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Никола Жутић

КЊИЖ ЕВНИК ЂУРО ВИЛОВИЋ О БЕЧ У,
СЈЕВЕРУ ХРВАТСКЕ И МЕЂИМ УРЈ У
У ВРЕМЕ ВЕЛИКОГ РАТА 1914-1918.
Сажетак

У чланку се анализирају књижевни радови Ђуре Вило
вића тематски везани за сјевер Хрватске у Првом свјетском
рату, са акцентом на национално-вјерску климу у Међимур
ју. Чланак је у исто време и историјско-књижевни прилог
културној историји у време Великог рата.
Кључне ријечи: Ђуро Виловић, књижевност, Аустро-Угар
ска, Хрватска, Беч, Загреб, Међимурје.
1. Ђуро Виловић идеолошки римокатолички писац
Ђуро Виловић, римокатолички свећеник (теолог), књи
жевник и публициста, рођен је у Брелима (Брели) код Ма
карске 11. децембра 1889, а умро у Бјеловару 22. децембра
1958. године. Гимназију је похађао и завршио у Сплиту, а
римокатоличку теологију окончао у Задру на богословији.
Филозофију је студирао у Бечу.1 Пошто је свећеничко 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 књижевности 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 напустио 1918. године, у Краљевини СХС (Југославији) се
бавио „свјетовним“ књижевним стваралаштвом и новинар
ством, објављујући новеле, приповијетке, романе, фељтоне и
чланке.
Виловић се у својим млађаним годинама нашао у спи
сатељском друштву вођа хрватских римокатоличких „ђач
ких“ друштава, којима је идеа л била „јака, културна като
личка Хрватска“, коју је требало остварити „индивидуа лним
одгојем“ ђака, али и сеоске и обртничке младежи. „Свака
јединица“ у ђачким редовима требало је да буде одгојена у
строго римокатоличком и хрватском националном духу. По
сљедица оваквог одгојног народног препорода огледала се у
стварању „посебне антилибералне хрватске културе“, која је
имала задатак да неутралише све јачи утицај либералне про
свјете, штампе и шире културе.2
У почетној епохи стварања књижевне радове је обја
вљивао у Побратиму 1904–1906, Кријесу 1909–1910, Хрват
ској смотри 1910, Младости 1912, Лучи 1908–1913, сплит
ском Дану 1913, Хрватској просвјети 1916. итд. У радовима
„скромне вриједности“ (према оцјени књижевног историчара
др Ивана Бошковића), Виловић је изражавао „снажна чув
ства спрам завичаја, родних амбијената, људи и обичаја“.
Лист хрватског католичког ђаштва Луч, у којем је Виловић
објављивао своје ђачке и омладинске књижевно-историјске
радове, припадао је римокатоличком клерикалном табору, тј.
Хрватском католичком покрету (супротстављеном „нестра
начкој“ Католичкој акцији), који је његовао римокатоличку
славенску узајамност између Хрвата и Словенаца (које нази
ваху и „планински Хрвати“), или римокатоличко свеславен
ство коме су могли приступити и покатоличени Срби. Луч је
популарисала рад хрватских римокатоличких „ђачких“ дру
штава: „Хрватског католичког академског друштва „Качић“
у Инсбруку, Хрватског католичког академског друштва „Хр
ватска“ у Бечу, Хрватског католичког академског друштва

2

10

мјесеца је био само суплент на гимназији, иначе се читаво вријеме бави новинарством. 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)“.
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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„Домагој“ (из којег су „рег рутовани“ „Сениори“ – авангарда
Хрватског католичког покрета) у Заг ребу и других.
Хрватско католичко академско друштво „Домагој“, по
водом отпочињања Првог балканског рата 1912, „симпати
сало је побједе наше браће“ (Бугара и Срба), али се уза све
симпатије према њима пропагирало став да треба остати још
чвршћи Хрват, још чвршћи католик него прије: „Хрвати и
Срби су један народ, али Хрват нека се назива само Хрватом,
кошто се Србин назива само Србином. Ову идеју истичемо
зато, јер држимо, да би је уз зближење са Словенцима, мора
ле истицати све хрватске корпорације, сви хрватски часописи
и новине“.3
Због чвршћег и бржег зближења са Словенцима, Луч
је објављивала радове словеначких публициста, пјесника и
књижевника. Уредништво Лучи препоручивало је својим чи
таоцима да проучавају словеначке јавне прилике, словеначку
литературу и словеначки језик, са поруком: „Чинимо то зато,
да се у свему што више зближимо, да једни друге упознамо,
и тако постанемо у свему једно. Како чујемо и ’Зора’ (слове
начки лист – Н. Ж.) ће донијети хрватских радња. У ово ври
јеме то није незнатна ствар. Хрвати и Словенци не смију и не
ће да остану раздијељени. Што припада једному, припада у
другому, судбина и једних и других уско је међусобно споје
на. Тко од сада буде хтио, да се точно упозна с хрватским жи
вотом, морат ће упознати и словеначки, тко буде хтио да има
јасан појам о Словенцима, морат ће узети у обзир и Хрвате“.4
У идеолошком клерикалном и свехрватском национал
ном озрачју новинског „сениорско-домагојевског“ окруже
ња, стварао је дак ле омладинац Виловић своје прве, углав
ном књижевне радове. Као римокатолички сјемеништарац и
свећеник, одгајан у кругу задарског римокатоличког ђаштва,
односно у друштву домагојеваца и римокатоличких сенио
ра, прве књижевне радове посветио је Римској цркви и вје
ри, славећи творце далматинског хрватства, прије свега свог
подбиоковског завичајца дон Миху Павлиновића, којему је
посветио свој повјесни епски спјев “Миховио Павлиновић од Ђурића Гуслара”.
3
4

Из хрватског католичког академског друштва Домагој, Луч, бр. 15 и 16, 1912.
Словенска сурадња у Лучи, Луч, бр. 15 и 16, 1912.
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Прослава 10-годишњице Хрватског католичког академ
ског друштва „Хрватска“ (из Беча) одржана је на „прослав
ној“ скупштини „Павлиновића“ у Задру 20. свибња 1913. го
дине. Главни говорник био је старјешина бечке „Хрватске“,
сениор Иван Бутковић, који је истакао да се „Хрватска“ прије
десет година издвојила из јединог ђачког друштва у Бечу –
„Звонимира“, његујући „домољубље као дужност основану
на закону Божјем“. У самом „поимању национализма“ нису
остали „безглави као либералци, који признају једино закон
еволуције, тј. насилне борбе за опстанак“. Домољубље „Хр
ватске“ почивало је на вјерском клерикалном начелу, па је
због тога називана „право хрватско католичко народно дру
штво“. Своју вјеру и своје домољубље јачали су сарадњом
са Маријиним конг регацијама, па су с временом чланови
„Хрватске“ постајали и чланови Маријиних конгрегација.
Друштво „Хрватска“ прво је развило „католички барјак“ с
натписом „За вјеру и Дом“ и то у просторијама словенског
католичког академског друштва у Бечу – „Даници“. Сениор
Бутковић је пригодом говора узвикнуо: „Братска су се срца
нашла, и хрватско-словенско јединство има управо у Даници
и у ’Хрватској’ свој први јасни и творни потицај“.5
Виловић се, дак ле, у омладинским данима у потпу
ности уклапао у рад наведених римокатоличко-хрватских
друштава и њихових гласила, па се у њима и оглашавао сво
јим првим панегиричким национално-вјерским радовима.
Као свршени „сјемеништарац“ и теолог, Виловић је поново
у Младости објављивао хвалоспјевне радове у част далма
тинског хрватског идеолога Миховила Павлиновића. Луч је
у бројевима за 1912. рек ламирала појаву новог клерикалног
омладинског листа – Младост, који је Хрватско католичко
академско просвјетно друштво „Павлиновић“ из Задра наја
вљивало као „гласило цијелог омладинског покрета у хрват
ским земљама“.
Виловић је, у складу са својим тадашњим римокатолич
ким свјетоназором (нарочито обликованим у Кријеси, Лучи и
Младости) „покреташког“ Махничевског културно-вјерског
круга, коначно постављен („заређен“) за свећеника 27. јула
5

12

Пригодом прославе десетогодишњице хрватског академског друштва „Хр
ватска“ у Бечу, Луч, 1912, година VIII, бр. 17–20.
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1913. од стране помоћног бискупа сплитско-макарског Виц
ка Палунка, који је као и Виловић био писац. Виловићево
опред јељење за свећенички позив било је логична посљеди
ца његовог одгоја у породичном и амбијенталном римокато
личком кршћанском окружењу. У псалму, приликом његовог
свећеничког „ређења“, у „заносном и отајственом тону Ви
ловић пјева: Господе чујем, по гласу одлазим ево; остављам
Египат плодни луком и месом; сластима сваким...“.6 Спреман
и одлучан слиједити божји зов, псалмичким пјевањем Ви
ловић је изражавао потпуну вјеру, оданост и спремност на
Божје послање и службу.
Поводом постављења за свећеника Виловић је у сплит
ском Дану (бр. 11/13, 30) објавио чланак „Псалмус еxеунтис“
(„У данима мог уласка у свећенство“). У истом броју Дана
(стр. 43) објавио је и чланак „За крижом“ („Пригодом хиља
ду и шестотог кршћанског славља“) посвећен јубилеју об
јављивања Миланског едикта „цара ромејског Константина
Великог“. Клерикални Дан је објављивао чланке франко
вачког „чистог“ праваштва, величао је и популарисао ри
мокатоличке хрватске листове и часописе, нпр. дубровачку
Праву чисту Хрватску, Штадлерову Врхбосну, Хрватску, а
критиковао хрватске либерално часописе (заг ребачки Обзор,
Хрватску ријеч, Народни лист, сплитску пројугославенску
Слободу). Дан је хвалио „угледни хрватски часопис“ (Праву
чисту Хрватску) који од почетка спора у странци права „до
носи красних чланака прожетих жарким патриотизмом, ко
јима је циљ: слога странке на корист цјелокупног хрватског
народа“, хвалећи дубровачке праваше да су „још од почетка
настојали благом и милом ријечју помирити завађене струје
и затомити особне осјећаје“. Залагали су се, и Дан и Права
црвена Хрватска, да политика странке права по свом про
граму и „списима неумрлог Старчевића“, остане „чисто хр
ватска политика“: „Користи ли та још коме то је нама мило,
само кад је Хрватима добро. Прогута ли пак Герман или Сла
вен или ко други Хрвате, нашој је народности све једно, ње
не има“.7 Очито је да римокатолички клерикалци Хрвате не
убрајају у „чисте“ Славене, али не и у чисте Германе, пошто
6
7

Đ. Vilović, Psalmus exeuntis, Dan, XI/1913, br. 30, 24. srpanj 1913.
Dan, Spljet, 3. srpanj 1913.
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су они као нација, преко статистичких анализа, стварно били
саздани од мјешавине народа (српско-славенско-германскороманске).
Дан је, дак ле, објавио карактеристичан клерикално-ве
ликохрватски коментар о одјецима спора у Хрватској стран
ци права, која се распала на више фракција („Милиновци“,
„Домовинаши“, „Франковци“). Коначан раскол у Хрватској
странци права ипак се десио непосредно послије објављива
ња тог броја Дана, тј. 19. српња 1913. године. Дан је иначе
доносио екстремне чланке против Срба, нпр. у броју од 3.
српња 1913. у којима Србе представља као освајаче, окупато
ре, либералце-антик лерикалце, русофиле, па их (Србе) опо
миње да се Србија не смије слијепо поводити за Русијом, док,
с друге стране, Русија напредним Славенима никако не сми
је бити идеа л ни мјерило, због „недостатка индивидуа лних
слобода“. Чланци су носили наслов „Србија и конкордат“,
„Католици у освојеним мјестима од Срба и Црногораца“.
Послије заређења за свећеника Виловић је годину и по
дана радио као капелан у Локви – Рогозници (жупа у омишкој
Рогозници), одак ле је уз допуштење бискупа 1915. отишао на
студије у Беч8 („ратни студент“), гдје је истраживао у бечким
архивима, сарађивао са Јанезом Креком, али се дружио и са
српским и хрватским студентима. У студентском листу Наше
коло објавио је више чланака, углавном свјетовног карактера
(„Прича далматинског жала“, бр. 2, Беч 1914; „Гдје Биоково
урања у море“, бр. 1, 1915). У заг ребачким Новинама у броје
вима за 1916/17. публиковао је неколико фељтона и чланака о
својим импресијама и доживљајима у Бечу („Снијег у Бечу“,
„Наш Беч“, „Gasthaus Franz Bock“, „Anstellen – импресије из
бечког живота“, „Milchfrau“, „Kroaten Blut (Бечки оперни но
витет)“, приказ Недбалове оперете под истим називом и при
каз књиге Хермана Бара (Бахр) „Химмелфахрт“. По мишље
њу књижевног историчара др Ивана Бошковића, Виловићеве
импресије и фељтони значајни су због информативности и
по томе што су уграђени у атмосферу његових приповјетки
(због описа амбијента у којем се кретао јунак његовог рома
8

14

Др Иван Бошковић наводи Виловићево „писмо бискупу за допуштење студија 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 „Естета“). Књижевник Рикард Каталинић-Јеретов је ис
тицао да је збирка новела „Синови мора“ довршена у Бечу,
„а нестала за вријеме међимурског преврата (1918), када је
Виловић морао бјежати пред мађарским осветницима“.9 Та
дашњи „католички свјетоназор“, дијелом је уграђен у Вило
вићеву критику Крлежиног „Пана“ (Новине, бр. 84, IV/1917),
преко наглашавања привидног манихеизма и побједе Пана
над Црквом.10 Посљедњи чланак у Лучи, „Љубичин бусен“,
који је објавио у броју 2. за 1916–17, најављивао је Виловићев
тематски заокрет од искључиво вјерско-националних и зави
чајних тема ка будућој опсесивној еротоманској теми везаној
за култ жене.
У Хрватској просвјети (бр. 1–2, 1916) објавио је наста
вак тематског цик луса „Из књиге: Мелхиседек“ (први дио
објављен у Лучи 1912. године). Виловићев свећеник, свеће
ник “његовог дјетињства”, био је хебрејски свећеник Мел
хиседек, “краљ правде” којег је и описао у раду “Из књиге
Мелхиседека”, објављеном 1916. године у Бечу. Из његових
(Мелхиседекових) писама извирала су Виловићева прва за
вичајна сјећања на најраније дане дјетињства када је “љубио
море као рибица, и пучину као висину до неба”.
Виловић је у младости, дак ле, стварао дјела која су
настајала у епохи његовог “бечког стваралаштва”, када је
у време рата истраживао у бечким архивима, сарађивао са
теологом Јанезом Евангелистом Креком. У студентским ли
стовима почео је, међутим, објављивати и чланке свјетовног
карактера, што свједочи о све јачем утицају грађанских либе
рала на психу младог Виловића, који се све више „ослобађао
стега“ римокатоличког свјетоназора и све више писао о свје
товним културно-умјетничким темама. Описао је личност
“најмлађег ученика бечке кипарске академије” - Франа Цоту
из Книна (објављено у Хрватској просвјети 1916), који је по
магао археолошком лаику и дилетанту, “оцу хрватске архео
логије” фра Луји Маруну, и овјековјечио бистом лик творца
хрватске “знанствене” археологије Фране Булића. У новели
“Прича увелих Ђурђица” (посвећена Томислави Милчић, Хр
ватска просвјета, 1916) Виловић је још увијек преокупиран
9 Р. Каталинић-Јеретов, „15 дана“, бр. 3, II/1932.
10 И. Бошковић, н. д., 369.
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националним темама хрватства, пјева о хрватској земљи и
хрватском горју, прича о “одијелу шаром хрватске игле везе
но”. У времену свог римокатоличког вјерског (клерикалног)
заноса, Виловић је у заг ребачким Новинама (4/1917) написао
критички осврт о збирци пјесама Ивана Евангелисте Шари
ћа „Сунце и облаци“ („Нове пјесме“), надбискупа врхбосан
ског од 1922, која је изашла у Сарајеву 1914. године.
Књижевни историчар и критичар др Иван Бошковић
је записао да Виловић није био ни први нити посљедњи хр
ватски писац и интелектуа лац који је напустио „свећеничке
редове или пак сјемениште“: „Као и многи његови сувреме
ници, а међу генерацијом напредне и касније (југо)нацио
налистичке омладине био је знатан број појединаца који су
свећеничке хаљине замијенили онима грађанских или идео
лошких боја. Када је ријеч о нашој теми, споменути је Матеја
Кошћину и Нику Бартуловића. И док се Кошћинин горљиви
антиклерикализам може објаснити отпором Цркви као јед
ном од стожера хрватске националне свијести, у којој су он
и његова генерација вид јели опасност својем унитаристич
ком југославенском пројекту, дотле Бартуловићево напу
штање сјеменишта – на што нас упућује његово дјело – има
извориште у пробуђеним осјећајима дјечака (’Какав лијепи
попић’) ’склона бесконачним тугама и необјашњивим само
товањима’. Слично вриједи и за Виловића. Прихватимо ли
чињеницу да се књижевно дјело може читати као психограм
личности, разлоге његовој одлуци, чини се, пронаћи је у (не
контролисаној) страсти која је управљала његовим животом
и увјетовала кораке које је чинио. Пробуђена, по свему у Бе
чу, страст према жени зацијело је била један од разлога да
се након повратка у Далмацији задржао веома кратко и да је
потражио премјештај. Одлазак и боравак у Међимурју, ко
је је открио као вриједну књижевну тему у својој хрватској
духовној и просторној супстанцији, ту је страст још више
разбудио и омогућио јој да до краја овлада сваким његовим
поступком. Идућим кораком Виловић је показао да за љубав
жене није био спреман само разврћи свећеничке заруке, него
и промијенити вјеру“.11
Виловићево апостатство не би имало већег значења,
„осим за психологију његове личности“, да се, према Бошко
11 И. Бошковић, н.д, 387.
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вићевом закључку, чин скидања свећеничке мантије убрзо
није претворио у снажну мржњу према Римокатоличкој цр
кви, чије је редове резолутно напустио. Такав обрачун с Цр
квом, који је истовремено био и његов обрачун с властитом
прошлошћу, по Бошковићу је „отворио велику пукотину у
његову бићу. Губитак ослонца који му је у почетку пружала
Римска црква, како је наводио књижевни историчар Брани
мир Донат, произвео је посљедице идеолошке и политичке
природе, па је ослонац потражио у другим организацијама
и институцијама. За Бошковића нема дилеме да је страст
која је владала Виловићевим животом, била основни порив
за напуштање свећеничког позива, али је за Бошковића не
схватљиво што је хтио промјенити и вјеру како би се оженио
православном Српкињом. Због свог необузданог страсног
темперамента („еротоман“), али и новонасталог идеолошког
либерализма и антик лерикализма, који су све више избија
ли из њега, током 1919. године покушавао је да пређе у пра
вославље, али га је Синод Српске православне цркве одбио.
Крајем 1919. почео је похађати протестантску школу у Ста
рој Пазови како би постао лутеран и тиме могао остварити
„љубав према жени“. Те Виловићеве нове вјерске пориве Бо
шковић је реконструисао преко Виловићеве новелете „Нико
љинско вече“, јер „испод лика професора који кида свечеву
одору није тешко препознати самога Виловића који оскудну
свакодневицу тјеши страсном љубави према жени“.12 Иако је
у млађаним годинама раскинуо са свећеничким позивом, у
својим приповијеткама и романима низ година тематски је
остајао у окриљу свећеничког живота, критикујући римока
толички клерикални свјетоназор, који је све више био про
жет великохрватском митологијом.

2. Књижевно стваралаштво Ђуре Виловића
о сјеверу Хрватске и Међигорју 1918-1941.
Уласком у нову идеолошку либералну и антик лерикал
ну југославенску климу, а тиме и у нову стваралачку фазу од
1919. године, Виловић се окреће новим тематским садржа
јима који су га све више удаљавали од тема везаних искљу
чиво за римокатолицизам, „националне јунаке“ и хрватску
12 И. Бошковић, н. д., 372.
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повијесну митологију, те се све више бавио свјетовним тема
ма усмјереним ка животним радостима, љубави и туги, пр
венствено римокатоличког хрватског, у мањој мјери српског,
али и новог југославенског народа. Тако је 1918. године писао
приказ књиге „Галебови“ либерала Данка Анђела (Анђели
новића), објављен у Хрватској држави (Заг реб, 2/1918, 270,
3). У Хрвату (И/1919) објавио је осврт о Браниславу Нушићу
„Нушић се више не смије“; у Савременику (14/1919, 4) при
каз романа Еме Божићевић „Алемка“. Приказ збирке стихова
Милоша Видаковића „Царски сонети“ Виловић је публико
вао у истом броју Савременика, као и приказ књиге Мирка
Јуркића „Из завичаја“ (14/1919, 5); приказ дјела Антуна Ма
тасовића „Сусрети“ Виловић је такође објавио у Савремени
ку (14/1919, 7/8).13У приказу књиге А. Матасовића “Сусрети”
(Савременик, 1919) Виловић ламентира над “посебном като
личком литературом”, коју помиње Матасовић, и долази до
закључка да је посебна католичка литература немогућа јер је
напросто нема.
Први роман који је Виловић написао, “Естета - роман
вјечних бохема”, објављен је у првој години постојања нове
државе - Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Роман је, да
кле, објављен 1919. године у едицији “Свјетске књижнице”
књижара М. Келовића под бројем 11. Као Виловићево прво
литерарно дјело, оно од критике није у већој мјери запажено
(“колико је заслужило”), али га је зато публика боље прими
ла, па је 1924. године, “као мало која наша књига”, доживје
ло своје друго издање. Од књижевних критичара је оцјењено
као дјело писано “необично снажно и духовито”. Садржај му
је “једна наша болна, али нама још до сада необјашњена тра
гика”. У дјелу је приказана “сва ратна и предратна Хрватска
с недостиживом духовитошћу и необично точним опсерва
цијама”. Оцјењено је као “једно од најјачих, ваљда и најјаче
дјело наше умјетничке прозе у задњим деценијима”. Вило
вић је као врло млад писац постао најпознатији југославен
ски савремени фељтониста. У “Бинозиној” рек лами за књигу
записано је да је “Естета - роман вјечних бохема”, књига која
је још 1919. донијела синтетични умјетнички доживљај хр
ватског колектива; роман који се одвија на једној поподневној
13 Комплетне текстове видјети у књизи II о чланцима, критикама и полемикама Ђуре Виловића.
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шетњи хрватског фељтонисте (Ђуре Виловића) по заг ребач
кој велег радској четврти. Дјело, које је поразило и осупнуло
својом оригиналношћу и новошћу”.14
Књижевни критичар др Јуришић записао је своје врло
позитивне импресије о “Естети”, наглашавајући “културно
хрватство нетрговачке Хрватске”: “Како је овај Виловићев
запажај пјесничког сањарског обиљежја на хрватском племе
ну точан, бит ће нам јасније, сјетимо ли се осим културних
творевина хрватских још само н. пр. политичке наивности
и романтичности Хрвата или посве нетрговачке Хрватске.
Овај естетизам хрватског племена хоће Виловић да нагласи
у типу Твртка Сање. Хрват је отприлике душевни господин.
Зато из овог романа пири исти дах господства, којим нас је
омамљивала од критика нажалост непримијећена отмјеност
и финоћа на главама и у личним цртама Студинових скулп
тура. У крупном потезу напоредо је набачено у ‘Естети’ про
блем, што га покушаваху ријешити у нас Новак, Козарац и
Ковачић, проблем наше сељачке интелигенције. Његово опа
жање ситних покрета душе на свакој једнако оштро и духо
вито, дијалог увијек лапидаран, начин изражавања оригина
лан. Свагдје су расути снажни контрасти и изворне поред
бе, које нас својом новошћу често изненађују и дјелу подају
неослабљену занимљивост. Приговоре Виловићеву дјелу не
ћу износити, јер ја Виловића сматрам - побједником, а он на
уста Твртка Сање изјављује: ‘Ја не ћу побједу с једним гласом
већине. Једногласно или ништа!’.”15
Илија Јаковљевић у својој књизи “Студије и портрети”
(Загреб, 1920) написао је најуспјешнији приказ Виловићеве
умјетничке физиономије изражене у “Естети”: “У ‘Естети’
Виловић приповиједа. Самосвјесно, с иронијом, без тражења
речи. На њему је све реч: поглед, посмех, кретње и глас. Све
је реч, а реч је живот. Реч је нова као наш живот и делује као
наше трагикомичности. Једна до друге, шаролике и бојом и
топлином, речи творе чудне организме: фељтон један, два, и
више њих. А онда све то синтетише једна ненадана геста и
пред вама је читава душа једне културе и једне нације, један
роман, за нас нов, јер први фељтонски. До сад непознатим
14 15 дана, бр. 1-2, 1932.
15 Савременик , Загреб, бр. 12, 1919. година.
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свјетлом обасјан једино наш човјек, неодлучни, елегантни,
несмијешљиви естета - Твртко Сања. Бохем, јер Хрват. Веч
ни бохем, јер вечни Хрват.”
Књижевник К. Месарић такође се позитивно критички
огласио поводом појаве Виловићевог првијенца, и у Обзору,
од 23. вељаче 1924, процијенио да је Ђуро Виловић “већ у
свом животу написао добру књигу и то ‘Естету’. У тој књизи
можда и несвијесно манифестовао је накану, да буде чланом
једне школе, која је долазила...”. Писац југофилске оријента
ције, Анте Ковач (Фифифицус), у Југословенској Њиви (бр. 12,
1923) је оптуживао заг ребачку критику што је “напола зашу
тила ‘Естету’”, у којем се проводи психолошка анализа гра
ђанског ратног и поратног хрватског менталитета. Та књига
је, по њему, синтетичка психологија једног времена.
Виловић је ускоро са урбане загребачке приче (рома
на) изненада тематски прешао на међимурско село. Он је
дакле, одмах послије стварања Краљевства Срба, Хрвата и
Словенаца започео тематски цик лус писања о новој хрват
ској територији - Међимурју, и то с “пучким” сеоским при
повијестима - “С међимурске равни” (Хрватска просвјета,
бр. 1-2, 1919),16 које су прожете политичким и националним
мотивима везаним за мађарску владавину, с љубавном тема
тиком (с акцентом на забрањене свећеничке љубави), али и с
израженим осјећајима туге, биједе али и животне радости и
народних весеља која су се најчешће организовала приликом
вјерско-националних похода ка светилишту посвећеном Мај
ци Божијој Бистричкој, која је све више постајала “Краљица
Хрвата”. Виловић описује мађарски терор над Међимурци
ма (који су се враћали из Марије Бистрице) због пронађених
“медаљица Мајке Божије Бистричке с оне три врпце (црвенбијел-плав)”. Послије оптужби мађарских жандара да су Хр
вати и да су то хрватске заставице, Међимурци су се морали
бранити, али у својој простодушности поштено и прилично
наивно: “Тко је и мислио на оне тракове. Накит па ето. Хр
вати (у Марији Бистрици) китили медаљице па своје боје и
поставили, а ми нисмо на то ни пазили. О злу нису мислили
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 китили, као што ни ми, кад смо куповали. Јањад су
Међимурци, није њима до политике, него до јада и невоље.
Ради тога нас затворише...”. Међимурцима је уз батине наре
ђивано да говоре да они могу бити само Мађари јер су рође
ни у Мађарској и да су дио мађарског политичког (државног)
народа, али они сами нису знали ко су и што су.
Виловић је већ својим првим новелама Међимурју по
дигао литерарни споменик. Роман “Међимурје - исповјест
једног сутона” Виловић је написао 1918. а објавио 1923. у Ча
ковцу. Ријеч је о роману (или повећој приповијетци) у којем
је Виловић своју “тему опсесиву” - љубавни живот свећени
ка - смјестио у међимурски амбијент. Доласком у Међимурје,
послије својих бечких „ратних“ студентских дана, Виловић
је истински заволио живот и људе тог краја: “Та ми је земља
постала близа, и топла ми поста та земља, у којој густо и
бујно цвату латице, а жене говоре неким ромором и шаптом,
којим роморе наши лијепи, млади глаголаши уз море. Ту као
да сам се срео с језиком наших приморских нед јеља и раних
јутара”.17 Он је постао први пјесник Међимурја, први проза
иста и изразит приповједачки таленат, а “његово Међимурје
једна од најискренијих, најсочнијих и најпоетичнијих прича”
у међуратној књижевности. Виловићева природа је описива
на као флорентинска у новелама Мерешковског, паганска и
дионизијевска, пуна страсти, мушке снаге и натуралистич
ког склада природе и човјека. У рек ламном блоку за роман
“Међимурје”, објављен у 15 дана 1932. године, издавач Вило
вићевих књига “Биноза” истакао је да је то класичан роман
о смислу човјечјег живота и његовој мисији на земљи: “При
роди је стало само до тога да се одржи врста. Мужјак пјева,
а женка влада и управља све к циљу да се одржи подмладак.
Он мисли свашта, а она зна само једно. Мајке су земаљски
богови, господари и тирани”.18 Међимурски крај за Вилови
ћа је био дионизијевски рај за опуштен раскалашни живот, у
ком се живи без превеликих моралних стега, које је у другим
крајевима по њему највише наметала Римска црква. Зато је
он у свом епикурејском еротском заносу често ламентирао
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 Међимурјем, које му је постало омиљена стваралачка
књижевна тема.
Књижевни критичар др Мајкснер (Maixsner) међу први
ма је написао критички осврт о роману “Међимурје”: “Да ли
га је крај надахнуо својом носталгијом или је пјесник оживио
међимурску раван чежњама своје душе, тко би то знао, али
је његово дјело заједничким доприносом обих фактора изи
шло лијепо и складно... Његов јунак није обичан поркар, не
го једна неумитна провала узапћене нарави, једно крштење
вјештачких ланаца и природно спајање истргнутог човјека с
великом и читавом природом у исконски склад”.19 Критичар
Владимир Бабић је, између осталог, о роману записао слије
деће: “Први и најснажнији утисак који добијате када читате
ово дјело, тај је, да осећате, да не читате једну књигу из обла
сти лепе књижевности, но вам се чини да вам неки ваш стари
искрени пријатељ, с којим се нисте дуго видели, прича сво
је истински проживљеле радосне и болне догађаје. Господин
Виловић је први пјесник Међимурја, леп и изразит приповје
дачки таленат, а његово Међимурје једна од најискренијих,
најсочнијих и најпоетичнијих прича у послератној хрватској
књижевности”.20
Словеначки критичар Б. Борко у љубљанском Јутру из
нио је своје критичке импресије о дјелу: “... да си је по роду
Далматинец, његово субјективно доживљавање се покрива с
мојим властитим, зато ми је то још више драга и мила књи
га. Гјуро Виловић је мојстре в описивању пејсажа. Његова
је природа богата какор флорентинска в новелах Д. С Мере
шковскега. Виловићева природа је поганска. То је дионизиј
ски свет полн расти ин мошке силе, свет натуралистичнега
склада природе с чловеком. З уметносне страни Виловићева
књига ена најуспјелејших дел в млади хрватски литерату
ри”.21 Карло Месарић је истакао да је Виловић “ударио свој
жиг на нашу тужну и радосну међимурску раван. Јест, она
је тужна и радосна увијек у исти мах. И људи су јој такви
и пјесма јој је таква“. Месарић није улазио у саму анализу
душе међимурске равни, “јер ју је ауктор изнио 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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зиној нагости топло и с љубављу”, па наставља: “Пулс наше
међимурске равни има свој нарочити такт и ја се веселиум,
то је тај такт нашао своју илустрацију у једној књизи, која је
искрена и међимурска, која је - документ”.22
Критичар Ахмед Мурадбеговић у загребачком “Вијен
цу (25. октобар 1923) оставио је свој критички запис: “... Ово
наше поетично, сензуа лно, живо, искрено и непатворено из
било је у овој приповијести елементарном снагом и све се за
право у томе и изгубило и техника и динамика и сама аукто
рова духовна личност - све се то искалило у стилу и у младој,
свјежој, искреној и примитивној умјетности, какву нам даје
Виловићев таленат”.
Књижевник и публициста југофилске оријентације,
Анте Ковач, за Југословенску њиву оставио је панегирички
приказ Виловићевог “Међимурја”: “... Само се тим нашим
траљавим, скоројевичким литерарним и издавачким прили
кама даде објаснити, како Виловићев роман Међимурје ни
је за неколико мјесеци преплавио и занео раздрману земљу
Југославију... Виловић нема везе с натрулом беог радском
каваном Москвом, ни са бледом загребачком Казалишном
каваном и због тога се у нашим ревијама пише о њему, ако
се уопће пише, површно и утајивачки. Њега ће ваљда бучно
открити после десет година. Што је изнио Виловић у свом
роману? Ово је једна силна и потресна капеланско-жупничка
историја са ‘фарофа’ у Међимурју. Силна и дубока! Дубока и
оригинална, јер је овако није још нитко код нас изнео. Ту не
можете да прескочите ни једне странице, ту не досађује ни
једна фигура, ту не умара ни један рефлекс. Све задивљује
и стреса. Ни један Међимурац није дао толико Међимурје,
као Далматинац Виловић. Он је управо пронашао Међимур
је, као што је Козарац ‘пронашао’ Славонију т.ј. Шокадију...
Виловић ради много, почео је пред 15 година, а данас је безу
вјетно један од јачих наших приповиједача. Прокрчио је сам
себи пут, а то је врло важна ствар у доба, кад се у литературу
југословенску улази протекцијом...”.23
Заг ребачка Ријеч (од 15. коловоза 1923) објавила је крат
ку критичку импресију иницијалног “А. Ф.” о „инспиратив
22 Обзор, 23. вељаче 1923.
23 Југословенска њива, 15. просинац 1923, Загреб.
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ном Међимурју“: “Ова је приповијест у бескрвним и безсадр
жајним приновама наше новије кwижевности мали метеор,
који би требао засвијетлити осталим књижевницима и пока
зати им, како и у нашим растрованим приликама има обиље
сижеа за обрадбу вјечних питања о човјеку и његовом живо
ту”.
Јунак романа „Међимурје“, у ствари Виловићев алтерего, искрено признаје: „Ја сам само у себи нашао дивљег са
тира и био сам драг самому себи. Заволио сам што живим и
насмијем се првим лаганим, сретним смијехом послије оних
у јутрима колијевке. Постаде ми драг сваки трзај у мени, а и
жеђа која ме палила, постане ми слатка. Често сам ишао горе
да изгарам од жеђе и наужијем се те боли. Остајао сам да но
ћујем, да мој дивљи сатир голица под горичким звијездама.
Спавао сам по клијетима пијан од мириса, сунца, висине, зе
мље и вина. Јутром сам испијао росу с првих сунчевих зрака.
Мирисала ми је ноћна влага, пода мном сухи лежај од сијена.
Кроз отворено окно на клијети увлачила се напарфимирана
ноћ. И она тјелесна и она страсна тек под копреном ноћи која
истичу бјелину уда“.24 Живот у међимурској „сочној, бујној
и плодној равни“ разбудио је „малог ситног попа“ који се,
убрзо, све „жеднији и запаљенији“, заљубио у једну дјевојку.
„Ослонило се на чулно и појавила се књига Међимурје, испо
вјест једног сутона, прва варијанта Мајстора душа“ – запи
сао је књижевни критичар Живко Јеличић.
„Прочитавши цјелокупну прозу овог књижевног апо
стате“, Јеличић је дошао до увјерења да је текст „Међимурје“
најквалитетније Виловићево књижевно остварење, па је овај
„кратки роман“ уврстио у лични избор Виловићеве прозе, за
једно са дјелима Марка Уводића – Сплићанина и Данка Ан
ђелиновића.25 Са „Међимурјем“ Јеличић је упоређивао два
Виловићева најквалитетнија текста – новеле у збирци „Хр
ватски сјевер и југ“, писане на тему Међимурја и Далмације,
и најпопуларнији Виловићев роман „Мајстор душа“, па је за
кључио слиједеће: „Роман Међимурје у односу према новела
ма у збирци Хрватски сјевер и југ оставио је на мене утисак
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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изванредне креације која се ослања на властиту умјетничку
окосницу не поштапајући се ни на национални сентимент ни
на мелодрамски угођај (чиме су понекад споменуте новеле у
Хрватском сјеверу и југу оптерећене). Кад је ријеч о роману
Мајстор душа , још лакше сам се опредијелио за Међимурје.
Мајстор душа је што се тиче технике романа, па и свих оних
занатских реквизита, далеко испред Међимурја – али роман
Међимурје, већ након првог читања, открива у себи спонта
ност оног првог, изворног сусрета теме и писца; у односу с
прозом Међимурја роман Мајстор душа (па и роман Звоно је
оплакало дјевицу) дјелује као варијација већ једном искрено
и драматски доживљене и реа лизиране интимне теме. При
повијетке Кротитељ смрти и Избушено камење узете су из
књиге Хрватски сјевер и југ и мишљења сам да представљају
вриједне странице којима се овај прозни писац одужио своме
родноме завичају, своме вољеноме ’југу’“.26
Књига новела Ђуре Виловића “Хрватски сјевер и југ”
представљена је као “књижевна сензација године 1930.”, па
ју је заг ребачки ПЕН - клуб предложио за свјетски натјечај
ПЕН клубова. Награђена је књижевном наградом Матице
Хрватске за годину 1930. “Хрватски сјевер и југ” преведен је
у цјелости на француски, а многе новеле на пољски, чешки,
њемачки, есперанто и украјински. Књига је представљена
као “умјетнички доживљај хрватскога колектива на сјеверу
(Међимурје) и на југу (Далмација). То је дјело које се никад
не ће престати читати”.
У национал-либералном Обзору величано је Виловиће
во дјело “Хрватски сјевер и југ” јер је “једино” бринуло о “за
борављеним хрватским земљама”, па је у њему, према оцје
ни критичара, представљен јединствени кроатизам. Треба
истаћи чињеницу да је Виловић и у Краљевини Југославији
(почетком тридесетих година) још увијек опијен Павлинови
ћевим романтичарским хрватством које је његовао у својим
младалачким годинама. У приказу апологетске књиге Јосипа
Хорвата “Лијепа наша...” (јубиларно издање Забавне библио
теке, Заг реб, 1931), Обзоров новинар истиче Виловићеву књи
гу као штиво које открива хрватске пред јеле онима бројним
незналицама који незнају све хрватске земље “Лијепе наше
26 Исто.
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Домовине”, па резигнирано истиче: “... Те информације’, то
чудо од незнања, срамотно је и бестидно. Наша је игноран
ца усмена и писмена типична и суверена. Једино је код нас
могуће да се поставља питање, да ли је оно Међимурје и она
Далмација, што их Ђуро Виловић износи у свом ‘Хрватском
сјеверу и југу’ заиста Међимурје и Далмација! Другдје би то
знало свако дијете, а код нас има ‘критичара’ који једва ако
знају гдје је Међимурје на мапи. То је ружно, а и ружније
је још онда, кад изричу чак и судове о крају, о којем ништа
не знају”. На крају приказа Хорватове књиге “Лијепа наша...”
Обзоров новинар очекује бољитак везано за откривање нових
“заборављених” хрватских земаља: “Били би још сретнији и
задовољнији кад би ‘Забавна библиотека’ отворила другу по
ловину хиљаде својих едиција са наставком ‘Лијепе наше...’
у којем би нам Јосип Хорват дао још недане крајеве. Овако је
крње. Хоћемо још оваквог пића! Хоћемо још и Међимурја и
Горског Котара и Посавине, Подравине и Славоније... Зар да
чекамо нови јубилеј Забавне Библиотеке?”.
О Виловићевој књизи новела “Хрватски сјевер и југ”
објављена је изузетно позитивна критика у заг ребачком Ју
тарњем листу, у броју 8 за 1930. годину. Слободна трибу
на ( бр. 5-6 за 1930) под насловом “Нова издања Матице Хр
ватске”, приказала је у врло повољном свијетлу, поред нових
књига Отона Кучере, Миле Будака, Љубе Карамана, Керуби
на Шегвића, и Виловићеву књигу новела “Хрватски сјевер и
југ”. Чехословачки лист “Народни листy” објавио је чланак
о Ђури Виловићу поводом објављивања “Хрватског сјевера
и југа” (15 дана, И/1931, 1, 12).27 Лист 15 дана (И/1931, 1) обја
вио је “Беог радску критику” књиге “Хрватски сјевер и југ” и
критику Крлежине “Књиге пјесама”.
Виловићев књижевни биог раф Живко Јеличић, као је
дан од ријетких његових књижевних критичара у југосла
венском социјалистичком периоду, цијенио је књижевно
стваралаштво „проказаног“ Виловића (припадао равногор
ском покрету Драгољуба Михаиловића), па је о његовом дје
лу оставио надахнути запис, истичући нарочито његов ан
тиклерикални став према Римској цркви и њеном свећенству
изражен у роману “Мајстор душа” (1932).
27 15 дана, 1/1931, бр. 1, 12.
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Насупрот чешким либералима и антик лерикалцима,
који су били пуни хвале на рачун Виловићевог књижевног
стваралаштва, хрватски римокатолички клерикални писци
су неумољиво против Виловићевог тематског опуса окрену
тог критици римокатоличке цркве и свећенства. Тако је се
ниор др Љубомир Мараковић, некадашњи Виловићев духов
ни клерикални ментор из његових омладинских дана (време
Виловићеве списатељске сарадње у Лучи, Кријесу), хвалио
га је када је у питању тематски цик лус посвећен Међимурју,
јер је “први изнио Међимурје у новели с оштрим поинтама и
добром атмосфером”, док је, по Мараковићу, у роману “Мај
стор душа” “личан и склон тенденциозној атмосфери”, због
његовог антик лерикалног става због критике свећенства и
Римска цркве. Према времену у ком је стварао Мараковић је
Виловића опред јељивао као писца периода “модерног објек
тивизма” (послије 1925. године).28
Због „слободних моралних свјетоназора“ Међимураца,
Виловић се Међимурју књижевно поново вратио тридесетих
година писањем либрета за оперу “Дорица плеше” (1934. го
дина), на музику композитора Крсте Одака, као и преко ро
мана “Три сата”, који је објављен 1935. године. На новинар
ско питање „Шта раде наши књижевници“, за лист 15 дана је
одговорио да је завршио рукопис књиге „Дорица плеше“, а
да полако прибира материјал за роман „Три сата“ који ће „из
нијети запањујућу провалу свијести једног нашег дуго поти
скиваног свијета“.29
Виловићева издавачка кућа “Биноза” рек ламирала је
1934. године појаву Виловићеве “народне опере” “Дорица
плеше”, на музику коју је компонирао далматински компози
тор Крсто Одак30. Поред самосталног издања брошуре “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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рица плеше”, либрето за оперу Крсте Одака објављен је и у
часопису 15 дана, у ком је рекламиран и “Извадак за клавир”
опере “Дорица плеше”, у обиму од 261 стране великог фор
мата.. У рек лами је истакнуто да је, како се сазнаје из дневне
штампе, а и из ревије 15 дана, “ова опера прихваћена на из
вођење у овој сезони на сва три казалишта у Југославији, и
ових се дана приступило студију у заг ребачкој опери. Овом
се приликом сустежемо од свих других судова, а нагласујемо
да је то народна опера, у којој даје музику и ријечи, па је пре
ма томе она стварно један велики музички споменик нашег
народног музичког стварања, и досљедно томе, музичко дје
ло непролазне вриједности. Нема двојбе да је потребно да се
у свакој хрватској кући, гдје се воли музика и наш сељачки
стваралачки народ, нађе и овај велики музички документ”.31
За роман „Мајстор душа“ чешка књижевница Либуша
Хануш је рек ла да је „књишка опера, опера без глазбе, опера
пјевана ријечима, једно јединствено дјело у прози: глазбено
писани роман, као мистериј Виловићеве сугестивности“.
Иза овог открића за Либушу Хануш није било ништа чудно
што се Виловић придружио Крсти Одаку, па је „ушао у праву
оперу, својим текстом ’Дорице’“. Либуша Хануш је убијеђе
на да је Виловић рођен као одличан музички таленат: „Има
доста пјесника, код којих се ова два дара слијевају и сљевени
истичу. Ријетко се то опази код прозе. Код Виловића пак, то
је толико јасно и јако, да је више него оригиналност. Читав
му је роман основан као једна опера. Има своју јуначку дво
јицу, пјевајући: она дирљива, он јуначки соло. Имаде другог
тенора, лирског, у Дон Јосу. Њему је партнерица друга главна
пјевачица, Агата (односно Агате). Има ту и мушких и жен
ских корова, пјевајућих засебно и двогласно. Имаде напокон
и свог сплеткара у Виту, имаде шаљивих фигура, јаче власти
итд. Оркестар се јасно осјећа у паузама, у валовљу, звонима,
вјетру, у звонким коњским корацима. Виловићев је ’Мајстор
душа’ потпуна, музички осјећана, музички дјелујући оперна
појава. Корови се увијек понављају. Наглашују драмску бор
бу главне двојице. Имаду варијанте. Ово опетовање роман
управо не дозвољава. Пог рјешно би било у сваком роману,
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 ’Мајстору душа’ - опери у ријечима. ’Мајстор душа’
постао је и овим опетовањем, овом израдњом, оно што јесте:
мајсторско дјело ванредног значаја и врсте“.
Послије казалишног успјеха опере Крсте Одака, Вило
вић је у штампи поново објаснио како му је Међимурје по
стало књижевна преокупација и како је настао његов либре
то за Одакову оперу „Дорица плеше“:
„О Ускрсу 1917. дошао сам први пут у Међимурје. До
шао сам исцрпљен, измучен гладним животом ратног Беча.
Те је године Ускрс био доста касно и добро се сјећам да је на
равни било врло много љубица. Љубицама ми је све задиса
ло: земља, зрак, дисање, говор и храна. Очито је промјена
или точније нагли пријелаз из тешког и загушљивог веле
града на чисти и прољетним кишама испрани зрак велике
равни, у који се у пунини убацивало прољеће, дјеловао врло
јако, а љубице су обојиле то дјеловање.
Утисци су били снажни, препородни и еликсирски.
Нити годину дана раније издао је мој пријатељ и до
маћин Винко Жганец своју прву збирку хрватских међимур
ских попевака. Сада је спремао другу. Он је био тих дана у
пуном жару и музичкој вреви око тог новог спремања.
То је био први узрок, да се тада у Међимурју око мене
пјевало више него обично. Био је и овај разлог, а држим га
јачим и дубљим од првога: Међимурје је било пљачкано не
бројеним ратним реквизицијама Двојне монархије. Мађари
су чували своје људе, а народности Угарске су морале давати
скоро све, што је имала Мађарска да сасипа у заједничку рат
ну благајну. Разумије се да су најиздашније били реквирира
ни мушкарци. У тим је временима и на равни мушкарац био
права ријеткост. За њим је чезнула земља, трнула, јеђала, бо
ловала. У том су се времену још једном све међимурске жене
осјећале „грлицама“, „дјевицама“, „фијолицама“. Њих као да
је та жудња за својим „голубекима“, „клинчекима“ и „дечки
ма“ повраћала натраг у оно њихово вријеме и у оне њихове
дане, кад су женски прокљувавале и дозријевале.
Није сметао ни рат ни економска исцрпљеност, да те
жене даду одушка свом.... Оне су се изражавале. Оне су се,
разумљиво, изражавале као и увијек – мелодијом, јер је међи
мурски говор само за објаву тијела. Душа се и осјећај вјеко
вима објављивала само мелодијом. Пјевало се тада око саку
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пљача међимурских пучких мелодија, и око мушкарца, који
је носио сав осјећај, сву зебњу и сва очекивања. Очито је у
овом времену носио и даље и шире ближе него што то носи
мушкарац у женској младости.
Видио сам тада велику раван, цијелу једну земљу да се
изразује мелодијом. Видио сам и то да тај њезин (мелодијин
– Н. Ж.) изражај није само еротика. Мушкарац, којега није
било, а био је у даљини и положају доћи ће, не ће доћи... баш
као и у првој дјевојачкој љубави, враћао се натраг у дане пр
вих љубави и сву пунину тих дана. Обновило се све. Цијела
велика раван једна отешћала душа чежње, љубави и сретне
несреће. Ту сам раван нашао, спознао, видио. Све што сам
чуо, била је мелодија, све што сам додирнуо била је мелоди
ја, а та је мелодија потрајала за вријеме читавога мог првог
боравка у Међимурју о Ускрсу 1917, мислим да је тај боравак
прешао двадесет дана.
Почетком јуна 1918. вратио сам се поново у Међимурје.
Осјетио сам да је чезнутљива мелодија порасла, појачала се
и постала још јачом потребом циљева набијене женске душе
на равни. Остао сам у тој мелодији све до новембра, до међи
мурске револуције и повратка мушкараца.
С дана на дан, у јутрима и у вечерима живио сам у јед
ној спонтаној, наравној логичној и дубокој музици. Мјесеци
ма је трајала та наравна опера, којој је набујали осјећај ство
рио бину, оркестар, зборове и солисте.
Ријеткост опере, која је била стварност, а не конструк
ција!
Држим да ми не треба нагласити наравност и спонта
ност идеје о међимурској опери. Идеја је дошла, као киша с
неба, сишла у мене и узнемирила ме. Морао је тај немир би
ти засићен оствареном међимурском опером. Мучио ме јед
наким интензитетом, у оном часу кад сам молио Др. Жган
ца, да пренесе ту наравну, у животу одиг рану оперу као и
13 година касније кад сам с Одаком једнако разговарао. Ја
сам о опери и музици знао врло мало, јер уза сву семинар
ску коралну наобразбу, уза све настојање да из мене створе
пристојно музички дотјераног црквеног пјевача, остао сам
музички профанус. Залуду ме Жганец увјеравао, да за тај по
сао треба много јачи ерудит него што је он, ја сам га молио
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и нагањао, али без успјеха. Он је имао више страхопоћитања
пред музиком од мене. Одбио ме је.
Тиме се није смирио мој немир. Тражио сам даље му
зичара и, чим сам га видио, почео сам му говорити о једној
опери, коју не треба конструирати, него само пренијети.
У Беог раду 1926. сретнем Столцера Славенског (компо
зитор-Н.Ж). Нисам у том часу о њему ништа више, и ништа
друго знао, него оно што ми је он рекао: да је дошао, да се у
Београду музички запосли, а ја одмах хоћу да га запослим
међимурском опером. Човјек ме погледа уморно и неиспава
но и не рече ми ни ријечи.
Нисам ни ја говорио даље.
Године пролазе. Пет година, седам година. Не сретох
ни једног музичара. У Заг ребу на сватовима једнога мог мла
дог пријатеља спознају ме с Крстом Одаком.
– Професор музике. Додаше његову имену. Тај додатак
разбуди онај мој стари, несмирени немир. Тај ме немир сили,
да причам Одаку о једној одиг раној опери у животу. Заинте
ресирало га моје причање. Пристао је да заједно обновимо
ону одиг рану широку оперу међимурске равни.
Радило се, свршило се. Мој је немир смирен. Ослобо
дио сам се тога прогона у равни“.32
Послије извођења опере „Дорица плеше“ у казалишти
ма Југославије почела су пристизати позитивна критичка
мишљења о њој. Тако је музички и књижевни критичар П.
Марковац у Књижевнику (бр. 7. за 1934) објавио позитиван
критички приказ Одакове „народне опере у три чина“, за које
је „ријечи“ написао Ђуро Виловић:
„За посљедњих година изнијела је заг ребачка опера
размјерно велик број домаћих музичко-сценских дјела, ко
ја сва (изим изразитих неуспјеха или промашених покушаја)
представљају значајне етапе развоја. Све су то, наравно, само
мање или више успјешни покушаји, који нису још донијели
коначних резултата, али су свакако утврдили разне позитив
не елементе, из којих ће се с временом искристализовати ко
начни облик наше пучке музичке сцене. Ове сезоне изнијела
је загребачка опера одједаред три новитета. Три домаће пре
мијере унутар мјесец дана биле би сензација и за развијеније
32 „Како је дошло до ‘Дорица плеше’ “, 15 дана, 1934.
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средине од наше, паче и онда, кад се утврди да су два од три
изведених дјела неуспјела. Могућност успоредбе трију дјела
и њиховог пријема са стране публике олакшава утврђивање
позитивних тековина, које су постигнуте и исправности по
ступка код изграђивања наше музичке сцене. Услијед тога,
у појачаној се мјери испољило значење посљедњег новитета
’Дорица плеше’., који представља посве нови покушај, изван
правца досадашњих настојања, те на нови начин долази до
значајних резултата. По тим резултатима и по успјеху, ’До
рица плеше’ за час је обновила повјерење публике, које су
Добронићеви и Шафранекови неуспјеси поколебали, једнако
у погледу домаћег стварања, као и у погледу угледа умјет
ничког водства загребачке опере.
До сада су у нашим музичко-сценским дјелима оства
рена разна чисто артистичка настојања. И текст (претежно
на основу које пучке приче) и музика прожети су елементима
из пучке умјетности у сврху постизавања становите осебујне
боје и карактеристике, али се оставља утврђена интернаци
онална шаблона опере. Није било покушаја у смислу нових
облика пучке музичке сцене. Што више, често су се у те ’на
родне’ опере унашали елементи, којима се излазило у сусрет
оној публици, чији је укус одређен, талијанском оперном
аријом и плитком храном разних опера, рађених за што бо
љу прођу, тако да су ликови из пука, у народној ношњи, само
декоративне лутке без живота. У том смислу ’Дорица пле
ше’ представља посве нови покушај остварења праве пучке
опере, далеко од артистичких експеримената или подражава
ња прокушаних оперних шаблона“... Виловићу је, крај неких
идејних неисправности, успјело да у заједници са Одаком
удари темеље праве наше пучке опере и тако отвори нове пу
теве, који ће довести до позитивнијих резултата него што су
досада постигнути...33
Новинар Хијацинт Петрис написао је хвалоспјевне
критичке импресије о Одаковој и Виловићевој опери под на
словом „Уз оперу Дорица плеше“: „Наишла је на низ похвал
них критика, на признање публике. Одјекнула је у срцу свих,
који воле нашу народну музику. Одушевила је слушаоце-гле
даоце, изазвала френетичне аплаузе, спонтане и заслужене“.
33 15 дана, 1934.
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Од премијере, која је била 16. липња 1934, па до конца ка
залишне сезоне, давана је четири пута „пред дупком пуним
казалиштем“.
Виловићев роман “Три сата – историја међимурског
преокрета 1918” (Загреб, 1935) је књижевно романсирана рат
на хроника догађаја у Међимурју, са Виловићевим аутобио
графским мемоарским акцентима везаним за његов одлазак
из Беча у Међимурје и његов боравак у Декановцу у Међи
мурју у другој половини 1918. године. У роману је испрепле
тена судбина главног јунака са његовим љубавним дилемама
и истинитим историјским догађајима. На почетку романа у
првом плану је бјежанија главног јунака из Беча испред на
валентне лијепе Ирен у Деканфалву (мађарски Заламегyе) у
Међимурју. Тај бијег главног јунака из Беча у Декановец Ви
ловић је описао на врло живописан начин:
„Никад није чуо ни за једну од тих свакако туђих ри
јечи. У први час је помислио, да ће бити најбоље да упита
на жељезничкој станици. Али на којој, кад их је у Бечу тако
много? Измучио би се, док би набасао управо на ону, с које се
полази на непознату адресу:
— Деканфалва, Заламегyе...
Учини му се, да ће бити много краће да потражи хрват
ске ђаке у кавани. Нетко од њих мора знати, јер се свакако
ради о територију загребачке надбискупије. Капелан новове
шкога светог Ивана не може поћи изван граница надбиску
пије као управитељ жупе. Само су три ка-ване, у којима сједе
хрватски студенти: Wien, Аркаден и Паласт. У кавани W i e
n затекао је друга, муслимана из Босне. Снено га је саслушао
и омахнуо руком:
— Никад нисам чуо. До врага... Пусти ме да дријемам,
ту је топло...
У Аркадену изнесе адресу пред два студентска стола.
Далматинци, Истрани, неколицина из Хрватског Приморја и
са отока. Нитко не рече, да нешто зна о тој адреси.
— Погледај у лексикон, он зна све, свјетоваху га.
Уз каванску благајну свјетлуцали су се позлаћени хрп
тови Brock haus, Konversations Lexikon.
Претражише заједно на слову Д, али Деканфалва није
убиљежена.
— Тражи Заламегyе!
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Не бијаше ни те ријечи. Заостадоше на ријечи; З а 1 а и
прочиташе:
Зала, жупанија у Угарској. Граничи са сјевера са жупа
нијом Еисенбург и Веспримом, са истока са Сумегом, са југа
с Вараждином и са запада са Штајерском. 5121.63 четворна
километра. По попису пучанства из године 1890. има 404.699
становника, већином Маџара католика (79.737 Хрвата, 21.380
Словенаца, 6.355 Нијемаца). Од укупног броја становника
има 20.061 евангелик, 14.820 жидова. Земља је дјеломично
бреговита поради огранака штајерских Алпи, а дјеломичхо
је валовита раван. Та се раван спушта, и према југоистоку
слиједи Муру до Драве, која сачињава јужну границу и зајед
но с Муром твори тако звани Мурин оток (Муринсел). Види
то!
— Муринсел? То значи Мурин оток, али никад нисам
чуо за тај оток, изјави нетко у скупини око растворенога све
ска лексикона.
— Па шта је то, људи. (Њемачки лексикон нам даје
79.737 Хрвата, а ми не знамо, гдје је то, ни како се зове та зе
мља, побуни се други глас.
— Наравски, да има Хрвата у Угарској, али да их има
толико у тој некој Зали, то нисам чуо, а још сам мање чуо, да
су тамо некакви — отоци.
— Погледај тај Муринсел!
Нетко отрча по лексинско слово М и скора нађе:
Murinsel das fruchtbare Land zwischen Drau und Mur in
Ungar. Komitet Zala. Es wird meist von Slowenen bewont. Haup
tort ist Chakahturn. (преведено: Мурин оток је плодна земља
између Драве и Муре у угарској жупанији Зала. Понајвише у
њој станују Словенци. Главно мјесто Csakathurn.)
— Slowenen? Значи ли то Словенци или Славени? упи
та нетко у групи.
— Питај Бога, кад швапска мудрост не помаже. Вјеро
јатно то значи, да су тамо понај-више Словенци.
Нитко није ништа разумио. Нитко није чуо за главно
мјесто Csakathurn.
У кавани се Паласту нашао старији студент, којему се
чинило, да би то могло бити Ме-ђимурје. О њему је знао са
мо толико, да се некад спомене на политичким скупштинама
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као земља, коју су Маџари отели Хрватима. Било како било,
зна, да се пред полицијом о томе не смије гласно да говори.
— Несумњиво је то, да се та адреса налази у Маџарској,
а у Маџарску се полази с јужног колодвора, закључи стари
студент.
Исте вечери човјек написа писмо малој Ирен, у којему
јој јави, да је изнемогао, и да одлази некуда, да се нахрани и
окријепи...“. Виловићев алтер-его (јунак романа) је очекивао
да ће спас од бечке глади и женске навалентности пронаћи у
окриљу сеоске пољопривредне благодети.
У роману „Три сата“ жене су у првом плану; оне су за
Виловића и мајке (понекад лоше у својој посесивности), и љу
бавнице и међимурске револуционарке и покретачи догађаја,
које често доминирају над мушкарцима. Жене су за Вилови
ћа света али и пакосна бића са израженим женским материја
лизмом, нарочито израженим у тренуцима «међимурске ре
волуције» крајем 1918, због инстинктивног осјећаја потребе
опскрбљивања породице основним живежним намирницама
у условима рата и глади.
Кроз роман «Три сата» стално се провлачи историјска
национално-територијална дилема: чије је Међимурје?: да
ли је то «хрватска територија», иако ни сами Међимурци у то
време нису знали ко су и што су: да ли Словенци, Хрвати или
Мађари, па су о себи једноставно говорили да су Међимурци
који говоре међимурским језиком. Треба поновити чињени
цу да је Виловић у времену писања ове књиге још увелико
заступао хрватски национализам, иако ће током грађанског
рата у Југославији и окупације (1941-45) изражавати све већу
повијесну сумњу у националитет хрватства, и све више одба
цивати народносну етнолошку историчност те нације, тврде
ћи да су једине тзв. јужнославенске нације Срби и Словенци.
У књизи «Три сата» у потпуности брани хрватство Међи
мурја пред опасношћу од претеће мађаризације Међимураца.
Виловић је дак ле, још увијек под импресијом снажног древ
ног хрватства, па у роману преко главног јунака прича о дал
матинској хрватској, хрватским краљевима, «фантастичној»
пакта цонвенти и др. Главни историјски извор му је аполо
гет хрватства, «царски повјесничар» Рудолф Хорват и њего
ва књига «Повјест Међимурја» из 1908. године. Цитирајући
Хорвата наводи да су се по кроници латинској и хрватској,
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Хрвати у Међимурју населили око 600. године по Кристу.
Међутим ни једна наведена кроника не биљежи ко им је био
први господар, али биљеже сугласно, да су «пловили зајед
но» с осталим Хрватима и под Људевитом Посавским и под
франачким господством. Обје кронике биљеже, по Хорвату,
да су Хрвати на овој равни проживјели неких 260 година као
пагани и клањали се славенским боштвима по шумама и ли
вадама, док се нису покрстили.
Историчари хрватства су од почетка 20. вијека у све
већој мјери конструисали крајње натегнуту конструкцију о
искључивом хрватству те бивше мађарске покрајине. Међу
њима предњачио је «филолог» Рудолф Строхал кога су чак и
Крлежини лексикографи оцјењивали као «брзоплетог и не
прецизног знанственика», који је својим написима у Обзору
изазивао бројне негативне критике озбиљнијих «језикосло
ваца» (филолога), као што су Бранко Водник, Фрањо Фанцев,
И. Милчетић, с којима се упуштао у бројне полемике.34 Стро
хал се огледао и у знанственој анализи међимурског нарјечја,
које је безочно отимано од свог «матичног хрватског језичког
језгра». Посебно се жалио на Словенце, који су се, «својата
јући себи Међимурје», позивали на «данашње међимурско
нарјечје, које је врло слично словенском језику», па су међи
мурско нарјечје проглашавали «посебним словенским дија
лектом». Да би отк лонио сумње да је међимурско нарјечје
кајкавско, па самим тиме и словеначко, он се у свом знан
ственом раду трудио да докаже да је међимурско нарјечје у
прошлости било чакавско (дак ле хрватско), па се с протоком
времена «кајкавизирало». У том дијелу свог написа супро
ставља се Хорватовим тезама о искључивој кајкавштини Ме
ђимурја.
Како смо већ истак ли, Живко Јеличић је критички ана
лизирао књижевне вредности Виловићевих романа посвеће
них Међимурју. По њему, у роману «Међимурје» јасно се за
пажа «онај цват облика, оно богатство креативног процеса,
док чулност пулсира крвотоком прозе»: «...Док природа гла
виња онако рубенсовски тешка од своје властите чулности,
и људи и предмети као да и немају својих облика. Сузи ли се
34 Др Круно Крстић, Строхал Рудолф, Енциклопедија Југославије, Загреб, 1971,
194-195.
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простор за чулно, завуче ли се оно животно мезграње под ко
ру, избије у трен ока и обрис облика на површину. Не створи
ли се могућност новог протјецања чулног у ткиву и човјека и
предмета, облик као да се купи у се, спреман да се скрути у у
фактог рафски податак». С друге стране, у роману «Три сата»
наилазило се на сличну ситуацију, како је запажао Јеличић:
«... Они корови дјевојака у ниским, уским просторима сељач
ке кривињаре, блатњава дворишта, бјелине меких, високих
кревета, крушне топле жене и растворено, гладно и грозни
чаво око студента, који се увлачи међу стоку и људе и у тре
ну постаје њихов, домаћи - све се огледа у млаком дифузном
свјетлу чулности. Наиђу ли догађаји који разнесу ове просто
ре у коме људско изгара на неки, рек ло би се, праисконски,
инфантилни начин, репортажни елеменат широко осваја ток
приповиједања; не може се рећи да је роман изгубио ритам
казивања, да је приповиједање о крвавим збивањима у Међи
мурју 1918. лишено драмских акцената; напротив, завршни
дио романа живљи је, богатији и догађајима и ритмом одви
јања радње у односу на прва поглавља; упркос томе и мало
изоштренији вид омогућит ће нам да нас та привидна, репор
тажна живост заглавља не превари и да на страницама - што
су озарене пјесмом дјевојака и мирисом оних уских имагина
цијом наивца склепаних простора - осјетимо креативни при
ступ писца људима и предметима своје околине».35
Послије више књижевних радова посвећених Међимур
ју Виловић се послије романа „Три сата“ враћа својој далма
тинској постојбини. Проблематици свештенства и тематском
циклусу Римокатоличке цркве и вјеровања Виловић се враћа
у роману Звоно је оплакало дјевицу, у издању „Бинозе”(1938).
Иронични поднаслов „Роман барјака рајске дјеве краљице
Хрвата” упућује на римокатолички национално-политички
модел устоличења Мајке Божије за небеску краљицу Хрва
та. Последњи роман „Пицукаре“, који је завршио 1941. го
дине најавио је и Виловићев будући идеолошко-политички
и национални заокрет, који се кретао од његовог свећенич
ког младалачког романтичарског заноса за Павлиновићевим
клерикалним далматинским хрватством па до национал-ли
35 Uvodne napomene Živka Jeličića, u: M. Uvodić Splićanin, Đ. Vilović, D. Anđelino
vić, izabrana djela, Pet stoljeća hrvatske književnosti, Zagreb 1968.
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бералног хрватства, које га је све више разочаравало и самим
тиме током Другог свјетског рата све више опред јељивало ка
југославенском и српском герилском покрету Југославенске
војске у Отаџбини Драгољуба Драже Михаиловића.36
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LITER ATE ĐURO VILOVIĆ ABOUT VIENNA,
NORTHERN CROATIA AND MEĐIMURJE
DUR ING GREAT WAR 1914–1918
Resume
This article is a contribution to cultural (literary) history, regarding
Vilović’s literary work in Vienna and in Northern Croatia during Gre
at War, especially about Zagreb and Međimurje. First Vilović’s novel
‘’Esthete - novel of eternal bohemians’’ shows ‘’all war and interwar
Croatia’’ through one story about Zagreb, story in which foreground is
an afternoon walk of Croatian writer in the Zagreb streets. With novel
‘’Međimurje - confession of a Satan’’ Vilović made a literary monument
of wartime Međimurje. He has become the first poet of Međimurje, first
prose writer and one outstanding narrative talent. He returns to this
area with the novels ‘’Three hours - history of Međimurje turnover in
1918’’ and opera libretto ‘’Dorica is dancing’’ that are kind of an auto
biography in which he evokes memories of war and postwar Northern
Croatia. After this literary works dedicated to Međimurje, Vilović re
turns to Dalmatia in his works and writes about Biokovo, Makarska
and Brela.
Keywords: Djuro Vilovic, litterature, Austria-Hungary, Croatia, Wien,
Zagreb, Medjimurje.
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AND ITS IMPORTANCE FOR THE
CREATION OF THE KINGDOM OF SERBS,
CROATS AND SLOVENES IN 1918
Summary
The aim of this research article is to give answers to the
following four scientific research problems about the 1917 Corfu
Declaration: 1. the reasons for convocation of the Corfu Confe
rence as a conference which should finally resolve the main po
litical problems between the Royal Serbian Government and the
Yugoslav Committee, i.e. between two the most important nego
tiating representatives of the South Slavs during the process of
the Yugoslav unification at the time of the First World War; 2.
a nature of the opposite political conceptions and attitudes to
wards a process of unification and   internal organisation of a
new Yugoslav state between the negotiating parties as the most
important question to be solved before the proclamation of the
single South Slavic state; 3. an interpretation of the text of the
1917 Corfu Declaration as a legal act of the agreement between
the Yugoslav Committee and the Royal Serbian Government pre
tending to be a final political settlement upon the political form,
internal organization and functioning of the new state; and 4. an
importance of the 1917 Corfu Declaration for the further process
of unific ation of the South Slavs. In order to realize our research
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aims we will deal with the relevant historical sources followed by
relevant historiographical literature on the topic. However, the
most significant stress in this article is put on the text of the Corfu
Declaration itself as the basic historical document with regard to
the creation of the common South Slavic state in the fall of 1918.  
Keywords: Corfu Declaration, Yugoslavia, Yugoslavs, Balkans,
Serbs, Croats, Slovenes, Yugoslav Committee.

1. Introduction
The most important consequence of the First World War (the
Great War)1 concerning the Balkan Peninsula were a dissolution
of the Austrian-Hungarian Monarchy (the Dual Monarchy) and a
creation of the new Balkan state - the Kingdom of Serbs, Croats
and Slovenes (the KSCS)2 proclaimed in Zagreb on November
23rd, 1918 and confirmed as a new political reality in Belgrade on
December 1st, of the same year.3 However, in the Balkan, Yugo
slav and even international historiography there is still a false in
terpretation of the historical sources and political events based on
them upon the question when and where the KSCS was proclai
med as it is interpreted to be in Belgrade on December 1st, 1918.4
However, the sources and facts are clearly telling that a common
Yugoslav state was in fact proclaimed in Zagreb (Croatia) on No
vember 23rd, 1918 but not in Belgrade (Serbia). In the capital of the
Kingdom of Serbia on December 1st, 1918 it was only confirmed
already proclaimed a common state of all Serbs, Croats and Slo
1

2
3
4
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venes by a Montenegrin regent Alexander Karađorđević on the
throne of the Kingdom of Serbia.5 The new state was composed
by three pre-war territorial parts: the territories of the Kingdom of
Serbia, Kingdom of Montenegro and the Dual Monarchy popula
ted by the South Slavs. The last (third) territory gave around 50%
of the new state. Nevertheless, the Kingdom of Serbs, Croats and
Slovenes became after December 1918 the biggest country at the
Balkans and one of the bigger states in Europe from the territorial
point of view.6 The country was in fact created, proclaimed and
recognized as such just by the politicians in Zagreb and Belgrade
but not by any kind of the people’s referenda or plebiscite either on
the territory of the Kingdom of Serbia or the South Slavic lands of
the Austrian-Hungarian Monarchy.
During the process of political-state’s unification of the So
uth Slavs into their own single national and independent state
during the First World War several important documents were
issued by the representative institutions of them with regard to
the creation and internal political and administrative organisation
of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. Without any do
ubt, the 1917 Corfu Declaration is the most significant and crucial
document among all of them. It was signed on July 20th, 1917
between the government of the Kingdom of Serbia and the repre
sentatives of the Yugoslav Committee – a political organisation
established in 1915 in London and representing the South Slavs
from the Dual Monarchy. The Corfu Declaration became a basis
for further process of unification and, what is even more impor
tant, a basis for the conception of the internal political organisa
tion of the new state. However, the conclusions of this document
were changed in the Geneva Declaration signed on November 9th,
1918 by the representatives of the government of the Kingdom of
5

6

According to the French writer and good friend of Alexander I, Claude Eylan, the
King of Yugoslavia identified himself as a Montenegrin (K. Елан, Живот и смрт
Александра I краља Југославије, Београд: Ново дело, 1988, p. 27). For the mat
ter of fact, he was born in the capital of Montenegro - Cetinje in 1888 at the court of
the Prince of Montenegro. From the mother side (Zorka), his origin was comming
from the ruling dynasty of Montenegro as his mother was a daughter of the Prince
of Montenegro - Nicholas I. About the life and death of Alexander I of Yugoslavia,
see: C. Eylan, La Vie et la Mort D’Alexandre Ier Roi de Yugoslavie, Paris: Bernard
Grasset, 1935.
Before December 1st, 1918, Serbia was already united with Montenegro, Vojvodi
na (a southern region of ex-Hungary) and Bosnia-Herzegovina (Б. Глигоријевић,
Краљ Александар Карађорђевић, 1, Београд: БИГЗ, 1996, p. 441).
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Serbia, the National Council in Zagreb, the Yugoslav Committee
and the parliamentary groups. Nevertheless, the proclamation of
the new state in Zagreb on November 23rd, 1918 was officially ac
cepted and verified in Belgrade by Serbia’s side on December 1st,
1918 mainly on the basis of the Corfu Declaration but not on the
Geneva one.
The aim of this research article is to give answers to the
following four scientific research problems about the 1917 Corfu
Declaration:
1. The reasons for convocation of the Corfu Conference as
a conference which should finally resolve the main po
litical problems between the Royal Serbian Government
and the Yugoslav Committee, i.e. between two the most
important negotiating representatives of the South Slavs
during the process of the Yugoslav unification at the time
of the First World War.
2. A nature of the opposite political conceptions and attitu
des towards a process of unification and  internal orga
nisation of a new Yugoslav state between the negotiating
parties as the most important question to be solved befo
re the proclamation of the single South Slavic state.
3. An interpretation of the text of the 1917 Corfu Declara
tion as a legal act of the agreement between the Yugo
slav Committee and the Royal Serbian Government pre
tending to be a final political settlement upon the poli
tical form, internal organization and functioning of the
new state.
4. An importance of the 1917 Corfu Declaration for the
further process of unification of the South Slavs.
In order to realize our research aims we will deal with the
relevant historical sources followed by relevant historiographical
literature on the topic. However, the most significant stress in this
article is put on the text of the Corfu Declaration itself as the ba
sic historical document with regard to the creation of the common
South Slavic state in the fall of 1918.
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2. The reasons for convocation of the CORFU
conference in june−july 1917
the preparations for the 1917 Corfu Conference can be tra
ced from the moment when the Prime Minister of the Kingdom
of Serbia Nikola Pašić (1845−1926) sent an invitation to the Pre
sident of the Yugoslav Committee in London, a Croat from Dal
matian city of Split – Dr. Ante Trumbić, at the beginning of May
1917. Dr. Trumbić was invited in fact to come to the Corfu island
in Greece with other four members of the Yugoslav Committee in
order to make an agreement with the Government of Serbia with
regard to the most urgent and important questions about the cre
ation of the new Serbo-Croat-Slovene state.7 Therefore, the most
significant question which needs appropriate answer is: Why did
Nikola Pašić decide to negotiate with the Yugoslav Committee at
that time and at such a way to recognise it de facto (but not and
de iure) as equal political side to the Royal Serbian Government
upon the process of unification which is representing all South
Slavs from the Dual Monarchy?
In order to give answer to this question we have to take
into consideration N. Pašić’s opinion about the functions of the
Yugoslav Committee from the time of its very foundation. The
Yugoslav Committee was established on April 30th, 1915 in Paris
by the South Slavs who were exiled from the territory of the Dual
Monarchy during the first months of the war. The reason for its
establishment was of the very practical political nature: it was the
answer to the secret Treaty of London, signed between Italy and
the Entente states of the United Kingdom, France and Russia. It
was signed on April 26th, 1915 at the expense of Austria-Hungary
but primarily of the South Slavic territories in the Dual Monarchy
claimed by the Croats and Slovenes (Istria, Dalmatia and the Adri
atic Islands). Therefore, the creation of the Yugoslav Committee
was in fact an act of protection of national interests and rights
7

M. Zečević, M. Milošević (eds.), Diplomatska prepiska srpske vlade 1917 (Doku
menti), Beograd: Narodno delo−Arhiv Jugoslavije, without year, p. 321. However,
according to Đ. Đ. Stanković, the Prime Minister of Serbia invited Dr. A. Trumbić
to come to the Corfu island not with four but with five members of the Yugoslav
Committee (Ђ. Ђ. Станковић, Никола Пашић и југословенско питање, vol. II,
Београд: БИГЗ, 1985, p. 160).
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of the South Slavs from the Dual Monarchy,8 i.e., of the AustroHungarian Croats and Slovenes but not of the Austro-Hungarian
Serbs or Serbia. The member-politicians of the Yugoslav Com
mittee (established in Paris but soon moved to London because
of diplomatic reasons) claimed to represent all South Slavs from
the Dual Monarchy to the Entente powers in order to protect their
national interest and ethno-historical rights for the time after the
end of the First World War at the peace conference.9 It means that
the Yugoslav Committee was pretending to represent the peoples
from the following South-Slavic ethno-historical regions: Istria,
Dalmatia, Međumurje, Prekomurje, Kranjska, the Southern Šta
jerska, the South-West Kor uška, Croatia, Slavonia, Bosnia, Her
zegovina, Kotor Bay, Baranja, Srem Banat and Bačka. At that ti
me, as the South Slavs, in these regions have been recognized as
the separate ethnolinguistic nationalities: the Slovenes (Kranjci),
Croats and Serbs.10
In regard to the question of N. Pašić’s attitude towards the
existence of the Yugoslav Committee and its function during the
war, the most important problem was the fact that the Yugoslav
Committee understood itself as the only competent political re
presentative organisation of all South Slavs from the Dual Mo
narchy, what means including and the Austrian-Hungarian Serbs.
On the other hand, Serbia’s Prime Minister did not want to accept
the Yugoslav Committee as the legal political-national represen
tative organisation of the South Slavs from the Dual Monarchy
but only as the patriotic organisation with the only aim to fight
for the Yugoslav (the South Slavic from the Dual Monarchy of
Austria-Hungary) national interests, and to inform the public opi
8

According to J. Woodward and C. Woodward, by this treaty the Entente in return
for Italy’s entrance to the war on their side assigned to Rome the following territori
es: Gorizzia/Gradisca, Trieste, Carniola, Istria and part of Dalmatia with most of its
islands; with the exeption of the city of Trieste (J. Woodward, C. Woodward, Italy
and the Yugoslavs, Boston, 1920, pp. 317− 320).
9 On the Paris Peace Conference in 1919, see: M. MacMillan, Paris 1919: Six Months
That Changed the World, Random House, 2007; D. A. Andelman, A Shattered Pea
ce: Versailles 1919 and the Price We Pay Today, John Wiley & Sons, Inc., 2008; N.
A. Graebner, Edward M. Bennett, The Versailles Treaty and Its Legacy: The Failure
of the Wilsonian Vision, Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
10 After the Second World War a new Communist Government of the Socialist and
federal Yugoslavia proclaimed additional three South Slavic ethnolinguistic natio
nalities: The Macedonians, Muslims and Montenegrins. For that reason, the coun
try was re-arranged into the six Socialist republics. See: J. B. Allcock, Explaining
Yugoslavia, New York: Columbia University Press, 2000.
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nion in the United Kingdom (where it was located) and Europe
about the Yugoslav question in Austria-Hungary.11 According to
Vojislav Vučković, N. Pašić was in opinion that the political role
of the Yugoslav Committee was just “to inform the Allies about
the sufferings of the South Slav lands under the Austrian-Hunga
rian rule and to present their national intentions”.12 These were the
crucial reasons for N. Pašić that he never before the Corfu Confe
rence recognised in practice the Yugoslav Committee as de facto
the equal political-representative institution to the Royal Serbia’s
Government upon the process of the Serbo-Croat-Slovenian sta
te’s unification. However, in May 1917 he decided to negotiate
with the Yugoslav Committee as a representative institution of
the South Slavs from the Dual Monarchy of Austria-Hungary and
at such a way to recognize it as one of the legal subjects in the
process of unification. Moreover, thus, he de facto recognized the
Yugoslav Committee even as the equal negotiating-representative
subject with Serbia’s Royal Government. Nevertheless, up to that
time he claimed only for Serbia exclusive rights to represent all
South Slavs before the Entente contracting powers and only for
the Kingdom of Serbia to work on their unification into a single
national state. Therefore, the most significant question in regard
to the mentioned above is: What was the main reason for N. Pašić
to drastically change in May 1917 his opinion towards the role and
function of the Yugoslav Committee?
The answers to the above questions are coming from the
very fact that the Imperial Russia was the only supporter of Ser
bia’s plan to create the united national state of all ethnolingui
stic Serbs in the South-East Europe after the war on the ruins
of Austria-Hungary. On the other side, Serbia’s Government was
aware that both the country and the national interest of the Serbs
can be protected only by the Imperial Russia. N. Pašić was con
vinced even in 1912, just before the Balkan Wars started, that
only Russia can save Serbia from the aggression by the Dual Mo
narchy of Austria-Hungary.13 It is known that the Balkan 19th cen
11 А. N. Dragnich, Serbia, Nikola Pašić and Yugoslavia, New Brunswick, NJ: Rutgers
University Press, 1974, pp. 112−113; М. Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914,
Београд: Просвета, 1990, pp. 354−355.
12 В. Вучковић, „Из односа Србије и Југословенског Oдбора“, Историјски часо
пис, vol. XII−XIII, Београд, 1963, pp. 345−350.
13 A. Н. Драгнић, Србија, Никола Пашић и Југославија, Београд: Народна ради
кална странка, 1994, p. 112.
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tury policy of Russia was led by the main idea that the Russian
influence in this region should be realized by supporting Bulgaria
and Serbia.14 It was the main reason for the Imperial Russia to
create either a Greater Bulgaria (like according to the San Stefano
Peace Treaty with the Ottoman Empire on March 3rd, 1878)15 or
a Greater Serbia (during the First World War in 1915−1917). Be
cause of the very fact that in the First World War Bulgaria from
October 1915 was fighting on the opposite side (together with
Germany, Austria-Hungary and the Ottoman Empire) the crucial
pivot in the Russian Balkan policy became from October 1915 the
Kingdom of Serbia.16 Probably as the best example of the Russian
attitude about the Balkan affairs can be seen in proposal given
by the Russian Minister of Foreign Affairs, Sergei D. Sazonov
(1860−1927), in September 1914 to Serbia’s ambassador to Rus
sia: regardless to the fact that Sazonov understood well that the
purpose of Serbo-Croat-Slovenian common state in the future is
to be a counterbalance against Italy, Hungary and Romania but,
however, he did not advise Serbia to create a common state with
the Roman Catholic Croats and Slovenes as they will be in such
state all the time just an instrument used by the Vatican in its po
licy of destroying the Orthodoxy in Eastern Europe.17 The Rus
sian authority, therefore, preferred creation of a strong Orthodox
united national state of the Serbs in a form of a Greater Serbia at
the Balkans.18
Nevertheless, the basic and ultimate aim by N. Pašić and his
war time Government of Serbia during the entire Great War was
14 J. M. Joвановић, Стварање заједничке државе СХС, Vol. III, Београд: 1928, p.
47.
15 See, for instance: A. Von Bulmerincq, Le Passe De La Russie: Depuis Les Temps
Les Plus Recules Josqu’a La Paix De San Stefano 1878, Kessinger Publishing,
2010.
16 On the Bulgarian war aims during the Great War, see: Ž. Avramovski, Ratni cilje
vi Bugarske i Centralne sile 1914−1918, Beograd: Institut za savremenu istoriju,
1985.
17 On the Russian policy and diplomacy at the Balkans in 1914−1917, see the memo
ires of the Russian ambassador to Serbia – Count Grigorie Nikolaevich Trubecki:
Кнез Г. Н. Трубецки, Рат на Балкану 1914−1917. и руска дипломатија, Бео
град: Просвета, 1994.
18 About the truth, blunders and abuses upon the Greater Serbia, see: В. Ђ. Крестић,
М. Недић (eds.), Велика Србија: Истине, заблуде, злоупотребе. Зборник ра
дова са Међународног научног скупа одржаног у Српској академији наука и
уметности у Београду од 24−26. октобра 2002. године, Београд: Српска књи
жевна задруга, 2003.
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firstly to resolve the Serbian question if possible by creation of a
single and united common state of all Serbs in the Balkans (a Gre
ater Serbia). A prospect for creation of such state after the war in
the case of the Entente military victory was given by the Entente
powers to Serbia’s Government during the secret negotiations in
London in April 1915 that was over by signing of the London Tre
aty on April 26th. In order to realize this offer by the Entente, Ser
bia had to cede to Bulgaria her portion of Macedonia gained after
the Second Balkan War in 1913 (the so-called Vardar Macedonia).
Nevertheless, the main guarantee to Serbia upon realization of
this offer was the Russian Empire. However, the Government of
Serbia rejected to cede the Vardar Macedonia to Bulgaria in 1915
hoping to create a Greater Serbia after the war including into the
united national state of all Serbs and her portion of Macedonia
that was called by the Serbian academicians and politicians as the
Southern Serbia.
The “Yugoslav” option for the Government of Serbia was
only the second one, or better to say – an unhappy alternative, just
in the case that the option of united national state can not be reali
zed in the practice after the war for any reason. It means that any
kind of Yugoslavia (centralized, federal, etc.), as a common state
of the Serbs, Croats and Slovenes, for Serbia was also part of her
war aims: to solve the Serbian national question just in this case
the Serbs have to live together with the Croats and Slovenes in a
single state. N. Pašić himself was a strong supporter of creation
of a Greater Serbia (first and prime option) instead of the com
mon South Slavic state (second and only alternative option) until
the spring 1917 when he decided to negotiate with the Yugoslav
Committee on the equal political level for the sake of creation of
Yugoslavia instead of united national state just of the Serbs in a
form of a Greater Serbia. Therefore, the crucial question is: What
was the real reason for N. Pašić to finally opt for creation of Yugo
slavia but not for a Greater Serbia in the spring 1917?
On the other hand, the “Yugoslav” option was and for the
Yugoslav Committee only the alternative one, but not the main
political aim to be realized after the Great War. We have to ke
ep in mind that the top leadership of the Yugoslav Committee
was composed by the ethnic Croats (like the Communist Party of
Yugoslavia during the Second World War) and it was led prima
rily by two Croat politicians from Dalmatian seaport of Split: the
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President Dr. Ante Trumbić (1864−1938) and Dr. Josip Smodla
ka (1869−1956). After them, the most influential comittee mem
bers have been also the Croats: Ivan Meštrović, Hinko Hinković,
the brothers Gazzari and others. Even the original name of the
Yugoslav Committee was the Croatian Committee, established
in Rome but the name was changed very soon for the political
reasons. Nevertheless, it was obvious, and for N. Pašić and for
the rest of his Government, that the Yugoslav Committee was
fighting exclusively for the Croat national interest and that the
„Yugoslav“ name was chosen just to hide the Croat nationalism
under the quasi-Yugoslavism.19 What is the most important to say
about the Yugoslav Committee is that this in fact Croat national
organisation was deeply imbued by the political ideology of the
ultra-nationalistic Croatian Party of Rights, established by Ante
Starčević in 1861. According to the party ideology, all South Slavs
have been ethnolinguistic Croats. Therefore, the Slovenians were
nothing else than „Alpine“ or „White“ Croats, Montenegro was
„Red Croatia“ and all Serbs were understood just as the Orthodox
Croats. The President of the Yugoslav Committee Dr. A. Trumbić
was a member of this party till 1905 and Dr. Frano Supilo was
in his youth a fellow of the party. The main political aim of the
Croatian Party of Rights was to establish ethnically pure Greater
Croatia including all provinces of the Dual Monarchy populated
by the South Slavs what was at the same time and the crucial po
litical aim of the Yugoslav Committee to be achieved after the
war.20 However, the “Yugoslav” option was for the leadership of
the Yugoslav Committee, like for N. Pašić in the case of Serbia,
just the alternative one if the crucial political aim (a Greater Cro
atia) was not to be realized for some reason.
With regard to the convocation of the Corfu Conference in
1917, according to Dr. A. Trumbić, the main reasons and tasks of
the conference were:
1/. The 1917 February/March Revolution in Russia follo
wed by the U.S. entering the war in April of the same
19 On relations between N. Pašić and A. Trumbić, see: D. Djokic, Pašić and Trumbić:
The Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, London: Haus Publishing, 2010. On
N. Pašić’s relations with the Croat politicians in 1918−1923, see: Ђ. Ђ. Станковић,
Никола Пашић и Хрвати, 1918−1923, Београд: БИГЗ, 1995.
20 About the political ideology of the Croatian Party of Rights, see: M. Gross, A. Sza
bo, Prema hrvatskome građanskom društvu, Zagreb, 1992, pp. 257−265.
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year created a new war circumstances and international
atmosphere favourable for direct and ultimate negotiati
ons between the Government of Serbia and the Yugoslav
Committee upon the future of the South Slavs after the
Great War.
2. Therefore, from the spring 1917 it was impossible any
more to keep Serbia’s Government’s principles of the
unification.
3. It was necessary to formulate officially one and common
programme of the unification of the South Slavs.
4. It was necessary to agree with the Royal Government of
Serbia on “territorial unification and internal organisa
tion of the common state...”.21
It is a true fact that after the 1917 February/March Revolu
tion in Russia all hopes by N. Pašić and his Government with a
possibility to create a Greater Serbia after the war disappeared for
the very reason that a new Russian Government in St Petersburg
(Petrograd) did not give support for creation of united national
state of all Serbs. At such a way, after March 1917 and dethrone
ment of the Russian Emperor Nicholas II an idea of a Greater Ser
bia was not supported by any of Great Powers during the war.22 In
the other words, historically and naturally, only Imperial Ortho
dox Russia was interested in creation and existence of a Greater
Serbia – a state to be under the Russian protectorate.23 N. Pašić’s
main war-time task of the Kingdom of Serbia, based on a sup
port by the Imperial Russia, disappeared when the new Russian
Provisional Government declared on March 24th, 1917 that Russia
21 A. Trumbić, “Nekoliko riječi o Krfskoj deklaraciji”, Bulletin Yougoslave, No. 26,
November 1st, 1917, Jugoslavenski Odbor u Londonu, Zagreb: JAZU, 1966, p.
167.
22 The main figure in the 1917 February/March Revolution in Russia was Alexander
Fyodorovich Kerensky (1881−1970). He was a member of a moderate Socialist
party – Trudoviks. In the new Russian Provisional Government he became a Mini
ster of Justice and later a Minister of War. He was born in Ulyanovsk like Vladimir
Ilich Lenin and was of the same ethnicity as Lenin was. Beyond the 1917 February/
March Revolution in Russia was the British diplomacy, while beyond the 1917 Oc
tober/November Revolution, led by Lenin, was Germany.
23 About the first serious Serbian plan to call Russia to become the protector of united
national state of the Serbs, see: Vladislav B. Sotirović, “The Memorandum (1804)
by the Karlovci Metropolitan Stevan Stratimirović”, Serbian Studies: Journal of
the North American Society for Serbian Studies, vol. 24, № 1−2, Bloomington,
2010, pp. 27−48.
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wants to create around Serbia one “strongly organised Yugoslavia
- as a barrier against the German aspirations”24, but not a Greater
Serbia with the same function as Yugoslavia. In one word, the Im
perial Orthodox Russia, as the only supporter of the idea of a Gre
ater Serbia, did not exist anymore, and for that real fact the Prime
Minister of Serbia had to adapt his post-war political plans to the
new political reality in Europe after the 1917 Russian February/
March Revolution.25 It means that the alternative “Yugoslav” op
tion of solving the Serbian national question after the war became
optimal reality for the Government of Serbia in the spring 1917,
likewise for the Yugoslav Committee as well.
In the case of N. Pašić, it is obvious that the 1917 Febru
ary/March Russian Revolution was the crucial reason to change
an attitude about Serbia’s war aims as he finally gave up idea to
create a Greater Serbia and therefore accepted idea of creation
of a common South Slavic state. However, in order to fulfil this
new goal he had to directly negotiate with the representatives of
the Yugoslav Committee, i.e., with the Croats. Nevertheless, it
was only one out of three real reasons to bring together in the
Corfu island in June−July 1917 around the table of negotiations
the Government of Serbia and the Yugoslav Committee. The se
cond reason, or better to say a danger, became the possibility to
preserve the Dual Monarchy of Austria-Hungary after the war in
some rearranged inner-administrative political form. The point
was that for both Serbia and the Yugoslav Committee any kind of
preservation of Austria-Hungary after the war was unacceptable
political solution. The problem was that this idea from the side
of the South Slavs in the Dual Monarchy emerged again on May
30th, 1917 when the “Yugoslav” deputies in the Austro-Hungarian
Parliament (the “Yugoslav Club”) demanded reconstruction of the
post-war Dual Monarchy on the bases that all Austria-Hungary’s
provinces populated by the South Slavs (the “Yugoslavs”) should
form a separate federal part of the Dual Monarchy “under the
sceptre of the Habsburg dynasty”.26 From this point of view, the
Corfu Conference and its Declaration were the answer to the May
24 A. Mandić, Fragmenti za historiju ujedinjenja, Zagreb, 1956, p. 77.
25 Jugoslavenski Odbor u Londonu, Zagreb: JAZU, 1966, p. 173.
26 F. Šišić, Dokumenti o postanku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 1914−1919,
Zagreb 1920, p. 94; B. Petranović, Istorija Jugoslavije 1918−1988, Vol. 1, Beo
grad: NOLIT, 1988, p. 18.
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Declaration by the South Slavic deputies in the Austria-Hungary’s
Parliament. The third reason for convocation of the Corfu Confe
rence was diplomatic mission to the Entente powers and its allies
by Sixte de Bourbon, a brother-in-law of the last Austro-Hunga
rian ruler (Emperor Charles I of Austria and King Charles IV of
Hungary, 1916−1918), with regard to the possibility of signing a
separate peace treaty with the Entente by the Dual Monarchy and
at such a way to preserve territorial integrity of the Dual Mo
narchy after the war. Therefore, the Corfu Declaration was politi
cal demonstration by the Government of Serbia and the Yugoslav
Committee against any diplomatic attempt to preserve the Dual
Monarchy after the war with the South Slavic provinces. Howe
ver, in order to succeed in their anti-Austro-Hungarian plans, Ser
bia and the Yugoslav Committee had to achieve bilateral agree
ment for the sake to have a common political platform before the
Entente powers.27
The Italian diplomatic and military campaign in Albania
and Epir us in the spring of 1917 was the last reason for convo
cation of the Corfu Conference, which resulted in signing of the
Corfu Declaration. At that time, both Serbia and the Yugoslav
Committee were under the menace by the Italian territorial aspi
rations in the Western Balkans. As it was noticed earlier, the
Yugoslav Committee was established in 1915 in order to protect
one part of the Yugoslav (Croat and Slovenian) lands from the Ita
lian territorial demands. However, at that time the territory of the
Kingdom of Serbia was not in danger either from the Italian ter
ritorial aspirations or the Italian diplomatic and military influen
ce in the Central-Southern Balkans. That was one of the reasons
why Serbia was not in a hur ry to make a final agreement concer
ning the creation of Yugoslavia with the Yugoslav Committee.
Nevertheless, in the spring of 1917, alongside with the Yugoslav
Committee, the Royal Government of Serbia was as well as under
strong Italian threat as the Italian diplomatic and military activi
ties in Albania and Epir us – the territories in the neighbourhood
of the Kingdom of Serbia. It means that the state’s territory and
the borders of Serbia were in a question for the time after the war.

27 A. Н. Драгнић, Србија, Никола Пашић и Југославија, Београд: Народна ради
кална странка, 1994, p. 128.
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The first statement about the Italian political activities in
Albania and Epir us, as a threat for Serbia, was sent to Serbia’s Re
gent A. Karađorđević, by Serbian vice-consul in Salonika, Nikola
Jovanović, on March 3rd, 1917. According to him, the Italian plan
was to unify Albania according to the Albanian claims on their
ethnic rights. At that moment some Albanian ethnic lands (clai
med by the Albanian propaganda to be only Albanian) have been
under the Italian military occupation, and under political protec
torate of Rome. In fact, according to the report, a newly post-war
Albania was to be in fact a Greater Albania, enlarged at least with
Kosovo-Metohia and the Western Macedonia (and most probably
with the Greek Southern Epir us), i.e., with the territories included
into Serbia and Montenegro after the Balkan Wars 1912–1913.
The Serbian vice-consul thought that Italy wants to create a Gre
ater Albania as the basis for the Italian political-economic postwar influence at the area of the Southern Balkans (basically as
the Italian colony as a substitution for the lost Ethiopia in 1896).
The Serbian authorities have been in strong opinion that a Greater
Albania under the Italian protectorate would be a totally hostile
towards Serbia. In addition, the north-western Greek province of
the Southern Epir us was for the Italians only the “question of the
Great Powers, but not the question of Greece”.28 Only five days
later, N. Pašić sent a telegram to the Regent Alexander with infor
mation that one Italian general gave an anti-Serbian speech in Al
banian town of Argirocastro criticising Esad-Pasha’s pro-Serbian
policy.29 At that moment Esad-Pasha was only Albanian leader
who co-operated with the Serbian Government among all Alba
nian political leaders. The Serbian ambassador in Athens, Živojin
Balugdžić, informed his Government on April 8th, 1917 that an
agreement upon Albania between Italy and France was achieved
in Paris. According to this agreement, Italy would get territorial
concessions in the Southern Albania and Epir us in return for the
Italian support of the Entente policy towards Greece.30
That Italy was making a serious threat for Serbia in rela
tion to Albania and Epir us in the first half of 1917 was finally
28 Aрхив Југославије, Београд, Канцеларија Њ. В. Краља, Ф-2.
29 Aрхив Југославије, Београд, Збирка Јована Јовановића Пижона, 80-9-44. EsadPasha was an Albanian feudal lord and politician who sided on the Serbian side
during the First World War.
30 Aрхив Југославије, Београд, Канцеларија Њ. В. Краља, Ф-2.
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approved on June 3rd, 1917 when the Italian general Ferraro, under
instructions given by his government, proclaimed the Italian pro
tectorate over Albania. According to N. Pašić’s circular note sent
to France, United Kingdom, Russia and the U.S.A., this proclama
tion was against the axioms adopted by the Entente states that this
war was fought against the German imperialism and militarism
for the principle of the self-determination of the nations. N. Pašić
noticed that this Italian proclamation was against the “vital inte
rests of the Serbian people” for their future, but also and against
the “vital interests of the Serbian state”.31 In fact, he was afraid
that Italy could close Serbia’s exit to the sea via the Morava-Var
dar valley. At the end of June 1917, during the Corfu Conference,
N. Pašić confirmed that Italy was working against Esad-Pasha,
Serbia and Greece by making two Albanian governments – the
northern and the southern ones.32 For the Government of Serbia it
was totally clear that the Italian diplomacy was working against
the interests of the South Slavs in July 1917, what was again con
firmed in December 1917. Taking into account the information
given by Serbia’s ambassador in London, Jovan M. Jovanović, to
the Regent Alexander I, only Italy was against the South Slavic
unification among all Entente members. It has to be noticed that
the Italians had three crucial principles of their Balkan policy: 1)
Sacro egoismo Italiano; 2) not to allow a total dismemberment
of Austria-Hungary under the principle of the self-determination
of the nations; and 3) not to allow a creation of a single South
Slavic state.33 According to the information given by J. M. Jo
vanović from December 1917, the Italian politicians around the
Italian Premier Vittorio Emmanuelle Orlando (1860–1952) in the
Italian government wanted to occupy Dalmatia for Italy,34 to crea
te a small Serbia, and to thwart the South Slavic unification. This
Orlando’s political orientation was pro-Germanic and naturally
anti-Serbian.35
31 Aрхив Србије, Београд, МИД КС, Политичко одељење, “Наша нота поводом
прокламације италијанског протектората над Албанијом“ – Никола Пашић,
30. мај 1917. г. (old style), p. 182.
32 Aрхив Југославије, Београд, Збирка Јована Јовановића Пижона, 80-9-44.
33 Aрхив Југославије, Београд, Канцеларија Њ. В. Краља, Ф-2.
34 The Italian claims on both Istria and Dalmatia were strongly based on Italian histo
ric and ethnic rights. On this issue, see: L. Monzali, The Italians of Dalmatia: From
Italian Unification to World War I, Toronto: University of Toronto Press, 2009.
35 Aрхив Југославије, Београд, Канцеларија Њ. В. Краља, Ф-2.
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The Italian territorial aspirations as well as its diplomatic
and military threat at the Balkan Peninsula was for both Serbia’s
Government and the Yugoslav Committee one of the most impor
tant reasons to convoke the Corfu Conference. Both of them wan
ted to make publicly known that one single and vigorous South
Slavic state would be created on the central and western parts of
the Balkans which could defend itself from the Italian pressure.
Consequently, the Yugoslav Committee would preserve the So
uth Slavic Adriatic littoral, while Serbia’s Government would be
in position to preserve the South Slavic territories of the Western
Macedonia and Kosovo-Metohia. It is interesting to notice that
the Corfu island, as a conference meeting place, was located just
between Albania and Epir us – two territories under a strongest
Italian political-military pressure at that time.

3. Opposite conceptions about the process of the
Yugoslav unification and the internal political
organisation of the new state
Before his coming to the Corfu island for the negotiations
with the Government of Serbia A. Trumbić met in Nice Stojan
Protić, the former Minister in the Government of Serbia and at
that time a representative of this Government in the Yugoslav
Committee. Their consultations ended by making the mutual draft
about the basic subjects for the coming discussions in the Corfu
island. However, they did not make any final conclusion about the
subjects of the future negotiations as they have not been authori
sed to do it. That was a reason that they in Nice only agreed about
the main questions to be discussed at the Corfu island where the
Government of Serbia was exiled after the military collapse of
Serbia in the autumn 1915.
The Government of Serbia on its session on June 14th, 1917
decided to officially negotiate with the Yugoslav Committee. Ho
wever, according to the Royal Government of Serbia, fundamen
tal questions about the final type of the internal political organi
sation of the future South Slavic state had to be agreed after the
war but not during the Corfu Conference. Therefore, the Govern
ment of Serbia decided to recognise the Yugoslav Committee as
an important factor in a process of creation of Yugoslavia but not
as a representative-political institution of the South-Slavic people
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from the Dual Monarchy of Austria-Hungary.36 During the Corfu
Conference a President of the Yugoslav Committee A. Trumbić
demanded that this organisation should be recognised by Serbia
as an official representative Government of all South-Slavs in the
Dual Monarchy but this demand was rejected by N. Pašić.37 Du
ring the Corfu negotiations an intention by the Government of
Serbia was to present the “Yugoslav question” as the international
problem as well as.38
It is very important to notice that during the Corfu Confe
rence the opposite conceptions about solving of the “Yugoslav qu
estion” did not exist. Namely, there is an opinion at the Yugoslav
historiography that during the Corfu Conference one conception
was advocated by N. Pašić’s in a form of a Greater Serbia, i.e.,
Yugoslavia without Slovenes and Croats while the opposite con
ception was advocated by the Yugoslav Committee as the unifi
cation of all Yugoslav lands into a single state. However, Serbia’s
Prime Minister concluded already before the Corfu Conference
that a liberation and unification of all Yugoslav people and their
lands into a single state should be realized at the end of the war
but not a Greater Serbia. He finally accepted the idea of Yugosla
via instead of a Greater Serbia under both the new international
circumstances after the 1917 February/March Russian Revolution
and the pressure by Serbia’s parliamentary opposition. Therefore,
the unification of the South Slavic people into a single state and
political form of such state were the topics on the agenda of the
Corfu Conference.
One of the basic problems during the Corfu negotiations
between the Yugoslav Committee and the Government of Ser
bia was a question about the name of a new state of the SouthSlavs. The final agreement upon this question was to be the state
of the “Serbs, Croats and Slovenes”,39 but not “Yugoslavia” for
36 The Government of Serbia was in fact treating the Yugoslav Committe as its own
propaganda agency in Europe for the very reason that the committee was mainly
financially supported by Serbia.
37 Ђ. Ђ. Станковић, Никола Пашић и југословенско питање, vol. II, Београд:
БИГЗ, 1985, p. 181.
38 Д. Јанковић, Југословенско питање и Крфска декларација, Беог рад, 1967, p.
197.
39 The state’с cultural policy between 1918 and 1941 was put within such identity fra
me (see: Љ. Димић, Културна политика у Краљевини Југославији 1918–1941,
vol. I–III, Beograd: Стубови културе, 1997).
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two reasons. Firstly, such name of the state was an expression of
a commonly accepted theses by both negotiating sides, but ma
inly for political reason, that the Serbs, Croats and Slovenes are
the “three-names nation” (the same nation just with three diffe
rent names). Secondly, N. Pašić was extremely reserved towards
the terms “Yugoslavia”, “Yugoslavs” and “Yugoslav” as it was
originally the ethno-name for the South Slavs of the Dual Mo
narchy used by the Austro-Hungarian authorities, but also and a
propaganda terminology misused by Vienna and Budapest as a
synonym for a Greater Serbia to be established at the ruins of the
Dual Monarchy.40 N. Pašić himself did not insist on the concept of
national pluralism, as an opposite to the national unitary state fa
voured by the Yugoslav Committee as he wanted to preserve Ser
bian national name as a part of the name of the new state. He did
not want to replace a name of the Serbs by some “artificial” one
like the South Slavs, Yugoslavia or the Yugoslavs. A fact was that
only the Serbs had at that time in independent states (Serbia and
Montenegro)41 among all Yugoslavs and exactly the Serbs have
been the most historic nation among all of those who had to cre
ate Yugoslavia after the war. Up to that time (and later as well as)
Serbia as the country mostly suffered during the First World War
among all states involved in the conflict taking into consideration
material damage and the loss of population in per cents. For these
reasons, N. Pašić was in strong opinion that Serbia and the Serbs
deserved to preserve their own national name within the official
name of the new state after the war taking into consideration and
the fact that Serbia had the crucial political role in the process of
unification as the “Yugoslav Piedmont”.
The Government of Serbia and the Yugoslav Committee
had opposite attitudes and about much more important question
that was of the internal political form and organisation of the new
40 B. Petranović, Istorija Jugoslavije 1918−1988, Vol. 1, Beograd: NOLIT, 1988, p.
17. The Croatian historians Dragutin Pavličević and Ivo Perić claim that all Serbia’s
governments during the last hundred years (with N. Pašić’s war-time government
on the first place) had for their ultimate national goal a creation of a Greater Serbia
(D. Pavličević, Povijest Hrvatske. Drugo, izmijenjeno i prošireno izdanje, Zagreb,
2000, p. 307; I. Perić, Povijest Hrvata, Zagreb, 1997, pp. 209–232).
41 At that time overwhelming majority of the citizens of Montenegro were declaring
themselves as etnolinguistic Serbs. About the ethnic and national identity of the
Montenegrins, see: M. Glomazić, Etničko i nacionalno biće Crnogoraca, Beograd:
Panpublik, 1988.
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state as the Yugoslav Committee was in favour of the republic and
federation, while N. Pašić insisted on the monarchy with the Ka
rađorđević dynasty and centralized internal political administra
tion of the state. Without any doubt, the question about republic
or monarchy and federalization or centralization of the future sta
te of the Yugoslavs was the crucial problem to be solved not only
during the negotiations between the Yugoslav Committee and the
Royal Serbian Government in Corfu in 1917 but even during the
first years of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. With
regard to this problem it is important to present a letter written
by Giullio Gazzari, a member of the Yugoslav Committee, to the
President of the Yugoslav Committee, on April 20th, 1917. In the
letter G. Gazzari emphasised that some Serbian politicians, like
Protić, Nešić and Jovanović, have opinion that the federal princi
ple was the best political form for the future Yugoslav state. Ac
cording to the letter, even N. Pašić himself was more and more in
clining to the idea of the federal form of the common state instead
of the centralized one, but the heir to the throne (regent Alexander
I) under the influence of the court’s camarilla preferred the cen
tralization of the state. G. Gazzari wrote that it was the crucial
reason for the heir to the throne to support the centralized form of
the state during the Corfu negotiations.42 Therefore, it comes that
the strongest opponent to the federal concept of the future com
mon Yugoslav state was a regent of Serbia, Alexander I, but not
her Prime Minister.43
F. Supilo was among all members of the Yugoslav Commit
tee the strongest supporter of the idea that Croatia should have
a special autonomous status within the new state. On the other
hand, he was in a strong opinion that the Yugoslav state should be
organised as a federal or confederate state. In contrast to the Pri
42 Arhiv JAZU, Zagreb, Fond Jugoslavenskog Odbora, fasc. 30, doc. No. 29.
43 However, for the federal form of the new state did not exist a great interest even
among many members of the Yugoslav Committee for the very reason to avoid
the clash between two opposite concepts of Yugoslavia’s federalization: a Greater
Croatia vs. a Greater Serbia. Therefore, according to A. Trumbić’s biographer, Ante
Smith-Pavelitch, even A. Trumbić was not so ardent advocate of the federalization
of the Yugoslav state during the war-time for the very reason that N. Pašić could
use this idea in order to promote and finally create a Greater Serbia as one and the
biggest federal unit (out of three) of Yugoslavia. Subsequently, a Greater Serbia, as
one of three federal units of Yugoslavia, would be a dominant political factor in the
country (Ђ. Ђ. Станковић, Никола Пашић и југословенско питање, vol. I, Бео
град: БИГЗ, 1985, p. 213).
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me Minister of Serbia, who was a strong supporter of the centra
list internal organisation of the new state arguing that any kind of
the inner (con)federal arrangement would finally lead to destabili
sation of the state structure.44 F. Supilo became a main supporter
of the idea of federalization of the country after the unification.
His idea of federalism was anticipated by historical provincialism
that he used as a basis for the creation of the following five federal
units within the new state: 1) Serbia with Macedonia and Vojvodi
na; 2) Croatia with Slavonia and Dalmatia; 3) Slovenia; 4) Bosnia
and Herzegovina; and 5) Montenegro. Consequently, Yugoslavia
would have the inner administrative organisation similar to the
Dual Monarchy of Austria–Hungary after the Aussgleich (settle
ment between Austrians and Hungarians) in 1867, with the lea
ding role in Yugoslav politics played by the Serbs and Croats.45
The Yugoslav Committee’s standpoint on the process of
unification had as the crucial aim to protect the Croatian national
interest, as well as the interests of Croatia as a historical land with
autonomous rights. F. Supilo was the most important “defender”
of the Croatian national interests during the process of unifica
tion. His main political conception was a “unity of the Croats”, or
as he was saying the “western part of our people” (i.e. the South
Slavs), what means that all South Slavic lands eastward from the
Alps and westward from the River of Drina have to be the parts
of Croatia. For that reason F. Supilo requested a plebiscite about
unification with Serbia and Montenegro not only in Croatia but
in all Austro–Hungarian Yugoslav provinces for “particular and
political reasons”.46 He was sure that only Bačka and the Southern
Banat would opt for Serbia, while the rest of the Yugoslav lands
within the Dual Monarchy (Bosnia, Herzegovina, Croatia, Slove
nia, Slavonia, Istria, Dalmatia) would choose Croatia. The Yugo
44 “Белешке са седнице Крфске конференције”, Нови живот, vol. IV, 5. јун 1917.
г., Београд, 1921.
45 Difference between F. Supilo’s and J. B. Tito’s arrangement of the inner admini
strative structure of the country was that the Communist leader (of the Croat and
Slovene Roman Catholic origin) created additional sixth federal unit – Macedonia,
according to the general attitude concerning the national identities at the Balkans by
the Commintern.
46 D. Šepić, Italija, saveznici i jugoslovensko pitanje 1914–1918, Zagreb, 1970, pp.
141–142, 170–171; Dr. N. Stojanović, Jugoslovenski Odbor. Članci i Dokumenti,
Zagreb, 1927, pp. 15, 43. F. Supilo was in strong opinion that Serbia required Cro
atian and Slovenian territories as a compensation for her lost territories to Bulgaria
in 1915 (the Vardar Macedonia, part of Kosovo and the Eastern Serbia).
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slav Committee, in contrast to the Royal Government of Serbia,
supported an idea of plebiscite as one of the most legitimate, ju
stifiable and proper ways for unification of the South Slavs in
to a common state. It means that the Yugoslav people had to be
asked to decide upon their own fate after the war.47 For F. Supilo,
an agreement about Croatian confederate status within the future
common state with Serbia and Montenegro was a starting point
in the process of creation of Yugoslavia.48 He divided political su
bjects concerning the unification on two parts: 1) Croatia and 2)
Serbia with Montenegro. According to him, Croatia had to have
a leading political role among the Austro-Hungarian South Slavs,
while Serbia had to have the same role among the Yugoslavs out
side the Dual Monarchy. His demand, which became as well as
the main demand by the most of the Yugoslav Committee’s mem
bers, was that the unification had to be accomplished on the equal
level between Serbia’s Government and the Yugoslav Committee,
because any other way would be a domination of “Serbo-Ortho
dox exclusivity”.49 The President of the Yugoslav Committee, Dr.
A. Trumbić, summarised the whole issue of the process (the way)
of unification into two points: the unification could be realised
either with a liberation of the Yugoslav lands in Austria-Hungary
and their incorporation into Serbia, or it could be done with the
union of the Serbs, Croats and Slovenes on the equal level. The
Yugoslav Committee chose the second option. However, in both
options the South Slavic lands within Austria-Hungary had to be
liberated by great help of Serbian army.
However, from Serbia’s point of view, the main lack of such
approach by the Yugoslav Committee was the fact that either the
Committee or the Montenegrin Royal Government in exile (in
Rome) did not have a single soldier of their own to fight for the
unification in comparison to Serbia’s 150,000 soldiers at Salonika
(Macedonian) Front. In the other words, the Yugoslav Commit
tee required for itself an equal political position in the unification
process but only Serbia had to spill over the blood of her soldiers
47 H. Hanak, The Government, the Foreign office and Austria-Hungary 1914–1918,
New York, 1979, pp. 165–166.
48 See more in: H. Baerlein, The Birth of Yugoslavia, vol. 1−2, London: Leonard Par
sons Ltd., 1922.
49 D. Šepić, Italija, saveznici i jugoslovensko pitanje 1914–1918, Zagreb, 1970, pp.
106–107.
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(and civilians in occupied Serbia) for creation of a single Yugo
slav state. Serbia even succeeded finally to beat back the Croatian
requirement for the federal type of Yugoslavia by nominally ac
cepting this idea during the negotiations at Corfu but only under
the condition that united Serbian federal unit within Yugoslavia
would be created, what means that the Croatian federal-territorial
part is going to be composed by only one-third of the required
lands by the Croats, who at any case have been well informed that
Italy is willing to make a deal with Serbia about the territorial di
vision of Dalmatia between Rome and Belgrade.
The standpoint towards the way of union of the Royal Go
vernment of Serbia was different to the Yugoslav Committee’s
one. Serbia never officially recognised the Yugoslav Committee
as a representative institution of the South Slavs from AustriaHungary. Therefore, Serbia played a role of only representative si
de of all Serbs, Croats and Slovenes before the Entente states. Mo
reover, especially for N. Pašić, the Yugoslav Committee could not
be an equal partner with Serbia’s Government in the process of
unification for political, moral and military reasons. The crucial
request by the members of the Yugoslav Committee that a plebi
scite about the unification and state’s inner organisation had to be
organized was rejected by Serbia likewise the internal federalist
state organisation favoured by the Yugoslav Committee. Particu
larly, F. Supilo’s idea of federal Croat province within Yugoslavia
was never accepted by N. Pašić who always was in the opinion
that such Croatia would be constantly a corpus separatum and
“state within the state”. The crucial aspect of N. Pašić’s policy
about the process of unification was that Serbia’s politicians sho
uld be natural representatives of all Yugoslavs before the Entente
powers until the Peace Conference. He justified this requirement
by three facts: 1) Serbia had legal Government, 2) Serbia was in
ternationally recognized state, and 3) Serbia was allied member
of the Entente block.
The attitude of Serbia was that if Yugoslavia was to be cre
ated, territorial borders had to be clearly defined between Serbia,
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Croatia and Slovenia50 as N. Pašić wanted firstly to unify “all Ser
bian lands and people” within one political unit and after that to
unify such territory with other Yugoslav lands into a single state.
It is likely that the Government of Serbia was not in principle aga
inst the federal organisation of the new state but for Serbia it was
unacceptable that if Yugoslavia was to be federation, the Serbian
population would be divided into several federal units. In the ot
her words, only a federal Yugoslavia with three federal units was
possible: Slovenia, Croatia and Serbia. The Serbian federal unit
had to embrace all “Serbian people and lands”.51 Nevertheless, at
the Corfu Conference the federal organisation based on this prin
ciple was given up, taking into account the fact that “...when we
started to make borders we understood that it was impossible”,
as N. Pašić explained to the Parliament of the Kingdom of Serbs,
Croats and Slovenes in 1923.52 Even A. Trumbić understood that
in the case of the federal organisation of the new state on the na
tional basis, a Greater Serbia (composed by all Serbs and Serbian
lands) would dominate the country that became finally the crucial
reason for him to reject the federal project of Yugoslavia during
the Corfu Conference.

4. The CORFU declaration (july 20th, 1917) as a
political com-promise
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 Serbia had during the whole war much clear picture about the borders of united
Serbia towards the Hungarians than towards the Croats. Thus, new Serbian-Hunga
rian post-war border should run northern from the line of Timisoara-Subotica-Ma
ros-Baja-Pecs (Д. Калафатовић, “Наша примирја у 1918”, Српски књижевни
гласник, vol. X, № 7, 1. XII 1923, pp. 511–525).
51 Д. Живојиновић, Дневник адмирала Ернеста Трубриџа, Београд, 1989, p. 143.
On the British policy with regards to the creation of Yugoslavia, see: J. Evans,
Great Britain and the Creation of Yugoslavia: Negotiating Balkan Nationality and
Identity, New York: Tauris Academic Studies, 2008.
52 Споменица Николе Пашића 1845–1926, Београд, 1926, p. 110.
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N. Pašić, M. Ninčić, A. Nikolić, Lj. Davidović, S. Protić, V. Marinković, 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 selfdetermination 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 politicaladministrative 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 national structure of the conference on its second session, when it had the
greatest number of the participants was: the Serbs 11, the Croats 4 and 1 Slovene
(Д. Јанковић, Југословенско питање и Крфска декларација, Београд, 1967, pp.
201−206).
54 According to the Croatian historian Ferdo Šišić, N. Pašić signed the document as
„Serbian Prime Minister and Minister for Foreign Affairs“, while A. Trumbić did
the same as „President of the Southern Slav Committee“ (F. Sisic, Abridged Politi
cal History of Rijeka, Fiume, 1919, Appendix, p. LXXV).
55 Д. Јанковић, Југословенско питање и Крфска декларација, Београд, 1967, pp.
228−292.
56 S. Trifunovska (ed.), Yugoslavia Through Documents: From its creation to its dis
solution, Dordrecht−Boston−London: Martinus Nijhoff Publishers, 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 proclaimed 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 universal, 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 Karađorđević’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 Jugoslavenski Odbor u Londonu, Zagreb: JAZU, 1966, p. 129.
60 Ђ. Ђ. Станковић, Никола Пашић и југословенско питање, vol. II, Београд:
БИГЗ, 1985, p. 182; A. Писарев, Oбразование Југославского государства, Мо
сква, 1975, pp. 198, 206–208.
61 For instance: К. Елан, Живот и смрт Александра I краља Југославије, Београд:
Ново дело, 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. Trifunovska (ed.), Yugoslavia Through Documents: From its creation to its
dissolution, Dordrecht−Boston−London: Martinus Nijhoff Publishers, 1994, pp.
147−160. The general attitude of Croatian historiography is that Belgrade was car
ring on an anti-Croat politics during the whole period of the modern history for the
sake to establish the Serbian Orthodox dominance over the region and to exploit
both the “Roman-Catholic” and “Muslim” Croats (for instance: J. Jareb, Pola sto
ljeća hrvatske politike, 1895–1945, Zagreb, 1995). However, contrary to the idea
of a “Greater Serbia” the Croatian dream during the last two centuries was nothing
else than a creation of a “Greater Croatia” (M. Marjanović, Hrvatski Pokret. Opaža
nja i misli na pragu novoga narodnoga preporoda g. 1903, Dubrovnik, vol. I, 1903,
p. 48.].
63 Jugoslavenski Odbor u Londonu, Zagreb: JAZU, 1966, pp. 178−179.
64 Nevertheless, the offical name of the state became from January 6th, 1929 the King
dom of Yugoslavia.
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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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Владислав Б. Сотировић
КРФСКА ДЕКЛАРАЦИЈА 1917. И ЊЕН
ЗНАЧАЈ ЗА СТВАРАЊЕ КРАЉЕВИНЕ СРБА,
ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА 1918.
Резиме
Циљ овог истраживања је да да одговоре на следећа
четири научно-истраживачка проблема у вези са Крфском
дек ларацијом 1917: 1. разлози за сазивање Крфске конфе
ренције као конференције која би требало да коначно реши
главне политичке проблеме између Владе Краљевине Срби
је и Југословенског одбора, односно између два најзначајнија
представника у преговорима између јужних Словена током
процеса уједињења Југославије у време Првог светског рата;
2. природа супротних политичких концепција и ставова пре
говарачких страна у односу на процес уједињења и унутра
шњу организацију нове југословенске државе, као најважни
јег питања које треба решити пре проглашења јединствене
јужнословенске државе; 3. тумачење текста Крфске дек ла
рације 1917. као правног акта који представља споразум из
међу Југословенског одбора и Владе Краљевине Србије који
је требало да буде коначно политичко решење облика вла
давине, унутрашње организације и функционисања нове др
жаве; и 4. значај Крфске дек ларације 1917 за даљи процес
уједињења јужних Словена. Ради реализације циљева истра
живања користићемо релевантне историјске изворе, као и  
релевантну историографску литературу. Највише пажње у
овом чланку биће посвећено самом тексту Крфске дек лара
ције, као основном историјском документу о стварању за
једничке јужнословенске државе у јесен 1918.
Кључне речи: Крфска дек ларација, Југославија, Југословени,
Балкан, Срби, Хрвати, Словенци, Југословенски
одбор.
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Аppendices

Figure No. 1: The London Treaty of April 26th, 1915 and the new Italian
borders after the war
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Figure No 2: Lands offered to the Kingdom of Serbia and the Kingdom of
Montenegro by the Entente powers according to the London Treaty of April
26th, 1915. At the exchange, Serbia had to cede the Vardar Macedonia to Bul
garia
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Figure No. 3: The Albanian question and the London Treaty of April 26th,
1915
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Figure No 4: The ethnographic map of the “Yugoslavs” submitted to the
Paris Peace Conference in 1919 by the representatives of the Kingdom of
Serbs, Croats and Slovenes

Овај рад је примљен 10. јуна 2014. године а прихваћен за штампу на
састанку Редакције 18. јула 2014. године.
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СРПСКО ДЕМОК РАТСКО ПИТАЊЕ:
ИЗМЕЂУ ПОЛИТИЧК Е КУЛТУРЕ
И МЕЂУН АРОДНОГ
ИНТЕРВЕНЦИОНИЗМА
Сажетак
Аутор се у овом раду бави демократском транзицијом
и њеним крајњим циљем и основним мерилом успешности
- универзалним моделом либералне демократије. Он анали
зира нормативни детерминизам овог модела који и у свом
процедуралном облику садржи изражену вредносну, тј. иде
олошку компоненту.
Овакво одређење, наметнуто од стране Запада, одно
сно САД и ЕУ, стек ло је политички и академски монопол и
довело до тога да се сви остали облици политичких режи
ма прогласе недемократским, тј. ауторитарним. Међутим,
либерална демократија се у постсоцијалистичким земљама
и осталим „новим демократијама” свела на Шумпетеров
(Joseph Schumpeter) концепт компетитивног елитизма, због
чега је В. Робинсон (William Robinson) и одређује као „демо
кратију ниског интензитета”, чији је основни циљ да очува
неолибералну економију и хегемонију транснационалне класе
и капитала, као и да спречи даљу демократизацију и масов
није учешће грађана у политици.
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Горан Тепшић, МА, истраживач-сарадник, Факултет политичких наука,
Универзитет у Београду.
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Основна хипотеза овог рада јесте да политичка кул
тура није кључна препрека демократизацији у Србији, већ
међународни „демократски” интервенционизам.
Кључне речи: политичка култура, грађанско друштво, међу
народни интервенционизам, подстицање демо
кратије (полиархија), САД, ЕУ, Србија.

1. Од политичке културе
до грађанског друштва
Проблем политичке културе стални је пратилац проу
чавања демократије. Готово да нема теорије демократи(заци)
је, класичне или савремене, која се на директан или индирек
тан начин не бави и својственим скупом политичких ставова
и вредности, попут умерености, толерантности, ефикасно
сти или партиципативности. Значај политичке културе за
истраживаче током шездесетих и седамдесетих година XX
века углавном је био секундаран, али је током осамдесетих
година ова тема поново добила на значају, да би у ери „тран
зиције и консолидације демократије” политичка култура по
вратила централно место.
У посткомунистичким земљама, место политичке кул
туре у стручној литератури о демократизацији заузима тема
грађанског друштва. Ослањајући се првенствено на радове
Г. Алмонда и С. Вербе (Sidney Verba), аутори, неретко под
јаким политичким утицајем, у ову област уводе и снажну
нормативну (идеолошку) димензију либералне демократије.
Успостављање грађанског друштва по западном моделу се
поставља као основни услов развоја (либералне) демократије
и крајњи циљ политичке транзиције и консолидације.
Организације грађанског друштва, наводе они, разли
кују се од осталих друштвених група, по томе што се баве
јавним, а не приватним интересима, по свом специфичном
односу према држави (вршење утицаја без жеље за преузи
мањем контроле), и по привржености плурализму и разли
читости. Но, кључни проблем оваквог одређења грађанског
друштва јесте питање - да ли његови чланови морају има
ти искључиво либералистичке ставове и интересе или не, тј.
да ли морају баштинити идеологију (нео)либерализма? Као
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минималистички услов могао би се поставити захтев да ак
тери грађанског друштва морају поштовати законски оквир,
правила јавне сфере и легитимност других група и њихо
вих интереса. Ипак, значајан број аутора сматра да грађан
ско друштво мора садржати нормативну пристрасност према
Западу, јер је оно његов историјски, друштвени и теоријски
конструкт. „...постоји стварна основа за проучавање цивил
ног друштва као специфичног западног концепта у незапад
ним земљама, с обзиром на то да су многе од њих недавно
кренуле у различите облике вестернизације која обухвата и
развој демократског и капиталистичког система заснован на
идеа л-типском западном моделу.”1
Тако одређено грађанско друштво требало би да има
функцију унапређења демократије у њеним обема главним
фазама, и током транзиције из ауторитарног система и то
ком консолидације. Међутим, Л. Дајмонд (Lar ry Diamond)
наводи и потенцијалне препреке које онемогућују грађанско
друштво да успешно врши своје функције: државни корпора
тивизам (тајкунизација), отуђење грађанског друштва, пре
терана фрагментираност друштва, државна контрола и про
блем који постаје све значајнији - зависност организација од
међународне заједнице.2
Грађанска друштва нових демократија (четврти та
лас демократизације) карактерише и велики број трансна
ционалних веза са владиним и невладиним организацијама
других држава, снажан утицај међународних покрета и ор
ганизација и нагли пораст западних прог рама подстицања
демократије. Многе организације у новим демократијама су
настале и опстају искључиво захваљујући спољашњој по
дршци и финансирању. Та подршка углавном подразумева
и наметање прог рама, идеја и интереса, а тиме и укидање
независности тих организација. Штавише, како транзиција
напредује, финансијска средства се смањују, па су организа
ције грађанског друштва принуђене да се међусобно такмиче
ко ће боље спроводити интересе страних донатора. Смање
ње интересовања страних фондација и преусмеравање сред
1
2

Марк Морје Хауард, Слабост цивилног друштва у посткомунистичкој Европи,
Грађанске иницијати-ве, 2008, стр. 67.
Larry Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation, Johns Hopkins
University, 1999, pp. 239-250.
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става у друге државе доводи до монополизације грађанског
друштва од стране малог броја организација које су готово
потпуно потчињене страним финансијерима. Тако грађанско
друштво врши функцију „призме” која прелама међународ
ни интервенционизам у наизглед бенигно подстицање разво
ја демократије.

2. Од грађанског друштва
до међународног интервенционизма
Биполарни систем Хладног рата ограничио је могућно
сти транзиције, и на Западу и на Истоку. Тек у постхладно
ратовском периоду америчке хегемоније и победе идеологије
либерализма, транзиција постаје готово глобални феномен.
Тако међународни систем постаје кључни фактор демокра
тизације четвртог таласа.3 Прецизније, део међународног си
стема који се у културно-политичком смислу може одредити
као Запад. Као кључне чиниоце демократизације, С. Левицки
(Steven Levitsky) и Л. Веј (Lucan Way) наводе „повезаност са
Западом” (linkage to the West), тј. густину односа (економских,
политичких, дипломатских, друштвених и организационих)
и преког раничног протока капитала, добара, услуга, људи и
информација са САД, ЕУ и организацијама којима домини
рају западне земље, и „утицај (или терет) Запада” (Western
leverage), односно рањивост или подложност притисцима За
пада.4
Исти аутори класификују и пет основних механизама
за подстицање демократије: дифузију (распростирање ин
формација или пропаганде), непосредно подстицање демо
кратије (дипломатско убеђивање, претње и употреба силе),
мултилатерално условљавање, помоћ за развој демократије и
транснационалне мреже које се баве заговарањем и пропаги
рањем либералног модела демократизације.
Један од главних глобалних центара демократизације је
ЕУ, која, како наводи А. Мунђију-Пипиди (Alina Mungiu-Pip
3

4
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pidi), попут гравитације привлачи околне земље моделу ли
бералне демократије, кроз две фазе: фазу трансформације и
фазу европеизације. Трансформација подразумева „преобра
ћање” елита, изградњу државе, нације, економског система и
владавине права, док се европеизација односи на интег раци
ју реформисаног и функционалног система и његово потпу
но прилагођавање европском моделу. Оваква политика ЕУ је,
између осталог, довела и до тога да владе њених чланица и
држава кандидата постану одговорне европској бирократији,
а не својим грађанима и њиховим представницима.5
Слично Левицком и Веју, М. Вахудова (Milada Anna
Vachudova) препознаје четири механизма којим ЕУ шири свој
утицај (Western leverage) на ауторитарне системе и демокра
тизује их. Први механизам назива „средиште сарадње” ( focal
point of cooperation) и под њиме подразумева мобилизацију и
уједињење опозиционих партија и других група спремних на
спровођење европског модела; други механизам је „прилаго
ђавање” (adapting) - обучавање политичких елита за спрово
ђење економских и политичких агенди које ће задовољити
захтеве и интересе ЕУ и других организација; трећи меха
низам је „условљавање” (conditionality) - предочавање казни
и награда за (не)испуњавање захтева и реформи; и послед
њи механизам је „истинска посвећеност реформама” (credi
ble commitment to reform), тј. смештање политичких елита у
предвидиви политички ток европског модела.6 Ови механи
зми стварају односе асиметричне међузависности, које ка
рактеришу наметање одлука од стране ЕУ, и меритократија,
тј. награђивање кандидата у складу са њиховим „успехом”.
Мерило успешности деловања механизама ЕУ је при
хватање европског модела од стране већине припадника ели
те, али и грађана. Круг се затвара када представници „старог
режима”, противници европског модела и они за чији одла
зак с власти се залагала (и на њега утицала) сама ЕУ, постану
његове присталице.
Други кључни актер „демократског интервенциони
зма” (по моћи и утицају, вероватно први) јесу САД. Интер
5
6

Mungiu-Pippidi, „When Europeanization Meets Transformation”, у: V. Bunce, M.
McFaul and K. Stoner-Weiss (eds.), op. cit.
M. A. Vachudova, „Democratization in Postcommunist Europе”, у: V. Bunce, M.
McFaul and K. Stoner-Weiss (eds.), op. cit.
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венционизам САД ове врсте, сматра Вилијам Робинсон, по
чива на транснационалној агенди неолиберализма и полиар
хије (тј. демократије). Ову агенду, под плаштом подстицања
демократије,7 спроводи транснационално опредељена елита
(транснационална класа) организована у пословне организа
ције, политичке партије, грађанска удружења, медије, итд,
подржане од стране САД и других западних земаља. Програ
ми подстицања демократије имају за циљ образовање елита
које ће делити интересе Запада и које ће интег рисати сво
ју земљу у глобални капиталистички систем. Истовремено,
овакви прог рами теже изолацији супротстављених елита и
спречавању политизације и масовније мобилизације грађана,
настојећи да консенсуа лним методама интег ришу ове секто
ре у нови систем.
У питању је облик пасивне револуције, односно насто
јање владајућих елита (глобалних и локалних) да спрово
де благе реформе одозго, како би предупредиле било какву
озбиљнију и далекосежнију трансформацију. Овакав облик
консенсуа лне доминације (хегемоније) је, сматра Робинсон,
далеко стабилнији облик владавине и контроле од чисте при
нуде. Под консенсуа лном доминацијом, ослањајући се на рад
А. Грамшија (Antonio Gramsci), он подразумева „усвајање, од
стране подређене класе, моралних и културних вредности,
кодекса понашања и погледа на свет својствених доминант
ној класи или групи, или краће усвајање друштвене логике
самог система доминације”.8 Помоћу „демократских механи
зама” (првенствено избора), тај консензус се стално обнавља
и онемогућује подређене да иницирају радикалније реформе
система.
Ова друштвена контрола се поред политичке сфере од
вија и у грађанском друштву. Један од кључних циљева под
стицања демократије је продор у грађанско друштво и овла
давање његовим организацијама. Такво грађанско друштво,
уместо да штити грађане од различитих облика спољашње
доминације, постаје њен носилац. Друштвена контрола „од
озго” и споља постаје контрола „одоздо” и изнутра - кроз
синдикате, медије, женске, омладинске и друге организаци
7
8
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је. Грађанско друштво, заједно са државом, постаје темељ
идеолошке хегемоније која садржи дефиниције кључних по
литичких, економских и филозофских концепата. Тако и де
финиција либералне демократије (полиархије) постаје једини
прихватљив облик демократије (тј. политичког система), тр
жишни систем једини облик економског система, а конзуме
ризам филозофија друштва и свакодневног живота. Притом
се сви алтернативни концепти маргинализују или одбацују
као нелегитимни.
Овде посебну улогу имају органски интелектуа лци,
„експерти у легитимизацији”,9 како их Грамши назива. Они,
теоријским, али и практичним радом, стварају идеолошке и
политичке основе хегемоније. Интелектуа лно стваралаштво
постаје материјално условљено чланством или учешћем у
научним мрежама, које, између осталог, чине универзитети,
невладине организације, центри за истраживање, различити
фондови, итд. Те мреже постају посредници између интелек
туа лаца и твораца политике, а неретко долази до тога да сами
интелектуа лци постану креатори политика.
Но, кључни корак у подстицању демократије је изборни
интервенционизам, тј. почетак демократске транзиције. То,
поред метода подстицања демократије, често подразумева и
оружану агресију, економске санкције, принудну диплома
тију и психолошке и тајне операције. Једна од земаља на којој
су САД испробале и усавршиле све ове методе је и Србија.

3. Демократско питање у Србији као култур
но питање
Прву фазу транзиције у Србији карактеришу аутори
тарно наслеђе социјализма, хибридни режим (изборни или
компетитивни ауторитаризам), доминација С. Милошевића и
Социјалистичке партије Србије, грађански ратови, санкције
и урушавање економског система. Крај прве и истовремено
почетак друге фазе транзиције у Србији десио се 2000. године
првим „постмодерним државним ударом”,10 који је послужио
као нови модел интервенционизма под плаштом тзв. обоје
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 револуција (Грузија, Белорусија, Украјина, итд.). Циљ,
првенствено САД, које су претходно предводиле интервен
цију НАТО против Југославије, било је свргавање Милоше
вића и његова замена политичарима који нису били ништа
веће демократе од њега, али су били склонији поштовању
интереса и захтева Запада.11 Но, низ неуспеха друге транзи
ције додатно је продубио кризу демократизације у Србији и
поставио још тежи проблем пред интелектуа лну и политич
ку елиту. Наиме, крах прве фазе транзиције се могао обја
снити ратовима, изолацијом, владавином (бивших) комуни
ста, али се поставило питање како објаснити проблеме друге
фазе која се није суочила са тим изазовима. Многи тумачи и
учесници у овим дешавањима су склони објашњењу које се
заснива на наводној културно-цивилизацијској заосталости
и недемократичности Срба као народа, тј. ауторитарној по
литичкој култури. Ове културне препреке, тврде они, морају
се савладати како би се Србија модернизовала и усвојила за
падни модел демократије.
Присталице оваквог схватања српске политичке кул
туре, као њене кључне карактеристике наводе национализам
(а под њим углавном подразумевају националшовинизам),
популизам, експанзионизам, ауторитарност и склоност по
литичком насиљу. Српска вредносна оријентација се описује
као инхерентно ирационалистичка, традиционалистичка и
антимодернизацијска, што Србе чини непожељним у поро
дици евроатлантских народа. Наводи се и да је српска поли
тичка култура прожета милитаристичким духом који усто
личава непросвећене и корумпиране владаре, власт претвара
у пљачку и неограничену моћ и чини сметњу стабилизацији
поретка.12
Описујући српски „антимодерни концепт”, С. Бисер
ко наводи: „Политичко насиље је у традицији Србије... [...]
Корене вероватно треба тражити у чињеници да у српској
историји не постоји раздобље просветитељства и рационали
зма у коме су сазревала модерна европска друштва. [...] Ради
се о својеврсној деструкцији и примитивизму, што је данас
главна одлика друштва у Србији. Уведен је терор већине која
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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следи најниже инстинкте. Бројни испади без икаквог раци
оналног објашњења говоре о дегенеративној форми српског
национализма. [...] Њена демократска транзиција је могућа
само уз помоћ међународне заједнице и неке врсту „колони
зације” њених институција, посебно војске, полиције, право
суђа и образовног система...”.13
Понављају се и стереотипи присутни још у аустроу
гарској пропаганди, који су обновљени током ратова за ју
гословенско наслеђе, попут експанзионизма, агресивности
и империјализма (мит о „Великој Србији” и „великосрпској
хегемонији”). Истиче се да је популизам основна карактери
стика политике у Србији XIX и XX века, као и да су идеје и
периоди конституционализма били само краткотрајно одсту
пање од трајних карактеристика ауторитарности, апсолути
зма, централизма и патернализма.14
Тако И. Вујачић наводи да се у свим периодима српске
историје, од средњег века до савременог доба, „у структу
ри власти и политичком понашању, може...уочити један кон
тинуитет ауторитарности, ауторитарног политичког стила,
личне власти и неодговорне владе”.15 Овакву политичку кул
туру посебно су стварале конзервативна и ауторитарна црква
и епика. Српској политичкој култури је својствена и пог ре
шна идеја слободе, заснована на ауторитарном етноцентри
зму. Етноцентризам се, сматра Вујачић, код Срба јавља још у
XIII веку, али се тек у XIX претвара у експанзионистички на
ционализам, „који се добро слаже са ауторитаризмом, пред
стављајући константну претњу грађанској слободи”.16
И Л. Перовић сматра да је политичка култура Срба
ауторитарна, априористичка, конфликтна и недијалошка, на
супрот, на пример, Словенцима који су „самодисциплинован
и културан народ”. Она наводи и да је национализам, који је
по својој природи тоталитаран, једина константа српске по
литичке културе.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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Главним узроцима овог инхерентног српског антимо
дернизма проглашавају се српско православље, српски кон
цепт нације, бизантизам и османизам и „филозофија палан
ке”,18 коју карактеришу инфантилност, ксенофобија, патри
јархалност, трибализам, руралност и општа заосталост.
„Филозофија паланке” тако постаје основ српског мо
дернизацијског дискурса, који одговорност елита пребацује
на грађане, њихову, наводно, назадну и примитивну културу,
и представља саставни део концепта подстицања демократи
је. Оваква становишта су карактеристична за представнике
грађанског друштва, али их дели и све већи део српске по
литичке елите. О томе сведочи и подударност ставова „првог
демократског премијера”, З. Ђинђића, и актуелног премијера,
А. Вучића, изнетих 2002. и 2013. године: „Једино што имамо
као препреку јесте учмали, паланачки менталитет који влада
овим делом Европе...” и „...потребна [је] промена паланачког
духа о којем је говорио Радомир Константиновић.”19 Може
се закључити и да је српска политичка елита сада готово у
потпуности социјализована у духу подстицања демократије,
јер су представници „старог режима” постали носиоци (нео)
либералног модела демократије.
Но, постоји и супротстављени приступ који српску по
литичку културу тумачи као првенствено демократску, кон
ституционалистичку и слободарску. М. Матић наводи да су
политичка традиција и култура кроз историју српског наро
да служили као ослонац колективним идентификацијама и
политичким оријентацијама, као и да је „самосвест о аутен
тичним изворима сопствене политичке традиције и њеним
вредностима битна претпоставка демократског самоутеме
љења народа и његовог укупног цивилизацијског и култур
ног напретка”.20 Политичку културу и националну идеју мо
гу чинити само најбоља постигнућа, тековине и вредности
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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једног народа до којих се долази критичким преиспитива
њем сопствене историје.
Кључна одлика српске политичке културе, сматра Ма
тић, јесте самобитност, која се односи на рано формирање
„српске идеје” кроз државност Немањића (оснивачки мит) и
аутокефалност СПЦ. Црква је неспорно један од главних но
силаца (у одређеним периодима и једини) прво српског (пра
вославног) верског идентитета, а потом и српског национал
ног идентитета. Ту самобитност карактеришу и неприхвата
ње страних династија и владара, а касније и одсуство плем
ства. Но, ово има и негативну страну. Свако пренаглашавње
самобитности углавном је водило верском фундаментализму
и националшовинизму.
Од осталих карактеристика, Матић издваја слободар
ство и борбени дух отпора, који су настали као последица
борбе против различитих освајача . Њихов крајњи изражај је
стварање слободне државе и демократске политичке заједни
це, али је било и периода када су се ове карактеристике извр
гавале у политичко отуђење и насиље. Борбеност и отпор су
створиле и посебан однос нетрпељивости према ауторитар
ним владарима, што је представљало плодно тло за продор
идеја конституционализма и ограничења власти, уз изузетке,
посебно у временима кризе, када су на сцену ступале ауто
ритарне вође склоне демагогији и властољубљу. Матић затим
наводи и осећање за правду и правичност (али не и закони
тост), саборност (осећање заједништва), индивидуа лизам и
укорењеност у епску баштину .
На основу наведених позитивних и негативних карак
теристика, он српску политичку културу одређује као демо
кратско-саборни тип са елементима фрагментарности, ауто
номности и парохијалности. У савременој историји Србије
пре II светског рата сви политички систему су у мањој или
већој мери били засновани на том политичком обрасцу, док
је током социјализам и постсоцијалистичког периода напра
вљен нешто већи расцеп између политичке културе и поли
тичког система.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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Српска политичка култура, као и културе других на
рода, није хомогена, нити непромењиви скуп елемената на
сталих током историје српског народа. Од тога колико је са
држај културе и традиције веродостојан (а он је увек у одре
ђеној мери генерализација и апстракција), важније је како се
он интерпретира, и како се ти наративи преносе (социјали
зација). Политичка култура је у процесу сталне друштвене
конструкције, реконструкције и деконструкције. Она настаје
спонтано, али и циљно - углавном инструментализацијом од
старне елита. Култура обликује политичке структуре и ин
ституције, али и оне обликују њу. Сходно томе, сматрамо да
је приступ који наглашава демократске елементе српске кул
туре и традиције уравнотеженији и друштвено конструктив
нији, јер покушава да нагласи њене најбоље елементе, али
и да истакне и критикује негативне стране. Нема политичке
културе која је толико ауторитарна да у њој не може да функ
ционише некакав облик демократије, као што нема ни кул
туре која је идеа лно демократска. Демократија се гради кроз
демократску праксу, а на то утиче велики број друштвених
чинилаца, посебно делотворност демократске власти, тј. ње
на способност да успешно врши своје функције.
У складу са тим, закључујемо и да је приступ који на
глашава ауторитарне елементе српске политичке културе,
склонији редукционизму (занемарује друге елементе култу
ре и остале друштвене факторе), детерминизму (култура као
наддетерминанта) и примордијализму (култура је нешто не
промењиво или бар тешко промењиво), мада ни „афирматив
ни” приступ није ослобођен ових карактеристика. Прихвата
ње ауторитарног модела би значило да је Србија или осуђена
на ауторитарност или да јој се демократија и одговарајући
систем вредности могу само наметнути. Овакви ставови су
карактеристични за западну перцепцију (пост)колонијалних
земаља и народа (оријентализам),22 где се њихова немогућ
ност да изг раде стабилне државе и демократије углавном
објашњава културном примитивношћу, а не вишевековним
спољашњим интервенционизмом, тј. колонизацијом (и нео
колонијализмом). Аргумент примитивности је и настао то

22 Едвард Саид, Оријентализам, Библиотека XX век, 2008.
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ком колонизације, како би колонизатори оправдали своју
„цивилизаторску мисију”.

4. Интервенционизам
и нова идеолошка држава
Узроци неуспеха друге фазе демократске транзиције у
Србији не могу се тражити у наводној примитивности, анти
модерности и ауторитарности српске политичке културе и
традиције, већ, напротив, у одступању од сопствених демо
кратских тековина, прихватању универзалног модела (нео)
либерализма и „трансформације и европеизације”. Међуна
родни чиниоци нису само утицали на наметање нове идеоло
гије, већ су били укључени у готово све политичке процесе
на Балкану, почевши од стварања држава и повлачења гра
ница, до устројства политичких система. Њихов циљ, како
смо већ навели, није стварна демократизација балканских зе
маља, већ придобијање елита које ће, често и аутократским
средствима, допринети остварењу њихових стратешких
интереса. Истинска демократизација, сложене процедуре и
процеси би само отежали и успорили, па вероватно и омели
спровођење међународних захтева.
Слично као и у периоду социјализма, у Србији је успо
стављена (више)партијска идеолошка држава, у којој скоро
сви актери следе исти образац. То је стање „у коме постоји
посебна врста реда, али се гуше алтернативне идеје, плура
лизам интереса и тежње различитих група и људи, а тиме
и слободе, отворени демократски живот друштва.”23 Закони,
институције и државна имовина се узурпирају, што ствара
друштвене расцепе и неједнакости који Србију све више уда
љавају од демократије и социјалне правде.
Та нова популистичка идеологија се, попут комунизма,
намеће као „форма месијанског политичког нововерства,
идеологија срећног краја историје”,24 која уместо беск ласног
друштва нуди мит о Европској унији. Овај својеврсни „по
литички паганизам” је посебно деструктиван према нацији,
њеној култури и традицији. Он мистификује српски нацио
нализам и националне интересе, дајући им вредносно нега
23 Милан Матић, О српском политичком обрасцу, op. cit., стр. 119.
24 Исто, стр. 129.
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тивна својства и делегитимизује их као антицивилизацијску
тековину. „У политичкој сфери ово изокретање друштвене
свести у митску свест омогућује да се под формулама оп
штег, једнаког и трајног права гласа несметано спроводи
претварање формалне воље већине у стварну власт мањине;
да се под „слободом политичких и парламентарних диску
сија” одржавају партијски монополи и доминантан положај
извршних органа власти; да се прок ламује слобода говора и
штампе, а да највеће учинке на тим подручјима имају разни
облици „индустрије лажне свести”... ”25
Политичка и интелектуа лна елита развијају и „нови
језик”, који се претвара у неку врсту друштвене „принуде
и менталног терора, намећући се као ствар моралних оба
веза и доброг укуса, односно припадања или неприпадања
поретку.”26 Тај језик карактеришу комбинација „старог и но
вог говора, кованице и скраћенице са јаким сугестијама уни
формисаног и неодољивог важења за све и сваког” („европ
ски стандарди” и „цивилизацијске вредности”).27 Он постаје
оруђе тржишне и политичке пропаганде којим се потискује
аутономија појединца, посебно посредством агресивне уло
ге средстава комуникације. Човек под снажним сноповима
масовних информација није у стању да формира аутономни
систем вредности и поглед на свет.
Сврха „новог језика” је у томе што потискује стварне
проблеме и противречности друштва, конформизује дру
штво, оправдава поступке власти и учвршћује хегемонију,
тј. даје легитимитет политичком ауторитету. Оваква поли
тика је масовна политика, а њена публика је неартикулиса
на и дифузна, без друштвене структуре и усмерености, због
чега постаје погодна за спољашњу политичку артикулацију
и управљање.
У таквом политичком амбијенту, који потпуно одуда
ра од било које културе, партије су друштвено неукорењене,
окренуте очувању привилегија и постизању партикуларних
интереса. Њима управљају суверене вође и страначке оли
гархије потпуно отуђене од грађана, склоне популизму, 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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магогији и корупцији. Оне су организоване на корпоратив
ном и клијентелистичком принципу и профитерској логици,
а чланство партија је првенствено мотивисано могућношћу
редистрибуције материјалних добара политичким методама.
Политичка елита је затворена, готово каста, потпуно отуђена
од грађана и нације и тежи интеграцији у транснационалну
класу (међународна репутација и подршка су важније од на
ционалне).
Но, оно што је можда и најпогубније по демократизаци
ју Србије, када је међународни интервенционизам у питању,
јесте поновно отварање националног и државног питања. Од
краја Хладног рата и почетка распада СФРЈ, интерeси Србије
и кључних земаља Запада су углавном били супротстављени.
САД и земље ЕЗ/ЕУ су одиг рале кључне улоге у признава
њу независности југословенских република, интервенисале
су у БиХ, Хрватској и на КиМ против српских политичких
и војних структура и дале кључни допринос отцепљењу Цр
не Горе. Отцепљење КиМ и претходни протекторат над њим
су нарушили територијалност и сувереност Србије, довели у
питање њен опстанак као независне државе и створили гото
во трајни извор политичке кризе. Решење проблема држав
ности мора претходити демократизацији. Само суверена др
жава, са јасно дефинисаном територијом, становништвом и
влашћу над њима може постати стабилна демократија.

5. Србија, орочена држава
У једном од кључних политичких докумената САД,
Меморандуму НСЦ-68 из 1950. године, наводи се да спољна
политика САД обухвата две супсидијарне политике: подсти
цање развоја светског система у коме САД могу да опстану и
напредују, и обуздавање СССР с циљем подстицања унутра
шње деструкције њиховог система. Дак ле, и за време Хлад
ног рата циљ САД није била само борба против комунизма,
већ ширење утицаја свуда где је могуће, односно где постоје
интереси за то. Првих неколико деценија после II светског
рата, то је подразумевало и успостављање савеза са аутори
тарним режимима и рушење социјалистичких влада, биле
оне демократске или не. Међутим, убрзо се показало да је
тако успостављена контрола привремена, јер су многи ауто
91

Горан Тепшић

СРПСКО ДЕМОКРАТСКО ПИТАЊЕ

ритарни режими почели да губе легитимитет под налетом
масовних националних покрета против репресије и експло
атације. To је условило развој апарата за подстицање демо
кратије који су чинили припадници владиног и невладиног
сектора, унутардржавног и међународног. Творци политике
САД су схватили да се универзална тежња народа за демо
кратизацијом не може сузбијати, али се може контролисати.
Створен је модел „демократије ниског интензитета” или „ди
сциплиноване демократије” који је проширен углавном на
земље периферије Запада, првенствено у Америци (ово је до
некле нарушено појавом социјализма XXI века) и централној
и југоисточној Европи.
Србија је постала део овог пројекта, делимично под
директним утицајем земаља Запада, али првенствено кроз
процес европских интеграција. Тако је, различитим механи
змима, створена нова идеолошка држава, директан производ
међународног система којим доминирају САД, ЕУ, НАТО, и
повезане организације. Као и за време социјализма, када је
Хладни рат својом структуром одржавао ФНРЈ/СФРЈ, тако су
и ова држава и њен политички систем орочени и одређени
постојећим регионалним и глобалним системом.
Не би ли се избегао нови вишедеценијски расцеп др
жаве са националним интересима, културом и традицијом,
неопходан је потпуни заокрет у државној политици. Како је
Србија вишенационално друштво, концепт националне др
жаве би требало реформисати и изједначити, у колективним
политичким правима, мањинске нације са већинском - ство
рити државу нација. Српски и суседни народи баштине ду
гу традицију комунитаризма и колективних права, па би та
ква реформа била укорењена у њихове политичке културе и
традиције. Ово би захтевало и развој цивилне и политичке
религије, која би се заснивала на мултинационализму, тј. на
ционализмима свих народа. То је предуслов стварања једин
ствене политичке заједнице у друштву у коме постоји више
етничких група, као и успостављања њихове привржености
држави.
Та идеологија се не би заснивала на шовинистичком,
искључујућем или експанзионистичком, већ на тзв. банал
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ном национализму,28 првенствено укорењеном у националној
посебности. Национализам по својој природи није ни етно
центричан, ни аутархичан. Напротив, то је интернационали
стичка идеологија (подразумева постојање система нација, тј.
међународног система и тражи признање од осталих нација),
идеологија ослобођења и ширења политичких права. „Идео
логија, уколико је заснована на најбољој традицији и извор
ним историјским осећањима народа, на истинској и правед
ној „националној идеји”, не само да не мора бити супротна
правди и владавини права у држави, већ је и најважнији
услов њиховог постојања и одржавања.”29 Такав национа
лизам, као вредносни и идеолошки систем, би представљао
брану дезинтегративним процесима, патолошким тенденци
јама и аномији грађанског друштва. Обнављање национал
не идеје је вероватно и једини пут промене стања вредносне
хипокризије и наметнутих есхатолошких (чланство у ЕУ као
„крај историје”) и сотеролошких (ЕУ као једини „спаситељ”)
постулата, и пут истинске демократизације Србије. „Може
бити да национализам није узрочник свих...случајева рефор
ме и демократизације....режима, али им је чест пратећи мо
тив, извор поноса потлачених народа и признат облик ступа
ња или враћања у „демократију” и „цивилизацију”.”30
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SERBIAN DEMOCR ATIC QUESTION:
BETWEEN THE POLITICAL CULTURE AND
INTERNATIONAL INTERVENTIONISM
Resume
The author analyzes concepts of political culture, civil soci
ety, international ‘democratic’ interventionism, and their influen
ce on democratization, transition and consolidation, in post-soci
alist countries, particularly Serbia. His general thesis is that the
European Union, United States, and various international Westdominated organizations primarily influence democratization in
these countries. He also questions the arguments regarding the
supposed authoritarian (or totalitarian) nature of Serbian politi
cal culture, and consequent conclusion that democratization can
only be internationally imposed. On the contrary, he asserts that
Serbian political culture and tradition have a significant democ
ratic potential, which could be achieved through the strategies,
politics and state reforms based on the ‘national idea’ (identity),
as opposed to the universal neoliberal model.
Keywords: political culture, civil society, international interven
tionism, promoting democracy (polyarchy), USA,
EU, Serbia.
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ПОЛОЖАЈ И ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ
МАЊИНА У СРБИЈИ У ПРОЦЕСУ
ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА
− ДЕМОГРАФСКОПОЛИТИКОЛОШКИ АСПЕКТ**
Сажетак
У раду се анализира национални састав становништва
Србије према попису из 2011. године, са посебним освртом на
националне мањине, као и квантитативне и квалитативне
етнодемографске промене које су се десиле у последњем ме
ђупописном периоду. Анализа просторног размештаја ста
новништва, као значајног аспекта демографског развитка,
показује изражену концентрацију бројчано релевантних на
ционалних мањина у пограничним деловима земље и етничку
превагу у појединим општинама, па питање њиховог стату
са и територијално-политичког организовања даје посебну
тежину и значај мањинском питању. Указано је на законску
регулативу положаја и заштите права националних мањи
на, као и на важност мањинске политике за успешну инте
грацију припадника свих мањина у друштво уз очување њи
ховог националног и културног идентитета.
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Кључне речи: националнa мањинa, етничка компактност,
положај и права, попис становништва, Устав,
закони, Србија.
Србија је због специфичног геог рафског положаја,
историјског наслеђа, политичких околности, демографског
развитка и сталних миг рација становништва, вишенацио
нална и мултикултурална држава у којој живе бројне наци
оналне мањине изразито диференциране по бројности, про
сторном размештају, друштвеној кохезивности, политичкој
организованости, националној еманципацији, етничким, де
мографским и другим особеностима. Због хетерогене етнич
ке структуре, политичких, историјских и других околности,
питање националних мањина увек је било од великог значаја
и неодвојиви део међунационалних односа у Србији. У др
жавама с етнички разноликим становништвом функционал
ност државе у знатној мери зависи и од њене способности
да на одговарајући начин управља различитошћу, односно
да ствара услове за заштиту положаја и права мањина, али и
за лојалност мањина држави у којој живе. Решавање питања
мањина важно је не само са аспекта демократизације земље,
већ и са становишта нормализације односа са суседима и ин
теграције у међународну заједницу.

1. Пописни подаци о националним мањинама
у Србији
попис становништва је основни и најважнији, званични
извор података о бројности и просторном размештају станов
ништва, као и о етничким, економским, образовним, брач
ним, миг рационим, фертилитетним и другим социо-демо
графским карактеристикама, који чине основу за доношење
одговарајућих мера популационе, миг рационе, мањинске, и
бројних других политика и стратегија, као и за израду про
јекција становништва Србије. Последњи попис 2011. године1
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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несумњиво представља огледало друштвено-политичке кли
ме у земљи, спроведен је у условима геополитичких проме
на, економске кризе, политизације и бојкота пописа од стране
припадника албанске националности, процеса укључивања
Србије у европске интег рационе токове, као и нерешеног пи
тања Косова и Метохије, што се све значајно рефлектовало
на етнодемог рафски развитак земље и коначне пописне ре
зултате.
Подаци о националној припадности становништва
увек су изазивали велико интересовање, не само научне и
политичке, већ и шире друштвене јавности. Према послед
њем попису у Србији (без Косова и Метохије) регистровано
је укупно 7,2 милиона становника и у односу на претходни
попис (2002.) број становника je смањен (за 311,1 хиљада) услед негативног природног прираштаја, емиг рација, као и не
потпуног обухвата становништва, односно бојкота албанске
националне мањине у три општине на југу Србије.
Са аспекта етницитета, подаци показују да је Србија
мултиетничка и мултиконфесионална држава у којој поред
Срба као већинског народа (6,0 милиона или 83,3%) живе и
многобројне националне мањине. Бројчано најрелевантније
су Мађари (253,9 хиљада или 3,5%), Роми (147,6 хиљада или
2,1%) и Бошњаци (145,3 хиљада или 2,0%), док остале пар
тиципирају са испод 1%, као што су Хрвати (57,9 хиљада или
0,8%), Словаци (52,8 хиљада или 0,7%), Црногорци (38,5 хи
љада или 0,5%), Власи (35,3 хиљада или 0,5%) и други.2
Етничка структура по великим административно тери
торијалним целинама3 показује да је северна Србија знатно
хетерогенија (Срби чине 2,8 милиона или 77,8%) од јужне
Србије (Срби броје 3,2 милиона или 88,8%). У оквиру северне

2
3

(делимично и у Медвеђи) бојкотован од већине албанског становништва
Нада Радушки, “Национална припадност становништва Србије по попису
2011. године”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2013, стр. 11-28.
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: Србијасевер 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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Србије, налазе се, у етничком смислу, два дијаметрално су
протна региона: Београдски регион је хомоген јер Срби броје
1,5 милиона (90,7 %), док све остале националности поједи
начно са испод 0,5% (осим Рома 1,7% и Црногораца 0,6%).
Регион Војводине је изразито етнички шаролик, представља
прави мозаик различитих народа, религија, језика и култура,
што потврђује и податак да од укупно 1,9 милиона станов
ника, Срби чине две трећине (66,8%), затим Мађари (13,0%),
Словаци (2,6%), Хрвати (2,4%), Роми (2,2%), Румуни (1,3%) и
Црногорци (1,2%), док све остале етничке заједнице поједи
начно учествују са мање од 1%. У Војводини је убедљиво и
највише лица која нису желела да се национално дек ларишу
(4,2%).
Са друге стране, јужна Србија која је национално хо
могенија, обухвата три региона различита у погледу врсте и
степена разуђености етничке структуре. Први, регион Шума
дије и Западне Србије одликује бимодална етничка структу
ра будући да Срби (88,6%) заједно са Бошњацима/Муслима
нима (7,7%) чине чак 96,3 % укупне популације овог региона.
Затим, регион Јужне и Источне Србије карактерише разуђе
нија етничка структура где је поред Срба (89,1%) настањен
већи број националних мањина са значајнијим уделима, као
што су Роми (3,7%), Власи (2,1%), Бугари (1,0%), Македонци
(0,2%) и други. Трећи регион је Косово и Метохија (без по
датака).4
У протек лом периоду дошло је до промена на етнич
кој карти Србије, територијалној дистрибуцији, густини и
концентрацији становништва, проузрокованих диференци
раним развојем припадника појединих етничких заједни
ца како у погледу природног обнављања, тако и по обиму и
правцима миграција. Међутим, у већој или мањој мери дело
вали су и недемографски фактори, као што су промена изјаве
о националној припадности,5 затим различита методолошка
4
5

Национална припадност, подаци по општинама и градовима, Попис
становништва, домаћинстава и станова 2011., Републички завод за статистику,
Београд, књ. 1, 2012.
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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решења приликом пописа, асимилациони и интег рациони
процеси, као и неке ванредне и специфичне друштвено-по
литичке околности. Због тога су поједине националности по
већавале број и удео, док су друге имале стагнирајуће или
негативне трендове што је утицало на промену национал
ног састава становништва Србије.
Тако је у односу на прошли попис дошло до апсолут
ног смањења броја припадника већинске националности (са
6,2 на 6,0 милиона, или за 3,6%) услед негативног природног
прираштаја условљеног већим морталитетом од наталитета
због старе старосне структуре, док је пораст удела Срба (са
82,9% на 83,3%) последица ниже стопе стопе раста код оста
лих националности. Редослед три бројчано најрелевантније
мањине у Србији се променио у односу на 2002. годину (Ма
ђари, Бошњаци, Роми), па су у 2011. години, после Мађара и
Рома, на трећем месту Бошњаци.6
И за готово све припаднике националних мањина ка
рактеристични су неповољни демографски трендови који су
проузроковали опадање њиховог броја и удела у укупној по
пулацији Србије, изузев код Рома, Бошњака, Муслимана и
неких бројчано мањих етничких скупина који су забележи
ли повећање (Горанци, Немци, Руси..). Највећи пораст имали
су несумњиво Роми (са 108,2 хиљада на 147,6 хиљада или са
1,4% на 2,1%) јер их одликују високе стопе наталитета, а ни
ске стопе морталитета због младе старосне структуре, па је
висок прираштај главна компонента стопе раста. Међутим,
субјективни фактор односно промена изјаве приликом де
кларисања о националности, карактеристично за Роме, често
има кључну улогу у њиховој популационој динамици.7 Бо
шњаци су такође имали повећање бројности (са 136,1 хиљада

6
7

подударају. Овај принцип омогућује промену националне припадности и то
привремену (услед политичких, социјалних и других разлога) или сталну (услед 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.
Национална или етничка припадност; Попис становништва, домаћинстава и
станова у 2002., Републички завод за статистику, Београд, књ. 1, 2003.
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 хиљада или са 1,8% на 2,0%) што је резултат пр
венствено позитивног и високог природног прираштаја, као
и Муслимани који бележе апсолутни пораст за 2,8 хиљада (са
19,5 хиљада на 22,3 хиљада), док је удео остао готово непро
мењен (0,3%).8
Истовремено, све остале националности бележе сма
њење, а посебно Црногорци будући да је њихов број и удео
готово преполовљен (са 69,0 хиљада на 38,5 хиљада или са
0,9% на 0,5%) услед, пре свега, промене етничке припад
ности условљене политичким разлозима. Хрвати су имали
опадање бројности (за 18%) због негативног природног при
раштаја, процеса интензивног демографског старења, као и
исељавања, па се њихов број и удео смањио (са 70,6 хиља
да на 57,9 хиљада односно са 0,9% на 0,8%). Такође, основна
одлика демог рафског развоја Словака јесте депопулација (са
59,0 хиљада на 52,8 хиљада и удела са 0,8% на 0,7%) услед
негативног природног прираштаја и миграционог салда. Ма
ђари, бројчано највећа национална мањина у Србији, бележе
апсолутно смањење (за 39,4 хиљада или 13,4%), а разлози су
висок морталитет услед одмак лог процеса старења становни
штва, низак наталитет и последично негативни прираштај,
као и емиг рације. Број припадника бугарске националне ма
њине се, такође, непрестано смањивао (са 20,5 хиљада на 18,5
хиљада) узрокован негативним тенденцијама у природном
обнављању становништва, етничком мимикријом (изјашња
вањем као Срби, Југословени, неопредељени и сл.), мешови
тим браковима и миг рацијама. Поменућемо још Влахе који
су забележили несумњиво највеће промене, јер за разлику од
претходног раздобља (1991-2002) када су захваљујући готово
искључиво промени националне припадности имали повећа
ње за готово три пута, у наредном међупописном периоду
(2002-2011) на смањење броја (са 40,1 хиљада на 35,3 хиљада)
пресудни су били неповољни трендови у природном кретању
становништва.
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 етничком корпусу.
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Оправдано се претпоставља да промене у етничкој
структури нису завршене, као ни процеси који их условља
вају, али какве ће бити у будућности тешко је предвидети,
пре свега због отворених питања у вези смера и обима уну
трашњих и спољних миг рација, стабилности етничког опре
дељења појединих националности, али и у зависности од оп
ште друштвене климе у земљи.

2. Просторно компактне националне мањине у
Србији

Савремени етнопросторни размештај становништва
Србије формирао се у дугом временском периоду деловањем
многобројних чинилаца који су детерминисали свеукупни
друштвени и културно-цивилизацијски развој балканског
геопростора. Током бурне историје, због интензивних ми
грација мењао се етнички састав и територијални размештај,
али је истовремено текао и процес формирања појединих
народа и етничких група.9 Просторни размештај припадни
ка националних мањина условљен је етнички диференци
раним природним прираштајем и миг рацијама, као и број
ним другим недемографским факторима. Основне трендове
у територијалној дистрибуцији и концентрацији појединих
етничких заједница у Србији одликују одређене регионал
не специфичности, као и изражена просторно-демог рафска
поларизација. То се огледа у изразитој концентрацији и јача
њу процеса националне хомогенизације на одређеним под
ручјима, док с друге стране, постоји висок степен просторне
дисперзивности карактеристичан за друге етничке заједни
це.10 На пример, на подручју јужне Србије је концентрисано
албанско становништво, у југозападном делу живе припад
ници бошњачке и муслиманске националности (Санџак)11, у
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
9
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источној Србији су концентрисани Бугари и Власи, док су
на северу Војводине претежно настањени Мађари и Слова
ци. Дак ле, једно од битних обележја Србије је заједничка на
стањеност разних етничких заједница на истом подручју, па
отуда у зависности од територијално-политичког оквира или
угла посматрања, могуће је да се свака заједница нађе у поло
жају већине, али и мањине.12
Интензитет и смерове етнопросторне динамике може
мо сагледати на основу праћења обухваћености простора на
којем је нека национална мањина остварила етничку прева
гу.13 По попису из 2011. године, то су четири националне ма
њине - Мађари, Бошњаци, Бугари и Словаци који имају ви
соку територијалну концентрацију у појединим регионима,
са апсолутном или релативном етничком већином у најмање
једној општини.14
Мађари (253,9 хиљада или 3,5%) су највећа национална
мањина у Србији, концентрисани готово искључиво у Вој
водини (251,1 хиљада). У укупној војвођанској популаци
ји партиципирају са 13,0% и представљају по броју и уделу
најрелевантнију етничку заједницу. Геог рафски размештај
припадника мађарске мањине одликује тренд изражене ет
ничке хомогенизације са високим степеном просторне кон
центрисаности у северном делу покрајине (Севернобанатска
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 Севернобачка област) где се налазе и етнички већинске ма
ђарске општине. Просторно-етничку компактност потврђује
податак да само у поменуте две области је настањено преко
половине (58%) укупног броја војвођанских Мађара, док се
у осталим областима њихов удео се креће од 1,2% (Сремска
област) до 12,6% (Средњобанатска област). Имају етничку
превагу у осам општина, од чега апсолутну већину у пет (Ка
њижа 85,1%, Сента 79,1%, Ада 75,0%, Бачка Топола 57,9%,
Мали Иђош 53,9%) и релативну у три општине (Чока 49,7%,
Бечеј 46,3% и Суботица 35,7%). У тим општинама живи више
од половине укупног броја Мађара са простора Војводине.
Основно демографско обележје мађарске мањине је депопу
лација, што је резултат негативног прираштаја и емиграције,
па су у свим општинама забележили смањење бројности, али
су задржали етничку доминацију у поменутих осам општи
на. Компарације ради, по претходном попису имали су шест
општина са апсолутном и две општине са релативном већи
ном (Суботица, Бечеј), а још две деценије раније (1991.) седам
општина са апсолутном и једну општину са релативном ве
ћином (Суботица).
Бошњаци15 (145,3 хиљада или 2,0%) су готово искључи
во настањени у региону Шумадије и Западне Србије (142,8
хиљада). Територијално посматрано, од укупно осам области
које сачињавају овај регион најхетерогенија је Рашка (Бо
шњаци са 105,5 хиљада чине око једне трећине) и Златибор
ска област (Бошњаци броје 36,9 хиљада или 12,9%). Етнопро
сторни размештај показује да бошњачка национална мањина
има апсолутну већину у три општине: Тутин (28,0 хиљада
или 90,0%), Нови Пазар (77,4 хиљада или 77,1%) и Сјеница
(19,5 хиљада или 73,9%) у којима живи 87,6% Бошњака из ре
гиона Шумадије и Западне Србије, односно 86% од њиховог
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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укупног броја у Србији. То јасно илуструје степен концен
трације Бошњака на овом подручју, као и промене у терито
ријалној дистрибуцији које иду у правцу јачања процеса ет
ничке хомогенизације. Значајнији удео бележе још у општи
нама Пријепоље (34,5%), Прибој (14,0%) и Нова Варош (4,7%).
Бугари (18,5 хиљада или 0,3%) су углавном настањени
у региону Јужне и Источне Србије (15,5 хиљада или 1%) и
то претежно у две области, у Пиротској (7,1%) и Пчињској
(4,6%) у којима живи 90% припадника бугарске национално
сти. У општинама где су етнички компактни и имају већину,
а то су Босилег рад (5,8 хиљада или 71,8%) и Димитровг рад
(5,4 хиљада или 53,5%) концентрисано је готово три четвр
тине (72,6%) укупног броја Бугара овог региона, а преко 60%
са подручја целе Србије.16 Компарације ради, у Босилеграду
је ова националност и по прошлом попису имали апсолутну
превагу (70,9%), док су у Димитровг раду имали релативну
већину (49,7%).
Словаци (52,8 хиљада или 0,7%) имају највећу концен
трацију у Војводини (50,3 хиљада или 2,6%) где, после Ма
ђара, представљају бројчано највећу мањину. Просторна ди
стрибуција словачке мањине указује на високу концентраци
ју и просторну поларизацију, с обзиром да само у две области,
Јужнобачкој (24,7 хиљада или 4,0%) и Јужнобанатској (13,8
хиљада или 4,7%) живи преко три четвртине (76,4%) Словака
са територије Војводине. Упркос негативним трендовима у
демографском развитку, задржали су апсолутну етничку ве
ћину у Бачком Петровцу (8,8 хиљада или 65,4%) и релативну
у Ковачици (10,6 хиљада или 41,8%) у којима је концентриса
но 38,5% укупног броја војвођанских Словака. У осталим оп
штинама имају ниске уделе, (изузев у Бачу, 19,8%), одликује
их дисперзивна насељеност и знатна измешаност са осталим
националностима.
Просторна дистрибуција становништва Србије пока
зује да је етнички простор већинске нације знатан и функ
ционално повезан, изразито хомоген, док је висока терито
ријална концентрација бројчано релевантних националних
мањина на периферним деловима земље. Дак ле, 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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њинама које имају специфичан етнотериторијални распоред
и већину у неким општинама, због чега је мањинско питање
комплексно и од велике важности за политичку стабилност
и свеукупни развој државе.17 Етничка компактност и нацио
нална хомогенизација мањина даје посебан значај њиховом
положају и територијално-политичком организовању.

3. Регулисање положаја и права националних
мањина у Србији
Националне мањине у Србији разликују се по бројно
сти, територијалном размештају, демографском, историј
ском, социо-економском и културном развитку, као и многим
другим особеностима. Институционализација њиховог по
ложаја захтева да се води рачуна како о јединственим прин
ципима мултикултуралног друштва, тако и о сваком од ових
аспеката понаособ. Мада деловање демографских фактора
(бројност и просторна компактност) није ни ни предност ни
препрека за остварење основних мањинских права, у пракси
се често дешава да је спремност државе већа за имплемен
тацију права демог рафски већих и политички боље органи
зованих националних мањина. Европски стандарди заштите
права мањина не спомињу изричито бројност као критеријум
за остварење мањинских права, већ подразумевају уважава
ње свих мањинских заједница.
Са дезинтег рацијом СФРЈ и формирањем нових др
жаве, постојање бројних националних мањина у сложеним
политичко-економским околностима захтевало је различит
приступ њиховој заштити и интег рацији, као и нову мањин
ску политику. У исто време, људска и мањинска права долазе
у центар пажње међународне заједнице и све више предста
вљају мерило демократизације новонасталих држава. Демо
кратске промене у Србији 2000. године, отвориле су питање
нове мањинске политике и изг радње демократских институ
ција за заштиту мањина. У том смислу предузети су значајни
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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кораци, као што су прихватање међународних стандарда и
сарадња са међународном заједницом (пре свега са ОЕБС-ом
и Саветом Европе). Усвојена је Оквирна конвенција о пра
вима националних мањина Савета Европе (2001), Европска
повеља о регионалним и мањинским језицима (2006), потпи
сани су билатералних међународни споразуми о реципроци
тету заштите мањина (са Мађарском, Румунијом, Македони
јом и Хрватском), као и друга документа којима је омогућена
нормативна заштита мањинских права.
На државном нивоу права мањина гарантована су
Уставом Републике Србије (2006) који у основним одредба
ма прописује да Србија штити права националних мањина
и гарантује им посебну заштиту ради остваривања потпуне
равноправности и очувања идентитета (чл. 14). Устав Србије
забрањује сваки облик дискриминације по било ком основу,
укључујући и националну припадност, при чему прописује
и могућност предузимања посебних мера у циљу постизања
пуне једнакости и равноправности свих грађана и то у еко
номском, социјалном, културном и политичком животу (чл.
21).18
Устав Републике Србије припадницима националних
мањина гарантује индивидуа лна и колективна права, као и
утврђивање четири области које су препознате као посебно
значајне за очување њиховог националног идентитета: кул
тура, образовање, обавештавање и службена употреба јези
ка и писма. Посебно се гарантује право на мањинску самоу
праву које се остварује кроз формирање националних савета
националних мањина. Такође, забрањује се дискриминација
и припадницима националних мањинама гарантује право на
равноправност у вођењу јавних послова уз обавезу да се при
ликом запошљавања у органима јавне власти води рачуна о
етничкој структури становништва (чл. 77), право на очување
националног идентитета, коришћење свог језика и писма (чл.
79), право на удруживање и на сарадњу са сународницима
(чл. 80) и друго. На крају, експлицитно је забрањена насилна
асимилација припадника мањина, као и предузимање мера
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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које би вештачки мењале национални састав на подручјима
које насељавају националне мањине.
Процес изг радње нормативног оквира за остварење
мањинских права започет је доношењем првог Закона о за
штити права и слобода националних мањина (2002) којим
се регулише начин остварења индивидуа лних и колектив
них права, односно свих права која су уставом или међуна
родним уговорима гарантована припадницима националних
мањина (чл. 1). Овај закон, као најважнији правни акт који
се бави мањинским правима, у духу етничке толеранције
и мултикултуралности, заснива се на владавини права, по
штовања и очувања територијалног интег ритета и суверени
тета државе.19
У Закону је дата дефиниција националне мањине,20 при
чему нису таксативно наведене све мањине која ова права
остварују, већ су дефинисане националне заједнице које ис
пуњавају те услове. Једна од важних карактеристика односи
се и на признавање, поред индивидуа лних, и колективних
права мањина, па у том погледу Закон превазилази европске
стандарде заштите мањина (колективна права не признаје
чак ни Оквирна конвенција Савета Европе са којом је Закон
усклађиван).
Законом се забрањује свака дискриминација по основу
националне, етничке, верске, расне или језичке припадности
и предузимају посебне мере за заштиту равноправности. У
основна начела заштите, такође, спада право на слободно из
ражавање своје националне припадности, као и забрана на
силне асимилације мањина, у складу су са прок ламованим
уставним одредбама.
Најважнији део Закона посвећен је очувању посебности
националних мањина и њиховом идентитету. Нормативно су
наведена питања употребе матерњег језика, право на негова
ње културе и традиције, право на школовање на матерњем
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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језику, употребу националних симбола и друго. Такође, по
себно је загарантована културна аутономија мањина и право
мањина на очување етнокултурног идентитета и то посред
ством посебних тела (Савезни савет за националне мањине,
Национални савети националних мањина и Савезни фонд за
националне мањине)
Може се рећи да доношење овог Закона указује на јасну
намеру за што брже интег рисање у међународну заједницу и
то кроз испуњавање једног од најважнијих дугорочних усло
ва за пријем у Европску унију.
У протек лом периоду усвојен је и већи број других за
кона, а међу најзначајнијим је Закон о националним саветима
националних мањина који уређује положај мањинских самоуправа, њихов избор, надлежности, однос са државним органима и начин финансирања културне аутономије. Национални савети заступају националне мањине у области службене 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 организованим 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 оснива Савет за међунационалне односе који чине представници српског народа и националних мањина (чл. 98).22 Савет је
надлежан да разматра питања о заштити националне равноправности у циљу превазилажења међуетничких анимозитета, а има право и да пред Уставним судом покрене поступак
за оцену уставности појединих одлука ако сматра да су непо21 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 укупном становништву општине достиже 15% (према резултатима 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, улица, топонима и друго.23
Закон о избору народних посланика прописује да у општинама 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 европским стандардима. У том смислу, међу «тешким облицима
дискриминације» издвојени су: подстицање мржње на основу националне, расне или верске припадности и језика,
заговарање или вршење дискриминације од стране државних органа, апартхејд, геноцид, етничко чишћење и друго
(чл. 13). Овим Законом установљен је Повереник за заштиту
равноправности (чл. 33) који је надлежан да својим превентивним деловањем доприноси спречавању дискриминације.24
Важно је нагласити да остваривање мањинских права
не зависи само од нормативних решења, већ и од имплементације и успешног спровођења закона, дубљих друштвених
промена, стабилизације и демократизације друштва. Национално законодавство Србије не прави разлику међу мањинама с обзиром на њихову бројност и призната права су доступна свим припадницима националних мањина. С тим у вези,
постоји обиман каталог мањинских права, а која су утемељена у Уставу, ратификована међународним уговорима (мулти23 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 законима 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 многим областима недостају, а други разлог је што наш правни
систем мањинске заштите, иначе прилично детаљан и комплексан, нема развијене механизме који могу да обезбеде његову примену у пракси. Међутим, ни све мањинске заједнице
немају капацитет да остваре права која им стоје на располагању (неке националне мањине су бројчано мале или су географски дисперзивне, тзв. нове мањине се још прилагођавају 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 остварују. Коначно, примену мањинских права отежавају и проблеми у њиховој заштити када недостаје делотворан правни
лек или због генералне спорости правосудног система.25
Може се рећи да је позитивна карактеристика мањинске политике у Србији, успостављене после демократских
промена, отварање према спољном свету, прихватање међународних 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 интегрисаности свих њених грађана, при чему интеграција мањина не
значи асимилацију, већ подразумева културни плурализам
који омогућава припадницима мањина да сачувају сопствене етничке, верске и културне особености, уз истовремено 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 повезана 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 демократских 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
− DEMOGRAPHIC-POLITICOLOGICAL
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 ethno-demographic changes that
have taken place in the last intercensal period (2002-2011). 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 territorial-political 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 co-existence 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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ПЕРСПЕКТИВЕ ЛОК АЛНЕ САМОУПРАВЕ
У УСЛОВИМ А ГЛОБАЛИЗАЦИЈ Е**
Сажетак
У раду се констатује да се са глобалном централиза
цијом врши и локална децентрализација власти као претпо
ставка суштинске демократизације. Уз све могуће отпоре,
процес суштинске демократизације већ поодавно тече. За
кључује се: да у развијеним државама стварна политичка
моћ све више прелази на градове, насеља и суседства; да моћ
поступно, али сигурно прелази с изабраних заступника на
бираче који путем локалних иницијатива и референдума од
лучују о најважнијим питањима, док национални политички
избори побуђују све мањи интерес; да док се под утицајем
савремених токова друштвене репродукције у развијеним зе
мљама одвијају процеси децентрализације, у неразвијеним
земљама политичка власт се централизује под притиском
глобалних сила да би била подложнија њиховом утицају.
Кључне речи: локална самоуправа, глобализација, децентра
лизација, демократизација, демократски капа
цитети.
Агресивне тежње колонизаторске глобализације прете
да сатру и локалну самоуправу и национални суверенитет.
На удару је локална самоуправа колонијалних метропола,
*

Научни саветник, Институт за политичке студије, Београд.

** Оваj рад је настао као резултат рада на пројект у бр. 179009, а који финансира
Министарство просвете, нау ке и технолошког развоја Реп ублике Србије.
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где јача антиглобалистички покрет, који би могао прерасти у
глобални планетарни покрет да би се погубној глобализаци
ји успешно супротставио.
Данас су на светској позорници жестоко супротста
вљена два екстремна покрета глобализације и локализације.
Међусобно супротстављене тенденције глобализације и ло
кализације су заправо нераздвојни полови капиталистичке
репродукције. Капитал се репродукује тако што кружи од
центра ка периферији и од периферије ка центру. Инвести
ра се на разним странама где се налазе природни ресурси и
радна снага, увећава се и поново враћа том полазишту, тако
да делује као глобализујућа снага. Процес капиталистичке
глобализације текао је најпре од локалног ка националном
нивоу. Национална државна заједница заправо је настала као
облик капиталистичке интеграције и глобализације. Преска
кање капитала преко националних граница довело је процес
капиталистичке глобализације до планетарног нивоа. „Ме
ђународно кретање капитала један је од основних генератора
планетарне глобализације“.1
Иако је капитализам „почев од најранијег доба сво
је континуа лне егзистенције превазилазио поједине земље
и области“,2 сматра се да планетарна глобализација почиње
с европеизацијом, којом је „читаво човечанство доведено у
узајамни додир“, са чиме је „европска цивилизација постала
подлогом свјетске цивилизације“.3 Европеизацијом је Плане
та глобализована и поларизована на центар и периферију, а
капитализам је „тако отпочео егзистенцију као дијалектичко
јединство аутономног центра и зависне периферије“.4 Нераз
вијена и зависна периферија претворена је у локална извори
шта а развијене метрополе у централна стецишта светског
капитала. Ни „огромни напори усмерени ка развоју Трећег
света после Другог светског рата нису били мотивисани чи
сто филантропским мотивима, већ и потребом да се он уве
де у трговински систем Запада како би западни производи и
1
2
3
4

Веселин Драшковић, Контрасти глобализације, Економика, Београд, Факул
тет за поморство, Котор, 2002, стр. 49.
Paul Sweezy, прилог у зборнику Светски капиталистички систем, приредили
Душан Пирец и Миомир Јакшић, Економика, Београд, 1987, стр. 181.
Повијест свијета, група аутора, Напријед, Загреб, 1977, стр. 422.
Paul Sweezy, исто, стр. 182.
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услуге добили шире тржиште, а западна индустрија добила
извор јефтине радне снаге и сировина“.5
Метрополе свим силама настоје да што чвршће вежу
неразвијене за себе и да их интег ришу у глобални систем.
„Запад покушава да економију незападних држава интегри
ше у глобални економски систем којим доминира“.6 Америч
ки монополи „све више подстичу процес интег рације између
метрополе и сателита“.7 Земље источне Европе интегришу се
у американизирану Европску Унију а тврди се да је „транса
тлантска Европа“ и „руска једина реа лна геостратешка оп
ција“.8
Преко транснационалних корпорација врши се све те
шња интег рација и неразвијених и развијених земаља, те
њихових привредних субјеката са глобалистичким финан
сијским токовима. „Постојало је двоструко кретање, с једне
стране ка формирању финансијских конгломерата и брокера
с изузетним глобалним утицајем, а с друге убрзано умно
жавање и децентрализовање финансијских активности и то
кова стварањем сасвим нових финансијских средстава и тр
жишта“.9 И „ако су се главне корпорације већином отргле од
својих националних корена, то је чак још тачније за систем
међународних финансија, који је мобилан, ради даноноћно,
прелази границе у лову на профит“.10
Најмоћније земље, директно или преко својих корпора
ција, држе под својом контролом цео свет. Последњих година
20. века „велике силе преузимају контролу над Земљом у све
већем степену“, која се „већ огледа у глобалним банкарским
менаџерима великих међународних компанија који предста
вљају заједничке изворе олигархија најбогатијих земаља које
су случајно и најмоћније“.11
Глобализација (Едвард Голдсмит), зборник, Clio, Београд, 2003, стр. 256.
Семјуел П. Хантингтон, Сукоб цивилизација, ЦИД, Подгорица, 1998, стр.
2304.
7 Промјене у сувременом развијеном капитализму (Андре Гундер Франк), Ко
мунист, књ. 2, стр. 168.
8 Збигњев Бжежински, Велика шаховска табла, ЦИД, Подгорица, 1999, стр.
112.
9 David Harvey, From Fordizm to flexbile accumulation in The conditions of Postmo
dernity, Blackwell, Cambridge, 1996.
10 Пол Кенеди, Припрема за 21. век, Службени лист, Београд, 1997, стр. 71.
11 Џереми Фокс, Чомски и глобализација (навод Хобсбаума), IPEsotheria, Бео
град, 2003, стр. 53-54.
5
6
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Централистичке и глобалистичке тенденције протежу
се са националног нивоа и на планетарни ниво. Иако се за
снива на дубинским економским тенденцијама, тај процес се
не одвија стихијски. „Глобализација је строго прог рамира
на и усмјеравана од стране најразвијенијих држава, највећих
трансационалних корпорација и моћних свјетских финансиј
ских средстава, у циљу обезбјеђења пословног континуите
та, ширења и извлачења што већих профита“.12
Програмирање глобализације није, међутим, резултат
равноправног договора најмоћнијих држава већ њиховог ме
ђусобног ривалства и борбе за примат на светској позорници.
У тој борби увек предњачи једна, економски најмоћнија сила
што чини да је моноцентричност „битна одлика транснацио
налног капиталистичког развојног модела“.13 У „центру при
вреде – света увек се, заиста, смешта једна јака, агресивна,
привилегована, вансеријска држава, која је динамична и од
које сви страхују и истовремено јој се диве. То је већ случај
Млетака у 15. веку, Холандије у 17. веку, Енглеске у 18. па и
19. веку, а Сједињених Држава данас“.14
Не само што Сједињене Државе настоје да владају це
лим светом, него то покушавају и поједине транснационалне
корпорације, па и појединачни светски моћници. Глобали
стичке тежње се јављају у главама моћних појединаца који
су опседнути жељом да господаре целим светом. „Глобални
капитализам је углавном фокусиран на жеље привилегова
них појединаца пре него на добробит заједнице у целини“,15
и „један врло мали сегмент јако богатих на самом врху шам
пањске чаше створио је апатридску алијансу која глобални
интерес изједначава са личним и комерцијалним интереси
ма својих чланова“.16
Амерички моћници су промовисали глобалистичке им
перијалистичке амбиције Америке наступајући у њено име.
Председник Труман је најављивао да су Сједињене Америчке
12 Веселин Драшковић, цитирани рад, стр. 21.
13 др Богдан Илић и др., Политичка економија, III издање, Савремена админи
страција, Београд, 1995, стр. 673.
14 Фернанд Брандер, прилог у зборнику Пиреца и Јакшића Светски капитали
стички систем, Економика, Београд, 1987, стр. 90.
15 Џереми Фокс, цитирани рад, стр. 35
16 Глобализација (Дејвид С. Кортен), Clio, исто, стр. 34.
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Државе као најјача сила дужне да преузму руковођење целим
светом, а „основна, доминантна и најопштија одлика међуна
родне концепције Никсон-Кисинџерове и Форд-Кисинџерове
администрације била је изграђивање једног глобалног међу
народног система и поретка“.17 Реган је наговештавао „наци
ју која поуздано жели да преузме вођство ка неспутаним до
стигнућима новог доба“, а Џорџ Буш 1989. године уверавао
јавност да ће извршити мисију остварења“ једног бескрајног,
дугог сна и хиљаду тачака светлости“.18
Америка је, по националном саставу, предодређена да
буде покретач интернационалне глобализације јер је већ по
свом демог рафском бићу интернационална. Она је „земља
имиграната“, који „немају заједничке партије, већ прије мно
го различитих – мноштво отаџбина (или домовина)“.19
Док је унутарњих резерви било у изобиљу, Америка
није много марила за остали свет. Кад су те резерве почеле
да се исцрпљују Американци су целокупну међународну ак
тивност подредили једном основном циљу: да приграбе што
више туђих ресурса за себе. То је и основни приступ и у ства
рању новог светског поретка. „Оно што САД траже јесте еко
номски поредак у складу са њиховим интересима“ и „општа
окосница свјетског поретка била је да се створи облик либе
ралног интернационализма који чува интересе инвеститора
САД“. Још „у раном периоду послије Другог свјетског рата
планери САД су се надали да ће да организују већи дио, ако
не и читав свијет, у складу са схваћеним потребама привреде
САД“.20
Нови светски поредак Сједињене Државе су градиле по
узору на сопствени поредак. „Америчка супремација је про
извела нови међународни поредак који није само пресликао,
већ је и институционализовао у иностранству многе обли
ке самог америчког система“, па се „америчка глобална моћ
спроводи преко глобалног система који је искључиво пројек
17 др Душан Николић, САД -  Стратегија доминације, Радничка штампа, Бео
град, 1985, стр. 15.
18 Epperson Ralph, Нови светски поредак, BasketBam, Београд, 1993, стр. 216.
19 Мајкл Вoлцер, Американизам – шта је то, ЦИД, Подгорица, 2001, стр. 20 и
21.
20 Ноам Чомски, Контролисана демократија, ЦИД, Подгорица, 1999, стр. 317,
88. и 126.
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тован од стране Америке тако да одсликава унутрашње аме
ричко искуство“.21
На америчку иницијативу и по америчком моделу ства
ране су готово све светске институције. Сједињене Државе
су иницирале и оснивање прве глобалистичке организације
– Лиге народа (1919. године) иако јој нису приступиле, али су
не само иницијатор него и главни организатор Организације
Уједињених Нација. Иницијатива је покренута 1941. године
Атлантском повељом којом су наговештене економско-поли
тичке основе међународних односа у оквиру ОУН.
Нормативни поредак ОУН подређен је интересима ве
ликих сила пре свега САД. Уједињене нације „функционишу
данас зато што (мање- више) чине оно што Вашингтон же
ли“.22 САД су најчешће користиле право вета чиме су спре
чавале сваку значајнију одлуку Савета безбедности која им
није одговарала. „САД су жељеле да ствари испадну онакве
као што су се десиле и радиле су на томе да се ово постигне“,
па је и „Стејт Департмент желио да се УН покажу неефика
сним у било којој мјери коју предузму“ мимо његове воље.23
Многе одлуке које су САД донеле самостално или преко ор
гана и организација УН, у директној су супротности са про
кламованим начелима Повеље УН која су „током година, од
1945. године била често погажена, а инструменти повремено
игнорисани или пог решно коришћени... Племенита визија
света без рата, неправди и сиромаштва остала је, нажалост,
неостварени циљ међународне заједнице“.24
Основне полуге глобализације су међународне еко
номске организације, у првом реду Међународни монетарни
фонд и Светска банка, који су „у стварности по јаком аме
ричком доминацијом“25 и представљају „део истог тркали
шта Трезора САД“.26 У обе организације број гласова одређу
је се према уложеном капиталу, па САД са највећим улогом
21 Збигњев Бжежински, цитирани рад, стр. 31. и 28.
22 Ноам Чомски, Контролисана демократија, исто, стр. 261.
23 Амбасадор САД у УН Мојнихон, навод Чомског Контролисана демократија,
исто, стр. 361.
24 Уједињене нације данас – 1984., Уједињене нације, материјал за предаваче,
стр. 3. и 4.
25 Збигњев Бжежински, цитирани рад, стр. 31.
26 Џозеф Е. Стиглиц, Противречности глобализације, SBM-x, Београд, 2002,
стр. 93.
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поседују више гласова него све неразвијене земље заједно, а
за одлучивање о кључним питањима обезбедиле су и стату
тарно право вета.27
Пошто су у служби Вашингтона, ММФ и Светска бан
ка практично функционишу као монетарне агенције САД,
које се понашају као светска влада „новог империјалног до
ба“.28 Њихови званичници „често имају моћ да мењају трго
винску политику једне државе, њену фискалну политику, по
требе цивилне службе, здравствену заштиту, еколошке про
писе, енергетску политику, кретање становништва, правила
о снабдевању и буџетску политику“.29 Претварајући међуна
родне институције у своје трансмисије, „Америка је успоста
вила de factoсветску владу која дејствује углавном у тајно
сти, подрива и игнорише законито изабрана тела као што су
Међународни суд и Организација Уједињених нација, и тако
врши контролу великог дела света“.30
Успостављен је „нови „глобални поредак“ као модел
тоталитарног, до апсурда банализованог и утопијског (нео)
либералног интернационализма, при чему се нација ставља
у други план“.31 Интенција је глобализације у дерегулацији и
либерализацији, јер су „либерална тржишта и системи обич
но отворени, имају лакши приступ, већу транспарентност
цена и информација“.32 Циљ глобалистичке дерегулације је
да „интервенције државе буду искључене (кроз порезе и кон
тролу). Тржишта би требало да буду дерегулисана државне
контроле, „ослобођена“ и остављена да им се пронађе њихо
ва сопствена инстанца“ јер су „порези и други облици држав
не контроле чисти намети слободном тржишту“.33
Основни смисао глобалистичке либерализације јесте у
томе да се, искључивањем државне регулативе, транснаци
оналним корпорацијама омогући монопол на међународном
27 Коста Андрејевић, Међународна банка за обнову и развој и њена улога у раз
воју својих чланова, магистарска теза на Факултету политичких наука у Бео
граду, 1971, стр. 79 и 153.
28 Чомски, навод Џереми Фокса, цитирани рад, стр. 45.
29 Глобализација (Тони Кларк), CLIO, исто, стр. 294.
30 Џереми Фокс, цитирани рад, стр. 48.
31 Веселин Драшковић, цитирани рад, стр. 229.
32 Глобализација (Ричард О’ Брајен, навод Ричарда Барнета и Џона Каване), Clio,
исто, стр. 377.
33 Џереми Фокс, цитирани рад, стр. 27.
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тржишту. „Зна се да је либерализација у ствари захтев Запада
према осталом свету“34 и да су „западне земље подржавале
либерализацију трговине за оне производе које су извозиле,
али су у исто време наставиле да штите оне секторе у којима
би конкуренција из земаља у развоју могла угрозити њихове
привреде...Проповедале су – и наметнуле – отварање тржи
шта за своје индустријске производе у земљама у развоју“, а
„и даље су држале своја тржишта затвореним за производе
из земаља у развоју као што су текстилни и пољопривредни
производи“.35
Глобалистичка либерализација у ствари треба да омо
гући потпуно слободно кретање централизованог планетар
ног капитала без икаквих граница и ограничења од стране
локалних, националних и било којих интереса. По глобали
стичким тежњама на рушевинама националних држава тре
ба да изникне унитарна планетарна држава што је немогуће
остварити без неке принуде која би се и даље задржала као
средство владања друштвом. Тако би, према глобалистич
ким предвиђањима, „на тлу космополитске заједнице, наци
је-државе временом „одумрле“, али тиме се не жели рећи да
би државе и националне заједнице постале сувишне“.36
Планетаризацијом токова друштвене репродукције, на
ционална држава све више губи на значају. „Државне грани
це све више постају пропустљиве. Владе су, у приличној ме
ри, изгубиле способност да контролишу ток новца у, и изван
својих земаља и све им је теже да контролишу токове идеја,
технологије, добара и људи“,37 што упућује на закључак да је
„у процесу економско-политичке глобализације“ неминовно
„изумирање националне државе и парламента, као и изми
цање центра моћи ван домашаја индивидуа лних гласача“.38
Све више се „приближавамо планетарној ери када више неће

34 Санкције – узроци, легитимитет, легалитет и последице, зборник, САНУ, Бео
град, 1994, стр. 89.
35 Џозеф Е. Стиглиц, цитирани рад, стр. 74. и 254.
36 Дејвид Хелд, Демократија и глобални поредак, „Филип Вишњић“, Београд,
1997, стр. 271.
37 Семјуел П. Хантингтон, цитирани рад, стр. 36.
38 Родни Еткинсон, Зачарани европски круг, Светови, Нови Сад, 1997, стр. 39.
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бити нација и када ће на целој земљи владати један поредак,
и једна влада, и једно административно тело“.39
Уплетена у мрежу глобализације, национална држава
се нашла у позицији да саму себе развлашћује и укида. „Мо
дерна држава је све више ухваћена у замку глобалне међупо
везаности, прожета је квазинаднационалним, међувладиним
и транснационалним снагама, и у немогућности је да одређу
је своју судбину... Потпуно је јасан раскорак између формал
не власти државе и просторног домашаја савремених систе
ма производње, дистрибуције и размене, који често ограни
чавају надлежност и ефикасност националних политичких
власти“.40
Сувереност националних држава све више се ограни
чава с ограничавањем надлежности. У глобалистичком си
стему „претварање међународних и националних органи
зација у субјекте међународног права делује субверзивно
у односу на систем суверених држава“ и истовремено иде
у прилог систему у коме ће „међународно и наднационал
но тело, или више таквих тела, истиснути суверене државе
као главне носиоце права и обавеза“.41 И зато „појам „сувере
ност“ у стварности представља формалну аутономију која је
продукт имлицитних и екплицитних правила међудржавног
система и моћи других држава чланица система“.42
Владавина глобалног поретка је прикривена лажном
демократијом.43 „С једне стране, глобални поредак је промо
тер и гарант демократских политичких форми, људских ма
њинских права, владавине закона“, а „с друге стране, делује
политички недоследно, и не ретко, следећи своје геострате
шке интересе, подржава ауторитарне режиме који су коопе
ративни, питање људских права претвара у проблем реа лполитике“.44
39 Хол, навод Ralph Epperson, Нови светски поредак, Баскет Бам, Београд, 1993,
стр. 219.
40 Дејвид Хелд, цитирани рад, стр. 115. и 154.
41 Исто, стр. 112.
42 Светски капиталистички систем, ред. Душан Пирец и Миомир Јакшић (Im
manuel Wallerstein), исто, стр. 264.
43 Види: Дени Родрик, Парадокс глобализације – зашто светско тржиште, држа
ве и демократија не иду заједно, Службени гласник, Београд, 2013.
44 Лавиринти кризе, зборник (прир. Слободан Самарџић, Радмила Накарада,
Ђуро Ковачевић), Институт за европске студије, Београд, 1998, стр. 38-39.
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У току 20. века „војне снаге САД су преко сто пута упа
дале у земље Латинске Америке и то увек у име демократије
и увек би наметнуле војне диктатуре или марионетске владе,
које су спасавале новац који је био угрожен. Империјални си
стем не жели демократске земље; он жели покорене земље“.45
У студији Краљевског института за међународно право у
Лондону, основано се „закључује да САД вербално подржа
вају демократију, али истински заступају интересе приват
ног капиталистичког предузетника“.46
Либерална демократија Америке и глобалног поретка,
обликованог по узору на америчку демократију, је сушта су
протност стварној демократији. По америчком уставу, сваки
грађанин САД може постати председник Америке, али објек
тивно не могу сви него само један, и то један од најбогатијих.
У исто време, у најбогатијој земљи света „сиромашни су по
литички невидљиви. Обезвлашћени, они на дну друштва ни
су кадри да говоре за себе... Највећи број становника друге
Америке није у синдикатима, добротворним организацијама
и политичким партијама. Они немају своје властите лобисте,
они не истичу ниједан законски предлог. Као група они су
атомизирани. Они немају лица, они немају гласа“.47 Па „ако је
демократија „власт народа и за народ“, онда је тешко сматра
ти демократским наш садашњи политички систем, у којем
појединци ограничавају свој допринос управљању над њи
ма самима на то што сваке четврте или пете године гласају
за једног кандидата а затим над његовим политичким пона
шањем до следећих избора немају баш никакву контролу. То
је нарочито случај данас, пошто је свет корпорација овладао
уметношћу утицаја на исход избора путем масовних и све
префињенијих јавних кампања и свуда је националне инте
ресе подредио својим плановима“.48
Америка гради глобални поредак по узору на своју ли
бералну демократију изолованих појединаца посвећених са
мо профиту и са циљем да изгради глобални профитерски
45 Едуардо Галеано, Бити као они – култура мира и неоколонијализам, Гутенбер
гова галаксија, Београд, 1996, стр. 103-104.
46 Ноам Чомски, Шта то (у ствари) хоће Америка, Институт за политичке сту
дије, Београд, 1994, стр. 22.
47 Мајкл Харингтон, Друга Америка, Просвета, Београд, 1965, стр. 13-14.
48 Глобализација, (Едвард Голдсмит), Clio, исто, стр. 469.
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свет који би имао осећање само за профит. „Либерална де
мократија америчког типа је као најсавршенија, као остваре
на утопија наметнута као модел за ксероксирање по свету, а
заправо демократија и људска права су роба коју амерички
меркантилизам продаје свету попут сваке друге профита
билне робе“.49
Тако пројектован американизирани капитализам већ
„нагриза припадништво заједници и свуда ствара индивиду
ализам“.50
Светски поредак заснован на либералистичком инди
видуа лизму америчког типа мора се, према замислима ње
гових градитеља, обезбедити моћном и свеприсутном ре
пресивном силом која ће заводити ред по целом свету. Савез
нација ће, како Фукујама пише, „морати бити сличнији НА
ТО-у него Уједињеним Нацијама“, јер би „таква лига била
много способнија за насилне акције да би заштитила своју
колективну сигурност од претњи које долазе из недемократ
ског дела света“.51
Диктатура глобалне власти спроводи се преко нацио
налних нивоа. То се обезбеђује постављањем марионетских
националних влада: или режираним изборима или силом.
На тај начин постављене националне власти се „залажу за
интензивирање глобализације“, иако то није у националном
интересу, и „разлог због којег државе не скрећу са овог пу
та лежи у томе што се одлуке не доносе демократски нити
ради општих интереса. Системом уистину управљају теоре
тичари економије и политичари на високим положајима који
подржавају мултинационалне компаније из сопственог инте
реса“.52
Глобални поредак не подноси било какве интег рације
на демократским принципима које не могу бити под његовом
контролом. Тако ни „царство Европске Уније није изг рађе
но уз помоћ демократске дебате и уз одобравање јавности,
49 Жан Бодријар, навод Мише Ђурковића, Диктатура, нација, глобализација,
Институт за европске Студије – ИЕС, Београд, 2002, стр. 235.
50 Ги Сорман, Велика транзиција, Издавачка књижарница Зорана Стојановића,
Сремски Карловци, Нови Сад, 1997, стр. 141.
51 Френсис Фукујама, Крај историје и последњи човек, ЦИД, Подгорица, Рома
нов, Бања Лука, 2002, стр. 296.
52 Глобализација (Volden Belo), Clio, исто, стр. 287.
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већ прикривеном манипулацијом државе и од стране снага
мондијализма, које никада не би могле то да остваре демо
кратским путем“.53 Само тако интегрисани, и „шира Европа
и проширени НАТО ће добро служити и краткорочним и ду
горочним циљевима америчке политике“.54
Европска Унија функционише по свим принципима
глобалног поретка.55 Њени моћници „не желе ни да чују гла
сове који нуде алтернативу њиховим идејама... те стога ни
коме не допуштају да „мудрост“ државе доведе у питање“, а
„Европска комисија и Европски суд правде свакодневно над
галасавају парламенте земаља чланица“.56
По глобалистичким принципима делују и међународне
организације које су под директном доминацијом Америке и
мултинационалних компанија. „Стил деловања ММФ-а ис
кључује грађане из дискусије о споразумима као и обавеште
ње о садржини споразума“. Он „није заинтересован да чује
мишљења „земаља клијената“ о таквим темама као што су
развојна стратегија и фискална строгост.“. У његовом доса
дашњем раду „постојао је само један рецепт. Алтернативна
мишљења нису тражена. Отворена, искрена дискусија је би
ла обесхрабрена – није било места за њу, него за само идео
логијом вођен рецепт о политици, и од земаља се очекивало
да следе упутства ММФ-а, без коментара“.57
Стварне равноправности нема ни на локалном ни на
глобалном нивоу. Економске неједнакости надог рађују се и
социјалним и политичким неједнакостима. Формално про
кламована права не само да се не остварују, већ се често и
спречавају. Заоштравају се супротности и тиме и неизбежни
сукоби глобалистичких и антиглобалистичких снага. Ши
ром света све су учесталији протести против глобализације.
Све су већи отпори глобализацији и у самим западним
државама.58 „Таласи антиамериканизма разлили су се у скоро
53 Родни Еткинсон, цитирани рад, стр. 13.
54 Збигњев Бжежински, цитирани рад, стр. 185.
55 Види: Снежана Грк, „Србија и Европска Унија - криза после кризе“, Српска
политичка мисао, бр. 2/2011.
56 Родни Еткинсон, цитирани рад, стр. 137-138 и 9.
57 Џозеф Е. Стиглиц, цитирани рад, стр. 63, 53. и 13/4.
58 Стефан А. Ефтимовски, „Евроскептицизам у државама Европске Уније“, На
ционални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2013.
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свим земљама, укључујући и америчке западно-европске са
везнике“, а „све чешће су критике америчке стратегије осва
јања света и у самој тој земљи“.59 У мањини су Американци
који су склони предлогу да „као једина преостала суперсила,
Америка треба да настави да буде светски лидер у решавању
међународних проблема“, а „културне промене у Америци
такође могу бити тешко спојиве са постојаним упражњава
њем истински империјалне моћи у иностранству“.60
Алтернатива антидемократској глобализацији може
бити стварање истинске демократске међународне заједнице
засноване на стварној равноправности и слободној комуни
кацији свих народа и свих грађана света. Али демократска
међународна заједница није могућа без истинске демократи
зације унутар националних заједница.
Истинска демократизација подразумева превазилаже
ње партократије и развијање система непосредне демократи
је који ће бити у интересу најширих слојева становништва.
Политичке партије у садашњем систему вишепартијске пар
ламентарне демократије су се изродиле у заштитнике соп
ствених интереса, а њихов интерес је да владају. „Какво год
да јој је дек ларативно образложење, партија је организована
с једном заједничком сврхом: да се стекне и да се држи по
литичка власт, да се управља“.61 И у системима либералне
вишепартијске демократије у суштини влада само једна пар
тија, док остале само опонирају. У Сједињеним Државама
„постоји само једна политичка партија, пропословна, „деморепубликанци““, или „у суштини једна политичка партија са
двије клике“.62
Да је вишепартијска парламентарна демократија у кри
зи говори и „чињеница да се поткопавају и сами темељи пред
ставничке владе“ што се види у „постојаном опадању одзива
бирача при гласању“, а „показује се и у сталном опадању ин
тересовања, забележеном у свим земљама за функције владе,
за питања којима се она бави, за њену политику“.63Може се
59 Војислав Мићовић, Глобализација и нови светски поредак, Чигоја штампа,
Београд, 2001, стр. 183.
60 Збигњев Бжежински, цитирани рад, стр. 196. и 197.
61 Peter F. Drucker, Посткапиталистичко друштво, Грмеч, Привредни преглед,
Београд, 1995, стр. 158.
62 Ноам Чомски, Контролисана демократија, исто, стр. 186.
63 Peter F. Drucker, цитирани рад, стр. 135.
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рећи „да је повијесна корисност представничке демократи
је преживјела“,64 те „није ни чудо што народ игнорише пар
ламент и презире народне посланике“.65 Решење проблема
глобализације све више се тражи у „окретању ка локалном
– разбијањем привредних активности на мање сегменте ко
јима је много лакше управљати и који повезују људе који од
лучују, било позитивно или негативно“, што „значи везати
капитал за једно место и поделити надзор над њим на највећи
могући број људи“.66 Насупрот глобалној привреди, „требало
би тежити стварању мноштва различитих лабаво повезаних
привреда заснованих на заједници; којима управљају мно
го мање компаније и које изнад свега (мада не искључиво)
подмирују потребе локалних или регионалних тржишта“. И
„циљ би требало да буде не привредна глобализација, него
баш супротно – привредна локализација“.67
У многим локалним заједницама „у САД људи преу
зимају контролу тако што стварају сопствену валуту“, као
„оруђе које може да оживи локалну привреду тако што ће
помоћи да богатство остане унутар заједнице и да се не од
лива“. У „систему локалне трговинске размене зелени долари
постоје само као записи на папиру или у компјутерској бази
података. Трансакције се телефоном саопштавају централ
ном координатору и чланови добијају месечне извештаје и
редовне листе чланова и њихових услуга“.68 Развија се локал
на индустрија која не загађује околину и локална „пољопри
вреда са подршком заједнице, која је непосредно, без посре
довања трговине повезана са потрошачима“.69
На основу привредне локализације ствара се и одгова
рајућа политичка поларизација. „Полако почиње да се ства
ра једна нова политичка схема суптротстављених партија,
у основи двопартијски систем, подељен по ставу према су
штинском питању заједнице“. Једна је странка глобалне при
вреде, а друга странка локалне заједнице. Чланови странке
локалне заједнице „јесу власници малих фирми, ранчери и
64
65
66
67
68
69

John Naisbitt, Мегатрендови, Глобус, Загреб, 1995, стр. 110.
Родни Еткинсон, цитирани рад, стр. 63.
Глобализација, (Дејвид С. Кортен) Clio, исто, стр. 42.
Исто (Едвард Голдсмит), стр. 463-464.
Исто (Сузан Микер Лоури), стр. 444. и 446.
Исто (Вендел Бери, Данијел Имхоф и Едвард Голдсмит), стр. 417, 431. и 479.
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повртари; збринути потрошачи; власници малих предузећа
и запослених у њима; самостални предузетници; верници и
поборници чувања животне средине. Ова партија, у ствари,
има само два циља: очување еколошке разноврсности и це
ловитости, и обнову, на здравим културним и економским
принципима локалне привреде и локалних заједница“.70
Локална привреда и локална самоуправа могли би над
владати глобалистичку привреду путем демократског удру
живања самосталних привредника и локалних заједница на
свим нивоима а на основу друштвено целисходних и профи
табилних развојних програма. Модел повезивања могао би
суштински одговарати начину конституисања Међународ
ног задружног савеза, који окупља близу једне милијарде
свих задругара на Планети.
У демократској заједници непосредни носилац сувере
нитета је сам народ, ма на ком нивоу се она организовала.
Народни суверенитет се у демократској заједници не може
отуђити или ограничити, већ се слободном вољом грађана
заједнички остварује.
Уместо парламентарне, савременом друштву је све нео
пходнија непосредна демократија као неизоставни услов ви
сокотехнологизиране друштвене репродукције. Ради одржа
ња самог живота, „грађани морају суделовати у доношењу
одлука које утјечу на њихов живот“, због чега је „партици
пативна демократија продрла у срж нашег вредносног суста
ва“.71
Економску основу политичке демократизације друштва
чини демократизација производних односа, која се огледа у
ширењу управљања са професионалних управљача на све за
послене. Под утицајем нових технологија, до тог преображаја
најпре долази у великим акционарским корпорацијама, чиме
се повећава њихова ефикасност и конкурентност. „Јапански
радници су, окупљени у мале, децентрализоване радне гру
пе, сами одлучивали о начину рада и те су одлуке за руково
диоце биле светиња... Јапанске твртке карактеризира дожи
вотно запошљавање, заједничко одлучивање и колективна
одговорност“.72
70 Исто (Вендел Бери), стр. 412. и 414.
71 John Naisbitt, цитирани рад, стр. 167.
72 Исто, стр. 199. и 211.
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Без демократизације својинских односа не може бити
ни истинске демократизације државних и националних за
једница која једина може уздрмати темеље глобалистичког
поретка. Суштинска демократизација својинских односа
подразумева да сваки запослени ( и у развијеним и у нераз
вијеним земљама) зарађује према свом доприносу новоство
реној вредности, да самостално управља својом пословном
јединицом, али и да сразмерно свом доприносу равноправно
партиципира у располагању целокупном заједничком имови
ном и управљању целом корпорацијом.
Ширење акционарства и демократизација својинских
односа се највише сузбијају у транзиционим земљама где
се уместо акционарских и задружних организација подсти
че оснивање ситних инокосних предузећа, чиме се глобали
стичке силе обезбеђују од јаче конкуренције. „Широм света,
врло је мало нових инвестиција финансирано повећањем но
вог акцијског капитала“.73
Највиши степен демократизације својинских одно
са представља задружна својина која је истовремено и ин
дивидуа лно и заједничко власништво задругара а стиче се
еквивалентном расподелом новостворене вредности према
доприносу живим и опредмећеним радом. Уколико се акцио
нарско друштво шири и на присвајање живим радом, оно се
у суштини изједначава са задружним власништвом а акцио
нарство се трансформише у изворно задругарство.74
Својина и присвајање ће, међутим, све више губити
на значају јер знање постаје главни привредни ресурс, а оно
се не може присвајати и отуђивати. А „у организацији за
снованој на знању сви припадници морају бити у стању да
управљају властитим радом, да га контролишу. Захтева се,
другим речима да сви припадници поступају као одговорни
доносиоци одлука», те да „сваки члан мора да види себе као
директора““.75 Зато већ „почињемо напуштати хијерархије“,
засноване на монополизираном власништву, „које су добро
функционирале у централизованој, индустријској ери“ и „за
73 Џозеф Ф. Стиглиц, цитирани рад, стр. 138.
74 Види: Драган Марковић, „Развој својинских односа у функцији демократиза
ције политичких институција, Српска политичка мисао, 2/2011.
75 Peter F. Drucker, цитирани рад, стр. 110. и 111.
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мијењујемо их новим обрасцем организирања и комуницира
ња – мрежама“.76
Непосредна демократија подразумева непосредно уче
шће свих заинтересованих грађана у доношењу за све оба
везујућих одлука. „Свако одрасло лице потчињено њеној
владавини и њеним законима мора се сматрати квалифико
ваним да буде члан демоса и субјектом неограниченог права
на то својство. Обавезујуће одлуке треба да доносе само ли
ца која су тим одлукама подвргнута“, а „у одлучујућој фази
доношења колективних одлука сваки грађанин мора добити
подједнаку могућност да изрази своје мишљење које ће се
узети у обзир на исти начин као и мишљење сваког другог
грађанина“.77 Савремена друштвена и производна организа
ција „мора да је организација једнаких“ а не „организација
„шефа“ и „подређених“, мора „да је устројена као екипа „са
радника““,78 и „добар владар је онај коме се ни име не зна“.79
Где год су увођени облици непосредне демократије
имали су завидне ефекте. „Вашингтон је током шестдесетих
и седамдесетих година друштвене тешкоће настојао ријеши
ти „одозго“ и једнообразно и тим је само погоршао стање; но
локалне су заједнице успјешно налазиле нова рјешења“.80 За
то „моћ поступно, али сигурно прелази с изабраних заступ
ника на бираче који својим гласовима, односно изравним
изјашњавањем путем локалних иницијатива и референдума
одлучују о одређеном смјеру дјеловања“. И док „национални
политички избори побуђују све мањи интерес, расте број љу
ди који гласају за локалне иницијативе или референдуме – у
неким је подручјима износио чак 75 до 80%“.81
Као претпоставка суштинске демократизације,упоредо
са глобалном централизацијом врши се локална децентрали
зација власти. У САД „стварна политичка моћ с Конг реса
и председника прелази на државе, градове, насеља и сусед
ства... Државе су постале неовисније и самосвојније у односу
на федералну владу, особито спрам федералних законодав
76
77
78
79
80
81

John Naisbitt, цитирани рад, стр. 257.
Роберт Дал, цитирани рад, стр. 202.
Peter F. Drucker, цитирани рад, стр. 61.
Лао Це, навод Гија Сормана, цитирани рад, стр. 5.
John Naisbitt, цитирани рад, стр. 125.
Исто, стр. 170. и 110.
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них служби“.82 Слични процеси децентрализације одвијају се
и у другим развијеним државама, док се у неразвијеним зе
мљама под притиском глобалних сила политичка власт цен
трализује да би била подложнија њиховом утицају.
Све више се шири самоиницијативно ангажовање гра
ђана у задовољавању заједничких потреба путем невлади
них организација, неформалних група, петиција. „Због сла
бости влада света у развоју, невладине организације и групе
за развој постају све утицајније...Процењује се да невладине
организације чије је седиште у богатим земљама дистрибуи
рају земљама у развоју око 6,4 милијарде долара“. Насупрот
неформалном груписању у борби за себичне профитерске
интересе,83 све више се шири неформално груписање у бор
би за општедруштвене и општечовечанске интересе. Нефор
малним груписањем надомешта се и одсуство политичких
странака на планетарном нивоу, које уосталом и на нацио
налном нивоу „постоје још само формално“.84 За разлику од
странака, које су преокупиране сопственим интересима, не
формалне групе изражавају аутентичне интересе својих гру
пација и залажу се за њихово остваривање, због чега су оне
прави весници непосредне демократије.
У борби за праведније међународне односе обеспра
вљени народи и грађани се морају и неформално и формално
повезивати, и са својим иницијативама и захтевима излази
ти на међународну сцену. Космополитски модел демократије
који препоручује Дејвид Хелд, „предвиђа могућност увођења
општег референдума у више нација-држава истовремено – у
случајевима када је настао сукоб између различитих прио
ритета који се односе на примену демократских права или на
различите сврхе јавних издатака; успостављање једне неза
висне скупштине демократских народа коју они непосредно
бирају и која им је одговорна“.85
На тај начин локална самоуправа се може интег риса
ти и прерасти у планетарну самоуправу, кроз коју ће цело
82 Исто, стр. 109.
83 „Америка је успоставилa de facto светску владу која дејствује углавном у тај
ности, подрива и игнорише законито изабрана тела као што су Међународни
суд и ОУН“. ( Џереми Фокс, цитирани рад, стр. 48.)
84 John Naisbitt, цитирани рад, стр. 169.
85 Дејвид Хелд, цитирани рад, стр. 316, 317.
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човечанство одлучивати о сопственој судбини, па и о плане
тарним основама локалне самоуправе. Тиме ће се искључити
могућност да о судбоносним питањима човечанства, руко
водећи се неким профитерским интересима одлучују повла
шћени појединци, странке или групације.
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Dragan Markovic
PERSPECTIVES OF LOCAL 
SELF-GOVERNMENT 
IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION
Resume
Metropoles try to attach undeveloped countries to themsel
ves and integrate them into global system. The most powerful co
untries directly or using corporations control entire world. Cen
tralistic and global tendencies are spread from are spread from
national up to planet level.
National state is losing its importance by globalization of
social reproduction. Being in the net of globalization, national
state is in position to cancel itself. Global order is not for any
kinds of integration on democratic principles, which cannot be
controlled. There is not real equality not on the local nor on local
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levels. Economic inequality is spread by social and political ine
quality. Formally proclaimed rights are not protected.
Alternative to antidemocratic globalization might be esta
blishment of true international democratic community based on
real equality and free communication of all nations and all resi
dents of the world. But international democratic community is not
possible without real democratization within national communiti
es. Real democratization means development of direct democracy
system, which is in interest of most people on our Planet.
Local industry could prevail global industry by uniting in
dependent industrialists and local communities on all levels on
the basis of profitable development programs.
Instead of parliament democracy, contemporary society ne
eds direct democracy as condition of high-tech social reproduc
tion.
Direct democracy means adoption of all decisions by all
citizens.
In the fight for more fair international relations nations and
individuals without rights should connect in formal or informal
way and show up on international scene with their own initiati
ves. In that way local governments can integrate and grow into
global government in which all members of human kind could
solve problems of their faith, including global basis of local go
vernments.
Keywords: local self-government, globalization, decentraliza
tion, democratization, democratic capacities.

Овај рад је примљен 19. маја 2014. године а прихваћен за штампу на
састанку Редакције 18. јула 2014. године.
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РАДИОГРАФИЈА НОВЕ НЕМ АЧК Е
ГЕОПОЛИТИЧК Е ДОКТРИНЕ

(„Нова моћ. Нова одговорност“ Елементи немачке
спољне и безбедносне политике за свет који се мења)**
Сажетак
Овај рад настоји да радиографски анализује међуна
родно изузетно значајно и индикативно сложено виђење
немачке будућности, обухваћено у пет целина немачке но
ве геополитике: jачању трансатлантске сарадње, односима
Немачке и међународног поретка, односима Немачка и Евро
пе, немачким стратегијским односима и улози Немачке у ме
ђународној безбедности.
Немачка држава окупила је 2013. године 52 угледна
стручњака у мултидисциплинарни тим који је, у вишемесеч
ном интензивном раду, сачинио „елементe немачке спољне и
безбедносне политике за свет који се мења.“ Резултат  је пе
десетак страница виђења Немачке и света у Двадесетим и
Тридесетим годинама ХХI столећа. Прецизније, мислимо на
дајџестирану верзију доступну међународној стручној јав
ности, док детаљну верзију могу, наравно, да читају само
припадници немачке руководеће номенк латуре.
Сам почетак колективног промишљања немачке бу
дућности неодољиво подсећа на пословичну и „булдожер
ску“ вековну самувереност немачких стратега, управљача
*

Научни сарадник, Институт за политичке студије, Београд.

** Овај рад је настао као резултат рада на пројект у бр. 179009, а који финансира
Министарство просвете, нау ке и технолошког развоја Реп ублике Србије.
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и геополитолога:“Немачка никада није била толико проспе
ритетна, безбедна и слободна као данас. Но, моћ и утицај
повлаче за собом одговорност. То такође значи да она мора
да преузме и нове одговорности.”
Очито је офанзивно стратегијско расположење и ат
мосфера у редовима немачке политичке класе, што провеја
ва у „Новој моћи, новој одговорности“. Немачка држава за
себе једино чврсто место у клубу најзначајнијих и економско
и војно најјачих држава света у ХХI и сви њихови макро по
литичко - економско - војни планови стреме том циљу.
Они овим документом дефинитивно показују да су де
ценије њиховог суспрезања на светској сцени, прошле. И за
иста све више наликују новој варијанти  старог сна о Neuеs
Deutschland.
Кључне речи: Атлантски савез, трансатлантска сарадња,
међународни поредак, Европска унија, међуна
родна безбедност, ново стратегијско окруже
ње, транснационална европска мултиразинска
демократија.
На овом прворазредно значајном стратегијском пројек
ту немачке политике стоје потписи 52. немачка стручњака
за спољну политику, чланова парламента, угледних новина
ра. Уочљиво је значајно бројно присуство и чланова неколи
ко водећих немачких тинк танк института, међу којима и
Немачког Маршаловог Фонда САД.1 Аутор ове стратегијске
радиог рафијске пројекције будуће немачке геополитике и
концепције спољне политике тврди како је реч о концепту са
далекосежним последицама по саму Немачку, Eвропу, НАТО
и свет. 2
На педесетак страница јавности доступних понуђених
немачких виђења будућег света и официјализовања Немачке
као незаобилазног фактора света у 21. столећу, колективни
аутор је пројекат рашчланио на пет тема: 1. Јачајући тран
1
2

Видети: списак немачких стручњака у Анексу.
Иако је ово дајџестирана верзија ширег колективног рада, тек у облику наме
њеном политичкој јавности света, из ње се назиру и виђења Европе и света
који нису имплиците помињани. Видети: New Power New Responsibility. Ele
ments of a German foreign and security policy for a changing world, SWP Stiftung
Wissenschaft und Politik, Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicher
heit, The German Marshall Fund of the United States G | M | F., 2013.
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сатлантску сарадњу; 2. Немачка и међународни поредак; 3.
Немачка и Европа; 4. Немачка и њени стратегијски односи; и
5. Немачка и међународна безбедност.
Ови „елементи немачке спољне и безбедносне полити
ке за свет који се мења“ стављени су на увид стручној јав
ности уочи захуктавања украјинске кризе, тј. кризе између
Русије с једне и САД и ЕУ с друге стране. Одмах да укажемо
- и нова немачка доктрина свакако, уверен је аутор, спада у
шири контекст сукоба Запада и Истока. Главна мотивација за
акцелерацију западних геополитичких тежњи свакако је ин
тензификовање западне стратегије долажења до конкретни
јих резултата у енергетским ратовима, који се већ годинама
разбуктавају светом. Ту је линија интереса јасна - енергија
је на Истоку, Западу све драматичније недостаје енергија и
учиниће све да либерални концепт капитализма не стане и
изазове огромне социјалне потресе. 3 Исток јача, креће у соп
ствена економска и политичка савезништва (БРИКС је моћна
најава тог тренда, који је потврђен објављивањем оснивања
сопствене развојне банке) и никако неће дозволити пљачка
ње својих ресурса.4 У тој актуелној слици ресурсно подељене
планете појавила се и нова немачка доктрина. Ма како Нем
ци, с једне стране одлучно критикују Русију због „отимања“
Крима и њеног понашања у украјинској кризи, с друге стране
су послали своје најзначајније привреднике у Москву, да по
кажу како економски дносои никако неће бити поремећени.5
Но, како је Берлин првенствено део Вашингтерне у ме
ђународним односима, сматрамо да Немачка чврсто стоји уз
Вашингтернине агресивне планове у енергетском рату пла
нете, који је одавно започео. Такође смо уверени да наставља
3
4

5

Видети: З. Петровић Пироћанац, Геополитика енергије , Институт за поли
тичке студије, Центар „Југоисток“, Београд, 2010.
Аутор у својим радовима савезништво САД и ЕУ назива Вашингтерном, оце
њујући стратегијску и војну улогу Вашингтона директивном, чак неприкосно
веном, у том односу. Видети: Зоран Петровић Пироћанац, Вашингтерна и Ср
би. Од Труманових јаја, до Клинтоновог осиромашеног уранијума, Институт
за политичке студије, Београд, 2013.
Притом се заборавља да Русди нису присајединили Источну Украјину, већ
Крим, који је отуђен од Русије вулгарном неправном одлуком Политбироа
КПСС у време Хрушчова Шездесетих прошлог века. То је наликовало на ма
нир негдашњих царева у ситуацијама када елегантно поклањају истакнутим
поданицима из редова аристократије делове свог царства. Прималац је овога
пута била чланица СССР - а Украјина.
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ње овакве нео - колонијалистичке политике према Трећем
свету и Русији, ни Немачкој, ни Европи, а ни САД засигур
но неће донети пљачкашку енергетску победу. Русија више
никада неће дозволити да њени становници бране Европу,
погине их притом готово 25 милиона, да би се потом појави
ли Американци као ослободиоци. Американци поново офан
зивно желе да опколе Русе у најближем суседству, а Руси су,
све говори, одлучни да то више не толеришу, а притом ни
су уплашени армагедонским махањем америчким ракетама
пред границама Русије. САД и Европа, тако бар статистич
ки изгледа стање ракетних арсенала Москве, могу само да
изазову планетарну катак лизму. Руси овога пута, све анализе
указују на то, неће устукнути. Чак ни пред актуелним више
месечним америчким режирањем ескалације сукоба Украји
не и Русије.

I „Јачајући трансатлантску сарадњу“
Прва реченица новог немачког манифеста виђења бу
дућег света делује неизбежно асоцијативно и показује да не
мачка геополитичка концепција никадa неће бити суштин
ски другачија од оне која је пре више од 120 година почела да
сања о Drang nach Osten. “Немачка никада није била толико
просперитетна, безбедна и слободна као данас. Но, моћ и
утицај повлаче за собом одговорност. То такође значи да
она мора да преузме и нове одговорности.”
Немачки стручњаци и у најновијем геополитичком
концепту дефинишу прошлост своје земље (главног узроч
ника два катак лизмична светска рата, пре свега због поку
шаја енергетског пљачкања планете и нацистичких намера
затирања словенских и јеврејског народа), пре 1990., као до
ба настојања надилажења прошлости и остваривања будућ
ности. „Из немачке прошлости је следила безусловна пре
даност људском достојанству, слободи, владавини права и
демократији, као и међународном поретку заснованом на
универзалним нормама. Ова преданост остаје валидна. Не
мачки циљ националног јединства и опасност са Истока по
стали су основа за њихову интеграцију у Европу и Атлант
ски савез.“ 6 „Опасност са Истока“ није, као вековна мантра,
6

Видети: New Power.New Responsibility. Elements of a German foreign and secu
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нестала ни из појмовног апарата политичке класе Немачке
ни у ХХI столећу.7
Као многе стратеге савременог света, као и УН, ЕУ и
САД, Немце изузетно занима и тема порађања новог поретка
света, као и криза процеса европске интег рације. Констату
јући и истину да је „Немачка је поново задобила свој фор
мални суверенитет под међународним законом“, аутори но
вог геополитичког виђења света, не крију ни како је њихова
земља „изложенија глобализацији него многе друге земље.
Њени грађани су дубоко интегрисани у Европу и умрежени
су глобално, а њене компаније делују на свим континентима.
Немачка има користи као мало других земаља од глобали
зације.“ 8 Даље се набраја како Немачкој предстоје и „преду
зимање већих напора но икад, како би се прилагодила упра
вљању регионалним и глобалним стуктурама спрам нових
изазова...,као и „преузимање вођства одлучније и чешће.“

„Немачко ново стратегијско окружење“
Берлинска геостратегија не затвара очи пред убрза
ном технолошком револуцијом света, бројним “политичким,
економским и друштвеним мрежама које обухватају гото
во читав глобус,“ те „физичким простором, информацијама
и идејама кроз кибер простор,“ нити пред „незабележеним
степеном међузависности и рањивости, са дубоким последи
цама за аутономију нација држава.“ 9 Притом је јасно да је
прохујало време тражења одговора за управљање ризика и
заштите од претњи у оквиру појединачних нација. Аутори
констатују и да су државе и даље на глобалном плану кључ
ни актери светске политике, а „ моћ, надметање и геог рафија
7

8
9

rity policy for a changing world, р. 2.
Једини пут када су Руси (као Совјети, додуше) кренули на срце Европе, било
је 1945., као последица подлог наговарања Вашингтона и Лондона, како би
што више избегли сопствене губитке. СССР се тукао за ослобађање Европе
од Хитлера, за то крваво платио животима 20- 25 милиона својих грађана, да
би пола века касније Американци и добар део Европе потпуно игнорисали,
ниподаштавали повремено, ову трагичну истину. Без античке храбрости и
погибељи Руса, Европа не би била ослобођена, то је зацементирана истина
историје Европе ХХ столећа.
New Power. New Responsibility. Elements of a German foreign and security policy
for a changing world, р. 3.
Ibid. р. 4.
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су и даље кључне одреднице међународних односа. Тради
ционалне претње - рат, пролиферација оружја масовног раза
рања - настављају се постојано.“ Негативне последице глоба
лизације су и „убрзана приватизација и индивидуа лизовање
насиља у облику тероризма и организованог криминала.“ Не
заборављају се ни многи други преког ранични фактори ри
зика, реа лне претње „суверене моћи државе: климатска про
мена, демог рафије, неконтролисана миграција, ресурсне и
прехрамбене несташице, пандемије,као и слабе и посрћуће
државе.“
Било је немогуће да аутори игноришу глобалну финан
сијску кризу започету 2008., која се снажно осетила на обема
странама Атлантика, „у виду политичких и институционал
них ћорсокака, или успеха популистичких покрета.“ Они та
кође снажно и неупитно стају уз моћ САД - а, којој се, поно
во, у виду одлучујуће помоћи Маршаловог плана разореној
Немачкој, отворено и одлучно одаје признање за сав напре
дак Европе коју Немачка предводи. „А моћ која је гарантова
ла тај поредак деценијама, Сједињене државе, наставља да
буде, барем у догледној будућности, једина суперсила са гло
балним дометом и вољом да наметне поредак на земљиној
кугли. Мада Сједињене државе -  свесне својих редукованих
ресурса - шаљу јасне сигнале да ће њихов ангажман у свету
бити селективнији у будућности, и да ће њихова очекивања
од партнера бити одговарајуће виша. То значи да ће Европа,
и Немачка посебно, морати да се баве знатно бројнијим за
дацима и одговорностима.“ 10
Немачки стручњаци баве се, наравно, и отвореним
питањима нове безбедносне архитектуре Европе и света и
констатују да су у транзицији све три „институције које су
пружале оријентациони оквир немачкој спољној политици у
глобалном пост - ратном поретку током преко пола столећа
- Сједињене државе, НАТО и Европска унија. Све три прола
зе кроз фундаменталне расправе међу својим чланицама око
њиховог смисла, плаћања и архитектуре.“11
10 Ibid. р. 4.
11 Занимљиво је да ни једна земља не пренебрегава питање издатака у оквиру
НАТО и других за њих кључних институција. Србија и у овоме исказује нера
зумна понашања. Најбољи пример је што је Србија вероватно једина земља на
планети која не наплаћује „земљарину“ НАТО бази на својој територији. Реч
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„Немачки циљеви, вредности и интереси“.
Језгровит пасус горњег наслова најбоље илуструје ка
рактеристичан стил који проистиче из начина стрсатегијског
размишљања снажне државе неусахлог колонијалистичког
духа Немачке. А таква је несумњиво немачка стратегијска
мисао била у протек лих барем 120 година. За разлику од ин
дивидуа лних стилова некадашњих интелектуа лних стубова
великонемачке геополитике, попут Раушнинга, Рацела, или
Хаусхофера, на пример, данашњи колективни геополитички
немачки дух, у обличју тима који је израдио програм који
анализујемо, сасвим је „увукао канџе“ и нуди „меке “ ста
вове. Ево илустрације: „ Немачка преданост људском до
стојанству, слободи, демократији, владавини права и једном
међународном поретку који је заснован на универзалним нор
мама, остаје валидна, као што је и њена предасност да ради
унутар оквира Уједињених нација, Европске уније и Атлант
ске алијансе.“ Тек успут да противставимо овој реченици
кључну улогу Немачке у разбијању Југославије, у „попова
њу“ Русији за догађаје у Украјини, у прећуткивању америч
ки спонзорисане нескривене улоге пронацистичких снага у
Кијеву, у технологији државног удара који су водиле тајне
службе Вашингтерне, дак ле и Берлина.12
је о бази Бондстил, на око 700 хектара површине. Вашингтерна је користи већ
пуних 15 година, а да ни цента није платила земљи домаћину. Заправо, земљи
ште је хајдучки присвојио Стејт департмент, уз најважнију напомену - Србија
није чланица НАТО пакта!
12 New Power. New Responsibility. Elements of a German foreign and security policy
for a changing world., р. 5. Не треба да сметнемо с ума, никада, улогу канцела
ра Хелмута Кола у припремању хрватског отцепљења. Најбољи сведок немач
ких непочинстава је израелски обавештајни аналитичар, Јосиф Бодански, који
је помагао републиканској комисији америчког Конгреса током грађанског
рата у Југославији. У једном разговору са овим аутором, 1996. године, у Canon
згради, у комплексу Конгреса у Вашингтону, Ј. Бодански је био изричит око
поменутог „шуровања“ Хелмута Кола са Хрватима. Кол је био архитекта хр
ватског сецесионизма. Он је довео у Немачку Фрања Туђмана Осамдесетих,
да договарају детаље сецесије, да успешно повежу хрватске партизане, уста
ше и домобране у јединствени фронт, суштински против Србије. Не либимо
се да овај значајан детаљ историје садашњости нашег простора увек поми
њемо, јер је битан за васпитање будуће политичке класе Србије. Хелмут Кол
је значајан политичар Немачке, али је Немац који није заборавио нацистичку
прошлост својих и увек када је требало демонстрирао је тај болесни, готово
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Када критикујемо Немце, не пада нам на памет да оду
станемо да учимо од њих, од њихове способности „да приме
не реформе које су очувале њену компетитивност и способ
ност за иновирање - али дугује чак и више за своје успехе као
трговинска и извозна нација. Њено само постојање зависи
од размене(људи, добара, ресурса, идеја и информације)...Ја
ка Европа и либерална Немачка ће такође морати да чешће
предводи у будућности.“ 13 Вођство - ево једне од најомиље
нијих немачких речи. Потом и -жртвовања. И аутори овог
немачког геополитичког програма сматрају да жртве вреди
чинити и констатују: „Једино стил вођства које је озбиљно
предано грађењу консензуса и уравнотежавању интереса
може да рачуна на успехе у међународним односима. Немач
ка мора да игра већу улогу у обликовању глобалних послова,
али ће она, или да то чини заједно са другима, или ће да зау
стави све то заједно.“14

„Партнери немачке спољне политике“
У овом одељку геополитичког виђења спољнополи
тичке будућности Немачке, аутори сугеришу да држава „на
стави да дела са партнерима, старим и новим: са доказаним
пријатељима и савезницима који слично мисле, каткад чак
са изазивачима.“ Препоручују се чак и земље недовољног,
или никаквог демократског капацитета ( rogue states). Иза
оваквог,делимично збуњујућег принципа, свакако стоје тиме
отворене стратегијске могућности сарадње са земљама сиро
машнопг демократског капацитета, али које готово редовно
поседују енергетски потенцијал који Немце увек занима. То
суштински значи настављање сарадње и са земљама попут
Саудијске Арабије и сличних тоталитарних владавина.
Ипак, Немци не заобилазе проблеме посусталог ме
ђународног поретка, „највећег од свих изазова спољне по
конгенитални геополитички порив Немаца. Што се Срба тиче, Хелмут Кол
је заувек непријатељ! Видети: Yossef Bodansky, Offensive in the Balkans, The
International Strategic Studies Association, Alexandria, Virginia, 1995., и: Јосеф
Бодански, Неки то зову мир. У ишчекивању рата на Балкану, З. Петровић:
Југоисток, Београд, 1998.
13 New Power. New Responsibility. Elements of a German foreign and security policy
for a changing world., р. 5.
14 Ibid. р. 5.
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литике“, за који отворено сугеришу нужност „обнављања,
прилагођавања и реорганизовања“ и тврде да не може бити
на грбачи иједне земље саме. Сами себи замерају што је у
прошлости „Немачка била селективна и оклевала је чак и у
нуђењу идеја, или бивајући истурена борбена линија иниција
тива, барем у односу на своју економску снагу, геополитички
клин (geopolitical clout) и међународни положај (international
standing). У том смислу, у свакој процени, Немачка остаје
глобални играч у ишчекивању (global player in waiting).“ 15
У тако немачком пориву да предводе, нуди се опре
знија формула- и чешће у будућности. Дају до знања да су
штински другачије данас поимају иницијативе ове врсте и
довођење других земаља до тога да их (добровољно) следе.
Наводно, „то пре значи инвестирање у дугорочне односе и
компромисе. То позива на стрпљење и емпатију. Ова врста
сарадничког вођства доноси са собом жртве...Немачка мора
да игра већу улогу у обликовању глобалних послова, али она
или то чини заједно са другима, или све заједно зауставља.“
16

II „Немачка и међународни поредак“
Промишљајући проблеме полицентричног света ХХI
столећа, немачки бројни тим антициповања немачке страте
гије у њему, констатује: „Немачка има користи као мало дру
гих земаља од глобализације и од отвореног, миротворног и
кооперативног међународно покрета, који то чини могућим.
Истовремено, Немачка посебно зависи од тога да овај поре
дак добро функционише, и посебно је рањива и пријемчива на
ефекте сметњи у систему. Заштита и прилагођавање међу
народног поретка мора стога да буде врховни стратегијски
циљ - ако је сам изван сопственог интереса.“17
Међународни поредак данас је и даље, и по Немцима,
дело САД и западних победничких сила од 1945., које су свет
увеле у правила Уједињених нација, која уређују
„готово све аспекте јавног живота, од људских права,
преко мира и безбедности, до економије, трговине и разво
15 Ibid. р. 8.
16 Ibid. р. 9.
17 Ibid. р. 12.
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ја. Током времена, глобална општа добра, попут Арктика,
океана, ваздушног простора и космоса били су укључени...За
Немачку је активно учешће у том поретку током деценија
било и појачивач утицаја и извор легитимитета.“ 18
Ауторе ове геополитичке студије брине и то што је ар
хитектура међународног поретка под огромним притиском,
уз „глобалну финансијску и дужничку кризу, контра - силе
попут климатских промена, демографских пораста, некон
тролисаних миг рација, сиромаштва и социјалних диспари
тета, етничких и верских тензија, растућег надметања све
већег броја акционара, недостатних ресурса, хране, и при
ступа трговинским рутама и технологијама. Чак и глобална
општа добра се све више оспоравају и подлежу расправама
над приступом, коришћењем и правима на експлоатацију.“19
Немачки стручњаци констатују и да „ове фрагментирајуће и
центрифугалне силе чине државе рањивима, а владину поли
тику мање контролишућом. Ово је чак више случај за међу
народно владање и њене институције.“
Њихова размишљања, очито, у свему теже да садрже
основне принципе међународних односа Вашингтерне, којој
чврсто припадају. Зато инсистирају на томе да је
„глобализац ја редуковала снагу држава, чак и најјачих,
те учинила свет, због свих постигнућа у слободи, мањим и
мање оспораваним.“20 Но, за овом констатацијом следи још
индикативнија, она о глобалној промени моћи (the global po
wer shift). Немци тврде како САД заправо „не желе више да
само оне играју улогу глобалног хегемона и гаранта међуна
родног поретка. ЕУ, која и даље води борбу са финансијском
кризом и њеним последицама, сада се појављује као она која
нити жели, нити је кадра да преузме сличну улогу. Способ
ност Запада да успоставља агенде и гради коалиције смању
је се. Резултат је лидершипски вакуум на глобалној разини.“
21
Зато Запад брину „нови играчи“, израњајуће економске си
ле, који долазе са планетарног Југа, из Евроа зије пре свега.22
18
19
20
21
22

Ibid. р. 12.
Ibid., р.12 -13.
Ibid., р.13.
Ibid., р.13.
На почетку последње деценије ХХ столећа, француски генерал Галоа, чо
век бриљантног стратегијског ума, снажно је указивао на развој Евроазије и
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Немачка је заговарала и промовисала овај развој и ко
ристила се њим „као новим трговинским и инвестиционим
тржишта, производећи тако високе профите, уз „стратегиј
ска партнерства.“ Ипак, немачки стручњаци те „успоставље
не институције контратеже“ (Евроа зијска унија, БРИКС раз
војна банка), и даље не виде као чврсто успостављен алтер
нативни блок.
Као међународну обавезу немачке државе у грађењу бо
љег света, овај тим предлаже придржавање „фундаментал
них вредности људског достојанства, слободе, закона права и
доброг владања, демократске партиципације, глобалне еко
номије социјалног тржишта, одрживог развоја, мира и без
бедности. Полазна тачка за сваки напор у реформи мора да
буде садашњи либерални и сараднички светски поредак.“
Овде непристрасни аналитичар не може да пренебрегава
чврсто пристајање ове велике групе немачких стручњака уз
већ доказане погубне последице разулареног и алавог либе
ралног капитализма по огроман део светског становништва.
Немачка политичка класа, оваквим залагањем својих истак
нутих стручњака, заправо нескривено пристаје уз свој круп
ни капитал, значајну полугу Вашингтерниног глобалног си
стема. Исказује тако и своју одлучност да официјализовано
припада „ешалонима врха међународног управљања.“
Фасцинантна је и брзина продирања немачке политике
у врх „светске владе“, коју и даље форсирају политички кру
гови у САД. Сетимо се да су Немци учествовали у бомбар
довању Србије 1999., наводно тек у посадама авиона АВАКС,
али од јуна 1999. и на тлу, добивши своју окупациону зону
на КиМ - у. Деценију и по касније, Немци се понашају као да
су заувек избрисали своју злочиначку војну прошлост, па за
препашћујуће дрско траже за себе „да преузму одговорност
за међународни поредак, да треба да буду представљене у
Савету безбедности. Ово укључује Немачку, а већ је европ
ска столица у Савету безбедности дугорочно пожељна. „23
њеног неминовног превладавања на планети у 21. столећу. Галоа је свакако
предњачио међу геополитолозима света у уверењу да ће Евроазија предво
дити човечанство у економији и његова мисао је свакако привлачила пажњу
међу стручњацима земаља данашњег БРИКС - а.
23 New Power. New Responsibility. Elements of a German foreign and security policy
for a changing world., р.14.
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Ево, експлиците, тог препознатљивог бљеска класичне
немачке геополитичке тежње да се влада светским послови
ма. Савремени мотив за овакво размишљање је, понављамо,
као и код свих других сила, у трагању за недостајућим енер
гентима. Стога су у немачком фокусу и „нове технике ва
ђења сировина и бушења у дубоком мору за нафту и гас, то
пљења поларних ледених капа, или приватизације космоса“.
Те области су „нерегулисани, све оспораванији простори.“24
Немци се залажу и за заштиту глобалних општих добара,
што се односи и на ваздушни простор и космос (сателите)
и светске океане (телекомуникационе каблове). Ова анализа
не заборавља ни кибер - простор и његов „потенцијал за кон
фликт, од кибер рата, тероризма и шпијунаже, до организо
ваног криминала и банкарства у сенци. „
У новој немачкој дефиницији државе фигурише и „об
ликујућа моћ у међународним пословима, ако је кадра да ре
ши проблеме и сукобе који погађају делове или читаву ме
ђународну заједницу.“ И кључна дефиниција: „Изнад свега,
утицајем баратају државе које демонстрирају то да их воде
принципи легитимности у њиховим напорима да обликују
међународни поредак.“ Немачки стручњаци нису одвојени
од реа лности, те заговарају компромисе и уступке на међу
народном плану, уз истовремено „веће притиске у интересу
глобалне одговорности код израњајућих сила.“ Преведено на
практични језик деловања на проблематичним тачкама пла
нете, чак и војним средствима, немачко стратегијско виђење
је сада огољено, чак и претеће: “Другим речима, тамо где су
понуде за компромис, или решење свађе, учињени узалуд, Не
мачка мора да има вољу и да је кадра да користи војну силу
у оквиру колективних мера које је санкционисао међународни
закон (или барем да уверљиво прети његовим коришћењем),
како би била кадра да заштити та добра, норме и колектив
не интересе.“25

24 Ibid., р. 15.
25 Ibid., р. 16.

152

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 2/2014, год. X vol. 20

стр. 141-176

III Немачка и Европа
Треће поглавље анализе залаже се у потпуности за на
стављање пројекта Уједињена Европа, супротстављајући се
свим анализама које заговарају уважавање „природног краја
ЕУ, после 60 година резултата“, што би значило зхамрзавање
постојећег чланства, чак и смањивање броја чланица. Нем
ци том песимизму супротстављају уверење да европска ин
теграција тек почиње. „Изазов сада јесте да се обезбеди и
европски капацитет да дела, и њен демократски легитими
тет у ери глобализације и израњања нових сила. Економска
и политика интеграција дале су европским државама међу
народну силу- снагу коју чак ни велике европске нације више
не могу успешно да носе саме. Без продубљивања европског
пројекта, Европа неће издржати пред изазовима гобализа
ције. „ 26
На питање: зашто Европа?, немачки експерти кажу за
своју „глобално умрежену земљу“ да „има витални интерес
за успех европске интеграције, из које је имала користи ви
ше од било које друге државе чланице. У исто време, њена
историја и смештеност у средишту Европе, али чак и више
њена садашња економска снага и нова геополитичка тежи
на, поверавају посебну одговорност Немачкој за очување и
развој Евопске уније.
Немачка ће морати да прузме вођство на овом пољу че
шће и одлучније, али она мора то да чини за опште европске
циљеве, и једино ради користи за и заједно са другим држа
вама чланицама.“ 27
И поново се осведочујемо у позивања на немачку
историју и географију, из којих поново црпе оправдања да
води Европу и свет да постигне и друге стратегијске циљеве.
Али се признаје и перспектива раста СР Немачке преко ста
билизовања евро - зоне. Немачко виђење настављања успе
шних ЕУ интег рација подразумева најпре стабилизовање и
развој евро зоне са својих 17 (ускоро 18) чланица. Немци ће
чинити све да се садашња монетарна унија замени економ
26 Ibid., р. 20.
27 Ibid., р. 20.
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ском и пореском унијом, чиме Немци желе да промовишу
пан - европски консензус о заједничким економским и фи
нансијским политикама, који подржавају европска мнења.
Стога Немци нуде овом геополитичком визијом два
модела будућности Европе. Први модел је снажнији европ
ски оквир за националне реформе. То је „пут прагматичне
интеграције, даља фискална консолидација, јачање компе
титивности држава чланица, блискија политичка сарадња у
Европи. “ Притом би ЕУ Комисија играла важну улогу у кон
троли националне буџетске и фискалне политике. У овом де
лу анализе, уочава се немачко настојање да дође да преусме
равања ЕУ буџета, „са пољопривреде и инфраструктуре, на
циљанији начин за подршку економским реформама.“ Нем
ци предлажу посебан фонд, који би финансирале „ државе
чланице за промовисање структуралних реформи и мера за
повећавање компетитивности у земљама чланицама, које су
у складу са европским препорукама.“
Јасно је да и оваква немачка оријентација води у даљем
крњењу суверенитета земаља чланица ЕУ. Извесно је и како
ће ЕУ скептици и суверенисти Европе снажно протестовати
ако овакве идеје бриселске вашингтерновске линије реа лно
стекну преовлађујући утицај у телима ЕУ у ближој будућно
сти. Нас и следеће немачко виђење будућности ЕУ уверава
како немачка држава, без обзира на разне анализе о осамо
стаљивању и удаљавању Немачке од САД, има нескривену
оријентацију ка либералном капитализму, који је већ добра
но опустошио и пауперизовао многе земље света. Како дру
гачије тумачити немачку економску визију ЕУ, читајући ове
редове њиховог геополитичког програма? „Популација која
стари постаће тежак терет јавним финансијама у неким
државама чланицама. На дужи рок, то ће бити теже за
помирење консолидовања националних буџета са подстица
јима за раст и радна места. Због чега би - четврто - Европ
ски механизам стабилности требало на средњи рок да се
развије у Европски монетарни фонд који би, међу осталим
стварима, одредио процедуру за поступање са највећим про
пустима.“28

28 Ibid., р. 23.
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Стареће становништво Европе је, дак ле, тежак терет
јавним финансијама, па у том детаљу зјапи нехумани карак
тер друштва које се заговара. Само је корак до еугенике! Што
се Србије тиче, она је већ, и као кандидат за ЕУ, у овој кате
горији, као и у следећој рубрици о којој своје мишљење даје
немачки експертски тим. Реч је о буџету државе. Додуше, у
овом тексту се расправља о „буџету државе евро зоне,“ од ко
га смо још далеко, али је поучно да посматрамо оне чланице
ЕУ које су већ у зони која „непрестано превазилази лимите
дефицита које је успоставио Пакт.“ Немци предлажу јасну
немилосрдну меру за такве. 29„ЕУ би требало да се дозволи
да то објави невалидним (буџетски дефицит државе - прим.
З. П. П.) Европски суд правде требало би да изврши овај
ауторитет на захтев Комисије, или индивидуалних држава
чланица.“ 30
Други немачки предлог формулисан је као „више за
једничког капацитета да се дела на европској разини.“ Мо
дел подразумева даље кораке интег рације из првог модела.
Он већ захтева жртве чланица, јер њихове јавне финансије
онда лако могу да трпе болне ударе, јер ће потпасти под да
ље интег рације. Даља интег рација ЕУ је могућа „ако државе
погођене кризом одлучно наставе са консолидовањем својих
националних буџета и са структурним реформама за по
бољшање њихових компетитивности.“
Немци предлажу и три мере стабилизовања монетар
не уније: 1. довршавање банкарске уније, укључујући зајед
нички режим банкарске резолуције и довољне фондове за
реструктуисање банака; 2. стварање буџета евро региона;
3. заједничке евро обвезнице за удео у националном дугу.
Наговештај овакве политике је већ остварен својевременим
преношењем моћи успостављања монетарне политике на
Европску централну банку (ECB).
Доказ дубинске заинтересованости немачких струч
њака и политичке класе за свеукупно моделисање друштве
ног живота у Европи, не само на разини економије, или без
29 Зато је и јасније „чашћавање“ Ангеле Меркел и Немачке бројним погрдним
квалификативима у вези са нацистичком прошлошћу, које су просипали грч
ки медији и грађани у јеку кризе у протеклим годинама.
30 New Power. New Responsibility. Elements of a German foreign and security policy
for a changing world., р. 23.
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бедности, јесте њихово виђење демократије. Они су открили
и овакве ставове: „Циљ који надкриљује немачку европску
политику, да ли да оптира за други модел дубље интеграци
је, био би стварање транснационалне европске мултиразин
ске демократије. (подвукао З. П. П.) Средишни елемент овог
другог модела био би развој Комисије у једној економској вла
ди која рефлектује политички састав Европског парламен
та и одговоран је за њега. Препорука Федералног уставног
суда да би Немачка требало да игра већу улогу у пословима
европске политике морала би да се узме за озбиљно, али да
се Европски Парламент и Бундестаг не нађу као такмаци.
(подвукао З. П. П.)
У будућности, национални парламент би требало да
настави да се држи ван уобичајеног законодавног процеса
ЕУ. Они би, међутим, требало да играју кључну улогу у одлу
кама о фундаменталној политици. Не једино да осигура де
мократску одговорност ових реформи, Немачка би требало
да ради у правцу сазивања Конвенције на парламентарној
основи.
Без обзира на дубину будуће интеграције, немачка
европска политика требало би да води велику бригу да буде
инк лузивна и сommunity - friendly, али не по сваку цену. Под
стицање индивидуалних држава чланица да остану у Унији
не би смело да буде постигнуто по цену окретања леђа ча
совнику европске интеграције. И обрнуто, немачко вођство
у Европи, које је засновано на партнерству, захтева стрпље
ње, емпатију и, изнад свега, вољњу за компромисом -  и не
само у односу на оне партнере са којима она сарађује најче
шће.“31
Европску спољну политику немачки геополитолози ви
де као обликујућу силу (a shaping power), под условом „ако
Европска унија има више уједињено спољно представљање.“
Немачка спољна политика требало би да настоји „да обез
беди да су проширење ЕУ и суседске политике прилагођене
текућим  развојима, да су Заједничка спољна и безбедносна
политика оживљене, те да ЕУ постаје јак играч на светској
сцени.

31 Ibid., р. 25 - 26
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У 2003., ЕУ се посветила да прими земље Западног Бал
кана. У немачком је интересу да обезбеди да се то обећање
одржи, како би за стално пацификовала и стабилизовала
овај део Европе.“ Поново је у овом тексту видна неутажива
жеља да се да на знање сопствена важност, моћ архитекте и
prime mover - a. Ко је Немачку делегирао да иницира и кључ
но ради на остваривању примања земаља „Западног Балка
на.“ Или, како би рек ли адвокати - где то пише? И зашто ни
немачки стручњаци из овог тима нису разјаснили - шта им
то значи „Западни Балкан“? Не можемо, наравно, да верује
мо, како не познају европску географију. Зато и питамо: чему
и даље употреба те накарадне и незналачке кованице, која
преживљава и мистериозно се користи чак и у овом важном
немачком документу, тај накарадни појам из времена Хави
јера Солане?
Не сматрамо притом, наравно, да ова анализа не по
седује и мноштво корисних савета. Такав је, на пример, став
да „неуспеле реформе у земљи - кандидату  устрајно прете
политичкој, економској и друштвеној стабилности нове др
жаве чланице.“32

IV. Немачка и њени стратегијски односи
Врхунски стратегијски циљ немачке спољне политике,
сматрају аутори овог пројекта, јесте „обезбеђивање да међу
народни поредак остане мирољубив, слободан, заснован на
владавини и кооперативан.“ То у пракси значи прилагођава
ње на нову ситуацију, на успон нових сила. Немци сугеришу
градњу своје спољне политике и ангажовањем не- владиног
сектора, цивилних друштава. Ипак, једна од константи њи
ховог концепта међународних односа јесте поимање нацио
налних интереса. Њихов уважавани партнер и стратегијски
релевантан фактор су земље чије „одлуке и унутрашњи раз
воји имају велики ефекат на немачке интересе и међуна
родни поредак у целости. Класични критеријум за прорачун
релевантности су: војна моћ, економски утицај, становни
штво, ресурси, капитал и географска локација. Но, оно што
чини земљу стратегијски релевантном у контексту спољне
32 Ibid., р. 26.
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политике јесу њене способности да обликују моћ - то јест,
способност и воља да донесу политички, економски, култур
ни, или верски утицај да наметну у билатералним односима
са трећим државама, у мултилатералним форматима, или
на стратегијском тржишту.“33
У кључним спољнополитичким оријентацијама Не
мачка ће се и даље држати кључних партнера, САД, Канаде,
Турске, те чланица ЕУ (које назива неопходним партнери
ма), а тек онда следе Јапан, Јужна Кореја, Аустралија, Нови
Зеланд, Мексико и Израел (као важни партнери). Ова табела
партнерстава Немачке „проширују делокруг, домашај и ле
гитимитет немачке стварајуће моћи.“ Но, ту су и израња
јуће силе, па Немци поседују и листу изазивача. На њој су
Кина, Русија, Индија, Бразил, Јужна Африка ( БРИКС), као
и Индонезија (најбројнија муслиманска земља Азије, богата
енергентима). Са Русијом, у контексту ЕУ суседске политике,
Немци су остварили својевремено „партнерство модерниза
ције,“ а у актуелној ситуцији у Украјини, Немачка је веома
опрезна и двоструког језика. Осуђује Москву због припаја
ња Крима, али се противи санкцијама, шаљући истовремено
своје најјаче генералне директоре најзначајнијих компанија
на разговоре у Москву.
На крају, Немци излазе и са листом кваритеља међу
народног поретка: Иран, Северна Кореја, Венецуела, Куба,
Сирија, Сомалија и Мали. „Њихов кваритељски потенцијал
може да резултује из чињенице да оне поседују или проли
ферују оружја масовног разарања, или да подржавају или
пружају уточиште теористима; из своје локације (на при
мер, на стратегијској транспортној рути, или на поморској
тачки пролаза -maritime choke point); или из унутарњих су
коба који имају утицај на њихове суседе, и прилично често
на читав регион.“ 34 Мада аутори ове визије немачке геопо
литике износе аргумент за своју забринутост попут тога да
„у данашњем глобализованом свету, локални проблем може
брзо да се развије у регионални и међународни проблем,“ ми
сматрамо да је код већине овако позиционисаних земаља пр
венствено реч о поседовању енергетских сировина, као и да
33 Ibid., р. 31.
34 New Power. New Responsibility. Elements of a German foreign and security policy
for a changing world.,, р. 33.
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се налазе на тачкама које контролишу међународне путеве
које Немци, уопште Вашингтерна, желе под апсолутном сво
јом контролом.

Зјапеће одсуство питања европског региона
лизма у новом стратегијском програму
Уочљиво је у овом сегменту стратегијског прог рама
немачке државе одсуство одувек присутних снажних и кон
тинуираних напора Немачке да бране националне интересе
немачких мањина, као и да шире свој утицај на европске на
роде, упорним залагањем за концепт регионализма у Европи.
Одувек је немачка политичка класа, још од зачетка романти
зма, дискретно, а снажно, финансијски, културно и политич
ки, помагала организације које су се суштински бавиле и ме
шањем у суверенитет мноигих држава Европе. У документу
који анализујемо нема ни речи о тим делатностима, а оне се,
има пуно индикација, и данас предузимају. Пјер Илар, фран
цуски историчар - суверениста,
протеже великог генерала Галоа, несумњиво је најбољи
европски познавалац и критичар немачког концепта регио
нализма. Он је европској јавности и разголитио активности
организације Föderalistische Union Europäischer Volksgrup
pen, FUEV (Федералистичка Унија етничких европских за
једница ), са седиштем у Фленсбургу. Директно је, тврди
Илар (а нико га није до данас демантовао) подржавана од
немачког Министарства унутрашњих послова, још од Осам
десетих година прошлог столећа.35 Преко високог немачког
функционера, Ролфа Госмана, FUEV је била у стању да про
тури оквирну Конвенцију за заштиту мањина у окриљу Са
вета Европе, нарочито у вези са шпанским парламентарцима
региона Каталоније, попут годподина де Пуига, захваљујући
његовој препоруци 1201. 36
35 Видети: Information, Union Fédéraliste des Communautés Ethniques Européen
nes, 31 juillet 1997; Information, Timisoara 1996, Union Fédéraliste des Commu
nautés Ethniques Européennes, Flensburg, Editions UFCE, 1996, p. 126 et Union
Fédéraliste des Communautés Ethniques Européennes, Actuel, n° 60, juillet 1997.
36 Видети: Comité ad hoc pour la protection des minorités nationales (CAHMIN),
Strasbourg, Editions Conseil de l’Europe, 1er février 1994, p. 11 / 4 mars 1994, p. 7
/ 23 mars 1994, p. 10 / 15 avril 1994, p. 14 / 13 juin 1994, p. 12 / 8 juillet 1994, p.
12 / 19 septembre 1994, p. 12 / 14 octobre 1994, p. 7.
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Фаворизујући промоцију свих карактеристика својстве
них мањинама (члан 5), овај документ узима још више маха,
захваљујући Повељи о регионалним, или мањинским, јези
цима, коју је лансирала резолуција 192 (1988) Савета Европе,
са немачким известиоцем Хербертом Коном, чланом правног
одбора FUEV. Та Повеља фаворизује употребу регионалних
језика у свим областима (образовање, медији, правда, адми
нистрација...), али такође изазива постојање граница (члано
ви 7 и 14). 37
По Илару, „ово етничко признавање неће истински мо
ћи да постане ефективно, осим од тренутка када ће се при
менити политичка аутономија на регионалној лествици. То
је управо улог Повеље о локалној аутономији који је ланси
рала резолуција 126 (1981)“. 38 Овај текст се ослања у почетку
на извештај од 89 страница, насловљен „Регионалне инсти
туције у Европи“, Немца А. Галета(Galette ), који признаје
политичку аутономију на свим разинама (финансијској, ад
министративној...) 39 Тај почетак парцелизовања добиће још
живљи замах са Повељом о регионалној аутономији лансира
ном препоруком 34 (1997) Савета Европе 40
37 Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe, Résolution
192 (1988), Discussion par la conférence permanente et adoption le 16 mars 1988,
2è séance (voir Doc. CPL (23) 8, partie I, projet de résolution présenté par la Com
mission des affaires culturelles et sociales, rapporteur : Herbert Kohn.
38 Видети: Pierre Hillard, Minorités et régionalismes dans l’Europe fédérale des régi
ons, sous -titre : Enquête sur le plan allemand qui va bouleverser l’Europe, préface
de Paul - Marie Coûteaux et postface d’Édouard Husson, Éditions François - Xavier
de Guibert, 2001; И: Résolution126 (1981) sur les principes de l’autonomielocale.
Discussion par la conférence le 29 octobre 1981 et adoption de la 3è séance (voir
Doc. CPL (16) 6, partie I, projet de résolution présenté par la commission des str
uctures et des finances locales,rap porteur : LucienHarmegnies). У:Pierre Hillard,
Minorités et régionalismes dansl’Europe fédérale des régions,sous -titre  : Enquête
sur le plan allemand qui va bouleverser l’Europe.
39 Видети  :Rapporteur: A. Galette, Rapport sur „Les Institutions régionales en
Europe „, Strasbourg, Ed. Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Eu
rope, Quinzième Session, Strasbourg, 10-12 juin 1980 (CPL (15) 5 final), projet
de résolution présenté par la Commission des Structures et des Finances Locales.
Цитирано у:Pierre Hillard,Minorités et régionalismes dans l’Europe fédérale des
régions, sous -titre : Enquête sur le plan allemand qui va bouleverser l’Europe,
préface de Paul-Marie Coûteaux et postface d’Édouard Husson, Éditions FrançoisXavier de Guibert, 2001;
40 Видети: Recommandation 34 (1997) sur le projet de Charte européenne de
l’autonomie régionale. Discussion par le Congrès et adoption le 5 juin 1997, 3è
séance (voir Doc. CPR (4) 4 révisé, recommandation présentée par M. Peter Rabe,
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Како је открио историчар Пјер Илар, известилац је тада
био Петер Рабе, социјалистички посланик Ланда Доње Сак
соније. Још веће чуђење изазива и да је на иницијативу владе
тог Ланда, у то време, његов министар - председник будући
канцелар Герхард Шредер - представљен први пројекат По
веље у Хановеру, марта 1996. Дефинитивна растакања Држа
ва ЕУ ће се убрзати оквирном Конвенцијом о трансгранич
ној сарадњи, коју је лансирао европски институт по фасади,
али немачки у свом делању, ARFE (Асоцијација европских
граничних регија), која заседа у Гронау у, у Немачкој.41 Вр
ховни циљ овог института, како то стипулише Повеља, јесте
да трансформише границе Држава у административне гра
нице.42
Као последица, модификација граничне линије у функ
цији етничког карактера ће се остваривати још лакше. То
је утолико истинитије што Немачка - via FUEV - подржава
стотинак аутономистичких покрета у Европи, међу којима
бретонских, алзашких, мозелских, фламанских, и Савојска
Лига. 43

V. Немачка и међународна безбедност
Језгровито се на почетку финалног одељка овог виђе
ња будуће Немачке приказује „фазу безбедности без пресе
дана.“ Њихова земља је у миру са својим суседима у Европи и
чланица је најмоћније војне алијансе у свету. Проширење ЕУ
rapporteur). Видети и: Rapporteur Peter Rabe (Allemagne), projet de rapport
explicatif du „Projet de charte européenne de l’autonomie régionale“, Quatrième
session (Strasbourg, 3-5 juin 1997), Strasbourg, Editions CPLRE, 1997. Цитирано
у: Pierre Hillard, Minorités et régionalismes dans l’Europe fédérale des régions,
sous -titre : Enquête sur le plan allemand qui va bouleverser l’Europe.
41 Видети: ARFE, Association des Régions Frontalières Européennes, 25 ans de travail en commun, Gronau, Editions ARFE, novembre 1996.
42 Видети: Charte européenne des régions frontalières et transfrontalières, Gronau,
Editions ARFE, 20 novembre 1981, modifiée le 1er décembre 1995, pp. 3 à 6.
Цитирано у: Pierre Hillard, Minorités et régionalismes dans l’Europe fédérale des
régions, sous -titre : Enquête sur le plan allemand qui va bouleverser l’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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и НАТО поставило је заштитни прстен стабилних демокра
тија око Немачке.“ (подвукао З.П. П.)
Инструменти будуће немачке безбедносне полити
ке подразумевају најпре способност да интег ришу системе,
пре свега превенцију кризе, управљање и пост- кофликтно
поступање, за шта ће бити неоходно „побољшавање коорди
нације између цивилних, полицијских и војних снага.“ Кон
статује се да је „Немачка испред многих ЕУ и НАТО партне
ра у својој способности да пошаље цивилни персонал, попут
официра полиције, судија, или избоних посматрача, у кризне
области. Упркос томе, њена способност често лежи иза
сопстевних амибиција у тој области.“ 44
Што се тиче носталгичне константне жеље за уче
ствовање у војним пословима света, немачки стручњаци сво
јим констатовањем репертоара учествовања у војним миси
јама међународних снага, овде свакако указују да је немачка
армија, Bundeswehr, на само корак до позиције одлучујућег
војног фактора у блиским будућим оружаним сукобима пла
нете. Они кажу: „Немачке оружане снаге (заједно са њеним
савезницама и партнерима) дају свестрани допринос у пру
жању безбедности. Оне пружају ситуациону обавеште
ност и доприносе раном упозоравању. Оне остају неопходне
за националну и савезничку одбрану, помажу у превенцији
криза и у смиривању, ограничавању и окончавању сукоба. Оне
учествују у обезбеђивању линија снабдевања и транспор
товања. И оне спасавају немачке грађане у иностранству,
где је неопходно. Њихове мисије данас сврставају се од ху
манитарне помоћи, до операција војног саветништва, подр
шке, извиђања и стабилизовања, све до борбених операција.
(подвукао З. П. П.) Национална и савезничка одбрана остају
примарни фокус немачке безбедносне политике, јер   ризик
од интра и интер - државних сукоба, као и пролиферација
оружја масовног уништења и њихових система испоруке и
даље расту у европским јужним и источним суседствима.То
ствара нову хитност, на пример, немачким учешћем у успо
стављању заједничког НАТО ракетног одбрамбеног штита
у Европи.“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: коришћење војне силе
без мандата Света безбедности УН?
Знак питања иза ове међународне дилеме најбоље од
сликава морал концепата великих сила и значајних земаља
света, у које спада и Немачка. Немачки стручњаци овде по
стављају ово питање тек деценију и по пошто су флагрантно
саучествовали у злочинима САД и целокупне Вашингтерне
у Србији 1999. Немци нису имали двоумљења, ни моралних
дилема, када су расипали осиромашени уранијум, забрање
но армагедонско оружје, по главама грађана Србије, током
пуна два и по месеца. Нема у овом последњем делу њиховог
виђења будућности, ни речи жаљења, ни извињења, чак ни
помињања злочинстава у којима је њихова држава и војска
учествовала, по трећи пут у ХХ столећу, нападајући малену
Србију. 46
Стога стављамо на увид дужи цитат, јер заиста овај
историјски класични интелектуа лни неморал, који исказу
ју у овом случају савремени немачки стручњаци, сврставаће
ову анализу у легендарне текстове. Ево како нам они тумаче
срамне странице историје садашњости, у којој и њихова зе
мља има значајну улогу: „Како би Немачка делала када се
покаже нека хитна потреба за војном акцијом да се спречи,
на пример, иминентни геноцид, етничко чишћење, или упо
треба међународно забрањених оружја, а консензус у Саве
ту безбедности не може да се постигне на време - посебно
ако је такав консензус блокиран ветом?“ На наше запрепа
шћење, данас Немци заузимају одлучни став, кога није би
ло у нападима на Србе 1999., када Савет безбедности није
дао одобрење за кукавичка бомбардовања, већ је то била од
лука Вашингтерне. „Позиције о овом питању остале су не
помирљиве у оквиру пројекта. Ниједна војна интервенција
без мандата Савета безбедности:Према Повељи Уједиње
них нација, коришћење војне силе је једино дозвољиво, ако је
геополитике, “Freie Operationen”, стр. 138 - 140, Центар за геополитичке
студије „Југоисток“& Институт за политичке студије, Београд, 2004.
46 Видети: Зоран Петровић Пироћанац, Вашингтерна и Срби. Од Труманових
јаја, до Клинтоновог осиромашеног уранијума, Институт за политичке
студије, Београд, 2013.
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ауторизовано од Савета безбедности УН за одржање или
обнављање међународног мира, или у случају индивидуалне,
или колективне самоодбране. Забрана за унилатерално кори
шћење силе изражава потребу за поузданим, законом обве
затним међународним поретком. Ово с намером да се спре
чи злоупотреба и грешке у просуђивању. Ту забрану мора да
поштује свака држава која жели да задржи способност да
се ово зазове у будућности. Док је Генерална скупштина УН
успоставила принцип ‘Одговорност да се заштити,’ 2005.,
то не обавезује Савет безбедности да од заштите цивилних
популација којима се прети првенствени узрок у њиховим од
лукама, да не говоримо о ауторизовању војне операције. Из
тог следи да никаква војна интервенција није дозвољена без
мандата Савета безбедности - чак ни да се спречи геноцид.“
И још један цитат, који се односи на интервенцију
без мандата Савета безбедости у изузетним случајевима:
„У веома уско дефинисаним изузетним случајевима, попут
иминентне претње оштрих прекршаја људских права, и ако
употреба војне силе изгледа неизбежном да се одврати нека
иминентна опасност, такозване ‘хуманитарне интервенци
је’ требало би да буду допустиве без ауторизације Савета
безбедности УН. У ситуацијама овакве природе, постоји
сукоб између етичких разматрања људске безбедности с
једне стране, те међународног права с друге. Прихватање
геноцида је већи прекршај фундаменталних табуа и цивили
зацијских норми него кршење забране (заиста често крше
них у пракси) у коришћењу силе. У таквим ситуацијама, због
тога, Немачка би требало да буде отворена за колективну
војну акцију. Немачка носи посебну одговорност у том по
гледу због свеопштег интереса за светски поредак, који је
повезан вредностима и због своје преданости људским вред
ностима.“ Последњи цитат је заправо једина индиректна ре
ференца на бомбардовање Срба 1999., уз неозбиљни претекст
за озбиљну земљу попут Немачке, да је вршен геноцид над
Албанцима - Шиптарима.

Зак ључак
У време ове анализе новог немачког стратегијског до
кумента, криза у Украјини се распламсава. Немци и неколи
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ко других земаља у оквиру ОЕБС - а су већ крајем априла
и у томе дали свој „допринос“ грубог мешања у унутрашње
ствари Украјине. Снажни доказ је и окончана афера са сед
морицом посматрача ОЕБС - а, заробљене у Славјанску, оп
тужене за шпијунажу у корист НАТО - а. И заиста, показало
се да су четворица немачких војно - обавештајних стручња
ка заробљене групе, Немци, мајори и пуковници, као и да је
шеф групе био немачки контраобавештајни пукопвник Ак
сел Шнајдер. Је ли то био покушај примене дела препоручене
стратегије нашег анализованог документа за немачку спољ
ну политику и безбедност, да „Немачка носи посебну одго
ворност у том погледу због свеопштег интереса за светски
поредак, који је повезан вредностима и због своје предано
сти људским вредностима“?
Скандал који је у Немачкој тим поводом избио, нате
рао је „трећег човека“ владајућег демохришћанског блока
Енгеле Меркел, Петера Гаувајлера. Он је оштро напао немач
ку вјску за овакво, по њему недопустиво мешање Бундесве
ра у кризу у Украјини.
„ Јасно је да је увлачење официра
НАТО - а  у конфликт у интересу револуционарне владе у Ки
јеву, у чију је легитимност довољно...Али ми није јасно како
су надлежни у нашој влади дозволили да се војска неспретно
упусти у авантуру сумњиве намене“.47
Петер Гаувајлер је, мада политичар десног профила,
истовремено израз и даље снажних демократских тенденција
унутар немачке државе, доказ да покушаји повремених вра
ћања Немачке на колонијалистички дух, попут делова анали
зованог документа, наилазе на снажно противљење важног
сектора немачке политичке класе. Српска јавност је вероват
но заборавила да је управо Петер Гаувајлер, потпредседник
ЦСУ, устао1999. против бомбардовања Срба без мандата УН.
До данас је чврст у том ставу. „То су наши политичари добро
знали - стручњаци су упозорили серијом експертиза на прав
ну неодрживост аргумената за напад.“ 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.
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Аутор овај шпијунски скандал види као сасвим репре
зентативни „узорак“ конкретизовања духа документа „Нова
моћ Нова Одговорност. Елементи за спољну и безбедносну
политику за Немачку.“ Брукање Немаца у Славјанску само
је, уверени смо, практични израз бројних сугестија које су
држави препоручили стучњаци који су израдили овај про
јекат. Крајња консеквенца је да је, супротно бројним тврд
њама и анализама у свету како се Немачка лагано одваја од
утицаја САД, а приближава Русији, тенденција супротна.
Берлин се, нарочито у безбедносном домену, просто „лепи“
на стратегију САД. Немачка жели да учвршћује своју војно
- стратегијску позицију унутар НАТО - пакта, она чини све
да Бундесвер постане предводник конкретних војних опера
ција Вашингтерне, кад год то САД затраже. С једне стране,
Берлин дуги низ година лобира за своју сталну столицу у СБ
УН, а с друге све нестрпљивије жели да уиграва перформан
се своје армије, у стварним борбама, са живом муницијом,
широм планете, под диригентском палицом америчке арије,
са даљом еволуцијом да једног дана, на миг Вашингтона, са
ма обави сваку војну операцију, било где на свету.49
Уверени смо и да ова кратка радиографија немачке
стратегијске визије јасно указује на нужност навикавања
српске политичке класе на редовни квалитетни мониторинг
и детаљне анализе геополитиких кретања идеја у, за Србију
најважнијим, номенк латурама света. Мислимо конкретно на
праћење оваквих тенденција у САД, Русији, Немачкој, Ује
дињеном краљевству, да поменемо само најгломазније систе
ме. Но, квалитетну пажњу Србија мора да обраћа и на први
прстен стратегијског непријатељског
(вашингтерновског)
окружења, а у ту групу спадају: Хрватска, Албанија са оку
пираним КиМ - ом, Црна Гора, сарајевски део БиХ - а, Бугар
ска, Мађарска, Аустрија, чак и Румунија, на жалост.
У вртлогу завршних радова на новој безбедносној ар
хитектури и геометрији Југоистока Европе, осмишљеним
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 Србији нанесу неподношљиви нови територијални гу
бици, да се Србија у стратегијском периметру Југоистока
Европе Србија и даље маркира као лака војна ловина Ва
шингтерне, и те како треба да се анализује и овај немачки
стратегијски документ. Упркос чињеници да српска држава
у новој историји (мислимо на период историје садашњости)
никада није оформила ћелије озбиљних и образованих гео
политичких тимова, при било ком министарству, а камо ли
у тиму Премијера, или Председника Републике, упозорава
мо да овакви значајни документи морају да постану предмет
озбиљног промишљања српске будућности.
Јер, као и увек у историји, тако и у ХХI столећу, си
ромашна и слабашна српска држава мораће да се провлачи
кроз све нове стратегијске Сциле и Харибде, најпре због свог
демографског усуда, потом због недозвољено дуге идејне
конфузије српске политичке класе, као и због неразумљиве
разједињености по питању одбране голог идентитета. Србија
најзад мора да пронађе поуздани безбедносни кишобран, ко
ји би је сигурно заштитио од евентуа лних нових претњи ра
кетним ударима недозвољеним осиромашеним уранијумом.
Онај који је неће довести у положај да њена деца у будућно
сти ратују у било каквим војним операцијама, као испомоћ
било каквим, немачким, или иним, армијама Вашингтерне.
Zoran Petrovic Pirocanac
RADIOGRAPHIE DE LA NOUVELLE
DOCTRINE GÉOPOLITIQUE ALLEMANDE

(Nouveau pouvoir. Nouvelle responsabilité. Eléments de la
politique allemande extérieure et de sécurité pour le monde
en changement)
Résumé
Cet essai tente d’analyser radiographiquement une vision
indicative, importante  et complexe de l’avenir allemand, “ Les
éléments de la politique extérieure et de sécurité allemande pou le
monde en changement. “Nouveau pouvoir et nouvelle responsa
bilité,” titre principal de l’analyse stratégique allemande, englobe
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cinq chapitres: le renforcement de la coopération trans - atlan
tique, les rapports entre l’Allemagne et l’ordre international, les
rapports entre l’Allemagne et l’Europe, les raports stratégiques
allemands et le rôle de l’Allemagne dans la sécurité internatio
nale.
Pour ce travail l’état allemand a rassemblé 52 experts de
renom en une équipe multidisciplinaire travaillant dévouément
pendant plusieurs mois en 2013. Le résultat est une cinquantaine
de pages de la vision de l’Allemagne et du monde dans les années
Vingt et Trente de notre siècle. En fait, nous nous référons à la
version accessible aux experts étrangers, et non pas à celle qui
est beaucoup plus volumineuse et “seulement pour les yeux des
dirigeants allemands. “
Le début même de la reflexion colléctive de l’avenir al
lemand rappelle irrésistiblement la traditionnelle pensée des
stratèges et dirigeants allemands de la „vieille école” : “L’Alle
magne n’était jamais auparavant aussi prospère, hors de péril et
libre comme aujourd hui. Mais, le pouvoir et l’infuence entrai
nent la responsabilité. Cela signifie aussi qu’elle doit assumer des
nouvelle responsabilités.”
Notre analyse démontre  l’évidence  d’une humeur et d’une
atmosphère stratégiques offensives aux rangs de la classe politi
que allemande. L’Allemagne désire uniquement une position soli
de dans le club des états du monde  les plus importants économi
quement et militairement. Tous ses plans macro politiques, éco
nomiques et militaires poursuivent ce but. Nous avons désormais
une Neuеs Deutschland devant nous.
Contrairement à de nombreux experts en géopolitique et
des analyses du monde entier, que l’Allemagne se sépare gradu
ellement de l’infuence décisive américaine, et qu’elle s’approche
des Russes, cet auteur considère que la tendance est plutôt con
traire. Berlin “colle“ de plus en plus à la stratégie des Etats - 
Unis, surtout dans le domaine de sécurité. L’Allemagne fortifie sa
position militairo - stratégique à l’intérieur de l’OTAN et fait tout
son possible pour que la Bundesvehr vient à la tête des opéra
tions militaires de la Washingtern, n’importe ou les Etats -Unis
l’éxigent.
D’un côté, Berlin fait son lobbying depuis des années pour
obtenir son siège permanent au CVonseil de sécurité des Nations
Unis, et de l’autre l’Allemagne améliore vite les performances de
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son armée pour entrer dans des batailles réelles, partout dans le
monde, sous le commandement de l’arméé américaine.
Toutes ces évolutions de la géopolitique allemande, exposée
dans le texte analysée dans notre essai, devrait attier une grande
attention de la classe politique serbe. Il y a de quoi apprendre des
Allemands, comme toujours dans l’histoire de l ‘Europe. Petite
Serbie,  sans cesse dans le tourbillon des travaux sur l’architec
ture de sécurité de Sud Est de l’Europe depuis preque 25 ans,
devrait bien analyser ce document stratégique allemand. Enfin,
nous sommes toujours dans le colimateur  géopolitique des Alle
mands.
Mots - clès: Alliance atlantique, coopération transatlantique, or
dre international, Union européenne, sécurité in
ternationale, nouveau environemment stratégique,
démocratie transnationale européenne à plusieurs
échelons,

Анекс 1:
„Нова моћ. Нова Одговорност.“
Пројекат и његови учесници
Овај документ је резултат пројекта „Елемената за
спољну и безбедносну политику за Немачку,“заједничку ини
цијативу немачког Маршаловог фонда Сједињених држава
и Stiftung Wissenschaft und Politik (немачки Институт за
међународне и безбедносне послове) и основао га је Штаб
за политику планирања Федералне спољне канцеларије. Уче
сници су били експерти за спољну и безбедносну политику
из Бундестага, администрације, науке, индустрије, фонда
ција, тинк- танкова, медија и не- владиних организација. До
кумент рефлектује консензус, али и несагласност у њиховим
расправама, које су одржаване у четири радне групе између
новембра 2012. и септембра 2013. Анализе и препоруке садр
жане у њему нису неопходно изражавали сви чланови про
јекта.
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Тим немачких стручњака који је допринео изради не
мачке нове доктрине
Project Management
Dr. habil. Markus Kaim, Stiftung Wissenschaft und Politik
Dr. Constanze Stelzenmüller, The German Marshall Fund of the
United States
Working Group Coordinators
Dr. Lars Brozus, Stiftung Wissenschaft und Politik, Dr.
Jörg Forbrig, The German Marshall Fund of the United States,
Dr. Ronja Kempin, Stiftung Wissenschaft und Politik Dr. Claudia
Major, Stiftung Wissenschaft und Politik
Assistants
Birthe Tahmaz, Stiftung Wissenschaft und Politik, Thomas
Friebe, The German Marshall Fund of the United States
Participants
Niels Annen, Friedrich-Ebert Foundation Dr. Thomas Bag
ger, Federal Foreign Office Peter Beyer, Member of the German
Bundestag Dr. Jochen Bittner, DIE ZEIT, Prof. Dr. Tanja Börzel,
Freie Universität Berlin Knut Brünjes, Federal Ministry of Eco
nomics and Technology Dr. Christian Buck, Federal Foreign Of
fice Dr. Nikolas Busse, Frankfurter Allgemeine Zeitung Michael
Flügger, Federal Chancellery Dr. Arndt Freiher r Freytag von
Loringhoven, Federal Foreign Office Prof. Dr. Manuel Fröhlich,
Friedrich-Schiller University Jena Dr. Bastian Giegerich, Fede
ral Ministry of Defence Wolfgang Grenz, Amnesty Internatio
nal Dr. Ulrike Guérot, European Council on Foreign Relations
Dr. Wibke Hansen, Center for International Peace Operations
Prof. Dr. Gunther Hellmann, Johann Wolfgang Goethe Univer
sity Frankfurt/Main Martin Jäger, Daimler AG (until August 15,
2013) Alexandra Jonas, German Armed Forces Military History
Research Office Dr. Patrick Keller, Konrad-Adenauer Foundation
Roderich Kiesewetter, Member of the German Bundestag Dr. Ka
trin Kinzelbach, Global Public Policy Institute Thomas KleineBrockhoff, The German Marshall Fund of the United States (until
August 15, 2013) Stefan Liebich, Member of the German Bunde
stag Dr. Barbara Lippert, Stiftung Wissenschaft und Politik He
ike MacKerron, The German Marshall Fund of the United States
Dr. Stefan Mair, Federation of German Industries Prof. Dr. Hanns
Maull, University of Trier Rainer Meyer zum Felde, Federal Aca
demy for Security Policy Dr. Stormy-Annika Mildner, Stiftung
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Wissenschaft und Politik Prof. Dr. Jürgen Neyer, European Uni
versity Viadrina Dietmar Nietan, Member of the German Bun
destag Prof. Dr. Georg Nolte, Humboldt University Berlin Omid
Nouripour, Member of the German Bundestag Prof. Dr. Volker
Perthes, Stiftung Wissenschaft und Politik Dr. Tobias Raffel, Ro
land Berger School of Strategy and Economics
Dr. Karsten Sach, Federal Ministry for the Environment,
Nature Conservation and Nuclear Safety Prof. Dr. Eberhard
Sandschneider, German Council on Foreign Relations Jürgen
Schnappertz, Federal Foreign Office
Dr. Daniela Schwarzer, Stiftung Wissenschaft und Politik
Svenja Sinjen, German Council on Foreign Relations
Joachim Spatz, Member of the German Bundestag Gerd Tebbe,
German Bundestag Dr. Hinrich Thölken, Federal Foreign Office
Stefani Weiss, Bertelsmann Foundation Dr. Jasper Wieck, Fede
ral Foreign Offic e

Анекс 2
Домаћа димензија немачке спољне политике
„Немачка спољна политика ће наставити да развија
пуни опсег инструмената спољне политике, од дипломати
је, спољне помоћи и културне политике, до коришћења вој
не силе. Међутим, чињеница да је она глобално умрежена и
међузависна, такође захтева нове приступе на националној
разини: блискију координацију између департмана, блискију
сарадњу између  извршног и законодавног, као и са истражи
вачкимн институцијама, ефективнију политичпку контро
лу, као и већу предсаност саобраћању са немачком јавношћу.
Министарства спољна нису имала монопол над дефи
нисањем и пимењивањем спољне политике већ извесно време.
Она ће морати да и даље еволуирају, да постану иницијато
ри и мрежни менаџери који организују процесе одређивања и
доношења одлука. Све више министарстава тражиће своју
реч у спољној политици данас. То онда чини још неопходни
јим да се прикупљају и концентришу владине анализе, упра
вљање и способности вођства. Тек као пример: превенција
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кризе, управљање и follow-up („да се буде близу играча“,да
се припомогне“ - прим.З. П. П.) у Немачкој се и даље омета
недостатком сарадње између цивилних, дипломатских, по
лицијских и војних снага.
Комплексније окружење са скраћеним временима за
одговор такође захтева когнитивне способности. Знање,
перцепција, разумевање, просуђивање и стратегијско пред
виђање: све те вештине могу да се подучавају и обучавају.
Но, све то захтева инвестирања -  од стране државе, али
и од стране универзитета, истраживачких институција,
фондација и институција спољне политике.
Циљ мора да буде успостављање интелектуалног
окружења, које не само што оспособљава и потхрањује по
литичку креативност, већ је такође кадро да развија поли
тичке опције брзо и у форматима који могу да се операцио
нализују.
Више се такође тражи и од немачких политичких су
первизорских тела. Креатори политике, као и јавност, мора
ће да се навикну на идеју да ће проминентнија нмачка улога
на глобалној сцени захтевати више ресурса. Нити би треба
ло да се подцени чињеница да више forward - leaning немачка
спољна политика не чини политичку контролу лакшом.Ово
може да заоштти теме легитимности код куће. Активнија
немачка спољна политика такође захтева одговарајући мо
ниторинг и контролу законодавством. Ако ништа друго, ово
захтева јачање људских и финансијских ресурса у Бундеста
гу. Најзад, креатори политике, као и експерти у Немачкој,
воле да се жале око недостатка разумевања спољне полити
ке од јавности. Али, на њима је да то мењају, јер не постоји
недостатак занимања. Данас, цивилно друштво (код куће и
другде) не само да посматра и
коментарише немачку спољну политику као никада
пре, већ чак доприноси њеном обликовању. Креатори поли
тике морају стога да уче да саопштавају своју циљеве своје
спољне политике и забинутости ефикасније, како би убедили
сопствене немачке грађане, као и међународно јавно мнење.
„ (рр.7 - 8)
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Анекс 3
Тим експерата је у одељку „Препоруке“ изложио креа
торима будуће немачке стратегије важне правце даљег јача
ња немачког места на светској стратегијској мапи.
,,Препоруке”:
- На дужи рок, Немачка би требало да види саму себе
као снабдевача идејама за реорганизовање и прила
гођавање међународног поретка.
-	 Немачка би требало да заговара реформисање ин
ституција међународног поретка, посебно да се УН
систем учини ефектнијим и легитимнијим. То та
кође укључује реформисање Савета безбедности са
немачким учешћем.
-	 Немачка би требало да ради у правцу   адаптаци
је, продубљивања и правног регулисања секторског
владања, и за заштиту општих добара. (р. 17.)
-	 Немачка мора да ради на продубљивању европске
интеграције, како би оспособила Европску унију да
овлада интерним и спољним изазовима са којима се
суочава, без компромитовања демократије.
-	 Немачка би требало да нагони на проширивање ЕУ
кроз приступ Западног Балкана; да тежи блиском
и стабилном односу ЕУ са Турском; да обезбеди да
ЕУ, као регионална сила, доследно користи све своје
инструменте за промовисање стабилности и добру
владавину у свом јужном и источном суседству.
-	 Немачка би требало да настоји да обезбеди даљи
развој CFSP и CSDP; да EEAS и  Високи представник
буду ојачани; и да буду могуће одлуке квалификоване
већине. (р. 28)
-	 Немачка би требало да одржи, јача и шири своје до
казано партнерство у оквирима ЕУ, НАТО и Уједи
њених нација. То би требало да чини пресадн у одно
сима са израњајућим силама.
-	 Немачка би требало да ојача своје партгнерство са
изазивачима чији се интереси умногоме поистове
173

Зоран Петровић Пироћанац

-	

-	

-	

-	

174

РАДИОГРАФИЈА НОВЕ НЕМАЧКЕ...

ћују са интересима Немачке и Европе. Посебно би
требало да промовише улоге регионалног вођства за
такве земље, као и њихово учешће у међународним
организацијама.
Немачка спољна политика мора или да интегрише
изазиваче охрабрујући их за конструктивно делање,
или да их суспреже ограничавајући њихов делокруг
акције (т.ј. диверсификујући њихове испоруке сиро
вина, или подржавањем регионалних такмаца.(р.
36)
Парадигма управљања ризиком за немачку безбед
носну политику захтева свеукупни владин приступ
и ојачавање способности у областима знањас, ана
лизе и стратегијског предвиђања - укључујући једну
интердепартманску анализу стратегијског ризика.
Криза и одбор за војно развијање требало би да бу
ду успостављени у немачком Бундестагу. Парламен
тарно учешће у одлукама о развијању требало би да
буде учињено флексибилнијим, нас пример ствара
јући мисије подложне опозивању, комбиноване са
ранијим учешћем законодавства извршном влашћу
и расзмене информација са савезничким законодав
ствима.
Да би боље информисала немачку јавност о теку
ћим безбедносним изазовима, Федерална влада би
требало да редовно подноси извештај о немачкој
безбедности Бундестагу. (р. 44)
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ВЕРСКИ РАТОВИ У XXI ВЕКУ?
–ПРОМ АШАЈ И ПОЛИТИЧК Е НАУК Е**
Сажетак
Најважнији задатак политичке науке је утврђивање
слабости које могу да доведу до разградње политичког по
ретка. Ратови су сигурно најважнији изазови са којим се
политички поретци сусрећу. Предвидети могуће ратове је
зато најважнији задатак политичке науке. Предвидети ра
тове значи утврдити шта их може изазвати. Општи став
политичке науке јесте да ратове не могу изазвати религи
је, јер су религије у стању одумирања. Овај текст показује
да је тај став политичких наука погрешан. Религије нису у
стању одумирања, напротив свуда се осећа њихово оживља
вање. Самим тим оживљене религије постају једaн од нај
важнијих извора политике. Како религије садрже и значајне
конфликтне капацитете постоји могућност да најважнији
узроци ратова у 21. веку буду религије. Тачније да се у овом
столећу суочимо са верским ратовима.
Кључне речи: политичка наука, промашаји, религије, верски
ратови, политички поредак.
У свом ауторском тексту бивши британски премијер
Тони Блер је рекао: ‘’Сваки дан можете прочитати текстове
о тероризму и насиљу учињеним због погрешног тумачења
*

Факултет политичк их наука, Беог рад.

** Овај рад рађен је у оквиру пројекта 179076. Пројекат подржава Министарство
просвете и науке Србије.
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вере. Неке су извршили недржавни актери, неке државни, а
све је у контексту поделе и сукоба због разлика у вери. Ово
је нова борба 21. века. Нећемо је добити осим ако се не буде
мо борили против њених корена, као и њених стравичних
последица.’’1 За сам крај своје анализе Блер каже: ‘’Постоји
реа лна опасност да верски сукоб замени идеолошки из про
шлог века.’’2 Ова два става важна су из више разлога, али
овде ћемо их подвући због два најважнија. Први је тај да их
је изрекао човек који је десет година водио Велику Брита
нију (1997-2007). Подсетимо се то је време када је Русија би
ла скоро на коленима и када се Кина тек дизала. Доласком
Владимира Путина 2000. године на чело Русије САД почињу
поново да добијају такмаца. Али је барем 4-5 година Вели
ка Британија била друга светска политичка сила, прва после
САД. Дак ле, Блер је био њен шеф у том периоду. Самим тиме
његови ставови су важни чак и ако су пог решни јер су креи
рали светску политику. Политику коју је Србија добро осе
тила на својој кожи, а осећа је и данас 2014. када пишемо ове
редове. Значи ако Блер каже да 21. век прети да се претвори у
век верских ратова онда са тим морамо рачунати било то тач
но или не. Дак ле став једног од водећих политчара света је да
су верски ратови потенцијална опасност за свет у овом веку.
Други разлог због кога су ове речи важне јесте да је то
што Блер каже, према свим голим оком видљивим чињени
цама, тачно. Тачно без икаквих емпиријских провера којих
такође има на претек. Из овога другог разлога проистиче и
трећи а то је да је политичка наука потпуно промашила у
својим предвиђањима по питању природе евентуа лних рато
ва који би се у овом веку могли догодити.
Преовлађујући став политичке науке односно полити
кологије по питању религија, који је још увек доминантан,
упркос ових отрежњујућих речи креатора светске политике
Блера, јесте да је религија друштвена појава која све више не
стаје и да ће сасвим нестати. Самим тиме верски ратови нису
могући јер неће бити вере.
1
2

Тони Блер, „Убијање у име Бога је трагедија», Данас,30. 1. 2014, стр. 15, Бе
оград http://www.danas.rs/danasrs/svet/globus/ubijanje_u_ime_boga_je_tragedi
ja.12.html?news_id=275356 (Доступно 4.2.2014.).
Исто.
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Да је то тако види се из структуре најважнијих поли
тиколошких удружења на свету и из наставних планова и
програма факултета и департмана за политичке науке. ИП
СА (Међународно удружење за политичке науке) основано
је 1949. године.3 Његову кичму у стручном смислу чине ис
траживачки комитети.4 Они су посвећени посебним полити
колошким дисциплинама и областима у складу са њиховом
развијеношћу. Самим тим и са интересовањем политиколо
га. Истраживачки комитет 43 посвећен је политикологији
религије. Ако истакнемо да је он основан тек 1999.5 године,
дакле 50 година после оснивања ИПСА јасно нам је колико
су политиколози били заинтересовани за истраживање овог
феномена.6 Слична је ситуација са ‘’Европским конзорцију
мом за политичке науке’’. Он је мање више кровна европска
организација за политикологију. И у оквиру њега је стална
група за проучавање односа религије и политике формирана
тек 2006.7У великој немачкој култури се та чињеница такође
потцењивала. Доказ за то је следећи у Дуисбургу је тек 1996.
године основан Институт за политикологију религије8 . Мото
института је веома симболичан: ‘’Ко не разуме религију не
разуме политику’’9. Ако је та информација тачна а овај ин
ститут формиран тек 1996. године онда то значи да Немци до
тада нису разумели политику, јер су потцењивали религију
као политичку појаву.
Слична је ситуација на департманима за политичке на
уке у свету. Како нам доступни подаци показују политико
логија религије као посебна научна дисциплина са посебним
предметом истраживања је у универзитетску наставу, по пр
ви пут у читавом свету ушла 1993. године на ФПН у Беог ра
ду.10 У поменутом Дуисбургу где је Институт за политиколо
https://www.ipsa.org/history/prologue (Доступно 4.2.2014. ).
http://www.ipsa.org/research-committees/aboutrc (Доступно 4.2.2014. ).
http://www.ipsa.org/research-committees/aboutrc (Доступно 4.2.2014. ).
http://www.ipsa.org/research-committees/rclist/RC433 (Доступно 4.2.2014. ).
6 Аутор ових редова је члан борда директора комитета 43 за политикологију ре
лигије. Цитирано на основу претходног навода.
7 http://www.ecpr.eu/StandingGroups/StandingGroupHome.aspx?ID=34 (Доступно
4.2.2014. ). Аутор ових редова је члан те сталне групе.
8 http://www.religionspolitologie.de (Доступно 4.2.2014. ).
9 Исто.
10 Miroljub Jevtic, „Political Science and Religion“, Политикологија религије, бр.
1/2007.
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гију религије основан 1996, настава из овог предмета се по
чела изводити тек 2004.11 На Институту за политичке науке
у Паризу, првом самосталном факултету за политичке науке
је као изборни премет уведена тек 2009. Ако се подсетимо
ставова Тонија Блера који нас упозорава да, ако буде ратова
у 21. веку да то могу бити пре свега верски ратови, онда нам
постаје јасно колико је изучавање узрока ратова важно. За
то што су ратови најважније политичке појаве које потпуно
ремете постојећи политички поредак и доводе га у питање.
Дакле, претпоставке политичких поредака су ратови који су
их створили. И нажалост, до сада су ратови били најважнији
креатори политичких поредака односно држава.
Према томе, ако у политичким наукама преовладава
став да ће религије нестати, јасно је да су и истраживања
религије као могућих узрока ратова била скоро не- посто
јећа. И то политиколози сада констатују. На пример Стивен
Кетл у часопису који ји издаје АПСА (Америчко удружење
за политичке науке) а штампа’’Кембриџ Џорналс12. У том ча
сопису који је на цењеној ИСИ листи пише да 2012. године
на читавој планети има ‘’екстремно мало’’ специјализованих
периодичних публикација који проучавају односе религије и
политике. И као изузетке истиче часопис ‘’Politics and Reli
gion”, који издаје АПСА, односно њена секција за ‘’Религију
и политику’’ и истоимени часопис на енглеском који издаје
‘’Центар за проучавање религије и верску толеранцију из Бе
ограда’’. Посебно је важно да Кетл признаје да је беог радски
часопис почео да се штампа годину дана раније од америч
ког, и то 2007, док је амерички почео да се појављује од 2008.13
Тиме Кетл признаје сасвим директно да је први часопис по
свећен политикологији религије на читавом свету почео да
се штампа 2007. у Беог раду.
Али ова чињеница није важна због тога да би се бео
градски политиколози религије хвалили да су први у свету.
11 Ian Innerhofer, „A Short Portrait of the Development of the ‘Political Science of
Religion’ in the German-speak ing Countries“, Политикологија религија, 1/2008,
вол. 2.
12 https://www.apsanet.org (доступно 21.2.2014) То је најстарије, најбројније и
најмоћније национално удружење за политичке науке на свету основано 1903.
13 Steven Kettell, „Has Political Science Ignored Religion?“, PS: Political Science &
Politics, Vol. 45, бр. 1/2012, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1049096511001752.
стр. 93-100.
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Нити је значајна да би се српска наука гордила што је пионир
у једној толико важној области научног истраживања.Ова
чињеница је важна јер потврђује претходно изнете ставове
да је политичка наука као таква потпуно занемарила рели
гију као политичку чињеницу. Самим тим занемарила је и
могућ утицај на изазивање конфликтних ситуација и ратова.
Али да се остало на томе проблем би био далеко мањи
него што јесте. Али није се остало на томе него се наставило
са ширењем идеја да религије постепено губе значај и да се
налазимо на прагу секуларне светске заједнице која ће зајед
нички градити цивилно друштво. Врло тачно је то изразио
француски аналитичар Мишел Онфре који је рекао: „После
маја ’68. стек ли смо утисак да смо прешли на цивилизацију
у којој више нема места за Бога нити за религију, у којој ју
деохришћанство није закон. Прешло се на нешто друго. А
онда је дошло до потпуно нове међународне геостратешке
конфигурације: до пада Берлинског зида, неуспеха либерал
ног социјализма с Митераном у Француској, а затим до атен
тата 11. септембра што је створило нове односе у свету. Од
тог тренутка политика се повлачи у корист религије и поно
во избијају сукоби цивилизација. Имамо блок јудеохришћан
ске цивилизације, Европу и Америку насупрот исламском
блоку. Натерани смо да бирамо између једног и другог – тј.
Џорџ Буш или Бин Ладен, Коран или Библија...“.14 Спомиња
ње 1968. године не значи да је та прича почела тек тада, већ
да је тада добила своју највишу форму. Како видимо све се
то променило после 11.9.2001. Овај догађај је деловао отре
жњујуће на светску политиколошку заједницу. Али је већ за
многе ствари било касно.
У протек лим деценијама, од времена институционали
зовања политичких наука као легитимне и самосталне уни
верзитетске дисциплине учињене су огромне штете. Ако по
кушамо да датирамо тај период, он почиње отприлике 1872.
године када је створена прва самостална академска институ
ција намењена проучавању политичких наука, јасно одвојена
од правних, филозофских и историјских катедри на којима
се до тада политичка наука највише проучавала. Та инсти
14 Нада Валчић-Лазовић, „Демократија је промашила циљ“, НИН, 30.4.2009, бр.
3044.
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туција се тада звала ,,Слободна школа за политичке науке’’ и
основана је у Паризу.15
Ова и све остале универзитетске институције које су
формиране по угледу на ову школу, било као самосталне ин
ституције, било као департмани и факултети политичких на
ука у оквиру западних универзитета следили су идеју фран
цуских просветитеља да улазимо у доба умирања религије.
Зато што је религија, како су они тврдили, последица еко
номске неразвијености и ниског степена образовања. Пре
ма француским просветитељима, када се економски услови
живота поправе и када људи стекну неопходно образовање,
постаће им јасно да је религија, а пре свега црква, непотреб
на и зато ће их одбацити.16 Самим тим, са тачке гледишта
тадашњих генерација политиколога, бесмислено је било про
учавати било шта што би могло да указује на везу религије
и политике. Зато у силовитом развоју политичких наука ко
ји је уследио после 1872. политиколози скоро да се нису ни
освртали на религију као могућу политичку чињеницу. Тако
политикологија религије као посебна дисциплина у оквиру
политичких наука није могла да се роди.
За разлику од политиколога неки други друштвени на
учници нису имали тако искључив однос према религији. Ту
пре свега мислимо на филозофе и социологе. У оквиру ових
наука формирале су се посебне дисциплине које су полазећи
од свог предмета истраживања проучавале религијски фено
мен. Тако су настале филозофија и социологија религије. Ту
је посебно важан случај социологије која се као самостална
научна дисциплина родила такође у 19-том веку. Тада је да
подсетимо Огист Конт популаризовао појам социологија ко
ји је био сасвим нов и кога је сковао Еманиел Жозеф Сјејес.17
Међутим, то што су социолози, за разлику од политиколога,
веома развили социологију религије као посебну дисципли
ну није много утицало на општеприхваћену чињеницу за
падне друштвене науке да је религија пред одумирањем. Сва
15 http://www.sciencespo.fr/node/1434 (доступно 21.2.2014.)
16 Погледати нпр. Paul-Henri Thiry, Baron d’Holbach, Christianisme dévoilé , Paris,
2006.
17 http://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel-Joseph_Siey%C3%A8s#Siey.C3.A8s_et_
la_sociologie (доступно 21.2.2014).
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западна друштва, са изузетком САД18, формирана су на том
принципу. Тако да се социологија религије све више сводила
на статистику која прати како се број религиозних у разви
јеним друштвима смањује од анкете до анкете наговештава
јући да ћемо једног дана имати потпуно атеизирано човечан
ство. Нормално увек мора да буде и било је изузетака који су
својим радом давали могућност за друкчије мишљење, али је
доминантна теза ипак била да религије умиру.
Грех друштвених научника, а посебно политиколога
због ове чињенице је утолико већи што су они имали избор.
Мада су се ставови о одумирању религије заснивали на ве
ома утицајним мислиоцима-француским просветитељима
и иним, било је и других великих, веома утицајних тумача
друштва и политике који су основано одбацивали тезе про
светитеља, говорећи да су оне пог решне. Политиколози су
дакле имали избор. Нису морали ништа да измишљају, мо
гли су да напросто узму и упореде оно што су говорили про
светитељи и оно што су говорили заговорници тезе да ре
лигија није чињеница које ће се друштво тако лако решити.
Али су политиколози догматски као у песми Арсена Дедића
‘’Одабрат ћеш горе’’, и заиста изабрали горе и пог решно ре
шење, француских просветитеља.
A имали су решење које се показало као боље. То реше
ње дао је такође француски мислилац, млађи од последњег
значајног просветитеља Русоа (1712-1778), односно Алексис
де Токвил (1805-1859). Токвил је нудио сасвим супротно об
јашњење постојања религије. Он каже: ‘’Филозофи 18. века
врло су просто објашњавали поступно слабљење вере. Вер
ски жар, говорили су, мора се гасити што се више увећава
слобода и просвећеност. Незгодно је само што се чињенице
не слажу с том теоријом“.19 Токвилова се тврдња, барем до
данас, показало као потпуно тачна.
Посебно је важно да је Токвил политиколозима показао
да се развој политичког система САД и америчке демокра
тије као онда најразвијеније у свету, остварио управо због
изванредне симбиозе са религијом. „Американци у својим
18 Мирољуб Јевтић, “Position of President and Religion within Political System of
USA”, Политикологија религије, бр. 2/2007, вол. 1.
19 Алексис де Токвил, О демократији у Америци, Издавачка књижарница Зорана
Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад, 2002, стр. 255.
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мислима тако потпуно поистовећују хришћанство и слободу
да је скоро немогуће постићи да замисле једно без другог...
Видео сам како се Американци удружују како би слали све
штенике у нове државе Запада и да би онде основали школе
и цркве; боје се да се религија не изгуби у тим шумама и да
народ који се тамо рађа неће бити исто тако слободан, као
онај из кога је произашао. Сретао сам богате становнике Но
ве Енглеске који су напуштали завичај да би отишли на оба
ле Мисурија или у прерије Илиноиса, да тамо ударе темеље
хришћанству и слободи... Мислите можда да ти људи делају
једино имајући у виду заг робни живот, али варате се: веч
ност је само једна од њихових брига. Кад испитујете те ми
сионаре хришћанске цивилизације, веома ћете се изненадити
што ће вам они често говорити о овоземаљским добрима и
што ћете наћи политичаре где сте веровали да видите само
вернике. ’Све су америчке републике међусобно солидарне‘
рећи ће вам они. ’Kaд би западне републике пале у анархију
или под јарам деспотизма, и републиканске институције које
цветају на обалама Атлантика биле би веома угрожене; у на
шем је, дак ле, интересу да нове државе буду побожне, да би
нам омогућиле да останемо слободни“.20
Све то политиколозима није било довољно. Опреде
лили су се за француске просветитеље и тешко пог решили.
Што је посебно важно и када су добијали безброј доказа да
нису у праву. Да религија све више постаје важна па и до
минантна политичка чињеница одбијали су да то признају
и као нојеви забијали главу у песак тврдећи да то нема везе.
Очигледне религијске манифестације у политици које су, чак
ишле дотле, да се политика апсолутно поистоветила са рели
гијом нису хтели да виде. А, ако су видели онда су говорили
да је то само изузетак који потврђује правило. Да ће све врло
брзо доћи на место, а религија престати да показује политич
ке капацитете и полако нестајати из живота људи.
Пример бивше Југославије је посебно важан. Мада све
тачне чињенице указују да су југословенске нације од Таба
новаца на граници Србије и Македоније до Беле Крајине на
граници Словеније и Хрватске религиозно профилисане21. Та
20 Исто, стр. 254.
21 Мирољуб Јевтић, „Верско и етничко у политичком животу Србије 19. века“,
Српска политичка мисао, бр. 3-4/2006.
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се чињеница поптуно занемарила. Рат који је 1991. избио у
Хрватској па се затим проширио на БиХ био је грађански по
форми а искључиво верски по суштини.22 Али то нико није
хтео да види. Било је безброј упозорења од анaлитичара који
су упозоравали на то. Најочигледнија ствар у том смислу је
сте питање језика ‘’етнички различитих нација’’ које су зара
тиле у Босни и Хрватској 1991-1995. Приликом суђења у Ха
гу, суд је, трудећи се да се представи као објективан, признао
све нације и језике са подручја Босне, Србије и Хрватске. Ме
ђутим, прилкиком првог суђења десило се да је преводилац
који требало да преводи оптуженом Србину био Хрват, да
кле преводио је хрватском варијантом. Оптужени, желећи да
ствар доведе до апсурда рекао је да не разуме преводиоца јер
он говори хрватски, а он као Србин то не разуме. Настала је
пометња. Судија је затражио стручно мишљење на катедри
за јужнословенске језике. После стручне консултације судија
је рекао да се процес настави и да оптужени савршено добро
разуме шта му преводилац говори.
Ми међутим овде нећемо инсистирати на случају Југо
славије који је ипак мали маргинални случај за светску поли
тику без обзира на велики публицитет. Ми ћемо овде пока
зати како је Запад радио и ради на своју штету која може да
доведе до верских ратова.
Када је дошло до масовних нереда на улицама Париза
2005. године, нереда који су се одвијали пред очима и уши
ма свих светских медија и када су сви видели да се ради ис
кључиво о револту муслимана. Дак ле никавог друго револта
није било него исламског, а француски медији су, у стилу нај
горе могуће Хитлерове и Енвер Хоџине цензуре, говорили да
се ради о социјалним нередима, изазваних економским про
блемима. Било би смешно кад не би било трагично да слика
која је 24 сата приказивала демонстранте није показивала да
се ти социјално угрожени демонстранти крећу на скупим мо
торима и користе најскупља комуникациона средства којима
су нереде усмеравали. Посебно је важно да су камере CCN,
BBC и све остале, укључују нормално пре свега француске,
показивали верске проповеднике намерно обучене у класич
22 Мiroljub Jevtic, “Confessional Element of Interethnic Conflict in Yougoslavia”, On
Religion in the Balkans, edited by Dragoljub Djordjevic,YUNIR and Ivan Hadjiski,
Nis and Sofia 2013.
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ну муџахединску одећу који су мегафонима усмеравали масу
сталним пок личима ‘’Алаху Екбер’’. Истим пок личима уз ко
је борци Ал Каиде убијају и гину широм света.23 Посебно је
важно да све до краја нереда ‘’објективни француски новина
ри и научници’’ нису смели да проговоре о стварној сушти
ни нереда. Нису смели, јер општа слика о којој се и данас, 9
година после поменутог догађаја у Француској и даље прича,
јесте како је мултикултурализам будућност и како је верска
хармонија загарантована за вјеки вјеков.
Посебно је занимљиво да је тадашњи немачки мини
стар унутрашњих послова Волфган Шојбле после, додуше
органиченог, преношења нереда на улице немачких градова
поновио да је економија тј. сиромаштво и недовољно знање
језика разлог што се странци нису адаптирали, вулгарно из
бегавајући да каже да су и у Немачкој то починили Турци и
Арапи, дак ле муслимани.24 И при томе заборављајући да ка
же да ти бунтовници у Француској боље говоре француски
од француских провинцијалаца. Јер говоре чистим париским
акцентом бољим од акцента којим говоре француски про
винцијалци. А француски су знали веома добро чак и њихови
родитељи који су из француских колонија, где је француски
скор свуда службени или у сталној употреби. Исто је стање и
у Немачкој, јер су демонстранти друга генерација школована
у немачким школама.
Слично се Запад понаша широм земљине кугле. Иден
тична ситуација се десила и на другом крају света у Аустра
лији. Све се то десило скоро истовремено у децембру 2005.
када је на сиднејској плажи дошло до нереда у коме су се
сукобили омладинци арапског порек ла и англофонски бели
Аустралијанци. Извештаји који су отишли у етар говорили
су о међурасним сукобима, што је опет напредак у односу на
вести из Париза. Али су сви, и у овом случају, видели да то
уопште није тачно. Да су нереди расни ваљда би прво место у
њима припало аустралијским црнцима Абориџинима. Каме
ра је опет као у Паризу демантовала ту слику. Јер су многи од
учесника на муслиманској стани били белци тј. прави бели
муслимани из Сирије и Либана где је број муслимана Арапа
23 Мiroljub Jevtic, Bosnia in Paris, http://www.serbianna.com/columns/jevtic/013.
shtml (доступно 21.2.2014).
24 Исто.
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са белом кожом веома велики. Знатан број њих се доселио у
Аустралију. На срамоту такозваним слободним медијима об
јављено је да су расни нереди последица тензија ‘’подстакну
тих анти-муслиманским осећањима због 11. септембра 2001...
смртоносним бомбардовањем на индонежанском острву Ба
ли, где је убијено 202 људи, укључујући 82 Аустралијанца у
октобру 2002.’’25 На крају самог текста се констатује: “Нереди
подсећају на сукобе који су пре три недеље, 27. октобра, поче
ли у предг рађима Париза...у заједницама са много имиг рант
ске и муслиманске популације.“26 Тако се на крају неопрезно
шћу извештача поткрала истина која иначе због политичке
коректности не сме да се искаже.27
Али врхунац прикривања истине, која може да доведе
до верских ратова у 21. веку јесте 11.9.2001. Тај догађај од та
да до данас пресудно утиче на спољну политику САД. Под
сетимо, ради се свима познатом нападу на Куле близнакиње
у Њујорку и зграду Пентагона у Вашингтону за коју Америн
каци оптужују организацију Ал-Каида и њеног тадашњег
шефа Осаму бин Ладена. Дак ле, иако нема никаквог спора да
се Ал Каида представља као организација која се искључи
во бори за исламске циљеве и која нема никаве друге идеа ле
осим верских, Американци желе да докажу да то са исламом
нема никакве везе. Тако испада да администрација САД бо
ље од Бина Ладена зна шта Ал-Каида хоће. Што би, да поно
вимо, било смешно да није трагично.
Да је то заиста тако види се из службеног саопштења ко
је је Министарство иностраних послова САД објавило после
11.9. Тамо се цитирају речи Бина Ладена: ‘’Бог је благословио
групу авангардних муслимана, узданицу ислама да униште
Америку.»28 После овако јасног става шефа Ал-Каиде аме
ричко министарство иностраних послова каже: «Сједињене
државе не признају такву ствар каква је исламски тероризам.
Чланови Ал-Каиде су једноставно терористи и криминалци,
25 Погледати нпр .http://news.yahoo.com/s/ap/20051213/ap_on_re_au_an/Austra
lia_racial_unrest_21
26 http://www.iris.org.il/blog/archives/756-Australian-Race-Riots-Reaction-to-Yearsof-Arab-Gang-Harassment.html (доступно 21.2.2014).
27 Мирољуб Јевтић, „Политкоректност и екст ремизам“, Свободнаја мисл, бр.
7-8/2006 (1569) Москва.
28 The Network of Terrorism, Produced by the U.S. Department of State, недатирано,
стр. 8.
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ништа више. Они цинично настоје да искористе ислам да би
прикрили свој убилачки прог рам, који није ништа мање него
напад на вредности цивилизације и само човечанство.»29
На овакву тврдњу оних који су најодговорнији за спољ
ну политику САД човек само може да зачуђено запита: да ли
је могуће да ико номалан може да мисли да Американци не
муслимани боље знају шта је ислам од оних који кроз ислам
и за ислам живе? Уосталом, чак и кад би та оцена била тачна,
шта она вреди кад тај ислам за који Стејт департмент каже
да је прави не прихватају муслимани. Дак ле, они којих се су
штина ислама највише тиче. Чак и када би то била пог решна
интерпретација неког идеа лног ислама. Шта немуслимани
имају од тога, када се такав ислам не налази нигде у пракси?
Дакле чак и кад би део муслимана прихватао америчко тума
чење оно би обавезивало само те муслимане. Ајмана ал Зава
хирија, садашњег првог човека Ал-Каиде ови ставови САД о
исламу не занимају. За њих је ислам оно што каже Бин Ладен
. И то је ислам са којим се мора рачунати. Јер свуда пресудно
утиче на светску политику. Према томе расправа да ли је ин
терпретација ислама који проведа Ал-Каида права је теориј
ски важна, али она ништа не мења у пракси у којој постоји и
таква варијанта ислама. Варијанта која је веома јака и са тим
се суочавамо сваки дан.
Ваљда је свима јасно колико је она јака. Она разара
Ирак, Сирију, Либију, Нигерију, Пакистан, узнемирава Ин
дију, онемогућава стабилизацију ситуације у Египту, прети
безбедности Русије и даље наставља да угрожава САД. Ваљ
да је свима јасно да све то не би могло да се дешава да ови
људи на овако широком и густо насељеном простору не би
могли да тако успешно делују да их овако или онако не по
држава више стотина милиона људи. Не сви, али више сто
тина милиона барем окреће леђа у току њихових акције и
успорава истражне радње полицијских органа који покуша
вају да их зауставе. Колико се Американци варају у својим
проценама најбоље показује податак да они муслимани ко
ји данас осуђују Ал- Каиду сутра говоре скоро исто што и
она. Тако да САД не знају са ким могу да рачунају. Зато се
у акцији лова на Бин Ладена и нису могли ослонити на па
29 Исто, стр. 18.
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кистанску обавештајну службу, јер маса људи у њој ради за
Ал-Каиду. Као посебно карактеристичан пример дволичног
понашања наводимо речи шејха Јусуфа ал–Карадавија, кога
поменути материјал Стејт дипартмента цитира као доказ да
је Бин Ладен искривио ислам: ,,Ислам, религија толеранције,
високо поштује људску душу и сматра напад против невиних
људских бића великим грехом… Ја сам категорички против
муслиманског повезивања са тим нападима. Ислам никад
не дозвољава муслиману да убија невине и беспомоћне.”30 А
само три године касније, тај исти Карадави у интервјуу за
BBC, вели: ,,Ислам дозвољава да жртвујете свој живот и сво
ју душу да препречите пут своме непријатељу, уколико ће
то нанети штету непријатељу, чак и ако изазове само страх
у њему, пољуља његов морал и унесе у њега страх од мусли
мана.”31
Политичка наука је нажалост само следила овакве ста
вове политичара. Уместо да, што јој је задатак, просто слика
оно што се догађа на терену и тиме покаже да религија може
да буде веома велики узрок неразумевања међу људима, она
је ту слику негирала и улепшавала. Уместо да покаже да се
религије разликују и да свађалачки капацитети и ратни по
тенцијали у њима нису исти, те да неке религије више него
друге могу да изазивају сукобе, политичке науке и политико
лози су то исто као и политичари прикривали. Тако су науч
нике претварали у идеологе и политичке комесаре.
Томе су главни тон давали амерички политиколози, од
којих се очекивало управо супротно. Мада поседује безброј
факултета и департмана за политичке науке и највише сред
става америчка политичка наука и политиколози су следили
идеју политичке коректности. Најсигурнији доказ у том сми
слу је књига Френсиса Фукујаме ,,Крај историје и послед
њи човек.’’32 Он је у тој књизи која је само развијенија форма
истоименог чланка најавио да ће либерални капитализам по
бедити и да ће све земље света прихватити либерални систем
вредности . Стога ће све религије и расе нестати у свеопштем
братству либералног политичког поретка. Фукујамине иди
30 The Network… исто, стр. 2.
31 Новости, Београд , 9.7.2004, стр. 13.
32 Френсис Фукујама, Крај историје и последњи човек, ЦИД, Подгорица, 1997.
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личне идеје су се као мантра понављале у радовима полити
колога и као такве представљале главни разлог што се читав
свет обрушио на Србе у СФРЈ и наметнуо им овако тешке по
разе. Јер су Срби представљени као један од последњих реме
тилачких фактора који успоравају то што Фукујама описује.
Када су се појавиле тезе које су Фукујамине ставове до
веле у питање, каква је била теза Самјуела Хантингтона о
могућем сукобу цивилизација33, политиколози су се обруши
ли на, у основи тачне анализе Хантингтона. Он се суочен са
тим отпором почео повлачити због озбиљних проблема које
је имао у оквиру политиколошке заједнице САД, али и због
великих притисака од стране администрације.
Када је 11.9. показао колико је Хантингтон у праву ис
крсао је велики проблем. Кредибилитет огромне већине по
литиколога је био доведен у питање.34 Видело се оно што смо
већ рек ли, да су они писали оно што се од њих очекивало,
као и Фукујама, а не оно што се стварно одвијало на терену.
Међутим, упркос огромним притисцима свакодневних
догађања политиколози и њихови политички ментори су на
ставили са старом мултикултурном причом у коју су уло
жили свој интелектуа лни и огромни финансијски капитал.35
Жртва тога била је пре свега истина, али су жртве такве по
грешне и лажне науке и политике постали и многи народи.
Најкарактеристичнији пример у 20. и 21. веку је српски на
род., који и даље бива изложен дробљењу и уништавању због
тих погрешних теорија. Чак и кад су политичари и политико
лози приморани чињеницама почели да признају да су тезе о
крају идеологија, а пре свега религија, утопија, притисци на
земље као што је Србија нису престали нити престају.
Чињенице су ипак натерале одговорне да барем мало
размисле куда све то води. Најкарактеристичнији пример
довођења у питање званичне политике цивилног и мулти
33 Самјуел Хантингтон, Сукоб цивилизација и преобликивање светског поретка,
ЦИД, Подгорица, 2000.
34 Аутор ових редова је од почетка своје истрађивачке каријере заступао ста
вове које је Хантингтон саопштио у својој књизи. Већ наш магистраски рад
‘’Исламско схватање рата и улога Исламске конференције у очувању мира’’,
Правни факултет, Београд, 1984. истицала сличне тезе које је касније истицао
Хантингтон.
35 Мирољуб Јевтић, „Мултикултурно друштво и религија“, Српска политичка
мисао, бр. 3/2011.

190

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 2/2014, год. X vol. 20

стр. 177-197

културног друштва и политичке науке која је то форсирала
као највећу могућу истину јесу временски усклађени насту
пи шефова три најзначајније земље ЕУ: Немачке, Енглеске
и Француске. Прва је наступила премијер најјаче земље ЕУ
Ангела Меркел. Он је рек ла: „Покушаји да се у Немачкој из
гради мултикултурно друштво су потпуно пропали.“36 Сви
су знали да је она то рек ла мислећи пре свега на ислам. За
то је, због шока који је та изјава изазвала јер је рушила вла
дајућу ,,мулти-култи’’ доктрину, морао да реагује председ
ник Немачке Кристијан Волф који је признао да Меркелова
мислила на ислам, истичући да је ислам део Немачке као и
јудаизам и хришћанство.37 Меркелова је то изјавила октобра
2010. године. Недуго затим и председник британске владе се
изјаснио по том питању. Британски премијер Дејвид Камерон
рекао је данас да се мултикултурализам у Британији показао
неуспешним и да би га требало заменити јасним осећајем на
ционалног идентитета који је отворен за све. На кога је шеф
владе Камерон мислио види се из следећег цитата: „Онда је
најавио оштрији став према групама које промовишу ислам
ски екстремизам, наговестивши да ће бити смањена издва
јања из државне касе муслиманским организацијама које не
чине ништа да би се супротставиле екстремизму.“38
И на крају дошла је изјава треће најважније земље у
ЕУ- Француске. Председник Француске Никола Саркози је
10.2.2011.39 казао такође да је мултикултуларизам у Францу
ској пропао, исто оно што је 5 месеци пре њега рек ла Мерке
лова. И Саркози је као и Камерон био изричит истичући да се
мора створити „француски ислам а не ислам у Француској.“40
Али они који су помисили да ће ова заједничка акција три
најмоћнија функционера ЕУ довести до промене политике а
самим тим и политичке науке, грдно су се преварили. Упр
кос истицању да је мултикултурализам мртав у својим су зе
мљама наставили са мултикултурном политиком. Идентич
но су наставили да се понашају и политиколози. И дан-данас
36
37
38
39

Исто, стр. 18.
Исто.
Танјуг, 5. 2. 2011.
http://www.english.rfi.fr/france/20110228-fillon-warns-against-islam-debate (до
ступно 1. 3. 2011.)
40 Исто.
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највећи број радова који се баве политичким последицама
религија говоре о томе како су све религије исте. И да у осно
ви у религијама није могуће тражити узроке потенцијалних
сукоба. Али се ипак отишло корак даље. Ако се код религија
ипак види нешто што може да ремети међуверски мир, онда
је то злоупотреба вере за које сама догма у свом чистом виду
није крива.
Какве то политичке последице има нaјбоље се види из
изјаве коју је 18.2.2014. дао Франсоа Оланд, човек који је на
месту председника републике сменио поменутог Сaркозија.
Приликом посете париској џамији где је одао почаст због
70.000 муслимана који су погинули у француској војсци у
Првом светском рату и 16.000 погинулих у другом Оланд је
казао: ,,Ислам је у потпуности компатибилан с француским
вриједностима, а овим изражавам поштовање према погину
лим војницима и према цијелој нацији. Нико никада не смије
да буде жртва малтретирања и расизма због своје вјероиспо
вести.»41
Оставимо сада по страни процену о компатибилности
ислама са француским вредностима, него узмимо само у об
зир чињеницу да је ово изговорио најодговорнији човек др
жаве чија се реч слуша а наредбе извршавају. По овоме ислам
је овакав-какав је у складу са француским правним порет
ком и начином живота. Али само три године раније Оландов
претходник Саркози рекао је нешто сасвим супротно. А и
његова реч се морала поштовати. Проблем је очигледан. Или
Оланд или Саркози нису у праву. Исти ауто не може у истом
моменту ићи из Параћина и за Ниш и за Беог рад. Овде се де
шава управо то. Француска не зна шта хоће. И није уопште
битно ко је у праву, већ је битно то да таква политика води
земљу у пропаст. То најбоље показује у каквој се конфузији
налази Запад који не зна шта хоће.
У истој таквој конфузији се налазе и његови политико
лози. Они су до Саркозија писали само овако како се свиђа
Оланду.42 После Саркозија су се мало замислили, али нису
41 „Оланд одао почаст муслиманима“, Вијести онлине, 18.02.2014, http://www.
vijesti.me/svijet/oland-odao-pocast-muslimanima-clanak-179997 (доступно 1.
3.2011.).
42 Осим ретких изузетака нпр. Alexandre Del Valle, Guerres Contre l’Europe, Bo
snie-Kosovo-Tchétchenie. Edition des Syrtes, Paris, 2000. или Jean-Pierre Peron
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мењали ставове. Сад их је Оланд охрабрио да пишу као и до
сада. Зато није чудо што је генерални став политичке науке
да она сада сматра да је религија ипак занемарљива политич
ка чињеница, зато је предмет Религија и политика уведен у
наставни план Института за политичке студије, о чему смо
раније говорили. Али, колико је то важно види се из податка
да је у питању изборни предмет. И чак и сада се сматра да
религија не може изазавати ратове, како нам горе сугерише
службени материјал Стејт департмана о суштини 11.9.43
Због свега тога јеретички звуче речи Тонија Блера, које
су и биле повод за овај текст. Тони Блер сада у улози слобод
ног стрелца каже нешто сасвим друго. А то потпуно проти
вуречи политици коју је водио док је био премијер. Тиме про
тивуречи и изјави Франоса Оланда који је један од главних
европских партнера његове земље.
Зато није чудо што поменути Стивен Кетл каже да је по
литичка наука игнорисала религију. То игнорисање је резул
тирало промашајима политиколога у анализи потенцијалних
ратних капацитета религија. Зато звучи похвално за српску
политикологију што Кетл констатује да је часопис Полити
кологија религије који се штампа у Београду , по датуму по
стања први часопис у свету посвећен тој науци.44 Истовреме
но цитира: ‘’веза између религије и политике је тек ту скоро
изникла као нова наука у свету политичких наука.’’45
За сам крај текста наводимо суштински важне Блерове
речи: ‘’Екстремисти оправдавају убијање у име Бога. Ово је
срамотно первертирање вере.’’46 Зашто су ове речи суштин
ски важне? Зато што Блер, оно што види и оно против чега би
с правом да се бори, покушава да протумачи на начин који је
управо и онемогућио успешну борбу против верског екстре
мизма. Он категорички полази од става да они који убијају
у име Бога, на основу верског учења на које се позивају, на
cel-Hugoz, Le radeau de Mahomet, Lieu Commun, Paris, 1983.
43 Поглeдати нпр. једног од најпризнатијих француских стручњака за политички
ислам Olivier Roy, The failure of political Islam, Harvard University Press, Cam
bridge, Mass., 1994.
44 Steven Kettell, исто.
45 Miroljub Jevtic, “Political Science and Religion“, Politics and Religion 1/2007,
Vol. 1, Belgrade, стр. 63. Овде цитирано према Steven Kettell, исто.
46 Тони Блер, исто.
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то немају права. То би требало да значи да он толико познаје
религије да може бити сасвим сигуран у тачност својих ре
чи. Ако погледамо његову биог рафију видимо да је студирао
право, а да се никад темељно није бавио религијама,47 осим
тиме да је био импресиониран неким англиканским свеште
ником који му је пробудио интерес за верска питања. И исто
тако да је религиозан на хришћански начин.48 Али хришћан
ство је једна религија, а не све религије. Да би се донела та
ко категоричка оцена морају се познавати све религије. А не
види се из биог рафије да је проучавао њихове оригиналне
изворе. Он поступа као Махатма Ганди који је рекао ‘’нена
сиље је суштина свих религија.’’49 Али када су Гандија пи
тали да ли је Бхагавад-Гита, света књига хиндуизма, извор
његове праксе ненасиља Ганди је рекао: He... Нови завет ме је
научио вредностима пасивног отпора. Када сам читао ,,Бесе
ду на гори’’, такве стихове као што су ‘He чини зло’ и ‘Ко те
удари по десном образу обрни му и други’ или ‘Љубите не
пријатеље своје, благосиљајте оне који вас куну, чините до
бро онима који вас мрзе,молите се богу за оне који вас гоне’
нашао сам потврду своме мишљењу тамо где сам га најмање
очекивао. Гита је продубила моја убеђења, а Толстојево ‘Цар
ство небеско je у теби’ дало им је коначан облик.”50 Зашто је
то тако најбоље показује индијска света књига Гита. Она је
управо супротно од онога што тврди Блер, односно дозвоља
ва убиство и сматра га чак веома богоугодним, нормално под
одређеним условима, а не увек. Нпр, ,,човек се рађа у складу
са животним делатностима и пошто заврши са једним терми
ном вршења делатности, приморан је да умре да би се родио
за следећи. На тај начин, круг рођења и смрти се окреће један
за другим без ослобођења. Овај круг не подстиче непотреб
но убијање, клање и рат. Али у исто време насиље и рат су
неизбежни чиниоци у људском друштву ради одржавања ре
да и закона.’’51 Или: “Свако ко ради у савесности Крсне под
упутством Над-душе или Врхунске божанске личности чак и
http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Blair#Education
Исто.
Ово је натпис на Гандијевом споменику у блоку 45 на Новом Беoграду.
Цитирано према: Душан Симић, Ганди, Народна књига, Београд, 1984. стр.
46.
51 Бхагавад-Гита каква јесте, Гаруда Загреб, недатирано, стр. 62.
47
48
49
50
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ако убија уствари то не чини. Ако војник убије по заповести
вишег официра није подложан пресуди, али ако убије по вла
ститом нахођењу сигурно ће бити осуђен према закону.”52 Рат
ће се према Гити вође водити за освајање света.’’“Дужност
кшатрије је да заштити грађане од свих врста потешкоћа и
због тог разлога треба да примени насиље у одговарајућим
случајевима ради реда и закона. Зато је његов задатак да по
беди војнике непријатељских краљева и тако помоћу рели
гиозних принципа завлада читавим светом.”53 Према томе
јасно је да на основу ставова Гите убијање људи под одређе
ним условима није ,,срамотно первертирање вере’’, како каже
Блер. Већ је управо права вера. А забрана убијања када се за
то стекну услови била би управо, то што Блер вели, первер
тирање религије. Дак ле, својим текстом Блер чини две ства
ри: једну добру, другу лошу. Добра је јер указује да верски
ратови могу бити ставрност 21. века и тиме лупа шамар по
литиколозима који у свом огромном броју то нису предвиде
ли. А лоша јер опет указујући, да ако се то деси онда то није
религија већ первертирање вере, саветује политиколозима да
опет фалсификују чињенице из страха да не буду оптужени
од свемоћних политичара за верску нетолеранцију.
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Miroljub Jevtic
RELIGIOUS WARS IN XX1 CENTURY 
- FAILURES OF POLITICAL SCIENCE
Resume
The most important task of political science is to determine
weaknesses that may cause degradation of the political systems.
Wars are certainly the most important challenges that face poli
tical systems .Because of that, anticipate possible wars is most
important task of political science. Anticipate wars means to de
termine what can cause those wars . The general attitude of poli
tical science is that religions cannot cause wars, because religi
ons are ready to disappear. This article shows that this attitude
of political science is wrong . Religions are not dying, contrary
everywhere we see their revival. Therefore revitalized religion
become one of the most important factor of politics. Having in
mind that religions contain significant conflict capacities it exists
possibility of transformation of those capacities into religious of
wars in the 21st century.
Keywords: Political Science, Mistakes, Religions, Religious Wars,
Political Systems.

Овај рад је примљен 18. маја 2014. године а прихваћен за штампу на
састанку Редакције 18. јула 2014. године.
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КАД ПРЕДНОСТИ ПОСТАНУ
НЕДОСТАЦИ: ПРИМЕР
ЗАЈЕДНИЧКЕ ВАЛ УТЕ – ЕВРА
Сажетак
У раду се анализира утицај заједничке валуте – евра на
кризу Европске монетарне уније. Имајући у виду да се ком
плексност кризе у евро зони огледа у узајамном прожимању
више облика криза, неопходно је сагледати и њиховe зајед
ничке одлике са циљем да се укаже на један од најважнијих,
ако не и најважнији аспект европске кризе – органску кризу
самог евра. Коришћењем аналитичко-синтетичког присту
па, критички су разматране раније потврђене предности
увођења евра са циљем да се покаже у којој мери су те пред
ности постале недостаци. Анализа дугорочног тренда ко
ришћена је за адекватну интерпретацију макро-економских
и финансијских индикатора, док је синтеза постојеће ли
тературе коришћена у циљу потпоре ауторовог критичког
разматрања. Увођење евра је директно и индиректно допри
нело конвергенцији цена финансијских актива и значајном
повећању прекограничног финансирања у оквиру евро зоне.
Међутим, конвергенција цена финансијских актива и пози
тивна перцепција инвеститора прикривала је или умањивала
стварне ризике који се базирају на економским фундамен
тима, што је у крајњој линији имало за резултат погорша
ње биланса банака, тј. инвеститора, на једној страни, те
*

Стручни сарадник за сарадњу са велик им правним лицима, Еуробанк АД
Беог рад.
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западање у дужничку кризу земаља примаоца капитала, на
другој страни. Такође, увођење евра имало је значајан утицај
на додатно повећање економског дисбаланса између зема
ља чланица евро зоне. Кроз додатни раст интра-регионалне
размене захваљујући заједничкој валути, неке чланице моне
тарне уније додатно су погоршале своју платно-билансну
позицију. Наиме, повећани прекогранични прилив капитала
услед ниских каматних стопа имао је делимичан утицај на
раст реалних зарада, раст инфлације и реалну апресијацију у
земљама примаоцима капитала, чиме je додатно угрожeна
њихова платно-билансна позиција и конкурентност.
Кључне речи: заједничка валута, криза, евро зона, прекогра
нични токови капитала, финансијска интегра
ција.
Заједничка валута евро уведена је у оптицај са пуно оп
тимизма у погледу даље интеграције земаља Европске уније.
Монетарна унија значила је не само следећи корак ка дубљој
интеграцији њених чланица већ и историјску прекретницу
у даљем развоју Европске уније. Као основна предност уво
ђења заједничке валуте истицано је будуће побољшање еко
номских перформанси земаља евро зоне што је у крајњој ин
станци требало да води ка већој макроекономској стабилно
сти и бољој ефикасности заједничког тржишта. Међутим, са
избијањем кризе у евро зони почело је преиспитивање основ
них постулата Европске монетарне уније (ЕМУ), а самим
тим и заједничке валуте која представља њену окосницу.
Криза евро зоне јесте комплексан феномен с обзиром
да представља мултипликацију различитих криза које су у
крајњој инстанци довеле до дужничке кризе појединих зе
маља. На једној страни, криза у Грчкој најприближније по
тврђује хипотезу о дугорочној неодрживости финансирања
потрошње, тј. трговинског дефицита и буџетског дефицита
путем екстерног задуживања. На другој страни, криза у Ир
ској органски кореспондира са хипотезом финансијске не
стабилности и класичном банкарском кризом. Пуцање тзв.
“балона цена” на хипотекарном тржишту, који је у претход
ном периоду настао услед експанзије јефтиних хипотекар
них кредита, нужно доводи до губитака у банкарском секто
ру и кризе финансијског система. Иако је криза најпре избила
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у наизглед малој земљи попут Грчке, захваљујући contagion
ефекту, криза се брзо проширила и на читаву ЕУ доводећи у
питање опстанак саме ЕМУ и озбиљно преиспитивање даље
судбине заједничке валуте.
Криза у Европској унији је у крањој инстанци еска
лирала фундаментални проблем унутрашње неравнотеже у
оквиру саме Уније који се огледа у значајном дисбалансну
економских перформанси између земаља чланица. Полазе
ћи од основне поставке да је криза Европске уније у основи
комбинација кризе неравнотеже платног биланса и банкар
ске кризе, која је ескалирала у дужничку кризу, кризу кон
курентности и валутну кризу, неопходан је критички осврт
на потенцијалну улогу заједничке валуте у настанку кризе.
Чланак ће бити подељен у две целине. У првом делу, аутор ће
се осврнути на ефекте увођења заједничке валуте на финан
сијску интеграцију, док ће други део бити посвећен ефекти
ма заједничке валуте на економску интег рацију. Утицај евра
на финансијску интег рацију биће анализиран кроз конвер
генцију цена државних обвезница и интензитет прег ранич
них токова капитала, док ће се утицај заједничке валуте на
економску интег рацију анализирати кроз интра-регионалне
трговинске токове. Закључује се да је увођење евра допри
нело занемаривању фундаменталних ризика у процесу инве
стирања и кредитирања што је резултирало у лошим финан
сијским пласманима и погоршању биланса банака на једној
страни, док је на другој страни овакав сценарио допринео
прекомерном задуживању појединих земаља. Такође, осим
што прекогранични токови капитала превазилазе обим тр
говинских токова унутар евро зоне, интензивирање капитал
них токова имало је за последицу и продубљивање разлика у
конкурентности између чланица евро зоне.

1. Финансијска интеграција и проблеми са
интра-регионалним токовима капитала
У економској и финансијској литератури се као основ
ни показатељи нивоа финансијске интег рације углавном на
воде конвергенција цена финансијских актива и интензитет
прекограничних токова капитала (cross border capital flows).
Увођење заједничке валуте доприноси јачању финан
сијске интег рације, пре свега, кроз елиминисање валутног
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ризика и смањење трансакционих трошкова. Током 90-тих
година прошлог века, валутни ризик био је једна од најзначај
них компоненти интра-регионалног, тј. интра-ЕУ тржишног
ризика, и то нарочито код дугорочних уговора.1 Додатно, то
ком 90-тих година валутни ризик био је значајан ограничава
јући фактор за инвеститоре.2
Осим елиминације валутног ризика, увођење зајед
ничке валуте доприноси јачању финансијске интеграције и
кроз смањење трансакционих трошкова. Смањење трансак
ционих трошкова има значајну улогу у поспешивању капи
талних токова јер ће, због нижих трансакционих трошкова,
инвеститори радије бирати еурски деноминоване активе
уместо не-еурских актива. Са елиминацијом премије за оче
кивани валутни ризик, уз додатно смањење трансакционих
трошкова, на финансијским тржиштима долази до конвер
генције цена финансијских актива. У смислу портфолио оп
тимизације од стране инвеститора овако уједначене активе у
погледу цена и ризика могу постати лако заменљиве једна за
другу. Као што је Лејн (Lane) истакао, заједничка валута ути
че на изједначавање приноса еурски деноминованих актива
чинећи их на тај начин субститутима.3
Осврнућемо се на анализу коју су спровели Курдасие,
Николас и Филип Мартин (Coeurdacier, Nicolas, and Philippe
Martin). Према њиховом истраживању, увођење евра је имало
утицај и на трансакционе трошкове и на трошкове субститу
ције. Они су у свом раду идентификовали два основна ефекта
финансијске либерализације: унилатералну и преференци
јалну либерализацију. Резултати до којих су ови аутори до
шли показују да су трансакциони трошкови код инвестира
ња у еурске обвезнице мањи за 17%, док су ови трошкови код
држања осталих еурских актива мањи за 14%. Ово смањење
трошкова важи за инвеститоре који долазе из трећих земаља,
тј. земаља изван евро зоне и представља ефекат унилатерал
1
2
3

Giorgio De Santis, Gerard Bruno, Pierre Hillion, “Portfolio Choice and Currency
Risk Inside and Outside the EMU”, Swedish Economic Policy Review, no 6, 1999,
pp. 87-116.
Jean-Pierre Danthine, Francesco Giav azzi, Ernst-Ludwig Von Thadden, “European
financial markets after EMU: a first assessment”, National bureau of economic re
search, no 8044, 2000.
Philip R. Lane, “The real effects of European monetary union”, The Journal of Eco
nomic Perspectives, vol. 20, no 4, 2006, p. 47-66.
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не финансијске либерализације. Међутим, за инвеститоре из
саме евро зоне постоји и додатно смањење трансакционих
трошкова од 10% до 17% код држања осталих еурских акти
ва, док је инвестирање у еурске обвезнице јефтиније за 27%
до 30%. С обзиром да се овај ефекат односи на инвеститоре
из евро зоне, овакав додатни ефекат индентификован је као
ефекат преференцијалне финансијске либерализације. Тако
су поменути аутори израчунали да се укупан ефекат за инве
ститоре у оквиру евро зоне огледа у јефтинијем држању еур
ских обвезница за 150%, док је уштеда код држања осталих
еурски деноминованих актива око 45%.4
Прекогранично кретање капитала представља други
аспект финансијске интег рације. Према Европској централ
ној банци, интензивирање преког раничних токова капита
ла има неколико позитивних ефеката.5 Прво, преког ранично
кретање капитала омогућује поделу ризика између земаља.
Друго, прилив јефтиног страног капитала позитивно ути
че на инвестиције, повећање производње и економски раст.
Треће, стране инвестиције позитивно утичу на раст продук
тивности у земљи домаћину и кроз трансфер знања. Четврто,
прекогранично кретање капитала има и индиректне синер
гетске ефекте који произилазе из кумулативног јачања кор
поративне и финансијске дисциплине на националном и за
једничком нивоу.
Увођење евра имало је директан утицај на повећање
прекограничних токова капитала у оквиру евро зоне, пре
свега, кроз елиминисање валутног ризика, смањење тран
сакционих трошкова и смањења каматних стопа, али и кроз
хармонизацију политика. Бланк и Буш (Blank and Buch) су
применом гравитационог модела у анализи међународних
токова капитала потврдили да постоји значајан позитиван
утицај евра на преког раничну дистрибуцију банкарских ак
тива. Курдасие и Мартинси (Coeurdacier and Martinсу) такође
дошли до резултата да је евро имао значајан утицај на раст
прекограничног финансирања у оквиру евро зоне.6 Увођење
4
5
6

Nicolas Coeurdacier, Philippe Martin, “The geography of asset holdings: Evidence
from Sweden”, SverigesRiksbank Working Paper Series, No 202, 2007.
Euro Area cross-border financial flows, ECB Monthly bulletin, February 2012.
Blank, Sven, Claudia M., Buch, “The euro and cross-border banking: evidence
from bilateral data”, Comparative Economic Studies, vol. 49, no 3, 2007, pp. 389-
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јединствене банкарске лиценце 1989. године кроз другу бан
карску директиву је довело до конвергенције у финансијском
законодавству и регулацији у свим земљама чланицама уни
је, док је са увођењем евра 1999. године обезбеђен и додатни
подстицај финансијској интег рацији кроз елиминацију ва
лутног ризика.7 Осим тога, јачању финансијске интег рације
допринела су и спајања, тј. мерџери и аквизиције у банкар
ском сектору.8

1.1. Конвергенција цена финансијских актива
– случај државних обвезница
С обзиром да су државне обвезнице по много чему спе
цифичне у односу на друге финансијске активе, у литерату
ри се сусрећу објашњења да, због постојања премије која се
базира на фундаменталним ризицима, државне обвезнице
не могу постати перфектни субститути у оквиру евро зоне
па самим тим постоје разлике у приносима чак и код групе
најквалитетнијих издаваоца обвезница услед ризика ликвид
ности који се при том мења у зависности од тржишне сег
ментације.9 Додатно, финансијска интег рација као последица
увођења евра има за последицу смањење простора за дивер
зификацију ризика.10
Међутим, увођење евра не само да је имало ефекте на
конвергенцију цена државних обвезица у оквиру евро зоне,
већ је та конвергенција отпочела још у годинама припрема
за увођење заједничке валуте. На основу званичних стати
стичких података које објављује Еуростат11, каматне стопе
на државне обвезнице са роком доспећа 10 година показале
су знатну дивергенцију још у периоду припреме за увођења
410.
Franklin, Allen, Thorsten, Beck, Elena, Carletti, Philip R. Lane, Dirk Schoenmaker,
Wolf Wagner, “Cross-Border Banking in Europe: Implications for Financial Stabi
lity and Macroeconomic Policies”, Centre for Economic Policy Research, London,
2011, p. 2.
8 Ibid.
9 Jean-Pierre Danthine, Francesco Giav azzi, Ernst-Ludwig, Von Thadden, “European
financial markets after EMU: a first assessment”, National bureau of economic re
search, n. 8044, 2000.
10 Roberto Blanco, “Euro area government securities markets: for market functio
ning”, BIS Papers, No12.
11 Eurostat Database.
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евра. Тако, на пример, десет година пре увођења евра годи
шња камата на грчке државне обвезнице износила је 23.27%,
док је 2000. године каматна стопа сведена на 6.10% са тенден
цијом даљег пада у наредних пет година на рекордних 3.59%
у 2005. години. Сличан тренд присутан је и код Шпаније где
је, од 1993. године када је принос на државне обвезнице из
носио 10.21%, дошло до континуираног пада приноса у на
редним годинама. Тако је 1999. године принос на шпанске
државне обвезнице износио 4.73% а већ до 2005. године при
нос на обвезнице опао је на рекордних 3.39%. Случај Италије
такође потврђује тезу о конвергенцији цена обвезница. На
име, принос на државне обвезнице Италије је 1993. године
износио 11.19%, да би у наредним годинама имао константан
опадајући тренд достигавши 4.73% 1999. године, а након уво
ђења евра принос је додатно опао достигавши ниво од 3.56%
у 2005. години. У случају Португала ситуација је слична, тј.
принос на државне обвезнице имао је опадајући тренд, са
9.71% колико је износио у 1993. години, принос је достигао
ниво од 3.56% 1999. године, а потом рекордних 3.44% у 2005.
години.
Међутим, да би се разумео укупан ефекат увођења евра
на конвергенцију цена, тј. приноса на државне обвезнице, нео
пходно је додатно сагледати факторе који се у финансијској
литератури сматрају релевантним за формирање цена обве
зница: кредитни ризик, ризик ликвидности и тзв. склоност ка
преузимању ризика (risk premium). Сваки од ових ризика но
си тзв. премију за ризик која улази у коначну цену обвезница.
Кредитни ризик подразумева ризик да ће земља дужник, тј.
издавалац државних обвезница у одређеном тренутку доспе
ти у стање банкрота, односно стање неспособности да испла
ти обавезе по издатим обвезницама. Ради квантификовања
ове врсте ризика најчешће се у обзир узимају јавни дуг, бу
џетски дефицит и дефицит платног биланса земље издаваоца
обвезница. Ризик ликвидности је други значајан елемент код
формирања цена обвезница и зависи од обима понуде држав
них обвезница и ликвидности тржишта. Трећи фактор који
утиче на висину премије државних обвезница односи се на
ризик који су инвеститори спремни да прихвате. У овом делу
ћемо пажњу посветити кредитном ризику који представља и
основни, тј. најважнији ризик код сваког кредитирања.
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Приступање монетарној унији ствара позитивну пер
цепцију инвеститора према земљи чланици и тиме инди
ректно утиче на потцењивање ризика који се базирају на еко
номским фундаментима. Шпигел (Spiegel) је у својој анализи
идентификивао следеће ефекте увођења заједничке валуте:
ефекат на дужника који је довео до тога да се приступањем
монетарној унији повећава кредитна способност дужника у
очима кредитора, затим ефекат кредитора који се односи на
позитивну перцепцију дужника да се задужује код кредито
ра из евро зоне, и на крају, двоструки ефекат који се односи
на перцепцију да се приступањем монетарној унији побољ
шава финансијска интермедијација уколико су и дужник и
кредитор из евро зоне.12
Иако државне обвезнице чланица евро зоне никада ни
су постале перфектни субститути, током деценије пре кризе
дошло је знатног уједначавања њихових цена. Тек у периоду
непосредно пре избијања кризе финансијска тржишта почела
су да перцепирају реа лне ризике што је створило притисак на
цене обвезница. Са екстремним погоршањем макро-економ
ских показатеља Грчке, тржиште је реаговало кроз повећа
ње цена додатног задуживања. Према званичној статистици
Еуростат-а13, принос на грчке обвезнице је са 5.17% у 2009.
години порастао на 9.09% 2010. године и рекордних 15.75%
у 2011. години! Слично су инвеститори реаговали и у слу
чају кризе у Ирској где је принос на државне обвезнице са
5.74% у 2010. години порастао на 9.60% у 2011. години. Са
најавама да ће у наредном периоду финансијску помоћ мо
жда затражити и друге земље попут Португала, Шпаније и
Италије, дошло је до тржишног притиска и на цену држав
них обвезница ових земаља. Тако је камата на државне обве
знице Португала порасла са 5.40% колико је износила 2010.
године на 10.24% у 2011. години, док је у Шпанији и Италији
овај раст био слабијег интензитета. Управо овакво понаша
ње инвеститора непосредно пре избијања грчке дужничке
кризе, говори у прилог томе да су у дугогодишњем периоду
пре избијања европске кризе финансијска тржишта потцењи
вала фундаменталне ризике појединих земаља што је имало
12 Mark M. Spiegel, “Monetary and financial integration in the EMU: push or
pull?”, Review of International Economics, 2009, vol. 17, no 4, pp. 751-776.
13 Eurostat Database.
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за последицу лакше прихватање ризичнијих пласмана. Иако
је у годинама пре избијања кризе била позната чињеница да
неке земље нису стриктно поштовале прописане критерију
ме, пре свега, у погледу буџетског дефицита и спољног дуга,
инвеститори су радо преузимали кредитни ризик и инвести
рали у обвезнице чак и несолвентних држава попут Грчке.
На основу званичне статистике Еуростат-а14, грчки дефицит
платног биланса континуирано је растао у годинама пре кри
зе. Примера ради, платно билансни дефицит Грчке порастао
је са 6.8% бруто домаћег производа (БДП-а) колико је изно
сио 2003. године на 13.6% БДП-а у 2009. години. Трговински
дефицит Грчке имао је сличан тренд те је са 13.1% БДП-а ко
лико је износио у 2003. години, достигао вредност од 18.9%
БДП-а у 2008. години. И буџетски дефицит Грчке повећавао
се на сличан начин у годинама пре кризе: са нивоа од 5.6%
БДП-а у 2003. години, грчки буџетски дефицит повећан је на
9.8% у 2008. години и рекордних 15.6% у 2009. години. Осим
наведених показатеља и бруто државни дуг Грчке повећавао
се из године у годину у посматраном периоду. Тако је ниво
државног дуга повећан са 97.4% БДП-а колико је износио у
2003. години, на 112.9% БДП-а у 2008. години.
Као што случај државних обвезница показује, ствара
ње монетарне уније имало је осим директних и индиректне
ефекте на конвергенцију цена финансијских актива. Потце
њивање реа лног кредитног ризика услед позитивне перцеп
ције инвеститора у погледу приступања одређене земље у
монетарној унији довело је до прекомерног инвестирања у
лоше активе као што су обвезнице земаља чији економски
фундаменти нису показивали довољну кредитну способност.
То је у крајњој линији довело до дужничке кризе у Грчкој на
једној страни, уз истовремено погоршање биланса банака у
земљама инвеститора, на другој страни.

1.2. Прекогранично финансирање
и contagion ефекат
Елиминисање валутног ризика, смањење трансакцио
них трошкова и ниске каматне стопе несумњиво су имали
утицај на велики интензитет прекограничног кретања капи
14 Eurostat Database.
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тала у оквиру ЕУ. Конвергенција каматних стопа услед фи
нансијске интег рације довела је до обарања каматних стопа,
пре свега, у земљама периферије. У периоду од 1990-1995.
године и у периоду од 1996-2001. године, тзв. spread (нето
маргина или зарада) опала је са 3.9% на 2.8% у овим земља
ма, док је нето маргина у западним земљама остала скоро
константна.15 На тај начин су неке чланице евро зоне попут
Грчке и Ирске себи обезбедиле лак приступ јефтиним кре
дитима.
Иако се приливи страног капитала сматрају пожељним
јер доприносе повећању инвестиција, производњи и укупном
расту економије, недовољна контрола кретања капитала као
и његово неадекватно коришћење може имати изузетне не
гативне ефекте. У случају евро зоне, од значаја је указати на
неколико проблема са преког раничним токовима капитала.
Прво, ниске каматне стопе омогућиле су велике прили
ве капитала из западних земаља у земље периферије и док
су овакви приливи капитала служили са финансирање бу
џетске и јавне потрошње у Грчкој, лака доступност јефтиних
хипотекарних кредита у Ирској довела је до тзв. стварања
балона цена на хипотекарном тржишту.
Друго, токови капитала унутар евро зоне углавном су
имали смер од тзв. земаља језгра (развијених западних зе
маља) ка земљама периферије. Финансијска интег рација не
сумњиво је имала утицај на спајања и аквизије у банкарском
сектору. Међутим, док су западно-европске земље имале
улогу госта, земље централне и југо-источне Европе биле су
искључиво домаћини што је довело до тога да банке у стра
ном власништву обезбеђују скоро 90% кредита резидентима
земаља домаћина, док је овај проценат у развијеној Европи
свега 30%.16 На овај начин contagion ефекат довео је до лаког
преливања кризе унутар евро зоне.
Треће, око три четвртине нето страних инвестиција раз
вијених западних земаља састоји из осталих финансијских
актива (кредити, обвезнице, портфолио инвестиције, итд.),
док се мање од једне четвртине односи на стране директне
15 Justin, Yifu, Lin, Volker Treichel, “The Crisis in the Euro Zone: Did the Euro Con
tribute to the Evolution of the Crisis?”, The World Bank Development Economics
Vice Presidency, July 2013.
16 Ibid., p. 3.
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инвестиције. Додатно, највећи кредитори земаља периферије
биле су банке из најразвијенијих економија евро зоне : Фран
цуске и Немачке. Према званичној статистици немачке цен
тралне банке17, стране директне инвестиције чиниле су свега
18.7% укупних нето страних инвестиција Немачке у 2009. го
дини. Инвестиције у кредите, депозите и стране валуте чи
ниле су 37.5%, док на портфолио инвестиције отпада 34.3%
нето страних инвестиција. Слична структура присутна је
и код француских банака. Према подацима француске цен
тралне банке18, стране директне инвестиције у 2009. години
чиниле су свега 23.3% укупних француских нето страних
инвестиција. Инвестиције у кредите, депозите и стране ва
луте чиниле су у истој години 23.9% укупних нето инвести
ција док на портолио инвестиције отпада 43.4%. Према зва
ничној статистици Банке за међународна поравнања (БИС)19,
највећи страни повериоци Грчке на крају трећег квартала
2010. године, биле су Француска са 33.1% и Немачка са око
25% што кумулативно чини скоро 60% укупних обавеза Грч
ке према страним повериоцима. Према истом извору, најве
ћи повериоци Шпаније у истом периоду биле су Немачка са
22% и Француска са 20.4% од укупног износа обавеза према
страним повериоцима. Случај Португала је нешто другачији
где су повериоци из Шпаније имали учешће од 33.7% а од
мах затим Немачка и Француска са 15.1% и 14.2% учешћа у
укупним финансијским обавезама Португала према страним
повериоцима. Иако криза у Ирској има другачије узроке у од
носу на кризу у Грчкој, заједнички елемент за ове две земље
јесте управо лак приступ јефтиним кредитима. Иако је нај
већи појединачни финансијски поверилац ове земље Велика
Британија која не припада монетарној унији, али чини 27.6%
укупних ирских обавеза према страним повериоцима, зна
чајно је и учешће Немачке које износи 25.6%, док на Францу
ску отпада 9.6%.
На основу наведених података могуће је зак ључити да ће
повећање задужености уз константно погоршање макро-еко
номских показатеља и оптлатног капацитата довести до бан
17 Bundesbank Statistics.
18 Banque de France Statistics.
19 Bank of International Settlements.
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крота дужника, што аутоматски значи и погоршање активе
банака на другој страни, тј. у земљи кредитора. С обзиром да
и дужник и поверилац припадају евро зони, неминовно је ауто
матско преливање кризе, тј. израженији је contagion ефекат.

2. Економска интеграција и проблеми
унутрашње неравнотеже у евро зони
Увођење евра имало је за циљ и повећање међусоб
не трговине између земаља чланица, пре свега, захваљују
ћи елиминацији валутног ризика и смањењу трансакционих
трошкова. Ефекти увођења заједничке валуте на интра-реги
оналну трговину у великом обиму су истражени у економ
ској литератури. Један од најчешће цитираних аутора јесте
Рос (Rose) који је, користећи гравитациони модел, дошао до
резултата да ће трговина између две земље које користе исту
валуту порасти троструко него у случају када свака земља
има сопствену валуту.20 Каснија бројна истраживања пока
зала су да су ти ефекти мањи, али свакако значајни. Мико,
Ордонез и Штајн (Micco, Ordoñez, and Stein) су на примеру 12
земаља чланица дошли до резултата да је формирање моне
тарне уније имало за последицу раст билатералне трговине
од 5% до 10%.21 Хари Флам и Хакан Нордстром (Harry Flam
and Håkan Nordström) су показали да је међусобна размена
унутар евро зоне у периоду од 2002-2005. године порасла у
просеку за 26% у односу на период од 1995-1998. године.22
Шинтракарн (Chintrakarn) је дошао до резултата да земље
које имају заједничку валуту остварују раст међусобне трго
вине од 9% и 14% у односу на трговину између земаља које
имају различите валуте.23
Иако је директан ефекат увођења евра на повећање ме
ђусобне размене унутар евро зоне значајан, ефекти нису би
20 Andrew K.. Rose, “One money, one market: the effect of common currencies on
trade”, NBER Working Paper, no 7432, December 1999.
21 Alejandro Micco, Ernesto Stein, Guillermo Ordoñez, „The currency union effect on
trade: early evidence from EMU“, Economic policy, vol. 18, no 37, October 2003,
pp. 315-356.
22 Harry Flam, Håkan Nordström, „Euro effects on the intensive and extensive mar
gins of trade“, CESifo working paper, no 1881, December 2006.
23 Pandej Chintrakarn, „Estimating the Euro Effects on Trade with Propensity Score
Matching“, Review of International Economics, 2008, vol. 16, no 1, pp.186-198.
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ли исти за све земље, будући да су неке од земаља бележиле
континуирано повећање трговинског суфицита у интра-ре
гионалној размени док су друге чланице бележиле потпуно
супротан тренд. Неке од њих су паралелно са повећањем де
фицита/суфицита у размени са осталим чланицама еврозоне
годинама увећавале и дефицит/суфицит у размени са трећим
земљама (изван евро зоне и уопште изван ЕУ), кумулирајући
на тај начин укупан дефицит/суфицит у спољнотрговинској
размени. Према званичној статистици коју објављује Еуро
стат,24 трговински дефицит Грчке у трговинској размени са
осталим чланицама евро зоне порастао је са 15.478 милиона
евра у 2001. години на 23.402 милиона евра 2008. године. На
другој страни, трговински дефицит у размени са трећим зе
мљама, односно земљама изван ЕУ, порастао је са 8.542 ми
лиона евра 2001. године на 22.445 милиона евра 2008. године.
Шпанија је, такође у периоду од увођења евра до избијања
европске кризе, бележила континуирано повећање трговин
ског дефицита, како у размени са трећим земљама, тако у
размени са земљама унутар ЕУ. Трговински дефицит Шпа
није у интра-ЕУ размени порастао је са 21.691 милиона евра
у 2001. години на 36.441 милиона евра у 2008. години, док
је трговински дефицит у размени са земљама изван ЕУ по
растао са 20.728 милиона евра 2001. године на 58.276 у 2008.
години. Слична тенденција присутна је и код Португала: тр
говински дефицит у интра-регионалној размени порастао је
са 11.995 милиона евра у 2001. години на 19.103 милиона евра
у 2008. години, док је трговински дефицит у размени са тре
ћим земљама порастао са 5.221 милиона евра у 2001. на 6.244
милиона евра у 2008. години. Сличан тренд приметан је и
код извесног броја других чланица ЕУ.
С друге стране, неке чланице ЕУ су након увођења евра
годинама бележиле континуирани раст суфицита у међусоб
ној размени са осталим чланицама ЕУ. Тако је, примера ради,
Немачка повећала интра-ЕУ трговински суфицит са 55.547
милиона евра у 2001. на 109.896 милиона евра у 2008. Исто
времено, Немачка је повећавала суфицит и у размени са зе
мљама изван ЕУ који је са 39.948 милиона евра у 2001 години.
порастао на 67.629 милиона евра у 2008. години. Слично Не
24 Eurostat Database.
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мачкој, Холандија је у интра-регионалној размени постигла
повећање суфицита у интра-ЕУ размени са 84.507 милиона
евра у 2001. Години на 152.316 милиона евра у 2008. години.
С друге стране, Холандија је земља која у размени са парт
нерима изван ЕУ бележила континуирани дефицит који је са
59.700 милиона евра у 2001. години порастао на 113.575 мили
она евра у 2008. години. Међутим, битно је напоменути да је
Немачка земља која контуирано бележи суфицит у размени и
са трећим земљама те да њен укупан спољнотрговински су
фицит рефлектује веома конкурентну економију која се, пре
свега, заснива на не-ифлаторној и стабилизационој економ
ској политици.
Ради разумевања проблема унутрашње неравнотеже у
оквиру евро зоне, неопходно успоставити везу између токова
роба и токова капитала. Такав приступ омогућује идентифи
кацију неколико кључних недостатака евро зоне.
Прво, елиминисање валутног ризика и хармонизација
политика у оквиру евро зоне допринела је расту преког ра
ничног финансирања од 40%, али се овај раст не може у пот
пуности објаснити растом међусобне трговинске размене.25
Ниске каматне стопе након увођења евра имале су утицај на
снажан интензитет прекограничног кретања капитала. Ме
ђутим, један од проблема са којим се евро зона суочила јесте
тај што је је раст преког раничног финасирања по обиму био
већи од раста који се може приписати трговинским токови
ма, тј. кретању роба и услуга.
Друго, континуирани раст дефицита у интра-регионал
ној размени код појединих чланица, те суфициту код других,
објашњава се унутрашњим дисбалансом у оквиру саме ЕУ
који, пре свега, одсликава разлике у конкурентности. Међу
тим, ово питање додатно отвара полемику узрока интра-ЕУ
неравнотеже. Пошто је валутни ризик елимисан увођењем
заједничке валуте, продуктивност као мера конкуретности
добија на значају. И док се пад конкурентности у земљама
периферије делимично може приписати расту зарада који
превазилази ниво продуктивности, приливи прекогранич
ног капитала у ове земљама такође су могли допринети ра
25 Sebnem Kalemli-Ozcan, Elias Papaioannou, José-Luis Peydró, „What lies beneath
the euro‘s effect on financial integration? Currency risk, legal harmonization, or
trade?“, Journal of International Economics, 2010, vol. 81, no. 1, pp. 75-88.
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сту реа лних зарада. Наиме, приливи страног капитала има
ју утицај на повећање реа лних зарада што води ка повећању
инфлације и реа лној апресијацији у држави примаоцу капи
тала што за крајњи резултат има погоршање њене платнобилансне позиције и смањење конкурентности. Истражујући
утицај прекограничног прилива капитала на конкурентност,
Габриш Хуберт и Карстен Штајер (Gabrish Hubert and Kar
sten Staehr) су дошли до резултата да је дивергентно кретање
трошкова зарада између земаља северо-западне Европе и зе
маља централне и југо-источне Европе у периоду пре кризе,
делимично резултат прекораничног кретања капитала од пр
вих ка другим земљама.26
Интензивирање преког раничних токова капитала тре
бало је да има утицај на понашање и инвеститора и на актере
монетарне политике: за прве је битна чињеница да већи ни
во финансијске интег рације чини евро зону атрактивнијом
за инвестирање на једној страни, али умањује могућност за
диверзификацију портфолиа, док је за актере заједничке по
литике битна чињеница да јача финансијска интеграција зах
тева опрезнију и јачу супервизију.27
Увођење евра несумњиво је имало позитивне ефекте
на финансијску и економску интеграцију у оквиру евро зо
не. Осим директних ефеката као што су елиминација валут
ног ризика и смањење трансакционих трошкова, индирект
ни ефекти који се генерално доводе у везу са креирањем по
зитивне перцепције у погледу мобилности капитала унутар
евро зоне, хармонизацијом политика и јачањем заједничке
регулативе, имали су додатни утицај на јачање интег рације.
Конвергенција цена финансијских актива, снижавање камат
них стопа и интензивирање токова капитала у оквиру евро
зоне резултат су директних и индиректних ефеката увођења
заједничке валуте. Управо се у индиректним ефектима на
лазе можда и највећи недостаци монетарне уније. Пре свега,
позитивна перцепција инвеститора, која се везује за чланство
26 Gabrisch Hubert, Karsten Staehr, „The Euro Plus Pact: Competitiveness and CrossBorder Capital Flows in the EU Countries“, ECB Working Paper, no 1650, March
2014.
27 Marcel Fratzscher, „Financial market integration in Europe: on the effects of EMU
on stock markets“, International Journal of Finance & Economics, 2002, vol. 7, no
3, pp. 165-193.
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одређене земље у монетарној унији, имала је за последицу
прикривање или недовољно квантификовање ризика који су
везани за економске фундаменте што је охрабривало креди
тирање недовољно солвентних земаља. Додатно, интензи
вирање капиталних токова није било пропраћено довољном
нити адекватном регулативом и супервизијом финансијског
сектора. Паралелно са либерализацијом капиталних токова
одвијао се и процес вишегодишњег удаљавања неких зема
ља (попут Грчке) од основних критеријума из Мастрихта у
погледу макро-економских показатеља. С тога је увођење за
једничке валуте, осим позитивних ефеката у погледу инте
грације, истовремено учинило евро зону знатно осетљивијом
на кредитне шокове, што је захтевало и јачу супервизију на
оба нивоа: националном и заједничком.28
И док се у економској историји велики број финансиј
ских криза управо везује за либерализацију токова капитала,
криза у евро зони представља комплекснији феномен. Иако
је допринос увођења заједничке валуте у настајању кризе
евидентан, криза у евро зони се ипак не може у потпуно
сти приписати финансијском елементу. Ради успостављања
адекватних механизама за превазилажење постојеће кризе
неопходно је разумевање не само њених узрока већ и њене
динамике. У том смислу, најадекватнији приступ даљем из
учавању криза нужно мора да укључи три кључна елемента:
економски, финансијски и политички елемент.
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Ivana V. Pesic
WHEN ADVANTAGES BECOME
DISADVANTAGES:
CASE OF COMMON CURRENCY - EURO
Resume
This paper is treating the contribution of a common cur
rency to the crises of European Monetary Union. Bearing in mind
that the complexity of the Eurozone crisis lays on multiplication
of several crises, it is necessary to discover their common element
in order to draw attention to one of the most important aspects
of the European crisis - the organic crisis of the euro. Analyticsynthetic approaches have been used in order to observe pre
viously confirmed advantages of common currency as its disa
dvantages. Long-term trend analysis has been used for proper
interpretation of macro-economic and financial indicators while
synthesis of the existing literature was used in order to support
author’s critical reasoning. Introduction of euro has directly and
indirectly contributing to the convergence of financial assets pri
ces and to increase of cross-border flows within the Eurozone.
However, behind the convergence of financial assets prices and a
positive perception of investors, there are some hidden or unde
restimated risks related to economic fundamentals, which finally
resulted in the deterioration of banks’ balance sheets, on the one
side, and over borrowing by some debtor countries on the other
side. In addition, the introduction of common currency has had a
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significant impact on further increase of intra-imbalances within
the Eurozone. Through the growth of intra-regional trade parti
ally due to introducing of common currency, some members of
the monetary union have worsening its current account position.
The increased cross-border capital flows due to low interest ra
tes partially contributed to growth of real wages, rising inflation
and real appreciation, which partially contributed to increase of
current account deficit and decrease of competitiveness. There
fore, the common currency contributed directly and indirectly to
the euro zone crisis-taking place through different channels. Ho
wever, the most significant channel was the financial one, which
is the best, reflected in incitements of cross border capital flows.
Keywords: common currency, crisis, euro zone, cross-border ca
pital flows, financial integration.
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К ВОПРОСУ О КОНФЛИКТОГЕННОМ
СОДЕРЖ АНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФАЗЕ
ЗАРОЖ ДЕНИЯ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОТИВОРЕЧИЙ (ИСТОРИЧЕСКИЙ И
СОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ СИТУА 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.
Анализируя многочисленные случаи политического
или военно-политического противоборства между государ
ствами в ХХ и начале ХХI столетий, исследователи этого
феномена уделяли главное внимание выявлению причин
подобных коллизий, изучали сам процесс противостояния,
изыскивали возможности и пути управления этими столкно
вениями. Данное обстоятельство способствовало тому, что
один из элементов структуры политического конфликта - его
предлог (или повод), как правило, выпадал из поля зрения
авторов. Вместе с тем реа лии новейшей истории не раз под
черкивали важность обращения к этому аспекту социологии
конфликта, поскольку повод к конфронтации конфликтного
взаимодействия сторон - это не просто водораздел, проходя
щий между латентной и активной фазами схватки политиче
ских субъектов. Это еще и грань, отделяющая ненасилие от
насилия в конфликте. А поскольку в ядерную эпоху пробле
ма применения насилия при разрешении межгосударствен
ных противоречий приобретает новое звучание, то и отно
шение к факторам, способным провоцировать кровопроли
тие, претерпевает определенную эволюцию. Например, если
100 лет назад ошибка человека, эксплуатирующего военную
технику, не могла привести к военному конфликту между
странами, то теперь (хотя бы гипотетически) это вполне во
зможно. В конфликтологии существует целое направление
«военно-технологического детерминизма», утверждающее,
что современные военные технологии, превращаясь в са
модовлеющую силу, способны сами явиться причиной кон
фликтов и войн, а сбои в технике и оплошности персонала
могут послужить поводами к развязыванию таких столкно
вений [1].
Признавая в целом возможность относительной «тех
нологизации» природы возникновения межгосударственно
го конфликта, не стоит абсолютизировать данный фактор.
Как и в далеком прошлом, конфликт между главными субъ
ектами мировой политики имеет отчетливо выраженную со
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циа льную сущность. Поэтому причины, вызывающие такие
конфликты, равно как и поводы к ним, будут иметь социа
льные корни. Многие из этих явлений, как уже было отме
чено выше, подлежат переоценке в наши дни. В частности,
не вызывает возражения тезис о том, что террористическая
деятельность одиночек или организаций может послужи
ть поводом для начала применения вооруженного насилия
в межгосударственном конфликте. Нормативной ситуацией
здесь признается, например, небезызвестное «сараевское по
кушение» в июне 1914 г., послужившее стимулом для раз
вязывания первой общемировой войны. Есть и другие при
меры из истории ХХ столетия. Убийство греческого короля
Георгия в Салониках в марте 1913 г. стало поводом для нача
ла Второй балканской войны. Взрывы в Лондоне в августе
1920 г., устроенные боевиками ИРА, спровоцировали крова
вую британо-ирландскую войну. Террористические вылаз
ки боевиков Мусульманской лиги в Пенджабе в марте 1947
г. знаменовали начало индо-пакистанской войны. Подрывы
отелей в Хайфе в январе 1948 г. ускорили развязывание пер
вой арабо-израильской войны [2]. В постбиполярную эпоху
террористическая деятельность видоизменяется. Во-первых,
если в начале и в продолжении ХХ столетия основной фор
мой террора были акты одиночек или глубоко законспири
рованных заговорщических групп, то в наши дни терроризм
институциа лизируется, формируя структуры, которые не
редко охватывают большие территории и массы населения.
Типичным примером может служить так называемая Армия
освобождения Косово (АОК), ставшая по сути сетевой орга
низацией в Крае и широко использовавшая террористиче
ские методы борьбы против сербского населения и армии
Союзной Республики Югославии. Во-вторых, терроризм ин
тернационализируется. Террористические и экстремистские
группировки преодолевают национальные границы и консо
лидируются в региональные и глобальные синдикаты. Со
вершенным открытием для мирового сообщества стал фено
мен «Аль-Каиды» - вненационального террористического со
общества международного масштаба, способного проводить
свою идеологию и осуществлять «акты возмездия» в любой
точке планеты через многочисленные филиа лы. В-третьих,
терроризм стремительно теряет идеологическое обоснова
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ние и все в большей мере сращивается с криминалитетом.
Деятельность многих экстремистских и террористических
движений и организаций перестает восприниматься массо
вым сознанием сквозь призму национально-освободитель
ной или иной социа льной пассионарности, а расценивается
как тривиа льный уголовный бандитизм. Подобную мета
морфозу пережили, например, албанские и северокавказские
сепаратистские группировки. Причем АОК, ставшей после
1999 г. полноценной государственной структурой, удалось
наладить крупнейший в Европе канал транзита наркотиков,
нелегального оружия, фальшивых денег, человеческих орга
нов, и превратить этот криминальный бизнес в главную ста
тью доходов для «независимого Косово». Быстро улетучился
«ура-патриотический» флер и у боевиков украинских право
радикальных группировок, перешедших к чисто уголовным
способам борьбы с инакомыслящей частью населения (мас
совые убийства и пог ромы в Одессе и Мариуполе).
Внутренний эволюционизм современного террора не
только не изменил конфликтогенную сущность этого явле
ния, но и в значительной мере усугубил ее. С одной сторо
ны, идеология и практика действующих террористических
организаций по-прежнему активно используются некоторы
ми международными акторами в интересах провоцирования
силового разрешения межгосударственных противоречий.
Причем нередко террористические группировки искусствен
но создаются для этой цели и вводятся в конфликт в качестве
самостоятельной «третьей силы». Так, общеизвестно, что бо
евые ячейки АОК были профинансированы и организованы
Вашингтоном специа льно для того, чтобы реактивировать
тлеющий внутренний албанско-сербский конфликт в Косо
во и вызвать его интернационализацию. Противоречиво мо
гут быть оценены и действия «Аль-Каиды», также созданной
на американские деньги для борьбы с советскими войсками
в Афганистане в 80-е годы. Именно террористический акт
этой организации 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке послужил
катализатором для начала широкомасштабной акции США и
НАТО по вооруженному вторжению в Переднюю Азию.
С другой стороны, отдельные государства стали сами
прибегать к использованию инструментов террористической
борьбы для более динамичного и успешного продвижения
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своих геоэкономических и геополитических интересов в раз
личных регионах мира. Внешнеполитическим ведомством и
специа льными службами США разработана соответствую
щая стратегия так называемых «цветных революций» в тех
странах, которые, по мнению официа льного Вашингтона,
либо представляют угрозу национальной безопасности Сое
диненным Штатам, либо имеют существенное значение для
продвижения американского влияния в той или иной части
света. Цель стратегии, если абстрагироваться от деталей, со
стоит в насильственном свержении неугодного политическо
го режима в стране и приведении к власти руководства, ло
яльного Западу и управляемому им [3]. Методы и средства,
применяемые для реа лизации этой макроцели, т. е. тактика
осуществления «цветных революций» схожа с той, которую
применяют террористы для устрашения своих оппонентов и
дестабилизации обстановки в государстве.
Игру обычно начинают оппозиционно настроенные
радикалы, стремящиеся монополизировать роль интег рато
ра общественного недовольства. В результате активной под
держки извне, как правило, им это легко удается, и данные
силы становятся авангардом антиправительственного кон
фронтационного движения. Быстро минуя мирные формы
выражения протеста, путем террористических провокаций
оппозиция переходит к открытому силовому противостоя
нию политическому режиму. При этом жестокость и варвар
ство, которыми сопровождается эта борьба, объясняются та
кими мифологемами, как «освобождение страны от коррум
пированного режима» (Тунис, Украина), «демократизация
экономического и политического строя» (Турция, Кыргыз
стан, Грузия, Сербия), «свержение тоталитарной диктатуры»
(Ирак, Ливия). В ход идут и иные мотивы, всегда безотказно
резонансные и болезненные для массового и индивидуа ль
ного сознания и психологии людей. Например, в Египте и
Сирии в ходе перманентных «цветных революций» активно
эксплуатируется тема межконфессиональных противоречий
в стране. На Украине идейным оружием террористов стал
ультранационализм.
Так как экстремистские и террористические вылазки
оппозиции, естественно, встречают отпор со стороны пра
вительства, то насилие становится взаимным. Когда число
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жертв и разрушений с обеих сторон начинает расти, полити
ческое руководство страны обычно предпринимает попытки
усадить оппонентов за стол переговоров и предлагает ула
дить конфликт мирным способом. Но эти усилия неизбежно
разбиваются о чрезмерные амбиции и крайний эгоизм про
тивоположной стороны, требующей от власти «все или ниче
го». Несговорчивость и непримиримость радикалов объясня
ется просто - выйти из конфликта им не позволяет «третья
сторона» - она же заказчик и организатор гражданского про
тивостояния. В случае если официа льная власть оказывает
ся сильнее и начинает теснить боевые структуры оппозиции,
то «третья сторона» открыто вмешивается в конфликт на
стороне «пострадавших». Методы, применяемые при таком
вмешательстве - жесткие и циничные. Подобно террористам,
которые приводят в действие мощные взрывные устройства
и находятся при этом на безопасной дистанции, ведущие ми
ровые державы, возомнившие себя миротворцами, широко
практикуют массовые авиационные бомбардировки и ракет
ные удары с большого расстояния, оставаясь вне зоны пора
жения со стороны возможного противника. Так же, как и в
случае с террористическими актами, от этих атак гибнут не
только военнослужащие и представители властей, но и мир
ное население. В результате военной операции НАТО против
Союзной республики Югославии в 1999 г. погибло более 1
тыс. солдат и полицейских и 2.5 тыс. гражданских лиц, из них
89 - дети [4]. В ходе «воздушной войны» США против Ирака
в 2003 г. потери мирного населения составили 7.3 тыс. че
ловек [5]. Ракетно-бомбовый налет авиации западных стран
на Ливию в 2011 г. унес жизни 718 человек и более 4 тыс.
было ранено [6]. Способы информационного сопровождения
этих силовых акций имеют много общего с технологиями
психологического террора. Мировое общественное мнение и
сознание граждан конкретных государств подвергается мас
сированному и агрессивному натиску со стороны всех ви
дов средств коммуникации, в первую очередь электронных.
Задача здесь - триединая: демонизировать существующий
неугодный политический режим, представить оппозицион
ные силы жертвами политической, этнической, религиозной
и т. д. дискриминации, оправдать вооруженное вмешатель
ство во внутриполитический конфликт и его перерастание в
224

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 2/2014, год. X vol. 20

стр. 219-228

межгосударственный. Известные аналогии напрашиваются
при анализе поведения западных держав в период подготов
ки и осуществления интервенционистских операций. На
пример, идеологи и боевики террористических организаций
мало соотносят свою деятельность с существующей в стране
правовой и институциональной системой. Террористы про
сто игнорируют нормы закона и институты государства. По
следние случаи организации «гуманитарных интервенций»
со стороны США и НАТО также проводились в обход сущ
ествующих норм международного права и при почти пол
ном пренебрежении статусом международных межправите
льственных организаций. Вооруженные акции и вторжения
американской армии против Республики Сомали в 1992-1993
г.г., войск НАТО против Союзной Республики Югославии в
1999 г. и Республики Ирак в 2003 г. осуществлялись без ман
дата ООН и в нарушение ее Устава. Причем делалось все это
намеренно для того, чтобы избежать вето со стороны России
и Китая, которые могли заблокировать сценарии посторон
него вмешательства во внутренние конфликты в этих госу
дарствах. Разрешение Совета Безопасности ООН на прове
дение «миротворческой миссии» в Ливийской Джамахирии
в 2011 г. было формальным, так как война в этой стране уже
велась американцами и их союзниками. Но даже таких за
поздалых и, по существу, бесполезных шагов вряд ли стоит
ожидать от западных стран, уже наметивших новые объекты
для «цветных революций». Сегодня латентное вооруженное
присутствие зарубежных сил отмечено в Сирии и на Укра
ине, а переход к открытому вмешательству «третьей силы»
во внутренние дела этих стран является вопросом времени.
Не иск лючено, что ряд других государств испытают мощ
ный всплеск внутриполитической турбулентности и ощутят
на себе развитие событий по этой же схеме. Среди них могут
оказаться, например, Турция или Армения. В последнее вре
мя они проявляют уверенную самостоятельность в выборе
приоритетов во внешней политике и экономике. Как резуль
тат в Турции фиксируется резкий рост протестного движе
ния, подогреваемого провокационными актами террористов
из исламистских организаций [7]. В армянских диаспорах
по всему миру вербуются и обучаются кадры для подготов
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ки массовых беспорядков и последующего антиправитель
ственного переворота в республике [8].
В любом случае экстремистские и террористические
силы, независимо от места и времени их действия, проис
хождения и характера идеологического прикрытия, всегда и
везде будут стремиться путем вооруженного насилия обо
стрить внутрисистемные противоречия и разорвать изнутри
ту социа льную систему, в которую они внедрились. Вместе
с тем, эта угроза актуа льна не только для национальных го
сударств. В ней кроется опасность для всего мирового со
циума, поскольку в условиях глобализации и взаимозависи
мости международных акторов инфицирование различными
видами социа льной деструкции происходит очень быстро.
Поэтому в современных условиях крайне важно выстраи
вать эффективные национальные системы противодействия
терроризму, формировать действенные межгосударственные
антитеррористические структуры, налаживать сотрудниче
ство в этой сфере. Под тотальный запрет и всеоб
 щее осу
ждение должны попасть все попытки поощрения террори
стической деятельности, использование террористов в узко
корыстных целях и тем более применение террористической
практики в отношениях между государствами. Будучи ре
алистами, мы хорошо осознаем, что внутриполитические и
межгосударственные конфликты не исчезнут никогда. Одна
ко выведение организованного терроризма из числа прямых
субъектов конфликтных отношений, его изоляция и лише
ние возможности влиять на ход конфликтного взаимодей
ствия, позволит существенно снизить остроту политических
противоречий, а в фазе зарождения самого конфликта между
государствами - иск лючить вероятность провоцирования
применения вооруженного насилия.
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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 војнополитичких 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. јуна 2014. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 18. јула 2014. године.
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УДК
94(497.11)”1914/1918”(049.3)

Александар Лукић

Ми ра Ра дојевић, Љу бодраг
Ди м ић, Срби ја у Ве л и ком
рат у 1914–1918, крат
ка истори ја, Београд
2014, стр. 296.
Већ ина проблема око узрок а,
повода и ток а Првог светс ког рата
у протек лих сто год ина је углав
ном на основу доступн их исто
ријс ких извора анал изирана и
обрађена у светс ким историог ра
фијама. Ипак, у сус рет у стотој го
диш њиц и почетк а вел иког суко
ба у Европ и и свет у су објављене
*

Иист раж ивач сарадн ик, Инс тит ут за
новиј у историј у Србије

десет ине моног рафија и стот ине
чланак а о рат у чије се пос лед ице,
кроз процесе које је покрен уо, и
данас, 2014. год ине, осећају. До
садаш њи познат и историјс ки
извори се преис пит ују, нови от
кривају и анал изирају, као и лите
рат у ра нас та л а током јед новеков
ног проу чавања првог светс ког
ратног сукоба. Стогод иш њица
почетк а Вел иког рата је пос луж и
ла као пригодна прил ик а универ
зитетс ким професорима Мири
Радојевић и Љубодраг у Дим ићу
да обраде и прик аж у, на основу
досадаш њих резултата српс ке и
делом светс ке историог рафије,
широј српс кој и светс кој јавнос ти
мес то и улог у Краљевине Србије
у Првом светс ком рат у. Синтезу
су објавил и Српс ка књижевна за
друга и Беог радс ки форум за свет
равноп равн их.
Мира Радојевић је ванредн и
професор на Одељењу за истори
ју Филозофс ког фак ултета Уни
верзитета у Беог раду. Проу чава
историју југос ловенс ке идеје, срп
ско-хрватс ке односе, проблеме
демократ ије и парл аментаризма,
деловање грађанс ких пол ит ич
ких странак а, улог у пол ит ичке и
интелект уа л не елите, пос лератн у
југос ловенс ку емиг рац ију. Обја
ви л а је моног рафије Удружена
опозиција (1935–1939), Нау ч
ник и политика. Политичка
биографија Божидара В. Мар
ковића (1874–1946) и Милан
Грол, и десет ине нау чн их расп ра
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ва и чланак а. Њен коау тор Љубо
драг Дим ић је редовн и професор
на Одељењу за историју Фило
зофс ког фак ултета Универзитета
у Беог раду и доп ис ни члан Срп
ске академ ије нау к а и уметнос ти.
У оквиру историје Југос лавије и
Балк ана проу чава односе пол и
тике и култ уре, држ аве и верс ких
заједн ица, мањинс ко питање,
историју инс тит уц ија, историју
историог рафије. Обја вио је ви ше
књига, од којих изд вајамо Агит
проп култура. Агитпропов
ска фаза културне политике у
Србији 1945–1952, Историо
графија под надзором (коау тор
Ђорђе Станковић), Културна
политика Краљевине Југос ла
вије 1918–1941, I–III, Срби и Ју
гос лавија: простор, друштво,
политика (Пог лед с краја века),
те вел ик и број нау чн их расп рава
и чланак а.
Синтеза Србија у великом
рату. Кратка историја сас то
ји се из Предговора и седам хро
нолош ко-тематс ких нас ловљен их
вел ик их поглавља: I Од Берлин
ског конгреса до Сарајевског
атентата, II Почетак Великог
рата, III Ратна 1915. година, IV
Ратна 1916. година, V Рат и ре
волуција, VI Пос ледња ратна го
дина и VII Зак ључак, нас ловљен
као Југос ловенско уједињење. У
оквиру сваког поглавља нал ази се
чет ири до пет, углавном тематс ки
нас ловљен их мањих потпоглавља.
Пос ле зак ључк а, који је својевр
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сан увод у једно ново историјс ко
време на ју гос ловенс ком и европ
ском прос тору са свим њиховим
старим трад иц ијама, след и рег и
стар имена и белеш ка о пис цима.
Прик азујућ и мес то Србије у
Вел иком рат у, аутори су знатн у
паж њу пок лон ил и узроц има ко
ји су до његовог избијања довел и.
Указал и су на теж њу младе српс ке
држ аве да се, пос ле извршене ди
нас тичке промене и, мак ар и при
видног унут раш њег ослобођења,
ослобод и потом и на спољном
план у од прит ис ка аустроу гарс ке
империјал ис тичке пол ит ике на
Бал к ан у. Аустроу гарс ка је, пос ле
пот ис кивања из немачк их зема
ља и са Апен инс ког полуос трва у
другој половин и XIX век а, јед и
но могла да прес тиж вел ике силе
очува продором на Балк ан у, где,
чин ило се, није имал а озбиљн ијег
прот ивн ик а у пос рн улом Осман
ском царс тву и мал им нес лож ним
балк анс ким држ авама. Одлук ама
Берл инс ког конг реса могла је да
буде задовољна, пошто су јој у нај
већој мери ишле на рук у – добил а
је на управу Бос ну и Херцеговин у
и стац ион ирал а трупе у новопа
зарс ком Санџак у. Овим је спре
чил а ујед ињење српс ког народа у
БиХ и Црној Гори са Србијом, да
би потом за подрш ку око успос та
вљања и учврш ћивања Србије као
међународно признате држ аве
исту ставил а у потп ун у економ
ску завис ност од свог индус триј
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ског и финанс ијс ког кап итал а на
дуж и временс ки период.
Унут раш ња пол ит ичк а борба
у Србији за успос тављање већ их
пол ит ичк их слобода највеће ра
дик алне странке са круном, те
династичко супарн иштво вла
дајућ их Обреновића и прогна
них Карађорђевића још више су
Аустроу гарс кој олак ша л и кон
тролу над економс ком и спољном
пол ит иком Србије. Аутори су
истак ли да је, нас уп рот пол ит и
ци кра ља Александра, пос лед њег
владара динас тије Обреновића,
теж ња становн ик а Србије за гра
ђанс ким правима и пол ит ичк им
слободама бил а све већа. Борба
за ова права, брига за опстанак
државе и нас тојање да зем ља бу
де модерн изована сведоч ил и су о
зрелости српс ког друштва. Краљ
Александар је неу равнотежен им
потезима на пољу унут раш ње по
лит ике од 1900. до 1903. год ине
прот ив себе окрен уо све пол и
тичке снаге у држ ави. Ондаш ње
приста л и це демократ ије смат ра
ле су да је таквим поступц има
парл аментаризам био „изврн ут
руглу“. Крвавим Мајским превра
том 1903. год ине је окончана кра
љева владавина. Аутори нис у про
пустил и да укаж у и на позит ивн у
стран у владавине краља Алексан
дра – успеш но спроведен у модер
низац ију српс ке војс ке, започет у
још за владавине краљевог оца
Мил ана Обреновића, која је омо
гућ ил а потоње блис таве успехе
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српс ког оружја у балк анс ким и
Првом светс ком рат у.
Аутори су пок азал и да су се
од Мајског преврата до почетк а
Вел иког рата однос и између на
ционално полетне Србије и пре
живеле Аустроу гарс ке само по
горшавал и. Царинс ки рат 1906–
1911. год ине и оштро прот ивљење
Двојне монарх ије изл ас ку Србије
на море у балк анс ким ратовима
бил и су јас ни пок азатељи погор
шања њихових односа. Коначно,
своје разрешење су дож ивел и
агрес ијом Двојне монарх ије на
српс ку држ аву јул а 1914. год ине.
Иако није могла да док аже уме
шаност србијанс ке владе у Сара
јевски атентат, Аустроу гарс ка
је одлуч ил а да га искорис ти као
повод за објаву рата Србији. Уни
штењем Србије надал а се да ће
код себе реш ит и горућа нерешена
нац ионална питања, у првом реду
југос ловенс ко. Аутори су детаљно
ана л изира л и аустроу гарс ки улт и
мат ум Србији и Јулску кризу 1914.
год ине, произи ш лу из очигледне
жеље Аустроу гарс ке да се војно
обрач уна са Србијом. Уништење
Србије и јачање Аустроу гарс ке на
Балк ан у није одговарало ни Рус и
ји ни Франц ус кој, које су, заједно
са Вел иком Британ ијом, пок уша
ле да утич у на Аустроу гарс ку да
промен и своју одлук у у погледу
Србије. Подрж ана од стране Не
мачке, Аустроу гарс ка се оглуш и
ла о мировне дип ломатс ке акц ије
сил а Антанте.
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Пре прик аза војног и пол ит ич
ког деловања Србије током сваке
ратне год ине, аутори су укратко
обрад ил и главна војна и пол ит ич
ка дешавања у ондаш њем зара
ћеном свет у, будућ и да су имал а
директне или инд иректне по
след ице по Србију као једног од
учес ник а Вел иког рата. Србија је
у првој ратној год ин и успел а да
војн ичк и порази Аустроу гарс ку и
оду п ре се на дип ломатс ком пољу
прит ис цима Антанте да уступ и
Вардарс ку Македон ију Бу гарс кој
као цен у за улазак ове у рат про
тив Цент ралн их сил а. Указано је
на постепено опредељење српс ке
владе за југос ловенс ки прог рам
и улог у српс ких нау чн ик а у ње
говом дефин исању у Ниш кој де
кларац ији децембра 1914. год ине,
али и током целог трајања рата.
Злоч ин и аустроу гарс ких војн их
формац ија над српс ким цивил
ним живљем у Мач ви током првог
неп ријатељс ког упада прик азан и
су кроз пот рес на сведочанс тва
домаћ их и стран их крим инолога
и новинара, у првом реду Швај
царца Рудолфа Арч иобалда Рајса
и Америк анца Џона Рида. Аутори
су унут раш ње прил ике у Србији,
оличене у економс ком исц рп љи
вању, патњама и страдању цивил
ног становн иштва прат ил и током
целог рата, указујућ и на свире
пост аустроу гарс ког и посебно
злоч ине бугарс ког окупатора, те
на покрете отпора Србијанаца,
најмасовн ије иск азане у Топ лич
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ком устанк у 1917. год ине, јед ином
устанк у прот ив завојевача у чита
вој Европ и током целог трајања
рата.
Борбе Србије са пегавим тифу
сом, Антантом на дип ломатс ком
и Цент ралн им сил ама на војном
пољу током 1915. год ине основн и
су садрж ај трећег поглавља. Тек
што је успел а да до април а изне
се борбу прот ив пегавца, српс ка
држ ава је морал а да поново то
ком лета одбија све теже захтеве
Антанте да уступ и Бугарс кој Ма
кедон ију. Улазак Итал ије у рат на
стран и Антанте је донео српс кој
влад и само нес покојс тво, будућ и
да је са правом страховал а да је
апен инс кој кра љеви н и Лон дон
ским уговором био гарантован и
део аустроу гарс ких зема ља насе
љен Југос ловен има, у првом реду
Далмац ија. Удружена офанзива
Цент ралн их сил а на Србију с је
сен и 1915. год ине, уз Бугарс ку као
трећег члана, приморал а је срп
ску војс ку и део народа да се уз
огорчене борбе по највећој зим и
повуче из зем ље преко врлет и Ал
бан ије и Црне Горе. Избеглиштво
је унело многе промене у унутар
пол ит ичк и живот избегле српс ке
држ аве, предс тављене у војс ци,
краљу, влад и и већ ин и пос лан ик а
Народне скупштине окуп љен их
углавном на Крфу. У кадровс ким
променама, истак ли су аутори,
све више се осећао утицај пол и
тичара, пре свих регента Алексан
дра Кара ђорђеви ћа.
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Прву избегличк у год ин у
(1916) обележ авал и су бројн и
проблем и, који ће бит и прис ут
ни све до краја рата: збрињавање
избеглица, питање одговорнос ти
за војн и слом, пол ит ичке смене у
војс ци, њена орган изац ија, орга
низовање рада установа, инс ти
туц ија и чиновн ичког апарата,
појачана дип ломатс ка акт ивност,
пол ит ичке поделе и сукоби, међу
собне нет рпељи вос ти, разл и ч ит и
приступ и југос ловенс кој идеји
и држави коју је на њој требало
стварат и. Указано је да су Југо
словен и у Југос ловенс ком одбору,
у првом реду Хрват и, страховал и
од „српс ког ортодокс ног екск лу
зивизма“ у будућој држ ави, од ко
јих највише Франо Суп ило, који
је југос ловенс ко ујед ињење усло
вљавао претходном „унут раш њом
трансформа ц ијом Србије“. Исто
времено, појава српс ке војс ке на
Солунс ком фронт у и некол ике ре
лат ивно успеш не офанзиве које је
преду зимал а 1916. год ине, пок аза
ла је њен им неп ријатељима да још
постоји као војна сил а са којом су
имал и озбиљно да рач унају.
Ипак, ист ич у аутори, без
озбиљн ијег ангажовања савезни
ка, од 1917. год ине првенс твено
Франц ус ке и Вел ике Британ ије
(услед револуц ије на Рус ију се ни
је могло рач унат и), сама српс ка
војс ка није могла да изврш и про
бој Солунс ког фронта. Придоби
јање ових савезничк их држ ава за
одржање и акт ивирање Солун
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ског фронта прот ив Цент ралн их
сил а бил а је још једна од борби
коју је српс ка влада са Николом
Паш ићем успеш но изнел а до је
сен и 1918. год ине. Резултат је био
ангажовање јак их Антант ин их
ефект ива и слање обилне мате
ријал не помоћ и српс кој војс ци,
која је септембра 1918. год ине из
врш ил а пробој Солунс ког фронта
и у рок у од месец дана избац ил а
из рата прво Бугарс ку, па потом и
Аустро-Угарс ку.
У међувремен у, током 1917. го
дине изг нана Србија је остал а без
свог моћ ног покровитеља, оли че
ног у Рус ком царс тву нес талом у
соц ијал-демократс кој Фебруар
ској револуц ији и бољшевичкој
Октобарс кој револу ц ији. Суочена
са овом невољом, а без одређене
назнаке успеш ног окончања рата
и поред улас ка Сјед ињен их аме
ричк их држ ава у рат, српс ка влада
је јуна–јул а исте год ине на Крф
ској конференц ији са члановима
Југос ловенс ког одбора нач ин ил а,
према слову аутора, „југос ловен
ски комп ром ис српс ке држ аве“.
Крфс ка дек ларац ија српс ке владе
и Југос ловенс ког одбора бил а је
углавном равноду ш но рег ис тро
вана од стране вел ик их сил а, од
нек их чак и негат ивно прим љена
(Итал ија). Аутори такође нис у
проп ус тил и да укаж у на обрач ун
српс ког држ авног врх а, у првом
реду регента Александра, са офи
цирс ком орган изац ијом Црна
рука и њен им вођом Драг ут ином
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Дим ит ријевићем Аписом у про
леће 1917. год ине.
Синтеза Србија у Ве ликом
рату. Кратка историја нап иса
на је јас ним стилом, без понавља
ња.
Коначн и резултат чет ворого
диш њег војевања Србије било је
стварање заједн ичке држ аве југо
словенс ких народа децембра 1918.
год ине. Аутори су наглас ил и да је,
пре него је својом вољом пренел а
државност на нову, пребрзо ство
рен у ју гос ловенс ку држ аву, Срби
ја на Конференц ији мира добил а
важ но признање – да је одговор
ност за рат леж ал а у цел ин и над
Цент ралн им сил ама, и да је бил а
још већа у однос у на Франц ус ку
и Србију „јер су њихове гран ице“
биле „повређене и пре објаве ра
та“.
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УДК
316.344.42(44)(049.3)

Душан Гујаничић*

,,Les Cinq-Mille ; for tune et
faillite de l’élite française’’,
Cherche mid i, Par is, 2014.
,,Франц ус ка је данас болес ник
у Европ и.“ Са овак вим, кол ико
рад ик алн им тол ико и изнена
ђујућ им уводом започ иње дело
групе аутора Семп лис ијис Еги
јон (Simplicius Aiguillon)1 под на
*

Истраживач сарадник, Институт за
политичке студије.

1

Hans Jacob Christoph von Grimmel
shausen, Авентуре Симп лис ијус а
Симп лис ис имус а, 1669. Симп лис ије
Симп лис ис им ус је даљи рођак Вол
теровог Канд ид а који је сто год ин а
пре њега и као он ,,имао дос та тачно
резонов ањ е али са најп рос тијим ду
хом.“ Ова личност је инс пирис ал а
ауторе ове књиге.
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зивом ,,Пет хиљада - богатс тво и
пропаст франц ус ке елите.“ Изда
вачк а кућа ‘’Cherche midi’’ је 2014.
год ине овим делом на 212 стран и
ца и франц ус ком језик у отворил а
једн у акт уе лн у, али и дел ик атн у
тем у у данаш њој Франц ус кој, а то
је питање њене елите и конкретно
друштвене реа лнос ти коју она у
доброј мери ствара или обл ик ује.
Наравно, питање елита је једно
од оних које већ дугачак период
заок уп ља вел ик и број нау чн ик а
и ист раж ивача у друштвен им на
ук ама (,,крит ик а елита је клас ик а
у пол ит ичк им и соц иолош ким
нау к ама’’, тврде аутори), а нама
се посебно чин и значајн им дава
ње једног интелект уа лног осврта
на њено деловање, разм иш љање и
утицај у једној тако значајној зе
мљи как ва је у много чем у Фран
цус ка.
Аутори књиге пол азе од основ
не тезе да својеврс на кас та од пет
хиљада људ и влада овом вел иком
зем љом и да њена зат вореност,
самољубље и каријеризам коме
су подређен и готово сви општи
интерес и успоравају, а неретко и
онемог ућавају нап редак Франц у
ске у мног им сферама. ,,Франц у
ске елите верују само саме себи“,
примећује познат и франц ус ки
писац Жак Жил ијар (Jacques Jul
liard), а с тим се слаж у и аутори
овог дел а, јер ,,елите делују само
на основу консензуса и мог у са
мо саме себи да суде; оне уживају
факт ичк у неод говорност...“ Шта
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све повезује припадн ике ове гру
пе? Они, наи ме, деле ,,исти нач ин
живота, исту култ уру, исто поље
интереса, исти пригодн и речн ик,
исте илузије.’’
Посебно зан им љиво питање
коме аутори пок лањају прил ичн у
паж њу је на који нач ин се рег ру
тују чланови ове привилеговане
групе. У ,,њиховој’’ Франц ус кој
,,све се оди г рава у периоду између
20 и 26 год ина, на изл ас ку из ENA
(Нац ионалне школе адм ин ис тра
ције), Пол итехн ичке академ ије
или HEC (Висок а економс ка шко
ла)’’, што по ауторима јас но ука
зује на чињен иц у да је филтер за
улазак међу елит у врло густ и да
готово нуж но мора проћ и кроз
нек у од ове три франц ус ке школе
на глас у. Дак ле, својеврс на мери
тократ ија врло огран иченог оби
ма је успос тављена. Притом, тре
ба очигледно избећ и опас ност од
пог реш ног појед нос та вљи ва ња
на основу којег би се тврд ило да
наведене школе са реп утац ијом
елитн их у Франц ус кој свес но и
наменс ки производе будуће чла
нове фаворизоване кас те, јер ових
,,5000 нис у сви елита, али се сма
трају так вима“ и имају ,,потп ун и
консензус у циљу иск ључења из
полуга влас ти сваког онога који
не дел и њихов прагмат изам или
би могао да угрози њихове приви
лег ије.“ У ту фаворизован у груп у
спадају: пол ит ичари, директори
вел ик их приватн их преду зећа
или компан ија, висок и држ авн и
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службен иц и, председн иц и син
дик ата, директори вел ик их мед и
ја... списак свак ако није исц рпан.
Из овак вог осећаја супериор
нос ти (наравно ник ада формално
израженог) у однос у на остатак
света сe развил а склоност ка ола
ком, готово природно подразуме
ваном прих ватању разноразних
привилег ија и повлас тица. Как ве
су конкретно привилег ије у пита
њу? Оне се свак ако израж авају на
разл ич ите нач ине и у разл ич ит им
облас тима, али оно што им је не
спорно заједн ичко је да нас тоје да
трајно ,,зак ључају’’ сис тем како би
својим нос иоц има омог ућ ил и по
себно повољан полож ај у погледу
пол ит ичк их функц ија, економс ке
моћ и, порес ког третмана, избега
вања разних видова одговорно
сти и слично. То су најчеш ће неке
погоднос ти у материјалн им пред
мет има, кориш ћење покретн их и
непокретн их добара у службене
сврхе, појед ине порес ке олакш и
це...
С друге стране, једна од глав
них особина наведене неформал
не кас те на коју указују аутори ове
књиге је лицемерје у пос тупању,
у смис лу двос трук их стандар
да, једн их које очек ују за ,,обичне
смртн ике“ и друге које љубомор
но примењују за себе. Однос но,
,,што вред и за свет ин у, не приме
њује се на нас.“ Исто тако, њихово
деловање, како је с правом нагла
шено, је чес то праћено (скриве
ним) парадокс има. Тако на при
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мер, припадн иц и ове групе се
готово сви до једног зак лињу у ре
публик анс ке идеа ле и вреднос ти
модерне Франц ус ке чије је пол а
зиште нес умњиво 1789. год ина, а с
друге стране, мног и од њих имају
однос према привилег ијама као
припадн иц и недод ирљивог плем
ства из периода апсолутне монар
хије. То се рец имо однос и на из
вес ну зацемент ираност њихових
радн их мес та (јер они практ ично
не познају категорију отк аза), али
такође и на њихову вел ик у тајно
витост у вези сваког евент уа лног
интересовања јавнос ти за њихову
имовинс ку карт у. ,,Зем ља која из
ражава до крајнос ти своју љубав
према равноп равнос ти је исто
времено и та где је врховно трага
ње оно за привилег ијама.“ Луц ид
но подвлаче аутори књиге један
вел и к и фран ц ус ки пара докс!
Као пак главно сред иште не
примерен их привилег ија аутори
књиге ист ич у пренадуван држ ав
ни апарат; уосталом довољно је
напомен ут и да је ова зем ља изме
ђу 1982. и 2003. рег рутовал а ско
ро мил ион додатн их чиновн ик а,
а да држ ава потрош и 54% про
изведеног богатс тва. С обзиром
на једно од недод ирљивих начел а
у Франц ус кој које се однос и на
обавезу одржавања конт ин уите
та јавне службе, свак и изговор се
јавља као довољан да се и другора
зредном функц ионеру обезбед и
бар нек а привилег ија. Тако пре
фект департмана, његов генерал
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ни секретар, директор кабинета,
као и подп рефект уживају право
на службена кол а која се тумаче
као ,,у начелу продужетак канце
ларијс ког пос ла.“
Једно од средс тава које de fac
to служ и члановима елите да др
же обичан народ у подређеном
полож ају је ,,њихова завис ност од
сваке врс те правног норм ирања.“
Законодавна инфлац ија од 70 но
вих закона и 1500 нових декрета
год иш ње довољно говори у при
лог овој тврдњи. Друга ја ствар
пак (не)дос ледност у примен и
бројн их проп иса где припадн и
ци елите такође имају немалу
одговорност. Склоност ка прете
ра ном норм ира њу (тзв. панју ри
дизац ија) је тол ико да бук вално
ниједна област, нит и једно пита
ње нис у ван дејс тва неке правне
норме. На тај нач ин се, свес но или
нес вес но, одрж ава својеврс ни за
чаран и круг-,,један лоше срочен
и нап исан закон се не укида, већ
се доносе друг и који га додатно
услож њавају не поп рављајућ и га
притом, а онда се његова негат ив
на дејс тва кориг ују друг им тек
стовима’’, итд... За једн у држ аву
као вел иког баштин ик а римс ке
правне тра д и ц ије ка к ва је Фран
цус ка, својеврс на неод говорност
и неус пех њене елите се огледају и
на овом пољу.
Нач ин на који свакод невно
делује ова моћна, али неформал
но пос тојећа група није увек лако
разазнат и. Аутори су тога посеб
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но свес ни, па ист ич у: ,,Узалуд би
било траж ит и неко дело у којем
су ‘5000’ нап исал и своју догм у.
Одбрана њихових интереса ни
је орган изована, она је органс ка.“
Они имају своја неп исана пра
вил а понашања, свој мање-више
сличан развојн и пут и један чес то
уоп штен и шаблонс ки говор.
Истовремено, њихов однос
према франц ус ком идент итет у
(или што би се рек ло код нас ,,на
ционалном питању“) је врло зан и
мљив. Имајућ и у виду да је добар
део њих произи шао из култ урног
миљеа близак вреднос тима ма
ја 1968, снаж но обележен идејом
мулт ик улт урал изма по свак у цен у
и суп ротс тављањем сваком ауто
ритет у а поготову држ авном, онда
не може да чуд и њихов млак и по
вршан однос према франц ус ком
нац ионалном питању и идент и
тет у. Њихов бук вално преведен и
,,дрвен и језик’’ (langue de bois ка
ко то каж у Франц узи) или ближе
нашем језик у,,нем ушти језик“ је
једно моћно средс тво зау здавања
сваког ,,пол ит ичк и некоректног“
миш љења у јавнос ти. Они опет
са своје стране врло радо корис те
одређене реч и или фразе у циљу
придобијања јавнос ти, као што су
соц ијална правда, јавна служба,
ант ирас изам, борба прот ив хомо
фобије, животна сред ина, пози
ви на пок ајање због колон ијалне
прош лос ти, реформе и слично.
Такође, врло им је драго страс но
позивање на људс ка права (,,људ
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скоп раваштво“) и у оквиру тога
им није ни страна подрш ка праву
на мешање у унут раш ње пос лове
дру г их зема ља (droit d’ingérence)
уз позивање на заштит у људс ких
права и слобода. Аутори у том
погледу наводе посебно улог у ве
лик их мед ија у подрш ци свим та
козван им праведн им ратовима
НАТО-а, не заборављајућ и ни рат
прот ив Србије. Притом, ова ,,људ
скоп раваш ка“ квазии деолог ија не
може да порекне у основи њихово
подозрење према идеолог ијама
уопште, као ,,симбол а зат ворено
сти дух а у њиховим очима.“
С друге стране, аутори не про
пуштају да помен у чињен иц у која
је данас у Франц ус кој једноглас но
прих ваћена и која делује као неиз
беж на пос лед ица свега претходо
реченог, а однос и се на све већ и
јаз који се ствара и све више про
дубљује између народа и елите.
Основ тог незадрж ивог губит
ка поверења леж и првенс твено у
,,осећају народа да елите држе го
воре без везе са реа лнош ћу.“ Али,
аутори нис у нароч ито неж ни у
свом суду ни према самом фран
цус ком народу где каж у да ,,Фран
цузи гунђају, али не чине ништа да
се то промен и“, као и да ,,прих ва
тају да их њихови предстaвници
варају и лаж у.“
На крају, у зак ључк у књиге
аутори пок ушавају да сагледа
ју перс пект иве даљег пос тупања
ове неформалне али моћне клике,
као и њихов далекосеж ан утицај
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на франц ус ку држ аву и друштво.
Они првенс твено предл аж у да се
база из које се рег рут ују припад
ниц и будуће елите нуж но про
шири, да се оконча ,,инцес туозни
однос држ аве са вел ик им преду
зећ има“ (мис ли се на чињен иц у да
су руковод иоц и вел ик их фирм и
истовремено и држ аоц и појед и
них држ авн их функц ија), зат им да
се оконча са привилег ијама сваке
врсте, а поготово фис калн им, као
и да се стави тачк а са злоу пот ре
бом јавн их добара као фран ц у
ском свакод невн ицом. На еко
номс ком план у се предл аже зна
чајно смањење јавне пот рош ње и
заустављање висок их пореза, које
данас бук вално гуше франц ус ки
државн и орган изам. На правном
пак пољу се предл аже окончање
једне негат ивне праксе, као јед
ног, додуше не само франц ус ког
спец ијал итета данаш њице, а то је
доношење вел иког броја правн их
проп иса сваке врс те чија примена
остаје чес то селект ивна и пробле
мат ич на.
,,5000“ су терет који оптере
ћује франц ус ко друштво својим
самољубљем, неефик ас нош ћу и
каријеризмом. Имајућ и у виду
степен готово свеобух ватне дру
штвене кризе коју Франц ус ка
прол ази, овак ва једна луц идна и
утемељена крит ичк а анал иза де
ловања држ авне елите је веома
пот ребна и добродош ла. Аутори
се надају да зем љу неће зах ват и
ти нек а нова 1789. год ина, као и
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да се неће поновит и историјс ка
закономерност према којој су се
,,вел ик и преображ аји франц ус ке
елите дешавал и само пос ле ката
клизмичк их историјс ких догађа
ја, Вел ике револуц ије, пропас ти
царс тва 1870, пораза 1940... Има
јућ и у виду огроман потенц ијал
ове зем ље, као и њен у историјс ку,
пол ит ичк у и култ урн у димензију
у свет у, остаје нам да верујемо да
надања добронамерне групе ауто
ра ове зан им љиве књиге неће би
ти изневерена.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На левој страни у заглављу се налази име, средње слово и презиме
аутора, звање аутора, назив установе, факултета и седиште. Наслов рада
куцати на средини великим словима – Bold (фонт 14). Поднаслови се пи
шу на средини, великим словима (фонт 12) и нумеришу се арапским бро
ојевима. Уколико поднаслов садржи више целина, оне се такође означа
вају арапским бројевима, и то: 1.1. – малим обичним словима Bold (фонт
12). Сви текстови на српском језику треба да су куцани ћирилицом. У тек
сту су италиком (курзивом) истакнуте речи на страном језику. Обим рада
не сме бити већи од 1 до 1,5 ауторског табака, (односно 16 до 25 страна,
36300 до 56725 карактера са размаком).
После ових података следи сажетак који треба да садржи од 100 до
250 речи. Иза сажетка иду кључне речи чији број не може бити већи од 10,
док њихова употреба у тексту треба да буде што већа. У сажетку треба
да стоји предмет анализе, циљ рада, коришћени методолошки приступи,
резултати, закључак или одређене препоруке. На крају текста, после ли
тературе, треба написати резиме чија дужина може бити до 1/10 дужине
чланка. Аутор би у резимеу у структуираном облику требало да истакне
најважније резултате и закључке истраживања до којих је дошао у свом
раду знатно шире него у сажетку. Сажетак, кључне речи и резиме треба
превести и на енглески језик, ако је рад на енглеском, сажетак и кључне
речи треба превести на српски језик. Текст за часопис не садржи посебан
увод и закључак.
Текст треба писати у фонту Times New Roman, величина слова 12, са
увученим пасусима и проредом 1,5 – ћирилично писмо.
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се налази
коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте су истог
фонта као основни текст и треба их куцати са командом Insert – Referen
ce – Footnote, а не намештањем разних оквира, јер једино на тај начин
можемо гарантовати, да ће се и у прелому фусноте појавити на добром
месту. Приликом навођења фуснота руководити се следећим упутствима:
– када се ради о монографији фуснота мора садржати: име и пре
зиме аутора, наслов рада у италику, издавач, место, година издања
и број стране (на пример: Зоран Аврамовић, Родомрсци, Институт
за политичке студије, Београд, 2009, стр. 15; Кристофер Кокер, Су
мрак запада, Досије, Београд, 2006, стр. 54);
– када се ради о чланку, име и презиме аутора, назив чланка под
наводницима, назив часописа у италику, издавач, место издавања,
број, година излажења и број страница (на пример: Миша Стоја
диновић, „Од теорије социјалних конфликата до њихових реше
ња“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд,
бр. 04/2009, стр. 67);
– када се ради о зборнику радова: име и презиме аутора, назив рада
под наводницима, назив зборника италиком, онда у загради напи
сати приређивача зборника, издавач, место издања, година издања,
број стране (на пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и придружива

ње Европској унији‘‘, у зборнику: Србија – политички и инсти
туционални изазови (приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђу
рић), Институт за политичке студије, Београд, 2008, стр. 239);
– извори са Интернета, који не смеју прећи више од 10% коришће
не литературе, треба да садрже пуну интернет адресу (на пример:
http://sh.wikipedia.org/wiki/Revolucija).
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да од
говори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се од
навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање цели
не) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 19.
априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2,
р93/1894).
Литература треба да се налази на крају рада, испред резимеа, поређа
на по азбучном реду, са следећим елементима:
– књиге: презиме и име аутора, наслов књиге италиком, издавач, ме
сто издања, година (на пример: Суботић, Момчило: Српско пита
ње данас, Институт за политичке студије, Београд, 2008);
– зборници: презиме и име аутора, назив рада под наводницима,
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача
зборника, издавач, место издања, година издања (на пример: Мар
ковић, Драган, ,,Демократизација власти и управљања у Србији‘‘, у
зборнику: Србија – политички и институционални изазови (прире
дили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за политичке
студије, Београд, 2008);
– чланак: презиме и име аутора, назив рада под наводницима, назив
зборника италиком, онда у загради написати приређивача збор
ника, издавач, место издања, година издања (Кнежевић, Милош,
,,Варка европске хармоније‘‘, Српска политичка мисао, Институт
за политичке студије, Београд, бр. 4/2008);
– литература са Интернета, која не сме прећи више од 10% кори
шћене литературе, треба да садржи пуну интернет адресу (на при
мер: http://sh.wikipedia.ofg/wiki/Revolucija).
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да од
говори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се од
навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање цели
не) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 19.
априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2,
р93/1894).
Текстове слати у штампаном и електронском облику: Институт за
политичке студије, Светозара Марковића 36, е-mail адреса – 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)
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