-
ких не по чин ста ва је изра ел ски оба ве штај ни ана ли ти чар, Јо сиф Бо дан ски, ко ји 
је по ма гао  ре пу бли кан ској ко ми си ји аме рич ког Кон гре са то ком гра ђан ског 
ра та у Ју го сла ви ји. У јед ном раз го во ру са овим ауто ром, 1996. го ди не, у Canon 
згра ди, у ком плек су Кон гре са у Ва шинг то ну, Ј. Бо дан ски је био из ри чит око 
по ме ну тог „шу ро ва ња“ Хел му та Ко ла са Хр ва ти ма. Кол је био ар хи тек та хр-
ват ског се це си о ни зма.  Он је до вео у Не мач ку Фра ња Туђ ма на Осам де се тих, 
да до го ва ра ју де та ље се це си је, да успе шно по ве жу хр ват ске пар ти за не, уста-
ше и до мо бра не у је дин стве ни фронт, су штин ски про тив Ср би је. Не ли би мо 
се да овај зна ча јан де таљ историјесадашњости на шег про сто ра увек по ми-
ње мо, јер је би тан за вас пи та ње бу ду ће по ли тич ке кла се Ср би је. Хел мут Кол 
је зна ча јан по ли ти чар Не мач ке, али је Не мац ко ји ни је за бо ра вио на ци стич ку  
про шлост сво јих и увек ка да је тре ба ло де мон стри рао је тај бо ле сни, го то во 
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 Ка да кри ти ку је мо Нем це, не па да нам на па мет да од у-
ста не мо да учи мо од њих, од њи хо ве спо соб но сти „даприме
нереформекојесуочувалењенукомпетитивностиспособ
ностзаиновирањеалидугујечакивишезасвојеуспехекао
трговинскаиизвознанација.Њеносамопостојањезависи
одразмене(људи,добара,ресурса,идејаиинформације)...Ја
каЕвропаилибералнаНемачкаћетакођеморатидачешће
предводиубудућности.“13 Вођство - ево јед не од нај о ми ље-
ни јих не мач ких ре чи. По том и -жртвовања.И ауто ри овог 
не мач ког ге о по ли тич ког про гра ма сма тра ју да жр тве вре ди 
чи ни ти и кон ста ту ју: „Јединостилвођствакојејеозбиљно
предано грађењу консензуса и уравнотежавању интереса
можедарачунанауспехеумеђународнимодносима.Немач
каморадаигравећуулогууобликовањуглобалнихпослова,
алићеона,илидаточинизаједносадругима,илићедазау
стависветозаједно.“14

„Партнеринемачкеспољнеполитике“

У овом одељ ку ге о по ли тич ког ви ђе ња спољ но по ли-
тич ке бу дућ но сти Не мач ке, ауто ри су ге ри шу да др жа ва „на-
ста ви да де ла са парт не ри ма, ста рим и но вим: са до ка за ним 
при ја те љи ма и са ве зни ци ма ко ји слич но ми сле, кат кад чак 
са иза зи ва чи ма.“ Пре по ру чу ју се чак и зе мље не до вољ ног, 
или ни ка квог де мо крат ског ка па ци те та ( ro gue sta tes). Иза 
ова квог,де ли мич но збу њу ју ћег прин ци па, сва ка ко сто је ти ме 
отво ре не стра те гиј ске мо гућ но сти са рад ње са зе мља ма си ро-
ма шнопг де мо крат ског ка па ци те та, али ко је го то во ре дов но 
по се ду ју енер гет ски по тен ци јал ко ји Нем це увек за ни ма. То 
су штин ски зна чи на ста вља ње са рад ње и са зе мља ма по пут 
Са у диј ске Ара би је и слич них то та ли тар них вла да ви на.  

 Ипак, Нем ци не за о би ла зе про бле ме по су ста лог ме-
ђу на род ног по рет ка, „нај ве ћег од свих иза зо ва спољ не по-

кон ге ни тал ни ге о по ли тич ки по рив Не ма ца. Што се Ср ба ти че, Хел мут Кол 
је за у век не при ја тељ! Ви де ти: Yos sef Bo dansky, Offensive in theBalkans,The 
In ter na ti o nal Stra te gic Stu di es As so ci a tion,  Ale xan dria, Vir gi nia, 1995., и: Јо сеф 
Бо дан ски, Некитозовумир.УишчекивањуратанаБалкану, З. Пе тро вић: 
Ју го и сток, Бе о град, 1998.

13 NewPower.NewResponsibility.ElementsofaGermanforeignandsecuritypolicy
forachanging world., р. 5.

14 Ibid. р. 5.
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ли ти ке“, за ко ји отво ре но су ге ри шу ну жност „об на вља ња, 
при ла го ђа ва ња и ре ор га ни зо ва ња“ и твр де да не мо же би ти 
на гр ба чи ијед не зе мље са ме.  Са ми се би за ме ра ју што је у 
про шло сти „Немачкабиласелективнаиоклевалајечакиу
нуђењуидеја,илибивајућиистуренаборбеналинијаиниција
тива,баремуодносунасвојуекономскуснагу,геополитички
клин(ge o po li ti cal clo ut) имеђународниположај (in ter na ti o nal 
stan ding). Утом смислу, у свакој процени,Немачка остаје
глобалнииграчуишчекивању(glo bal player in wa i ting).“ 15

 У та ко не мач ком по ри ву дапредводе,ну ди се опре-
зни ја фор му ла- ичешћеубудућности.Да ју до зна ња да су-
штин ски дру га чи је да нас по и ма ју ини ци ја ти ве ове вр сте и 
до во ђе ње дру гих зе ма ља до то га да их (до бро вољ но) сле де. 
На вод но, „топре значиинвестирањеудугорочнеодносеи
компромисе.Топозиванастрпљењеиемпатију.Оваврста
сарадничкогвођства доносисасобомжртве...Немачкамора
даигравећуулогууобликовањуглобалнихпослова,алиона
илиточинизаједносадругима,илисвезаједнозауставља.“
16

II„Немачкаимеђународнипоредак“

Про ми шља ју ћи про бле ме по ли цен трич ног све та ХХI  
сто ле ћа, не мач ки број ни тим ан ти ци по ва ња не мач ке стра те-
ги је у ње му, кон ста ту је: „Немачкаимакористикаомалодру
гихземаљаодглобализацијеиодотвореног,миротворноги
кооперативног међународнопокрета,којиточинимогућим.
Истовремено,Немачкапосебнозависиодтогадаовајпоре
дакдоброфункционише,ипосебнојерањиваипријемчивана
ефектесметњиусистему.Заштитаиприлагођавањемеђу
народногпореткаморастогадабудеврховнистратегијски
циљакојесамизвансопственогинтереса.“17

Ме ђу на род ни по ре дак да нас је и да ље, и по Нем ци ма, 
де ло САД и за пад них по бед нич ких си ла од 1945., ко је су свет 
уве ле у пра ви ла Ује ди ње них на ци ја, ко ја уре ђу ју

„готовосвеаспектејавногживота,одљудскихправа,
прекомираибезбедности,доекономије,трговинеиразво

15 Ibid. р. 8.
16 Ibid. р. 9.
17 Ibid. р. 12.
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ја.Токомвремена,глобалнаопштадобра,попутАрктика,
океана,ваздушногпростораикосмосабилисуукључени...За
Немачкујеактивноучешћеутомпореткутокомдеценија
билоипојачивачутицајаиизворлегитимитета.“ 18 

 Ауто ре ове ге о по ли тич ке сту ди је бри не и то што је ар-
хи тек ту ра ме ђу на род ног по рет ка под огром ним при ти ском, 
уз „гло бал ну фи нан сиј ску и ду жнич ку кри зу, кон тра - си ле 
по пут кли мат ских про ме на, де мо граф ских по ра ста, не кон-
тро ли са них ми гра ци ја,  си ро ма штва и со ци јал них дис па ри-
те та, ет нич ких и вер ских тен зи ја, ра сту ћег над ме та ња све 
ве ћег бро ја ак ци о на ра, не до стат них ре сур са, хра не, и при-
сту па тр го вин ским ру та ма и тех но ло ги ја ма. Чак и гло бал на 
оп шта до бра се све ви ше оспо ра ва ју и под ле жу рас пра ва ма 
над при сту пом, ко ри шће њем и пра ви ма на екс пло а та ци ју.“19 
Не мач ки струч ња ци кон ста ту ју и да „ове фраг мен ти ра ју ће и 
цен три фу гал не си ле чи не др жа ве ра њи ви ма, а вла ди ну по ли-
ти ку ма ње кон тро ли шу ћом. Ово је чак ви ше слу чај за ме ђу-
на род но вла да ње и ње не ин сти ту ци је.“ 

Њи хо ва раз ми шља ња, очи то, у све му те же да са др же 
основ не прин ци пе ме ђу на род них од но са Ва шинг тер не, ко јој 
чвр сто при па да ју. За то ин си сти ра ју на то ме да је

„глобализацјаредуковаласнагудржава,чакинајјачих,
теучиниласвет,збогсвихпостигнућауслободи,мањими
мањеоспораваним.“20 Но, за овом кон ста та ци јом сле ди још 
ин ди ка тив ни ја, она о глобалнојпроменимоћи(the glo bal po-
wer shift). Нем ци твр де ка ко САД за пра во „нежелевишеда
самоонеиграјуулогуглобалногхегемонаигарантамеђуна
родногпоретка.ЕУ,којаидаљеводиборбусафинансијском
кризомињенимпоследицама,садасепојављујекаоонакоја
нитижели,нитијекадрадапреузмесличнуулогу.Способ
ностЗапададауспостављаагендеиградикоалицијесмању
јесе.Резултатјелидершипскивакуумнаглобалнојразини.“ 
21 За то За пад бри ну „но ви игра чи“,  из ра ња ју ће еко ном ске си-
ле, ко ји до ла зе са пла не тар ног Ју га, из Евро а зи је пре све га.22 

18 Ibid. р. 12.
19 Ibid., р.12 -13.
20 Ibid., р.13.
21 Ibid., р.13.
22 На по чет ку по след ње де це ни је ХХ сто ле ћа, фран цу ски ге не рал Га лоа, чо-

век бри љант ног  стра те гиј ског ума, сна жно је ука зи вао на раз вој Евро а зи је и 
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Не мач ка је за го ва ра ла и про мо ви са ла овај раз вој и ко-
ри сти ла се њим „као но вим тр го вин ским и ин ве сти ци о ним 
тр жи шта, про из во де ћи та ко ви со ке про фи те, уз „стра те гиј-
ска парт нер ства.“ Ипак, не мач ки струч ња ци те „ус по ста вље-
не ин сти ту ци је кон тра те же“ (Евро а зиј ска уни ја, БРИКС раз-
вој на бан ка), и да ље не ви де као чвр сто ус по ста вљен  ал тер-
на тив ни блок.

Као ме ђу на род ну оба ве зу не мач ке др жа ве у гра ђе њу бо-
љег све та, овај тим  пред ла же при др жа ва ње „фун да мен тал-
них вред но сти људ ског до сто јан ства, сло бо де, за ко на пра ва и 
до брог вла да ња, де мо крат ске пар ти ци па ци је, гло бал не еко-
но ми је со ци јал ног тр жи шта, одр жи вог раз во ја, ми ра и без-
бед но сти. По ла зна тач ка за сва ки на пор у ре фор ми мо ра да 
бу де са да шњи ли бе рал ни и са рад нич ки свет ски по ре дак.“
Ов де не при стра сни ана ли ти чар не мо же да пре не бре га ва 
чвр сто при ста ја ње ове ве ли ке гру пе не мач ких струч ња ка уз 
већ до ка за не по губ не по сле ди це раз у ла ре ног и ала вог ли бе-
рал ног ка пи та ли зма по огро ман део свет ског ста нов ни штва. 
Не мач ка по ли тич ка кла са, ова квим за ла га њем сво јих ис так-
ну тих струч ња ка, за пра во не скри ве но при ста је уз свој круп-
ни ка пи тал, зна чај ну по лу гу Ва шинг тер ни ног гло бал ног си-
сте ма. Ис ка зу је та ко и сво ју од луч ност да офи ци ја ли зо ва но 
при па да „еша ло ни ма вр ха ме ђу на род ног упра вља ња.“ 

Фа сци нант на је и бр зи на про ди ра ња не мач ке по ли ти ке 
у врх „свет ске вла де“, ко ју и да ље фор си ра ју по ли тич ки кру-
го ви у САД. Се ти мо се да су Нем ци уче ство ва ли у бом бар-
до ва њу Ср би је 1999., на вод но тек у по са да ма ави о на АВАКС, 
али од ју на 1999. и на тлу, до бив ши сво ју оку па ци о ну зо ну 
на КиМ - у. Де це ни ју и по ка сни је, Нем ци се по на ша ју као да 
су за у век из бри са ли сво ју зло чи нач ку вој ну про шлост, па за-
пре па шћу ју ће др ско тра же за се бе „да пре у зму од го вор ност 
за ме ђу на род ни по ре дак, да  тре ба да бу ду пред ста вље не у 
Са ве ту без бед но сти. Ово укљу чу је Не мач ку, а већ је европ-
ска сто ли ца у Са ве ту без бед но сти ду го роч но по жељ на. „23 

ње ног не ми нов ног пре вла да ва ња на пла не ти  у 21. сто ле ћу. Га лоа је сва ка ко 
пред ња чио ме ђу ге о по ли то ло зи ма све та у уве ре њу да ће Евро а зи ја пред во-
ди ти чо ве чан ство у еко но ми ји и ње го ва ми сао је сва ка ко при вла чи ла па жњу 
ме ђу струч ња ци ма зе ма ља да на шњег БРИКС - а.

23 NewPower.NewResponsibility.ElementsofaGermanforeignandsecuritypolicy
forachanging world., р.14.
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Ево, екс пли ци те, тог пре по зна тљи вог бље ска кла сич не 
не мач ке ге о по ли тич ке те жње да се вла да свет ским по сло ви-
ма. Са вре ме ни мо тив за ова кво раз ми шља ње је, по на вља мо, 
као и код свих дру гих си ла, у тра га њу за не до ста ју ћим енер-
ген ти ма. Сто га су у не мач ком фо ку су и  „но ве тех ни ке ва-
ђе ња си ро ви на и бу ше ња у ду бо ком мо ру за наф ту и гас, то-
пље ња по лар них ле де них ка па, или при ва ти за ци је ко смо са“. 
Те обла сти  су „не ре гу ли са ни, све оспо ра ва ни ји про сто ри.“24 
Нем ци се за ла жу и за за шти ту гло бал них оп штих до ба ра, 
што се од но си и на  ва зду шни про стор и ко смос (са те ли те) 
и свет ске оке а не (те ле ко му ни ка ци о не ка бло ве).Ова ана ли за 
не за бо ра вља ни ки бер - про стор и ње гов „по тен ци јал за кон-
фликт, од ки бер ра та, те ро ри зма и шпи ју на же, до ор га ни зо-
ва ног кри ми на ла и бан кар ства у сен ци. „

У но вој не мач кој де фи ни ци ји др жа ве фи гу ри ше и „об-
ли ку ју ћа моћ у ме ђу на род ним по сло ви ма, ако је ка дра да ре-
ши про бле ме и су ко бе ко ји по га ђа ју де ло ве или чи та ву ме-
ђу на род ну за јед ни цу.“ И кључ на де фи ни ци ја: „Из над све га, 
ути ца јем ба ра та ју др жа ве ко је де мон стри ра ју то да их во де 
прин ци пи ле ги тим но сти у њи хо вим на по ри ма да об ли ку ју 
ме ђу на род ни по ре дак.“ Не мач ки струч ња ци ни су од во је ни 
од ре ал но сти, те за го ва ра ју ком про ми се и уступ ке на ме ђу-
на род ном пла ну, уз исто вре ме но „ве ће при ти ске у ин те ре су 
гло бал не од го вор но сти код из ра ња ју ћих си ла.“ Пре ве де но на 
прак тич ни је зик де ло ва ња на про бле ма тич ним тач ка ма пла-
не те, чак и вој ним сред стви ма, не мач ко стра те гиј ско ви ђе ње 
је са да ого ље но, чак и пре те ће: “Другимречима,тамогдесу
понудезакомпромис,илирешењесвађе,учињениузалуд,Не
мачкаморадаимавољуидајекадрадакористивојнусилу
уоквируколективнихмеракојејесанкционисаомеђународни
закон(илибаремдауверљивопретињеговимкоришћењем), 
какобибилакадрадазаштититадобра,нормеиколектив
неинтересе.“25

24 Ibid., р. 15.
25 Ibid., р. 16.
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IIIНемачкаиЕвропа

Тре ће по гла вље ана ли зе за ла же се у пот пу но сти за на-
ста вља ње про јек та Ује ди ње на Евро па, су прот ста вља ју ћи се 
свим ана ли за ма ко је за го ва ра ју ува жа ва ње „при род ног кра ја 
ЕУ, по сле 60 го ди на ре зул та та“, што би зна чи ло зха мр за ва ње 
по сто је ћег члан ства, чак и сма њи ва ње бро ја чла ни ца. Нем-
ци том пе си ми зму су прот ста вља ју уве ре ње да европ ска ин-
те гра ци ја тек по чи ње. „Изазовсада јестедасеобезбедии
европскикапацитетдадела,ињендемократскилегитими
тетуериглобализацијеиизрањањановихсила.Економска
иполитикаинтеграцијадалесуевропскимдржавамамеђу
народнусилуснагукојучакнивеликеевропскенацијевише
немогууспешноданосесаме.Безпродубљивањаевропског
пројекта,Европанећеиздржатипредизазовимагобализа
ције.„ 26

На пи та ње: за што Евро па?, не мач ки екс пер ти ка жу за 
сво ју „гло бал но умре же ну зе мљу“ да „имавиталниинтерес
зауспехевропскеинтеграције,изкојејеималакористиви
шеодбилокоједругедржавечланице.Уистовреме,њена
историјаисмештеностусредиштуЕвропе,аличакивише
њенасадашњаекономскаснагаиновагеополитичкатежи
на,поверавајупосебнуодговорностНемачкој заочувањеи
развојЕвопскеуније.

Немачкаћеморатидапрузмевођствонаовомпоључе
шћеиодлучније,алионаморатодачинизаопштеевропске
циљеве,ијединорадикористизаизаједносадругимдржа
вамачланицама.“ 27 

 И по но во се осве до чу је мо у по зи ва ња на не мач ку 
исто ри ју и ге о гра фи ју, из ко јих по но во цр пе оправ да ња да 
во ди Евро пу и свет да по стиг не и дру ге стра те гиј ске ци ље ве. 
Али се при зна је и пер спек ти ва ра ста СР Не мач ке пре ко ста-
би ли зо ва ња евро - зо не. Не мач ко ви ђе ње на ста вља ња успе-
шних ЕУ ин те гра ци ја под ра зу ме ва нај пре ста би ли зо ва ње и 
раз вој евро зо не са сво јих 17 (уско ро 18) чла ни ца. Нем ци ће 
чи ни ти све да се са да шња мо не тар на уни ја за ме ни еко ном-

26 Ibid., р. 20.
27 Ibid., р. 20.



ЗоранПетровићПироћанац РАДИОГРАФИЈАНОВЕНЕМАЧКЕ...

154

ском и по ре ском уни јом, чи ме Нем ци же ле да про мо ви шу 
пан - европ ски кон сен зус о за јед нич ким еко ном ским и фи-
нан сиј ским по ли ти ка ма, ко ји по др жа ва ју европ ска мне ња. 

Сто га Нем ци ну де овом ге о по ли тич ком ви зи јом два 
мо де ла бу дућ но сти Евро пе. Пр ви мо дел је сна жни ји европ-
ски оквир за на ци о нал не ре фор ме. То је „пут праг ма тич не 
ин те гра ци је,  да ља фи скал на кон со ли да ци ја, ја ча ње ком пе-
ти тив но сти др жа ва чла ни ца, бли ски ја по ли тич ка са рад ња у 
Евро пи. “ При том би ЕУ Ко ми си ја игра ла ва жну уло гу у кон-
тро ли на ци о нал не бу џет ске и фи скал не по ли ти ке. У овом де-
лу ана ли зе, уоча ва се не мач ко на сто ја ње да до ђе да пре у сме-
ра ва ња ЕУ бу џе та, „са по љо при вре де и ин фра струк ту ре, на 
ци ља ни ји на чин за по др шку еко ном ским ре фор ма ма.“Нем-
ци пред ла жу по се бан фонд, ко ји би фи нан си ра ле „ државе
чланицезапромовисањеструктуралнихреформиимераза
повећавањекомпетитивностиуземљамачланицама,којесу
ускладусаевропскимпрепорукама.“ 

Ја сно је да и ова ква не мач ка ори јен та ци ја во ди у да љем 
кр ње њу су ве ре ни те та зе ма ља чла ни ца ЕУ. Из ве сно је и ка ко 
ће ЕУ скеп ти ци и су ве ре ни сти Евро пе сна жно про те сто ва ти 
ако ова кве иде је бри сел ске ва шинг тер нов ске ли ни је ре ал но 
стек ну пре о вла ђу ју ћи ути цај у те ли ма ЕУ у бли жој бу дућ но-
сти. Нас и сле де ће не мач ко ви ђе ње бу дућ но сти ЕУ уве ра ва 
ка ко не мач ка др жа ва, без об зи ра на раз не ана ли зе о оса мо-
ста љи ва њу и уда ља ва њу Не мач ке од САД, има  не скри ве ну 
ори јен та ци ју ка ли бе рал ном ка пи та ли зму, ко ји је већ до бра-
но опу сто шио и па у пе ри зо вао мно ге зе мље све та. Ка ко дру-
га чи је ту ма чи ти не мач ку еко ном ску ви зи ју ЕУ, чи та ју ћи ове 
ре до ве њи хо вог ге о по ли тич ког про гра ма? „Популацијакоја
старипостаћетежактеретјавнимфинансијамаунеким
државама чланицама.На дужирок,то ће бититеже за
помирењеконсолидовањанационалнихбуџетасаподстица
јимазарастираднаместа.ЗбогчегабичетвртоЕвроп
скимеханизам стабилноститребало на средњи рок да се
развијеуЕвропскимонетарнифондкојиби,међуосталим
стварима,одредиопроцедурузапоступањесанајвећимпро
пустима.“28

28 Ibid., р. 23.
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Ста ре ће ста нов ни штво Евро пе је, да кле, те жак те рет 
јав ним фи нан си ја ма, па у том де та љу зја пи не ху ма ни ка рак-
тер дру штва ко је се за го ва ра. Са мо је ко рак до еуге ни ке! Што 
се Ср би је ти че, она је већ, и као кан ди дат за ЕУ, у овој ка те-
го ри ји, као и у сле де ћој ру бри ци о ко јој сво је ми шље ње да је 
не мач ки екс перт ски тим. Реч је о бу џе ту др жа ве. До ду ше, у 
овом тек сту се рас пра вља о „бу џе ту др жа ве евро зо не,“од ко-
га смо још да ле ко, али је по уч но да по сма тра мо оне чла ни це 
ЕУ ко је су већ у зо ни ко ја „не пре ста но пре ва зи ла зи ли ми те 
де фи ци та ко је је ус по ста вио Пакт.“ Нем ци пред ла жу ја сну 
не ми ло срд ну ме ру за та кве. 29„ЕУбитребалодаседозволи
датообјавиневалидним (бу џет ски де фи цит др жа ве - прим. 
З. П. П.) Европски суд правде требало би да изврши овај
ауторитетназахтевКомисије,илииндивидуалнихдржава
чланица.“30 

Дру ги не мач ки пред лог фор му ли сан је као „ви ше за-
јед нич ког ка па ци те та да се де ла на европ ској ра зи ни.“ Мо-
дел под ра зу ме ва да ље ко ра ке ин те гра ци је из пр вог мо де ла. 
Он већ зах те ва жр тве чла ни ца, јер њи хо ве јав не фи нан си је 
он да ла ко мо гу да тр пе бол не уда ре, јер ће пот па сти под да-
ље ин те гра ци је. Да ља ин те гра ци ја ЕУ је мо гу ћа „акодржаве
погођенекризомодлучнонаставесаконсолидовањемсвојих
националних буџета и са структурним реформама за по
бољшањењиховихкомпетитивности.“

 Нем ци пред ла жу и три ме ре ста би ли зо ва ња мо не тар-
не уни је: 1. до вр ша ва ње бан кар ске уни је, укљу чу ју ћи за јед-
нич ки ре жим бан кар ске ре зо лу ци је и до вољ не фон до ве за 
ре струк ту и са ње ба на ка; 2. ства ра ње бу џе та евро ре ги о на; 
3. за јед нич ке евро об ве зни це за удео у на ци о нал ном ду гу. 
На го ве штај ова кве по ли ти ке је већ оства рен сво је вре ме ним 
пре но ше њем мо ћи ус по ста вља ња мо не тар не по ли ти ке на 
Европ ску цен трал ну бан ку (ECB). 

 До каз ду бин ске за ин те ре со ва но сти не мач ких струч-
ња ка и по ли тич ке кла се за све у куп но мо де ли са ње дру штве-
ног жи во та у Евро пи, не са мо на ра зи ни еко но ми је, или без-

29 За то је и ја сни је „ча шћа ва ње“ Ан ге ле Мер кел и Не мач ке број ним по грд ним 
ква ли фи ка ти ви ма  у ве зи са на ци стич ком  про шло шћу, ко је су про си па ли грч-
ки ме ди ји и гра ђа ни у је ку кри зе у про те клим го ди на ма.

30 NewPower.NewResponsibility.ElementsofaGermanforeignandsecuritypolicy
forachanging world., р. 23.
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бед но сти, је сте њи хо во ви ђе ње де мо кра ти је. Они су от кри ли 
и ова кве ста во ве: „Циљ којинад кри љу је немачку европску
политику,далидаоптиразадругимоделдубљеинтеграци
је,биобистварањетранснационалнеевропскемултиразин
скедемократије. (под ву као З. П. П.)Средишниелементовог
другогмоделабиобиразвојКомисијеуједнојекономскојвла
дикојарефлектујеполитичкисаставЕвропскогпарламен
таиодговоранјезањега.ПрепорукаФедералногуставног
судадабиНемачкатребалодаигравећуулогуупословима
европскеполитикеморалабидасеузмезаозбиљно,алида
сеЕвропскиПарламентиБундестагненађукаотакмаци.
(под ву као З. П. П.)

 Убудућности,националнипарламентбитребалода
наставида седрживан уобичајеног законодавногпроцеса
ЕУ.Ониби,међутим,требалодаиграјукључнуулогууодлу
камаофундаменталнојполитици.Нејединодаосигураде
мократскуодговорностовихреформи,Немачкабитребало
да ради у правцу сазивања Конвенције на парламентарној
основи.

 Без обзира на дубину будуће интеграције, немачка
европскаполитикатребалобидаводивеликубригудабуде
инклузивнаисommunityfriendly,алинепосвакуцену.Под
стицањеиндивидуалнихдржавачланицадаостанууУнији
небисмелодабудепостигнутопоценуокретањалеђача
совникуевропскеинтеграције.Иобрнуто,немачковођство
уЕвропи,којејезаснованонапартнерству,захтевастрпље
ње, емпатију и, изнад свега, вољњу за компромисом  и не
самоуодносунаонепартнересакојимаонасарађујенајче
шће.“31

Европ ску спољ ну по ли ти ку не мач ки ге о по ли то ло зи ви-
де као обликујућу силу (a sha ping po wer), под усло вом „ако
Европскаунијаимавишеуједињеноспољнопредстављање.“
Не мач ка спољ на по ли ти ка тре ба ло би да на сто ји „даобез
бедидасупроширењеЕУисуседскеполитикеприлагођене
текућимразвојима,дасуЗаједничкаспољнаибезбедносна
политикаоживљене,тедаЕУпостајејакиграчнасветској
сцени.

31 Ibid., р. 25 - 26
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У2003.,ЕУсепосветиладапримиземљеЗападногБал
кана.Унемачкомјеинтересудаобезбедидасетообећање
одржи, како би за стално пацификовала и стабилизовала
овајдеоЕвропе.“ По но во је у овом тек сту вид на не у та жи ва 
же ља да се да на зна ње соп стве на ва жност, моћ ар хи тек те и 
primemover - a. Ко је Не мач ку де ле ги рао да ини ци ра и кључ-
но ра ди на оства ри ва њу при ма ња зе ма ља „За пад ног Бал ка-
на.“ Или, ка ко би ре кли адво ка ти - где то пи ше? И за што ни 
не мач ки струч ња ци из овог ти ма ни су раз ја сни ли - шта им 
то зна чи „За пад ни Бал кан“? Не мо же мо, на рав но, да ве ру је-
мо, ка ко не по зна ју европ ску ге о гра фи ју. За то и пи та мо: че му 
и да ље упо тре ба те на ка рад не и не зна лач ке ко ва ни це, ко ја 
пре жи вља ва и ми сте ри о зно се ко ри сти чак и у овом ва жном 
не мач ком до ку мен ту, тај на ка рад ни по јам из вре ме на Ха ви-
је ра Со ла не?

 Не сма тра мо при том, на рав но, да ова ана ли за не по-
се ду је и мно штво ко ри сних са ве та. Та кав је, на при мер, став 
да „неуспелереформеуземљикандидатуустрајнопрете
политичкој,економскојидруштвенојстабилностиноведр
жавечланице.“32

IV.Немачкаињенистратегијскиодноси

Вр хун ски стра те гиј ски циљ не мач ке спољ не по ли ти ке, 
сма тра ју ауто ри овог про јек та, је сте „обез бе ђи ва ње да ме ђу-
на род ни по ре дак оста не ми ро љу бив, сло бо дан, за сно ван на 
вла да ви ни и ко о пе ра ти ван.“То у прак си зна чи при ла го ђа ва-
ње на но ву си ту а ци ју, на успон но вих си ла. Нем ци су ге ри шу 
град њу сво је спољ не по ли ти ке и ан га жо ва њем  не- вла ди ног 
сек то ра, ци вил них дру шта ва. Ипак, јед на од кон стан ти њи-
хо вог кон цеп та ме ђу на род них од но са је сте по и ма ње нацио
налнихинтере са. Њи хов ува жа ва ни парт нер и стра те гиј ски 
ре ле ван тан фак тор су зе мље чи је „одлукеиунутрашњираз
воји имају велики ефекат на немачке интересе и међуна
роднипоредакуцелости.Класичникритеријумзапрорачун
релевантностису:војнамоћ,економскиутицај,становни
штво,ресурси,капиталигеографскалокација.Но,оношто
чиниземљустратегијскирелевантномуконтекстуспољне

32 Ibid., р. 26.
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политикејесуњенеспособностидаобликујумоћтојест,
способностивољададонесуполитички,економски,култур
ни,иливерскиутицајданаметнуубилатералнимодносима
сатрећимдржавама,умултилатералнимформатима,или
настратегијскомтржишту.“33

У кључ ним спољ но по ли тич ким ори јен та ци ја ма Не-
мач ка ће се и да ље др жа ти кључнихпартнера, САД, Ка на де, 
Тур ске, те чла ни ца ЕУ (ко је на зи ва неопходнимпартнери
ма), а тек он да сле де Ја пан, Ју жна Ко ре ја, Аустра ли ја, Но ви 
Зе ланд, Мек си ко и Из ра ел (каоважнипартнери).Ова та бе ла 
парт нер ста ва Не мач ке „проширују делокруг, домашај и ле
гитимитетнемачкестварајућемоћи.“Но, ту су и из ра ња-
ју ће си ле, па Нем ци по се ду ју и ли сту изазивача. На њој су 
Ки на, Ру си ја, Ин ди ја, Бра зил, Ју жна Афри ка ( БРИКС), као 
и Ин до не зи ја (нај број ни ја му сли ман ска зе мља Ази је, бо га та 
енер ген ти ма). Са Ру си јом,укон тек сту ЕУ су сед ске по ли ти ке, 
Нем ци су оства ри ли сво је вре ме но „парт нер ство мо дер ни за-
ци је,“а у ак ту ел ној  си ту ци ји у Укра ји ни, Не мач ка је ве о ма 
опре зна и дво стру ког је зи ка. Осу ђу је Мо скву због при па ја-
ња Кри ма, али се про ти ви санк ци ја ма, ша љу ћи исто вре ме но 
сво је нај ја че ге не рал не ди рек то ре нај зна чај ни јих ком па ни ја 
на раз го во ре у Мо скву.                                                                                                                         

На кра ју, Нем ци из ла зе и са ли стом кваритељамеђу
народногпоретка:Иран, Се вер на Ко ре ја, Ве не цу е ла, Ку ба, 
Си ри ја, Со ма ли ја и Ма ли. „Њиховкваритељскипотенцијал
можедарезултујеизчињеницедаонепоседујуилипроли
ферују оружјамасовног разарања, или да подржавају или
пружајууточиштетеористима;изсвојелокације(напри
мер,настратегијскојтранспортнојрути,илинапоморској
тачкипролазаma ri ti me cho ke po int); илиизунутарњихсу
кобакојиимајуутицајнањиховесуседе,иприличночесто
начитаврегион.“34 Ма да ауто ри ове ви зи је не мач ке ге о по-
ли ти ке из но се ар гу мент  за сво ју за бри ну тост по пут то га да 
„уданашњемглобализованомсвету,локалнипроблемможе
брзодасеразвијеурегионалниимеђународнипроблем,“ми 
сма тра мо да је код ве ћи не ова ко по зи ци о ни са них зе ма ља пр-
вен стве но реч о по се до ва њу енер гет ских си ро ви на, као и да 

33 Ibid., р. 31.
34 NewPower.NewResponsibility.ElementsofaGermanforeignandsecuritypolicy

forachanging world.,, р. 33.
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се на ла зе на тач ка ма ко је кон тро ли шу ме ђу на род не пу те ве 
ко је Нем ци, уоп ште Ва шинг тер на, же ле под ап со лут ном сво-
јом кон тро лом. 

Зјапећеодсуствопитањаевропскогрегиона
лизмауновомстратегијскомпрограму

Уоч љи во је у овом сег мен ту стра те гиј ског про гра ма 
не мач ке др жа ве од су ство од у век при сут них сна жних и кон-
ти ну и ра них на по ра Не мач ке да бра не на ци о нал не ин те ре се 
не мач ких ма њи на, као и да ши ре свој ути цај на европ ске на-
ро де, упор ним за ла га њем за кон цепт ре ги о на ли зма у Евро пи. 
Од у век је не мач ка по ли тич ка кла са, још од за чет ка ро ман ти-
зма, дис крет но, а сна жно, фи нан сиј ски, кул тур но и по ли тич-
ки, по ма га ла ор га ни за ци је ко је су се су штин ски ба ви ле и ме-
ша њем у су ве ре ни тет мно и гих др жа ва Евро пе. У до ку мен ту 
ко ји ана ли зу је мо не ма ни ре чи о тим де лат но сти ма, а оне се, 
има пу но ин ди ка ци ја, и да нас  пред у зи ма ју. Пјер Илар, фран-
цу ски исто ри чар - су ве ре ни ста, 

про те же ве ли ког ге не ра ла Га лоа, не сум њи во је нај бо љи 
европ ски по зна ва лац и кри ти чар не мач ког  кон цеп та ре ги о-
на ли зма. Он је европ ској јав но сти и раз го ли тио  ак тив но сти 
ор га ни за ци је Föderalistische Union Europäischer Volksgrup
pen, FU EV (ФедералистичкаУнија етничкихевропских за
једница ), са се ди штем у Флен сбур гу. Ди рект но је, твр ди 
Илар (а ни ко га ни је до да нас де ман то вао) по др жа ва на од 
не мач ког Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, још од Осам-
де се тих го ди на про шлог сто ле ћа.35 Пре ко ви со ког не мач ког 
функ ци о не ра, Рол фа Го сма на, FU EV је би ла у ста њу да про-
ту ри оквир ну Кон вен ци ју за за шти ту ма њи на у окри љу Са-
ве та Евро пе, на ро чи то у ве зи са шпан ским пар ла мен тар ци ма 
ре ги о на Ка та ло ни је, по пут год по ди на де Пу и га, за хва љу ју ћи 
ње го вој пре по ру ци 1201. 36

35 Ви де ти:Information,UnionFédéralistedesCommunautésEthniquesEuropéen
nes, 31 ju il let 1997; Information,Timisoara1996,UnionFédéralistedesCommu
nautésEthniquesEuropéennes, Flen sburg, Edi ti ons UF CE, 1996, p. 126 et Union
FédéralistedesCommunautésEthniquesEuropéennes, Ac tuel, n° 60, ju il let 1997.

36 Ви де ти: Comitéadhocpourlaprotectiondesminoritésnationales (CAH MIN), 
Stras bo urg, Edi ti ons Con seil de l’Euro pe, 1er févri er 1994, p. 11 / 4 mars 1994, p. 7 
/ 23 mars 1994, p. 10 / 15 avril 1994, p. 14 / 13 juin 1994, p. 12 / 8 ju il let 1994, p. 
12 / 19 sep tem bre 1994, p. 12 / 14 oc to bre 1994, p. 7.
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Фа во ри зу ју ћи про мо ци ју свих ка рак те ри сти ка свој стве-
них ма њи на ма (члан 5), овај до ку мент узи ма још ви ше ма ха, 
за хва љу ју ћи По ве љи о ре ги о нал ним, или ма њин ским, је зи-
ци ма, ко ју је лан си ра ла ре зо лу ци ја 192 (1988) Са ве та Евро пе, 
са не мач ким из ве сти о цем Хер бер том Ко ном, чла ном прав ног 
од бо ра FU EV. Та По ве ља фа во ри зу је упо тре бу ре ги о нал них 
је зи ка у свим обла сти ма (об ра зо ва ње, ме ди ји, прав да, ад ми-
ни стра ци ја...), али та ко ђе  иза зи ва по сто ја ње гра ни ца (чла но-
ви 7 и 14). 37

По Ила ру, „ово ет нич ко при зна ва ње не ће истин ски мо-
ћи да по ста не ефек тив но, осим од тре нут ка ка да ће се при-
ме ни ти по ли тич ка ауто но ми ја на ре ги о нал ној ле стви ци. То 
је упра во улог По ве ље о ло кал ној ауто но ми ји ко ји је лан си-
ра ла ре зо лу ци ја 126 (1981)“. 38 Овај текст се осла ња у по чет ку 
на из ве штај од 89 стра ни ца, на сло вљен „Ре ги о нал не ин сти-
ту ци је у Евро пи“, Нем ца А. Га ле та(Ga let te ), ко ји при зна је 
по ли тич ку ауто но ми ју на свим ра зи на ма (фи нан сиј ској, ад-
ми ни стра тив ној...) 39  Тај по че так пар це ли зо ва ња до би ће још 
жи вљи за мах са По ве љом о ре ги о нал ној ауто но ми ји лан си ра-
ном пре по ру ком 34 (1997) Са ве та Евро пе 40 

37 Conférencepermanentedespouvoirslocauxetrégionauxdel’Europe,Résolution
192(1988), Di scus sion par la conféren ce per ma nen te et adop tion le 16 mars 1988, 
2è séan ce (vo ir Doc. CPL (23) 8, par tie I, pro jet de réso lu tion présenté par la Com-
mis sion des af fa i res cul tu rel les et so ci a les, rap por te ur : Her bert Kohn.

38 Ви де ти: Pi er re Hil lard, Minoritésetrégionalismesdansl’Europefédéraledesrégi
ons, so us -ti tre : Enquêtesurleplanallemandquivabouleverserl’Europe, préfa ce 
de         Paul - Marie Coûteaux et postface d’Édouard Husson,                     Éditions François - Xavier 
de Guibert, 2001; И: Résolution126(1981)surlesprincipesdel’autonomielocale. 
Discussion par la  co nférence le 29  o ctobre 1981 e t a doptio n  de la 3è  sé an ce (voi r 
Doc. C PL  (1 6) 6, part ie  I, pr ojet de  ré solution prés e nt é  par la commissio n des str-
uctures et  des fin ances  locales,  r a pporteur : Lucien  H armegnies). У:   Pi err e Hillard,  
Minoritésetrégionalismesdansl’Europefédéraledesrégions,  s ous -tit r e  : Enquête
surleplanallemandquivabouleverserl’Europe.

39 Видет и  : Rapporteur:  A. Gal et te , Rapport sur „Les Institutions régionales en
Europe„,  Strasbou rg, Ed. Con gr ès des Pouvoirs Locaux e t R égionaux de l’ Eu-
rope, Quinziè me  Sessio n,  Strasb ou rg , 10-12  ju in 198 0 (CPL ( 15 ) 5 final), p r oj et  
de résolution p résenté p ar la Commi ssion d es Str uctures  et   des Finances Loca le s. 
Цитирано у:   Pi err e Hillard,  Minoritésetrégionalismesdansl’Europefédéraledes
régions, sous -titre : Enquête sur leplanallemandquivabouleverser l’Europe, 
préface de Paul-Marie Coûteaux et postface d’Édouard Hus son, Éditions François-
Xavier de Guibert, 2001;

40 Видети: Recommandation 34 (1997) sur le projet de Charte européenne de
l’autonomierégionale. Discussion par le Congrès et adoption le 5 juin 1997, 3è 
séance (voir Doc. CPR (4) 4 révisé, recommandation présentée par M. Peter Rabe, 



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.2/2014,год.Xvol.20 стр.141176

161

Ка ко је от крио исто ри чар Пјер Илар, из ве сти лац је та да 
био Пе тер Ра бе, со ци ја ли стич ки по сла ник Лан да До ње Сак-
со ни је. Још ве ће чу ђе ње иза зи ва и да је на ини ци ја ти ву вла де 
тог Лан да, у то вре ме, ње гов ми ни стар - пред сед ник бу ду ћи 
кан це лар Гер хард Шре дер - пред ста вљен пр ви про је кат По-
ве ље у Ха но ве ру, мар та 1996. Де фи ни тив на рас та ка ња Др жа-
ва ЕУ ће се  убр за ти  оквир ном Кон вен ци јом  о тран сгра нич-
ној са рад њи, ко ју је лан си рао европ ски ин сти тут по фа са ди, 
али не мач ки у свом де ла њу, AR FE (Асо ци ја ци ја европ ских 
гра нич них ре ги ја), ко ја за се да у Гро на уу, у Не мач кој.41 Вр-
хов ни циљ овог ин сти ту та, ка ко то сти пу ли ше По ве ља, је сте 
да тран сфор ми ше гра ни це Др жа ва у ад ми ни стра тив не гра-
ни це.42

Као по сле ди ца, мо ди фи ка ци ја гра нич не ли ни је у функ-
ци ји ет нич ког ка рак те ра  ће се оства ри ва ти још лак ше. То 
је уто ли ко исти ни ти је што Не мач ка - via FU EV - по др жа ва 
сто ти нак ауто но ми стич ких по кре та у Евро пи, ме ђу ко ји ма 
бре тон ских, ал за шких, мо зел ских, фла ман ских, и Са вој ска 
Ли га. 43 

V.Немачкаимеђународнабезбедност

Је згро ви то се на по чет ку фи нал ног одељ ка овог ви ђе-
ња бу ду ће Не мач ке при ка зу је „фа зу без бед но сти без пре се-
да на.“ЊиховаземљајеумирусасвојимсуседимауЕвропии
чланицајенајмоћнијевојнеалијансеусвету.ПроширењеЕУ

rapporteur). Видети и: Rapporteur Peter Rabe (Allemagne), projet de rapport
explicatifdu„Projetdecharteeuropéennedel’autonomierégionale“, Quatrième 
session (Strasbourg, 3-5 juin 1997), Strasbourg, Editions CPLRE, 1997. Цитирано 
у: Pierre Hillard, Minoritésetrégionalismesdansl’Europefédéraledesrégions, 
sous -titre : Enquêtesurleplanallemandquivabouleverserl’Europe.

41 Видети: ARFE,AssociationdesRégionsFrontalièresEuropéennes, 25 ans de tra-
vail en commun, Gronau, Editions ARFE, novembre 1996.

42 Видети:  Charteeuropéennedesrégionsfrontalièresettransfrontalières, Gronau, 
Editions ARFE, 20 novembre 1981, modifiée le 1er décembre 1995, pp. 3 à 6. 
Цитирано у: Pierre Hillard, Minoritésetrégionalismesdansl’Europefédéraledes
régions, sous -titre : Enquêtesurleplanallemandquivabouleverserl’Europe.

43 Видети:  Information Haderslev, 1999, Union Fédéraliste des Communautés 
Ethniques Européennes, Flensburg, Editions UFCE, 1999. Документ представља 
комплетну листу ових аутономистичких покрета у Европи, са њиховим 
именима и адресама, као и координате немачког Министарства унутрашњих 
послова које међусобно комуницирају.
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иНАТОпоставилојезаштитнипрстенстабилнихдемокра
тијаокоНемачке.“(под ву као З.П. П.)

 Ин стру мен ти бу ду ће не мач ке без бед но сне по ли ти-
ке под ра зу ме ва ју нај пре спо соб ност да ин те гри шу си сте ме,
пре све га пре вен ци ју кри зе, упра вља ње и пост- ко фликт но 
по сту па ње, за шта ће би ти нео ход но „по бољ ша ва ње ко ор ди-
на ци је из ме ђу ци вил них, по ли циј ских и вој них сна га.“ Кон-
ста ту је се да је„НемачкаиспредмногихЕУиНАТОпартне
раусвојојспособностидапошаљецивилниперсонал,попут
официраполиције,судија,илиизбонихпосматрача,укризне
области. Упркос томе, њена способност често лежи иза
сопстевнихамибицијаутојобласти.“44

 Што се ти че но стал гич не кон стант не же ље за уче-
ство ва ње у вој ним по сло ви ма све та, не мач ки струч ња ци сво-
јим кон ста то ва њем ре пер то а ра уче ство ва ња у вој ним ми си-
ја ма ме ђу на род них сна га, ов де сва ка ко ука зу ју да је не мач ка 
ар ми ја, Bun de swe hr, на са мо ко рак до по зи ци је од лу чу ју ћег 
вој ног фак то ра у бли ским бу ду ћим ору жа ним су ко би ма пла-
не те. Они ка жу: „Немачкеоружанеснаге(заједносањеним
савезницамаипартнерима)дајусвестранидоприносупру
жању безбедности. Оне пружају ситуациону обавеште
ностидоприносераномупозоравању.Онеостајунеопходне
за националну и савезничку одбрану, помажу у превенцији
кризаиусмиривању,ограничавањуиокончавањусукоба.Оне
учествују у обезбеђивању линија снабдевања и транспор
товања.Ионе спасавајунемачке грађане уиностранству,
гдејенеопходно. Њиховемисиједанассврставајусеодху
манитарнепомоћи,дооперацијавојногсаветништва,подр
шке,извиђањаистабилизовања,сведоборбенихоперација.
(под ву као З. П. П.)Националнаисавезничкаодбранаостају
примарнифокус немачке безбедносне политике, јер  ризик
одинтраиинтердржавнихсукоба,каоипролиферација
оружјамасовногуништењаињиховихсистемаиспорукеи
даљерастууевропскимјужнимиисточнимсуседствима.То
стварановухитност,например,немачкимучешћемууспо
стављањузаједничкогНАТОракетногодбрамбеногштита
уЕвропи.“45

44 Видети: New Power  New Responsibility. Elements of a German foreign and 
security policy for a changing world, р. 39.

45 Ibid., р. 39 - 40. Видети и: З. Петровић Пироћанац, Мали појмовник
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Несугласица:коришћењевојнесиле 
безмандатаСветабезбедностиУН?

 Знак пи та ња иза ове ме ђу на род не ди ле ме нај бо ље од-
сли ка ва мо рал кон це па та ве ли ких си ла и зна чај них зе ма ља 
све та, у ко је спа да и Не мач ка. Не мач ки струч ња ци ов де по-
ста вља ју ово пи та ње тек де це ни ју и по по што су фла грант но 
са у че ство ва ли у зло чи ни ма САД и це ло куп не Ва шинг тер не 
у Ср би ји 1999. Нем ци ни су има ли дво у мље ња, ни мо рал них 
ди ле ма, ка да су ра си па ли оси ро ма ше ни ура ни јум, за бра ње-
но ар ма ге дон ско оруж је, по гла ва ма гра ђа на Ср би је, то ком 
пу на два и по ме се ца. Не ма у овом по след њем де лу њи хо вог 
ви ђе ња бу дућ но сти, ни ре чи жа ље ња, ни из ви ње ња, чак ни 
по ми ња ња зло чин ста ва у ко ји ма је њи хо ва др жа ва и вој ска 
уче ство ва ла, по тре ћи пут у ХХ сто ле ћу, на па да ју ћи ма ле ну  
Ср би ју. 46

Сто га ста вља мо на увид ду жи ци тат, јер за и ста овај 
исто риј ски кла сич ни ин те лек ту ал ни не мо рал, ко ји ис ка зу-
ју у овом слу ча ју са вре ме ни не мач ки струч ња ци, свр ста ва ће 
ову ана ли зу у ле ген дар не тек сто ве. Ево ка ко нам они ту ма че 
срам не стра ни це исто ри је са да шњо сти, у ко јој и њи хо ва зе-
мља има зна чај ну уло гу: „КакобиНемачкаделалакадасе
покаженекахитнапотребазавојномакцијомдасеспречи,
например,иминентнигеноцид,етничкочишћење,илиупо
требамеђународнозабрањенихоружја,аконсензусуСаве
тубезбедностинеможедасепостигненавремепосебно
акојетакавконсензусблокиранветом?“ На на ше за пре па-
шће ње, да нас Нем ци за у зи ма ју од луч ни став, ко га ни је би-
ло у на па ди ма на Ср бе 1999., ка да Са вет без бед но сти ни је 
дао одо бре ње за ку ка вич ка бом бар до ва ња, већ је то би ла од-
лу ка Ва шинг тер не. „Позицијеоовомпитањуосталесуне
помирљиве у оквиру пројекта. Ниједна војна интервенција
безмандатаСавета безбедности:ПремаПовељиУједиње
нихнација,коришћењевојнесилејејединодозвољиво,акоје

геополитике, “Freie Operationen”, стр. 138 - 140, Центар за геополитичке 
студије „Југоисток“& Институт за политичке студије, Београд, 2004.

46 Видети: Зоран Петровић Пироћанац, Вашингтерна иСрби.ОдТруманових
јаја, до Клинтоновог осиромашеног уранијума, Институт за политичке 
студије, Београд, 2013.
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ауторизованоодСаветабезбедностиУНзаодржањеили
обнављањемеђународногмира,илиуслучајуиндивидуалне,
иликолективнесамоодбране.Забраназаунилатералнокори
шћењесилеизражавапотребузапоузданим,закономобве
затниммеђународнимпоретком.Овоснамеромдасеспре
чизлоупотребаигрешкеупросуђивању.Тузабрануморада
поштујесвакадржавакојажелидазадржиспособностда
сеовозазовеубудућности.ДокјеГенералнаскупштинаУН
успоставилапринцип ‘Одговорностдасе заштити,’2005.,
тонеобавезујеСаветбезбедностидаодзаштитецивилних
популацијакојимасепретипрвенствениузрокуњиховимод
лукама,данеговоримооауторизовањувојнеоперације.Из
тогследиданикаквавојнаинтервенцијаниједозвољенабез
мандатаСаветабезбедностичакнидасеспречигеноцид.“

 И још је дан ци тат, ко ји се од но си на ин тер вен ци ју 
без ман да та Са ве та без бе до сти у из у зет ним слу ча је ви ма: 
„Увеомаускодефинисанимизузетнимслучајевима,попут
иминентнепретњеоштрихпрекршајаљудскихправа,иако
употребавојнесилеизгледанеизбежномдасеодвратинека
иминентнаопасност,такозване‘хуманитарнеинтервенци
је’требалобидабудудопустивебезауторизацијеСавета
безбедности УН. У ситуацијама овакве природе, постоји
сукоб између етичких разматрања људске безбедности с
једне стране,темеђународногправа сдруге.Прихватање
геноцидајевећипрекршајфундаменталнихтабуаицивили
зацијскихнорминегокршењезабране(заистачестокрше
нихупракси)укоришћењусиле.Утаквимситуацијама,због
тога,Немачкабитребалодабудеотвореназаколективну
војнуакцију.Немачканосипосебнуодговорностутомпо
гледу збогсвеопштегинтереса засветскипоредак,који је
повезанвредностимаизбогсвојепреданостиљудскимвред
ностима.“По след њи ци тат је за пра во је ди на ин ди рект на ре-
фе рен ца на бом бар до ва ње Ср ба 1999., уз нео збиљ ни пре текст 
за озбиљ ну зе мљу по пут Не мач ке, да је вр шен ге но цид над 
Ал бан ци ма - Шип та ри ма. 

 Закључак

У вре ме ове ана ли зе но вог не мач ког стра те гиј ског до-
ку мен та, кри за у Укра ји ни се рас плам са ва. Нем ци и не ко ли-
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ко дру гих зе ма ља у окви ру ОЕБС - а  су већ кра јем апри ла 
и у то ме да ли свој „до при нос“ гру бог ме ша ња у уну тра шње 
ства ри Укра ји не. Сна жни до каз је и окон ча на афе ра са сед-
мо ри цом по сма тра ча ОЕБС - а, за ро бље не у Сла вјан ску, оп-
ту же не за шпи ју на жу у ко рист НА ТО - а. И за и ста, по ка за ло 
се да су че тво ри ца не мач ких вој но - оба ве штај них струч ња-
ка за ро бље не гру пе, Нем ци, ма јо ри и пу ков ни ци, као и да је 
шеф гру пе био не мач ки кон тра о ба ве штај ни пу копвник Ак-
сел Шнај дер. Је ли то био по ку шај при ме не де ла пре по ру че не 
стра те ги је на шег ана ли зо ва ног до ку мен та за не мач ку спољ-
ну по ли ти ку и без бед ност, да „Немачканосипосебнуодго
ворностутомпогледузбогсвеопштегинтересазасветски
поредак,који јеповезанвредностимаизбогсвојепредано
стиљудскимвредностима“?

 Скан дал ко ји је у Не мач кој тим по во дом из био, на те-
рао је „тре ћег чо ве ка“ вла да ју ћег  де мо хри шћан ског бло ка 
Ен ге ле Мер кел, Пе те ра Га у вај ле ра. Он је оштро на пао не мач-
ку вјску за ова кво, по ње му не до пу сти во ме ша ње Бун де све-
ра у кри зу у Укра ји ни.      „ Јасноједајеувлачењеофицира
НАТОауконфликтуинтересуреволуционарневладеуКи
јеву,учијујелегитимностдовољно...Алиминијејаснокако
сунадлежниунашојвладидозволилидасевојсканеспретно
упустиуавантурусумњивенамене“.47

Пе тер Га у вај лер је, ма да по ли ти чар де сног про фи ла, 
исто вре ме но из раз и да ље сна жних де мо крат ских тен ден ци ја 
уну тар не мач ке др жа ве, до каз да по ку ша ји по вре ме них вра-
ћа ња Не мач ке на ко ло ни ја ли стич ки дух, по пут де ло ва ана ли-
зо ва ног до ку мен та, на и ла зе на сна жно про ти вље ње ва жног-
сек то ра не мач ке по ли тич ке кла се. Срп ска јав ност је ве ро ват-
но за бо ра ви ла да је упра во Пе тер Га у вај лер, пот пред сед ник 
ЦСУ, устао1999. про тив бом бар до ва ња Ср ба без ман да та УН. 
До да нас је чврст у том ста ву. „Тосунашиполитичаридобро
зналистручњацисуупозорилисеријомекспертизанаправ
нунеодрживостаргуменатазанапад.“48

47 Увек прецизни и изузетно обавештени и образовани новинар „Политике“, 
стручњак за германски свет, Милош Казимировић, разголићује немачки 
дебакл у надполовичном саставу мисије официра НАТО -  а, заробљеном 
у Славјанску. Видети: „Шта су официри НАТО - а у цивилу тражили у 
Украјини“, Политика,5. мај 2014.

48 Видети: „Шта су официри НАТО - а у цивилу тражили у Украјини“, Политика,
5. мај 2014.



ЗоранПетровићПироћанац РАДИОГРАФИЈАНОВЕНЕМАЧКЕ...

166

Аутор овај шпи јун ски скан дал ви ди као са свим ре пре-
зен та тив ни „узо рак“ кон кре ти зо ва ња ду ха до ку мен та „Но ва 
моћ Но ва Од го вор ност. Еле мен ти за спољ ну и без бед но сну 
по ли ти ку за Не мач ку.“ Бру ка ње Не ма ца у Сла вјан ску са мо 
је, уве ре ни смо, прак тич ни из раз број них су ге сти ја ко је су 
др жа ви пре по ру чи ли стуч ња ци ко ји су из ра ди ли овај про-
је кат. Крај ња кон се квен ца је да је, су прот но број ним тврд-
ња ма и ана ли за ма у све ту ка ко се Не мач ка ла га но од ва ја од 
ути ца ја САД, а при бли жа ва Ру си ји, тен ден ци ја су прот на. 
Бер лин се, на ро чи то у без бед но сном до ме ну, про сто „ле пи“ 
на стра те ги ју САД. Не мач ка же ли да учвр шћу је сво ју вој но 
- стра те гиј ску по зи ци ју уну тар НА ТО - пак та, она чи ни све 
да Бун де свер по ста не пред вод ник кон крет них вој них опе ра-
ци ја Ва шинг тер не, кад год то САД за тра же. С јед не стра не, 
Бер лин ду ги низ го ди на ло би ра за сво ју стал ну сто ли цу у СБ 
УН, а с дру ге све не стр пљи ви је же ли да уигра ва пер фор ман-
се сво је ар ми је, у ствар ним бор ба ма, са жи вом му ни ци јом, 
ши ром пла не те, под ди ри гент ском па ли цом  аме рич ке ари је, 
са да љом ево лу ци јом да јед ног да на, на миг Ва шинг то на, са-
ма оба ви сва ку вој ну опе ра ци ју, би ло где на све ту.49

Уве ре ни смо и да ова крат ка ра ди о гра фи ја не мач ке 
стра те гиј ске ви зи је ја сно ука зу је на ну жност на ви ка ва ња 
срп ске по ли тич ке кла се на ре дов ни ква ли тет ни мо ни то ринг 
и де таљ не ана ли зе ге о по ли ти ких кре та ња иде ја у, за Ср би ју 
нај ва жни јим, но мен кла ту ра ма све та. Ми сли мо кон крет но на 
пра ће ње ова квих тен ден ци ја у САД, Ру си ји, Не мач кој, Ује-
ди ње ном кра љев ству, да по ме не мо са мо нај гло ма зни је си сте-
ме. Но, ква ли тет ну па жњу Ср би ја мо ра да об ра ћа и на пр ви 
пр стен стра те гиј ског не при ја тељ ског      (ва шинг тер нов ског) 
окру же ња, а у ту гру пу спа да ју: Хр ват ска, Ал ба ни ја са оку-
пи ра ним КиМ - ом, Цр на Го ра, са ра јев ски део БиХ - а, Бу гар-
ска, Ма ђар ска, Аустри ја, чак и Ру му ни ја, на жа лост.

У вр тло гу завршнихрадованановојбезбедноснојар
хитектури и геометрији ЈугоистокаЕвропе, осми шље ним 

49 Немачка стратегија никада јавно не помиње француску  нуклеарну моћ, али је 
у војним немачко - француским круговима јасно да је овај моменат кључан за 
испуњење немачког сна о поновној планетарној моћи. Познајући француску 
цивилизацију и доктрину, аутор је скептичан да ће Французи икад пристати 
на некакво су - руковођење Немачке њиховим нуклеарним арсеналом. И 
ту се прича о заједничкој Европи зауставља, без обзира на моћ доктрине 
Вашингерне.
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да се Ср би ји на не су не под но шљи ви но ви те ри то ри јал ни гу-
би ци, да се Ср би ја у стра те гиј ском пе ри ме тру Ју го и сто ка 
Евро пе Ср би ја и да ље мар ки ра као ла ка вој на ло ви на Ва-
шинг тер не, и те ка ко тре ба да се ана ли зу је и овај не мач ки 
стра те гиј ски до ку мент. Упр кос чи ње ни ци да срп ска др жа ва 
у но вој исто ри ји (ми сли мо на пе ри од историјесадашњости) 
ни ка да ни је офор ми ла ће ли је озбиљ них и об ра зо ва них ге о-
по ли тич ких ти мо ва, при би ло ком ми ни стар ству, а ка мо ли 
у ти му Пре ми је ра, или Пред сед ни ка Ре пу бли ке, упо зо ра ва-
мо да ова кви зна чај ни до ку мен ти мо ра ју да по ста ну пред мет 
озбиљ ног про ми шља ња срп ске бу дућ но сти. 

Јер, као и увек у исто ри ји, та ко и у ХХI сто ле ћу, си-
ро ма шна и сла ба шна срп ска др жа ва мо ра ће да се про вла чи 
кроз све но ве стра те гиј ске Сци ле и Ха риб де, нај пре због свог 
де мо граф ског усу да, по том због не до зво ље но ду ге идеј не 
кон фу зи је срп ске по ли тич ке кла се, као и због не ра зу мљи ве 
раз је ди ње но сти по пи та њу од бра не го лог иден ти те та. Ср би ја 
нај зад мо ра да про на ђе по у зда ни без бед но сни ки шо бран, ко-
ји би је си гур но за шти тио од евен ту ал них но вих прет њи ра-
кет ним уда ри ма не до зво ље ним оси ро ма ше ним ура ни ју мом. 
Онај ко ји је не ће до ве сти у по ло жај да ње на де ца у бу дућ но-
сти ра ту ју у би ло ка квим вој ним опе ра ци ја ма, као ис по моћ 
би ло ка квим, не мач ким, или иним, ар ми ја ма Ва шинг тер не.

Zoran Petrovic Pirocanac

RADIOGRAPHIE DE LA NOUVELLE  
DOCTRINE GÉOPOLITIQUE ALLEMANDE 

(Nouveaupouvoir.Nouvelleresponsabilité.Elémentsdela
politiqueallemandeextérieureetdesécuritépourlemonde

enchangement)

Résumé

Cetessai tented’analyserradiographiquementunevision
indicative,importanteetcomplexedel’avenirallemand,“Les
élémentsdelapolitiqueextérieureetdesécuritéallemandepoule
mondeenchangement.“Nouveaupouvoiretnouvelleresponsa
bilité,”titreprincipaldel’analysestratégiqueallemande,englobe
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cinqchapitres:lerenforcementdelacoopérationtransatlan
tique,lesrapportsentrel’Allemagneetl’ordreinternational,les
rapportsentrel’Allemagneetl’Europe,lesraportsstratégiques
allemandset lerôledel’Allemagnedanslasécurité internatio
nale.

Pourcetravaill’étatallemandarassemblé52expertsde
renom en une équipemultidisciplinaire travaillant dévouément
pendantplusieursmoisen2013.Lerésultatestunecinquantaine
depagesdelavisiondel’Allemagneetdumondedanslesannées
VingtetTrentedenotresiècle.Enfait,nousnousréféronsàla
versionaccessibleauxexpertsétrangers,etnonpasàcellequi
estbeaucoupplusvolumineuseet“seulementpourlesyeuxdes
dirigeantsallemands.“

Le début même de la reflexion colléctive de l’avenir al
lemand rappelle irrésistiblement la traditionnelle pensée des
stratègesetdirigeantsallemandsdela„vieilleécole”:“L’Alle
magnen’étaitjamaisauparavantaussiprospère,horsdepérilet
librecommeaujourdhui.Mais, lepouvoiret l’infuenceentrai
nentlaresponsabilité.Celasignifieaussiqu’elledoitassumerdes
nouvelleresponsabilités.”

Notreanalysedémontrel’évidenced’unehumeuretd’une
atmosphèrestratégiquesoffensivesauxrangsdelaclassepoliti
queallemande.L’Allemagnedésireuniquementunepositionsoli
dedansleclubdesétatsdumondelesplusimportantséconomi
quementetmilitairement.Toussesplansmacropolitiques,éco
nomiquesetmilitairespoursuiventcebut.Nousavonsdésormais
uneNeuеsDeutschlanddevantnous.

Contrairement à de nombreux experts en géopolitique et
desanalysesdumondeentier,quel’Allemagneseséparegradu
ellementdel’infuencedécisiveaméricaine,etqu’elles’approche
desRusses,cetauteurconsidèrequelatendanceestplutôtcon
traire.Berlin“colle“deplusenplusà la stratégiedesEtats 
Unis,surtoutdansledomainedesécurité.L’Allemagnefortifiesa
positionmilitairostratégiqueàl’intérieurdel’OTANetfaittout
sonpossiblepourque laBundesvehrvientà la têtedesopéra
tionsmilitairesdelaWashingtern,n’importeoulesEtatsUnis
l’éxigent.

D’uncôté,Berlinfaitsonlobbyingdepuisdesannéespour
obtenirsonsiègepermanentauCVonseildesécuritédesNations
Unis,etdel’autrel’Allemagneaméliorevitelesperformancesde
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sonarméepourentrerdansdesbataillesréelles,partoutdansle
monde,souslecommandementdel’armééaméricaine.

Toutescesévolutionsdelagéopolitiqueallemande,exposée
dansletexteanalyséedansnotreessai,devraitattierunegrande
attentiondelaclassepolitiqueserbe.Ilyadequoiapprendredes
Allemands,commetoujoursdans l’histoirede l ‘Europe.Petite
Serbie,sanscessedansletourbillondestravauxsurl’architec
turede sécuritédeSudEstde l’Europedepuispreque25ans,
devraitbienanalysercedocumentstratégiqueallemand.Enfin,
noussommestoujoursdanslecolimateurgéopolitiquedesAlle
mands.
Motsclès:Allianceatlantique,coopérationtransatlantique,or

dre international, Union européenne, sécurité in
ternationale,nouveauenvironemment stratégique,
démocratie transnationaleeuropéenneàplusieurs
échelons,

Анекс1:

„Новамоћ.НоваОдговорност.“ 
Пројекатињеговиучесници

Овај документ је резултат пројекта „Елемената за
спољнуибезбедноснуполитикузаНемачку,“заједничкуини
цијативунемачкогМаршаловогфондаСједињенихдржава
и Stif tung Wis sen schaft und Po li tik (немачки Институт за
међународне и безбедносне послове) и основао га јеШтаб
заполитикупланирањаФедералнеспољнеканцеларије.Уче
сницисубили експерти за спољнуибезбедноснуполитику
изБундестага, администрације, науке, индустрије,фонда
ција,тинктанкова,медијаиневладинихорганизација.До
кументрефлектујеконсензус,алиинесагласностуњиховим
расправама,којесуодржаванеучетирираднегрупеизмеђу
новембра2012.исептембра2013.Анализеипрепорукесадр
жанеуњемунисунеопходноизражавалисвичлановипро
јекта.
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Тимнемачких стручњакакоји једопринеоизрадине
мачкеноведоктрине

ProjectManagement
Dr. ha bil. Mar kus Ka im, Stif tung Wis sen schaft und Po li tik  

Dr. Con stan ze Stel zenmüller, The Ger man Mar shall Fund of the 
Uni ted Sta tes

WorkingGroupCoordinators
Dr. Lars Bro zus, Stif tung Wis sen schaft und Po li tik, Dr. 

Jörg For brig, The Ger man Mar shall Fund of the Uni ted Sta tes, 
Dr. Ro nja Kem pin, Stif tung Wis sen schaft und Po li tik Dr. Cla u dia 
Ma jor, Stif tung Wis sen schaft und Po li tik

Assistants
Birt he Tah maz, Stif tung Wis sen schaft und Po li tik, Tho mas 

Fri e be, The Ger man Mar shall Fund of the Uni ted Sta tes
Participants
Ni els An nen, Fri e drich-Ebert Fo un da tion Dr. Tho mas Bag-

ger, Fe de ral Fo re ign Of fi ce Pe ter Beyer, Mem ber of the Ger man 
Bun de stag Dr. Joc hen Bit tner, DIE ZE IT, Prof. Dr. Ta nja Börzel, 
Fre ie Universität Ber lin Knut Brünjes, Fe de ral Mi ni stry of Eco-
no mics and Tec hno logy Dr. Chri stian Buck, Fe de ral Fo re ign Of-
fi ce Dr. Ni ko las Bus se, Frank fur ter All ge me i ne Ze i tung Mic hael 
Flügger, Fe de ral Chan cel lery Dr. Arndt Fre i he rr Freytag von 
Lo ring ho ven, Fe de ral Fo re ign Of fi ce Prof. Dr. Ma nuel Fröhlich, 
Fri e drich-Schil ler Uni ver sity Je na Dr. Ba stian Gi e ge rich, Fe de-
ral Mi ni stry of De fen ce Wol fgang Grenz, Am nesty In ter na ti o-
nal Dr. Ul ri ke Guérot, Euro pean Co un cil on Fo re ign Re la ti ons 
Dr. Wib ke Han sen, Cen ter for In ter na ti o nal Pe a ce Ope ra ti ons 
Prof. Dr. Gunt her Hel lmann, Jo hann Wol fgang Go et he Uni ver-
sity Frank furt/Main Mar tin Jäger, Da i mler AG (un til August 15, 
2013) Ale xan dra Jo nas, Ger man Ar med For ces Mi li tary Hi story 
Re se arch Of fi ce Dr. Pa trick Kel ler, Kon rad-Ade na u er Fo un da tion 
Ro de rich Ki e se wet ter, Mem ber of the Ger man Bun de stag Dr. Ka-
trin Kin zel bach, Glo bal Pu blic Po licy In sti tu te Tho mas Kle i ne-
Broc khoff, The Ger man Mar shall Fund of the Uni ted Sta tes (un til 
August 15, 2013) Ste fan Li e bich, Mem ber of the Ger man Bun de-
stag Dr. Bar ba ra Lip pert, Stif tung Wis sen schaft und Po li tik  He-
i ke Mac Ker ron, The Ger man Mar shall Fund of the Uni ted Sta tes 
Dr. Ste fan Ma ir, Fe de ra tion of Ger man In du stri es Prof. Dr. Hanns 
Ma ull, Uni ver sity of Tri er Ra i ner Meyer zum Fel de, Fe de ral Aca-
demy for Se cu rity Po licy Dr. Stormy-An ni ka Mild ner, Stif tung 
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Wis sen schaft und Po li tik  Prof. Dr. Jürgen Neyer, Euro pean Uni-
ver sity Vi a dri na Di et mar Ni e tan, Mem ber of the Ger man Bun-
de stag Prof. Dr. Ge org Nol te, Hum boldt Uni ver sity Ber lin Omid 
No u ri po ur, Mem ber of the Ger man Bun de stag Prof. Dr. Vol ker 
Pert hes, Stif tung Wis sen schaft und Po li tik Dr. To bi as Raf fel, Ro-
land Ber ger School of Stra tegy and Eco no mics

Dr. Kar sten Sach, Fe de ral Mi ni stry for the En vi ron ment, 
Na tu re Con ser va tion and Nuc le ar Sa fety Prof. Dr. Eber hard 
Sandschne i der, Ger man Co un cil on Fo re ign Re la ti ons Jürgen 
Schnap pertz, Fe de ral Fo re ign Of fi ce

Dr. Da ni e la Schwar zer, Stif tung Wis sen schaft und Po li tik 
Sve nja Si njen, Ger man Co un cil on Fo re ign Re la ti ons
Jo ac him Spatz, Mem ber of the Ger man Bun de stag Gerd Teb be, 
Ger man Bun de stag Dr. Hin rich Thölken, Fe de ral Fo re ign Of fi ce 
Ste fa ni We iss, Ber tels mann Fo un da tion  Dr. Ja sper Wi eck, Fe de-
ral Fo re ign Of fi ce

Анекс2

Домаћадимензијанемачкеспољнеполитике

„Немачка спољна политика ће наставити да развија
пуниопсегинструменатаспољнеполитике,оддипломати
је,спољнепомоћиикултурнеполитике,докоришћењавој
несиле.Међутим,чињеницадајеонаглобалноумреженаи
међузависна,такођезахтевановеприступенанационалној
разини:блискијукоординацијуизмеђудепартмана,блискију
сарадњуизмеђуизвршногизаконодавног,каоисаистражи
вачкимнинституцијама,ефективнијуполитичпкуконтро
лу,каоивећупредсаностсаобраћањусанемачкомјавношћу.

 Министарстваспољнанисуималамонополнаддефи
нисањемипимењивањемспољнеполитикевећизвесновреме.
Онаћеморатидаидаљееволуирају,дапостануиницијато
риимрежнименаџерикојиорганизујупроцесеодређивањаи
доношењаодлука.Свевишеминистарставатражићесвоју
речуспољнојполитициданас.Тоондачинијошнеопходни
јимдасеприкупљајуиконцентришувладинеанализе,упра
вљањеиспособностивођства.Теккаопример:превенција
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кризе, управљањеи fol low-up („да се бу де бли зу игра ча“,да 
се при по мог не“ - прим.З. П. П.)уНемачкојсеидаљеомета
недостаткомсарадњеизмеђуцивилних,дипломатских,по
лицијскихивојнихснага.

 Комплекснијеокружењесаскраћенимвременимаза
одговор такође захтева когнитивне способности. Знање,
перцепција,разумевање,просуђивањеистратегијскопред
виђање:светевештинемогудасеподучавајуиобучавају.
Но, свето захтеваинвестирања  од странедржаве, али
и од стране универзитета, истраживачких институција,
фондацијаиинституцијаспољнеполитике.

 Циљ мора да буде успостављање интелектуалног
окружења,којенесамоштооспособљаваипотхрањујепо
литичкукреативност,већјетакођекадродаразвијаполи
тичкеопцијебрзоиуформатимакојимогудасеоперацио
нализују.

 Вишесетакођетражииоднемачкихполитичкихсу
первизорскихтела.Креаториполитике,каоијавност,мора
ћедасенавикнунаидејудаћепроминентнијанмачкаулога
наглобалнојсценизахтевативишересурса.Нитибитреба
лодасеподценичињеницадавишеfor ward - le a ning немачка
спољнаполитиканечиниполитичкуконтролулакшом.Ово
можедазаошттитемелегитимностикодкуће.Активнија
немачкаспољнаполитикатакођезахтеваодговарајућимо
ниторингиконтролузаконодавством.Акоништадруго,ово
захтевајачањељудскихифинансијскихресурсауБундеста
гу.Најзад,креаториполитике,каоиекспертиуНемачкој,
воледасежалеоконедостаткаразумевањаспољнеполити
кеодјавности.Али,нањимаједатомењају,јернепостоји
недостатакзанимања.Данас,цивилнодруштво(кодкућеи
другде)несамодапосматраи

коментарише немачку спољну политику као никада
пре, већчакдоприносињеномобликовању.Креаториполи
тикеморајустогадаучедасаопштавајусвојуциљевесвоје
спољнеполитикеизабинутостиефикасније,какобиубедили
сопствененемачкеграђане,каоимеђународнојавномнење.
„ (рр.7 - 8)
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Анекс3

Тим екс пе ра та  је у одељ ку „Препоруке“ из ло жио кре а-
то ри ма бу ду ће не мач ке стра те ги је ва жне прав це да љег ја ча-
ња не мач ког ме ста на свет ској стра те гиј ској ма пи.

,,Пре по ру ке”: 
- На ду жи рок, Не мач ка би тре ба ло да ви ди са му се бе 

као снаб де ва ча иде ја ма за ре ор га ни зо ва ње и при ла-
го ђа ва ње ме ђу на род ног по рет ка.

 Немачкабитребалода заговарареформисањеин
ституцијамеђународногпоретка,посебнодасеУН
системучиниефектнијимилегитимнијим.Тота
кођеукључујереформисањеСаветабезбедностиса
немачкимучешћем.

 Немачка битребало да ради у правцу  адаптаци
је,продубљивањаиправногрегулисањасекторског
владања,изазаштитуопштихдобара.(р. 17.)

 Немачка мора да ради на продубљивању европске
интеграције,какобиоспособилаЕвропскуунијуда
овладаинтернимиспољнимизазовимасакојимасе
суочава,безкомпромитовањадемократије.

 НемачкабитребалоданагонинапроширивањеЕУ
крозприступЗападногБалкана;датежиблиском
истабилномодносуЕУсаТурском;даобезбедида
ЕУ,каорегионалнасила,доследнокористисвесвоје
инструментезапромовисањестабилностиидобру
владавинуусвомјужномиисточномсуседству.

 Немачка битребало да настоји да обезбеди даљи
развојCFSPиCSDP;даEEASиВисокипредставник
будуојачани;идабудумогућеодлукеквалификоване
већине. (р. 28)

 Немачкабитребалодаодржи,јачаиширисвоједо
казанопартнерствоуоквиримаЕУ,НАТОиУједи
њенихнација.Тобитребалодачинипресаднуодно
симасаизрањајућимсилама.

 Немачкабитребалодаојачасвојепартгнерствоса
изазивачима чији се интереси умногоме поистове
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ћују са интересимаНемачке иЕвропе.Посебно би
требалодапромовишеулогерегионалногвођстваза
таквеземље,каоињиховоучешћеумеђународним
организацијама.

 Немачкаспољнаполитикамораилидаинтегрише
изазивачеохрабрујућиихзаконструктивноделање,
илидаихсуспрежеограничавајућињиховделокруг
акције (т.ј.диверсификујућињиховеиспорукесиро
вина, или подржавањем регионалних такмаца.(р. 
36)

 Парадигма управљањаризиком за немачку безбед
носнуполитику захтевасвеукупнивладинприступ
иојачавањеспособностиуобластимазнањас,ана
лизеистратегијскогпредвиђањаукључујућиједну
интердепартманскуанализустратегијскогризика.

 Кризаиодборзавојноразвијањетребалобидабу
дууспостављениунемачкомБундестагу.Парламен
тарноучешћеуодлукамаоразвијањутребалобида
буде учињенофлексибилнијим, наспример ствара
јући мисије подложне опозивању, комбиноване са
ранијим учешћем законодавства извршном влашћу
ирасзменеинформацијасасавезничкимзаконодав
ствима.

 Да би боље информисала немачку јавностотеку
ћим безбедносним изазовима, Федерална влада би
требало да редовно подноси извештај о немачкој
безбедностиБундестагу.  (р. 44)
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ВЕР СКИ РА ТО ВИ У XXI ВЕ КУ?  
–ПРО МА ША ЈИ ПО ЛИ ТИЧ КЕ НА У КЕ**

Са же так

Најважнији задатак политичке науке је утврђивање
слабостикојемогудадоведудоразградњеполитичкогпо
ретка. Ратови су сигурно најважнији изазови са којим се
политички поретци сусрећу.Предвидетимогуће ратове је
затонајважнијизадатакполитичкенауке.Предвидетира
товезначиутврдитиштаихможеизазвати.Општистав
политичкенаукејестедаратовенемогуизазватирелиги
је,јерсурелигијеустањуодумирања.Овајтекстпоказује
дајетајставполитичкихнаукапогрешан.Религијенисуу
стањуодумирања,напротивсвудасеосећањиховооживља
вање.Самимтиможивљенерелигијепостајуједaноднај
важнијихизвораполитике.Какорелигијесадржеизначајне
конфликтнекапацитетепостојимогућностданајважнији
узроциратовау21.векубудурелигије.Тачниједасеуовом
столећусуочимосаверскимратовима.
Кључнеречи:политичканаука,промашаји,религије,верски

ратови,политичкипоредак.
У свом аутор ском тек сту бив ши бри тан ски пре ми јер 

То ни Блер је ре као: ‘’Сва ки дан мо же те про чи та ти тек сто ве 
о те ро ри зму и на си љу учи ње ним због по гре шног ту ма че ња 
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ве ре. Не ке су из вр ши ли не др жав ни ак те ри, не ке др жав ни, а 
све је у кон тек сту по де ле и су ко ба због раз ли ка у ве ри. Ово 
је но ва бор ба 21. ве ка. Не ће мо је до би ти осим ако се не бу де-
мо бо ри ли про тив ње них ко ре на, као и ње них стра вич них 
по сле ди ца.’’1 За сам крај сво је ана ли зе Блер ка же: ‘’По сто ји 
ре ал на опа сност да вер ски су коб за ме ни иде о ло шки из про-
шлог ве ка.’’2 Ова два ста ва ва жна су из ви ше раз ло га, али 
ов де ће мо их под ву ћи због два нај ва жни ја. Пр ви је тај да их 
је из ре као чо век ко ји је де сет го ди на во дио Ве ли ку Бри та-
ни ју (1997-2007). Под се ти мо се то је вре ме ка да је Ру си ја би-
ла ско ро на ко ле ни ма и ка да се Ки на тек ди за ла. До ла ском 
Вла ди ми ра Пу ти на 2000. го ди не на че ло Ру си је САД по чи њу 
по но во да до би ја ју так ма ца. Али је ба рем 4-5 го ди на Ве ли-
ка Бри та ни ја би ла дру га свет ска по ли тич ка си ла, пр ва по сле 
САД. Да кле, Блер је био њен шеф у том пе ри о ду. Са мим ти ме 
ње го ви ста во ви су ва жни чак и ако су по гре шни јер су кре и-
ра ли свет ску по ли ти ку. По ли ти ку ко ју је Ср би ја до бро осе-
ти ла на сво јој ко жи, а осе ћа је и да нас 2014. ка да пи ше мо ове 
ре до ве. Зна чи ако Блер ка же да 21. век пре ти да се пре тво ри у 
век вер ских ра то ва он да са тим мо ра мо ра чу на ти би ло то тач-
но или не. Да кле став јед ног од во де ћих по лит ча ра све та је да 
су вер ски ра то ви по тен ци јал на опа сност за свет у овом ве ку.

Дру ги раз лог због ко га су ове ре чи ва жне је сте да је то 
што Блер ка же, пре ма свим го лим оком ви дљи вим чи ње ни-
ца ма, тач но. Тач но без ика квих ем пи риј ских про ве ра ко јих 
та ко ђе има на пре тек. Из ово га дру гог раз ло га про ис ти че и 
тре ћи а то је да је по ли тич ка на у ка пот пу но про ма ши ла у 
сво јим пред ви ђа њи ма по пи та њу при ро де евен ту ал них ра то-
ва ко ји би се у овом ве ку мо гли до го ди ти.

Пре о вла ђу ју ћи став по ли тич ке на у ке од но сно по ли ти-
ко ло ги је по пи та њу ре ли ги ја, ко ји је још увек до ми нан тан, 
упр кос ових отре жњу ју ћих ре чи кре а то ра свет ске по ли ти ке 
Бле ра, је сте да је ре ли ги ја дру штве на по ја ва ко ја све ви ше не-
ста је и да ће са свим не ста ти. Са мим ти ме вер ски ра то ви ни су 
мо гу ћи јер не ће би ти ве ре.

1 То ни Блер, „Уби ја ње у име Бо га је тра ге ди ја», Данас,30. 1. 2014, стр. 15, Бе-
о град http://www.danas.rs/danasrs/svet/globus/ubijanje_u_ime_boga_je_tragedi
ja.12.html?news_id=275356 (До ступ но 4.2.2014.).

2 Исто.
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Да је то та ко ви ди се из струк ту ре нај ва жни јих по ли-
ти ко ло шких удру же ња на све ту и из на став них пла но ва и 
про гра ма фа кул те та и де парт ма на за по ли тич ке на у ке. ИП-
СА (Ме ђу на род но удру же ње за по ли тич ке на у ке) осно ва но 
је 1949. го ди не.3 Ње го ву кич му у струч ном сми слу чи не ис-
тра жи вач ки ко ми те ти.4 Они су по све ће ни по себ ним по ли ти-
ко ло шким ди сци пли на ма и обла сти ма у скла ду са њи хо вом 
раз ви је но шћу. Са мим тим и са ин те ре со ва њем по ли ти ко ло-
га. Ис тра жи вач ки ко ми тет 43 по све ћен је по ли ти ко ло ги ји 
ре ли ги је. Ако ис так не мо да је он осно ван тек 1999.5 го ди не, 
да кле 50 го ди на по сле осни ва ња ИП СА ја сно нам је ко ли ко 
су по ли ти ко ло зи би ли за ин те ре со ва ни за ис тра жи ва ње овог 
фе но ме на.6 Слич на је си ту а ци ја са ‘’Европ ским кон зор ци ју-
мом за по ли тич ке на у ке’’. Он је ма ње ви ше кров на европ ска 
ор га ни за ци ја за по ли ти ко ло ги ју. И у окви ру ње га је стал на 
гру па за про у ча ва ње од но са ре ли ги је и по ли ти ке фор ми ра на 
тек 2006.7У ве ли кој не мач кој кул ту ри се та чи ње ни ца та ко ђе 
пот це њи ва ла. До каз за то је сле де ћи у Ду ис бур гу је тек 1996. 
го ди не осно ван Ин сти тут за по ли ти ко ло ги ју ре ли ги је8 . Мо то 
ин сти ту та је ве о ма сим бо ли чан: ‘’Ко не раз у ме ре ли ги ју не 
раз у ме по ли ти ку’’9. Ако је та ин фор ма ци ја тач на а овај ин-
сти тут фор ми ран тек 1996. го ди не он да то зна чи да Нем ци до 
та да ни су раз у ме ли по ли ти ку, јер су пот це њи ва ли ре ли ги ју 
као по ли тич ку по ја ву.

Слич на је си ту а ци ја на де парт ма ни ма за по ли тич ке на-
у ке у све ту. Ка ко нам до ступ ни по да ци по ка зу ју по ли ти ко-
ло ги ја ре ли ги је као по себ на на уч на ди сци пли на са по себ ним 
пред ме том ис тра жи ва ња је у уни вер зи тет ску на ста ву, по пр-
ви пут у чи та вом све ту ушла 1993. го ди не на ФПН у Бе о гра-
ду.10 У по ме ну том Ду ис бур гу где је Ин сти тут за по ли ти ко ло-

3 https://www.ipsa.org/history/prologue (До ступ но 4.2.2014. ).
4 http://www.ipsa.org/researchcommittees/aboutrc(До ступ но 4.2.2014. ).
5 http://www.ipsa.org/researchcommittees/aboutrc(До ступ но 4.2.2014. ). 

http://www.ipsa.org/researchcommittees/rclist/RC433 (До ступ но 4.2.2014. ).
6 Аутор ових ре до ва је члан бор да ди рек то ра ко ми те та 43 за по ли ти ко ло ги ју ре-

ли ги је. Ци ти ра но на осно ву прет ход ног на во да.
7 http://www.ecpr.eu/StandingGroups/StandingGroupHome.aspx?ID=34 (До ступ но 

4.2.2014. ). Аутор ових ре до ва је члан те стал не гру пе.
8 http://www.religionspolitologie.de(До ступ но 4.2.2014. ).
9 Исто.
10 Mi ro ljub Jev tic, „Po li ti cal Sci en ce and Re li gion“, Политикологијарелигије,бр. 

1/2007.
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ги ју ре ли ги је осно ван 1996, на ста ва из овог пред ме та се по-
че ла из во ди ти тек 2004.11 На Ин сти ту ту за по ли тич ке на у ке 
у Па ри зу, пр вом са мо стал ном фа кул те ту за по ли тич ке на у ке 
је као из бор ни пре мет уве де на тек 2009. Ако се под се ти мо 
ста во ва То ни ја Бле ра ко ји нас упо зо ра ва да, ако бу де ра то ва 
у 21. ве ку да то мо гу би ти пре све га вер ски ра то ви, он да нам 
по ста је ја сно ко ли ко је из у ча ва ње узро ка ра то ва ва жно. За-
то што су ра то ви нај ва жни је по ли тич ке по ја ве ко је пот пу но 
ре ме те по сто је ћи по ли тич ки по ре дак и до во де га у пи та ње. 
Да кле, прет по став ке по ли тич ких по ре да ка су ра то ви ко ји су 
их ство ри ли. И на жа лост, до са да су ра то ви би ли нај ва жни ји 
кре а то ри по ли тич ких по ре да ка од но сно др жа ва.

Пре ма то ме, ако у по ли тич ким на у ка ма пре о вла да ва 
став да ће ре ли ги је не ста ти, ја сно је да су и ис тра жи ва ња 
ре ли ги је као мо гу ћих узро ка ра то ва би ла ско ро не- по сто-
је ћа. И то по ли ти ко ло зи са да кон ста ту ју. На при мер Сти вен 
Кетл у ча со пи су ко ји ји из да је АП СА (Аме рич ко удру же ње 
за по ли тич ке на у ке) а штам па’’Кем бриџ Џор налс12. У том ча-
со пи су ко ји је на це ње ној ИСИ ли сти пи ше да 2012. го ди не 
на чи та вој пла не ти има ‘’екс трем но ма ло’’ спе ци ја ли зо ва них 
пе ри о дич них пу бли ка ци ја ко ји про у ча ва ју од но се ре ли ги је и 
по ли ти ке. И као из у зет ке ис ти че ча со пис ‘’Po li tics and Re li-
gion”, ко ји из да је АП СА, од но сно ње на сек ци ја за ‘’Ре ли ги ју 
и по ли ти ку’’ и исто и ме ни ча со пис на ен гле ском ко ји из да је 
‘’Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју из Бе-
о гра да’’. По себ но је ва жно да Кетл при зна је да је бе о град ски 
ча со пис по чео да се штам па го ди ну да на ра ни је од аме рич-
ког, и то 2007, док је аме рич ки по чео да се по ја вљу је од 2008.13 
Ти ме Кетл при зна је са свим ди рект но да је пр ви ча со пис по-
све ћен по ли ти ко ло ги ји ре ли ги је на чи та вом све ту по чео да 
се штам па 2007. у Бе о гра ду.

Али ова чи ње ни ца ни је ва жна због то га да би се бе о-
град ски по ли ти ко ло зи ре ли ги је хва ли ли да су пр ви у све ту. 

11 Ian In ner ho fer, „A Short Por tra it of the De ve lop ment of the ‘Po li ti cal Sci en ce of 
Re li gion’ in the Ger man-spe a king Co un tri es“, Политикологијарелигија,1/2008, 
вол. 2.

12 https://www.apsanet.org (до ступ но 21.2.2014) То је нај ста ри је, нај број ни је и 
нај моћ ни је на ци о нал но удру же ње за по ли тич ке на у ке на све ту осно ва но 1903.

13 StevenKettell,„HasPoliticalScienceIgnoredReligion?“,PS: Po li ti cal Sci en ce & 
Po li tics,Vol.45,бр.1/2012,DOI:http://dx.doi.org/10.1017/S1049096511001752.
стр.93100.
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Ни ти је зна чај на да би се срп ска на у ка гор ди ла што је пи о нир 
у јед ној то ли ко ва жној обла сти на уч ног ис тра жи ва ња.Ова 
чи ње ни ца је ва жна јер по твр ђу је прет ход но из не те ста во ве 
да је по ли тич ка на у ка као та ква пот пу но за не ма ри ла ре ли-
ги ју као по ли тич ку чи ње ни цу. Са мим тим за не ма ри ла је и 
мо гућ ути цај на иза зи ва ње кон фликт них си ту а ци ја и ра то ва.

Али да се оста ло на то ме про блем би био да ле ко ма њи 
не го што је сте. Али ни је се оста ло на то ме не го се на ста ви ло 
са ши ре њем иде ја да ре ли ги је по сте пе но гу бе зна чај и да се 
на ла зи мо на пра гу се ку лар не свет ске за јед ни це ко ја ће за јед-
нич ки гра ди ти ци вил но дру штво. Вр ло тач но је то из ра зио 
фран цу ски ана ли ти чар Ми шел Он фре ко ји је ре као: „По сле 
ма ја ’68. сте кли смо ути сак да смо пре шли на ци ви ли за ци ју 
у ко јој ви ше не ма ме ста за Бо га ни ти за ре ли ги ју, у ко јој ју-
де о хри шћан ство ни је за кон. Пре шло се на не што дру го. А 
он да је до шло до пот пу но но ве ме ђу на род не ге о стра те шке 
кон фи гу ра ци је: до па да Бер лин ског зи да, не у спе ха ли бе рал-
ног со ци ја ли зма с Ми те ра ном у Фран цу ској, а за тим до атен-
та та 11. сеп тем бра што је ство ри ло но ве од но се у све ту. Од 
тог тре нут ка по ли ти ка се по вла чи у ко рист ре ли ги је и по но-
во из би ја ју су ко би ци ви ли за ци ја. Има мо блок ју де о хри шћан-
ске ци ви ли за ци је, Евро пу и Аме ри ку на су прот ислам ском 
бло ку. На те ра ни смо да би ра мо из ме ђу јед ног и дру гог – тј. 
Џорџ Буш или Бин Ла ден, Ко ран или Би бли ја...“.14 Спо ми ња-
ње 1968. го ди не не зна чи да је та при ча по че ла тек та да, већ 
да је та да до би ла сво ју нај ви шу фор му. Ка ко ви ди мо све се 
то про ме ни ло по сле 11.9.2001. Овај до га ђај је де ло вао отре-
жњу ју ће на свет ску по ли ти ко ло шку за јед ни цу. Али је већ за 
мно ге ства ри би ло ка сно.

У про те клим де це ни ја ма, од вре ме на ин сти ту ци о на ли-
зо ва ња по ли тич ких на у ка као ле ги тим не и са мо стал не уни-
вер зи тет ске ди сци пли не учи ње не су огром не ште те. Ако по-
ку ша мо да да ти ра мо тај пе ри од, он по чи ње от при ли ке 1872. 
го ди не ка да је ство ре на пр ва са мо стал на ака дем ска ин сти ту-
ци ја на ме ње на про у ча ва њу по ли тич ких на у ка, ја сно одво је на 
од прав них, фи ло зоф ских и исто риј ских ка те дри на ко ји ма 
се до та да по ли тич ка на у ка нај ви ше про у ча ва ла. Та ин сти-

14 На да Вал чић-Ла зо вић, „Де мо кра ти ја је про ма ши ла циљ“, НИН, 30.4.2009, бр. 
3044.
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ту ци ја се та да зва ла ,,Сло бод на шко ла за по ли тич ке на у ке’’ и 
осно ва на је у Па ри зу.15

Ова и све оста ле уни вер зи тет ске ин сти ту ци је ко је су 
фор ми ра не по угле ду на ову шко лу, би ло као са мо стал не ин-
сти ту ци је, би ло као де парт ма ни и фа кул те ти по ли тич ких на-
у ка у окви ру за пад них уни вер зи те та сле ди ли су иде ју фран-
цу ских про све ти те ља да ула зи мо у до ба уми ра ња ре ли ги је. 
За то што је ре ли ги ја, ка ко су они твр ди ли, по сле ди ца еко-
ном ске не раз ви је но сти и ни ског сте пе на обра зо ва ња. Пре-
ма фран цу ским про све ти те љи ма, ка да се еко ном ски усло ви 
жи во та по пра ве и ка да љу ди стек ну нео п ход но обра зо ва ње, 
по ста ће им ја сно да је ре ли ги ја, а пре све га цр ква, не по треб-
на и за то ће их од ба ци ти.16 Са мим тим, са тач ке гле ди шта 
та да шњих ге не ра ци ја по ли ти ко ло га, бе сми сле но је би ло про-
у ча ва ти би ло шта што би мо гло да ука зу је на ве зу ре ли ги је 
и по ли ти ке. За то у си ло ви том раз во ју по ли тич ких на у ка ко-
ји је усле дио по сле 1872. по ли ти ко ло зи ско ро да се ни су ни 
освр та ли на ре ли ги ју као мо гу ћу по ли тич ку чи ње ни цу. Та ко 
по ли ти ко ло ги ја ре ли ги је као по себ на ди сци пли на у окви ру 
по ли тич ких на у ка ни је мо гла да се ро ди.

За раз ли ку од по ли ти ко ло га не ки дру ги дру штве ни на-
уч ни ци ни су има ли та ко ис кљу чив од нос пре ма ре ли ги ји. Ту 
пре све га ми сли мо на фи ло зо фе и со ци о ло ге. У окви ру ових 
на у ка фор ми ра ле су се по себ не ди сци пли не ко је су по ла зе ћи 
од свог пред ме та ис тра жи ва ња про у ча ва ле ре ли гиј ски фе но-
мен. Та ко су на ста ле фи ло зо фи ја и со ци о ло ги ја ре ли ги је. Ту 
је по себ но ва жан слу чај со ци о ло ги је ко ја се као са мо стал на 
на уч на ди сци пли на ро ди ла та ко ђе у 19-том ве ку. Та да је да 
под се ти мо Огист Конт по пу ла ри зо вао по јам со ци о ло ги ја ко-
ји је био са свим нов и ко га је ско вао Ема ни ел Жо зеф Сје јес.17 
Ме ђу тим, то што су со ци о ло зи, за раз ли ку од по ли ти ко ло га, 
ве о ма раз ви ли со ци о ло ги ју ре ли ги је као по себ ну ди сци пли-
ну ни је мно го ути ца ло на оп ште при хва ће ну чи ње ни цу за-
пад не дру штве не на у ке да је ре ли ги ја пред од у ми ра њем. Сва 

15 http://www.sciencespo.fr/node/1434 (до ступ но 21.2.2014.)
16 По гле да ти нпр. Paul-Hen ri Thiry, Ba ron d’Hol bach,Christianismedévoilé,Pa ris, 

2006.
17 http://fr.wikipedia.org/wiki/EmmanuelJoseph_Siey%C3%A8s#Siey.C3.A8s_et_

la_sociologie(до ступ но 21.2.2014).
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за пад на дру штва, са из у зет ком САД18, фор ми ра на су на том 
прин ци пу. Та ко да се со ци о ло ги ја ре ли ги је све ви ше сво ди ла 
на ста ти сти ку ко ја пра ти ка ко се број ре ли ги о зних у раз ви-
је ним дру штви ма сма њу је од ан ке те до ан ке те на го ве шта ва-
ју ћи да ће мо јед ног да на има ти пот пу но ате и зи ра но чо ве чан-
ство. Нор мал но увек мо ра да бу де и би ло је из у зе та ка ко ји су 
сво јим ра дом да ва ли мо гућ ност за друк чи је ми шље ње, али је 
до ми нант на те за ипак би ла да ре ли ги је уми ру.

Грех дру штве них на уч ни ка, а по себ но по ли ти ко ло га 
због ове чи ње ни це је уто ли ко ве ћи што су они има ли из бор. 
Ма да су се ста во ви о од у ми ра њу ре ли ги је за сни ва ли на ве-
о ма ути цај ним ми сли о ци ма-фран цу ским про све ти те љи ма 
и иним, би ло је и дру гих ве ли ких, ве о ма ути цај них ту ма ча 
дру штва и по ли ти ке ко ји су осно ва но од ба ци ва ли те зе про-
све ти те ља, го во ре ћи да су оне по гре шне. По ли ти ко ло зи су 
да кле има ли из бор. Ни су мо ра ли ни шта да из ми шља ју, мо-
гли су да на про сто узму и упо ре де оно што су го во ри ли про-
све ти те љи и оно што су го во ри ли за го вор ни ци те зе да ре-
ли ги ја ни је чи ње ни ца ко је ће се дру штво та ко ла ко ре ши ти. 
Али су по ли ти ко ло зи дог мат ски као у пе сми Ар се на Де ди ћа 
‘’Ода брат ћеш го ре’’, и за и ста иза бра ли го ре и по гре шно ре-
ше ње, фран цу ских про све ти те ља.

A има ли су ре ше ње ко је се по ка за ло као бо ље. То ре ше-
ње дао је та ко ђе фран цу ски ми сли лац, мла ђи од по след њег 
зна чај ног про све ти те ља Ру соа (1712-1778), од но сно Алек сис 
де То квил (1805-1859). То квил је ну дио са свим су прот но об-
ја шње ње по сто ја ња ре ли ги је. Он ка же: ‘’Фи ло зо фи 18. ве ка 
вр ло су про сто об ја шња ва ли по ступ но сла бље ње ве ре. Вер-
ски жар, го во ри ли су, мо ра се га си ти што се ви ше уве ћа ва 
сло бо да и про све ће ност. Не згод но је са мо што се чи ње ни це 
не сла жу с том те о ри јом“.19 То кви ло ва се тврд ња, ба рем до 
да нас, по ка за ло као пот пу но тач на.

По себ но је ва жно да је То квил по ли ти ко ло зи ма по ка зао 
да се раз вој по ли тич ког си сте ма САД и аме рич ке де мо кра-
ти је као он да нај ра зви је ни је у све ту, оства рио упра во због 
из ван ред не сим би о зе са ре ли ги јом. „Аме ри кан ци у сво јим 

18 Ми ро љуб Јев тић, “Po si tion of Pre si dent and Re li gion wit hin Po li ti cal System of 
USA”, Политикологијарелигије, бр. 2/2007, вол. 1.

19 Алек сис де То квил, ОдемократијиуАмерици, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на 
Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад, 2002, стр. 255.
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ми сли ма та ко пот пу но по и сто ве ћу ју хри шћан ство и сло бо ду 
да је ско ро не мо гу ће по сти ћи да за ми сле јед но без дру гог... 
Ви део сам ка ко се Аме ри кан ци удру жу ју ка ко би сла ли све-
ште ни ке у но ве др жа ве За па да и да би он де осно ва ли шко ле 
и цр кве; бо је се да се ре ли ги ја не из гу би у тим шу ма ма и да 
на род ко ји се та мо ра ђа не ће би ти исто та ко сло бо дан, као 
онај из ко га је про и за шао. Сре тао сам бо га те ста нов ни ке Но-
ве Ен гле ске ко ји су на пу шта ли за ви чај да би оти шли на оба-
ле Ми су ри ја или у пре ри је Или но и са, да та мо уда ре те ме ље 
хри шћан ству и сло бо ди... Ми сли те мо жда да ти љу ди де ла ју 
је ди но има ју ћи у ви ду за гроб ни жи вот, али ва ра те се: веч-
ност је са мо јед на од њи хо вих бри га. Кад ис пи ту је те те ми-
си о на ре хри шћан ске ци ви ли за ци је, ве о ма ће те се из не на ди ти 
што ће вам они че сто го во ри ти о ово зе маљ ским до бри ма и 
што ће те на ћи по ли ти ча ре где сте ве ро ва ли да ви ди те са мо 
вер ни ке. ’Све су аме рич ке ре пу бли ке ме ђу соб но со ли дар не‘ 
ре ћи ће вам они. ’Kaд би за пад не ре пу бли ке па ле у анар хи ју 
или под ја рам де спо ти зма, и ре пу бли кан ске ин сти ту ци је ко је 
цве та ју на оба ла ма Атлан ти ка би ле би ве о ма угро же не; у на-
шем је, да кле, ин те ре су да но ве др жа ве бу ду по бо жне, да би 
нам омо гу ћи ле да оста не мо сло бод ни“.20

Све то по ли ти ко ло зи ма ни је би ло до вољ но. Опре де-
ли ли су се за фран цу ске про све ти те ље и те шко по гре ши ли. 
Што је по себ но ва жно и ка да су до би ја ли без број до ка за да 
ни су у пра ву. Да ре ли ги ја све ви ше по ста је ва жна па и до-
ми нант на по ли тич ка чи ње ни ца од би ја ли су да то при зна ју 
и као но је ви за би ја ли гла ву у пе сак твр де ћи да то не ма ве зе. 
Очи глед не ре ли гиј ске ма ни фе ста ци је у по ли ти ци ко је су, чак 
ишле до тле, да се по ли ти ка ап со лут но по и сто ве ти ла са ре ли-
ги јом ни су хте ли да ви де. А, ако су ви де ли он да су го во ри ли 
да је то са мо из у зе так ко ји по твр ђу је пра ви ло. Да ће све вр ло 
бр зо до ћи на ме сто, а ре ли ги ја пре ста ти да по ка зу је по ли тич-
ке ка па ци те те и по ла ко не ста ја ти из жи во та љу ди.

При мер бив ше Ју го сла ви је је по себ но ва жан. Ма да све 
тач не чи ње ни це ука зу ју да су ју го сло вен ске на ци је од Та ба-
но ва ца на гра ни ци Ср би је и Ма ке до ни је до Бе ле Кра ји не на 
гра ни ци Сло ве ни је и Хр ват ске ре ли ги о зно про фи ли са не21. Та 

20 Исто, стр. 254.
21 Ми ро љуб Јев тић, „Вер ско и ет нич ко у по ли тич ком жи во ту Ср би је 19. ве ка“, 

Српскаполитичкамисао, бр. 3-4/2006.
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се чи ње ни ца поп ту но за не ма ри ла. Рат ко ји је 1991. из био у 
Хр ват ској па се за тим про ши рио на БиХ био је гра ђан ски по 
фор ми а ис кљу чи во вер ски по су шти ни.22 Али то ни ко ни је 
хтео да ви ди. Би ло је без број упо зо ре ња од анaлитичара ко ји 
су упо зо ра ва ли на то. Нај о чи глед ни ја ствар у том сми слу је-
сте пи та ње је зи ка ‘’ет нич ки раз ли чи тих на ци ја’’ ко је су за ра-
ти ле у Бо сни и Хр ват ској 1991-1995. При ли ком су ђе ња у Ха-
гу, суд је, тру де ћи се да се пред ста ви као објек ти ван, при знао 
све на ци је и је зи ке са под руч ја Бо сне, Ср би је и Хр ват ске. Ме-
ђу тим, прил ки ком пр вог су ђе ња де си ло се да је пре во ди лац 
ко ји тре ба ло да пре во ди оп ту же ном Ср би ну био Хр ват, да-
кле пре во дио је хр ват ском ва ри јан том. Оп ту же ни, же ле ћи да 
ствар до ве де до ап сур да ре као је да не раз у ме пре во ди о ца јер 
он го во ри хр ват ски, а он као Ср бин то не раз у ме. На ста ла је 
по мет ња. Су ди ја је за тра жио струч но ми шље ње на ка те дри 
за ју жно сло вен ске је зи ке. По сле струч не кон сул та ци је су ди ја 
је ре као да се про цес на ста ви и да оп ту же ни са вр ше но до бро 
раз у ме шта му пре во ди лац го во ри.

Ми ме ђу тим ов де не ће мо ин си сти ра ти на слу ча ју Ју го-
сла ви је ко ји је ипак ма ли мар ги нал ни слу чај за свет ску по ли-
ти ку без об зи ра на ве ли ки пу бли ци тет. Ми ће мо ов де по ка-
за ти ка ко је За пад ра дио и ра ди на сво ју ште ту ко ја мо же да 
до ве де до вер ских ра то ва.

Ка да је до шло до ма сов них не ре да на ули ца ма Па ри за 
2005. го ди не, не ре да ко ји су се од ви ја ли пред очи ма и уши-
ма свих свет ских ме ди ја и ка да су сви ви де ли да се ра ди ис-
кљу чи во о ре вол ту му сли ма на. Да кле ни ка вог дру го ре вол та 
ни је би ло не го ислам ског, а фран цу ски ме ди ји су, у сти лу нај-
го ре мо гу ће Хи тле ро ве и Ен вер Хо џи не цен зу ре, го во ри ли да 
се ра ди о со ци јал ним не ре ди ма, иза зва них еко ном ским про-
бле ми ма. Би ло би сме шно кад не би би ло тра гич но да сли ка 
ко ја је 24 са та при ка зи ва ла де мон стран те ни је по ка зи ва ла да 
се ти со ци јал но угро же ни де мон стран ти кре ћу на ску пим мо-
то ри ма и ко ри сте нај ску пља ко му ни ка ци о на сред ства ко ји ма 
су не ре де усме ра ва ли. По себ но је ва жно да су ка ме ре CCN, 
BBC и све оста ле, укљу чу ју нор мал но пре све га фран цу ске, 
по ка зи ва ли вер ске про по вед ни ке на мер но об у че не у кла сич-

22 Мiroljub Jev tic, “Con fes si o nal Ele ment of In ter et hnic Con flict in Yougo sla via”, On
ReligionintheBalkans, edi ted by Dra go ljub Djor dje vic,YUNIR and Ivan Ha dji ski, 
Nis and So fia 2013.
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ну му џа хе дин ску оде ћу ко ји су ме га фо ни ма усме ра ва ли ма су 
стал ним по кли чи ма ‘’Ала ху Ек бер’’. Истим по кли чи ма уз ко-
је бор ци Ал Ка и де уби ја ју и ги ну ши ром све та.23 По себ но је 
ва жно да све до кра ја не ре да ‘’објек тив ни фран цу ски но ви на-
ри и на уч ни ци’’ ни су сме ли да про го во ре о ствар ној су шти-
ни не ре да. Ни су сме ли, јер оп шта сли ка о ко јој се и да нас, 9 
го ди на по сле по ме ну тог до га ђа ја у Фран цу ској и да ље при ча, 
је сте ка ко је мул ти кул ту ра ли зам бу дућ ност и ка ко је вер ска 
хар мо ни ја за га ран то ва на за вје ки вје ков.

По себ но је за ни мљи во да је та да шњи не мач ки ми ни-
стар уну тра шњих по сло ва Вол фган Шој бле по сле, до ду ше 
ор га ни че ног, пре но ше ња не ре да на ули це не мач ких гра до ва 
по но вио да је еко но ми ја тј. си ро ма штво и не до вољ но зна ње 
је зи ка раз лог што се стран ци ни су адап ти ра ли, вул гар но из-
бе га ва ју ћи да ка же да су и у Не мач кој то по чи ни ли Тур ци и 
Ара пи, да кле му сли ма ни.24 И при то ме за бо ра вља ју ћи да ка-
же да ти бун тов ни ци у Фран цу ској бо ље го во ре фран цу ски 
од фран цу ских про вин ци ја ла ца. Јер го во ре чи стим па ри ским 
ак цен том бо љим од ак цен та ко јим го во ре фран цу ски про-
вин ци јал ци. А фран цу ски су зна ли ве о ма до бро чак и њи хо ви 
ро ди те љи ко ји су из фран цу ских ко ло ни ја, где је фран цу ски 
скор сву да слу жбе ни или у стал ној упо тре би. Исто је ста ње и 
у Не мач кој, јер су де мон стран ти дру га ге не ра ци ја шко ло ва на 
у не мач ким шко ла ма.

Слич но се За пад по на ша ши ром зе мљи не ку гле. Иден-
тич на си ту а ци ја се де си ла и на дру гом кра ју све та у Аустра-
ли ји. Све се то де си ло ско ро исто вре ме но у де цем бру 2005. 
ка да је на сид неј ској пла жи до шло до не ре да у ко ме су се 
су ко би ли омла дин ци арап ског по ре кла и ан гло фон ски бе ли 
Аустра ли јан ци. Из ве шта ји ко ји су оти шли у етар го во ри ли 
су о ме ђу ра сним су ко би ма, што је опет на пре дак у од но су на 
ве сти из Па ри за. Али су сви, и у овом слу ча ју, ви де ли да то 
уоп ште ни је тач но. Да су не ре ди ра сни ваљ да би пр во ме сто у 
њи ма при па ло аустра лиј ским црн ци ма Або ри џи ни ма. Ка ме-
ра је опет као у Па ри зу де ман то ва ла ту сли ку. Јер су мно ги од 
уче сни ка на му сли ман ској ста ни би ли бел ци тј. пра ви бе ли 
му сли ма ни из Си ри је и Ли ба на где је број му сли ма на Ара па 

23 Мiroljub Jev tic, Bosnia in Paris, http://www.serbianna.com/columns/jevtic/013.
shtml (до ступ но 21.2.2014).

24 Исто.
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са бе лом ко жом ве о ма ве ли ки. Зна тан број њих се до се лио у 
Аустра ли ју. На сра мо ту та ко зва ним сло бод ним ме ди ји ма об-
ја вље но је да су ра сни не ре ди по сле ди ца тен зи ја ‘’под стак ну-
тих ан ти-му сли ман ским осе ћа њи ма због 11. сеп тем бра 2001...
смр то но сним бом бар до ва њем на ин до не жан ском остр ву Ба-
ли, где је уби је но 202 љу ди, укљу чу ју ћи 82 Аустра ли јан ца у 
ок то бру 2002.’’25 На кра ју са мог тек ста се кон ста ту је: “Не ре ди 
под се ћа ју на су ко бе ко ји су пре три не де ље, 27. ок то бра, по че-
ли у пред гра ђи ма Па ри за...у за јед ни ца ма са мно го ими грант-
ске и му сли ман ске по пу ла ци је.“26 Та ко се на кра ју нео пре зно-
шћу из ве шта ча пот кра ла исти на ко ја ина че због по ли тич ке 
ко рект но сти не сме да се ис ка же.27

Али вр ху нац при кри ва ња исти не, ко ја мо же да до ве де 
до вер ских ра то ва у 21. ве ку је сте 11.9.2001. Тај до га ђај од та-
да до да нас пре суд но ути че на спољ ну по ли ти ку САД. Под-
се ти мо, ра ди се сви ма по зна том на па ду на Ку ле бли зна ки ње 
у Њу јор ку и згра ду Пен та го на у Ва шинг то ну за ко ју Аме рин-
ка ци оп ту жу ју ор га ни за ци ју Ал-Ка и да и ње ног та да шњег 
ше фа Оса му бин Ла де на. Да кле, иако не ма ни ка квог спо ра да 
се Ал Ка и да пред ста вља као ор га ни за ци ја ко ја се ис кљу чи-
во бо ри за ислам ске ци ље ве и ко ја не ма ни ка ве дру ге иде а ле 
осим вер ских, Аме ри кан ци же ле да до ка жу да то са исла мом 
не ма ни ка кве ве зе. Та ко ис па да да ад ми ни стра ци ја САД бо-
ље од Би на Ла де на зна шта Ал-Ка и да хо ће. Што би, да по но-
ви мо, би ло сме шно да ни је тра гич но.

Да је то за и ста та ко ви ди се из слу жбе ног са оп ште ња ко-
је је Ми ни стар ство ино стра них по сло ва САД об ја ви ло по сле 
11.9. Та мо се ци ти ра ју ре чи Би на Ла де на: ‘’Бог је бла го сло вио 
гру пу аван гард них му сли ма на, узда ни цу исла ма да уни ште 
Аме ри ку.»28 По сле ова ко ја сног ста ва ше фа Ал-Ка и де аме-
рич ко ми ни стар ство ино стра них по сло ва ка же: «Сје ди ње не 
др жа ве не при зна ју та кву ствар ка ква је ислам ски те ро ри зам. 
Чла но ви Ал-Ка и де су јед но став но те ро ри сти и кри ми нал ци, 

25 По гле да ти нпр .http://news.yahoo.com/s/ap/20051213/ap_on_re_au_an/Austra-
lia_ra cial_un rest_21

26 http://www.iris.org.il/blog/archives/756AustralianRaceRiotsReactiontoYears
ofArabGangHarassment.html (до ступ но 21.2.2014).

27 Ми ро љуб Јев тић, „По лит ко рект ност и екс тре ми зам“, Свободнајамисл,бр. 
7-8/2006 (1569) Мо сква.

28 TheNetworkofTerrorism, Pro du ced by the U.S. De part ment of Sta te, не да ти ра но, 
стр. 8.
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ни шта ви ше. Они ци нич но на сто је да ис ко ри сте ислам да би 
при кри ли свој уби лач ки про грам, ко ји ни је ни шта ма ње не го 
на пад на вред но сти ци ви ли за ци је и са мо чо ве чан ство.»29

На ова кву тврд њу оних ко ји су нај од го вор ни ји за спољ-
ну по ли ти ку САД чо век са мо мо же да за чу ђе но за пи та: да ли 
је мо гу ће да ико но ма лан мо же да ми сли да Аме ри кан ци не-
му сли ма ни бо ље зна ју шта је ислам од оних ко ји кроз ислам 
и за ислам жи ве? Уоста лом, чак и кад би та оце на би ла тач на, 
шта она вре ди кад тај ислам за ко ји Стејт де парт мент ка же 
да је пра ви не при хва та ју му сли ма ни. Да кле, они ко јих се су-
шти на исла ма нај ви ше ти че. Чак и ка да би то би ла по гре шна 
ин тер пре та ци ја не ког иде ал ног исла ма. Шта не му сли ма ни 
има ју од то га, ка да се та кав ислам не на ла зи ниг де у прак си? 
Да кле чак и кад би део му сли ма на при хва тао аме рич ко ту ма-
че ње оно би оба ве зи ва ло са мо те му сли ма не. Ај ма на ал За ва-
хи ри ја, са да шњег пр вог чо ве ка Ал-Ка и де ови ста во ви САД о 
исла му не за ни ма ју. За њих је ислам оно што ка же Бин Ла ден 
. И то је ислам са ко јим се мо ра ра чу на ти. Јер сву да пре суд но 
ути че на свет ску по ли ти ку. Пре ма то ме рас пра ва да ли је ин-
тер пре та ци ја исла ма ко ји про ве да Ал-Ка и да пра ва је те о риј-
ски ва жна, али она ни шта не ме ња у прак си у ко јој по сто ји и 
та ква ва ри јан та исла ма. Ва ри јан та ко ја је ве о ма ја ка и са тим 
се су о ча ва мо сва ки дан.

Ваљ да је сви ма ја сно ко ли ко је она ја ка. Она ра за ра 
Ирак, Си ри ју, Ли би ју, Ни ге ри ју, Па ки стан, уз не ми ра ва Ин-
ди ју, оне мо гу ћа ва ста би ли за ци ју си ту а ци је у Егип ту, пре ти 
без бед но сти Ру си је и да ље на ста вља да угро жа ва САД. Ваљ-
да је сви ма ја сно да све то не би мо гло да се де ша ва да ови 
љу ди на ова ко ши ро ком и гу сто на се ље ном про сто ру не би 
мо гли да та ко успе шно де лу ју да их ова ко или она ко не по-
др жа ва ви ше сто ти на ми ли о на љу ди. Не сви, али ви ше сто-
ти на ми ли о на ба рем окре ће ле ђа у то ку њи хо вих ак ци је и 
успо ра ва ис тра жне рад ње по ли циј ских ор га на ко ји по ку ша-
ва ју да их за у ста ве. Ко ли ко се Аме ри кан ци ва ра ју у сво јим 
про це на ма нај бо ље по ка зу је по да так да они му сли ма ни ко-
ји да нас осу ђу ју Ал- Ка и ду су тра го во ре ско ро исто што и 
она. Та ко да САД не зна ју са ким мо гу да ра чу на ју. За то се 
у ак ци ји ло ва на Бин Ла де на и ни су мо гли осло ни ти на па-

29 Исто, стр. 18.
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ки стан ску оба ве штај ну слу жбу, јер ма са љу ди у њој ра ди за 
Ал-Ка и ду. Као по себ но ка рак те ри сти чан при мер дво лич ног 
по на ша ња на во ди мо ре чи шеј ха Ју су фа ал–Ка ра да ви ја, ко га 
по ме ну ти ма те ри јал Стејт ди парт мен та ци ти ра као до каз да 
је Бин Ла ден ис кри вио ислам: ,,Ислам, ре ли ги ја то ле ран ци је, 
ви со ко по шту је људ ску ду шу и сма тра на пад про тив не ви них 
људ ских би ћа ве ли ким гре хом… Ја сам ка те го рич ки про тив 
му сли ман ског по ве зи ва ња са тим на па ди ма. Ислам ни кад 
не до зво ља ва му сли ма ну да уби ја не ви не и бес по моћ не.”30 А 
са мо три го ди не ка сни је, тај исти Ка ра да ви у ин тер вјуу за 
BBC, ве ли: ,,Ислам до зво ља ва да жр тву је те свој жи вот и сво-
ју ду шу да пре пре чи те пут сво ме не при ја те љу, уко ли ко ће 
то на не ти ште ту не при ја те љу, чак и ако иза зо ве са мо страх 
у ње му, по љу ља ње гов мо рал и уне се у ње га страх од му сли-
ма на.”31

По ли тич ка на у ка је на жа лост са мо сле ди ла ова кве ста-
во ве по ли ти ча ра. Уме сто да, што јој је за да так, про сто сли ка 
оно што се до га ђа на те ре ну и ти ме по ка же да ре ли ги ја мо же 
да бу де ве о ма ве ли ки узрок не ра зу ме ва ња ме ђу љу ди ма, она 
је ту сли ку не ги ра ла и улеп ша ва ла. Уме сто да по ка же да се 
ре ли ги је раз ли ку ју и да сва ђа лач ки ка па ци те ти и рат ни по-
тен ци ја ли у њи ма ни су исти, те да не ке ре ли ги је ви ше не го 
дру ге мо гу да иза зи ва ју су ко бе, по ли тич ке на у ке и по ли ти ко-
ло зи су то исто као и по ли ти ча ри при кри ва ли. Та ко су на уч-
ни ке пре тва ра ли у иде о ло ге и по ли тич ке ко ме са ре.

То ме су глав ни тон да ва ли аме рич ки по ли ти ко ло зи, од 
ко јих се оче ки ва ло упра во су прот но. Ма да по се ду је без број 
фа кул те та и де парт ма на за по ли тич ке на у ке и нај ви ше сред-
ста ва аме рич ка по ли тич ка на у ка и по ли ти ко ло зи су сле ди ли 
иде ју по ли тич ке ко рект но сти. Нај си гур ни ји до каз у том сми-
слу је књи га Френ си са Фу ку ја ме ,,Крај исто ри је и по след-
њи чо век.’’32 Он је у тој књи зи ко ја је са мо раз ви је ни ја фор ма 
исто и ме ног члан ка на ја вио да ће ли бе рал ни ка пи та ли зам по-
бе ди ти и да ће све зе мље све та при хва ти ти ли бе рал ни си стем 
вред но сти . Сто га ће све ре ли ги је и ра се не ста ти у све оп штем 
брат ству ли бе рал ног по ли тич ког по рет ка. Фу ку ја ми не иди-

30 TheNetwork… исто, стр. 2.
31 Новости, Бе о град , 9.7.2004, стр. 13.
32 Френ сис Фу ку ја ма, Крајисторијеипоследњичовек, ЦИД, Под го ри ца, 1997.
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лич не иде је су се као ман тра по на вља ле у ра до ви ма по ли ти-
ко ло га и као та кве пред ста вља ле глав ни раз лог што се чи тав 
свет об ру шио на Ср бе у СФРЈ и на мет нуо им ова ко те шке по-
ра зе. Јер су Ср би пред ста вље ни као је дан од по след њих ре ме-
ти лач ких фак то ра ко ји успо ра ва ју то што Фу ку ја ма опи су је.

Ка да су се по ја ви ле те зе ко је су Фу ку ја ми не ста во ве до-
ве ле у пи та ње, ка ква је би ла те за Са мју е ла Хан тинг то на о 
мо гу ћем су ко бу ци ви ли за ци ја33, по ли ти ко ло зи су се об ру ши-
ли на, у осно ви тач не ана ли зе Хан тинг то на. Он се су о чен са 
тим от по ром по чео по вла чи ти због озбиљ них про бле ма ко је 
је имао у окви ру по ли ти ко ло шке за јед ни це САД, али и због 
ве ли ких при ти са ка од стра не ад ми ни стра ци је.

Ка да је 11.9. по ка зао ко ли ко је Хан тинг тон у пра ву ис-
кр сао је ве ли ки про блем. Кре ди би ли тет огром не ве ћи не по-
ли ти ко ло га је био до ве ден у пи та ње.34 Ви де ло се оно што смо 
већ ре кли, да су они пи са ли оно што се од њих оче ки ва ло, 
као и Фу ку ја ма, а не оно што се ствар но од ви ја ло на те ре ну.

Ме ђу тим, упр кос огром ним при ти сци ма сва ко днев них 
до га ђа ња по ли ти ко ло зи и њи хо ви по ли тич ки мен то ри су на-
ста ви ли са ста ром мул ти кул тур ном при чом у ко ју су уло-
жи ли свој ин те лек ту ал ни и огром ни фи нан сиј ски ка пи тал.35 
Жр тва то га би ла је пре све га исти на, али су жр тве та кве по-
гре шне и ла жне на у ке и по ли ти ке по ста ли и мно ги на ро ди. 
Нај ка рак те ри стич ни ји при мер у 20. и 21. ве ку је срп ски на-
род., ко ји и да ље би ва из ло жен дро бље њу и уни шта ва њу због 
тих по гре шних те о ри ја. Чак и кад су по ли ти ча ри и по ли ти ко-
ло зи при мо ра ни чи ње ни ца ма по че ли да при зна ју да су те зе о 
кра ју иде о ло ги ја, а пре све га ре ли ги ја, уто пи ја, при ти сци на 
зе мље као што је Ср би ја ни су пре ста ли ни ти пре ста ју.

Чи ње ни це су ипак на те ра ле од го вор не да ба рем ма ло 
раз ми сле ку да све то во ди. Нај ка рак те ри стич ни ји при мер 
до во ђе ња у пи та ње зва нич не по ли ти ке ци вил ног и мул ти-

33 Са мју ел Хан тинг тон,Сукобцивилизацијаипреобликивањесветскогпоретка, 
ЦИД, Под го ри ца, 2000.

34 Аутор ових ре до ва је од по чет ка сво је ис тра ђи вач ке ка ри је ре за сту пао ста-
во ве ко је је Хан тинг тон са оп штио у сво јој књи зи. Већ наш ма ги стра ски рад 
‘’ИсламскосхватањератаиулогаИсламскеконференцијеуочувањумира’’, 
Прав ни фа кул тет, Бе о град, 1984. ис ти ца ла слич не те зе ко је је ка сни је ис ти цао 
Хан тинг тон.

35 Ми ро љуб Јев тић, „Мул ти кул тур но дру штво и ре ли ги ја“, Српскаполитичка
мисао, бр. 3/2011.
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кул тур ног дру штва и по ли тич ке на у ке ко ја је то фор си ра ла 
као нај ве ћу мо гу ћу исти ну је су вре мен ски ускла ђе ни на сту-
пи ше фо ва три нај зна чај ни је зе мље ЕУ: Не мач ке, Ен гле ске 
и Фран цу ске. Пр ва је на сту пи ла пре ми јер нај ја че зе мље ЕУ 
Ан ге ла Мер кел. Он је ре кла: „По ку ша ји да се у Не мач кој из-
гра ди мул ти кул тур но дру штво су пот пу но про па ли.“36 Сви 
су зна ли да је она то ре кла ми сле ћи пре све га на ислам. За-
то је, због шо ка ко ји је та из ја ва иза зва ла јер је ру ши ла вла-
да ју ћу ,,мул ти-кул ти’’ док три ну, мо рао да ре а гу је пред сед-
ник Не мач ке Кри сти јан Волф ко ји је при знао да Мер ке ло ва 
ми сли ла на ислам, ис ти чу ћи да је ислам део Не мач ке као и 
ју да и зам и хри шћан ство.37 Мер ке ло ва је то из ја ви ла ок то бра 
2010. го ди не. Не ду го за тим и пред сед ник бри тан ске вла де се 
из ја снио по том пи та њу. Бри тан ски пре ми јер Деј вид Ка ме рон 
ре као је да нас да се мул ти кул ту ра ли зам у Бри та ни ји по ка зао 
не у спе шним и да би га тре ба ло за ме ни ти ја сним осе ћа јем на-
ци о нал ног иден ти те та ко ји је отво рен за све. На ко га је шеф 
вла де Ка ме рон ми слио ви ди се из сле де ћег ци та та: „Он да је 
на ја вио оштри ји став пре ма гру па ма ко је про мо ви шу ислам-
ски екс тре ми зам, на го ве стив ши да ће би ти сма ње на из два-
ја ња из др жав не ка се му сли ман ским ор га ни за ци ја ма ко је не 
чи не ни шта да би се су прот ста ви ле екс тре ми зму.“38

И на кра ју до шла је из ја ва тре ће нај ва жни је зе мље у 
ЕУ- Фран цу ске. Пред сед ник Фран цу ске Ни ко ла Сар ко зи је 
10.2.2011.39 ка зао та ко ђе да је мул ти кул ту ла ри зам у Фран цу-
ској про пао, исто оно што је 5 ме се ци пре ње га ре кла Мер ке-
ло ва. И Сар ко зи је као и Ка ме рон био из ри чит ис ти чу ћи да се 
мо ра ство ри ти „фран цу ски ислам а не ислам у Фран цу ској.“40 
Али они ко ји су по ми си ли да ће ова за јед нич ка ак ци ја три 
нај моћ ни ја функ ци о не ра ЕУ до ве сти до про ме не по ли ти ке а 
са мим тим и по ли тич ке на у ке, грд но су се пре ва ри ли. Упр-
кос ис ти ца њу да је мул ти кул ту ра ли зам мр тав у сво јим су зе-
мља ма на ста ви ли са мул ти кул тур ном по ли ти ком. Иден тич-
но су на ста ви ли да се по на ша ју и по ли ти ко ло зи. И дан-да нас 

36 Исто, стр. 18.
37 Исто.
38 Танјуг, 5. 2. 2011.
39 http://www.english.rfi.fr/france/20110228fillonwarnsagainstislamdebate (до-

ступ но 1. 3. 2011.)
40 Исто.
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нај ве ћи број ра до ва ко ји се ба ве по ли тич ким по сле ди ца ма 
ре ли ги ја го во ре о то ме како су све ре ли ги је исте. И да у осно-
ви у ре ли ги ја ма ни је мо гу ће тра жи ти узро ке по тен ци јал них 
су ко ба. Али се ипак оти шло ко рак да ље. Ако се код ре ли ги ја 
ипак ви ди не што што мо же да ре ме ти ме ђу вер ски мир, он да 
је то зло у по тре ба ве ре за ко је са ма дог ма у свом чи стом ви ду 
ни је кри ва.

Ка кве то по ли тич ке по сле ди це има нaјбоље се ви ди из 
из ја ве ко ју је 18.2.2014. дао Фран соа Оланд, чо век ко ји је на 
ме сту пред сед ни ка ре пу бли ке сме нио по ме ну тог Сaрк озија. 
При ли ком по се те па ри ској џа ми ји где је одао по част због 
70.000 му сли ма на ко ји су по ги ну ли у фран цу ској вој сци у 
Пр вом свет ском ра ту и 16.000 по ги ну лих у дру гом Оланд је 
ка зао: ,,Ислам је у пот пу но сти ком па ти би лан с фран цу ским 
ври јед но сти ма, а овим из ра жа вам по што ва ње пре ма по ги ну-
лим вој ни ци ма и пре ма ци је лој на ци ји. Ни ко ни ка да не сми је 
да бу де жр тва мал тре ти ра ња и ра си зма због сво је вје ро и спо-
ве сти.»41

Оста ви мо са да по стра ни про це ну о ком па ти бил но сти 
исла ма са фран цу ским вред но сти ма, не го узми мо са мо у об-
зир чи ње ни цу да је ово из го во рио нај од го вор ни ји чо век др-
жа ве чи ја се реч слу ша а на ред бе из вр ша ва ју. По ово ме ислам 
је ова кав-ка кав је у скла ду са фран цу ским прав ним по рет-
ком и на чи ном жи во та. Али са мо три го ди не ра ни је Олан дов 
прет ход ник Сар ко зи ре као је не што са свим су прот но. А и 
ње го ва реч се мо ра ла по што ва ти. Про блем је очи гле дан. Или 
Оланд или Сар ко зи ни су у пра ву. Исти ауто не мо же у истом 
мо мен ту ићи из Па ра ћи на и за Ниш и за Бе о град. Ов де се де-
ша ва упра во то. Фран цу ска не зна шта хо ће. И ни је уоп ште 
бит но ко је у пра ву, већ је бит но то да та ква по ли ти ка во ди 
зе мљу у про паст. То нај бо ље по ка зу је у ка квој се кон фу зи ји 
на ла зи За пад ко ји не зна шта хо ће.

У ис тој та квој кон фу зи ји се на ла зе и ње го ви по ли ти ко-
ло зи. Они су до Сар ко зи ја пи са ли са мо ова ко ка ко се сви ђа 
Олан ду.42 По сле Сар ко зи ја су се ма ло за ми сли ли, али ни су 

41 „Оланд одао по част му сли ма ни ма“, Вијестионлине, 18.02.2014, http://www.
vijesti.me/svijet/olandodaopocastmuslimanimaclanak179997 (до ступ но 1. 
3.2011.).

42 Осим рет ких из у зе та ка нпр. Ale xan dre Del Val le, GuerresContrel’Europe,Bo
snieKosovoTchétchenie. Edi tion des Syrtes, Pa ris, 2000. или Jean-Pi er re Pe ron-
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ме ња ли ста во ве. Сад их је Оланд охра брио да пи шу као и до 
са да. За то ни је чу до што је ге не рал ни став по ли тич ке на у ке 
да она са да сма тра да је ре ли ги ја ипак за не мар љи ва по ли тич-
ка чи ње ни ца, за то је пред мет Ре ли ги ја и по ли ти ка уве ден у 
на став ни план Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је, о че му смо 
ра ни је го во ри ли. Али, ко ли ко је то ва жно ви ди се из по да тка 
да је у пи та њу из бор ни пред мет. И чак и са да се сма тра да 
ре ли ги ја не мо же иза за ва ти ра то ве, ка ко нам го ре су ге ри ше 
слу жбе ни ма те ри јал Стејт де парт ма на о су шти ни 11.9.43

Због све га то га је ре тич ки зву че ре чи То ни ја Бле ра, ко је 
су и би ле по вод за овај текст. То ни Блер са да у уло зи сло бод-
ног стрел ца ка же не што са свим дру го. А то пот пу но про ти-
ву ре чи по ли ти ци ко ју је во дио док је био пре ми јер. Ти ме про-
ти ву ре чи и из ја ви Фра но са Олан да ко ји је је дан од глав них 
европ ских парт не ра ње го ве зе мље.

За то ни је чу до што по ме ну ти Сти вен Кетл ка же да је по-
ли тич ка на у ка иг но ри са ла ре ли ги ју. То иг но ри са ње је ре зул-
ти ра ло про ма ша ји ма по ли ти ко ло га у ана ли зи по тен ци јал них 
рат них ка па ци те та ре ли ги ја. За то зву чи по хвал но за срп ску 
по ли ти ко ло ги ју што Кетл кон ста ту је да је ча со пис По ли ти-
ко ло ги ја ре ли ги је ко ји се штам па у Бе о гра ду , по да ту му по-
ста ња пр ви ча со пис у све ту по све ћен тој на у ци.44 Исто вре ме-
но ци ти ра: ‘’ве за из ме ђу ре ли ги је и по ли ти ке је тек ту ско ро 
из ни кла као но ва на у ка у све ту по ли тич ких на у ка.’’45

За сам крај тек ста на во ди мо су штин ски ва жне Бле ро ве 
ре чи: ‘’Екс тре ми сти оправ да ва ју уби ја ње у име Бо га. Ово је 
сра мот но пер вер ти ра ње ве ре.’’46 За што су ове ре чи су штин-
ски ва жне? За то што Блер, оно што ви ди и оно про тив че га би 
с пра вом да се бо ри, по ку ша ва да про ту ма чи на на чин ко ји је 
упра во и оне мо гу ћио успе шну бор бу про тив вер ског екс тре-
ми зма. Он ка те го рич ки по ла зи од ста ва да они ко ји уби ја ју 
у име Бо га, на осно ву вер ског уче ња на ко је се по зи ва ју, на 

cel-Hu goz, LeradeaudeMahomet, Li eu Com mun, Pa ris, 1983.
43 Поглeдати нпр. јед ног од нај при зна ти јих фран цу ских струч ња ка за по ли тич ки 

ислам Oli vi er Roy, ThefailureofpoliticalIslam, Har vard Uni ver sity Press, Cam-
brid ge, Mass., 1994.

44 Ste ven Ket tell, исто.
45 Mi ro ljub Jev tic, “Po li ti cal Sci en ce and Re li gion“, Politics andReligion 1/2007, 

Vol. 1, Bel gra de, стр. 63. Ов де ци ти ра но пре ма Ste ven Ket tell, исто.
46 То ни Блер, исто.
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то не ма ју пра ва. То би тре ба ло да зна чи да он то ли ко по зна је 
ре ли ги је да мо же би ти са свим си гу ран у тач ност сво јих ре-
чи. Ако по гле да мо ње го ву би о гра фи ју ви ди мо да је сту ди рао 
пра во, а да се ни кад те мељ но ни је ба вио ре ли ги ја ма,47 осим 
ти ме да је био им пре си о ни ран не ким ан гли кан ским све ште-
ни ком ко ји му је про бу дио ин те рес за вер ска пи та ња. И исто 
та ко да је ре ли ги о зан на хри шћан ски на чин.48 Али хри шћан-
ство је јед на ре ли ги ја, а не све ре ли ги је. Да би се до не ла та-
ко ка те го рич ка оце на мо ра ју се по зна ва ти све ре ли ги је. А не 
ви ди се из би о гра фи је да је про у ча вао њи хо ве ори ги нал не 
из во ре. Он по сту па као Ма хат ма Ган ди ко ји је ре као ‘’не на-
си ље је су шти на свих ре ли ги ја.’’49 Али ка да су Ган ди ја пи-
та ли да ли је Бха га вад-Ги та, све та књи га хин ду и зма, из вор 
ње го ве прак се не на си ља Ган ди је ре као: He... Но ви за вет ме је 
на у чио вред но сти ма па сив ног от по ра. Ка да сам чи тао ,,Бе се-
ду на го ри’’, та кве сти хо ве као што су ‘He чи ни зло’ и ‘Ко те 
уда ри по де сном обра зу обр ни му и дру ги’ или ‘Љу би те не-
при ја те ље сво је, бла го си љај те оне ко ји вас ку ну, чи ни те до-
бро они ма ко ји вас мр зе,мо ли те се бо гу за оне ко ји вас го не’ 
на шао сам по твр ду сво ме ми шље њу та мо где сам га нај ма ње 
оче ки вао. Ги та је про ду би ла мо ја убе ђе ња, а Тол сто је во ‘Цар-
ство не бе ско je у те би’ да ло им је ко на чан об лик.”50 За што је 
то та ко нај бо ље по ка зу је ин диј ска све та књи га Ги та. Она је 
упра во су прот но од оно га што твр ди Блер, од но сно до зво ља-
ва уби ство и сма тра га чак ве о ма бо го у год ним, нор мал но под 
од ре ђе ним усло ви ма, а не увек. Нпр, ,,чо век се ра ђа у скла ду 
са жи вот ним де лат но сти ма и по што за вр ши са јед ним тер ми-
ном вр ше ња де лат но сти, при мо ран је да умре да би се ро дио 
за сле де ћи. На тај на чин, круг ро ђе ња и смр ти се окре ће је дан 
за дру гим без осло бо ђе ња. Овај круг не под сти че не по треб-
но уби ја ње, кла ње и рат. Али у исто вре ме на си ље и рат су 
не из бе жни чи ни о ци у људ ском дру штву ра ди одр жа ва ња ре-
да и за ко на.’’51 Или: “Сва ко ко ра ди у са ве сно сти Кр сне под 
упут ством Над-ду ше или Вр хун ске бо жан ске лич но сти чак и 

47 http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Blair#Education
48 Исто.
49 Ово је нат пис на Ган ди је вом спо ме ни ку у бло ку 45 на Но вом Беoграду.
50 Ци ти ра но пре ма: Ду шан Си мић, Ганди, На род на књи га, Бе о град, 1984. стр. 

46.
51 БхагавадГита ка ква је сте, Га ру да За греб, не да ти ра но, стр. 62.
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ако уби ја уства ри то не чи ни. Ако вој ник уби је по за по ве сти 
ви шег офи ци ра ни је под ло жан пре су ди, али ако уби је по вла-
сти том на хо ђе њу си гур но ће би ти осу ђен пре ма за ко ну.”52 Рат 
ће се пре ма Ги ти во ђе во ди ти за осва ја ње све та.’’“Ду жност 
кша три је је да за шти ти гра ђа не од свих вр ста по те шко ћа и 
због тог раз ло га тре ба да при ме ни на си ље у од го ва ра ју ћим 
слу ча је ви ма ра ди ре да и за ко на. За то је ње гов за да так да по-
бе ди вој ни ке не при ја тељ ских кра ље ва и та ко по мо ћу ре ли-
ги о зних прин ци па за вла да чи та вим све том.”53 Пре ма то ме 
ја сно је да на осно ву ста во ва Ги те уби ја ње љу ди под од ре ђе-
ним усло ви ма ни је ,,сра мот но пер вер ти ра ње ве ре’’, ка ко ка же 
Блер. Већ је упра во пра ва ве ра. А за бра на уби ја ња ка да се за 
то стек ну усло ви би ла би упра во, то што Блер ве ли, пер вер-
ти ра ње ре ли ги је. Да кле, сво јим тек стом Блер чи ни две ства-
ри: јед ну до бру, дру гу ло шу. До бра је јер ука зу је да вер ски 
ра то ви мо гу би ти ста вр ност 21. ве ка и ти ме лу па ша мар по-
ли ти ко ло зи ма ко ји у свом огром ном бро ју то ни су пред ви де-
ли. А ло ша јер опет ука зу ју ћи, да ако се то де си он да то ни је 
ре ли ги ја већ пер вер ти ра ње ве ре, са ве ту је по ли ти ко ло зи ма да 
опет фал си фи ку ју чи ње ни це из стра ха да не бу ду оп ту же ни 
од све моћ них по ли ти ча ра за вер ску не то ле ран ци ју.

Литература

Ale xan dre Del Val le, GuerresContrel’Europe,BosnieKo
sovoTchetchenie,Edi tion des Syrtes, Pa ris, 2000. 

Алек сис де То квил, ОдемократијиуАмерици, Из да вач-
ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар-
лов ци, Но ви Сад, 2002. 

БхагавадГита каквајесте, Га ру да, За греб, б.г.
Вијестионлине
Ду шан Си мић, Ганди, На род на књи га, Бе о град, 1984.
Ian In ner ho fer, „A Short Por tra it of the De ve lop ment of the 

‘Po li ti cal Sci en ce of Re li gion’ in the Ger man-spe a king 
Co un tri es“, Политикологијарелигија, 1/2008, вол. 2.

Jean-Pi er re Pe ron cel- Hu goz, LeradeaudeMahomet, Li eu 
Com mun, Pa ris, 1983. 

52 Исто, стр. 624.
53 Исто, стр. 67.



MирољубЈевтић ВЕРСКИРАТОВИУXXIВЕКУ?

196

Mi ro ljub Jev tic, „Po li ti cal Sci en ce and Re li gion”, Полити
кологијарелигије,бр. 1/2007 .

Ми ро љуб Јев тић, “Po si tion of Pre si dent and Re li gion wit-
hin Po li ti cal System of 

USA, Политикологијарелигије, бр. 2/2007, вол. 1.
Ми ро љуб Јев тић, „Вер ско и ет нич ко у по ли тич ком жи-

во ту Ср би је 19 ве ка“, Српска политичкамисао, бр. 
3-4/2006.

Мiroljub Jev tic, “Con fes si o nal Ele ment of In ter et hnic Con-
flict in Yougo sla via”, OnReligionintheBalkans,edi ted 
by Dra go ljub Djor dje vic, YUNIR and 

Ivan Ha dji ski, Nis and So fia, 2013.
Ми ро љуб Јев тић, „По лит ко рект ност и екс тре ми зам“, 

Свободнајамисл,бр. 7-8/2006 (1569) Мо сква 
Ми ро љуб Јев тић, „Мул ти кул тур но дру штво и ре ли ги-

ја“, Српскаполитичкамисао, бр. 3/2011.
Не да Вал чић-Ла зо вић, „Де мо кра ти ја је про ма ши ла 

циљ“, НИН, 30.4.2009.
Oli vi er Roy, ThefailureofpoliticalIslam, Har vard Uni ver-

sity Press, Cam brid ge, Mass., 1994.
Paul-Hen ri Thiry, Ba ron d’Hol bach,Christianismedévoilé,

Pa ris, 2006.
Са мјел Хан тинг тон,Сукобцивилизацијаипреобликива

њесветскогпоретка, ЦИД, Под го ри ца, 2000.
TheNetwork of Terrorism, pro du ced by the U.S. De part-

ment of Sta te, s. a.
То ни Блер, „Уби ја ње у име Бо га је тра ге ди ја“, Да

нас, 30.1.2014. Бе о град. http://www.danas.rs/dana
srs/svet/globus/ubijanje_u_ime_boga_ je_tragedija.12.
html?news_id=275356 (До ступ но 4.2.2014.)

Ste ven Ket tell, “Has Po li ti cal Sci en ce Ig no red Re li gion?”,
PS:PoliticalScience&Politics,Vol.45,бр. 01/2012.

Френ сис Фу ку ја ма, Крај историје и последњи човек, 
ЦИД, Под го ри ца, 1997.

https://www.ip sa.org/hi story/pro lo gue
http://www.ipsa.org/researchcommittees/aboutrc 
http://www.ip sa.org/re se arch-com mit te es/rc list/RC43
http://www.bbc.co.uk/news/world-euro pe-11559451
http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Tony_Bla ir#Edu ca tion 



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.2/2014,год.Xvol.20 стр.177197

197

MiroljubJevtic

RELIGIOUSWARSINXX1CENTURY
FAILURESOFPOLITICALSCIENCE

Re su me

Themostimportanttaskofpoliticalscienceistodetermine
weaknessesthatmaycausedegradationofthepoliticalsystems.
Warsarecertainlythemostimportantchallengesthatfacepoli
tical systems .Becauseof that,anticipatepossiblewars ismost
importanttaskofpoliticalscience.Anticipatewarsmeanstode
terminewhatcancausethosewars.Thegeneralattitudeofpoli
ticalscienceisthatreligionscannotcausewars,becausereligi
onsarereadytodisappear.Thisarticleshowsthatthisattitude
ofpoliticalscienceiswrong.Religionsarenotdying,contrary
everywherewe see their revival. Therefore revitalized religion
becomeoneof themost important factorofpolitics.Having in
mindthatreligionscontainsignificantconflictcapacitiesitexists
possibilityoftransformationofthosecapacitiesintoreligiousof
warsinthe21stcentury.
Keywords:PoliticalScience,Mistakes,Religions,ReligiousWars,

PoliticalSystems.

 Овај рад је примљен 18. ма ја 2014. године а прихваћен за штампу на  
састанку Редакције 18. јула 2014. године.





199

УДК 336.74

Пре глед ни рад

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST

Година X, vol. 20
Број 2/2014.
стр. 199-217

199

* Струч ни са рад ник за са рад њу са ве ли ким прав ним ли ци ма, Еуро банк АД 
Бе о град.

ИванаВ.Пешић*

КАД ПРЕД НО СТИ ПОСТАНУ 
НЕДОСТА ЦИ: ПРИ МЕР 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ВА ЛУ ТЕ – ЕВРА

Са же так

У ра ду се ана ли зи ра ути цај за јед нич ке ва лу те – евра на 
кри зу Европ ске мо не тар не уни је. Има ју ћи у ви ду да се ком
плек сност кри зе у евро зо ни огле да у уза јам ном про жи ма њу 
ви ше об ли ка кри за, нео п ход но је са гле да ти и њиховe за јед
нич ке од ли ке са ци љем да се ука же на је дан од нај ва жни јих, 
ако не и нај ва жни ји аспект европ ске кри зе – ор ган ску кри зу 
са мог евра. Ко ри шће њем ана ли тич косин те тич ког при сту
па, кри тич ки су раз ма тра не ра ни је по твр ђе не пред но сти 
уво ђе ња евра са ци љем да се по ка же у ко јој ме ри су те пред
но сти по ста ле не до ста ци. Ана ли за ду го роч ног трен да ко
ри шће на је за аде кват ну ин тер пре та ци ју ма кроеко ном ских 
и фи нан сиј ских ин ди ка то ра, док је син те за по сто је ће ли
те ра ту ре ко ри шће на у ци љу пот по ре ауто ро вог кри тич ког 
раз ма тра ња. Уво ђе ње евра је ди рект но и ин ди рект но до при
не ло кон вер ген ци ји це на фи нан сиј ских ак ти ва и зна чај ном 
по ве ћа њу пре ко гра нич ног фи нан си ра ња у окви ру евро зо не. 
Ме ђу тим, кон вер ген ци ја це на фи нан сиј ских ак ти ва и по зи
тив на пер цеп ци ја ин ве сти то ра при кри ва ла је или ума њи ва ла 
ствар не ри зи ке ко ји се ба зи ра ју на еко ном ским фун да мен
ти ма, што је у крај њој ли ни ји има ло за ре зул тат по гор ша
ње би лан са ба на ка, тј. ин ве сти то ра, на јед ној стра ни, те 
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за па да ње у ду жнич ку кри зу зе ма ља при ма о ца ка пи та ла, на 
дру гој стра ни. Та ко ђе, уво ђе ње евра има ло је зна ча јан ути цај 
на до дат но по ве ћа ње еко ном ског дис ба лан са из ме ђу зе ма
ља чла ни ца евро зо не. Кроз до дат ни раст ин траре ги о нал не 
раз ме не за хва љу ју ћи за јед нич кој ва лу ти, не ке чла ни це мо не
тар не уни је до дат но су по гор ша ле сво ју плат ноби лан сну 
по зи ци ју. На и ме, по ве ћа ни пре ко гра нич ни при лив ка пи та ла 
услед ни ских ка мат них сто па имао је де ли ми чан ути цај на 
раст ре ал них за ра да, раст ин фла ци је и ре ал ну апре си ја ци ју у 
зе мља ма при ма о ци ма ка пи та ла, чи ме je до дат но угрожeна 
њи хо ва плат ноби лан сна по зи ци ја и кон ку рент ност.
Кључ не ре чи: за јед нич ка ва лу та, кри за, евро зо на, пре ко гра

нич ни то ко ви ка пи та ла, фи нан сиј ска ин те гра
ци ја.

За јед нич ка ва лу та евро уве де на је у оп ти цај са пу но оп-
ти ми зма у по гле ду да ље ин те гра ци је зе ма ља Европ ске уни је. 
Мо не тар на уни ја зна чи ла је не са мо сле де ћи ко рак ка ду бљој 
ин те гра ци ји ње них чла ни ца већ и исто риј ску пре крет ни цу 
у да љем раз во ју Европ ске уни је. Као основ на пред ност уво-
ђе ња за јед нич ке ва лу те ис ти ца но је бу ду ће по бољ ша ње еко-
ном ских пер фор ман си зе ма ља евро зо не што је у крај њој ин-
стан ци тре ба ло да во ди ка ве ћој ма кро е ко ном ској ста бил но-
сти и бо љој ефи ка сно сти за јед нич ког тр жи шта. Ме ђу тим, са 
из би ја њем кри зе у евро зо ни по че ло је пре и спи ти ва ње основ-
них по сту ла та Европ ске мо не тар не уни је (ЕМУ), а са мим 
тим и за јед нич ке ва лу те ко ја пред ста вља ње ну око сни цу.

Кри за евро зо не је сте ком плек сан фе но мен с об зи ром 
да пред ста вља мул ти пли ка ци ју раз ли чи тих кри за ко је су у 
крај њој ин стан ци до ве ле до ду жнич ке кри зе по је ди них зе-
ма ља. На јед ној стра ни, кри за у Грч кој нај при бли жни је по-
твр ђу је хи по те зу о ду го роч ној нео др жи во сти фи нан си ра ња 
по тро шње, тј. тр го вин ског де фи ци та и бу џет ског де фи ци та 
пу тем екс тер ног за ду жи ва ња. На дру гој стра ни, кри за у Ир-
ској ор ган ски ко ре спон ди ра са хи по те зом фи нан сиј ске не-
ста бил но сти и кла сич ном бан кар ском кри зом. Пу ца ње тзв. 
“ба ло на це на” на хи по те кар ном тр жи шту, ко ји је у прет ход-
ном пе ри о ду на стао услед екс пан зи је јеф ти них хи по те кар-
них кре ди та, ну жно до во ди до гу би та ка у бан кар ском сек то-
ру и кри зе фи нан сиј ског си сте ма. Иако је кри за нај пре из би ла 
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у на из глед ма лој зе мљи по пут Грч ке, за хва љу ју ћи con ta gion 
ефек ту, кри за се бр зо про ши ри ла и на чи та ву ЕУ до во де ћи у 
пи та ње оп ста нак са ме ЕМУ и озбиљ но пре и спи ти ва ње да ље 
суд би не за јед нич ке ва лу те.

Кри за у Европ ској уни ји је у кра њој ин стан ци еска-
ли ра ла фун да мен тал ни про блем уну тра шње не рав но те же у 
окви ру са ме Уни је ко ји се огле да у зна чај ном дис ба лан сну 
еко ном ских пер фор ман си из ме ђу зе ма ља чла ни ца. По ла зе-
ћи од основ не по став ке да је кри за Европ ске уни је у осно ви 
ком би на ци ја кри зе не рав но те же плат ног би лан са и бан кар-
ске кри зе, ко ја је еска ли ра ла у ду жнич ку кри зу, кри зу кон-
ку рент но сти и ва лут ну кри зу, нео п хо дан је кри тич ки осврт 
на по тен ци јал ну уло гу за јед нич ке ва лу те у на стан ку кри зе. 
Чла нак ће би ти по де љен у две це ли не. У пр вом де лу, аутор ће 
се освр ну ти на ефек те уво ђе ња за јед нич ке ва лу те на фи нан-
сиј ску ин те гра ци ју, док ће дру ги део би ти по све ћен ефек ти-
ма за јед нич ке ва лу те на еко ном ску ин те гра ци ју. Ути цај евра 
на фи нан сиј ску ин те гра ци ју би ће ана ли зи ран кроз кон вер-
ген ци ју це на др жав них об ве зни ца и ин тен зи тет пре гра нич-
них то ко ва ка пи та ла, док ће се ути цај за јед нич ке ва лу те на 
еко ном ску ин те гра ци ју ана ли зи ра ти кроз ин тра-ре ги о нал не 
тр го вин ске то ко ве. За кљу чу је се да је уво ђе ње евра до при-
не ло за не ма ри ва њу фун да мен тал них ри зи ка у про це су ин ве-
сти ра ња и кре ди ти ра ња што је ре зул ти ра ло у ло шим фи нан-
сиј ским пла сма ни ма и по гор ша њу би лан са ба на ка на јед ној 
стра ни, док је на дру гој стра ни ова кав сце на рио до при нео 
пре ко мер ном за ду жи ва њу по је ди них зе ма ља. Та ко ђе, осим 
што пре ко гра нич ни то ко ви ка пи та ла пре ва зи ла зе обим тр-
го вин ских то ко ва уну тар евро зо не, ин тен зи ви ра ње ка пи тал-
них то ко ва има ло је за по сле ди цу и про ду бљи ва ње раз ли ка у 
кон ку рент но сти из ме ђу чла ни ца евро зо не.

1. Фи нан сиј ска ин те гра ци ја и про бле ми са 
ин траре ги о нал ним то ко ви ма ка пи та ла

У еко ном ској и фи нан сиј ској ли те ра ту ри се као основ-
ни по ка за те љи ни воа фи нан сиј ске ин те гра ци је углав ном на-
во де кон вер ген ци ја це на фи нан сиј ских ак ти ва и ин тен зи тет 
пре ко гра нич них то ко ва ка пи та ла (cross bor der ca pi tal flows). 

Уво ђе ње за јед нич ке ва лу те до при но си ја ча њу фи нан-
сиј ске ин те гра ци је, пре све га, кроз ели ми ни са ње ва лут ног 
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ри зи ка и сма ње ње тран сак ци о них тро шко ва. То ком 90-тих 
го ди на про шлог ве ка, ва лут ни ри зик био је јед на од нај зна чај-
них ком по нен ти ин тра-ре ги о нал ног, тј. ин тра-ЕУ тр жи шног 
ри зи ка, и то на ро чи то код ду го роч них уго во ра.1 До дат но, то-
ком 90-тих го ди на ва лут ни ри зик био је зна ча јан огра ни ча ва-
ју ћи фак тор за ин ве сти то ре.2

Осим ели ми на ци је ва лут ног ри зи ка, уво ђе ње за јед-
нич ке ва лу те до при но си ја ча њу фи нан сиј ске ин те гра ци је и 
кроз сма ње ње тран сак ци о них тро шко ва. Сма ње ње тран сак-
ци о них тро шко ва има зна чај ну уло гу у по спе ши ва њу ка пи-
тал них то ко ва јер ће, због ни жих тран сак ци о них тро шко ва, 
ин ве сти то ри ра ди је би ра ти еур ски де но ми но ва не ак ти ве 
уме сто не-еур ских ак ти ва. Са ели ми на ци јом пре ми је за оче-
ки ва ни ва лут ни ри зик, уз до дат но сма ње ње тран сак ци о них 
тро шко ва, на фи нан сиј ским тр жи шти ма до ла зи до кон вер-
ген ци је це на фи нан сиј ских ак ти ва. У сми слу порт фо лио оп-
ти ми за ци је од стра не ин ве сти то ра ова ко ујед на че не ак ти ве у 
по гле ду це на и ри зи ка мо гу по ста ти ла ко за мен љи ве јед на за 
дру гу. Као што је Лејн (La ne) ис та као, за јед нич ка ва лу та ути-
че на из јед на ча ва ње при но са еур ски де но ми но ва них ак ти ва 
чи не ћи их на тај на чин суб сти ту ти ма.3

Освр ну ће мо се на ана ли зу ко ју су спро ве ли Кур да сие, 
Ни ко лас и Фи лип Мар тин (Co e ur da ci er, Ni co las, and Phi lip pe 
Mar tin). Пре ма њи хо вом ис тра жи ва њу, уво ђе ње евра је има ло 
ути цај и на тран сак ци о не тро шко ве и на тро шко ве суб сти ту-
ци је. Они су у свом ра ду иден ти фи ко ва ли два основ на ефек та 
фи нан сиј ске ли бе ра ли за ци је: уни ла те рал ну и пре фе рен ци-
јал ну ли бе ра ли за ци ју. Ре зул та ти до ко јих су ови ауто ри до-
шли по ка зу ју да су тран сак ци о ни тро шко ви код ин ве сти ра-
ња у еур ске об ве зни це ма њи за 17%, док су ови тро шко ви код 
др жа ња оста лих еур ских ак ти ва ма њи за 14%. Ово сма ње ње 
тро шко ва ва жи за ин ве сти то ре ко ји до ла зе из тре ћих зе ма ља, 
тј. зе ма ља из ван евро зо не и пред ста вља ефе кат уни ла те рал-

1 Gi or gio De San tis, Ge rard Bru no, Pi er re Hil lion, “Port fo lio Cho i ce and Cur rency 
Risk In si de and Out si de the EMU”, Swe dish Eco no mic Po licy Re vi ew, no 6, 1999, 
pp. 87-116.

2 Jean-Pi er re Dant hi ne, Fran ce sco Gi a vaz zi, Ernst-Lud wig Von Thad den, “Euro pean 
fi nan cial mar kets af ter EMU: a first as ses sment”, Na ti o nal bu re au of eco no mic re
se arch, no 8044, 2000.

3 Phi lip R. La ne, “The real ef fects of Euro pean mo ne tary union”, The Jo ur nal of Eco
no mic Per spec ti ves, vol. 20, no 4, 2006, p. 47-66.
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не фи нан сиј ске ли бе ра ли за ци је. Ме ђу тим, за ин ве сти то ре из 
са ме евро зо не по сто ји и до дат но сма ње ње тран сак ци о них 
тро шко ва од 10% до 17% код др жа ња оста лих еур ских ак ти-
ва, док је ин ве сти ра ње у еур ске об ве зни це јеф ти ни је за 27% 
до 30%. С об зи ром да се овај ефе кат од но си на ин ве сти то ре 
из евро зо не, ова кав до дат ни ефе кат ин ден ти фи ко ван је као 
ефе кат пре фе рен ци јал не фи нан сиј ске ли бе ра ли за ци је. Та ко 
су по ме ну ти ауто ри из ра чу на ли да се уку пан ефе кат за ин ве-
сти то ре у окви ру евро зо не огле да у јеф ти ни јем др жа њу еур-
ских об ве зни ца за 150%, док је уште да код др жа ња оста лих 
еур ски де но ми но ва них ак ти ва око 45%.4

Пре ко гра нич но кре та ње ка пи та ла пред ста вља дру ги 
аспект фи нан сиј ске ин те гра ци је. Пре ма Европ ској цен трал-
ној бан ци, ин тен зи ви ра ње пре ко гра нич них то ко ва ка пи та-
ла има не ко ли ко по зи тив них ефе ка та.5 Пр во, пре ко гра нич но 
кре та ње ка пи та ла омо гу ћу је по де лу ри зи ка из ме ђу зе ма ља. 
Дру го, при лив јеф ти ног стра ног ка пи та ла по зи тив но ути-
че на ин ве сти ци је, по ве ћа ње про из вод ње и еко ном ски раст. 
Тре ће, стра не ин ве сти ци је по зи тив но ути чу на раст про дук-
тив но сти у зе мљи до ма ћи ну и кроз тран сфер зна ња. Че твр то, 
пре ко гра нич но кре та ње ка пи та ла има и ин ди рект не си нер-
гет ске ефек те ко ји про из и ла зе из ку му ла тив ног ја ча ња кор-
по ра тив не и фи нан сиј ске ди сци пли не на на ци о нал ном и за-
јед нич ком ни воу.

Уво ђе ње евра има ло је ди рек тан ути цај на по ве ћа ње 
пре ко гра нич них то ко ва ка пи та ла у окви ру евро зо не, пре 
све га, кроз ели ми ни са ње ва лут ног ри зи ка, сма ње ње тран-
сак ци о них тро шко ва и сма ње ња ка мат них сто па, али и кроз 
хар мо ни за ци ју по ли ти ка. Бланк и Буш (Blank and Buch) су 
при ме ном гра ви та ци о ног мо де ла у ана ли зи ме ђу на род них 
то ко ва ка пи та ла по твр ди ли да по сто ји зна ча јан по зи ти ван 
ути цај евра на пре ко гра нич ну ди стри бу ци ју бан кар ских ак-
ти ва. Кур да сие и Мар тин си (Co e ur da ci er and Martinсу) та ко ђе 
до шли до ре зул та та да је евро имао зна ча јан ути цај на раст 
пре ко гра нич ног фи нан си ра ња у окви ру евро зо не.6 Уво ђе ње 

4 Ni co las Co e ur da ci er, Phi lip pe Mar tin, “The ge o graphy of as set hol dings: Evi den ce 
from Swe den”, Sve ri ge sRik sbank Wor king Pa per Se ri es, No 202, 2007.

5 Euro Area cross-bor der fi nan cial flows, ECB Monthly bul le tin, Fe bru ary 2012.
6 Blank, Sven, Cla u dia M., Buch, “The euro and cross-bor der ban king: evi den ce 

from bi la te ral da ta”, Com pa ra ti ve Eco no mic Stu di es, vol. 49, no 3, 2007, pp. 389-
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је дин стве не бан кар ске ли цен це 1989. го ди не кроз дру гу бан-
кар ску ди рек ти ву је до ве ло до кон вер ген ци је у фи нан сиј ском 
за ко но дав ству и ре гу ла ци ји у свим зе мља ма чла ни ца ма уни-
је, док је са уво ђе њем евра 1999. го ди не обез бе ђен и до дат ни 
под сти цај фи нан сиј ској ин те гра ци ји кроз ели ми на ци ју ва-
лут ног ри зи ка.7 Осим то га, ја ча њу фи нан сиј ске ин те гра ци је 
до при не ла су и спа ја ња, тј. мер џе ри и акви зи ци је у бан кар-
ском сек то ру.8

1.1. Кон вер ген ци ја це на фи нан сиј ских ак ти ва 
– слу чај др жав них об ве зни ца

С об зи ром да су др жав не об ве зни це по мно го че му спе-
ци фич не у од но су на дру ге фи нан сиј ске ак ти ве, у ли те ра ту-
ри се су сре ћу об ја шње ња да, због по сто ја ња пре ми је ко ја се 
ба зи ра на фун да мен тал ним ри зи ци ма, др жав не об ве зни це 
не мо гу по ста ти пер фект ни суб сти ту ти у окви ру евро зо не 
па са мим тим по сто је раз ли ке у при но си ма чак и код гру пе 
нај ква ли тет ни јих из да ва о ца об ве зни ца услед ри зи ка ли квид-
но сти ко ји се при том ме ња у за ви сно сти од тр жи шне сег-
мен та ци је.9 До дат но, фи нан сиј ска ин те гра ци ја као по сле ди ца 
уво ђе ња евра има за по сле ди цу сма ње ње про сто ра за ди вер-
зи фи ка ци ју ри зи ка.10

Ме ђу тим, уво ђе ње евра не са мо да је има ло ефек те на 
кон вер ген ци ју це на др жав них об ве зи ца у окви ру евро зо не, 
већ је та кон вер ген ци ја от по че ла још у го ди на ма при пре ма 
за уво ђе ње за јед нич ке ва лу те. На осно ву зва нич них ста ти-
стич ких по да та ка ко је об ја вљу је Еуро стат11, ка мат не сто пе 
на др жав не об ве зни це са ро ком до спе ћа 10 го ди на по ка за ле 
су знат ну ди вер ген ци ју још у пе ри о ду при пре ме за уво ђе ња 

410.
7 Fran klin, Al len, Thor sten, Beck, Ele na, Car let ti, Phi lip R. La ne, Dirk Scho en ma ker, 

Wolf Wag ner, “Cross-Bor der Ban king in Euro pe: Im pli ca ti ons for Fi nan cial Sta bi-
lity and Mac ro e co no mic Po li ci es”, Cen tre for Eco no mic Po licy Re se arch, Lon don, 
2011, p. 2.

8 Ibid.
9 Jean-Pi er re Dant hi ne, Fran ce sco Gi a vaz zi, Ernst-Lud wig, Von Thad den, “Euro pean 

fi nan cial mar kets af ter EMU: a first as ses sment”, Na ti o nal bu re au of eco no mic re
se arch, n. 8044, 2000.

10 Ro ber to Blan co, “Euro area go vern ment se cu ri ti es mar kets: for mar ket fun cti o-
ning”, BIS Pa pers, No12.

11 Euro stat Da ta ba se.
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евра. Та ко, на при мер, де сет го ди на пре уво ђе ња евра го ди-
шња ка ма та на грч ке др жав не об ве зни це из но си ла је 23.27%, 
док је 2000. го ди не ка мат на сто па све де на на 6.10% са тен ден-
ци јом да љег па да у на ред них пет го ди на на ре корд них 3.59% 
у 2005. го ди ни. Сли чан тренд при су тан је и код Шпа ни је где 
је, од 1993. го ди не ка да је при нос на др жав не об ве зни це из-
но сио 10.21%, до шло до кон ти ну и ра ног па да при но са у на-
ред ним го ди на ма. Та ко је 1999. го ди не при нос на шпан ске 
др жав не об ве зни це из но сио 4.73% а већ до 2005. го ди не при-
нос на об ве зни це опао је на ре корд них 3.39%. Слу чај Ита ли је 
та ко ђе по твр ђу је те зу о кон вер ген ци ји це на об ве зни ца. На-
и ме, при нос на др жав не об ве зни це Ита ли је је 1993. го ди не 
из но сио 11.19%, да би у на ред ним го ди на ма имао кон стан тан 
опа да ју ћи тренд до сти гав ши 4.73% 1999. го ди не, а на кон уво-
ђе ња евра при нос је до дат но опао до сти гав ши ни во од 3.56% 
у 2005. го ди ни. У слу ча ју Пор ту га ла си ту а ци ја је слич на, тј. 
при нос на др жав не об ве зни це имао је опа да ју ћи тренд, са 
9.71% ко ли ко је из но сио у 1993. го ди ни, при нос је до сти гао 
ни во од 3.56% 1999. го ди не, а по том ре корд них 3.44% у 2005. 
го ди ни.

Ме ђу тим, да би се раз у мео уку пан ефе кат уво ђе ња евра 
на кон вер ген ци ју це на, тј. при но са на др жав не об ве зни це, нео-
п ход но је до дат но са гле да ти фак то ре ко ји се у фи нан сиј ској 
ли те ра ту ри сма тра ју ре ле вант ним за фор ми ра ње це на об ве-
зни ца: кре дит ни ри зик, ри зик ли квид но сти и тзв. скло ност ка 
пре у зи ма њу ри зи ка (risk pre mi um). Сва ки од ових ри зи ка но-
си тзв. пре ми ју за ри зик ко ја ула зи у ко нач ну це ну об ве зни ца. 
Кре дит ни ри зик под ра зу ме ва ри зик да ће зе мља ду жник, тј. 
из да ва лац др жав них об ве зни ца у од ре ђе ном тре нут ку до спе-
ти у ста ње бан кро та, од но сно ста ње не спо соб но сти да ис пла-
ти оба ве зе по из да тим об ве зни ца ма. Ра ди кван ти фи ко ва ња 
ове вр сте ри зи ка нај че шће се у об зир узи ма ју јав ни дуг, бу-
џет ски де фи цит и де фи цит плат ног би лан са зе мље из да ва о ца 
об ве зни ца. Ри зик ли квид но сти је дру ги зна ча јан еле мент код 
фор ми ра ња це на об ве зни ца и за ви си од оби ма по ну де др жав-
них об ве зни ца и ли квид но сти тр жи шта. Тре ћи фак тор ко ји 
ути че на ви си ну пре ми је др жав них об ве зни ца од но си се на 
ри зик ко ји су ин ве сти то ри спрем ни да при хва те. У овом де лу 
ће мо па жњу по све ти ти кре дит ном ри зи ку ко ји пред ста вља и 
основ ни, тј. нај ва жни ји ри зик код сва ког кре ди ти ра ња.
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При сту па ње мо не тар ној уни ји ства ра по зи тив ну пер-
цеп ци ју ин ве сти то ра пре ма зе мљи чла ни ци и ти ме ин ди-
рект но ути че на пот це њи ва ње ри зи ка ко ји се ба зи ра ју на еко-
ном ским фун да мен ти ма. Шпи гел (Spi e gel) је у сво јој ана ли зи 
иден ти фи ки вао сле де ће ефек те уво ђе ња за јед нич ке ва лу те: 
ефе кат на ду жни ка ко ји је до вео до то га да се при сту па њем 
мо не тар ној уни ји по ве ћа ва кре дит на спо соб ност ду жни ка у 
очи ма кре ди то ра, за тим ефе кат кре ди то ра ко ји се од но си на 
по зи тив ну пер цеп ци ју ду жни ка да се за ду жу је код кре ди то-
ра из евро зо не, и на кра ју, дво стру ки ефе кат ко ји се од но си 
на пер цеп ци ју да се при сту па њем мо не тар ној уни ји по бољ-
ша ва фи нан сиј ска ин тер ме ди ја ци ја уко ли ко су и ду жник и 
кре ди тор из евро зо не.12

Иако др жав не об ве зни це чла ни ца евро зо не ни ка да ни-
су по ста ле пер фект ни суб сти ту ти, то ком де це ни је пре кри зе 
до шло је знат ног ујед на ча ва ња њи хо вих це на. Тек у пе ри о ду 
не по сред но пре из би ја ња кри зе фи нан сиј ска тр жи шта по че ла 
су да пер це пи ра ју ре ал не ри зи ке што је ство ри ло при ти сак на 
це не об ве зни ца. Са екс трем ним по гор ша њем ма кро-еко ном-
ских по ка за те ља Грч ке, тр жи ште је ре а го ва ло кроз по ве ћа-
ње це на до дат ног за ду жи ва ња. Пре ма зва нич ној ста ти сти ци 
Еуро стат-а13, при нос на грч ке об ве зни це је са 5.17% у 2009. 
го ди ни по рас тао на 9.09% 2010. го ди не и ре корд них 15.75% 
у 2011. го ди ни! Слич но су ин ве сти то ри ре а го ва ли и у слу-
ча ју кри зе у Ир ској где је при нос на др жав не об ве зни це са 
5.74% у 2010. го ди ни по рас тао на 9.60% у 2011. го ди ни. Са 
на ја ва ма да ће у на ред ном пе ри о ду фи нан сиј ску по моћ мо-
жда за тра жи ти и дру ге зе мље по пут Пор ту га ла, Шпа ни је и 
Ита ли је, до шло је до тр жи шног при ти ска и на це ну др жав-
них об ве зни ца ових зе ма ља. Та ко је ка ма та на др жав не об ве-
зни це Пор ту га ла по ра сла са 5.40% ко ли ко је из но си ла 2010. 
го ди не на 10.24% у 2011. го ди ни, док је у Шпа ни ји и Ита ли ји 
овај раст био сла би јег ин тен зи те та. Упра во ова кво по на ша-
ње ин ве сти то ра не по сред но пре из би ја ња грч ке ду жнич ке 
кри зе, го во ри у при лог то ме да су у ду го го ди шњем пе ри о ду 
пре из би ја ња европ ске кри зе фи нан сиј ска тр жи шта пот це њи-
ва ла фун да мен тал не ри зи ке по је ди них зе ма ља што је има ло 

12 Mark M. Spi e gel, “Mo ne tary and fi nan cial in te gra tion in the EMU: push or 
pull?”, Re vi ew of In ter na ti o nal Eco no mics, 2009, vol. 17, no 4, pp. 751-776.

13 Euro stat Da ta ba se.
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за по сле ди цу лак ше при хва та ње ри зич ни јих пла сма на. Иако 
је у го ди на ма пре из би ја ња кри зе би ла по зна та чи ње ни ца да 
не ке зе мље ни су стрикт но по што ва ле про пи са не кри те ри ју-
ме, пре све га, у по гле ду бу џет ског де фи ци та и спољ ног ду га, 
ин ве сти то ри су ра до пре у зи ма ли кре дит ни ри зик и ин ве сти-
ра ли у об ве зни це чак и не сол вент них др жа ва по пут Грч ке. 
На осно ву зва нич не ста ти сти ке Еуро стат-а14, грч ки де фи цит 
плат ног би лан са кон ти ну и ра но је ра стао у го ди на ма пре кри-
зе. При ме ра ра ди, плат но би лан сни де фи цит Грч ке по рас тао 
је са 6.8% бру то до ма ћег про из во да (БДП-а) ко ли ко је из но-
сио 2003. го ди не на 13.6% БДП-а у 2009. го ди ни. Тр го вин ски 
де фи цит Грч ке имао је сли чан тренд те је са 13.1% БДП-а ко-
ли ко је из но сио у 2003. го ди ни, до сти гао вред ност од 18.9% 
БДП-а у 2008. го ди ни. И бу џет ски де фи цит Грч ке по ве ћа вао 
се на сли чан на чин у го ди на ма пре кри зе: са ни воа од 5.6% 
БДП-а у 2003. го ди ни, грч ки бу џет ски де фи цит по ве ћан је на 
9.8% у 2008. го ди ни и ре корд них 15.6% у 2009. го ди ни. Осим 
на ве де них по ка за те ља и бру то др жав ни дуг Грч ке по ве ћа вао 
се из го ди не у го ди ну у по сма тра ном пе ри о ду. Та ко је ни во 
др жав ног ду га по ве ћан са 97.4% БДП-а ко ли ко је из но сио у 
2003. го ди ни, на 112.9% БДП-а у 2008. го ди ни.

Као што слу чај др жав них об ве зни ца по ка зу је, ства ра-
ње мо не тар не уни је има ло је осим ди рект них и ин ди рект не 
ефек те на кон вер ген ци ју це на фи нан сиј ских ак ти ва. Пот це-
њи ва ње ре ал ног кре дит ног ри зи ка услед по зи тив не пер цеп-
ци је ин ве сти то ра у по гле ду при сту па ња од ре ђе не зе мље у 
мо не тар ној уни ји до ве ло је до пре ко мер ног ин ве сти ра ња у 
ло ше ак ти ве као што су об ве зни це зе ма ља чи ји еко ном ски 
фун да мен ти ни су по ка зи ва ли до вољ ну кре дит ну спо соб ност. 
То је у крај њој ли ни ји до ве ло до ду жнич ке кри зе у Грч кој на 
јед ној стра ни, уз исто вре ме но по гор ша ње би лан са ба на ка у 
зе мља ма ин ве сти то ра, на дру гој стра ни. 

1.2. Пре ко гра нич но фи нан си ра ње  
и con ta gion ефе кат

Ели ми ни са ње ва лут ног ри зи ка, сма ње ње тран сак ци о-
них тро шко ва и ни ске ка мат не сто пе не сум њи во су има ли 
ути цај на ве ли ки ин тен зи тет пре ко гра нич ног кре та ња ка пи-

14 Euro stat Da ta ba se.



Ива на В. Пе шић КАД ПРЕД НО СТИ ПО СТА НУ НЕ ДО СТА ЦИ

208

та ла у окви ру ЕУ. Кон вер ген ци ја ка мат них сто па услед фи-
нан сиј ске ин те гра ци је до ве ла је до оба ра ња ка мат них сто па, 
пре све га, у зе мља ма пе ри фе ри је. У пе ри о ду од 1990-1995. 
го ди не и у пе ри о ду од 1996-2001. го ди не, тзв. spread (не то 
мар ги на или за ра да) опа ла је са 3.9% на 2.8% у овим зе мља-
ма, док је не то мар ги на у за пад ним зе мља ма оста ла ско ро 
кон стант на.15 На тај на чин су не ке чла ни це евро зо не по пут 
Грч ке и Ир ске се би обез бе ди ле лак при ступ јеф ти ним кре-
ди ти ма.

Иако се при ли ви стра ног ка пи та ла сма тра ју по жељ ним 
јер до при но се по ве ћа њу ин ве сти ци ја, про из вод њи и укуп ном 
ра сту еко но ми је, не до вољ на кон тро ла кре та ња ка пи та ла као 
и ње го во не а де кват но ко ри шће ње мо же има ти из у зет не не-
га тив не ефек те. У слу ча ју евро зо не, од зна ча ја је ука за ти на 
не ко ли ко про бле ма са пре ко гра нич ним то ко ви ма ка пи та ла.

Пр во, ни ске ка мат не сто пе омо гу ћи ле су ве ли ке при ли-
ве ка пи та ла из за пад них зе ма ља у зе мље пе ри фе ри је и док 
су ова кви при ли ви ка пи та ла слу жи ли са фи нан си ра ње бу-
џет ске и јав не по тро шње у Грч кој, ла ка до ступ ност јеф ти них 
хи по те кар них кре ди та у Ир ској до ве ла је до тзв. ства ра ња 
ба ло на це на на хи по те кар ном тр жи шту. 

Дру го, то ко ви ка пи та ла уну тар евро зо не углав ном су 
има ли смер од тзв. зе ма ља је згра (раз ви је них за пад них зе-
ма ља) ка зе мља ма пе ри фе ри је. Фи нан сиј ска ин те гра ци ја не-
сум њи во је има ла ути цај на спа ја ња и акви зи је у бан кар ском 
сек то ру. Ме ђу тим, док су за пад но-европ ске зе мље има ле 
уло гу го ста, зе мље цен трал не и ју го-ис точ не Евро пе би ле су 
ис кљу чи во до ма ћи ни што је до ве ло до то га да бан ке у стра-
ном вла сни штву обез бе ђу ју ско ро 90% кре ди та ре зи ден ти ма 
зе ма ља до ма ћи на, док је овај про це нат у раз ви је ној Евро пи 
све га 30%.16 На овај на чин con ta gion ефе кат до вео је до ла ког 
пре ли ва ња кри зе уну тар евро зо не. 

Тре ће, око три че твр ти не не то стра них ин ве сти ци ја раз-
ви је них за пад них зе ма ља са сто ји из оста лих фи нан сиј ских 
ак ти ва (кре ди ти, об ве зни це, порт фо лио ин ве сти ци је, итд.), 
док се ма ње од јед не че твр ти не од но си на стра не ди рект не 

15 Ju stin, Yifu, Lin, Vol ker Tre ic hel, “The Cri sis in the Euro Zo ne: Did the Euro Con-
tri bu te to the Evo lu tion of the Cri sis?”, The World Bank De ve lop ment Eco no mics 
Vi ce Pre si dency, July 2013.

16 Ibid., p. 3.
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ин ве сти ци је. До дат но, нај ве ћи кре ди то ри зе ма ља пе ри фе ри је 
би ле су бан ке из нај ра зви је ни јих еко но ми ја евро зо не : Фран-
цу ске и Не мач ке. Пре ма зва нич ној ста ти сти ци не мач ке цен-
трал не бан ке17, стра не ди рект не ин ве сти ци је чи ни ле су све га 
18.7% укуп них не то стра них ин ве сти ци ја Не мач ке у 2009. го-
ди ни. Ин ве сти ци је у кре ди те, де по зи те и стра не ва лу те чи-
ни ле су 37.5%, док на порт фо лио ин ве сти ци је от па да 34.3% 
не то стра них ин ве сти ци ја. Слич на струк ту ра при сут на је 
и код фран цу ских ба на ка. Пре ма по да ци ма фран цу ске цен-
трал не бан ке18, стра не ди рект не ин ве сти ци је у 2009. го ди ни 
чи ни ле су све га 23.3% укуп них фран цу ских не то стра них 
ин ве сти ци ја. Ин ве сти ци је у кре ди те, де по зи те и стра не ва-
лу те чи ни ле су у ис тој го ди ни 23.9% укуп них не то ин ве сти-
ци ја док на пор то лио ин ве сти ци је от па да 43.4%. Пре ма зва-
нич ној ста ти сти ци Бан ке за ме ђу на род на по рав на ња (БИС)19, 
нај ве ћи стра ни по ве ри о ци Грч ке на кра ју тре ћег квар та ла 
2010. го ди не, би ле су Фран цу ска са 33.1% и Не мач ка са око 
25% што ку му ла тив но чи ни ско ро 60% укуп них оба ве за Грч-
ке пре ма стра ним по ве ри о ци ма. Пре ма истом из во ру, нај ве-
ћи по ве ри о ци Шпа ни је у истом пе ри о ду би ле су Не мач ка са 
22% и Фран цу ска са 20.4% од укуп ног из но са оба ве за пре ма 
стра ним по ве ри о ци ма. Слу чај Пор ту га ла је не што дру га чи ји 
где су по ве ри о ци из Шпа ни је има ли уче шће од 33.7% а од-
мах за тим Не мач ка и Фран цу ска са 15.1% и 14.2% уче шћа у 
укуп ним фи нан сиј ским оба ве за ма Пор ту га ла пре ма стра ним 
по ве ри о ци ма. Иако кри за у Ир ској има дру га чи је узро ке у од-
но су на кри зу у Грч кој, за јед нич ки еле мент за ове две зе мље 
је сте упра во лак при ступ јеф ти ним кре ди ти ма. Иако је нај-
ве ћи по је ди нач ни фи нан сиј ски по ве ри лац ове зе мље Ве ли ка 
Бри та ни ја ко ја не при па да мо не тар ној уни ји, али чи ни 27.6% 
укуп них ир ских оба ве за пре ма стра ним по ве ри о ци ма, зна-
чај но је и уче шће Не мач ке ко је из но си 25.6%, док на Фран цу-
ску от па да 9.6%. 

На осно ву на ве де них по да та ка мо гу ће је за кљу чи ти да ће 
по ве ћа ње за ду же но сти уз кон стант но по гор ша ње ма кро-еко-
ном ских по ка за те ља и оп тлат ног ка па ци та та до ве сти до бан-

17 Bun des bank Sta ti stics.
18 Ban que de Fran ce Sta ti stics.
19 Bank of In ter na ti o nal Set tle ments.
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кро та ду жни ка, што ауто мат ски зна чи и по гор ша ње ак ти ве 
ба на ка на дру гој стра ни, тј. у зе мљи кре ди то ра. С об зи ром да 
и ду жник и по ве ри лац при па да ју евро зо ни, не ми нов но је ауто-
мат ско пре ли ва ње кри зе, тј. из ра же ни ји је con ta gion ефе кат. 

2. Еко ном ска ин те гра ци ја и про бле ми  
уну тра шње не рав но те же у евро зо ни

Уво ђе ње евра има ло је за циљ и по ве ћа ње ме ђу соб-
не тр го ви не из ме ђу зе ма ља чла ни ца, пре све га, за хва љу ју-
ћи ели ми на ци ји ва лут ног ри зи ка и сма ње њу тран сак ци о них 
тро шко ва. Ефек ти уво ђе ња за јед нич ке ва лу те на ин тра-ре ги-
о нал ну тр го ви ну у ве ли ком оби му су ис тра же ни у еко ном-
ској ли те ра ту ри. Је дан од нај че шће ци ти ра них ауто ра је сте 
Рос (Ro se) ко ји је, ко ри сте ћи гра ви та ци о ни мо дел, до шао до 
ре зул та та да ће тр го ви на из ме ђу две зе мље ко је ко ри сте исту 
ва лу ту по ра сти тро стру ко не го у слу ча ју ка да сва ка зе мља 
има соп стве ну ва лу ту.20 Ка сни ја број на ис тра жи ва ња по ка-
за ла су да су ти ефек ти ма њи, али сва ка ко зна чај ни. Ми ко, 
Ор до нез и Штајн (Mic co, Ordoñez, and Stein) су на при ме ру 12 
зе ма ља чла ни ца до шли до ре зул та та да је фор ми ра ње мо не-
тар не уни је има ло за по сле ди цу раст би ла те рал не тр го ви не 
од 5% до 10%.21 Ха ри Флам и Ха кан Нордстром (Ha rry Flam 
and Håkan Nordström) су по ка за ли да је ме ђу соб на раз ме на 
уну тар евро зо не у пе ри о ду од 2002-2005. го ди не по ра сла у 
про се ку за 26% у од но су на пе ри од од 1995-1998. го ди не.22 
Шин тра карн (Chin tra karn) је до шао до ре зул та та да зе мље 
ко је има ју за јед нич ку ва лу ту оства ру ју раст ме ђу соб не тр го-
ви не од 9% и 14% у од но су на тр го ви ну из ме ђу зе ма ља ко је 
има ју раз ли чи те ва лу те.23

Иако је ди рек тан ефе кат уво ђе ња евра на по ве ћа ње ме-
ђу соб не раз ме не уну тар евро зо не зна ча јан, ефек ти ни су би-

20 An drew K.. Ro se, “One mo ney, one mar ket: the ef fect of com mon cur ren ci es on 
tra de”, NBER Wor king Pa per, no 7432, De cem ber 1999.

21 Ale jan dro Mic co, Er ne sto Stein, Gu il ler mo Ordoñez, „The cur rency union ef fect on 
tra de: early evi den ce from EMU“, Eco no mic po licy, vol. 18, no 37, Oc to ber 2003, 
pp. 315-356.

22 Ha rry Flam, Håkan Nordström, „Euro ef fects on the in ten si ve and ex ten si ve mar-
gins of tra de“, CE Si fo wor king pa per, no 1881, De cem ber 2006.

23 Pan dej Chin tra karn, „Esti ma ting the Euro Ef fects on Tra de with Pro pen sity Sco re 
Matching“, Re vi ew of In ter na ti o nal Eco no mics, 2008, vol. 16, no 1, pp.186-198.
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ли исти за све зе мље, бу ду ћи да су не ке од зе ма ља бе ле жи ле 
кон ти ну и ра но по ве ћа ње тр го вин ског су фи ци та у ин тра-ре-
ги о нал ној раз ме ни док су дру ге чла ни це бе ле жи ле пот пу но 
су про тан тренд. Не ке од њих су па ра лел но са по ве ћа њем де-
фи ци та/су фи ци та у раз ме ни са оста лим чла ни ца ма евро зо не 
го ди на ма уве ћа ва ле и де фи цит/су фи цит у раз ме ни са тре ћим 
зе мља ма (из ван евро зо не и уоп ште из ван ЕУ), ку му ли ра ју ћи 
на тај на чин уку пан де фи цит/су фи цит у спољ но тр го вин ској 
раз ме ни. Пре ма зва нич ној ста ти сти ци ко ју об ја вљу је Еуро-
стат,24 тр го вин ски де фи цит Грч ке у тр го вин ској раз ме ни са 
оста лим чла ни ца ма евро зо не по рас тао је са 15.478 ми ли о на 
евра у 2001. го ди ни на 23.402 ми ли о на евра 2008. го ди не. На 
дру гој стра ни, тр го вин ски де фи цит у раз ме ни са тре ћим зе-
мља ма, од но сно зе мља ма из ван ЕУ, по рас тао је са 8.542 ми-
ли о на евра 2001. го ди не на 22.445 ми ли о на евра 2008. го ди не. 
Шпа ни ја је, та ко ђе у пе ри о ду од уво ђе ња евра до из би ја ња 
европ ске кри зе, бе ле жи ла кон ти ну и ра но по ве ћа ње тр го вин-
ског де фи ци та, ка ко у раз ме ни са тре ћим зе мља ма, та ко у 
раз ме ни са зе мља ма уну тар ЕУ. Тр го вин ски де фи цит Шпа-
ни је у ин тра-ЕУ раз ме ни по рас тао је са 21.691 ми ли о на евра 
у 2001. го ди ни на 36.441 ми ли о на евра у 2008. го ди ни, док 
је тр го вин ски де фи цит у раз ме ни са зе мља ма из ван ЕУ по-
рас тао са 20.728 ми ли о на евра 2001. го ди не на 58.276 у 2008. 
го ди ни. Слич на тен ден ци ја при сут на је и код Пор ту га ла: тр-
го вин ски де фи цит у ин тра-ре ги о нал ној раз ме ни по рас тао је 
са 11.995 ми ли о на евра у 2001. го ди ни на 19.103 ми ли о на евра 
у 2008. го ди ни, док је тр го вин ски де фи цит у раз ме ни са тре-
ћим зе мља ма по рас тао са 5.221 ми ли о на евра у 2001. на 6.244 
ми ли о на евра у 2008. го ди ни. Сли чан тренд при ме тан је и 
код из ве сног бро ја дру гих чла ни ца ЕУ. 

С дру ге стра не, не ке чла ни це ЕУ су на кон уво ђе ња евра 
го ди на ма бе ле жи ле кон ти ну и ра ни раст су фи ци та у ме ђу соб-
ној раз ме ни са оста лим чла ни ца ма ЕУ. Та ко је, при ме ра ра ди, 
Не мач ка по ве ћа ла ин тра-ЕУ тр го вин ски су фи цит са 55.547 
ми ли о на евра у 2001. на 109.896 ми ли о на евра у 2008. Исто-
вре ме но, Не мач ка је по ве ћа ва ла су фи цит и у раз ме ни са зе-
мља ма из ван ЕУ ко ји је са 39.948 ми ли о на евра у 2001 го ди ни. 
по рас тао на 67.629 ми ли о на евра у 2008. го ди ни. Слич но Не-

24 Euro stat Da ta ba se.
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мач кој, Хо лан ди ја је у ин тра-ре ги о нал ној раз ме ни по сти гла 
по ве ћа ње су фи ци та у ин тра-ЕУ раз ме ни са 84.507 ми ли о на 
евра у 2001. Го ди ни на 152.316 ми ли о на евра у 2008. го ди ни. 
С дру ге стра не, Хо лан ди ја је зе мља ко ја у раз ме ни са парт-
не ри ма из ван ЕУ бе ле жи ла кон ти ну и ра ни де фи цит ко ји је са 
59.700 ми ли о на евра у 2001. го ди ни по рас тао на 113.575 ми ли-
о на евра у 2008. го ди ни. Ме ђу тим, бит но је на по ме ну ти да је 
Не мач ка зе мља ко ја кон ту и ра но бе ле жи су фи цит у раз ме ни и 
са тре ћим зе мља ма те да њен уку пан спољ но тр го вин ски су-
фи цит ре флек ту је ве о ма кон ку рент ну еко но ми ју ко ја се, пре 
све га, за сни ва на не-ифла тор ној и ста би ли за ци о ној еко ном-
ској по ли ти ци. 

Ра ди раз у ме ва ња про бле ма уну тра шње не рав но те же у 
окви ру евро зо не, нео п ход но ус по ста ви ти ве зу из ме ђу то ко ва 
ро ба и то ко ва ка пи та ла. Та кав при ступ омо гу ћу је иден ти фи-
ка ци ју не ко ли ко кључ них не до ста та ка евро зо не.

Пр во, ели ми ни са ње ва лут ног ри зи ка и хар мо ни за ци ја 
по ли ти ка у окви ру евро зо не до при не ла је ра сту пре ко гра-
нич ног фи нан си ра ња од 40%, али се овај раст не мо же у пот-
пу но сти об ја сни ти ра стом ме ђу соб не тр го вин ске раз ме не.25 
Ни ске ка мат не сто пе на кон уво ђе ња евра има ле су ути цај на 
сна жан ин тен зи тет пре ко гра нич ног кре та ња ка пи та ла. Ме-
ђу тим, је дан од про бле ма са ко јим се евро зо на су о чи ла је сте 
тај што је је раст пре ко гра нич ног фи на си ра ња по оби му био 
ве ћи од ра ста ко ји се мо же при пи са ти тр го вин ским то ко ви-
ма, тј. кре та њу ро ба и услу га. 

Дру го, кон ти ну и ра ни раст де фи ци та у ин тра-ре ги о нал-
ној раз ме ни код по је ди них чла ни ца, те су фи ци ту код дру гих, 
об ја шња ва се уну тра шњим дис ба лан сом у окви ру са ме ЕУ 
ко ји, пре све га, од сли ка ва раз ли ке у кон ку рент но сти. Ме ђу-
тим, ово пи та ње до дат но отва ра по ле ми ку узро ка ин тра-ЕУ 
не рав но те же. По што је ва лут ни ри зик ели ми сан уво ђе њем 
за јед нич ке ва лу те, про дук тив ност као ме ра кон ку рет но сти 
до би ја на зна ча ју. И док се пад кон ку рент но сти у зе мља ма 
пе ри фе ри је де ли мич но мо же при пи са ти ра сту за ра да ко ји 
пре ва зи ла зи ни во про дук тив но сти, при ли ви пре ко гра нич-
ног ка пи та ла у ове зе мља ма та ко ђе су мо гли до при не ти ра-

25 Seb nem Ka le mli-Oz can, Eli as Pa pa i o an nou, José-Lu is Peydró, „What li es be ne ath 
the euro‘s ef fect on fi nan cial in te gra tion? Cur rency risk, le gal har mo ni za tion, or 
tra de?“, Jo ur nal of In ter na ti o nal Eco no mics, 2010, vol. 81, no. 1, pp. 75-88.
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сту ре ал них за ра да. На и ме, при ли ви стра ног ка пи та ла има-
ју ути цај на по ве ћа ње ре ал них за ра да што во ди ка по ве ћа њу 
ин фла ци је и ре ал ној апре си ја ци ји у др жа ви при ма о цу ка пи-
та ла што за крај њи ре зул тат има по гор ша ње ње не плат но-
би лан сне по зи ци је и сма ње ње кон ку рент но сти. Ис тра жу ју ћи 
ути цај пре ко гра нич ног при ли ва ка пи та ла на кон ку рент ност, 
Га бриш Ху берт и Кар стен Шта јер (Ga brish Hu bert and Kar
sten Sta e hr) су до шли до ре зул та та да је ди вер гент но кре та ње 
тро шко ва за ра да из ме ђу зе ма ља се ве ро-за пад не Евро пе и зе-
ма ља цен трал не и ју го-ис точ не Евро пе у пе ри о ду пре кри зе, 
де ли мич но ре зул тат пре ко ра нич ног кре та ња ка пи та ла од пр-
вих ка дру гим зе мља ма.26

Ин тен зи ви ра ње пре ко гра нич них то ко ва ка пи та ла тре-
ба ло је да има ути цај на по на ша ње и ин ве сти то ра и на ак те ре 
мо не тар не по ли ти ке: за пр ве је бит на чи ње ни ца да ве ћи ни-
во фи нан сиј ске ин те гра ци је чи ни евро зо ну атрак тив ни јом 
за ин ве сти ра ње на јед ној стра ни, али ума њу је мо гућ ност за 
ди вер зи фи ка ци ју порт фо лиа, док је за ак те ре за јед нич ке по-
ли ти ке бит на чи ње ни ца да ја ча фи нан сиј ска ин те гра ци ја зах-
те ва опре зни ју и ја чу су пер ви зи ју.27 

Уво ђе ње евра не сум њи во је има ло по зи тив не ефек те 
на фи нан сиј ску и еко ном ску ин те гра ци ју у окви ру евро зо-
не. Осим ди рект них ефе ка та као што су ели ми на ци ја ва лут-
ног ри зи ка и сма ње ње тран сак ци о них тро шко ва, ин ди рект-
ни ефек ти ко ји се ге не рал но до во де у ве зу са кре и ра њем по-
зи тив не пер цеп ци је у по гле ду мо бил но сти ка пи та ла уну тар 
евро зо не, хар мо ни за ци јом по ли ти ка и ја ча њем за јед нич ке 
ре гу ла ти ве, има ли су до дат ни ути цај на ја ча ње ин те гра ци је. 
Кон вер ген ци ја це на фи нан сиј ских ак ти ва, сни жа ва ње ка мат-
них сто па и ин тен зи ви ра ње то ко ва ка пи та ла у окви ру евро 
зо не ре зул тат су ди рект них и ин ди рект них ефе ка та уво ђе ња 
за јед нич ке ва лу те. Упра во се у ин ди рект ним ефек ти ма на-
ла зе мо жда и нај ве ћи не до ста ци мо не тар не уни је. Пре све га, 
по зи тив на пер цеп ци ја ин ве сти то ра, ко ја се ве зу је за члан ство 

26 Ga brisch Hu bert, Kar sten Sta e hr, „The Euro Plus Pact: Com pe ti ti ve ness and Cross-
Bor der Ca pi tal Flows in the EU Co un tri es“, ECB Wor king Pa per, no 1650, March 
2014.

27 Mar cel Fratzscher, „Fi nan cial mar ket in te gra tion in Euro pe: on the ef fects of EMU 
on stock mar kets“, In ter na ti o nal Jo ur nal of Fi nan ce & Eco no mics, 2002, vol. 7, no 
3, pp. 165-193.
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од ре ђе не зе мље у мо не тар ној уни ји, има ла је за по сле ди цу 
при кри ва ње или не до вољ но кван ти фи ко ва ње ри зи ка ко ји су 
ве за ни за еко ном ске фун да мен те што је охра бри ва ло кре ди-
ти ра ње не до вољ но сол вент них зе ма ља. До дат но, ин тен зи-
ви ра ње ка пи тал них то ко ва ни је би ло про пра ће но до вољ ном 
ни ти аде кват ном ре гу ла ти вом и су пер ви зи јом фи нан сиј ског 
сек то ра. Па ра лел но са ли бе ра ли за ци јом ка пи тал них то ко ва 
од ви јао се и про цес ви ше го ди шњег уда ља ва ња не ких зе ма-
ља (по пут Грч ке) од основ них кри те ри ју ма из Ма стрих та у 
по гле ду ма кро-еко ном ских по ка за те ља. С то га је уво ђе ње за-
јед нич ке ва лу те, осим по зи тив них ефе ка та у по гле ду ин те-
гра ци је, исто вре ме но учи ни ло евро зо ну знат но осе тљи ви јом 
на кре дит не шо ко ве, што је зах те ва ло и ја чу су пер ви зи ју на 
оба ни воа: на ци о нал ном и за јед нич ком.28 

И док се у еко ном ској исто ри ји ве ли ки број фи нан сиј-
ских кри за упра во ве зу је за ли бе ра ли за ци ју то ко ва ка пи та ла, 
кри за у евро зо ни пред ста вља ком плек сни ји фе но мен. Иако 
је до при нос уво ђе ња за јед нич ке ва лу те у на ста ја њу кри зе 
еви ден тан, кри за у евро зо ни се ипак не мо же у пот пу но-
сти при пи са ти фи нан сиј ском еле мен ту. Ра ди ус по ста вља ња 
аде кват них ме ха ни за ма за пре ва зи ла же ње по сто је ће кри зе 
нео п ход но је раз у ме ва ње не са мо ње них узро ка већ и ње не 
ди на ми ке. У том сми слу, нај а де кват ни ји при ступ да љем из-
у ча ва њу кри за ну жно мо ра да укљу чи три кључ на еле мен та: 
еко ном ски, фи нан сиј ски и по ли тич ки еле мент.

Ли те ра ту ра

De San tis, Gi or gio, Bru no, Ge rard, Pi er re, Hil lion, “Port-
fo lio Cho i ce and Cur rency Risk In si de and Out si de the 
EMU”, Swe dish Eco no mic Po licy Re vi ew, no 6, 1999.

Dant hi ne, Jean-Pi er re, Fran ce sco Gi a vaz zi, Ernst-Lud wig, 
Von Thad den, “Euro pean fi nan cial mar kets af ter EMU: 
a first as ses sment”, Na ti o nal bu re au of eco no mic re se
arch, n. 8044, 2000.

La ne, Phi lip R. “The real ef fects of Euro pean mo ne tary 
union”, The Jo ur nal of Eco no mic Per spec ti ves, no 4, 
2006. 

28 Ibid.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 2/2014, год. X vol. 20 стр. 199217

215

Co e ur da ci er, Ni co las, Phi lip pe Mar tin, “The ge o graphy of 
as set hol dings: Evi den ce from Swe den”, Sve ri ges Rik
sbank Wor king Pa per Se ri es, no 202, 2007.

Euro Area cross-bor der fi nan cial flows, ECB Monthly bul le
tin, Fe bru ary 2012.

Blank, Sven, Cla u dia M. Buch, “The euro and cross-bor-
der ban king: evi den ce from bi la te ral da ta”, Com pa ra ti ve 
Eco no mic Stu di es, vol. 49, no 3, 2007.

Fran klin Al len, Thor sten Beck, Ele na Car let ti, Phi lip R. La-
ne, Dirk Scho en ma ker and Wolf Wag ner: CrossBor der 
Ban king in Euro pe: Im pli ca ti ons for Fi nan cial Sta bi lity 
and Mac ro e co no mic Po li ci es, Cen tre for Eco no mic Po-
licy Re se arch, Lon don, 2011. 

Ro ber to, Blan co, “Euro area go vern ment se cu ri ti es mar kets: 
for mar ket fun cti o ning”, BIS Pa pers, no 12, 2001.

Spi e gel, Mark M., “Mo ne tary and fi nan cial in te gra tion in 
the EMU: push or pull?”, Re vi ew of In ter na ti o nal Eco
no mics, vol. 17, no 4, 2009. 

Ju stin Yifu, Lin, Vol ker Tre ic hel, “The Cri sis in the Euro 
Zo ne Did the Euro Con tri bu te to the Evo lu tion of the 
Cri sis?”, The World Bank De ve lop ment Eco no mics Vi ce 
Pre si dency, July 2012, WPS6127 Pu blic

Ro se, An drew K. “One mo ney, one mar ket: the ef fect of 
com mon cur ren ci es on tra de”, NBER Wor king Pa per, no 
7432, De cem ber 1999.

Mic co, Ale jan dro, Er ne sto Stein, Gu il ler mo, Ordoñez. “The 
cur rency union ef fect on tra de: early evi den ce from 
EMU”, Eco no mic po licy, vol. 18, no 37, Oc to ber 2003. 

Flam, Ha rry, Håkan Nordström, “Euro ef fects on the in ten-
si ve and ex ten si ve mar gins of tra de”, CE Si fo wor king 
pa per, no 1881, 2006.

Chin tra karn, Pan dej, “Esti ma ting the Euro Ef fects on Tra de 
with Pro pen sity Sco re Matching”, Re vi ew of In ter na ti o
nal Eco no mics, vol. 16, no 1, 2008.

Ka le mli-Oz can, Seb nem, Eli as, Pa pa i o an nou, José-Lu is, 
Peydró. “What li es be ne ath the euro’s ef fect on fi nan cial 
in te gra tion? Cur rency risk, le gal har mo ni za tion, or tra-
de?”, Jo ur nal of In ter na ti o nal Eco no mics, vol. 81, no 1, 
2010.



Ива на В. Пе шић КАД ПРЕД НО СТИ ПО СТА НУ НЕ ДО СТА ЦИ

216

Ga brisch, Hu bert, Kar sten Sta e hr, “The Euro Plus Pact: 
Com pe ti ti ve ness and Cross-Bor der Ca pi tal Flows in the 
EU Co un tri es”, ECB Wor king Pa per, no 1650, March 
2014.

Fratzscher, Mar cel, “Fi nan cial mar ket in te gra tion in Euro pe: 
on the ef fects of EMU on stock mar kets”, In ter na ti o nal 
Jo ur nal of Fi nan ce & Eco no mics, vol. 7, no 3, 2002.

Iva na V. Pe sic

WHEN ADVAN TA GES BE CO ME  
DI SA DVAN TA GES:  

CA SE OF COM MON CUR RENCY  EURO

Re su me

This pa per is tre a ting the con tri bu tion of a com mon cur
rency to the cri ses of Euro pean Mo ne tary Union. Be a ring in mind 
that the com ple xity of the Euro zo ne cri sis lays on mul ti pli ca tion 
of se ve ral cri ses, it is ne ces sary to di sco ver the ir com mon ele ment 
in or der to draw at ten tion to one of the most im por tant aspects 
of the Euro pean cri sis  the or ga nic cri sis of the euro. Analytic
synthe tic ap pro ac hes ha ve been used in or der to ob ser ve pre
vi o usly con fir med advan ta ges of com mon cur rency as its di sa
dvan ta ges. Longterm trend analysis has been used for pro per 
in ter pre ta tion of mac roeco no mic and fi nan cial in di ca tors whi le 
synthe sis of the exi sting li te ra tu re was used in or der to sup port 
aut hor’s cri ti cal re a so ning. In tro duc tion of euro has di rectly and 
in di rectly con tri bu ting to the con ver gen ce of fi nan cial as sets pri
ces and to in cre a se of crossbor der flows wit hin the Euro zo ne. 
Ho we ver, be hind the con ver gen ce of fi nan cial as sets pri ces and a 
po si ti ve per cep tion of in ve stors, the re are so me hid den or un de
re sti ma ted risks re la ted to eco no mic fun da men tals, which fi nally 
re sul ted in the de te ri o ra tion of banks’ ba lan ce she ets, on the one 
si de, and over bor ro wing by so me deb tor co un tri es on the ot her 
si de. In ad di tion, the in tro duc tion of com mon cur rency has had a 
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sig ni fi cant im pact on furt her in cre a se of in traim ba lan ces wit hin 
the Euro zo ne. Thro ugh the growth of in trare gi o nal tra de par ti
ally due to in tro du cing of com mon cur rency, so me mem bers of 
the mo ne tary union ha ve wor se ning its cur rent ac co unt po si tion. 
The in cre a sed crossbor der ca pi tal flows due to low in te rest ra
tes par ti ally con tri bu ted to growth of real wa ges, ri sing in fla tion 
and real ap pre ci a tion, which par ti ally con tri bu ted to in cre a se of 
cur rent ac co unt de fi cit and dec re a se of com pe ti ti ve ness. The re
fo re, the com mon cur rency con tri bu ted di rectly and in di rectly to 
the euro zo ne cri sista king pla ce thro ugh dif fe rent chan nels. Ho
we ver, the most sig ni fi cant chan nel was the fi nan cial one, which 
is the best, re flec ted in in ci te ments of cross bor der ca pi tal flows. 
Keywords: com mon cur rency, cri sis, euro zo ne, crossbor der ca

pi tal flows, fi nan cial in te gra tion.

 Овај рад је примљен 18. ју на 2014. године а прихваћен за штампу на  
састанку Редакције 18. јула 2014. године.
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К ВО ПРО СУ О КОН ФЛИК ТО ГЕННОМ 
СОДЕР ЖА НИИ ТЕР РО РИ СТИ ЧЕ СКОЙ  

ДЕ Я ТЕ ЛЬ НО СТИ В ФА ЗЕ  
ЗА РО ЖДЕНИЯ 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОТИВОРЕЧИЙ (ИСТО РИ ЧЕ СКИЙ И 

СО ВРЕ МЕН НЫЙ АНА ЛИЗ СИ ТУ А ЦИИ)

Аннотация

В отличие от многочисленных анализов политического 
и военно-политического противоборства, базирующихся 
на выявлению их причин, изучению самого процесса 
противоборства и изучению возможнестей управления 
этими столкновениями, автор этой статьи базирует 
свой анализ на поводе военного конфликта. Этот важный 
элемент конфликта часто выпадал из поля зрения 
исследователей. В этом ключе рассматриваются все 
события, начиная с сараевского покушения вплоть до 
войны в Косово. Таким образом автор приходит к проблеме 
сущности терроризма и террористической деятельности 
в зарождении конфликта. На многочисленных примерах 
показывается, что террористические организации 
преоделевают национальные границы и консолидируются 
в региональные и глобальные синдикаты. Таким образом 
внутренний эволюционизм современного террора не только 
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не изменил конфликтогенную сущность этого явления, но в 
значительной мере усугубил её. 
Ключевые слова: повод, терроризм, межгосударственные 

противоречия.
Ана ли зи руя мно го чи слен ные слу чаи по ли ти че ско го 

или во ен но-по ли ти че ско го про ти во бор ства ме жду го су дар-
ства ми в ХХ и на ча ле ХХI сто ле тий, ис сле до ва те ли это го 
фе но ме на уде ля ли глав ное вни ма ние вы я вле нию при чин 
по доб ных кол ли зий, изу ча ли сам про цесс про ти во сто я ния, 
изы ски ва ли во змо жно сти и пу ти упра вле ния эти ми столк но-
ве ни я ми. Дан ное об сто я те ль ство спо соб ство ва ло то му, что 
один из эле мен тов струк ту ры по ли ти че ско го кон флик та - его 
пред лог (или по вод), как пра ви ло, вы па дал из по ля зре ния 
ав то ров. Вме сте с тем ре а лии но ве й шей ис то рии не раз под-
чер ки ва ли ва жно сть об ра щ е ния к это му аспек ту со ци о ло гии 
кон флик та, по ско ль ку по вод к кон фрон та ции кон фликт но го 
вза и мо де й ствия сто рон - это не про сто во до ра здел, про хо дя-
щ ий ме жду ла тент ной и ак тив ной фа за ми схват ки по ли ти че-
ских су бъ ек тов. Это еще и гра нь, от де ля ю щ ая не на си лие от 
на си лия в кон флик те. А по ско ль ку в ядер ную эпо ху про бле-
ма при ме не ния на си лия при раз ре ше нии ме жго су дар ствен-
ных про ти во ре чий при о бре та ет но вое зву ча ние, то и от но-
ше ние к фак то рам, спо соб ным про во ци ро ва ть кро во про ли-
тие, пре тер пе ва ет опре де лен ную эво лю цию. На при мер, если 
100 лет на зад ошиб ка че ло ве ка, эк сплу а ти ру ю щ е го во ен ную 
тех ни ку, не мо гла при ве сти к во ен но му кон флик ту ме жду 
стра на ми, то те пе рь (хо тя бы ги по те ти че ски) это впол не во-
змо жно. В кон флик то ло гии су щ е ству ет це лое на пра вле ние 
«во ен но-тех но ло ги че ско го де тер ми ни зма», утвер жда ю щ ее, 
что со вре мен ные во ен ные тех но ло гии, пре вра щ а я сь в са-
мо до вле ю щ ую си лу, спо соб ны са ми яви ть ся при чи ной кон-
флик тов и во йн, а сбои в тех ни ке и опло шно сти пер со на ла 
мо гут по слу жи ть по во да ми к раз вя зы ва нию та ких столк но-
ве ний [1].     

При зна вая в це лом во змо жно сть от но си те ль ной «тех-
но ло ги за ции» при ро ды во зник но ве ния ме жго су дар ствен но-
го кон флик та, не сто ит аб со лю ти зи ро ва ть дан ный фак тор. 
Как и в да ле ком про шлом, кон фликт ме жду глав ны ми су бъ-
ек та ми ми ро вой по ли ти ки име ет от че тли во вы ра жен ную со-
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ци а ль ную су щ но сть. По э то му при чи ны, вы зы ва ю щ ие та кие 
кон флик ты, рав но как и по во ды к ним, бу дут име ть со ци а-
ль ные кор ни. Мно гие из этих явле ний, как уже бы ло от ме-
че но вы ше, под ле жат пе ре о цен ке в на ши дни. В част но сти, 
не вы зы ва ет во зра же ния те зис о том, что тер ро ри сти че ская 
де я те ль но сть оди но чек или ор га ни за ций мо жет по слу жи-
ть по во дом для на ча ла при ме не ния во о ру жен но го на си лия 
в ме жго су дар ствен ном кон флик те. Нор ма тив ной си ту а ци ей 
зде сь при зна ет ся, на при мер, не бе зы звест ное «са ра ев ское по-
ку ше ние» в июне 1914 г., по слу жив шее сти му лом для раз-
вя зы ва ния пер вой общ е ми ро вой во й ны. Есть и дру гие при-
ме ры из ис то рии ХХ сто ле тия. Уби й ство гре че ско го ко ро ля 
Ге ор гия в Са ло ни ках в мар те 1913 г. ста ло по во дом для на ча-
ла Вто рой бал кан ской во й ны. Взры вы в Лон до не в ав гу сте 
1920 г., ус тро ен ные бо е ви ка ми ИРА, спро во ци ро ва ли кро ва-
вую бри та но-ир ланд скую во й ну. Тер ро ри сти че ские вы лаз-
ки бо е ви ков Му су ль ман ской ли ги в Пенд жа бе в мар те 1947 
г. зна ме но ва ли на ча ло ин до-па ки стан ской во й ны. Под ры вы 
оте лей в Ха й фе в ян ва ре 1948 г. уско ри ли раз вя зы ва ние пер-
вой ара бо-изра и ль ской во й ны [2]. В пост би по ляр ную эпо ху 
тер ро ри сти че ская де я те ль но сть ви до и зме ня ет ся. Во-пер вых, 
если в на ча ле и в про дол же нии ХХ сто ле тия основ ной фор-
мой тер ро ра бы ли ак ты оди но чек или глу бо ко за кон спи ри-
ро ван ных за го во рщ и че ских групп, то в на ши дни тер ро ризм 
ин сти ту ци а ли зи ру ет ся, фор ми руя струк ту ры, ко то рые не-
ред ко охва ты ва ют бо ль шие тер ри то рии и мас сы на се ле ния. 
Ти пич ным при ме ром мо жет слу жи ть так на зы ва е мая Ар мия 
осво бо жде ния Ко со во (АОК), став шая по су ти се те вой ор га-
ни за ци ей в Крае и ши ро ко ис по ль зо вав шая тер ро ри сти че-
ские ме то ды бо рь бы про тив серб ско го на се ле ния и ар мии 
Со ю зной Ре спу бли ки Юго сла вии. Во-вто рых, тер ро ризм ин-
тер на ци о на ли зи ру ет ся. Тер ро ри сти че ские и эк стре мистские 
груп пи ров ки пре о до ле ва ют на ци о на ль ные гра ни цы и кон со-
ли ди ру ют ся в ре ги о на ль ные и гло ба ль ные син ди ка ты. Со-
вер шен ным от кры ти ем для ми ро во го со о бщ е ства стал фе но-
мен «Аль-Ка и ды» - вне на ци о на ль но го тер ро ри сти че ско го со-
о бщ е ства ме жду на род но го мас шта ба, спо соб но го про во ди ть 
свою иде о ло гию и осу щ ествля ть «ак ты во зме здия» в лю бой 
точ ке пла не ты че рез мно го чи слен ные фи ли а лы. В-тре ть их, 
тер ро ризм стре ми те ль но те ря ет  иде о ло ги че ское обо сно ва-
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ние и все в бо ль шей ме ре сра щ и ва ет ся с кри ми на ли те том. 
Де я те ль но сть мно гих эк стре мистских и тер ро ри сти че ских 
дви же ний и ор га ни за ций пе ре ста ет вос при ни ма ть ся мас со-
вым со зна ни ем скво зь при зму на ци о на ль но-осво бо ди те ль-
ной или иной со ци а ль ной пас си о нар но сти, а рас це ни ва ет ся 
как три ви а ль ный уго лов ный бан ди тизм. По доб ную ме та-
мор фо зу пе ре жи ли, на при мер, ал бан ские и се ве ро кав каз ские 
се па ра тистские груп пи ров ки. При чем АОК, став шей по сле 
1999 г. пол но цен ной го су дар ствен ной струк ту рой, уда ло сь 
на ла ди ть круп не й ший в Евро пе ка нал тран зи та нар ко ти ков, 
не ле га ль но го ору жия, фа ль ши вых де нег, че ло ве че ских ор га-
нов, и пре вра ти ть этот кри ми на ль ный би знес в глав ную ста-
тью до хо дов для «не за ви си мо го Ко со во». Бы стро уле ту чил ся 
«ура-па три о ти че ский» флер и у бо е ви ков укра ин ских пра во-
ра ди ка ль ных груп пи ро вок, пе ре шед ших к чи сто уго лов ным 
спо со бам бо рь бы с ина ко мы сля щ ей ча стью на се ле ния (мас-
со вые уби й ства и по гро мы в Одес се и Ма ри у по ле). 

Вну трен ний эво лю ци о низм со вре мен но го тер ро ра не 
то ль ко не из ме нил кон флик то ген ную су щ но сть это го явле-
ния, но и в зна чи те ль ной ме ре усу гу бил ее. С од ной сто ро-
ны, иде о ло гия и прак ти ка де й ству ю щ их тер ро ри сти че ских 
ор га ни за ций по-пре жне му ак тив но ис по ль зу ют ся не ко то ры-
ми ме жду на род ны ми ак то ра ми в ин те ре сах про во ци ро ва ния 
си ло во го раз ре ше ния ме жго су дар ствен ных про ти во ре чий. 
При чем не ред ко тер ро ри сти че ские груп пи ров ки ис кус ствен-
но со зда ют ся для этой це ли и вво дят ся в кон фликт в ка че стве 
са мо сто я те ль ной «тре ть ей си лы». Так, общ е и звест но, что бо-
е вые яче й ки АОК бы ли про фи нан си ро ва ны и ор га ни зо ва ны 
Ва шинг то ном спе ци а ль но для то го, что бы ре ак ти ви ро ва ть 
тле ю щ ий вну трен ний ал бан ско-серб ский кон фликт в Ко со-
во и вы зва ть его ин тер на ци о на ли за цию. Про ти во ре чи во мо-
гут бы ть оце не ны и де й ствия «Аль-Ка и ды», так же со здан ной 
на аме ри кан ские де нь ги для бо рь бы с со вет ски ми во й ска ми 
в Аф га ни ста не в 80-е го ды. Имен но тер ро ри сти че ский акт 
этой ор га ни за ции 11 сен тя бря 2001 г. в Нью-Йор ке по слу жил 
ка та ли за то ром для на ча ла ши ро ко мас штаб ной ак ции США и 
НА ТО по во о ру жен но му втор же нию в Пе ред нюю Азию. 

С дру гой сто ро ны, от де ль ные го су дар ства ста ли са ми 
при бе га ть к ис по ль зо ва нию ин стру мен тов тер ро ри сти че ской 
бо рь бы для бо лее ди на мич но го и успе шно го про дви же ния 
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сво их ге о э ко но ми че ских и ге о по ли ти че ских ин те ре сов в раз-
лич ных ре ги о нах ми ра. Вне шне по ли ти че ским ве дом ством и 
спе ци а ль ны ми слу жба ми США раз ра бо та на со о твет ству ю-
щ ая стра те гия так на зы ва е мых «цвет ных ре во лю ций» в тех 
стра нах, ко то рые, по мне нию офи ци а ль но го Ва шинг то на, 
ли бо пред ста вля ют угро зу на ци о на ль ной без о па сно сти Со е-
ди нен ным Шта там, ли бо име ют су щ е ствен ное зна че ние для 
про дви же ния аме ри кан ско го вли я ния в той или иной ча сти 
све та. Це ль стра те гии, если аб стра ги ро ва ть ся от де та лей, со-
сто ит в на си ль ствен ном свер же нии не у год но го по ли ти че ско-
го ре жи ма в стра не и при ве де нии к вла сти ру ко вод ства, ло-
я ль но го За па ду и упра вля е мо му им [3]. Ме то ды и сред ства, 
при ме ня е мые для ре а ли за ции этой ма кро це ли, т. е. так ти ка 
осу щ ествле ния «цвет ных ре во лю ций» схо жа с той, ко то рую 
при ме ня ют тер ро ри сты для устра ше ния сво их оп по нен тов и 
де ста би ли за ции об ста нов ки в го су дар стве. 

Игру обыч но на чи на ют оп по зи ци он но на стро ен ные 
ра ди ка лы, стре мя щ и е ся мо но по ли зи ро ва ть ро ль ин те гра то-
ра общ е ствен но го не до во ль ства. В ре зу ль та те ак тив ной под-
дер жки извне, как пра ви ло, им это лег ко уда ет ся, и дан ные 
си лы ста но вят ся аван гар дом ан ти пра ви те ль ствен но го кон-
фрон та ци он но го дви же ния. Бы стро ми нуя мир ные фор мы 
вы ра же ния про те ста, пу тем тер ро ри сти че ских про во ка ций 
оп по зи ция пе ре хо дит к от кры то му си ло во му про ти во сто я-
нию по ли ти че ско му ре жи му. При этом же сто ко сть и вар вар-
ство, ко то ры ми со про во жда ет ся эта бо рь ба, объ я сня ют ся та-
ки ми ми фо ло ге ма ми, как «осво бо жде ние стра ны от кор рум-
пи ро ван но го ре жи ма» (Ту нис, Укра и на), «де мо кра ти за ция 
эко но ми че ско го и по ли ти че ско го строя» (Тур ция, Кыр гыз-
стан, Гру зия, Сер бия), «свер же ние то та ли тар ной дик та ту ры» 
(Ирак, Ли вия). В ход идут и иные мо ти вы, всег да без от ка зно 
ре зо нан сные и бо ле знен ные для мас со во го и ин ди ви ду а ль-
но го со зна ния и пси хо ло гии лю дей. На при мер, в Егип те и 
Си рии в хо де пер ма нент ных «цвет ных ре во лю ций» ак тив но 
эк сплу а ти ру ет ся те ма меж кон фес си о на ль ных про ти во ре чий 
в стра не. На Укра и не иде й ным ору жи ем тер ро ри стов стал 
уль тра на ци о на лизм. 

Так как эк стре мистские и тер ро ри сти че ские вы лаз ки 
оп по зи ции, есте ствен но, встре ча ют от пор со сто ро ны пра-
ви те ль ства, то на си лие ста но вит ся вза им ным. Ког да чи сло 
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жертв и раз ру ше ний с обе их сто рон на чи на ет ра сти, по ли ти-
че ское ру ко вод ство стра ны обыч но пред при ни ма ет по пыт ки 
уса ди ть оп по нен тов за стол пе ре го во ров и пред ла га ет ула-
ди ть кон фликт мир ным спо со бом. Но эти уси лия не из бе жно 
раз би ва ют ся о чре змер ные ам би ции и кра й ний эго изм про-
ти во по ло жной сто ро ны, тре бу ю щ ей от вла сти «все или ни че-
го». Нес го вор чи во сть и не при ми ри мо сть ра ди ка лов объ я сня-
ет ся про сто - вы й ти из кон флик та им не по зво ля ет «тре тья 
сто ро на» - она же за каз чик и ор га ни за тор гра ждан ско го про-
ти во сто я ния. В слу чае если офи ци а ль ная вла сть ока зы ва ет-
ся си ль нее и на чи на ет те сни ть бо е вые струк ту ры оп по зи ции, 
то «тре тья сто ро на» от кры то вме ши ва ет ся в кон фликт на 
сто ро не «по стра дав ших». Ме то ды, при ме ня е мые при та ком 
вме ша те ль стве - жест кие и ци нич ные. По доб но тер ро ри стам, 
ко то рые при во дят в де й ствие мо щ ные взрыв ные ус тро й ства 
и на хо дят ся при этом на без о па сной дис тан ции, ве ду щ ие ми-
ро вые дер жа вы, во зом нив шие се бя ми ро твор ца ми, ши ро ко 
прак ти ку ют мас со вые ави а ци он ные бом бар ди ров ки и ра кет-
ные уда ры с бо ль шо го рас сто я ния, оста ва я сь вне зо ны по ра-
же ния со сто ро ны во змо жно го про тив ни ка. Так же, как и в 
слу чае с тер ро ри сти че ски ми ак та ми, от этих атак гиб нут не 
то ль ко во ен но слу жа щ ие и пред ста ви те ли вла стей, но и мир-
ное на се ле ние. В ре зу ль та те во ен ной опе ра ции НА ТО про тив 
Со ю зной ре спу бли ки Юго сла вии в 1999 г. по ги бло бо лее 1 
тыс. сол дат и по ли це й ских и 2.5 тыс. гра ждан ских лиц, из них 
89 - де ти [4]. В хо де «во зду шной во й ны» США про тив Ира ка 
в 2003 г. по те ри мир но го на се ле ния со ста ви ли 7.3 тыс. че-
ло век [5]. Ра кет но-бом бо вый на лет ави а ции за пад ных стран 
на Ли вию в 2011 г. унес жи зни 718 че ло век и бо лее 4 тыс. 
бы ло ра не но [6]. Спо со бы ин фор ма ци он но го со про во жде ния 
этих си ло вых ак ций име ют мно го общ е го с тех но ло ги я ми 
пси хо ло ги че ско го тер ро ра. Ми ро вое общ е ствен ное мне ние и 
со зна ние гра ждан кон крет ных го су дарств под вер га ет ся мас-
си ро ван но му и агрес сив но му на ти ску со сто ро ны всех ви-
дов средств ком му ни ка ции, в пер вую оче ре дь элек трон ных. 
За да ча зде сь - три е ди ная: де мо ни зи ро ва ть су щ е ству ю щ ий 
не у год ный по ли ти че ский ре жим, пред ста ви ть оп по зи ци он-
ные си лы жер тва ми по ли ти че ской, эт ни че ской, ре ли ги о зной 
и т. д. дис кри ми на ции, оправ да ть во о ру жен ное вме ша те ль-
ство во вну три по ли ти че ский кон фликт и его пе ре ра ста ние в 
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ме жго су дар ствен ный. Из вест ные ана ло гии на пра ши ва ют ся 
при ана ли зе по ве де ния за пад ных дер жав в пе ри од под го тов-
ки и осу щ ествле ния ин тер вен ци о нистских опе ра ций. На-
при мер, иде о ло ги и бо е ви ки тер ро ри сти че ских ор га ни за ций 
ма ло со от но сят свою де я те ль но сть с су щ е ству ю щ ей в стра не 
пра во вой и ин сти ту ци о на ль ной си сте мой. Тер ро ри сты про-
сто иг но ри ру ют нор мы за ко на и ин сти ту ты го су дар ства. По-
след ние слу чаи ор га ни за ции «гу ма ни тар ных ин тер вен ций» 
со сто ро ны США и НА ТО так же про во ди ли сь в об ход су щ-
е ству ю щ их норм ме жду на род но го пра ва и при поч ти пол-
ном пре не бре же нии ста ту сом ме жду на род ных ме жпра ви те-
ль ствен ных ор га ни за ций. Во о ру жен ные ак ции и втор же ния 
аме ри кан ской ар мии про тив Ре спу бли ки Со ма ли в 1992-1993 
г.г., во йск НА ТО про тив Со ю зной Ре спу бли ки Юго сла вии в 
1999 г. и Ре спу бли ки Ирак в 2003 г. осу щ ествля ли сь без ман-
да та ООН и в на ру ше ние ее Уста ва. При чем де ла ло сь все это 
на ме рен но для то го, что бы из бе жа ть ве то со сто ро ны Рос сии 
и Ки тая, ко то рые мо гли за бло ки ро ва ть сце на рии по сто рон-
не го вме ша те ль ства во вну трен ние кон флик ты в этих го су-
дар ствах. Раз ре ше ние Со ве та Без о па сно сти ООН на про ве-
де ние «ми ро твор че ской мис сии» в Ли ви й ской Джа ма хи рии 
в 2011 г. бы ло фор ма ль ным, так как во й на в этой стра не уже 
ве ла сь аме ри кан ца ми и их со ю зни ка ми. Но да же та ких за-
по зда лых и, по су щ е ству, бес по ле зных ша гов вряд ли сто ит 
ожи да ть от за пад ных стран, уже на ме тив ших но вые объ ек ты 
для «цвет ных ре во лю ций». Се год ня ла тент ное во о ру жен ное 
при сут ствие за ру бе жных сил от ме че но в Си рии и на Укра-
и не, а пе ре ход к от кры то му вме ша те ль ству «тре ть ей си лы» 
во вну трен ние де ла этих стран явля ет ся во про сом вре ме ни. 
Не ис клю че но, что ряд дру гих го су дарств испы та ют мо щ-
ный всплеск вну три по ли ти че ской тур бу лент но сти и ощутят 
на се бе раз ви тие со бы тий по этой же схе ме. Сре ди них мо гут 
ока за ть ся, на при мер, Тур ция или Ар ме ния. В по след нее вре-
мя они про я вля ют уве рен ную са мо сто я те ль но сть в вы бо ре 
при о ри те тов во вне шней по ли ти ке и эко но ми ке. Как ре зу ль-
тат в Тур ции фик си ру ет ся рез кий рост про тест но го дви же-
ния, по до гре ва е мо го про во ка ци он ны ми ак та ми тер ро ри стов 
из исла мистских ор га ни за ций [7]. В ар мян ских ди а спо рах 
по все му ми ру вер бу ют ся и об у ча ют ся ка дры для под го тов-
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ки мас со вых бес по ряд ков и по сле ду ю щ е го ан ти пра ви те ль-
ствен но го пе ре во ро та в ре спу бли ке [8]. 

В лю бом слу чае эк стре мистские и тер ро ри сти че ские 
си лы, не за ви си мо от ме ста и вре ме ни их де й ствия, про ис-
хо жде ния и ха рак те ра иде о ло ги че ско го при кры тия, всег да и 
ве зде бу дут стре ми ть ся пу тем во о ру жен но го на си лия обо-
стри ть вну три си стем ные про ти во ре чия и ра зор ва ть из ну три 
ту со ци а ль ную си сте му, в ко то рую они вне дри ли сь. Вме сте 
с тем, эта угро за ак ту а ль на не то ль ко для на ци о на ль ных го-
су дарств. В ней кро ет ся опа сно сть для все го ми ро во го со-
ци у ма, по ско ль ку в усло ви ях гло ба ли за ции и вза и мо за ви си-
мо сти ме жду на род ных ак то ров ин фи ци ро ва ние раз лич ны ми 
ви да ми со ци а ль ной де струк ции про ис хо дит оче нь бы стро. 
По э то му в со вре мен ных усло ви ях кра й не ва жно выс тра и-
ва ть эф фек тив ные на ци о на ль ные си сте мы про ти во де й ствия 
тер ро ри зму, фор ми ро ва ть де й ствен ные ме жго су дар ствен ные 
ан ти тер ро ри сти че ские струк ту ры, на ла жи ва ть со труд ни че-
ство в этой сфе ре. Под то та ль ный за прет и все о бщ ее осу-
жде ние долж ны по па сть все по пыт ки по о щ ре ния тер ро ри-
сти че ской де я те ль но сти, ис по ль зо ва ние тер ро ри стов в уз ко-
ко рыст ных це лях и тем бо лее при ме не ние тер ро ри сти че ской 
прак ти ки в от но ше ни ях ме жду го су дар ства ми. Бу ду чи ре-
а ли ста ми, мы хо ро шо осо зна ем, что вну три по ли ти че ские и 
ме жго су дар ствен ные кон флик ты не ис че знут ни ког да. Од на-
ко вы ве де ние ор га ни зо ван но го тер ро ри зма из чи сла пря мых 
су бъ ек тов кон фликт ных от но ше ний, его изо ля ция и ли ше-
ние во змо жно сти вли я ть на ход кон фликт но го вза и мо де й-
ствия, по зво лит су щ е ствен но сни зи ть остро ту по ли ти че ских 
про ти во ре чий, а в фа зе за ро жде ния са мо го кон флик та ме жду 
го су дар ства ми - ис клю чи ть ве ро ят но сть про во ци ро ва ния 
при ме не ния во о ру жен но го на си лия.      
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Константин Николајевич Лобанов

КА ПИТАЊУ О КОНФЛИКТОГЕНОМ 
САДРЖАЈУ ТЕРОРИСТИЧКЕ 

ДЕЛАТНОСТИ У ФАЗИ НАСТАНКА 
МЕЂУДРЖАВНИХ НЕСУГЛАСИЦА 

(ИСТОРИЈСКА И САВРЕМЕНА АНАЛИЗА 
СИТУАЦИЈЕ)

Резиме

За разлику од многобројних анализа политичких и војно-
политичких сукоба које се заснивају на изналажењу узрока, 
проучавању самог процеса сукоба и проучавању могућности 
управљања сукобима, аутор овог чланка заснива своју 
анализу на поводу за војни конфликт. Тај важни елемент 
конфликта није био у центру пажње истраживача. У 
том кључу разматрају се сви догађаји почев од сарајевског 
атентата до рата на Косову. Тако се долази до проблема 
природе тероризма и терористичке делатности у настајању 
конфликта. На многобројним примерима показује се да 
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терористичке организације превазилазе државне границе и 
консолидују се као регионалне и глобалне организације. На 
тај начин унутрашњи еволуционизам савременог терора не 
само да није променио конфликтогену природу те појаве, већ 
ју је у значајној мери и погоршао.
Кључне речи: повод, тероризам, међудржавне несугласице.

 Овај рад је примљен 17. ју на 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 18. јула 2014. године.
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* Иис тра жи вач са рад ник, Ин сти тут за 
но ви ју исто ри ју Ср би је

УДК 
94(497.11)”1914/1918”(049.3) 

Алек сан дар Лу кић

Ми ра Ра до је вић, Љу бо драг 
Ди мић, Ср би ја у Ве ли ком  
ра ту 1914–1918, крат
ка истори ја, Бе оград 
2014, стр. 296.

Ве ћи на про бле ма око узро ка, 
по во да и то ка Пр вог свет ског ра та 
у про те клих сто го ди на је углав
ном на осно ву до ступ них исто
риј ских из во ра ана ли зи ра на и 
об ра ђе на у свет ским исто ри о гра
фи ја ма. Ипак, у су сре ту сто тој го
ди шњи ци по чет ка ве ли ког су ко
ба у Евро пи и све ту су об ја вље не 

де се ти не мо но гра фи ја и сто ти не 
чла на ка о ра ту чи је се по сле ди це, 
кроз про це се ко је је по кре нуо, и 
да нас, 2014. го ди не, осе ћа ју. До
са да шњи по зна ти исто риј ски 
из во ри се пре и спи ту ју, но ви от
кри ва ју и ана ли зи ра ју, као и ли те
ра ту ра на ста ла то ком јед но ве ков
ног про у ча ва ња пр вог свет ског 
рат ног су ко ба. Сто го ди шњи ца 
по чет ка Ве ли ког ра та је по слу жи
ла као при год на при ли ка уни вер
зи тет ским про фе со ри ма Ми ри 
Ра до је вић и Љу бо дра гу Ди ми ћу 
да об ра де и при ка жу, на осно ву 
до са да шњих ре зул та та срп ске и 
де лом свет ске исто ри о гра фи је, 
ши рој срп ској и свет ској јав но сти 
ме сто и уло гу Кра ље ви не Ср би је 
у Пр вом свет ском ра ту. Син те зу 
су об ја ви ли Срп ска књи жев на за
дру га и Бе о град ски фо рум за свет 
рав но прав них.

Ми ра Ра до је вић је ван ред ни 
про фе сор на Оде ље њу за исто ри
ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни
вер зи те та у Бе о гра ду. Про у ча ва 
исто ри ју ју го сло вен ске иде је, срп
скохр ват ске од но се, про бле ме 
де мо кра ти је и пар ла мен та ри зма, 
де ло ва ње гра ђан ских по ли тич
ких стра на ка, уло гу по ли тич ке и 
ин те лек ту ал не ели те, по сле рат ну 
ју го сло вен ску еми гра ци ју. Об ја
ви ла је мо но гра фи је Удру же на 
опо зи ци ја (1935–1939), На уч
ник и по ли ти ка. По ли тич ка 
би о гра фи ја Бо жи да ра В. Мар
ко ви ћа (1874–1946) и Ми лан 
Грол, и де се ти не на уч них рас пра
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сан увод у јед но но во исто риј ско 
вре ме на ју го сло вен ском и европ
ском про сто ру са свим њи хо вим 
ста рим тра ди ци ја ма, сле ди ре ги
стар име на и бе ле шка о пи сци ма.

При ка зу ју ћи ме сто Ср би је у 
Ве ли ком ра ту, ауто ри су знат ну 
па жњу по кло ни ли узро ци ма ко
ји су до ње го вог из би ја ња до ве ли. 
Ука за ли су на те жњу мла де срп ске 
др жа ве да се, по сле из вр ше не ди
на стич ке про ме не и, ма кар и при
вид ног уну тра шњег осло бо ђе ња, 
осло бо ди по том и на спољ ном 
пла ну од при ти ска аустро у гар ске 
им пе ри ја ли стич ке по ли ти ке на 
Бал ка ну. Аустро у гар ска је, по сле 
по ти ски ва ња из не мач ких зе ма
ља и са Апе нин ског по лу о стр ва у 
дру гој по ло ви ни XIX ве ка, је ди
но мо гла да пре стиж ве ли ке си ле 
очу ва про до ром на Бал ка ну, где, 
чи ни ло се, ни је има ла озбиљ ни јег 
про тив ни ка у по ср ну лом Осман
ском цар ству и ма лим не сло жним 
бал кан ским др жа ва ма. Од лу ка ма 
Бер лин ског кон гре са мо гла је да 
бу де за до вољ на, по што су јој у нај
ве ћој ме ри ишле на ру ку – до би ла 
је на упра ву Бо сну и Хер це го ви ну 
и ста ци о ни ра ла тру пе у но во па
зар ском Сан џа ку. Овим је спре
чи ла ује ди ње ње срп ског на ро да у 
БиХ и Цр ној Го ри са Ср би јом, да 
би по том за по др шку око ус по ста
вља ња и учвр шћи ва ња Ср би је као 
ме ђу на род но при зна те др жа ве 
исту ста ви ла у пот пу ну еко ном
ску за ви сност од свог ин ду стриј

ва и чла на ка. Њен ко а у тор Љу бо
драг Ди мић је ре дов ни про фе сор 
на Оде ље њу за исто ри ју Фи ло
зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду и до пи сни члан Срп
ске ака де ми је на у ка и умет но сти. 
У окви ру исто ри је Ју го сла ви је и 
Бал ка на про у ча ва од но се по ли
ти ке и кул ту ре, др жа ве и вер ских 
за јед ни ца, ма њин ско пи та ње, 
исто ри ју ин сти ту ци ја, исто ри ју 
исто ри о гра фи је. Об ја вио је ви ше 
књи га, од ко јих из два ја мо Агит
проп кул ту ра. Агит про пов
ска фа за кул тур не по ли ти ке у 
Ср би ји 1945–1952, Исто ри о
гра фи ја под над зо ром (ко а у тор 
Ђор ђе Стан ко вић), Кул тур на 
по ли ти ка Кра ље ви не Ју го сла
ви је 1918–1941, I–III, Ср би и Ју
го сла ви ја: про стор, дру штво, 
по ли ти ка (По глед с кра ја ве ка), 
те ве ли ки број на уч них рас пра ва 
и чла на ка.

Син те за Ср би ја у ве ли ком 
ра ту. Крат ка исто ри ја са сто
ји се из Пред го во ра и се дам хро
но ло шкоте мат ских на сло вље них 
ве ли ких по гла вља: I Од Бер лин
ског кон гре са до Са ра јев ског 
атен та та, II По че так Ве ли ког 
ра та, III Рат на 1915. го ди на, IV 
Рат на 1916. го ди на, V Рат и ре
во лу ци ја, VI По след ња рат на го
ди на и VII За кљу чак, на сло вљен 
као Ју го сло вен ско ује ди ње ње. У 
окви ру сва ког по гла вља на ла зи се 
че ти ри до пет, углав ном те мат ски 
на сло вље них ма њих пот по гла вља. 
По сле за кључ ка, ко ји је сво је вр
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ског и фи нан сиј ског ка пи та ла на 
ду жи вре мен ски пе ри од. 

Уну тра шња по ли тич ка бор ба 
у Ср би ји за ус по ста вља ње ве ћих 
по ли тич ких сло бо да нај ве ће ра
ди кал не стран ке са кру ном, те 
ди на стич ко су пар ни штво вла
да ју ћих Обре но ви ћа и прог на
них Ка ра ђор ђе ви ћа још ви ше су 
Аустро у гар ској олак ша ли кон
тро лу над еко ном ском и спољ ном 
по ли ти ком Ср би је. Ауто ри су 
ис та кли да је, на су прот по ли ти
ци кра ља Алек сан дра, по след њег 
вла да ра ди на сти је Обре но ви ћа, 
те жња ста нов ни ка Ср би је за гра
ђан ским пра ви ма и по ли тич ким 
сло бо да ма би ла све ве ћа. Бор ба 
за ова пра ва, бри га за оп ста нак 
др жа ве и на сто ја ње да зе мља бу
де мо дер ни зо ва на све до чи ли су о 
зре ло сти срп ског дру штва. Краљ 
Алек сан дар је не у рав но те же ним 
по те зи ма на по љу уну тра шње по
ли ти ке од 1900. до 1903. го ди не 
про тив се бе окре нуо све по ли
тич ке сна ге у др жа ви. Он да шње 
при ста ли це де мо кра ти је сма тра
ле су да је та квим по ступ ци ма 
пар ла мен та ри зам био „из вр нут 
ру глу“. Кр ва вим Мај ским пре вра
том 1903. го ди не је окон ча на кра
ље ва вла да ви на. Ауто ри ни су про
пу сти ли да ука жу и на по зи тив ну 
стра ну вла да ви не кра ља Алек сан
дра – успе шно спро ве де ну мо дер
ни за ци ју срп ске вој ске, за по че ту 
још за вла да ви не кра ље вог оца 
Ми ла на Обре но ви ћа, ко ја је омо
гу ћи ла по то ње бли ста ве успе хе 

срп ског оруж ја у бал кан ским и 
Пр вом свет ском ра ту.

Ауто ри су по ка за ли да су се 
од Мај ског пре вра та до по чет ка 
Ве ли ког ра та од но си из ме ђу на
ци о нал но по лет не Ср би је и пре
жи ве ле Аустро у гар ске са мо по
гор ша ва ли. Ца рин ски рат 1906–
1911. го ди не и оштро про ти вље ње 
Двој не мо нар хи је из ла ску Ср би је 
на мо ре у бал кан ским ра то ви ма 
би ли су ја сни по ка за те љи по гор
ша ња њи хо вих од но са. Ко нач но, 
сво је раз ре ше ње су до жи ве ли 
агре си јом Двој не мо нар хи је на 
срп ску др жа ву ју ла 1914. го ди не. 
Иако ни је мо гла да до ка же уме
ша ност ср би јан ске вла де у Са ра
јев ски атен тат, Аустро у гар ска 
је од лу чи ла да га ис ко ри сти као 
по вод за об ја ву ра та Ср би ји. Уни
ште њем Ср би је на да ла се да ће 
код се бе ре ши ти го ру ћа не ре ше на 
на ци о нал на пи та ња, у пр вом ре ду 
ју го сло вен ско. Ауто ри су де таљ но 
ана ли зи ра ли аустро у гар ски ул ти
ма тум Ср би ји и Јул ску кри зу 1914. 
го ди не, про из и шлу из очи глед не 
же ље Аустро у гар ске да се вој но 
об ра чу на са Ср би јом. Уни ште ње 
Ср би је и ја ча ње Аустро у гар ске на 
Бал ка ну ни је од го ва ра ло ни Ру си
ји ни Фран цу ској, ко је су, за јед но 
са Ве ли ком Бри та ни јом, по ку ша
ле да ути чу на Аустро у гар ску да 
про ме ни сво ју од лу ку у по гле ду 
Ср би је. По др жа на од стра не Не
мач ке, Аустро у гар ска се оглу ши
ла о ми ров не ди пло мат ске ак ци је 
си ла Ан тан те.
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Пре при ка за вој ног и по ли тич
ког де ло ва ња Ср би је то ком сва ке 
рат не го ди не, ауто ри су украт ко 
об ра ди ли глав на вој на и по ли тич
ка де ша ва ња у он да шњем за ра
ће ном све ту, бу ду ћи да су има ла 
ди рект не или ин ди рект не по
сле ди це по Ср би ју као јед ног од 
уче сни ка Ве ли ког ра та. Ср би ја је 
у пр вој рат ној го ди ни ус пе ла да 
вој нич ки по ра зи Аустро у гар ску и 
од у пре се на ди пло мат ском по љу 
при ти сци ма Ан тан те да усту пи 
Вар дар ску Ма ке до ни ју Бу гар ској 
као це ну за ула зак ове у рат про
тив Цен трал них си ла. Ука за но је 
на по сте пе но опре де ље ње срп ске 
вла де за ју го сло вен ски про грам 
и уло гу срп ских на уч ни ка у ње
го вом де фи ни са њу у Ни шкој де
кла ра ци ји де цем бра 1914. го ди не, 
али и то ком це лог тра ја ња ра та. 
Зло чи ни аустро у гар ских вој них 
фор ма ци ја над срп ским ци вил
ним жи вљем у Ма чви то ком пр вог 
не при ја тељ ског упа да при ка за ни 
су кроз по тре сна све до чан ства 
до ма ћих и стра них кри ми но ло га 
и но ви на ра, у пр вом ре ду Швај
цар ца Ру дол фа Ар чи о бал да Рај са 
и Аме ри кан ца Џо на Ри да. Ауто ри 
су уну тра шње при ли ке у Ср би ји, 
оли че не у еко ном ском ис цр пљи
ва њу, пат ња ма и стра да њу ци вил
ног ста нов ни штва пра ти ли то ком 
це лог ра та, ука зу ју ћи на сви ре
пост аустро у гар ског и по себ но 
зло чи не бу гар ског оку па то ра, те 
на по кре те от по ра Ср би ја на ца, 
нај ма сов ни је ис ка за не у То плич

ком устан ку 1917. го ди не, је ди ном 
устан ку про тив за во је ва ча у чи та
вој Евро пи то ком це лог тра ја ња 
ра та.

Бор бе Ср би је са пе га вим ти фу
сом, Ан тан том на ди пло мат ском 
и Цен трал ним си ла ма на вој ном 
по љу то ком 1915. го ди не основ ни 
су са др жај тре ћег по гла вља. Тек 
што је ус пе ла да до апри ла из не
се бор бу про тив пе гав ца, срп ска 
др жа ва је мо ра ла да по но во то
ком ле та од би ја  све те же зах те ве 
Ан тан те да усту пи Бу гар ској Ма
ке до ни ју. Ула зак Ита ли је у рат на 
стра ни Ан тан те је до нео срп ској 
вла ди са мо не спо кој ство, бу ду ћи 
да је са пра вом стра хо ва ла да је 
апе нин ској кра ље ви ни Лон дон
ским уго во ром био га ран то ван и 
део аустро у гар ских зе ма ља на се
љен Ју го сло ве ни ма, у пр вом ре ду 
Дал ма ци ја. Удру же на офан зи ва 
Цен трал них си ла на Ср би ју с је
се ни 1915. го ди не, уз Бу гар ску као 
тре ћег чла на, при мо ра ла је срп
ску вој ску и део на ро да да се уз 
огор че не бор бе по нај ве ћој зи ми 
по ву че из зе мље пре ко вр ле ти Ал
ба ни је и Цр не Го ре. Из бе гли штво 
је уне ло мно ге про ме не у уну тар
по ли тич ки жи вот из бе гле срп ске 
др жа ве, пред ста вље не у вој сци, 
кра љу, вла ди и ве ћи ни по сла ни ка 
На род не скуп шти не оку пље них 
углав ном на Кр фу. У ка дров ским 
про ме на ма, ис та кли су ауто ри, 
све ви ше се осе ћао ути цај по ли
ти ча ра, пре свих ре ген та Алек сан
дра Ка ра ђор ђе ви ћа.
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ског фрон та про тив Цен трал них 
си ла би ла је још јед на од бор би 
ко ју је срп ска вла да са Ни ко лом 
Па ши ћем успе шно из не ла до је
се ни 1918. го ди не. Ре зул тат је био 
ан га жо ва ње ја ких Ан тан ти них 
ефек ти ва и сла ње обил не ма те
ри јал не по мо ћи срп ској вој сци, 
ко ја је сеп тем бра 1918. го ди не из
вр ши ла про бој Со лун ског фрон та 
и у ро ку од ме сец да на из ба ци ла 
из ра та пр во Бу гар ску, па по том и 
АустроУгар ску. 

У ме ђу вре ме ну, то ком 1917. го
ди не из гна на Ср би ја је оста ла без 
свог моћ ног по кро ви те ља, оли че
ног у Ру ском цар ству не ста лом у 
со ци јалде мо крат ској Фе бру ар
ској ре во лу ци ји и бољ ше вич кој 
Ок то бар ској ре во лу ци ји. Су о че на 
са овом не во љом, а без од ре ђе не 
на зна ке успе шног окон ча ња ра та 
и по ред ула ска Сје ди ње них аме
рич ких др жа ва у рат, срп ска вла да 
је ју на–ју ла исте го ди не на Крф
ској кон фе рен ци ји са чла но ви ма 
Ју го сло вен ског од бо ра на чи ни ла, 
пре ма сло ву ауто ра, „ју го сло вен
ски ком про мис срп ске др жа ве“. 
Крф ска де кла ра ци ја срп ске вла де 
и Ју го сло вен ског од бо ра би ла је 
углав ном рав но ду шно ре ги стро
ва на од стра не ве ли ких си ла, од 
не ких чак и не га тив но при мље на 
(Ита ли ја). Ауто ри та ко ђе ни су 
про пу сти ли да ука жу на об ра чун 
срп ског др жав ног вр ха, у пр вом 
ре ду ре ген та Алек сан дра, са офи
цир ском ор га ни за ци јом Цр на 
ру ка и ње ним во ђом Дра гу ти ном 

Пр ву из бе глич ку го ди ну 
(1916) обе ле жа ва ли су број ни 
про бле ми, ко ји ће би ти при сут
ни све до кра ја ра та: збри ња ва ње 
из бе гли ца, пи та ње од го вор но сти 
за вој ни слом, по ли тич ке сме не у 
вој сци, ње на ор га ни за ци ја, ор га
ни зо ва ње ра да уста но ва, ин сти
ту ци ја и чи нов нич ког апа ра та, 
по ја ча на ди пло мат ска ак тив ност, 
по ли тич ке по де ле и су ко би, ме ђу
соб не не тр пе љи во сти, раз ли чи ти 
при сту пи ју го сло вен ској иде ји 
и др жа ви ко ју је на њој тре ба ло 
ства ра ти. Ука за но је да су Ју го
сло ве ни у Ју го сло вен ском од бо ру, 
у пр вом ре ду Хр ва ти, стра хо ва ли 
од „срп ског ор то док сног екс клу
зи ви зма“ у бу ду ћој др жа ви, од ко
јих нај ви ше Фра но Су пи ло, ко ји 
је ју го сло вен ско ује ди ње ње усло
вља вао прет ход ном „уну тра шњом 
тран сфор ма ци јом Ср би је“. Исто
вре ме но, по ја ва срп ске вој ске на 
Со лун ском фрон ту и не ко ли ке ре
ла тив но успе шне офан зи ве ко је је 
пред у зи ма ла 1916. го ди не, по ка за
ла је ње ним не при ја те љи ма да још 
по сто ји као вој на си ла са ко јом су 
има ли озбиљ но да ра чу на ју. 

Ипак, ис ти чу ауто ри, без 
озбиљ ни јег ан га жо ва ња са ве зни
ка, од 1917. го ди не пр вен стве но 
Фран цу ске и Ве ли ке Бри та ни је 
(услед ре во лу ци је на Ру си ју се ни
је мо гло ра чу на ти), са ма срп ска 
вој ска ни је мо гла да из вр ши про
бој Со лун ског фрон та. При до би
ја ње ових са ве знич ких др жа ва за 
одр жа ње и ак ти ви ра ње Со лун
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Ди ми три је ви ћем Апи сом у про
ле ће 1917. го ди не.

Син те за Ср би ја у Ве ли ком 
ра ту. Крат ка исто ри ја на пи са
на је ја сним сти лом, без по на вља
ња.

Ко нач ни ре зул тат че тво ро го
ди шњег во је ва ња Ср би је би ло је 
ства ра ње за јед нич ке др жа ве ју го
сло вен ских на ро да де цем бра 1918. 
го ди не. Ауто ри су на гла си ли да је, 
пре не го је сво јом во љом пре не ла 
др жав ност на но ву, пре бр зо ство
ре ну ју го сло вен ску др жа ву, Ср би
ја на Кон фе рен ци ји ми ра до би ла 
ва жно при зна ње – да је од го вор
ност за рат ле жа ла у це ли ни над 
Цен трал ним си ла ма, и да је би ла 
још ве ћа у од но су на Фран цу ску 
и Ср би ју „јер су њи хо ве гра ни це“ 
би ле „по вре ђе не и пре об ја ве ра
та“.
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УДК  
316.344.42(44)(049.3)
Ду шан Гу ја ни чић*

,,Les CinqMil le ; for tu ne et 
fa il li te de l’éli te française’’, 
Cher che mi di, Pa ris, 2014.

,,Фран цу ска је да нас бо ле сник 
у Евро пи.“ Са ова квим, ко ли ко 
ра ди кал ним то ли ко и из не на
ђу ју ћим уво дом за по чи ње де ло 
гру пе ауто ра Сем пли си јис Еги
јон (Sim pli ci us Aigu il lon)1 под на

* Истраживач сарадник, Институт за 
политичке студије.

1 Hans Ja cob Chri stoph von Grim mel
sha u sen, Авен ту ре Сим пли си ју са 
Сим пли си си му са, 1669. Сим пли си је 
Сим пли си си мус је да љи ро ђак Вол
те ро вог Кан ди да ко ји је сто го ди на 
пре ње га и као он ,,имао до ста тач но 
ре зо но ва ње али са нај про сти јим ду
хом.“ Ова лич ност је ин спи ри са ла 
ауто ре ове књи ге.

зи вом ,,Пет хи ља да  бо гат ство и 
про паст фран цу ске ели те.“ Из да
вач ка ку ћа ‘’Cher che mi di’’ је 2014. 
го ди не овим де лом на 212 стра ни
ца и фран цу ском је зи ку отво ри ла 
јед ну ак ту ел ну, али и де ли кат ну 
те му у да на шњој Фран цу ској, а то 
је пи та ње ње не ели те и кон крет но 
дру штве не ре ал но сти ко ју она у 
до број ме ри ства ра или об ли ку је. 
На рав но, пи та ње ели та је јед но 
од оних ко је већ ду га чак пе ри од 
за о ку пља ве ли ки број на уч ни ка 
и ис тра жи ва ча у дру штве ним на
у ка ма (,,кри ти ка ели та је кла си ка 
у по ли тич ким и со ци о ло шким 
на у ка ма’’, твр де ауто ри), а на ма 
се по себ но чи ни зна чај ним да ва
ње јед ног ин те лек ту ал ног освр та 
на ње но де ло ва ње, раз ми шља ње и 
ути цај у јед ној та ко зна чај ној зе
мљи ка ква је у мно го че му Фран
цу ска.

Ауто ри књи ге по ла зе од основ
не те зе да сво је вр сна ка ста од пет 
хи ља да љу ди вла да овом ве ли ком 
зе мљом и да ње на за тво ре ност, 
са мо љу бље и ка ри је ри зам ко ме 
су под ре ђе ни го то во сви оп шти 
ин те ре си успо ра ва ју, а не рет ко и 
оне мо гу ћа ва ју на пре дак Фран цу
ске у мно гим сфе ра ма. ,,Фран цу
ске ели те ве ру ју са мо са ме се би“, 
при ме ћу је по зна ти фран цу ски 
пи сац Жак Жи ли јар (Jac qu es Jul
li ard), а с тим се сла жу и ауто ри 
овог де ла, јер ,,ели те де лу ју са мо 
на осно ву кон сен зу са и мо гу са
мо са ме се би да су де; оне ужи ва ју 
фак тич ку нео д го вор ност...“ Шта 
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све по ве зу је при пад ни ке ове гру
пе? Они, на и ме, де ле ,,исти на чин 
жи во та, исту кул ту ру, исто по ље 
ин те ре са, исти при год ни реч ник, 
исте илу зи је.’’

По себ но за ни мљи во пи та ње 
ко ме ауто ри по кла ња ју при лич ну 
па жњу је на ко ји на чин се ре гру
ту ју чла но ви ове при ви ле го ва не 
гру пе. У ,,њи хо вој’’ Фран цу ској 
,,све се од и гра ва у пе ри о ду из ме ђу 
20 и 26 го ди на, на из ла ску из ENA 
(На ци о нал не шко ле ад ми ни стра
ци је), По ли тех нич ке ака де ми је 
или HEC (Ви со ка еко ном ска шко
ла)’’, што по ауто ри ма ја сно ука
зу је на чи ње ни цу да је фил тер за 
ула зак ме ђу ели ту вр ло густ и да 
го то во ну жно мо ра про ћи кроз 
не ку од ове три фран цу ске шко ле 
на гла су. Да кле, сво је вр сна ме ри
то кра ти ја вр ло огра ни че ног оби
ма је ус по ста вље на. При том, тре
ба очи глед но из бе ћи опа сност од 
по гре шног по јед но ста вљи ва ња 
на осно ву ко јег би се твр ди ло да 
на ве де не шко ле са ре пу та ци јом 
елит них у Фран цу ској све сно и 
на мен ски про из во де бу ду ће чла
но ве фа во ри зо ва не ка сте, јер ових 
,,5000 ни су сви ели та, али се сма
тра ју та кви ма“ и има ју ,,пот пу ни 
кон сен зус у ци љу ис кљу че ња из 
по лу га вла сти сва ког оно га ко ји 
не де ли њи хов праг ма ти зам или 
би мо гао да угро зи њи хо ве при ви
ле ги је.“ У ту фа во ри зо ва ну гру пу 
спа да ју: по ли ти ча ри, ди рек то ри 
ве ли ких при ват них пред у зе ћа 
или ком па ни ја, ви со ки др жав ни 

слу жбе ни ци, пред сед ни ци син
ди ка та, ди рек то ри ве ли ких ме ди
ја... спи сак сва ка ко ни је ис цр пан.

Из ова квог осе ћа ја су пер и ор
но сти (на рав но ни ка да фор мал но 
из ра же ног) у од но су на оста так 
све та сe раз ви ла скло ност ка ола
ком, го то во при род но под ра зу ме
ва ном при хва та њу ра зно ра зних 
при ви ле ги ја и по вла сти ца. Ка кве 
су кон крет но при ви ле ги је у пи та
њу? Оне се сва ка ко из ра жа ва ју на 
раз ли чи те на чи не и у раз ли чи тим 
обла сти ма, али оно што им је не
спор но за јед нич ко је да на сто је да 
трај но ,,за кљу ча ју’’ си стем ка ко би 
сво јим но си о ци ма омо гу ћи ли по
себ но по во љан по ло жај у по гле ду 
по ли тич ких функ ци ја, еко ном ске 
мо ћи, по ре ског трет ма на, из бе га
ва ња ра зних ви до ва од го вор но
сти и слич но. То су нај че шће не ке 
по год но сти у ма те ри јал ним пред
ме ти ма, ко ри шће ње по крет них и 
не по крет них до ба ра у слу жбе не 
свр хе, по је ди не по ре ске олак ши
це...

С дру ге стра не, јед на од глав
них осо би на на ве де не не фор мал
не ка сте на ко ју ука зу ју ауто ри ове 
књи ге је ли це мер је у по сту па њу, 
у сми слу дво стру ких стан дар
да, јед них ко је оче ку ју за ,,обич не 
смрт ни ке“ и дру ге ко је љу бо мор
но при ме њу ју за се бе. Од но сно, 
,,што вре ди за све ти ну, не при ме
њу је се на нас.“ Исто та ко, њи хо во 
де ло ва ње, ка ко је с пра вом на гла
ше но, је че сто пра ће но (скри ве
ним) па ра док си ма. Та ко на при
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мер, при пад ни ци ове гру пе се 
го то во сви до јед ног за кли њу у ре
пу бли кан ске иде а ле и вред но сти 
мо дер не Фран цу ске чи је је по ла
зи ште не сум њи во 1789. го ди на, а с 
дру ге стра не, мно ги од њих има ју 
од нос пре ма при ви ле ги ја ма као 
при пад ни ци не до дир љи вог плем
ства из пе ри о да ап со лут не мо нар
хи је. То се ре ци мо од но си на из
ве сну за це мен ти ра ност њи хо вих 
рад них ме ста (јер они прак тич но 
не по зна ју ка те го ри ју от ка за), али 
та ко ђе и на њи хо ву ве ли ку тај но
ви тост у ве зи сва ког евен ту ал ног 
ин те ре со ва ња јав но сти за њи хо ву 
имо вин ску кар ту. ,,Зе мља ко ја из
ра жа ва до крај но сти сво ју љу бав 
пре ма рав но прав но сти је исто
вре ме но и та где је вр хов но тра га
ње оно за при ви ле ги ја ма.“  Лу цид
но под вла че ауто ри књи ге је дан 
ве ли ки фран цу ски па ра докс!

Као пак глав но сре ди ште не
при ме ре них при ви ле ги ја ауто ри 
књи ге ис ти чу пре на ду ван др жав
ни апа рат; уоста лом до вољ но је 
на по ме ну ти да је ова зе мља из ме
ђу 1982. и 2003. ре гру то ва ла ско
ро ми ли он до дат них чи нов ни ка, 
а да др жа ва по тро ши 54% про
из ве де ног бо гат ства. С об зи ром 
на јед но од не до дир љи вих на че ла 
у Фран цу ској ко је се од но си на 
оба ве зу одр жа ва ња кон ти ну и те
та јав не слу жбе, сва ки из го вор се 
ја вља као до во љан да се и дру го ра
зред ном функ ци о не ру обез бе ди 
бар не ка при ви ле ги ја. Та ко пре
фект де парт ма на, ње гов ге не рал

ни се кре тар, ди рек тор ка би не та, 
као и под пре фект ужи ва ју пра во 
на слу жбе на ко ла ко ја се ту ма че 
као ,,у на че лу про ду же так кан це
ла риј ског по сла.“

Јед но од сред ста ва ко је de fac
to слу жи чла но ви ма ели те да др
же оби чан на род у под ре ђе ном 
по ло жа ју је ,,њи хо ва за ви сност од 
сва ке вр сте прав ног нор ми ра ња.“ 
За ко но дав на ин фла ци ја од 70 но
вих за ко на и 1500  но вих де кре та 
го ди шње до вољ но го во ри у при
лог овој тврд њи. Дру га ја ствар 
пак (не)до след ност у при ме ни 
број них про пи са где при пад ни
ци ели те та ко ђе има ју не ма лу 
од го вор ност. Скло ност ка пре те
ра ном нор ми ра њу (тзв. пан ју ри
ди за ци ја) је то ли ко да бу квал но 
ни јед на област, ни ти јед но пи та
ње ни су ван деј ства не ке прав не 
нор ме. На тај на чин се, све сно или 
не све сно, одр жа ва сво је вр сни за
ча ра ни круг,,је дан ло ше сро чен 
и на пи сан за кон се не уки да, већ 
се до но се дру ги ко ји га до дат но 
усло жња ва ју не по пра вља ју ћи га 
при том, а он да се ње го ва не га тив
на деј ства ко ри гу ју дру гим тек
сто ви ма’’, итд... За јед ну др жа ву 
као ве ли ког ба шти ни ка рим ске 
прав не тра ди ци је ка ква је Фран
цу ска, сво је вр сна нео д го вор ност 
и не у спех ње не ели те се огле да ју и 
на овом по љу.  

На чин на ко ји сва ко днев но 
де лу је ова моћ на, али не фор мал
но по сто је ћа гру па ни је увек ла ко 
ра за зна ти. Ауто ри су то га по себ
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но све сни, па ис ти чу: ,,Уза луд би 
би ло тра жи ти не ко де ло у ко јем 
су ‘5000’ на пи са ли сво ју дог му. 
Од бра на њи хо вих ин те ре са ни
је ор га ни зо ва на, она је ор ган ска.“ 
Они има ју сво ја не пи са на пра
ви ла по на ша ња, свој ма њеви ше 
сли чан раз вој ни пут и је дан че сто 
уоп штен и ша блон ски го вор.

Исто вре ме но, њи хов од нос 
пре ма фран цу ском иден ти те ту 
(или што би се ре кло код нас ,,на
ци о нал ном пи та њу“) је вр ло за ни
мљив. Има ју ћи у ви ду да је до бар 
део њих про из и шао из кул тур ног 
ми љеа бли зак вред но сти ма ма
ја 1968, сна жно обе ле жен иде јом 
мул ти кул ту ра ли зма по сва ку це ну 
и су прот ста вља њем сва ком ауто
ри те ту а по го то ву др жав ном, он да 
не мо же да чу ди њи хов млак и по
вр шан од нос пре ма фран цу ском 
на ци о нал ном пи та њу и иден ти
те ту. Њи хов бу квал но пре ве де ни 
,,др ве ни је зик’’ (lan gue de bo is ка
ко то ка жу Фран цу зи) или бли же 
на шем је зи ку,,не му шти је зик“ је 
јед но моћ но сред ство за у зда ва ња 
сва ког ,,по ли тич ки не ко рект ног“ 
ми шље ња у јав но сти. Они опет 
са сво је стра не вр ло ра до ко ри сте 
од ре ђе не ре чи или фра зе у ци љу 
при до би ја ња јав но сти, као што су 
со ци јал на прав да, јав на слу жба, 
ан ти ра си зам, бор ба про тив хо мо
фо би је, жи вот на сре ди на, по зи
ви на по ка ја ње због ко ло ни јал не 
про шло сти, ре фор ме и слич но. 
Та ко ђе, вр ло им је дра го стра сно 
по зи ва ње на људ ска пра ва (,,људ

ско пра ва штво“) и у окви ру то га 
им ни је ни стра на по др шка пра ву 
на ме ша ње у уну тра шње по сло ве 
дру гих зе ма ља (dro it d’ingéren ce) 
уз по зи ва ње на за шти ту људ ских 
пра ва и сло бо да. Ауто ри у том 
по гле ду на во де по себ но уло гу ве
ли ких ме ди ја у по др шци свим та
ко зва ним пра вед ним ра то ви ма 
НА ТОа, не за бо ра вља ју ћи ни рат 
про тив Ср би је. При том, ова ,,људ
ско пра ва шка“ ква зи и де о ло ги ја не 
мо же да по рек не у осно ви њи хо во 
по до зре ње пре ма иде о ло ги ја ма 
уоп ште, као ,,сим бо ла за тво ре но
сти ду ха у њи хо вим очи ма.“

С дру ге стра не, ауто ри не про
пу шта ју да по ме ну чи ње ни цу ко ја 
је да нас у Фран цу ској јед но гла сно 
при хва ће на и ко ја де лу је као не из
бе жна по сле ди ца све га прет хо до 
ре че ног, а од но си се на све ве ћи 
јаз ко ји се ства ра и све ви ше про
ду бљу је из ме ђу на ро да и ели те. 
Основ тог не за др жи вог гу бит
ка по ве ре ња ле жи пр вен стве но у 
,,осе ћа ју на ро да да ели те др же го
во ре без ве зе са ре ал но шћу.“ Али, 
ауто ри ни су на ро чи то не жни у 
свом су ду ни пре ма са мом фран
цу ском на ро ду где ка жу да ,,Фран
цу зи гун ђа ју, али не чи не ни шта да 
се то про ме ни“, као и да ,,при хва
та ју да их њи хо ви предстaвници 
ва ра ју и ла жу.“

На кра ју, у за кључ ку књи ге 
ауто ри по ку ша ва ју да са гле да
ју пер спек ти ве да љег по сту па ња 
ове не фор мал не али моћ не кли ке, 
као и њи хов да ле ко се жан ути цај 
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на фран цу ску др жа ву и дру штво. 
Они пр вен стве но пред ла жу да се 
ба за из ко је се ре гру ту ју при пад
ни ци бу ду ће ели те ну жно про
ши ри, да се окон ча ,,ин це сту о зни 
од нос др жа ве са ве ли ким пред у
зе ћи ма“ (ми сли се на чи ње ни цу да 
су ру ко во ди о ци ве ли ких фир ми 
исто вре ме но и др жа о ци по је ди
них др жав них функ ци ја), за тим да 
се окон ча са при ви ле ги ја ма сва ке 
вр сте, а по го то во фи скал ним, као 
и да се ста ви тач ка са зло у по тре
бом јав них до ба ра као фран цу
ском сва ко днев ни цом. На еко
ном ском пла ну се пред ла же зна
чај но сма ње ње јав не по тро шње и 
за у ста вља ње ви со ких по ре за, ко је 
да нас бу квал но гу ше фран цу ски 
др жав ни ор га ни зам. На прав ном 
пак по љу се пред ла же окон ча ње 
јед не не га тив не прак се, као јед
ног, до ду ше не са мо фран цу ског 
спе ци ја ли те та да на шњи це, а то је 
до но ше ње ве ли ког бро ја прав них 
про пи са сва ке вр сте чи ја при ме на 
оста је че сто се лек тив на и про бле
ма тич на.

,,5000“ су те рет ко ји оп те ре
ћу је фран цу ско дру штво сво јим 
са мо љу бљем, не е фи ка сно шћу и 
ка ри је ри змом. Има ју ћи у ви ду 
сте пен го то во све о бу хват не дру
штве не кри зе ко ју Фран цу ска 
про ла зи, ова ква јед на лу цид на и 
уте ме ље на кри тич ка ана ли за де
ло ва ња др жав не ели те је ве о ма 
по треб на и до бро до шла. Ауто ри 
се на да ју да зе мљу не ће за хва ти
ти не ка но ва 1789. го ди на, као и 

да се не ће по но ви ти исто риј ска 
за ко но мер ност пре ма ко јој су се 
,,ве ли ки пре о бра жа ји фран цу ске 
ели те де ша ва ли са мо по сле ка та
кли змич ких исто риј ских до га ђа
ја, Ве ли ке ре во лу ци је, про па сти 
цар ства 1870, по ра за 1940... Има
ју ћи у ви ду огро ман по тен ци јал 
ове зе мље, као и ње ну исто риј ску, 
по ли тич ку и кул тур ну ди мен зи ју 
у све ту, оста је нам да ве ру је мо да 
на да ња до бро на мер не гру пе ауто
ра ове за ни мљи ве књи ге не ће би
ти из не ве ре на.





УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра да 
ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се пи
шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма (фонт 12) и ну ме ри шу се арап ским бро
о је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе озна ча
ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold (фонт 
12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. У тек
сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим ра да 
не сме би ти ве ћи од 1 до 1,5 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 до 25 стра на, 
36300 до 56725 ка рак те ра са раз ма ком).

По сле ових по да та ка сле ди са же так ко ји тре ба да са др жи од 100 до 
250 ре чи. Иза са жет ка иду кључ не ре чи чи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, 
док њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба 
да сто ји пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни ме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли
те ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме чи ја ду жи на мо же би ти до 1/10 ду жи не 
члан ка. Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не 
нај ва жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом 
ра ду знат но ши ре не го у са жет ку. Са же так, кључ не ре чи и ре зи ме тре ба 
пре ве сти и на ен гле ски је зик, ако је рад на ен гле ском, са же так и кључ не 
ре чи тре ба пре ве сти на срп ски је зик. Текст за ча со пис не са др жи по се бан 
увод и за кљу чак.

Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro man, ве ли чи на сло ва 12, са 
уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5 – ћи ри лич но пи смо.

Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 
ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Ро до мр сци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су-
мрак за па да, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, По ли тич ка ре ви ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);

– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва



ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Ср би ја – по ли тич ки и ин сти-
ту ци о нал ни иза зо ви (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);

– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же пу ну ин тер нет адре су (на при мер: 
http://sh.wi ki pe dia.org/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Срп ско пи та-
ње да нас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Ср би ја – по ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви (при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894). 

Тек сто ве сла ти у штам па ном и елек трон ском об ли ку: Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Све то за ра Мар ко ви ћа 36, еmail адре са – smiljana.
paunovic@ipsbgd.edu.rs



УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА
Главни задатак рецензента је да доприносе очувању високог квалитета 

који иначе ужива наш часопис. На првом месту треба нагласити да 
рецензент не сме бити упознат са идентитетом аутора рада и обрнуто, 
аутор не сме знати идентитет рецензента. Приликом добијања рада сваки 
рецензент има рок од 20 дана да редакцији достави урађену рецензију. 
Веома је важно да рецензент буде свестан да је поступак рецензије 
поверљив, при чему се садржај рецензије не сме откривати трећој страни. 
Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји било који вид 
конфликта интереса у вези са радом који треба да рецензира потребно је 
да о томе што пре обавести редакцију. 

Приликом рецензије рукописа рецензент треба да одговори на следећа 
питања: Да ли је аутор показао у чему је оригиналност чланка? Да ли 
је аутор довољно оправдао своје тврдње? Да ли је аутор стручно/научно 
утемељио своје тезе? Да ли је рад комплетан према Упутству за ауторе? 
Којој научној области рад припада? Затим, рецензија треба да садржи 
примедбе о стручном/научном квалитету рукописа, али и сугестије за 
побољшање рукописа, уколико за то постоји потреба. 

На самом крају рецензент треба да оцени којој категорији рад припада 
(оригиналан научни рад, прегледни рад, кратко или претходно 
саопштење, научна критика, односно полемика, осврти и прикази) 
и да изнесе своје мишљење о томе да ли рукопис треба да се прихвати 
у садашњем облику, да се прихвати уз сугерисане измене или да се не 
прихвати због наведених разлога у рецензији. 
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