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ИванаВасиљевић*

ВУККАРАЏИЋ,НАЦИОНАЛНИ 
ИДЕНТИТЕТИСАВРЕМЕНИ 

ПРОБЛЕМИОБРАЗОВАЊАУСРБИЈИ

Сажетак

У ра ду се го во ри о зна ча ју ко ји на ци о нал ни иден ти тет 
има у то ку про це са гло ба ли за ци је, чи ји су ути ца ји на обра
зов ни си стем и по и ма ње на ци о нал ног иден ти те та ви ше
стру ки. Сми сао ра да је да се пре по зна ју и са гле да ју иза зо ви, 
пред но сти и ма не тран зи ци је у обра зо ва њу, али и по сле ди це 
тог про це са на очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та. Рад се са
сто ји из три де ла. У пр вом де лу ра да те о риј ски се об ра ђујy 
са вре ме ни про бле ми обра зо ва ња у Ср би ји, про цес гло ба ли за
ци је као и њен ути цај на про цес обра зо ва ња у Ср би ји. У дру
гом де лу се ана ли зи ра ју (не)мо гућ но сти очу ва ња на ци о нал ног 
иден ти те та кроз про цес обра зо ва ња. Док је тре ћи део ра да 
по све ћен Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу и ње го вом до при но су 
у из град њи срп ског на ци о нал ног иден ти те та. Овај рад има 
за циљ да ука же на по тре бу за чу ва њем од за бо ра ва де ла 
на ци о нал них ства ра о ца кроз обра зо ва ње, јер ти ме чу ва мо 
на ци о нал ни иден ти тет то ком про це са тран зи ци је узро ко
ва не гло ба ли за ци јом. Вук Сте фа но вић Ка ра џић по ка зао је да 
тра ди ци ја и оби ча ји нај бо ље илу стру ју ду хов ни раз вој јед ног 
на ро да. Оту да је по себ на па жња по све ће на до при но су Ву ка 
Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, ко ји се за ла гао за oчување на ци о
нал ног иден ти те та и мо дер ни за ци ју као је дин ство из ме ђу 
ста рог и но вог.
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Кључ не ре чи: обра зо ва ње, гло ба ли за ци ја, тран зи ци ја, на ци
о нал ни иден ти тет, Вук Сте фа но вић Ка ра џић.

Процес глобализације изнедрио је многе потребе за
променама, прилагођавањем и изазовима у свакодневном
животу,каконанивоупојединца,такоинанивоудруштва,
државе,нације,институцијаидр.Идентитетбиоонлични
(индивидуални)иликолективни (групни)подразумевараз
вијањесопственог/колективногпогледанасветиформирање
односапојединца/групепремадруштву.Националнииденти
тетјеколективнигрупниидентитет,којиподразумеванеко
ликокомпоненти.ОтудаСмит1указујенавишедимензионал
ностнационалногидентитетаинаводињеговекомпоненте:
етничка, културна, територијална, економска и правнопо
литичка.Али,овекомпонентенационалногидентитетанису
непроменљивекатегорије.Онесуусталномдодирусаокру
жењем(припадницимадругихнационалнихидентитета).То
компроцеса глобализације ти контакти су интензивирани.
Самимтимесуиизазовиочувањасопственогнационалног
идентитетавећи.Отудајефункцијанационалногидентитета
усавременомдруштвукакоЦветковић2наводи:„укорењива
ње“модерногиндивидуумауновоформиранузаједницу(на
ција),изналажењеемоционалнихсадржајаикултурногокви
разаполитичкоделовањеиегзистенцијалнуутехуусвету
којијепоништиоилирадикалнопреобразиотрадиционалне
обликедруштвености,тј.метафизичкеутемељененачинеор
ганизације личногиколективногпостојања.“Удобакризе
идентитета нација нуди извесни смисао и уводи ред у ин
дивидуалномиколективномбивствовању.„Збогтоганацио
налниидентитетостајекључнаегзистенцијалнаиполитич
каодредницазаразумевањесавременогсветаимеђусобног
односапојединцаидруштвенихгрупауњему.“3Имајућиу
видуданационалниидентитетобављаразнефункцијеспо
љашње (територијална, економска и правнополитичка ди
мензија)иунутрашње(етничкаикултурнадимензија),одве

1 АнтониСмит,На ци о нал ни иден ти тет,БиблиотекаXXвек,Београд,1998.
2 ВладимирН.Цветковић,„Националниидентитети(ре)конструкцијаинсти

туцијауСрбији(идеологије,образовањеимедији)“,Фи ло зо фи ја и дру штво,
Институтдруштвенихнаука,Центарзафилозофијуидруштвенутеорију,Бе
оград,бр.19/2001,стр.52.

3 ВладимирЦветковић,исто,стр.55.
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ликогзначајајењеговразвој.Међутим,заизградњунесамо
националног,већизабилокојудругугрупнуидентификаци
јунужнојепостојањемедија(школство,штампа,телевизија
итд.)којићепренетизаједничку„идеологију“.4

Основна теза рада јесте да образовање има једну од
кључних улога у очувању националног идентитета које је
отежано, алинужноутокупроцеса глобализације.Намеће
сепитањекакоусавременомсветуукоменебитиглобали
зованзначиистоштоибитиискљученизсвета,5прихвати
тиконструктивноглобалнепроменеисачуватисвојуспеци
фичност,националниидентитет?Отудајепроистекладруга
тезаовограда,којасенамећекаоодговор.Чувањемодзабо
равамислииделанационалнихствараоцакрозобразовање
доприносимо очувању националног идентитета. На тај на
чинјемогућаконструкцијаиразвојнационалногидентите
таускладусасавременимглобалнимизазовимаузочување
националнеспецифичности.НапримеруВукаСтефановића
Караџића,покушалисмодаприкажемодасуделанационал
нихстваралацаважандеообразовања,јерпомажуочување
националногидентитета.

У првом делу рада теоријски се обрађују савремени
проблемиобразовањауСрбији, суштинапроцеса глобали
зацијеињенутицајнапроцесобразовањауСрбији.Удру
гомделусеанализирајукризанационалногидентитета,(не)
могућностињеговогочувањакрозпроцесобразовања.Док
је трећи део рада посвећенВукуСтефановићуКараџићу и
његовојулозиуизградњисрпскогнационалногидентитета.

Заистраживањеоветемекомбинованојенеколикоме
тодаистраживања(хипотетичкодедуктивниметодианали
засадржаја).Можесерећидајеосновниметодистражива
њаанализасадржаја,односнолитературекакостране,тако
и домаће.Литература која је коришћена семожеподелити
на:литературукојасебавиуглавномдефинисањемпојмова
националногидентитета,транзицијеобразовања,глобализа
цијеидоприносаВукаКараџића,алиионакојасебавиана

4 ЖанКлодРуаноБорбалан,“Изградњаидентитета”,у:Иден ти тет(и): по је
ди нац, гру па, дру штво(приредилиКатринХалперн,ЖанКлодРуаноБорба
лан),Клио,Београд,2009,стр.11.

5 Постојеитезеда јесветутоликојмериглобализованданемаонихкојису
искључениизпроцесаглобализације,јерсуаконедиректноондаиндиректно
укључениуовајпроцес.
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лизомпојединихобележјаобразовногсистемауСрбији,као
ирезултатипојединихистраживања.Садашњицајеподути
цајемпроцесаглобализацијекојиостављатраганасвесфере
друштвеногживота,уовомслучајунаобразовање.Образов
нисистемСрбијесуочавасесапроблемомкакодасезадово
љеглобалниобразовнистандарди,узистовременоочување
националногидентитетаиобразовања.Стогајенаучнициљ
овоградадаукаженаактуелностовогпроблема,какобисе
научнимдоприносомиотвореномдискусијомпронашлонај
оптималније решење.Дакле, смисаорада је даприкажеда
Србијаможедасачувасвојнационалниидентитетинегује
гакрозобразовањеитрадицију,адасеистовременомодер
низујеиприхватазахтевесавременогокружења.

1.Са вре ме ни про бле ми обра зо ва ња у Ср би ји 
гло ба ли за ци ја и про цес обра зо ва ња

Процес глобализације прожима све поре друштвеног
живота.Овај период транзиције није захватио „само неко
лико заосталих земаља које треба да ухвате прикључак са
духомглобализације,већјепосредитранзицијаукојојјечи
тав капиталистички светски систем био трансформисан у
нештодруго“.6Осамомпојмуикарактеруглобализацијепо
стојетеоријскииидеолошкиспоровикакавјеглобализаци
јапроцес.7 Једниглобализацијувидекаоисторијскинужан
процес,8другигавидекаопројекатдоминацијеЗапада,аме
риканизацију,трећикаодеструктиванпроцес.9Различитасу
мишљења аутора о глобализацији.ОтудаYeates10 примећу

6 ИмануелВолерстин,„Глобализацијаилипериодтранзиције?Погледнадуго
рочнокретањесветскогсистема»у:Гло ба ли за ци ја  мит или ствар ност(при
редиоВладимирВулетић),Заводзауџбеникеинаставнасредства,Београд,
2003,стр.92.

7 DavidHeld,AnthonyMcGrew,DavidGoldblatt,PerratonJonathan,Glo bal Tran
sfor ma ti ons: po li tics, eco no mics and cul tu re, PolityPress,Cambridge,1999.

8 ThomasL.Friedman,The Le xus and the Oli ve Tree, Un der stan ding glo ba li sa tion,
Internet,http://www.thomaslfriedman.com/bookshelf/thelexusandtheolivetree,
03/01/2015.

9 MauroF.Guillen,“IsGlobalizationCivilizing,DestructiveorFeeble?ACritique
ofFiveKeyDebatesintheSocialScienceLiterature”,An nual Re vi ew of So ci o logy,
California,vol.27/2001,pp.235260.

10 NicolaYeates, “Globalization andSocial Policy. FromGlobalNeoliberalHege
mony toGlobalPoliticalPluralism”, Internet,http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/
moon/SocialWelfare/69.pdf,05/01/2015.
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једаједнивидеглобализацијукаорешењезавећинусоци
јалнихпроблема,докједругисматрајупримарнимузроком
многих социјалнихпроблема (сиромаштво11, незапосленост
имиграције12,пренасељавањеградоваодласкомсасела,упо
требадроге,ризичностдруштва13,територијалноискључење
појединихизнапретка,14разарањепородице,15криминал,тр
говинасексом,радномснагомитд.).Управозатоштојегло
бализацијадинамичанпроцес,постоједијаметралносупрот
намишљењаоњој.

Процесглобализацијеиманесумњивонеоспоранути
цај на образовање. Углавном је пажња усмерена на утицај
глобализације на националне државе и економију, него на
образовни систем.Међутим поједини аутори су се бавили
овом тематиком: Бурбулес иТорес,16Мејсон17, Епл,Kенвеј,
Синг18,Maрковић19,Савићевић20идр.УсвајањемСорбонске
декларације(1998),затимиБолоњскедекларације(1999)про
цес глобализације образовања је добио на интензитету и
ширини.Променеуобразовномсистемунајбољеприказује
прихватањеиимплементирањеБолоњскогпроцесаувећини
Европскихземаља.ОсамомБолоњскомпроцесумишљења
ауторасуразличита.ЗанекеБолоњскипроцесјестемехани
замусаглашавањаобразовнихсистемаунајвећембројумеђу

11 CindiKatz,Gro wing up glo bal: eco no mic re struc tu ring and chil dren’s everyday 
li ves,UniversityofMinnesotaPress,Minneapolis,2004.

12 RachelSilvey,„Developmentandgeography:anxioustimes,anemicgeographies
andmigration“, Pro gress in Hu man Ge o graphy,33(4),2009,pp.507–515.

13 UlrichBeck,Risk so ci ety : to wards a new mo der nity,SagePublications,London,
1997.

14 ManuelCastells,EndofMillenium,In for ma tion Age. Eco nomy, So ci ety and Cul tu
re,BlackwellPublishers,Oxford,1998,vol.III.

15 АнђелкаМилић,Со ци о ло ги ја по ро ди це: кри ти ка и иза зо ви,Чигојаштампа,
Београд,2001;BahiraSherifTrask,Glo ba li za tion and Fa mily: Ac ce le ra ted Syste
mic Soc cial Chan ge,Springer,NewYork,2010.

16 NicholasC.Burbules,CarlosAlbertoTorres,Glo ba li za tion and Edu ca tion,Rou
tludge,NewYork,2000.

17 RobinMason,Glo ba li sing edu ca tion, trends and ap pli ca ti ons,Routledge,London,
1998.

18 MichaelW.Apple, Jane Kenway,Michael Singh, Glo ba li zing Edu ca tion, Peter
Lang,NewYork,2005.

19 ДанилоЖ.Марковић,Гло ба ли за ци ја и обра зо ва ње,Просветнипреглед,Учи
тељскифакултет,Београд,1999.

20 ДушанМ.Савићевић,СоциофилозофскиосновиБолоњскедекларације,Пе
да го шка ствар ност,2007,вол.53,бр.78,стр.565586.
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Европскимдржавама,односновидунапређивањаобразовног
системаиуспостављањауниверзалногстандарда.Докјеза
другетржишнареформасистемаобразовањаиништавише.

КакобисеСрбијауклопилаусвојеокружењеиоколно
стисавременогокружења,нарочитоЕвропскојунијипотре
банјојјеквалитетанразвојобразовногсистемаускладуса
системимаобразовањанаевропскимпросторима.Упроте
кломпериодубилоједвадесетакреформисистемаобразова
њауСрбији,међутимтереформесубилепарцијалне,углав
номсусеодносиленапојединесегментесистемаобразова
ња(планове,програмеиуџбенике),никадасенисуодносиле
наобразовнисистемуцелини.ВладаСрбијеје2012.године
усвојилаСтратегијуразвојаобразовањауСрбијидо2020.го
дине (у даљем тексту: Стратегија21), као вид модернизаци
јекојасеослањанаобразовањестановништва.Упоменутој
Стратегији22,каокључнекарактеристикеобразовањауСрби
јинаведенесу:„1.економскосиромаштво(немогућностшко
ловањадецезбогиздатаказаобразовањемногепородицеу
Србијисусежртвоваледабиобезбедиледецишколовање;
честоиизванземље),2.угледкоји јеобразовањеуСрбији
уживало(учитељиипрофесорисубили,сведосасвимнових
времена,веомауважавани),3.уодређенимпериодимасрпска
државајевеомасмисленообразоваламладељуденаврхун
скимевропскимуниверзитетимасциљемдатоштосутамо
научилипренесудругимапоповраткууземљу.Токомокрут
них ратовања и веома сиромашних ратних година систем
образовањајенастављаодаобављасвојнационалнизадатак.
Озбиљаннационалниподухваткаопштемописмењавањуи
подизањуобразованостиуземљи,узсвеидеолошкоманипу
лативнемотиве,биојеиизразнационалнеопредељеностиза
подизањеопштегобразовногнивоастановништва.“

Садашњицуодликује криза српскогидентитетаи све
већибројмладихобразованихљудиуСрбијииманегативан
ставпремасвојојземљи.Резултатиистраживањаставовабе
оградскихсредњошколацаистуденатакоје је спровеоМи

21 СтратегијаразвојаобразовањауСрбијидо2020.године,ВладаРепубликеСр
бијеМинистарствопросветеинауке,Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је,бр.
107/12.

22 Стратегија,исто,стр.5.
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хаиловић23 показују  да сумладинезадовољни  друштвом,
неприхватајуидеолошкидоминантнедруштвеневредно
сти (национализам...),окренути себи и својој приватно
сти,спремниданапустесвојуземљу.Такођесесвевећиброј
младихопредељујезаодлазакизземље.Међутимкакоисти
чеБобић24,чињеницаједајеемиграцијамладихизСрбије
(нарочитовисокообразованих)деоједногширегбурногде
мографскогразвојаудржавамаЦентралнеиИсточнеЕвро
пенакрајудвадесетогвека.О„одливумозгова“изСрбије
почетком90ихгодинадвадесетогвекапостојеразнепроце
не.Болчић25процењуједајеокотридесет хиљада младих
сафакултетскимдипломаматаданапустилоСрбију.На
основуемпиријскихпоказатеља,Гречић26дајесличнупро
ценудајеупериодублокиранетрансформације(19902000.
године)око73хиљадаособанапустилоземљу,одкојих
јепреко17хиљадаималофакултетскудиплому.Ипак,овај
истраживач процењује да је у поменутом периоду реалан
бројуниверзитетскиобразованихемигранатаизСрбијеи
ЦрнеГореизносиопреко30хиљадаљуди.Какопримећује
Суботић „проблем јешто сеСрбима стално намеће осећај
колективнекривице,доксезлочинипреманамасталнони
подаштавајуилинегирају.“27Притисакстранихмедија,каои
непотпунисадржајишколскихуџбеника,доприносеслабље
њупатриотизмаисрпскогидентитета.Такође,„српскиђаци
уосновнимисредњимшколамавишесеосопственојдржави
инацијиупознавајупрекоидеолошкематрицесвојихнепри
јатеља:о„српскомхегемонизму“и„великосрпскимтежња
ма“,негоосветлимтрадицијамауисторијисвоганарода.“28 

23 СрећкоМихаиловић,„Жртвованагенерација:омладинауепицентрунега
тивнихпоследицадруштвенекризе“,Со ци о ло ги ја,год.36(1994),бр.3,стр.
316.

24 МирјанаБобић,„ДомаћинстваСрбијенапочеткутрећегмиленијумасоцио
демографскаанализа“,Со ци о ло ги ја,год.46(2004),бр.4,стр.351.

25 СилваноБолчић,„Измењенасферарада“,у: Дру штве не про ме не и сва ко
днев ни   жи вот: Ср би ја  по чет ком  де ве де се тих(прир.СилваноБолчић),Ин
ститутзасоциолошкаистраживањаФилозофскогфакултета,Београд,1995,
стр.96.

26 VladimirGrečić,“TheRoleofMigrantProfessionalsintheProcessofTransitionin
Yugoslavia”,Me đu na rod ni pro ble mi,2002,Vol.54,No.3,p.257.

27 МомчилоСуботић,„Српскинационалниидентитет:историјскиисавремени
изазови“,По ли тич ка ре ви ја,2011,вол.29,бр.3,стр.27.

28 МомчилоСуботић,исто,стр.25.
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ПоводомшколствауСрбијиНедељковић29 додаједа „треба
вратитисрпскидухушколуидатребареформисатишко
лу,каоицеосистемваспитањаодднадоврха,уклонитииз
школскихпрограмапреосталефалсификатеипопунитиопа
снепразнинеуваспитањуизнањима.“УСтратегијисекао
кључнипроблемиинедостацисавременогобразовногсисте
мауСрбијинаводидаје:„системобразовањазатворенусе
бе,одвојенодсвогокружења,веомаобликованкомерцијал
ниминтересима,изложенпартијскимутицајима,краткороч
нодотеривануглавномсциљемдасесвиинтересизадовоље
безобзиранадугорочнепоследицетаквогначинарешавања
проблема, да постоји изражена супротстављеност кратко
рочнихекономскихинтересанаједнојстранииразвојнеми
сијеобразовањанадругој.Напетостикојекарактеришуову
супротстављеностсуједнаоднајвећихпрепреказадаљива
љаниразвојсистемаобразовања.Свеусвему,свисунезадо
вољнитекућимстањемсистемаобразовањауРепублициСр
бијиасамомалибројкључнихактерајеспреманзањегове
промене.“30Упроцесутранзицијеобразовањавеомајеважно
питањекојимпутемћесеразвититрадиционалнеструктуре
националнихобразовнихсистема. Јер,свакиобразовниси
стем се временомформира и надграђује у складу са исто
ријским,културнимиинституционалнимспецифичностима
националне државе. Процес глобализације изискује еволу
цијуобразовногсистема,имплементирањеновихглобалних
вредности,стандардауобразовању.Свеснисмочињеницеда
јетонеизбежанпроцесидапостојемногиразлози(социјал
нополитичкииекономски)заподстицањетранзицијеираз
војауобразовању.Међутим,многеземље(Бразил,Русијаи
Кина)јошувекпоказујунеспремностиистичупотешкоћеу
процесутранзицијењиховихобразовнихсистема.

Наравнодатранзицијауобразовањуимасвојихпред
ности,алиинедостатака.Предностисутоштообразовање
постаједоступнољудимаширомсвета,безобзирананацио
налностиекономскуразвијеностземље.Усклађивањеобра

29 ДраганНедељковић,„Српскидуховнипросторјеунама“,у:Срп ски ду хов ни 
про стор,ЗборникАНУРС,(прир.академикМилорадЕкмечић),БањаЛука,
СрпскоСарајево,1999,стр.205.

30 СтратегијаразвојаобразовањауСрбијидо2020.године,ВладаРепубликеСр
бијеМинистарствопросветеинауке,Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је,бр.
107/12.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 2/2015, год. XI vol. 23 стр. 9-30

17

зовних система погодује размену професионалног кадра,
лакшу доступност информација и транспарентност знања.
Захваљујући употреби савремених технологија отварају се
могућности студирања на даљину (Open University, online
education, offshore education), које пружа рационално кори
шћењевременаипростораифинансија,јерсенатајначин
умањујутрошковипутовањаисмештајастудената.Међутим
поредсвихпредностикојеглобализацијауобразовањунуди,
постојеинедостаци.Растућакомерцијализацијамеђународ
нихформи образовања није регулисана образовним систе
момуоквирунационалнихграница.То„доводидомањка
вости:

 управнојрегулативи
 студентитрошеновацуиностранству,неусвојојзе

мљи
 одливмозгова,наконобразовањанедоприносераз

војулокалнихкапацитета“31

Каопоследицапотрошачкогдруштва„образовањепо
стајероба“,32причемусегубисмисаоиквалитетобразова
ња.Порастинтернационалнихкурсеваи семинара, намеће
потребу за изналажење решења, како би се контролисао и
држао квалитет образовања на одређеном нивоу. Нека од
решењасу:успостављањеглобалнихстандардаиконтрола
несамоодстранемеђународнекомисијезапризнавањета
квихобразовнихинституцијаипројеката,негоиконтрола
одстраненационалнихдржава,бољазаштитаодсајберкри
миналаистрогосанкционисање.

2. Кри за на ци о нал ног иден ти те та, (не)мо
гућ но сти ње го вог очу ва ња  

кроз обра зо ва ње

Појам нације и националног идентитета су сложени
друштвени феномени. „Нација у свом изворном значењу
значизаједницуљудиистогпорекла.Овакоузета,нацијасе

31 ChristopherZiguras,„Internationaltradeineducationservices:governingthelibe
ralizationendregulationofprivateenterprise“,Glo ba li zing Edu ca tion (ur.Michael
W.Apple,JaneKenway,MichaelSingh),PeterLang,NewYork,2005.

32 ДушанМ.Савићевић,СоциофилозофскиосновиБолоњскедекларације,Пе
да го шка ствар ност,2007,вол.53,бр.78,стр.565586.
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поклапасапојмомплеменаинарода.Језикспадаукључну
одредницу нације. Поједностављено речено нација једнако
језик.“33РадмилоМаројевић34такођепишеозначајукојиима
јусрпсконационалнописмоијезик,нарочитоудобакадасу
Србибилиподпритисцимаисуочавалисесакризомиден
титета.Идентитетбилоиндивидуалнииликолективнимо
жесестећинаразличитеначинесоцијализацијом,стицањем
знања,образовањем,испољавањеминеговањемсвогтален
таиспособности, путемнагона (креативниистваралачки
нагон)илипакрационалнимодносомпрематрадицији,на
слеђу и припадању.Кроз национални идентитет појединац
проналазисебеисвоје„место“,односнооткривасвојукул
туру,сазнајеипамтикосмобилиупрошлости,алиикосмо
усадашњостиисадашњемокружењу.Заразликуоддругих
врстаидентитета,оноштојекарактеристичнозанационал
ниидентитет јесте преманаводимаШијаковића тошто се
„сматрачовекудатимпорођењу,тунемаслободеизборачак
иондакадасепојединацналазипросторноудаљенодглавне
етничкегрупе.Крознационалниидентитетсетражистал
ноодпојединцадаоткривасвојукултуру,дасазнајеипам
тикосмомибилиупрошлостииусадашњемокружењуда
сесамоспознаисамоодреди.“35Овајдуготрајанпроцескоји
подразумева трагање за националним ја није једноставан,
већ како Смит36 примећује подразумева и однос појединца
премањему,штоостајенајзагонетнијиелементутокупро
цеса.Имајућиувидудасесамидентитетиспољавакаодео
емотивногипсихолошкогсклопапојединца,самимтиме је
нераздвојан од очувања личног интегритета и сигурности,
икакоЏенкинс37примећујеможедабудеизузетноотпоран
напромену.Али,националниидентитетјеподсталнимпри

33 МомчилоСуботић,Иден ти тет и ге о по ли тич ка ствар ност Ср ба,Институт
заполитичкестудије,Београд,2012,стр.13.

34 РадмилоМаројевић,Ћи ри ли ца на рас кр шћу ве ко ва, Дечјеновине,ГорњиМи
лановац,1991,стр.61.

35 ИванШијаковић,„Тероризамипроблемидентитета“,Со ци о ло ги ја,2002,вол.
XLIV,бр.3,стр.245.

36 Антони,Д.Смит,На ци о нал ни иден ти тет,БиблиотекаXXвек,Београд,1998,
стр.34.

37 Ричард,Џенкинс,Ет ни ци тет у но вом кљу чу,БиблиотекаXXвека,Београд,
2001,стр.81.
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тискомсавременогпроцесаглобализацијештознатноможе
довестидоњеговогслабљења.Какобисеближеобјаснила
ситуација,неопходнојесагледатиширетренутнуситуацију.

 Животусадашњицисеодвијаизмеђудвапаралелна
светаглобалногилокалног,којисусветешњеиспреплетани
имеђузависни.„Локалнихоризонти“себескрајнопроширу
ју,вршисехомогенизацијаукуса,забавеихране,каоижи
вотних стилова.“38Свакодневно смопод утицајем светских
дешавања,којиготовонеприметнообликујукултурнииден
титет.КакоТомлисонпримећујекосмополитскакултурадо
водидоосећањаприпадностииотвореностипремасвету.39 
Формирасеидентитетграђанинасвета,којинепоништава
национално осећање, јерљуди семогу истовремено осећа
тиикаоприпаднициједненације,регионаисвета.Глобали
зација ствара сложеније друштвене односе, нове конекције
и интеграције економије и културе у светски систем.40Да
кле,целокупанпроцесглобализацијејетурбулентан,ањени
ефектипрожимају свакодневницу.Нове IT (информацијске
технологије) повезујусветуглобалнемрежеинструментал
ности.Таспособностумрежавањапостала јемогућазахва
љујући важнимоткрићимау телекомуникацијамаи техно
логијирачунарскогумрежавања.Људи свакодневнобораве
наинтернету,у сајберпростору.Њиховидентитет тада за
висиискључивоодтогакакопојединацсебепредставипо
моћу тастатуре (nicknameнадимак). У таквим условима уз
подстицањеформехомогенизацијевезесалокалитетомби
вајуослабљене,штоможедовестидоугрожавањакултурног
идентитета.Каонегативнепоследицепојединиауторинаво
де„културниимперијализам“.41Другивидетопотискивање
инестајањетрадиционалнихкултура,каонаметање„запад
некултуре“,односнокаоновивидколонизације42којајепо
следицапроцесаглобализације.

38 ЕдгарМорен,Дух вре ме на: есеј о ма сов ној кул ту ри,Култура,Београд,1967.
39 JohnTomlinson,Glo ba li sa tion and Cul tu re,Cambridge,PolityPress,1999.
40 DouglasKellner,Glo ba li za ton and the Post mo dern Turn,Internet,http://www.gse

is.ucla.edu/faculty/kellner,03/06/14,p.9.
41 НоамЧомски,Хе ге мо ни ја или оп ста нак, Рубикон,НовиСад,2008.
42 RobinMason,Glo ba li sing edu ca tion, trends and ap pli ca ti ons,Routledge,London,

1998.
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Наунутрашњојосновинационалниидентитетомогу
ћавапреманаводимаСмита43:1)обезбеђивањедруштвених
спонаизмеђуприпадниканације, које су садржанеу зајед
ничким вредностима, симболима, традицији: застава, мо
нета, химна, споменици, церемоније и др.; 2) социјализа
цију припадника нације као „држављана“ и „грађана“ која
се данас постиже стандардизованим, обавезним,масовним
ијавнимсистемимаобразовања;3)одређивањеилоцирање
појединачних идентитета/ појединачних „ја“ кроз призму
националногидентитета.Дакле,одвеликогзначајајекојим
путемћесеразвититрадиционалнеструктуренационалних
образовнихсистема.Традицијаиобичајикаодеокултурне
баштинеимајуважнуулогууочувањуидентитетаједногна
рода.Онисукоренсвакогнарода,јернудезнањекојесепре
носигенерацијама.Настајалисудабизадовољилиразличи
тељудскепотребе.Али,какосеодређенепотреберазвијају
имењају,такосемењајуиобичаји.Сведоцисмодасумноги
стариобичајипревазиђени,односнозаборављенитокомду
гог временског периода.Међутим, данас у доба глобалних
притисакапостојисвевећапотребадасеобичајисачувајуи
прилагодесавременом(модерном)начинуживота.Коликоје
важночувањетрадицијеиобичајаговориизрека„бољезе
мљупродати,негообичајеизгубити“.Иакосемногекултуре
преплићуиразвијајуподутицајемдругихкултурнихобра
заца,ипаксвакаодњихзадржавазначајандеосвојеаутен
тичности.Духовниразвојједногнародананајбољиначинсе
разумепроучавањемобичајаикултурнетрадиције.

Тренутно је актуелан рад Владе Србије прикључењу
ЕвропскојУнији.КакоСуботићпримећује„кадајеупитању
национални идентитет и приступање Европској Унији као
наднационалнојполитичкојзаједници,којапледиразаства
рањеједногширегкултурногидржавногидентитета,старе
европскедржавенације,иакосуформалноприступиле„по
родици европских народа“, прилично чврсто се држе своје
вековнедржавноправнеинационалнетрадицијеииденти
тета.Уосталом,западноевропскедржаве:Француска,Немач
ка,Италија,Енглеска,Шпанија...заснованесунанационал

43 АнтониСмит,На ци о нал ни иден ти тет, БиблиотекаXXвек,Београд, 1998,
стр.3236.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 2/2015, год. XI vol. 23 стр. 9-30

21

номпринципу,њиховдуховнипросторинационалнииден
титетпоклапасесанационалномдржавом.Овде једржава
формираланацијуштонијеслучајсаСрбијом“44 Имајућиу
видудајејезиктесноповезансанационалнимпитањемра
зумљивоједајеувремеилирскогпокретаударнаидентитет
српског језика, биоиударнанационалниидентитетСрба.
Скорија криза националног идентитета извршена је кад је
проглашенадржавнасамосталностЦрнeГорe2006.године.
КакоМаројевић примећује „Срби су губили своје етничко
имеиосећајприпадностисрпскојкултури,српскомнацио
налномписмуисрпскојисторији,алисузадржавалисвојје
зик.“45ИмеВукаКараџићазабележенојеуисторијиуправо
збогинтересовањаиборбезасрпскијезик.

НеоспоранједоприносВукаС.Караџићауочувањуна
ционалногидентитетаимајућиувидудајеВуковаћирили
цанационалнописмосрпскогнарода.Његовначинраданам
можепослужитикаоодговорнасавременуситуацију,отуда
Калезићпише„Вукнећедапреносистароуново,нећенида
стварановобезвезеиодносасастарим,негоноводаорган
скиизрастаизстарога,дајеодистаново.“46Дакле,Вукнам
дајепримерзабудућност„држећивезустарогакојејепро
шлоалинијепропало,иполазећикановомекојејејошнео
стварено,Вукједржаоњихблизуједнодругоме,иуспоста
вљао,анекидаоконтинуитете.Утомејебиопотпунореа
листичан,јерјесхватаонародињеговенараштаје–иминуле
идолазећекаоједнуживуорганскуцјелину,анекаомртву
механичкуповезаност.“47Дабисмотрадицијусачували,нео
пходноједасекрозпроцесобразовањасачувајуаутентич
наделаидоприноснационалнихстваралаца.Усупротном
временомможемоизгубити оноштонас одваја од других,
националниидентитет.Затојенареднопоглављепокушајда
сеосликавеличанственидоприносВукаСтефановићаКара
џићауочувањунационалногидентитетаунасСрба.

44 МомчилоСуботић,Иден ти тет и ге о по ли тич ка ствар ност Ср ба,Институт
заполитичкестудије,Београд,2012,стр.10.

45 РадмилоМаројевић,Ћи ри ли ца на рас кр шћу ве ко ва,Дечјеновине,ГорњиМи
лановац,1991,стр.120.

46 ДимитријеМ.Калезић,“ВукКараџићизмеђустарогаиновога”,Дру штве на 
и по ли тич ка ми сао Ву ка Ка ра џи ћа : збор ник ра до ва са на уч ног ску па Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти(приредиоМихајлоМарковић),Заводзауџбе
нике,Београд,2008,стр.338.

47 ДимитријеМ.Калезић,исто,стр.340.
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3. Вук Сте фа но вић Ка ра џић

Удобапревирањаипроменамаузрокованихпроцесом
глобализације, делаВукаСтефановићаКараџића и других
великанасрпскенаукесуналиксмерницаманапутутран
зиције образовања. Процес реформације образовања, као
и целокупан процес глобализације кривудав је, неизвесан,
захтевапажљивоувођењеновинаиприхватање глобалних
образовних стандарда. Али, усаглашавање образовних си
стеманационалнихдржаванесмедазначиодрицањеодтра
диционалногучењаинационалногидентитета.

ВукСтефановићКараџић (Тршић,6.новембар1787–
Беч,7.фебруар1864.)готоводанемаоногкоуСрбијиније
чуозањеговоиме.Овајвеликансрпскемислипрвеполовине
XIXвека,„свестанколикојепоједаннарододвеликогполи
тичкогзначајаимањесопственеисторије“48,оставиојеогро
манбројподатакаисачуваодалекупрошлостјуначкихвре
меназабудућенараштаје.Красилесугавеликаљубавпрема
свомнародуитрадицији.Записаојевеликибројпесамауз
којејеодрастаоојунаштвуКраљевићаМарка,старцаВуја
динаиМилошаОбилића.

ДоприносВукаСтефановићаКараџићаунаучномпо
гледу јенепроцењив. „ЗаКараџића семожерећида јебио
први стручни истраживач нашег друштва и да је први ко
ристио стручнонаучну терминологију“.49 Његов допринос,
какоЛукићпримећује„тешкојесврстатиупојединенауке,
збогнаучнесинтезекојајеприметнауњеговимрадовимаи
којојсетежииданас.Својимрадомјезадираоусвеобласти
националнихдруштвенихнаука:лингвистику,етнографију,
антропогеографију,историјуифолклористику.Свејеточи
нилодеоједнејединствененаукеосрпскомнароду,наукеко
јајетребалададâпотпунусликуњеговогстварногматери
јалног,друштвеногидржавногживота,каоисликуњеговог

48 ДраганСимеуновић,“ПолитичкамисаоВукаКараџића”,Дру штве на и по ли
тич ка ми сао Ву ка Ка ра џи ћа : збор ник ра до ва са на уч ног ску па Срп ске ака де
ми је на у ка и умет но сти (приредиоМихајлоМарковић),Заводзауџбенике,
Београд,2008,стр.65.

49 МаркоАтлагић,„ДоприносВукаСтефановићаКараџићапомоћнимисториј
скимнаукама“,Ба шти на,2006,св.20/2,стр.373.
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духовногстваралаштва“.50Упроучавањупојавасвогвремена
кодВукадоминираметодапосматрањаиучествовања,али
се служио и одређеним истраживачким техникама: стати
стиком, анализомдокумената, компарацијом,интервјуоми
др.Разумљиво,користиосестатистикомидругомметодоло
гијомумериукојојјебиларазвијенауњеговодоба.

Вукје„обавиопосаокојибиданастешкообавилице
лиинститути“,даљеЛукићпримећује„ипоредсвихтешких
услова,ипоредсталнеоскудицеукојојсеналазио,ипакје
стално путовао и неуморно прикупљао грађу како би све
страноописаоживотсвоганарода“.51Управозбогтогабисе
иданашњисоциолозииполитиколози,моглиучитиодњега
какодоподаткатребадоћиналицуместа,на„терену“,до
живетигаипроверитилично.ВукСтефановићКараџићнам
даје пример да никада не одустанемо од своје традиције и
културе,јертојеоноштоједеонашегидентитета.Иакоје
великидеосвогживотапровеоуиностранству,никаданије
изгубиовезусасвојимнародомиземљом.

Вук је један од твораца српске националне свести.У
својимделима(Срп ском рјеч ни ку,52 Жи вот и оби ча ји на ро да 
срп ско га,53 О дру штву54,идр.)пружадрагоценеинформаци
јеосрпскомнароду,његовојисторијиигеографији.Јасноје
видеоправацкретањадруштваиописаоосновнеелементе
културе: језик, правопис, основне податке како материјал
некултуре(описнасеља,становања,одевања,рада),такои
духовнекултуре(описујеобичајеинепосредноизносицело
купнодуховностваралаштвоодпесамадозагонетки),подат
кеосаставуираспоредустановништва,оисторијистварања
новенационалнедржаве,каои„анализузачетакапарламен
тарневластиуСрбији.“55Обраћаојепосебнупажњунаборбу

50 РадомирЛукић,„Вуксгледиштасоциологије“,Ре фе ра ти и са оп ште ња / 17. 
на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не[МеђународнинаучнискупВукКа
раџићињеговоделоусвомвременуиданас],Београд,1991,стр.1325.

51 РадомирЛукић,исто.
52 ВукСтефановићКараџић,Срп ски рјеч ник,Просвета,Београд,1818.
53 ВукСтефановићКараџић,Жи вот и оби ча ји на ро да срп ско га,Народнакњига,

Београд,2005[1867].
54 ВукСтефановићКараџић,О дру штву/ Вук С. Ка ра џић(избориуводЦветко

Костић),Просвета,Београд,1964.
55 ДраганСимеуновић,“ПолитичкамисаоВукаКараџића”,Дру штве на и по ли

тич ка ми сао Ву ка Ка ра џи ћа : збор ник ра до ва са на уч ног ску па Срп ске ака де
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за власт, каоинаполитички конфликт.Дао је изванредну
анализуполитичкихприлика,процесаипојавауСрбијитога
доба,такођеиизванреднуанализууспостављањаслојапро
фесионалнихполитичкихуправљачауСрбији.Уочиојекла
снуподелумеђухришћанскимитурскимстановништвому
српскимкрајевима.Даоје„основузадетаљнијепроучавање
односарелигијеиетничкогидентитета.Показаоједајеутом
тренуткуверскаприпадностбитноутицалананационално
опредељивањенашегнарода.“56Вукјетакођеописаоулогеи
статусеодређенихличностиудруштвеној хијерархији: го
сподар,кмет,роб,поп,шегрт,хајдук,сточар,идруги.57

„ОсобитојемногосоциолошкеграђеВукоставиоусво
јим,честоиузгреднимзабелешкама...Уследњеговогоштрог
посматрачкогдаразадруштвенеодносе,јаркоискрсавацела
једнапримитивнасељачкасредина,грубаисурова,неукаи
сирова,опијенатрадицијом,алиисамосвесна,полетна,рево
луционарна,смела,пријемчивазалепотусвојихсопствених
творевинаисвојенесрећнеитешкеисторије.Добијајусеја
снесликекаодајеВукснимиофилмживотасвоганарода“58 
„ИзВуковогисцрпногописанастанкаирадаСовјетавидисе
дајеонсматраодавластуСрбијитребадемократизоватии
дајеСовјет,ипоредтогаштониједоносиоподелувластина
законодавну,извршнуисудску,већоличаваосветризајед
но,биоправииутомтренуткуједини,могућиинструмент
политичкемодернизације и демократизације, у истимах и
централизоване,алиуследчестесамовољестарешина,ираз
уђенеустаничкевласти“59Даље,Вукјекаоразлогзбогкога
младиСрбинапуштајуземљуиодлазедаживеуиностран

ми је на у ка и умет но сти(прир.МихајлоМарковић),Заводзауџбенике,Бео
град,2008,стр.69.

56 МирољубЈевтић,“УтицајрелигијенаетничкеодносеуделуВукаКараџића”,
Дру штве на и по ли тич ка ми сао Ву ка Ка ра џи ћа : збор ник ра до ва са на уч ног 
ску па Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти(прир.МихајлоМарковић),Завод
зауџбенике,Београд,2008,стр.174.

57 ЦветкоКостић,„ВукКараџићисоциологија“,Ана ли Фи ло ло шког фа кул те та. 
Ка ра џи ћев збор ник, БИГЗ,Београд,1966,св.5,стр.285294.

58 РадомирЛукић,„Вуксгледиштасоциологије“,Ре фе ра ти и са оп ште ња / 17. 
на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не[МеђународнинаучнискупВукКа
раџићињеговоделоусвомвременуиданас],Београд,1991,стр.15.

59 ДраганСимеуновић,“ПолитичкамисаоВукаКараџића”,Дру штве на и по ли
тич ка ми сао Ву ка Ка ра џи ћа : збор ник ра до ва са на уч ног ску па Срп ске ака де
ми је на у ка и умет но сти(прир.МихајлоМарковић),Заводзауџбенике,Бео
град,2008,стр.70.
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ствувидеотадашњуполитичкуиекономскунеуређености
нестабилностСрбије.Коштовидимо,Вуководелонезаста
рева,обзиромдауњеговомрадуможемопронаћисмернице
забудућенараштаје.„Својпатриотизамижељузастабилиза
цијомСрбијепутемњенеполитичкеисвакедругемодерни
зацијеиспољаванакрајусвогзнаменитогписмаспомени
кањеговојполитичкојхрабрости,кадаиспољаванадудаби
тимеСрбија„посталаналикнаЕвропејскудржавицусвога
реда“укојој„тамошњисиновинебижелели,туживећи,да
будуподајницидругидржава“.60

Вук Стефановић Караџић је како Лукић истиче „пу
нимведромзахитаоизнепосредногизвораукоме јеисам
учествоваоипричао,причаокаои сваки слепи гусар“61То
штојеВукС.Караџићоставиозасобомје„истинаонашем
патријархалном друштву“, и како Костић даље примећује
„збогтогасвакионајкојемујесталодаупознатодруштво
ињеговетоковетребадаупознаимоћниВуковдопринос“62 
ВукСтефановићКараџићињеговабезкомпромиснаборбаза
истиномтребадаслужизапример,несамоонимакојижеле
дасебавенауком,негоинашимнаследницима.Јер,прихва
тањеглобалнихдруштвенихстандарда,безпоменанатра
дицијуинационалнукултуру,можедовестидозабораваи
губитканационалногидентитета.Променеуобразовномси
стему сунеминовне, имајући у видудешавањана светској
сцени.Јер,процесглобализацијејенемогућеизбећи.Важно
једауведенепроменедоприносеразвојуобразовногсистема,
узочувањекултурнихспецифичности,нашихнационалних
стваралацаињиховихдела.ВукСтефановићКараџић,каои
осталинашиплодоноснимислиоцимогунасмотивисатито
компроцесатранзицијеобразовањaињиховаделамогунам
послужитикао„путоказиубудућност“63.Јер,иакојемного

60 ДраганСимеуновић,исто,стр.71.
61 РадомирЛукић,„Вуксгледиштасоциологије“,Ре фе ра ти и са оп ште ња / 17. 

на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не[МеђународнинаучнискупВукКа
раџићињеговоделоусвомвременуиданас],Београд,1991,стр.14.

62 ЦветкоКостић,„ВукКараџићисоциологија“,Ана ли Фи ло ло шког фа кул те та. 
Ка ра џи ћев збор ник, БИГЗ,Београд,1966,св.5,стр.287.

63 “Путокази у будућност” Ову кованицу срећемо у: Димитрије М. Калезић,
“ВукКараџићизмеђустарогаиновога”,Дру штве на и по ли тич ка ми сао Ву ка 
Ка ра џи ћа : збор ник ра до ва са на уч ног ску па Срп ске ака де ми је на у ка и умет
но сти(приредиоМихајлоМарковић),Заводзауџбенике,Београд,2008,стр.
339.
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путоваоисакупиознања,Вукникаданијеодустаоодтра
диције и обичаја свог народа. „Каонажеравициили ваги,
онстоји,гледанаприједиодмјераваправце,алиинтензивно
држиупажњисадржајепрошлостиисхватаихкаоживеда
марезакретањенапријед.Оннијехтионазад,јербитобило
узалудновраћањеуминуло;онјехтионапријед,алинепо
сваку цијену и кидајући везе, особито органске и узрочне,
саминулимнараштајима,садржајима,традицијом.Усамој
ствари, тежиштеВукова интересовања је било на успоста
вљању, држању и даљем неговању континуитета или пре
јемства,атојеоноштосустариЛатиниименовалиизразом
(suc ces sio)илиуноволатинскомcon ti nu a tio.Упитањујеонај
тајанственифлуидкоји гарантујеидентитет, и личнипоје
динца,иколективнинародкаоцјелине“64Дакле,образовањe
требадаспојитрадиционалноиглобалноусеби,умериу
којојједнодругонеугрожавају.Такодасенепреносистаро
уново,нитидасестварановобезвезеиодносасастарим,
негодановозаистаизрастаорганскиизстарога.Натајна
чинјекрозобразовање,чувањемнационалногнаслеђаодза
бораваипотискивањаглобалнимсадржајимаузнеминовно
истовременоусвајањеновина,могућеочувањенационалног
идентитета.
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Iva na Va si lje vic

VUK KARADZIC, NATIONAL IDENTITY 
AND CONTEMPORARY PROBLEMS OF 

EDUCATION IN SERBIA

Resume
This pa per discussеs the im por tan ce of na ti o nal iden tity 

du ring the glo ba li za tion, who se im pacts on the edu ca tion system 
and na ti o nal iden tity are mul ti ple. The sen se of this pa per is to 
iden tify and re vi ew the chal len ges, advan ta ges and di sa dvan ta
ges of tran si tion in edu ca tion, but al so the con se qu en ces of this 
pro cess in pre ser ving na ti o nal iden tity. Text is com po sed of three 
parts. First part de als with the the o re ti cal es sen ce of glo ba li za
tion and its im pact on the edu ca ti o nal pro cess. In the se cond part 
of this pa per (im)pos si bi lity of ma in ta i ning na ti o nal iden tity will 
be analyzed. Whi le the third part de als with con tri bu tion of Vuk 
Ste fa no vic Ka rad zic in pre ser va tion of Ser bian na ti o nal iden tity. 
The pur po se of this pa per is to show that we need to sto re works 
of na ti o nal cre a tors from ob li vion thro ugh edu ca tion, be ca u se so 
we ke ep na ti o nal iden tity du ring the tran si tion pro cess ca u sed 
by glo ba li za tion. Vuk Ste fa no vic Ka rad zic sho wed that tra di tion 
and cu stoms il lu stra te spi ri tual de ve lop ment of the na tion. Hen ce, 
spe cial at ten tion was de vo ted to the con tri bu tion of Vuk Ste fa no
vic Ka rad zic, who advo ca ted for sa fe gu ar ding na ti o nal iden tity, 
and mo der ni sa tion as unity bet we en the old and the new. The re
fo re, du ring tran si tion of edu ca tion re vi ta li zed tra di tion and he
ri ta ge aut hors be co mes one of the most im por tant tasks in edu
ca tion. Ha ving that in mind we can ke ep our he ri ta ge and al so 
ac cept glo bal edu ca tion trends.
Keywords: edu ca tion, glo ba li za tion, tran si tion, na ti o nal iden tity, 

Vuk Ste fa no vic Ka rad zic.
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ГЕ О ГРА ФИ ВЛА ДИ МИР КА РИЋ  
И ПЕ ТАР ШРЕ ПЛО ВИЋ  
О ТЕ РИ ТО РИ ЈАЛ НОМ  

И ЕТ НИЧ КОМ  ПО ЛО ЖА ЈУ  
СРП СКОГ НА РО ДА НА БАЛ КА НУ 

Са же так

ВладимирКарић јебиопознатигеограф,научни,кул
турнии националнирадник српског народадруге половине
19.века.Његоводело„Српскеземље“посталојеједноодпр
вихкапиталнихделакојиописуједржавотворно,привредно
икултурностањесрпскогнароданаБалкану.ПетарШре
пловић је засрпскиетничкипросторимаосличнеставове
каоиВ.Карић.Обојицасусезалагалазауједињењесрпског
народа.
Кључне речи: Владимир Карић, ПетарШрепловић, српски

народ,српскеземље,Балкан,КраљевинаСрбија.
Ге о гра фи Вла ди мир Ка рић и Пе тар Шре пло вић спа да ју 

у нај ве ће срп ске ге о гра фе 19. и по чет ком 20. ве ка, они су, на 
не ки на чин, пре те че Јо ва на Цви ји ћа.

Вла ди мир Ка рић спа да у пр вог ве ли ког срп ског ге о гра
фа, из у зет ног на уч ни ка и на ци о нал ног рад ни ка.

“КА РИЋ ВЛА ДИ МИР, про фе сор гим на зи је (2/11 1848, 
Све тлић, кра гу је вач ки округ — 27/12 1893, Грис, Ти рол). 
Основ ну шко лу учио је у Кра гу јев цу, гим на зи ју у Кра гу јев
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цу, Шап цу и Бе о гра ду, пра ва у Бе о гра ду. Чи нов нич ку слу жбу 
по чео је у про ле ће 1870, као пи сар у по жа ре вач ком на чел ству, 
али ју је бр зо про ме нио, и ав гу ста исте го ди не по стао је су
плент у ша бач кој по лу гим на зи ји. 1873 Ка рић је по ста вљен за 
про фе со ра по лу гим на зи је у По жа рев цу, 1879 у Шап цу, 1881 
у Бе о гра ду. Ода тле је пре шао за чи нов ни ка Ми ни стар ства 
Ино стра них Де ла. Био је ге не рал ни кон сул у Ско пљу, где је 
на ци о нал не за дат ке из во дио нај са ве сни је, а рад на бу ђе њу и 
ши ре њу срп ске ми сли био му је вр ло успе шан. Ав гу ста 1892. 
по ста вљен је по но ва за про фе со ра дру ге бе о град ске гим на зи
је, а ма ло доц ни је је, због бо ле сти, пен си о ни сан.

Ка рић је од свр ше ног прав ни ка бр зо по стао у сво јој 
стру ци нај о длич ни ји про фе сор сред ње шко ле, а у то ку вре
ме на со ли дан са рад ник на ге о граф ској књи жев но сти, на ро
чи то као пи сац уџ бе ни ка, ко ји су сво јом ва ља но шћу про др
ли у све шко ле Кра ље ви не Ср би је. Струч ни ра до ви Ка ри ћа 
су: Зе мљо пис за ни же раз ре де сред њих шко ла, Шко ло ва ње 
у Ср би ји, и ње го ви ре зул та ти (о то ме је Ка рић још два пу та 
пи сао, као од го вор на кри ти ку Др. М. Јо ва но ви ћа), Зе мљо пис 
за гим на зи је, Ма ли зе мљо пис за основ не шко ле у ото ман ској 
ца ре ви ни. Нај ве ће Ка ри ће во де ло је: Ср би ја. Оно се од ли ку је 
рас по ре дом гра ђе, ја сно ћом сти ла и про ниц љи во шћу. Ту су 
при ку пље ни и на уч но сре ђе ни сви по да ци, ко јих је до та да 
би ло у на шој књи жев но сти.

У по след њим го ди на ма Кaрић. је пи сао у ра зним ли сто
ви ма и по ли тич коге о граф ске члан ке, ко је је де лом пот пи си
вао сво јим пре зи ме ном, де лом под псе у до ни мом Цр но је вић. 
Ту спа да ју: Ца ри град, Све та Го ра, Со лун. Пут нич ка цр ти ца 
с бе ле шка ма о на род ној про па ган ди на ис то ку; Тро јо ва ње и 
кла си чар ска на је зда; Ср би ја и Бал кан ски са вез. По след ња је, 
по ме то ди, нај бо ља од по ли тич ких рас пра ва у до та да шњој 
на шој књи жев но сти.

Ка рић је за ве штао За во ду Ве ли ке Шко ле 3.000 ди на ра 
у го то вом нов цу, сво је спи се и пра во на њи хо во пре штам па
ва ње, као и до ста сво јих штам па них де ла, са же љом, да се 
при ход од ње го ве за о став шти не да је на име по мо ћи за ге о
граф ско ис пи ти ва ње Срп ских зе ма ља и Бал кан ског По лу о
стр ва..”1

1 Народнаенциклопедија, II књига, Загреб 1929, стр. 246.
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Глав ни ца то га за ве шта ња из но си 20.000 ди на ра, ко ји ма 
ру ку је управ ник Ге о граф ског ин сти ту та.

Осим на уч них ра до ва, В. Ка рић је пи сао уџ бе ни ке, пу
то пи се, пу бли ци стич ке ра до ве.

За свог крат ког жи во та В. Ка рић је имао бур ну жи вот
ну би о гра фи ју и обим ну би бли о гра фи ју.

„Као на став ник Ка рић се сав по све ћу је Ге о гра фи ји, у 
ко ју то ли ко ула зи да фор ми ра и сво је по гле де на из ве сна пи
та ња, са свим у ду ху та да шњих мо дер них схва та ња. Он ра ди 
на Ге о гра фи ји и на уч но, а на ро чи то на об ра ди уџ бе ни ка. По
ред то га, он је и од ли чан на став ник Ге о гра фи је. У пр вом де лу 
сво је ауто би о гра фи је Јо ван Цви јић га ова ко опи су је као на
став ни ка: „Од оста лих на став ни ка на ме је ути цао Вла ди мир 
Ка рић ко ји је, већ бо ле стан од плу ћа, био на мр го ђен и ћу та
ли ца, али оштре па ме ти, и мо гао је у мо мен ти ма по ста ти ре
чит и па си о ни ран. Та да је он по чео ра ди ти на уџ бе ни ци ма за 
Ге о гра фи ју, и те пр ве ски це је дик ти рао ђа ци ма. То су би ли 
на цр ти чи ја је гра ђа би ла не рав но мер но рас по ре ђе на, и у ко
нач ној вред но сти и зна ча ју ге о гра фи је, ко ја се са да из ра ђу је 
на но вим осно ва ма. Ми сли да тре ба да се упи шем на Ве ли ку 
Шко лу и по сле из ве сног вре ме на би ћу по слан на стра ну, и 
он ће се ста ра ти, и мо ћи ћу за до во љи ти сво је пра ве на уч не 
те жње. Све што има на уч них књи га ста вља ми на рас по ло
же ње. Наш раз го вор, ше та ју ћи, вр ло је ду го тра јао, и та да, 
ви ше но икад, осе тио сам у Ка ри ћу чо ве ка, ко ји ви со ко це ни 
ми сао и на у ку.” Сво је пр во ве ће де ло (Ге о граф ска ис пи ти ва
ња у обла сти Ку ча ја у Ис точ ној Ср би ји) Цви јић по све ћу је Ка
ри ћу, сво ме учи те љу у Ге о гра фи ји („Сво јем пр вом учи те љу у 
Ге о гра фи ји Го спо ди ну Вла ди ми ру Ка ри ћу кон зу лу у Ско пљу 
по све ћу је овај рад, Пи сац”.)”

По сле пре ме шта ја у Бе о град Ка рић уско ро пре ла зи у 
Ми ни стар ство Ино стра них Де ла, а по сле из ве сног вре ме на 
од ла зи за кон зу ла у Ско пље. И на овом по ло жа ју он де лу
је успе шно и упу ћу је наш на ци о нал ни рад у нео сло бо ђе ним 
кра је ви ма но вим пу те ви ма.

Због не сла га ња са он да шњим љу ди ма ко ји во де спољ ну 
по ли ти ку, вра ћа се Ка рић 1892. го ди не опет за про фе со ра у 
Бе о гра ду. Али већ 1893. због сла бог здра вља до би ја пен зи ју. 
Исте го ди не од ла зи на ле че ње у са на то ри јум у Гри су у Ти ро
лу, где је и умро 27. де цем бра.” Нај ве ћи срп ски ге о граф Јо
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ван Цви јић га је из у зет но це нио. О ње го вој лич но сти и ње го
вом ге о граф ском ра ду је на пи сао сле де ће: Ка рић је био чо век 
пра ве ве ре, исти ни тог уве ре ња, ко ји оно ма ло сво га тро шног 
те ла ни је ште део, ко ји се у сва ки по сао сав за ла гао; ра де ћи 
зби ља је са го ре вао са мо га се бе.

Та кве ин тен зив не и кри тич не при ро де су со бом не за
до вољ не, са ме се бе се ци ра ју, спон та но се ис пра вља ју и уса
вр ша ва ју. То су љу ди од про гре са, ко ји са ми на се бе из во де 
про грес — пра ва ру да у људ ском дру штву. И ко год је бо ље 
по зна вао пок. Ка ри ћа он се са мо мо гао ди ви ти оном трај ном, 
не пре ста ном лич ном на прет ку и уса вр ша ва њу, ко ји се на ње
му опа жао.

Та кви љу ди мо гу чи ни ти са мо сит них по гре ша ка, ко је 
су ви ше кон сти ту ци о нал не, не по гре шке њи хо вог тре зве ног 
ду ха. Они су по сво јој при ро ди чи ста исти на, у њих не ма ни
че га из ве шта че но га и фа лич но га, за то се бу не, у њи ма ус ки
пи, кад на и ђу на не ис кре ност или сла бост, ко ја се пле те где 
јој ме сто ни је, и та да мо гу пре те ра ти и су ви ше пре те ра ти. 
Ин тен зив на при ро да, ко ја се бе не ште ди, не ма зи ни дру ге, 
не стре пи од су да ра и за то је ве ли ки део рад не сна ге и крат
ког жи во та ула гао у бор бу.

И са мо се сво јом здра вом све шћу и ова квим осо би на ма 
ду ха пок. Ка рић мо гао увр сти ти у ред оно не ко ли ко са мо ни
клих и сам уких та ле на та ко ји су би ли од та ко ве ли ке ко ри
сти срп ском на ро ду.

Од прав ни ка – пок. Ка рић је свр шио пра ва на на шој Ве
ли кој Шко ли  по ста је у сво јој стру ци нај о длич ни ји про фе
сор сред ње шко ле. И за на став ни по сао, као и за сво ју стру ку, 
Ка рић се сам фор ми рао.

Као про фе сор ша бач ке по лу гим на зи је по чео је ра ди ти 
на ге о граф ској књи жев но сти. То је већ са мо по се би до во љан 
знак ве ли ке ду хов не сна ге, кад у јед ној па лан ци, у ко јој не ма 
на уч них сред ста ва ни на уч не ат мос фе ре, не ко сми сли и узме 
из во ди ти је дан си сте мат ски рад ни план. И Ка рић је за по чео 
по че ци ма, ко ји ја сно до ка зу ју ко ли ко је он био оста вљен са
мом се би. Ин те ре сант ни су ти по че ци ра да на ге о граф ским 
школ ским књи га ма и оне ли те рар не пат ње, кроз ко је је про
шао, ори јен ти шу ћи се у ли те ра ту ри, ко ја му је би ла не по зна
та, и у ко јој сла би је при ро де не би уме ле на ћи ком па са. Ка рић 
га је на шао. И из тих за ме та ка, на ме ње них с по чет ка ње го вим 
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ђа ци ма, по ста ју школ ске књи ге, ко је су у мно гим из да њи ма 
ва ља но шћу сво јом, про др ле у све шко ле Кра ље ви не Ср би је. 
Књи ге су по кој но га Ка ри ћа ди гле на ви ши ни во на ста ву, и 
ге о граф ска зна ња.

За рас про сти ра ње зна ња о срп ским зе мља ма Ка рић је 
по ред Ми ла на Ми ли ће ви ћа учи нио ви ше но ико дру ги у то 
вре ме. У ње го вим су де ли ма, на ро чи то у Ср би ји, ску пље ни и 
у из ве стан на уч ни ред до ве де ни по да ци, ко јих је би ло у на шој 
књи жев но сти, и из тих је по да та ка по кој ни Ка рић, па ме ћу ко
ја про ни че, из во дио за кључ ке, чи ја се вред ност ни да нас не 
мо же спо ри ти. Ср би ја се од ли ку је и про стран ством пла на и 
ши ри ном да по гле да као рет ко ко ја срп ска књи га.

У по след њим го ди на ма Ка рић је пи сао по ли тич коге о
граф ске есе је, ко ји су сви за дах ну ти ду бо ком љу ба вљу пре
ма на шој зе мљи и ње ним не во ља ма. По след њи од тих есе ја 
Ср би ја и Бал кан ски Са вез, спа да у нај бо ље ове вр сте у на шој 
књи жев но сти, а по ме то ди је не сум њи во нај бо љи.

Сви се ови ра до ви од ли ку ју од лич ном ком по зи ци јом, 
ја сно ћом и је дри ном сти ла, осо би на ма, ко је га у том по гле ду 
ста вља ју на јед но од пр вих ме ста ме ђу на шим но ви јим књи
жев ни ци ма.

Љу ди ње го ва ду ха оста вља ју иза се бе сву да пло да, и 
ми ни смо мо гли сти ћи, да се за др жи мо око прак тич не рад
ње пок. Ка ри ћа на срп ским за да ци ма и срп ској ми сли, а он је 
баш та мо, као кон зул у Ско пљу, ра дио но вом, сво јом ме то дом 
и с ве ли ким ус пе си ма.”2

Го ди не 1882 из и шло је де ло В. Ка ри ћа ,,Срп ска Зе мља”, 
у ко ји ма опи су је украт ко де мо гра фи ју, ге о гра фи ју, ет но гра
фи ју, исто ри ју, кул ту ро ло ги ју срп ских зе ма ља. То је на не ки 
на чин срп ски про грам, кул тур ни и по ли тич ки.

У том де лу пи ше о по ло жа ју, гра ни ца ма, ве ли чи ни, 
изо кли ми, биљ ном и жи во тињ ском све ту, ре ка ма, мо ри ма и 
слич но, срп ских зе ма ља.

Срп ске зе мље де ли на не за ви сне (Кра ље ви на Ср би ја, 
Кне же ви на Цр на Го ра) и Срп ске зе мље под ,,АустроМа ђар
ском” и под Тур ском. В. Ка рић пи ше за срп ске гра ни це, ,,Гра
ни ца срп ској зе мљи вр ло је ис кри ву да на и као што ви де смо, 
ве ћи ном при род на, а тек ма лом ду жи ном на род но сна”. Ис

2 Јован Цвијић, Говориичланци, књига IV, Београд 1921, стр. 247.
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хо ди ште Срп ства је у до се ља ва њу Сло ве на од ве ка на Бал
кан, ,,Пра ста ра по стој би на свих Сло ве на на хо ди ла се из ме ђу 
Кар па та и Вол ге, у да на шњој ис точ ној Пољ ској и за пад ној и 
сред њој Ру си ји”,  пи ше В. Ка рић.

 За на род, је зик и ве ру пи ше: „На род, је зик, ве ра. Др
жи се, да су се сви на ро ди, ко је ми да нас зо ве мо Сло ве ни ма, 
зва ли не ка да Ср би ма, а Сло ве ни да су би ли тек јед но, пле ме 
срп ско, ко је је у то ку вре ме на ис ко чи ло нај ви ше на ви дик, па 
по ти сну ло оно за јед нич ко име сво јим пле мен ским, и на ту ри
ло га сви ма оста лим пле ме ни ма, осем јед но ме са мо а на име 
на шем на ро ду, ко ји и доц ни је за др жа ста ро име. Наш је се 
на род до се лио у да на шњу сво ју зе мљу у пр вој по ло ви ни сед
мо га ве ка, и ту је се одр жао до да на шње га да на, пре тр пев ши 
ју нач ки нај муч ни је исто риј ске суд би не, ко је су ика да мо гле 
сна ћи је дан на род. Кроз чи та ве ве ко ве, си но ви ње го ви сре та
ли су се је ди но у бор ба ма, пред во ђе ни стра ним вла да ри ма, 
па та ко исто, и да нас!

У то ку вре ме на, мир ним или осва јач ким пу тем, на
ста ни ли су се у срп ској зе мљи и дру ги на ро ди, на ро чи то по 
кра је ви ма ње ним, али они сви за јед но из но се тек ше сти део 
укуп ног ста нов ни штва, ко је бро ји око 8.600.000 ду ша.

Од ово га бро ја, 7.200.000 до ла зи на Ср бе, 300.000 на Ма
џа ре, по то ли ко од при ли ке и на Ру му не и Нем це, 140.000 на 
Та ли ја не, 100.000 на Ар на у те, то ли ко и на Осман ли је (Тур ке), 
а оста ло на Сло ва ке, Бу га ре, Изра иљ ћа не, Цин ца ре, Ци га не 
и Гр ке.

Срп ски је је зик гра на ста ро га сло вен ског је зи ка, и де ли 
се на три глав на го во ра; ис точ ни, ју жни и за пад ни. Осно ва је 
овој по де ли са мо гла сник И, ко ји се на ла зи у ста ро ме сло вен
ском је зи ку, и ко ји се у ис точ но ме срп ском го во ру из го ва ра 
као: е, у ју жном као: ије или је, а у за пад ном као: и. Ис точ
ним се го во ром го во ри у ис точ ним кра је ви ма срп ске зе мље, 
ју жним у ју го за пад ним, а за пад ним го во ром у се ве ро за пад
ном кра ју, у не ким ме сти ма ста ре Хр ват ске. Овим за пад ним 
го во ром го во ри нај ма њи део на ро да срп ског. Оста ли на ро ди 
на срп ској зе мљи го во ре сва ки сво јим је зи ком, али сви, ви ше 
ма ње, зна ју и срп ски.

На род је срп ски по де љен на три ве ре: пра во слав ну, ка
то лич ку и му ха ме дан ску. По бро ју при па да му ха ме дан ској 
око 600.000, ка то лич кој око 2.400.000 и пра во слав ној бли
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зу 4.200.000 ду ша. Ме ђу Хри шћа ни ма има не што и уни ја та. 
Ка то ли чан ство је нај ја че ра ши ре но у се ве ро за пад ним кра је
ви ма срп ске зе мље, где ста нов ни штво го то во ис кљу чи во и 
при па да овој цр кви. Пра во сла вље је опет го то во ис кљу чи ва 
цр ква у ју го и сточ ним кра је ви ма. Му ха ме дан ство је нај ја чег 
ко ре на ухва ти ло у Бо сни и Хер це го ви ни, да кле у сре ди ни 
срп ске зе мље, где се и пра во сла вље са ка то ли чан ством су
сре ће и хр ве.”3

Де ло је на ста ло тач но у пе ри о ду пре ла ска Ср би је из др
жав ног уре ђе ња кне же ви не у кра ље ви ну 1882, што је дру ги 
ве ли ки др жа во твор ни чин по сле при зна ња не за ви сно сти Ср
би је на Бер лин ском кон гре су 1878.

Кра ље ви на Ср би ја је осно ва и ма ти ца Срп ства.
В. Ка рић опи су је и по ло жај, гра ни це, ве ли чи ну Кра ље

ви не Ср би је, за тим и на род, ве ру и на ста ву и зе мљо рад њу и 
сто чар ство, ру дар ство и ин ду стри ју, тр го ви ну, уре ђе ње др
жа ве, упра ву. По том: шко лу и цр кву, суд ство, вој ску, гра ђе
ви не и по сло ве са стра ним др жа ва ма и без бед ност, по шту, 
те ле граф, на род но зда ње, из вр шну власт, управ на по де ла и 
ме сто пис, где опи су је украт ко 21 округ (од Бе о град ског до 
То плич ког). На при мер, за уре ђе ње др жа ве В. Ка рић је на пи
сао:

“Уре ђе ње др жав но. Ср би ја је устав на мо нар хи ја и од 22. 
фе бру а ра 1882 г. кра ље ви на. Краљ вр ши за ко но дав ну власт 
са на род ном скуп шти ном, он по твр ђу је и про гла шу је за ко
не и по ста вља др жав не чи нов ни ке. У ње го во име вр ше сво
ју власт сва зе маљ ска над ле штва. Он је вр хов ни за по вед ник 
вој ске и за сту па зе мљу пре ма стра ним др жа ва ма. Кра љев
ско до сто јан ство на след но је у пле ме ну Обре но ви ћа. На род
на скуп шти на са сто ји се из по сла ни ка на ро дом иза бра них и 
по сла ни ка ко је краљ би ра. Скуп шти на је дво ја ка: обич на и 
ве ли ка. У обич ну скуп шти ну би ра сва ки срез и сва ка окру
жна ва рош за се бе по сла ни ка, и то на три хи ља да по ре ских 
гла ва по јед ног. По јед но га по сла ни ка би ра ју и они сре зо ви 
и окр. ва ро ши, ко је има ју и ма ње од три хи ља де пор. гла ва, 
а Бе о град би ра два по сла ни ка. На сва ка три на род на по сла
ни ка, по ста вља и краљ по јед но га, и та ко обич на скуп шти на 
има 174 по сла ни ка. Сва ки пу но ле тан Ср бин, ко ји пла ћа гра

3 Владимир Карић, Српсказемља, Београд 1882, стр. 36.
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ђан ски да нак, мо же би ра ти по сла ни ка, а мо же би ти иза бран 
сва ки по штен Ср бин, ко ји има 30 го ди на и пла ћа др жав ног 
дан ка око 30 ди на ра. Чи нов ни ци и адво ка ти не мо гу би ти на
ро дом би ра ни, а вој ни ци ста ја ће вој ске ни би ра ти ни иза бра
ни би ти. Скуп шти на се са ста је сва ке го ди не на по зив кра ља, 
ко ји је и рас пу шта, а пред ло зи у скуп шти ни про из ла зе са мо 
од Кра ља. Ве ли ка на род на скуп шти на има че ти ри пу та то
ли ко по сла ни ка, ко ли ко обич на. Њих би ра са мо на род. Ова 
се скуп шти на са зи ва са мо у ван ред ним при ли ка ма. У Ср би ји 
по сто ји “др жав ни са вет” са ста вљен из 1115 чла но ва, ко ји су 
чи нов ни ци.

Упра ва. Краљ упра вља зе мљом пре ко сво јих ми ни ста
ра ко ји су скуп шти ни од го вор ни. Сви ми ни стри ску па чи не: 
вла ду. Њих има се дам, јер је др жав на упра ва по де ље на на се
дам гра на, па на че лу сва ке сто ји по је дан од њих. Та ко, има 
ми ни стар про све те и цр кве, ми ни стар прав де, мин. во је ни, 
мин. фи нан си је, мин.; гра ђе ви на, мин. спољ них и ми ни стар 
уну тра шњих по сло ва.“4

Дру га сло бод на Срп ска Др жа ва Цр на Го ра би ла је не по
зна ни ца, ка ко у Европ ској јав но сти та ко и у Ср би ји. О ста њу 
у Цр ној Го ри се зна ло вр ло ма ло.

В. Ка рић пи ше о Цр ној Го ри:
Кне же ви на Цр на Го ра. 
Гра ни це и ве ли чи на. Цр на Го ра огра ни че на је са С. 

Хер це го ви ном, са ЈИ. Хер це го ви ном и Ста ром Ср би јом и са 
З. ју жном Дал ма ци јом и ја дран ским мо рем. Од ска дар ског 
је зе ра гор ња по ло ви на при па да Цр ној Го ри, а та ко и за пад на 
по ло ви на де сне оба ле ре ке Бо ја не; кључ да кле, из ме ђу је зе ра 
и ове ре ке, оста је Тур ској. Оба ла крај ја дран ског мо ра ду гач
ка је на 48 км. На њој су две знат ни је лу ке: бар ска и ул цињ
ска. Цр на Го ра за хва та про стор од 9.400 км2.

Ис тру и Дал ма ци ју В. Ка рић сма тра за Срп ске зе мље 
под Аустри јом, то јест под ди рект ном упра вом Бе ча.

О ,,Кра ље ви ни Дал ма ци ји” В. Ка рић пи ше као о си ро
ма шној зе мљи. Бо ку Ко тор ску убра ја у са став Дал ма ци је. Да 
би оп ста ла Дал ма ци ја мо ра да уво зи хра ну. За на ти ма се ба ви 
4% ста нов ни ка, па се ин ду стри ски про из во ди уво зе, бро до
град ња је у за чет ку. При мор ски гра до ви су окре ну ти тр го ви

4 Исто, стр. 60.
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ни, углав ном као по сред ни ци из ме ђу ве ли ких лу ка. Мор на
ри, по го то ву из Бо ке Ко тор ске, по ста ли су по зна ти у Евро пи.

Гра ни це и ве ли чи на. Ова срп ска зе мља, гра ни чи се са 
Се ве ра Хр ват ском, на За па ду Ја дран ским мо рем, са Ју га Цр
ном Го ром и са Ис то ка Цр ном Го ром, Хер це го ви ном и Бо
сном. Дал ма ци ја је про ки ну та тур ским при те жа њем на два 
ме ста, на Кле ку и Су то ри ни, те се та ко са сто ји из три ко ма
да. Се вер ни, нај ши ри део, то је пра ва Дал ма ци ја: сред њи је 
област не ка да ње ре пу бли ке ду бро вач ке, а ју жни нај у жи део, 
зо ве се Бо ка Ко тор ска. Дал ма ци ји при па да и цео низ остр ва, 
ко ји се на хо ди пре ма ње ној оба ли, Са овим остр вљем, она за
хва та про стор од 13,017 Км2, (Остр ва 2328 Км2).

На род, ве ра. У це лој овој кра ље ви ни има, 480.000 ста
нов ни ка, То су све са ми Ср би, осем 20.000 Ита ли ја на. Од све
га ста нов ни штва јед на је са мо пе ти на пра во слав на, а оста ло 
су ка то ли ци.

На ста ва је у нај но ви је вре ме до ста уна пре ђе на. Има 
све га 300 основ них шко ла, ко је по хо ди пре ко по ло ви не од ра
сле де це. Има и јед ну ве ли ку и јед ну ма лу (та ли јан ску) ре ал
ку, че ти ри ви ше гим на зи је (у За дру та ли јан ску), две учи тељ
ске шко ле, јед ну бо го сло ви ју и не ко ли ко мор нар ских шко ла. 
За пот по ма га ње књи жев но сти срп ске, по сто ји у За дру јед но 
дру штво, под име ном: Ма ти ца Дал ма тин ска.

Друм ски пу те ви и же ле зни ца су тек у за чет ку у Дал ма
ци ји.

Под не по сред ном упра вом Ма ђар ске су Хр ват ска и 
Сла во ни ја.

Гра ни це, ве ли чи на. Ове се кра ље ви не гра ни че са Се ве
ра и Ис то ка ма ло не што Шта јер ском и он да Ма џар ском, пре
ма ко јим зе мља ма, при род на им је гра ни ца Дра ва и Ду нав; 
са Ју га Дал ма ци јом, од ко је је де ли Ве ле бит; за тим Бо сном, 
пре ма ко јој до То по ле има су ху ме ђу од 150 Км. а по сле Уну 
и Са ву до ушћа Дри не, и на по слет ку Ср би јом, пре ма ко јој је 
гра ни ца опет ре ка Са ва; са 3апа да ја дран ским мо рем до Ри
је ке (140 Км.), па Крањ ском и Шта јер ском, пре ма ко ји ма иде 
ме ђа све ко сом ра зних ал пиј ских гра на и ре ком Су тлом. Обе 
за хва та ју про стор од 43.620 Км2.

Кра ље ви не обе у ску пу, ма ло су ве ће од Швај цар ске, 
а ис точ ни крај Сла во ни је, из ме ђу Ду на ва и Са ве, зо ве се : 
Срем.
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На род, ве ра; У обе ма кра ље ви на ма има 1,910.000 ста
нов ни ка. То су без ма ло (96%) све са ми Ср би, ко ји се по не где 
и Хр ва ти ма зо ву. Оста ло су Нем ци (80.000), Ма џа ри (40.000), 
Че си, Сло вен ци и још не ки. Ста нов ни штво је ве ћи ном ка то
лич ке ве ре (1,330.000), за тим пра во слав не (550.000). Иду ћи 
са 3апа да на Ис ток пра во слав них је све ви ше, та ко да је у 
Сре му ве ћи на пра во слав на.

По ред ,,Кра ље ви на” Хр ват ске и Сла во ни је, В. Ка рић 
украт ко опи су је и Срем, ис ти чу ћи га као јед но од нај зна чај
ни јих де ло ва Срп ства у но ви јој Срп ској исто ри ји. По себ но 
опи су је Фру шку Го ру, као ду хов но ме сто Срп ске кул ту ре.

О Бач кој и Ба на ту В. Ка рић пи ше:
Гра ни ца, ве ли чи на. Бач ка се на хо ди из ме ђу Ти се и Ду

на ва а са Се ве ра гра ни чи се пе штан ском жу па ни јом. Ба нат 
се на хо ди из ме ђу Ду на ва са За па да и Ју га, Ма ро ша са Се ве ра 
и Ер де ља са Ис то ка, на ко јој стра ни не ма при род не гра ни це. 
Бач ка је про стра на 10.320 Км2 а срп ски Ба нат. 17.437 Км2 Оба
две зе мље да кле, за хва та ју про стор од 27.757 Км2.

О Бо сни и Хер це го ви ни пи ше:
Гра ни це и ве ли чи на. Гра ни ца је ових срп ских зе ма ља: 

на, Са ве ру Хр ват ска и Сла во ни ја, од ко јих их де ли ре ка Са ва 
и Уна до из над Но во га, за тим су ха ме ђа до ре ке Гли не ис под 
По ља не; са За па да Хр ват ска и Дал ма ци ја, пре ма ко ји ма има
ју го то во све су ху ме ђу; са Ју га Цр на Го ра, опет без при род
не гра ни це, за тим пру га јед на од ове кне же ви не до Ср би је 
(од ре ке Та ре до Се ве ро за пад ног оком ка пла ни не Ја во ра) ко ја 
оста вља Бе ло По ље и Се ни цу Ста рој Ср би ји, са Ис то ка. Ср
би ја, од ко је их де ли ре ка Дри на и Увац, и не што ма ло су ха 
ме ђа из ме ђу ове две ре ке. Бо сна с Хер це го ви ном за хва та про
стор од 52.100 Км2. Хер це го ви ном се да нас зо ве ју жни, бре го
ви ти ји део Бо сне, ко ји се оба вио око Цр не Го ре, од Дал ма ци је 
до Ста ре Ср би је Се ве ро зад ни угао Бо сне зо ве се: Кра ји на.

О вер ским од но си ма у Бо сни, В. Ка рић пи ше:
На род ве ра. Ста нов ни ци су све са ми Ср би, осим ма

ло не што Осман ли ја, Чи ву та и од ско ра Не ма ца. Има их на 
1,160.000 ду ша. По ве ри има ка то ли ка 210.000, му ха ме да на ца 
450.000 и пра во слав них на 500.000.

 Као што се ви ди, у овим срп ским зе мља ма му ха ме
дан ство је ме ђу Ср би ма нај ја че ра ши ре но. Ста ре ши на је пра
во слав не цр кве ми тро по лит са ра јев ски, под ко јим су две вла
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ди ке: мо стар ски и ту злан ски. Ка то лич ком цр квом упра вља 
ка то лич ки ми тро по лит у Са ра је ву, ко ји има под со бом јед ног 
вла ди ку у Мо ста ру.

О Ста рој Ср би ји В. Ка рић пи ше:
Гра ни ца, ве ли чи на. Ста ра Ср би ја гра ни чи са Се ве ро

и сто ка Хер це го ви ном, Бо сном и Ср би јом; с Ју га Ма ке до ни
јом и Ар ба ни јом, од ко је их де ли ре ка Дрим, Шар пла ни на и 
ко са Ка ра да га; са За па да Цр ном Го ром и Ја дран ским мо рем. 
За хва та про сто ра од при ли ке за 20.000 Км2. Оба ла крај ја
дран ског мо ра ду гач ка је 35 до 40 Км. Нај ве ћи део ста ре Ср
би је, још од нај ста ри јих вре ме на звао се Ра шка, па се то име 
по про па сти срп ске др жа ве, ма ло по ма ло гу би ло, и за ме ни
ло овим но вим. Ово је је дан од нај знат ни јих кра је ва срп ских 
за исто ри ју ве ли ке ми сли, ује ди ње ња свих срп ских зе ма ља. 
Ова, и ако ни је ту пр во по ни кла, опет је на шла нај плод ни је 
зе мљи ште, где је у то ку ду гог ни за го ди на оја ча ла и ши ри ла 
се све ја че и да ље. Ода тле је та ми сао го то во пот пу но и оства
ре на би ла, ка да је При зрен био сре ди на и пре сто ни ца ује ди
ње них срп ских зе ма ља. Но ту јој је, на Ко со ву по љу, за дан 
био и са мрт ни уда рац, од ко га се по сле не ко ли ко ве ко ва, тек 
по чет ком ово га ве ка опо ра вља ти по че ла, по ме рив ши зе мљи
ште сво је у да на шњу кра ље ви ну Ср би ју.

На род, ве ра. У Ста рој Ср би ји има на 400.000 ста нов ни
ка. То су ве ли ком ве ћи ном Ср би, ко ји су на ви ше ме ста иште
ти ли сво ју на род ност ти ме, што су по при ма ли му ха ме дан ску 
ве ру, а са њо ме и ар на ут ски је зик и мно ге оби ча је то га на ро
да. Но не ки су то учи ни ли тек од ско ра, та ко, да и да нас има 
слу ча је ва, где су ро ди те љи још хри шћа ни а си но ви му ха ме
дан ци. Но сви су и до да на шњег да на за др жа ли, не ки ви ше 
не ки ма ње, и пра вих срп ских оби ча ја, из хри шћан ског до ба.

Пра вих Ар на у та би ће око 100.000. Њи хо ва на ва ла у ста
ру Ср би ју по че ла је ве ли ком се о бом Ср ба у Ма џар ску, под па
три јар хом Ар се ни јем Чар но је ви ћем, при кра ју 17. ве ка. Има 
и 1300 Ту ра ка и 9000 Ци га на. По ве ри би ће пра во слав них 
200.000 а оста ло су као и Ар на у ти, ве ћи ном му ха ме дан ци па 
он да ка то ли ци.

О Ма ке до ни ји В. Ка рић пи ше:
„Гра ни це, ве ли чи на. Ма ке до ни ја, у ко ли ко ула зи у срп

ску зе мљу, гра ни чи се са Ста ром Ср би јом, са За пад ном Ар
ба ни јом,. с Ју го и сточ ном Бу гар ском Ма ке до ни јом, пре ма ко
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јој, нај ве ћим де лом има при род ну гра ни цу у  во до ме ђи Цр не 
ре ке, за тим у во до ме ђи Стру ме и Бре гал ни це; са Ис точ ном 
Бу га ри јом. За хва та про стор од 25.000 Км2.

На род, ве ра. Ста нов ни ка има око 600.000. Ме ђу њи ма 
има 500.000 Ср ба, 10.000 Ту ра ка, 24.000 Цин ца ра, 5.000 Ци
га на, 3.500 Изра иљ ћа на и 500 Гр ка. Као год и у зап. зе мља ма 
срп ским, Цр ној Го ри, Дал ма ци ји и Хер це го ви ни, Ср би се и 
ов де де ле на пле ме на. Де сном су оба лом Вар да ра: а) Ми ја ци, 
из међ Вар да ра, Ша ре и Дри не. б) Бр сја ци, ју жно од њих; ле
вом оба лом: в) Ко па нов ци, ко ји на се вер до пи ру и у врањ ски 
округ Ср би је, а на Ј. хва та ју, Ско пље и Ку ма но во и г) Пи јан
ци, ко ји хва та ју пре део око план. Ма ле ша, у ко ме је Ко ча на 
и Кра то во. Цин ца ри су на род ро ман ског пле ме на, и део су 
на ро да ко ји ста ну је у Ру му ни ји. По ва ро ши ма обич но за ба та
љу ју свој је зик и го во ре грч ки, па га уче и у сво јим шко ла ма. 
Та мо се ба ве тр го ви ном, а по се ли ма су сто ча ри, про во де ћи 
ле то по пла ни на ма.

По ве ри има 450.000 пра восл. хри шћа на и око 150.000 
му ха ме да на ца.

За ни мљи во је схва та ње гра ни ца Ма ке до ни је В. Ка ри ћа, 
то је би ло нај спор ни је пи та ње Бал ка на.

Управ на по де ла. Се вер ну по ло ви ну Ма ке до ни је, с обе 
стра не Вар да ра, чи не два ју жна сан џа ка ви ла је та ко сов ског; 
а на име: ско пљан ски и ди бран ски. Ју жна по ло ви на при па
да две ма обла сти ма: Би тољ ској, у де сној во до па ђи Вар да ра и 
Со лун ској, у ле вој. У срп ску Ма ке до ни ју до ла зи, го то ва сва 
Би тољ ска област, са окру зи ма: би тољ ским, при лип ским, ки
чов ским, ре шњан ским, пре спан ским, охрид ским и фло рин
ским (у Бу гар ску Ма ке до ни ју до ла зе: џум ски и ко стур ски) а 
од со лун ске са мо: ве ле ски и стру мич ки округ.“5

По ја ву Ка ри ће ве Ср би је за бе ле жи ле су срп ске и стра не 
но ви не и ча со пи си, с јед но ду шним одо бра ва њем и по хва ла
ма. Ти на пи си су, углав ном, не пот пи са ни. На во ди мо од лом ке 
из не ких од зи ва код нас и на стра ни. Та ко, но во сад ско Стра
жи ло во ис ти че: “Пре кра сна књи га... нај ви ше је пре по ру чу је 
огро ман труд, са ве сна из ра да, озби љан тон и објек тив ност”. 
И да ље: “Углав ном ће је сва ки, ко љу би сво ју књи жев ност 
по здра ви ти... као де ло, ко ме до сад не ма мо рав на”. Не за о ста
је за њим ни бе о град ска Отаџ би на: “Глас о госп. Ка ри ће вој 

5 Исто, стр. 125.
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“Ср би ји” об ра до вао је сва ког обра зо ва ног Ср би на... Та ра
дост би ла је тим ве ћа и оправ да ни ја, што се са осно вом мо гло 
и оче ки ва ти, да ће г. Ка рић, ко ји је у на шој књи жев но сти сво
јим ра ни јим и озбиљ ни јим ра до ви ма сте као углед но ме сто, 
хте ти и мо ћи да од го во ри сво ме те шком и пле ме ни том за
дат ку”. За бе о град ски Рат ник: “То је пр во илу стро ва но де ло 
у на шој отаџ би ни, а пр во је... и по об ра ђе но сти сви ју гра на, 
и по са мо стал ној из ра ди, и по обим ном ма те ри ја лу”. За гре
бач ки хр ват ски Vijепас ис ти че: “Г. Ка ри ћу... не из ла зи ис под 
пе ра мр тва сли ка срп ске зе мље и ње зи не при ро де, он ожи
вљу је ту сли ку... мо три у зе мљи и при ро ди ње ној жи ве узро ке 
раз ли чи тим по ја ва ма у жи во ту на род ном... То ни је су хо пар на 
ге о гра фи ја, већ је то жи ва и ја сна сли ка све га ор га ни зма др
жав но га”. Фри дрих Кра ус у штут гарт ском Ta sa u slandu  на
гла ша ва да се Ка ри ће вим „ствар ним по гле ди ма и здра вом су
ђе њу до ма ћих од но ша ја ди ви ти мо ра мо, био је ство рен за то 
да на пи ше о сво јој отаџ би ни књи гу од истин ске вред но сти‟. 
За пра шки At he ne um: „Про фе сор Ка рић је кри тич ки и ве о ма 
тре зве ни по сма тра лац и су ди ја сво га на ро да, ко ји без об зир
но от кри ва да на шње ста ње Ср би је и на бра ја узро ке опа да ња 
срп ске др жа ве и на ро да‟. Та ко ђе, пра шке Na rod ne Listy  пи
шу: „Сли ка јед на срп ске зе мље, ко ју нам је од лич ни зе мљо
пи сац та ко за ни мљи во умео пред ста ви ти, не са сто ји се са мо 
из го ми ле на уч них по да та ка, већ је пу на жи во та, ис ки ће на 
успо ме на ма из про шло сти, члан ци ма, ко ји нам об ја шња ва
ју раз не по ја ве у на род ном жи во ту осо би на ма зе мље и ње не 
при ро де‟. Ан тал Хо дин ка у Bu da pest Sze mle  под вла чи да Ка
ри ће во „де ло... и по про стран ству, и по из ра ди и по бо га тој 
са др жи ни до ла зи на пр во ме сто у срп ској књи жев но сти‟. И 
на кра ју, Луј Ле же у па ри ској Re vue uni ver sel le  за кљу чу је: „Г. 
Ка рић је... по ди гао нај леп ши спо ме ник сво јој отаџ би ни сво
јом кра сно о њој из ра ђе ном књи гом. „Ср би ја‟ је де ло пр во га 
ре да ко је тре ба озбиљ но из у ча ва ти“.6

Вла ди мир Ка рић је зду шно ра дио на осло бо ђе њу Бал
кан ског по лу о стр ва од Осман ске им пе ри је.

„По ово ме пла ну, ко ји је ра дио у дру штву са не ко ли
ко нај бо љих по зна ва ла ца Бал кан ско га По лу о стр ва, кре тао се 
доц ни је наш на ци о нал ни рад. У то ку го ди на из ве де на је це ла 

6 Милорад Радевић, Поговор издању „Србија“В. Карића, Београд 1997, стр. 94.
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ствар ка ко тре ба; це ла Ср би ја је би ла у ово ме ду ху при пре
ма на  и у до ба ра то ва за осло бо ђе ње и ује ди ње ње са Ср би ма 
под Тур ском  при пре мље на.“7

„Ње гов рад је ство рио шко лу. Он је оста вио за со бом 
уче ни ке од ко јих су се на ро чи то ис та кли: пок. Св. Ст. Си мић 
и Мих. Г. Ри стић, не ка да њи на ши по сла ни ци на стра ни, пр ви 
у Со фи ји, дру ги у Бу ку ре шту и Ри му. Ње гов рад је об но вио 
осно ву на ше га на ци о нал но га де ла ња ме ђу Ср би ма где их је 
би ло. По ње го вом про гра му ра ди ло се од 1889 до 1912 не
пре кид но. Вре ме је по ка за ло да је ви део ства ри и бу дућ ност, 
и да је умео на пра ви ти и про пи са ти пр ва при прем на сред
ства за да ле ки циљ, ко ји су доц ни је ра то ви осве шта ли. Про
грам Кне за Ми ха и ла и Га ра ша ни на усва ја и из во ди етап но: 
кул тур на ак ци ја нај пре; по ли тич ка за тим оли че на у са ве зу 
бал кан ском; вој нич ка нај зад. Тај про грам из вр шен је го то во 
до слов но“.8

У сво јим мно го број ним уџ бе ни ци ма о ге о гра фи ји Ка
рић ис ти че сво ја схва та ња ге о граф ског рас про сти ра ња срп
ског на ро да и ње го вих ет нич ких осо би на 

Та ко о кра ље ви ни Ср би ји пи ше:
„Гра ни це и ве ли чи на. Се вер на гра ни ца кра ље ви не Ср

би је иде ре ком Са вом, од Ра че до Бе о гра да, и он да Ду на вом, 
од Бе о гра да до и под Те ки је. Пре ко ове је гра ни це др жа ва 
АустроМа џар ска и то Срем и Ба нат, зе мље Срп ске. За пад на 
гра ни ца иде Дри ном, од Ра че па до се ла Рас ти шта, и ода тле 
су вим, до на ре ку Увац. Пре ко ове је гра ни це др жа ва Тур ска 
али зе мља Срп ска, а по и мен це Бо сна. Ју го за пад на гра ни ца 
иде ре ком Ув цем са мо до не кле, а кад га оста ви, пе ње се на 
Ја вор и Го ли ју, си ла зи по том са ових пла ни на у ре ку Ра шку, 
иде њо ме до ушћа јој у Ибар, а по сле и уз са му ову ре ку. Кад 
оста ви Ибар, пе ње се на Ко па о ник, па иде да ље, све во до ме
ђом Ибра и Сит ни це с јед не а Мо ра ве дру ге стра не; пре се
ца, на по слет ку, Мо ра ву, ви ше се ла Да ви дов ца и пе ње се на 
св. Или ју, по ви ши пла нин ски врх и нај ју жни ју тач ку Ср би је. 
Одав де па за ма ло на ис ток, иде во до ме ђом Мо ра ве и Пчи ње. 
Пре ко ове је гра ни це опет др жа ва Тур ска али зе мља Срп ска: 
Ста ра Ср би ја. Одав де на ста је ис точ на гра ни ца. Она иде нај

7 Јов. Јовановић  Владимир Карић као национални радник (Зборник Владимир
Карић  његов географски и национални рад, Посебно издање Географског 
друштва), Београд 1929, стр. 13.

8 Исто, стр. 31.
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пре во до ме ђом Стру ме и Мо ра ве, пре се ца, за тим, ре ке, од 
ко јих по ста је Ни ша ва, и пе ње се на Ста ру пла ни ну; про те жу
ћи се ње ном ко сом, уда ра у Ти мок и иде њи ме до ушћа му у 
Ду нав, и на по слет ку, са мим Ду на вом до Те ки је. Пре ко Ду на
ва је кра ље ви на Ру му ни ја а да ље на југ, кне же ви на Бу га ри ја.

Це ла је гра ни ца Ср би је ду гач ка 1330 ки ло ме та ра, а од 
те ду жи не иде 720 Км. на реч ну гра ни цу. Нај ве ћа јој је ду жи
на са се ве ра на југ 300 Км.

У овим гра ни ца ма Ср би ја је ве ли ка без ма ло 48.6000 ки ло
ме та ра. Та је про сто ри ја 42 пу та, ве ћа од сме де рев ско га окру га, 
као нај ма ње га у Ср би ји, а 14 пу та од то плич ко га као нај ве ћег.“9 
О Ма ке до ни ји је пи сао сле де ће:

„Ово је нај ју жни ја срп ска зе мља. Она се гра ни чи са се
ве ро за па да Шар пла ни ном и Цр ном Го ром ко је је одва ја ју од 
Ста ре Ср би је; са за па да Цр ним Дри мом и пла ни на ма ко је се 
из ди жу за пад ном оба лом Охрид ског је зе ра и је зе ра Пре спе; 
пре ко ове је гра ни це Ал ба ни ја (Ар на ут ска). На ју гу иде гра
ни ца до ли ном ма ле них је зе ра ца у во до па ђи Ал бан ске ре ке 
Де во ла, пе ње се на Не реч ку пла ни ну и иде вен цем пла нин
ским, у ко ме је ју жна во до ме ђа Цр не Ре ке и у ко ме су пла ни
не: Ни џе и Ко жух; пре ла зи за тим пре ко Вар да ра, изи ла зи иа 
Бе ла си цу пла ни ну и уда ра на по слет ку у Стру му, ју жно од 
ушћа Стру ми це. Пре ко ове гра ни це па до Бе ло га мо ра опет 
је Ма ке до ни ја али ни је са мо Срп ска Ис точ на гра ни ца иде ре
ком Стру мом до пла ни не Осо го ва, пе ње се на ову пла ни ну, 
ко ја чи ни во до ме ђу из ме ђу Стру ме с јед не и Пши ње и ње них 
при то ка с дру ге стра не, и уда ра на ско ро у гра ни цу Ср би је. 
Пре ко ове је гра ни це нај пре Тра ки ја (Ру ме ли ја) па он да Бу
гар ска. Срп ска Ма ке до ни ја ве ли ка је 30.000 Км2.“10

В. Ка рић ни је упо тре бља вао по јам Ју жна Ср би ја већ 
Ма ке до ни ја (не Ма ће до ни ја), ко ју је нај ви ше де лио на ју жни 
и се вер ни део, као пре те жно ге о граф ски а не ет нич ки из раз. 
Се вер ни део је пре те жно сло вен ски (Ср би, Бу га ри и оста ле 
ма ње ет нич ке гру пе) и на ју жни део Ма ке до ни је је хе лен ски 
(Грч ки). Ње га је ис кљу чи во ин те ре со вао се вер ни део Ма ке
до ни је, и ње го во са вре ме но ста ње.

9 Владимир Карић, ЗемљописКраљевинеСрбије за IIIразредосновнешколе, 
Београд, 1885. стр. 144.

10 В. Карић, Земљопис Српске Земље и Балканског полуострва за IV разред
основнешколеуКраљевиниСрбији, Београд, 1887, стр. 18.
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Народ,језик,вераишкола

У Срп ској Ма ке до ни ји има на 600.000 ду ша. Ме ђу њи
ма је 500.000 Ср ба, око 35.000 Ту ра ка и 45.000 Ар на у та, а 
оста ло до ла зи на Цин ца ре, Бу га ре, Изра иљ це и Гр ке. Ср би 
го во ре Срп ским го во ром, ко ји се у по не ким на став ци ма и 
на гла ску раз ли ку ју од го во ра, ко јим ми у Ср би ји го во ри мо. 
Оста ли на ро ди го во ре сва ки сво јим је зи ком, осим Из ра ји ља
ца, ко ји го во ре шпан ски; но сви раз у ме ју и го во ре и срп ски.

Ср би, Бу га ри, Гр ци и Цин ца ри пра во слав ни су а Тур ци 
и Ар на у ти Му ха ме дан ци, прем да ме ђу Ар на у ти ма има ма ло 
и ка то ли ка. Шко ла има при ли чан број а на ро чи то по ва ро ши
ма; нај ви ше их има ју Тур ци, за тим Гр ци па Бу га ри, Срп ских 
је шко ла, на жа лост, са мо не ко ли ко, с то га су у Ма ке дон ски 
Срп чи ћи при мо ра ни ићи у Бу гар ске па и Грч ке шко ле, где 
ве о ма че сто за не ма ре па и са свим из гу бе сво ју на род ност. 
Цин ца ри иду у Грч ке шко ле. Тур ске су шко ле нај го ре уре ђе
не а Грч ке нај бо ље.

Тер мин Ста ра Ср би ја је ре дов но упо тре бља вао а тер
мин Ко со во и Ме то хи ја, ре ђе.

Гра ни ца и Ве ли чи на
„Кад се да на шња кра ље ви на Ср би ја, у по чет ку ово га 

ве ка, осло бо ђа ва ше од Ту ра ка, он да у на ро ду по ста де име 
Ста ра Ср би ја, за онај крај не ка да ње Ср би је, у ко ме бе ше пре
стол ни ца Ду ша но ва и о ко ме хо ће мо сад да го во ри мо.  Ста ра 
је Ср би ја дво ја ко знат на зе мља за Ср бе: из ње су Не ма ни ћи 
по че ли ује ди ња ва ти све срп ске зе мље у јед ну, ве ли ку и сил
ну др жа ву срп ску, а на Ко со ву по љу, у ис тој зе мљи, Тур ци су 
ту ве ли ку др жа ву, под кне зом Ла за ром, го то во са свим упро
па сти ли.

Ми ће мо у Ста ру Ср би ју ра чу на ти и Зе ту, у ко ли ко ни је 
да нас за хва ће на Цр ном Го ром. И Зе та је би ла ста ра срп ска 
др жа ва. Она је за хва та ла во до па ђу исто и ме не ре ке и око ли ну 
ска дар ског је зе ра. Ста ра Ср би ја, ова ко узе та, гра ни чи се са 
се ве ро и сто ка Кра ље ви ном Ср би јом, пре ма ко јој нам је гра
ни ца још из, ра ни је по зна та, са се ве ро за па да Бо сном и Хер
це го ви ном, Цр ном Го ром и Ја дран ским мо рем, а са ју га Дри
мом, пре ко ко га је Ал ба ни ја и за тим Шар пла ни ном и Цр ном 
Го ром (Ка ра да гом), ко је је одва ја ју од Ма ке до ни је. Оба ла крај 
ја дран ско га мо ра ду гач ка је 30 Км.
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Сав овај про стор би ће ве ли ки на 20.000 Км2.“11  
За ни мљив је и ње гов за кљу чак у уџ бе ни ку о укуп ном 

пре гле ду срп ских зе ма ља, због че га ј е у не ким ка сни јим пе
ри о ди ма и оспо ра ван.

У зе мља ма ко је смо до са да про у ча ва ли, ви де ли смо да 
жи ви Срп ски на род, би ло као је ди ни ста нов ник њи хов би ло у 
дру штву са још ко јим дру гим на ро дом, али ипак у ве ли ко ме 
бро ју. У сви ма тим зе мља ма жи ви наш на род од ста ри не, па 
смо их за то, све укуп но и на зва ли: Срп ска Зе мља.

„Се вер ну гра ни цу Срп ске зе мље чи ни нај пре ре ка Мо
риш до ушћа сво га у Ти су, за тим  од Ти се до Ду на ва  иде 
су ва гра ни ца, ко ја је у исто до ба и се вер на гра ни ца Бач ке; сад 
на ста је ићи Ду на вом, до ушћа Дра ве, па Дра вом до из ла ска 
из Шта јер ске; одав де  пре ма Шта јер ској, Крањ ској, Го ри ци 
и Тр стан ско ме окру гу  пак иде пре ко ра зних ви со ва и ко
са пла нин ских а не што и ре чи цом Су тлом и Ку пом до ње
на из во ра, па пла ни ном Сне жни ком и ода тле го то во пра вом 
пру гом до под Трст. За пад на гра ни ца иде нај пре све мо рем, 
до Тр ста па до ушћа Дрим ског; за тим иде нај пре Сје ди ње
ним па он да Цр ним Дри мом, и он да ко сом, ко ја се из ди же 
за пад но од Охрид ског и Пре спан ског је зе ра. Ју жна гра ни ца 
иде до ли ном ма ле них је зе ра ца ју жно од оба на пред по ме ну та 
је зе ра, пе ње се за тим на ју жну во до ме ђу Цр не Ре ке, у ко јој 
су пла ни не: Не реч ка, Ни џе и Ко жух, пре ла зи пре ко Вар да ра, 
изи ла зи по том на Бе ла си цу пла ни ну и уда ра, на по слет ку, у 
Стру му. Ис точ на гра ни ца иде све Стру мом, из ла зи по сле на 
во до ме ђу из међ Стру ме и Ни ша ве, па иду ћи њо ме на по слет
ку се пе ње на Ста ру Пла ни ну; иду ћи сад вен цем ове пла ни не 
све до Ти мо ка, пре ма За је ча ру, при хва та се ове ре ке и за тим 
Ду на ва, ко јим иде до пре ма до њем Ми ла нов цу и ода тле го
то во пра во на се вер до Мо ри ша, не др же ћи се ни ка кве при
род не гра ни це. Срп ска зе мља у овим гра ни ца ма про стра на је 
249.350 Км2, без ма ло да кле ко ли ко и Ита ли ја. Од на ше пак 
Кра ље ви не про стра ни ја је не што ви ше од пет пу та.“ 12

Нај за ни мљи ви ји су ње го ви ста ти стич ки пре гле ди ет
нич ког са ста ва ста нов ни штва у по је ди ним ге о граф ским 
обла сти ма.

11 Исто, стр. 15.
12 Исто, стр. 34.
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Та ко о кра ље ви ни Ср би ји пи ше на род, ве ра, је зик, у Ср
би ји има на ми ли он и де вет сто ти на хи ља да ду ша. ме ђу ови
ма је:

Ср ба 1,715.000
Вла ха 142.000

Ци га на 24.700
Бу га ра 6.200

Изра и ља ца (чи ву та) 4.100
Не ма ца 3.000

Оста лих на род но сти 5.000

Све га 1,900.000

У свом де лу „Дух и ду хов на сна га Ср ба у Кра ље ви ни 
Ср би ји“ об ја вље ног ис кљу чи во на не мач ком је зи ку Ка рић 
из ме ђу оста лог пи ше:

„Пре ђи мо са да на по сма тра ње ути ца ја, са фи зич коге
о граф ског аспек та тј. ту вр сту ути ца ја на ду хов на свој ства 
ста нов ни ка Ср би је. Ср би ја је пре ма вер ти кал ној по де ли тла 
пла нин ска зе мља ко ја до ду ше не ма екс трем но ви со ких пла
ни на али има уз ви ше ња тла ко ја се с пра вом мо гу на зва ти 
“ви со ким пла ни на ма” и оне се ве ћим де лом про сти ру као 
гра ни це зе мље. Та ко ђе у Ср би ји не ма ни ограм них про стра
них рав ни ца. Ма њи број рав ни ца про те же се дуж се вер не 
реч не гра ни це Са ве и Ду на ва. Под ра зу ме ва се да се не мо же 
за не ма ри ти ути цај ко ји ви си на има на раз вој биљ ног и жи во
тињ ског све та па та ко и на чо ве ка. Што се ти че пла нин ског 
под руч ја у Ср би ји ја сна је “ра зно ли кост” пла ни на ко је обра
зу ју те сну, та ла са сту пла нин ску мре жу и по сто ја ње ве о ма 
ве ли ког бо гат ства раз ли чи тих фор ми тла: ду жи и кра ћи пла
нин ски лан ци, сли во ви, до ли не, бр да итд. Ова ква ве ли ка ра
зно ли кост фор ми тла у Ср би ји мо ра ла је не из о став но да ути
че не са мо на фи зич ке ка рак те ри сти ке на ро да већ и на ње гов 
ду хов ни жи вот. По да ци за ову вр сту ис тра жи ва ња су, ка ко се 
ви ди, ве о ма ла ко уоч љи ви та ко да не из ми чу ни по сма тра чу 
ко ји се не ба ви на у ком, па ни њи хо ва ра зно ли кост ко ја на ста
је услед ова квих ути ца ја ни са мом на ро ду ни је тај на.“13

13 Бранко Надовеза, Владимир Карић  Научна и национална мисао, Београд, 
2009, стр. 109.
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Пе тар Шре пло вић је био по зна ти срп ски ге о граф с кра
ја 19. и по чет ка 20. ве ка. Био је слу жбе ник у Ми ни стар ству 
са о бра ћа ја Кра ље ви не Ср би је, али и ути цај ни ма сон у Ло жи 
По бра тим ства ко ја је де ло ва ла у ин те ре су ује ди ње ња срп ства 
и ства ра њу Ју го сла ви је.14

П. Шре пло вић је срп ски ет нич ки про стор са гле да вао 
слич но В. Ка ри ћу.

„Осим Кра ље ви не Ср би је има и дру гих зе ма ља у ко ји ма 
жи ве Ср би. Те зе мље у ко ји ма Ср би жи ве, зо ву се Срп ске зе
мље. У њи ма жи ве Ср би, ко ји исто та ко го во ре срп ски, игра ју 
у  ко лу и има ју исте оби ча је као и ми у Кра ље ви ни Ср би ји. 
Не ка да су све те зе мље би ле ску па за јед но и чи ни ле јед ну ве
ли ку срп ску  др жа ву. Од те не ка да ње ве ли ке срп ске др жа ве 
са да су са мо Кра ље ви на Ср би ја и Цр на Го ра сло бод не и не
за ви сне др жа ве, а оста ле су још под упра вом ту ђи на ца. Та ко 
под упра вом Аустро Угар ске ца ре ви не су ове срп ске зе мље: 
Ба нат, Бач ка, Срем, Сла во ни ја, Хр ват ска, Истра, Дал ма ци ја, 
Бо сна и Хер це го ви на. Ста ром Ср би јом и Ма ће до ни јом упра
вља ју Тур ци, а Ви дин ском и Сре дач ком об ла шћу упра вља ју 
Бу га ри. Ми ће мо сад да из у чи мо у крат ко по је ди не срп ске 
зе мље.“15

Шре пло вић је Хр ват ску, Сла во ни ју и Срем сма трао са
став ним де лом срп ског ет нич ког про сто ра (42500 км про сто
ра и 2 200 000 ста нов ни ка). „Хр ват ска, Сла во ни ја и Срем са
да чи не кра ље ви ну. У Хр ват ској жи ве на ша бра ћа Хр ва ти, а 
у Сре му и Сла во ни ји жи ве Ср би. Хр ва ти су на ша бра ћа, па 
за то и го во ре срп ским је зи ком, ко је га они зо ву хр ват ским. 
За пад ни део ове кра ље ви не зо ве се Хр ват ска, а ис точ ни Сла
во ни ја и Срем. 

Хр ват ска, Сла во ни ја и Срем ле же из ме ђу: Дал ма ци је, 
Бо сне, Ср би је, Ба на та, Бач ке, Ба ра ње, Ма ђар ске, Шта јер ске, 
Крањ ске и Ја дран ског Мо ра.“16

Пе тар Шре пло вић је Ви дин ски и Сре дач ки крај сма
трао са став ним де лом срп ског ет нич ког про сто ра (ве ли чи

14 Видети, Зоран Д. Ненезић, МасониуЈугославији(17641980), Београд, 1984, 
стр. 527528.

15 Петар Шрепловић, АтласКраљевинеСрбијеисрпскихземаљапополитичкој
подели, Београд, 1905,  стр. 46.

16 П. Шрепловић, Атлас србских земаља и балканског полуострва, Београд, 
1898, стр, 32.
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на 12 400 км, 450 000 ста нов ни ка). „Ис точ но од Кра ље ви не 
Ср би је на ла зи се је дан ве ли ки део срп ске зе мље, ко ја је под 
Бу гар ском. Се вер ни део око ва ро ши Ви ди на зо ве се ви дин ска 
област, а око Со фи је сре дач ка област. Обе се ове обла сти од 
ста ри на зо ву Шо плу ком. Ви дин ска и сре дач ка област ле же 
из ме ђу: Ду на ва, Искре, Ста ре Ср би је и Кра ље ви не Ср би је.“17

Вла ди мир Ка рић и Пе тар Шре пло вић су се за ла га ли за 
ује ди ње ње срп ског на ро да сход но иде ја ма свог вре ме на у не
кој бу ду ћој ши рој ин те гра ци ји ју жно сло вен ских на ро да, па 
чак и бал кан ских ин те гра ци ја.

Ге о гра фи Вла ди мир Ка рић и Пе тар Шре пло вић су дру
гу по ло ви ну 19. ве ка гле да ли као кул тур но је дин ство срп ског 
на ро да на про сто ри ма ото ман ске и хаб збур шке им пе ри је и 
Кра ље ви не Ср би је. По ла зи ли су од ју жно сло вен ског ду ха и 
је дин ства, оли че ног у за јед нич кој кул ту ри, пре све га у је зи
ку, али ни су са гле да ли раз ли чит исто риј ски раз вој на ро да, 
пре све га вер ски фак тор, по себ но ути цај ка то ли ци зма и фор
ми ра ње ахр ват ске све сти.
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BrankoNadoveza

GEOGRAPHERSVLADIMIRKARICAND
PETARSREPLOVICABOUTTHESERBIAN
GEOGRAPHICANDETHNICSPACEINTHE

BALKANS

Re su me

VladimirKaricandPeterŠreplovićareconsideredSerbian
landallthosewhospeakSerbian.CroatsandCroatiaareconsi
deredanintegralpartofSerbianethnicarea.BothSloveniansdid
notthinkSerbianethnicspace.ŠreplovićandVidinandSredač
kaendconsideredSerbianethnicspace.Jugoslovenstvoforboth
stillanabstractproblem.VladimirKarictheKingdomofSerbia
andSumadijaheldagatheringcenteroftheSerbianpeopleinthe
Balkans.TheSerbianlandsV.Karicisconsideredotherthanthe
KingdomofSerbia,OldSerbia(Kosovo),southernSerbia(Mace
donia),BosniaandHerzegovina,anindependentPrincipalityof
Montenegro,CroatiaandSlavonia, IstriaandDalmatia,Srem,
BanatandBacka.CulturalsimilaritiesandlanguageKaric’sbe
lievedthesameidentityoftheSerbianpeople;andreligiousdiffe
rences,becauseconsideredthatthereareSerbsofCatholicfaith
andSerbs“Mohammedans”andthatsomeSerbslivinginother
countries(TurkeyandAustriaHungary)wasnotconsideredfor
disintegrating factor Serbian people. Through the liberation of
theBalkansKaricvideoandthepossibilityofunificationofthe
Serbianpeople.
Кeywords:VladimirKaric,PeterŠreplović,Serbianpeople,Ser

biancountries,theBalkans,theKingdomofSerbia
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–НЕСАМОЗАСРБЕ

Сажетак

У ра ду се раз ма тра Ка тињ ски слу чај, је дан од нај тра
гич ни јих и још увек не раз ја шње них до га ђа ја из Дру гог свет
ског ра та, као и ње го ве слич но сти са Сре бре ни цом. По ка зу је 
се да и по ред при зна ња кри ви це од стра не нај ви ших зва нич
ни ка СССР, од но сно Ру си је, још увек по сто ји мно го не по
зна ни ца и мно го ва жних и зна чај них ар гу ме на та ко ји ма се 
оспо ра ва зва нич на (Ге бел со ва) вер зи ја до га ђа ја у Ка ти њу. На 
кра ју се за кљу чу је да су (зло)упо тре бе оба слу ча ја ре зул тат 
стра те шких ин те ре са За па да, а они су мно го стал ни ји и ду
го роч ни ји и не за ви се од тре нут них до га ђа ња на про сто ри
ма Ру си је и Ср би је и њи хо вих окру же ња.
Кључ не ре чи: Ка тињ, зло чин, вер зи ја, Ср би, лек ци је, исто ри

ја, па ра ле ле, фал си фи ка ти, стра те шки ин те
ре си.

Историја је пуна недовољно проучених, нејасних и
противречнихдогађаја.Тоганисупоштеђенанесамодрев
навремена,окојимапоправилунемадовољнодокуменатаи
другихматеријалнихсведочанстава–честосенасличанна
чин(не)можеговоритиниодогађајимаизрелативноблиске
прошлости.Једанодтаквихконтроверзнихдогађаја,смного
тајниинеразјашњенихдетаља,ипоредчитавихбрданапи
санихкњигаичланакапочасописима(уновијевремеина
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интернету),свакакојеДругисветскират.Аједаноднајпро
тивречнијих догађаја повезаних сДругим светским ратом,
догађајакојивећседамдесетгодинанепрестанопобуђујепа
жњу,којиизазивапротивречнатумачења,алииврложестоке
истраснеспоровејестетрагичнасудбинапољскихофицира,
војникаидругихзаробљеника,којисусенасамомпочетку
ратанашлиуСССРуикојимасенегдеупролеће1940.губи
траг.

УправотутемудотакаојеСтефанКаргановић,идобрим
деломкористиокаоосновзасвојтекст„ЛекцијезаБошњаке
(инесамоњих)изКатинскешуме”1,којијеобјављеннасајту
Но ве срп ске по ли тич ке ми сли 15. августа2012.Уњему ау
тор,позивајући сена студијуфранцускогновинараФреде
рикаСајоаКа тињ: ко ри шће ње ма са ка ра,2разматрапроблем
политичкихдезинформација,правећипаралелуизмеђу(код
наснедовољнопознатог)случајастрадањапољскихофицира
ивојниказаробљеникаизпериодапролеће1940.(илијесен
1941?)инетакодавних,намадобропознатих(дали?),дога
ђајауСребреници.Аутороватезаје,некамибудедозвољено
упрошћавање, врло једноставна: Запад („западни фактор“)
заступаувексамополитичке,анеморалне,ставове,његови
јавниставовинеморајубитиодразњиховихстварнихубеђе
њаи,штојејошважније,сазнања,инаосновутогатренут
нањегованаклоњеностједнојодстранау(билоком)сукобу
неморада значии трајнуувереностиопредељеност за ту
страну.Осуштиниоветеземождаинемапотребеполемиса
ти,барсмосемисамиудобардеотихствариуверили,или
ималиприликудасеуверимо.Оноштоуауторовомтексту
изазивапажњу,иштојеврлобрзоизазвалодостаодјекана
сајту,представљапоменутапаралела,каоипоукекоје,према
аутору,требадаизвукуБошњаци(инесамоони).Задржаће
мосеуовомтекстунатеминаведенепаралеле,односнода
будемо прецизнији на случају злочина изКатињскешуме,
какобисмопокушалидасагледамопостојелизаистапарале
леизмеђуовихдогађаја.

1 С.Каргановић,ЛекцијезаБошњаке(инесамоњих)изКатинскешуме,http://
www.nspm.r s/savremenisvet/lek cijezabosn jak einesam on jihizkacinske
sume.h tml.

2 F.Saillot,Ka tyn: de  l’ uti lité des massacres,L’Harmattan,Paris,2010.
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ЗаКатињскислучајпотписниковихредоваозбиљније
сезаинтересоваорелативнонедавно,тачнијеодмоментака
дајечуовестдаје,тадапремијерРусије,ВладимирВлади
мировичПутин7.априла2010.нацеремонијипосвећеној70
ој годишњициКатињске трагедије, изјавио да одговорност
заКатињскизлочинносе„стаљинскоруководствоиНКВД”.
Недугопотом,18.априла2010.тадашњирускипредседник
ДмитријАнатољевичМедведев(ДмитрийАнатольевичМе
дведев), приметио је, у Кракову, на сахрани председника
ПољскеЛехаКачињског (LechKaczyński),да је„Катињска
трагедија–последицазлочинаСтаљинаинизањеговихпо
магача”.Најзад,крајемаприла2010.насајтуРосархивапоја
вилисусе,подирективипредседникаМедведева,документи
из„затвореногпакета№1”.Значењетрећегоднаведенихмо
менатаразумеосамнештокасније, када самсевећ„укљу
чио”упроблем,апрвадвасуузсвунедоумицуиневерицу
(зартосвенетребадаутврђујесуд?)одмахизазвалаасоци
јацијенаоноштосеуправоутовремеодигравалонаовда
шњимпросторима,гдејеједан,такође,председникотишао
накомеморацију,фотографисаосеиспредизвеснебројкеиза
којесустајалетритачке,иизвиниосезапочињенадела.Исте
осећаје,иневерицуинедоумицу,каои„паралелности”,иза
звалајенештокасније,26.новембра2010,вестдајеДржавна
ДумаРускеФедерацијеприхватилаизјаву(декларацију)„О
Катињскојтрагедијиињенимжртвама”,укојојјеконстато
ванодаје„Катињскизлочинбиоизвршенпонепосреднојди
рективиСтаљинаидругихсовјетскихруководилаца”,штоје
фактичкипоновиопредседникМедведевприликомзваничне
посетеПољској6‒7децембра2010.Икаоштосемоглопрет
поставити,детаљнијеупознавањесКатињскимслучајемка
снијејеовајосећајпаралелесамопродубљивао,иакоморам
признатинаједноммалодругачијемнивоуиспомалодруга
чијимзначењемуодносунаконотацијукојуова„паралела”
имакодг.Каргановића.

Пренегоштокренемоуразматрањепроблема,подсе
тимосемалонеспорнефактографије.
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1.Шта је за пра во Ка тињ ски слу чај?

Катињ (Катињски случај, Катињско дело, Катињски
злочинисл.)збирнијеназивзадогађајеповезанестрагич
номсудбиномграђанапредвојне(мислисенаДругисветски
рат)Пољске,којису„нестали”натериторијиСовјетскогСа
веза,наконштосусетамонашли1939.послепочеткаДругог
светскогратаиуласкасовјетскихтрупанаисточнидеоте
риторијеПољске.Премаверзијикојасеупоследњихдваде
сетинештогодинанаметнулакаозванична,несамонапољ
ској,већинасовјетској,односнорускојстрани(акојаноси
незванични називГебелсова),3 сараднициНКВДизвршили
сузлочиннад21.857заробљенихпољскихофицира,полица
јаца,државнихслужбеникаипредставникаинтелигенције,
стрељавшиихупролеће1940.уКатињскојшумикодСмо
ленска,алииуКалињину(Твер),Харковуидругим,засада
неутврђенимместима.4Премаовојверзији,убијеноје14.552
пољскихофицираиполицајацазаробљенихсептембра1939.
и држаних у разним логорима и затворимаНКВД (4.421 у
Козељскомлогору–стрељаниисахрањениуКатињскојшу
миподСмоленском,надвакмодстаницеГњоздово;6.311у
Осташковскомлогору–стрељаниуКалињинуисахрањени
уМедном,и3.820уСтаробјељскомлогору–стрељанииса
храњениуХаркову)и7.305ухапшенихдржанихузатворима
западнихобластиУкрајинскеССРиБелорускеССР,стреља
них,„очигледно”,уКијеву,Харкову,ХерсонуиМинску,мо
гућеиудругимнеутврђенимместиманатериторијиБССР
иУССР. 5

Оваверзијадогађајазаснованаје,заправо,још1943,ка
дасусеНемцијошувекналазили,каоокупатори,напоме
нутимтериторијама,којесузапоселиуврлократкомроку(6
дана)попочеткуратаНемачкепротивСССРа21.јуна1941.
ЈавностјезаКатињсазнала13.априла1943,кадајеберлин
скирадиообјавиоодговарајућесаопштење,укомесесветска

3 Немачкиминистарпросветеипропагандеод1933.до1945.годинеПаулЈозеф
Гебелс(Paul Joseph Goebbels,Göbbels).

4 ПремаподацимаШељепиновебелешке.Видетиобелешцинапредутексту.
5 Международное общество «Мемориал», Катынское дело, 6. 8. 2009, http://

www.urokiistorii.ru/katyn/2009/08/katynskoedelo.
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јавностобавештавадајеублизиниСмоленскапронађенама
совнагробницасасахрањенихоко10.000пољскихофицира
којисууфебруару–марту1940.усточнимвагонимапреве
зениизКозељскауСмоленскаотудауКосогори(КозјеГоре),
где су их побили бољшевици.На ово саопштење одмах је
реаговаласовјетскастрана–15.априла1943.уследилојеса
општењеСовинформбироа„Гнуснеизмишљотиненемачко
фашистичкихџелата”,6укомеседемантујунаводисупротне
странеиизносеоптужбенањенрачун.Такојенасталаводо
делница,или„паралелни”Катињскисвет,којисмањимили
већиминтензитетомтраједоданашњегдана.

Догађајикојисуодмахпотомуследиликаодасуопре
делилинепомирљивостставовадвестране–совјетскесјед
неипољске(!)сдруге.Пољскавладауемиграцијиподржала
јенемачку(Гебелсову)верзијуи16.априласодговарајућим
коминикеом иступио је министар одбранеПољске генерал
МаријанВлођимјежКукел(MarianWłodzimierzKukiel),а17.
априла пољска влада је, не саопштившиништа свом тада
шњемсавезнику,СССРу, и упркос захтевимаВеликеБри
танијеиСАД,поднеланотуМеђународномЦрвеномкрсту7 
уЖеневио„истразисовјетскихзлочина”,истовременосис
тимтаквимзахтевомнемачкевладе.СССРјенатореаговао
25.априлапрекидомодносаспољскомвладомуемиграцији.

У другој половини априла па све до јуна 1943. трају
ексхумације у масовним гробницама. Поред немачких ис
тражитеља, предвођених доктором Герхардом Буцом (Ger
hard Buhtz), активно учешће уњима узимају и међународ
накомисијамедицинскихсудскихексператасастављенаод
представника земаља под немачком окупацијом и једног
представникаизШвајцарске,8каоитехничкакомисијаПољ

6 Гнусныеизмышлениянемецкофашистскихзахватчиков,Красна я Звез да , №
89(5460),16апреля1943,стр.1.Текстобајусаопштењанаведену:Е.А.Пру
дниковаиИ.И.Чигирин.Ка тынь. Ло жь, ста вшая и сторией,2011,стр.11‒
13.

7 ТребалиподсећатидасеМеђународниЦрвеникрстозбиљнодискредитовао
токомДругогсветскограта,кадасуњеговипредставницивршилиинспекције
нацистичкихконцентрационихлогора.

8 Комисију су чинили: РејмондШпелерс (Reimond Speleers, Белгија),Марко
Марков (Марко Марков, Marko  Markov, Бугарска), Хелге Трамсен (Helg e 
 Tra msen,Данска),АрноСаксен(Arno  Sax én,Финска),ВинћенцоМариоПалм
ијери(Vincen zo  M ar io Palmie ri,Италија),ЕдвардЛукасМилославић(E dward 
Lucas Mi los la vich,Хрватска),ХерманМаксимилијандеБурле(HermanMax
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скогЦрвеногкрста,подпредседништвомКазимјежаСкар
жињског(KazimierzSkarżyński).којајерадилаод17.априла
до7.јуна1943.Врлобрзо,истегодинеуБерлинујеобјављена
књигаотимископавањима,односноуопштеоцеломслуча
ју.9

Смоленскјеослобођен25.септембра1943.авећ26.у
град је дошао чланЧГК10НиколајНиловичБурденко (Ни
колайНиловичБурденко),заједносасарадницимакомисије
исудскомедицинскимекспертима.ПоналогуЧГКуСмо
ленскујеод5.октобра1943.до10.јануара1944.радилапо
себнакомисијасастављенаодпредставникапосебнихоргана
(НКГБ‒НКВД).Каорезултатрадаовекомисијенастаојетај
ниизвештај,Справка,којајепрвипутобјављенатек1990.11 
Након упознавања с овим извештајем, ЧГК је 12. јануара
1944. донела одлуку о образовањуСпецијалне комисије за
установљавањеиистраживањеоколностистрељањанемач
кофашистичкимосвајачимауКатињскојшумизаробљених
пољскихофицира.12

imilien  d e  Burlet, Холандија),ФрантишекХајек (František Hájek, Протекто
рат Боемија иМоравска),Александер Биркле (Alexander Birkle, Румунија),
ФрансоаНавил(François Naville,Швајцарска),ФрантишекШубик(Fran ti šek 
Šubík,Словачка),ФеренцОршош(Fe renc Orsós,Мађарска),арадовимасуу
саветничком својству присуствовали и Герхард Буц (Ger hard Buhtz,Немач
ка)иКостедо(Co ste do at,Француска).(Am tlic hes Ma te rial zum Mas sen mord von 
Katyn,1943,114.)ИзвештајнијепотписаоКостедо.КаочланКомисијебиоје
одређениПига(Pi ga)изШпаније,алијеонпоприспећууБерлиноболеои
нијемогаоданаставипут.

9 Am tlic hes Ma te rial zum Mas sen mord von Katyn,1943.
10 Ванредна државна комисија (Чрезвичайная государственная комиссия по

установлениюирасследованиюзлодеянийнемецкофашистскихзахватчиков
иихсообщниковипричиненногоимиущерба гражданам,колхозам,обще
ственным организациям, государственным предприятиям и учреждениям
СССР),основанаОдлукомПрезидијумаВрховногСавета2.новембра1942.
ЊенпредседникбиојеНиколајМихајловичШверник(НиколайМихайлович
Шверник),секретарВЦСПС–Савезницентралнисаветпрофесионалнихса
веза,централниорганпрофесионалнихудружењауСССР(Всесоюзныйцен
тральныйсоветпрофессиональныхсоюзов).

11 Справкаорезультатахпредварительногорасследованиятакназываемого«Ка
тынскогодела»,Во ен ноисто ри че ский жур нал,1990,№11.

12 Комисију јепредводиоакадемикБурденко,ањеничлановисубилимитро
политКијевскииГалицкиНиколај(Јарушевич)(НиколайЯрушевич),писац
АлексејНиколаевичТолстој(АлексейНиколаевичТолстой),председникСве
словенског комитетаАлександрСемјонович Гундоров (АлександрСемёно
вичГундоров),председникизвршногкомитетасаветадруштваЦрвеногкрста
иЦрвеногполумесецаС.А.Кољесњиков(С.А.Колесников),наркомпросвете



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 2/2015, год. XI vol. 23 стр. 53-89

59

 Обекомисијеиздалесуодговарајућасаопштења,сва
љујући кривицу, наравно, на другу страну.13Оба извештаја
имала су,даоставимопостранинеизоставанпропагандни
део,иодређенеобјективненедостаткенакојесууказивали
(иуказују)непристрасниистраживачи.

2.Шта се зна о пољ ским за ро бље ни ци ма?

Другисветскират започео јенакрају1930их, али је
целатадеценијапротеклазаправоуприпремамазаратиу
покушајимадасеонизбегне.ТокомтихгодинауЕвропи(и
несамоуЕвропи)малтенејесвакосасвакимсклапаомиров
неспоразумеипактовеоненапању,узајамнојпомоћиисл.
ТакавспоразумималисуПољскаиСССР,од25. јула1932.
(најпренатригодине,дабипотомонбиопродужензаде
сет година),Француска је закључила 1935. војни споразум
саСССРоодбраниЧехословачкеодНемаца,Пољскајеима
лавојнисавезсРумунијомусмеренпротивСССР(ијошсе
1932.обавезаладајојуслучајуратасаСССРдостави60ди
визија),8.марта1933.Мусолинијепредложиотзв„Пактче
творке“(Италија,Француска,НемачкаиВеликаБританија),
којијеипотписан15.јуламаданикаднијеступионаснагу,
26.новембра1936.потписанјеАнтикоминтерновскипакт–
споразумНемачкеиЈапанаозаједничкимакцијамапротив
Комунистичке Интернационале (фактички против СССР)
комесекасније,1937,придружилаИталија,итд.Немачкаје
ималаморскиспоразумсЕнглескомиспоразумоненапада
њусФранцуском,иобајераскинула28.априла1939.даби
23.августасклопиласпоразумоненападањусаСССР.

НемалуулогуусвојтојигриималајеиПољска.Поред
споразума саСССРом,Пољска је имала и споразум сНе

РСФСРВладимирПетровичПотјомкин(ВладимирПетровичПотёмкин),на
челникглавневојносанитарнеуправеЈефимИвановичСмирнов(ЕфимИва
новичСмирнов),председниксмоленскогоблисполкомаР.Ј.Мељњиков(Р.Е.
Мельников).

13 КомиссияБурденко.СообщениеСпециальнойКомиссии(Бурденко),24янва
ря1944г.ИзвештајпрофесораБуцаобјављенјенајпремаја1943.уштампи,а
затимсептембраукњизиAm tlic hes Ma te rial zum Mas sen mord von Katyn,1943,
стр.38‒94.Наинтернетусеможепронаћискраћенитекстовогизвештајана
рускомјезику:ОтчётпрофессорамедициныдоктораБутца,http://katyn.codis.
ru/butz.htm.
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мачком(декларацијаопријатељствуиненападању),потпи
сан26. јануара1934,акојијеХитлер28.марта1939,након
што јеПољска одбила да испунинемачке захтеве у вези с
Данцигом(Гдањском),прогласионеважећим.31.марта1939.
премијерВеликеБританијеАртурНевилЧемберлен(Art hur 
Ne vil le Cham ber lain)уимеенглескеифранцускевладеизја
виоједаћедатисвумогућупомоћПољској,акоњенабезбед
ностбудеугрожена.15.маја1939.био јепотписанпољско
францускипротокол,покомесуФранцузиобећалидапочну
наступањетокомдвенедељепослемобилизације.25августа
1939.уЛондонујеконачнобиооформљененглескопољски
савезуобликуСпоразумаоузајамнојпомоћиитајногспора
зума.ПотписалисугаминистариностранихпословаВели
кеБританијеЕдвардХалифакс(Ed ward Ha li fax)иамбасадор
ПољскеуВеликојБританијигрофЕдвардРачињски(Ed ward 
Raczyński).14

Очигледно, рат је припреман и „висио” је у ваздуху.
Питањејебилосамокоћепрвинапасти,икога.

Каошто је познато, званична историографија сматра
да јеДруги светски рат започео 1. септембра 1939, када је
НемачкаизвршилаагресијунаПољску.15Нећемоовдеулази
тиуразматрањепитањазаштојезаузеттакавстав,имајући
у виду да је пре тога (13. марта 1938)Немачка анектирала
Аустрију,дасуНемачка,ПољскаиМађарска15.марта1939.
окупирале и раскомадалеЧехословачку,16 и да је 22. марта

14 Овајспоразум,познатикаопактХалифакс–Рачињски,можесепронаћиу
пољскомпреводунаинтернету:Układ o po mocy wza jem nej między Pol skąa 
Wi el kąBryta nią(1939),http://pl.wi ki so ur ce.org/wi ki/Układ_o_po mocy_wza jem
nej_między_Pol ską_a_Wi el ką_Bryta nią_(1939).

15 Каоштосмовидели,ПољскајебилавезанаспоразумимасВеликомБритани
јомиФранцуском,анесамосаСССРом.СтогачудноинејаснозвучикадаС.
Каргановићнапише:„СклапањемспоразумаоненападањусаСтаљином,Хи
тлерјеусептембру1939.добиоодрешенерукедасаза па да и се ве ра(!под
вукаоР.Б.)нападнеПољску.”(С.Каргановић,ЛекцијезаБошњаке(инесамо
њих)изКатинскешуме,http://www.n spm.rs/savremenisve t/lekcij ezabos nj ake
inesamon jihizk ac inskesum e.html).Значилитодајепостојаоинекакавдог
оворизмеђуВеликеБританијеиФранцускесједнеиСССРасдругестране,
покомепрведвенећеиспуњаватисвојеобавезеизспоразумасПољскомако
СССРда„одрешенеруке“Немачкој?

16 Поформалномкритеријуму(извршенавојнаагресија),инеразматрајућипи
тање да ли је рат био објављен, овде како се сматра вероватно не би било
потребеспоритизваничностановиште.Сасуштинске,пак,можесепоставити
барем питање какво место и значај у контексту Другог светског рата има
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1939.НемачканаконултиматумаЛитванијиушлауКлајпед
скуобласт17,апосебнонеразматрајућидогађајеуАзијикоји
суисвемунаведеномпретходили.

Док је у започетом рату отпор Пољске сламан, њено
руководство је6. септембраизВаршавепрешлоуЛублин,
затим9.уКременец,а13.уЗалешики,градблизурумунске
границе,даби16.септембра1939.напустилоземљуипре
шлоуРумунију.17.септембраСССРјеушаосвојимтрупама
на територију истока Пољске (некадашње руске територи
јеЗападнеУкрајинеиЗападнеБелорусије, које суРишким
договоромиз1921.додељенеПољској).Овојеуисторијској
науципознатоспорноместо–западниисторичари(укључу
јућиипољске,каоиједандеоруских),сматрајудајеречо
окупацијиПољске,позивајућисепресвеганаспоразумРи
бентроп–Молотовод23.августа1939,односнонањеговтај
нидопунскипротокол,18 док супротна страна сматрада су
тимесамовраћенетериторијекојесупоменутимспоразумом
неправедноодузетеРусији(СССРу),причемусеисампро
токолсматрафалсификатомпроистеклимиз„познатефалси
фикаторскекухињеГорбачовЈаковљев”.19

ПољскавладајућаелитанашласезатимуФранцускоји
30.септембра1939.оформилајеуАнжерупољскуемигрант
скувладуначелусгенераломВладиславомСикорским(Wł
adysław Sikorski). Ова влада је потчинила себи оне делове
пољскеармијекојисуотишлиизземље,азатимјеусамој

окупацијаикомадањеЧехословачке.ОпштејепознатодајеНемачка,наосно
вуМинхенскогспоразумаНемачке,ВеликеБританије,ФранцускеиИталије
од29.септембра1938,већ1.октобра1938.окупиралаСудетскуобласт.Мање
је познато,међутим,да јеодмахнаконтогаПољсканапалаЧехословачкуи
отела одње Тешинску област.При томе, док је Немачка, макар формално,
деловалаускладусаспоразумомибезвојнеагресије,услучајуотимањаТе
шинскеобластиобанаведенаелементанепостоје–немаспоразума(макакав
онбио),асдругестранепостојивојнаагресија.

17 Закључактужилаштва наНирнбершкомпроцесу истичекаопрвеактеагре
сијеуЕвропиосвајањаАустријеиЧехословачке.(К.П.Горшенинидр.(ред.)
Н ю рнб ер гский  п ро цесс. Сборн ик  мате ри алов. Том I,1954,стр.44.)

18 Узваничнојисториографијиисписанојенагомилепапираоовомспоразуму
(ињеговомтајномпротоколу),аликаоштосмовиделитоком1930ихширом
Европе(исвета)непрестаносусклапаниоваквидоговори.Заштосеоњима
малопишеиговори,једнајеодтајните,званичне,историографије.Апосе
бно,опактуНемачкеиПољске.

19 Видети:Ю.И.Мухин, Кто  на самом  деле раз вя зал  Вторую  Мирову ю  войну? ,
2010,стр.107.идаље.
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Пољскојпочеласформирањемпартизанскихвојнихједини
цаодкојихјестворенаАрмијаКрајова.Послесвегамесеци
нештоемигрантскавлада јеобјавиларатСССРу,налазећи
каоповододлукусовјетскогруководстваоофицијелномпри
кључењуВиленске областиЛитванији. То семорало одра
зитинастатусинтерниранихпољскихвојникаиофицира.20 

Тајстатусјошвишејепогоршанкадајепољскаемигрантска
владаодлучиладапошаљевојнупомоћФинској,којасетада
налазилауратусаСССРом:29. јануара1940.пољскавла
да једаласагласностзато,а9.фебруарапочело јеформи
рањепосебнепланинскестрељачкебригадезатесврхе.Као
резултаттаквогтокасовјетскопољскиходноса,3.децембра
1939.ПолитбироЦКВКП(б)утврдио јепредлогНКВДуо
хапшењусвихофицирабившепољскеармије.Следећегда
на уОсташковски логор упућена је истражна бригада која
јеималазадатакдадокрајајануараприпремиистражнаде
лаитужбенезакључкезацеоосташковскиконтингентида
гапредаПосебномсавету(Особоесовещание,ОСО),органу
вансудскерасправе.Допочеткафебруаратребалојезаврши
тиистрагуиувезисофициримаиздругадвалогора–Ко
зељскогиСтаробјељског.

Касније,јуна1940.пољскаемигрантскавладапрешла
јеуЛондон.РатностањесаСССРомонајеукинулатекпо
штојеНемачканапалаСССР22.јуна1941,а30.јула1941.за
кљученјеспоразумизмеђуСССРипољскевладеоузајамној
помоћи,ипотомспоразумууСССРујепочелоформирање
пољских војних јединица будућеАндерсове армије (Влади
славАндерс,WładysławAnders).

Као резултат брзог пораза у рату с Немачком, као и
практичногнепостојањаозбиљнијеготпорасовјетскимтру
пама,Пољскајеималавеликегубитке–иубијенихирање
них,каоизаробљених.Бројзаробљенихнијепознатиоце
њујесеувеомавеликомраспону,од150.000допреко450.000,
међуњимаискоро19.000официра.Поподацимаиз1939,ко
јисемеђуделомрускихисторичарауосновисматрајудовољ
нопоузданим,Пољскајеосталабез450хиљадазаробљених
иинтерниранихљуди.Коликојеодњихзавршилоунемач
ком,аколикоусовјетскомзаробљеништву,нијетачнопозна

20 Нежелимовдедаулазимуразматрањаправногстатусапољскихграђанакоји
сусенашлиуСССРунаконштојеСССРприсајединиоЗападнуУкрајинуи
ЗападнуБелорусијуипроменекојејетомстатусудонелаобјаваратаСССРу.
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то.Оценесеитудајуувеомавеликомраспону.Јажборовска
идр.уједномодчестоцитиранихистраживања21наводеза
Украјинскифронтбројкеод341.729,385.004ичак392.334(до
2.октобра),азаБелорускифронт60.202(до30.септембра),
позивајућисенаархивскедокументеобјављене1993,алиис
тичућиисамиусловносттихбројева.Уодређенимруским
круговима,очигледнонаклоњенимдругој,незваничнојвер
зији,сматраседасеузаробљеништвууСССРунашло150
хиљадапољскихљуди,22доксамапољскастранаподижету
бројкудо240‒250хиљада,међуњимаиоко10.000официра,
счимјесагласаниједандеорускихисторичара,међуњима
иониокупљениуорганизацијамакојесебавепроучавањем
руско(совјетско)–пољскиходноса.23

Премадокументимаобјављенимтокомпоследњихде
сетакинештогодиназаснованимнаподацимаНКВДследида
јеЦрвенаармијаулогорезазаробљеникеиинтерниранекоје
је организоваоНКВДпредала 130.242 човека.24 У очекива
њувеликогбројазаробљеника,упрвојполовинисептембрау
СССРујебилаприпремљенановаУредбаовојнимзаробље
ницима(уместопретходнеиз1931),ивећ19.септембра,пре
негоштојеовауредбаусвојена,наркомунутрашњихпосло
ваЛаврентијПавловичБерија(ЛаврентийПавловичБерия)
издаојенаредбу№0308Оорганизацијилогоразавојнеза
робљенике(«Оборганизациилагерейвоеннопленных»),чи
јомсепрвомтачкоморганизујеУправазазаробљене(УПВ)
приНКВД.ЗаначелникаУПВименованјемајорПетарКар
повичСопруненко (ПётрКарповичСопруненко).У складу
снаредбом№0308начелнициУНКВД(УправлениеНарод
ного комиссариата внутренних дел) Калињинске, Смолен

21 И.С.Яжборовская, А.Ю.Яблоков,В.С.Парсаданова.Катынский с индром в 
советс копольс ких и ро сс ийскопольских отношениях,2001,стр.91.

22 Ю.Н.Жукову:В.И.Илюхин,Кра сн ый про кур ор,2012,стр.213.
23 У историјској литератури често се наводи немачки генерал Типелскирх,

којијеукњизииз1954.(К.Типпельскирх,Ист ори я Второ й Мир овой  во йны  
1939‒194 5,1999,стр.42.)истакаода је за18данасептембарског рата бил
о заробљено 694 хиљаде пољских војника од странеНемацаи 217 хиљада
одстранеСовјета (упериодуодпреласка границе до21. септембра,Ис то ,
стр.44).ТребаиматиувидудасуборбеурејонуЛавоватрајаледо26,аза
Варшавучакдо28.септембра,штоиТипелскирхконстатује.Отпорпољских
јединицатрајао је, заправо,сведо6. октобра,кадасусепредалепоследње
јединице.(М.И.Мельтюхов,СоветскоПо ль ские войны,2004.)

24 Ю.И.Мухин,  Ис то,стр.190.Такође:Е.А.ПрудниковаиИ.И.Чигирин.Исто,
стр.360.



РајкоБуквић ЛЕКЦИЈЕИЗКАТИЊСКЕШУМЕ

64

ске,Черњиговске,Полтавске,Ворошиловградске,Ивановске
иГорковскеобластибилисуобавезанидаорганизујуосам
логоразавојнезаробљеникеидаихдо1.октобрадоведудо
могућностиприхвата68.000људи:25Осташковски–капаци
тет10.000заробљеника(наострвуСтолбовоје,најезеруСе
лигер,Калињинскаобласт),Јухновски–10.000(набазипро
сторијасанаторијума„ПавлишчевБор”,настанициБабињи
но Западнежелезничке пруге),Козељски – 10.000 (на бази
просторијадома заодморим.Горког,настанициКозељск,
железничкепругеим.Ђержинског),Путивљски–10.000(на
базипросторијабившегСофронјевскогоманастираитресе
тишта,настанициТеткино,МосковскоКијевскежелезнич
кепруге),Козељшански–10.000(набазипросторијабившег
Козељшанског манастира, при станици Козељшино, Јужне
железничкепруге),Старобјељски–8.000(пристанициСта
робјељск,МосковскоДонбаскажелезничкапруга), Јушки–
6.000(набазипросторијадечјераднеколонијеНКВДнаста
нициВјазники,Севернежелезничкепруге),Орански–4.000
(набазипросторијабившегОранскогманастира,пристани
циЗименки,Казањскежелезничкепруге).

Слика1.Логориукојимасудржанипољскизаробљеници

25 Видети:Поляки не были растреляныСталиным.Аргументыифакты, 5. 6.
2011,htt p://mikle1.livej ou rnal.com/1826457.html.
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УправоувремеформирањаУПВ,19.септембра,поче
лисудапристижупрвизаробљеници.Брззавршетакратних
дејставаипотпуникрахпољскеармиједовелисудоогром
ногбројазаробљеникаипроблемасњиховимсмештањеми
организацијомлогора,такодасуодмахпредузетеодређене
активностиутомсмеру.Такојеизмеђу25.и28.септембра
једандеомобилисанихсељакаЗападнеУкрајинеиЗападне
Белорусијеослобођен,пасекрајемсептембрадошлодонаве
денебројкеод130.242заробљеног.Ипак,логориипријемни
пунктовибилисупрепуњени,чакибезобзираштосууме
ђувременуоформљенајошдвалогорауВологодскојобласти
–ВологодскииГрјазовецки.Стогаје3.октобраПолитбиро
донеоодлуку«Овоеннопленных»,орастерећењупренасеље
нихлогорапремакојојсесвивојницистериторијаЗападне
УкрајинеиЗападнеБелорусијеослобађају.Одлукајепредви
ђаладапреостализаробљеницибудуразмештениулогори
манаследећиначин:а)генерале,потпуковнике,високевој
неидржавне чиновникеи све остале официре разместити
у Старобјељски логор, б) обавештајце, контраобавештајце,
жандаре,полицајцеизатворскеслужбеникеуОсташковски
логорКалињинскеобласти,и в) заробљеневојникечија се
отаџбинаналазилаунемачкомделуПољскеуКозељскило
горСмоленскеобластииПутивљскилогорСумскеобласти.
(Видетислику1.)Каорезултат„растерећења”,урокуоддва
месецаослобођенојеиупућеноузападнеобластиУкрајине
иБелорусије 42.400и токомдругеполовинеоктобраино
вембрапредатоНемцима,попостигнутомспоразумуодсре
динеоктобра,нањиховуиницијативу,заразмену(наоснову
изјавасагласности)42.492људи.Такојеодоко125.000заро
бљеникаколикоихјебило19.новембраосталооко40.000.
Међуњимасубили8.500официраи6.500обавештајацаитд.,
даклеукупно15.000људикојинисумоглибитиослобођени,
и10.400људикојисурадилиупредузећимаНаркомчермета
(Народногкомесаријатацрнеметалургије)и14.600уРовен
скомлогорукојисуградилипут.Премазваничнимподаци
ма,улогоримаједо3.октобра1941.умрло389људи,штони
језначајнијесмањилобројзаробљених.26Поредтога,током

26 Сви овденаведениподаципрема:Е.А.Прудниковаи И.И.Чигирин.Ис то,
стр.360.



РајкоБуквић ЛЕКЦИЈЕИЗКАТИЊСКЕШУМЕ

66

1940.и1941.било јепредатоНемцима562заробљенихин
валида,становникабившеПољскекојајеприпалаНемцима,
лицанемачкенационалности,атакођеипозахтевиманемач
кеамбасаде.ПреосталисупредатинарасполагањеУНКВД
преко1.спецодељењауаприлу–мају1940(15.131)иупућени
напунктовеформирањапољскеармијеуоктобру–новембру
1941.(25.115).27

Прематоме,поредраднихлогоразаредовеиподофи
цире, почетком 1940. заробљеници су били размештени у
три спецлогора  Козељски, Старобјељски иОсташковски.
Надан8.априла1940.уњимасеналазило:уОсташковском
6.364(9.децембра1939.билоје5.963људи,алисуовамоза
тимпребацивализаробљеникеиздругихлогора,будућида
су једино у овомлогору радиле истражне бригадеНКВД),
уСтаробјељском 3.894 и уКозељском 4.599, дакле укупно
14.857људи.28Изсвакогодлогоразатимје(премадокументу
датираномсрединоммаја) једандеопредатнарасполагање
УНКВД,ито:изОсташковског6.287(уКалињин),изКозељ
ског4.404(уСмоленск)иизСтаробјељског3.896(уХарков),
даклеукупно14.587,аосталисуупућениуЈухновскилогор:
112,205и78,односноукупно395.Умеђувремену,прекинута
јепрепискасазаробљеницима.

Званично се сматралода сепољским заробљеницима
овдеизгубиосвакитраг,штојепоофицијелнојверзијипо
средан,алисвакаковрлојак,доказдасуониизгубилижи
воте(билистрељани)упролеће1940.Тоје,какосмовидели,
засновано на почетном немачком саопштењу, и заступа га
пољскастрана,азаједносњомизваничнипредставницисо
вјетске,тј.рускедржаве,почеводГорбачова,прекоЈељцина,
доПутинаиМедведева,инизаистакнутихдржавнихделат
ника,појединачноилиуоквируодговарајућихинституција,
каоштојерецимоГлавновојнотужилаштво.

27 Супруненко,Справкаобыв.военнопленныхпольскойармии,содержавшихся
влагеряхНКВД.3октября1941г.(Е.А.ПрудниковаиИ.И.Чигирин.Исто,
стр.380.)

28 Е.А.ПрудниковаиИ.И.Чигирин.Исто,стр.382,392.
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3.Ка ко је об но вљен Ка тињ ски слу чај?
Вододелница настала одмах по првом сазнању о Ка

тињскомслучајузаправоникаднијепрестајаладапостојии
дасепотхрањује.Виделисмодајепољскаизбегличкавлада
уЛондонуодмахпообјављивањупрвогсаопштењасталана
странуте,данасзваничне,верзије.Какојетомогуће,упита
ћесесвакинепристрасанчовек.Каквајетосазнањамоглада
поделипољскавладауЛондонуснепријатељскомземљом,
скојомсууратубилииПољскаиЕнглеска?Алинесамо
тоС.Каргановићпише:„Већ24.маја1943,даклебуквално
неколикодананаконштосуоткопавањаиобдукцијеуКа
тинскојшумибилизавршени(!?–прим.Р.Б.),уповерљивој
комуникацијиОмалисасвимреалноизлажеИднутадавећ
познате доказе који су указивали на кривицу Стаљиновог
режима.”29НежелећиовдедаправдамивеличамЧерчила,
самоћупоставитипитањеС.Каргановићу(иФ.Сајоу):чија
јепозицијаразумнија–пољскеемигрантскевладеибритан
скогамбасадорапритојвлади,којисутакобрзоинеопозиво
дошлидозакључкада јеГебелсовосаопштењеистинитои
нашлинеобориведоказеокривициСтаљинаиСССРа,или
Черчилова(чакикадабисмоузелиуобзирмогућностдаона
нијеискрена),којиуодговорунаСтаљиновупосланицутим
поводом каже: „Разумије се да ћемо семи енергично про
тивитибилокаквој„истрази”Међународногцрвеногкрижа
или било ког другог органа на било којем територију који
сеналазиподњемачкомвлашћу.Такваистрага значилаби
обману,ањезинирезултатибилибипостигнутизастраши
вањем.”30

29 ЛекцијезаБошњаке(инесамоњих)изКатинскешуме,http://www.ns pm.rs/sa
vremenisvet/l ek ci jezab os njakeinesa monjihi zk acinskesume.html. Приме
тимонајпредасуископавањаокојимајеречтрајалаупериодуод29.марта
до7. јуна1943,такодатоочемусеовдепише(„Британскиамбасадорпри
пољскојизбегличкојвладиуЛондону,серОвенО`Mејли(Owen O’Malley),у
истомпериодудоставиојесвомешефу,министруспољнихпословаАнтони
Идну,најмањедваисцрпнаизвештајакојанеостављајупросторазасумњуда
суБританциосвемубилисавршенообавештени.”)нијеуследилонеколико
дананаконштосуоткопавањаиобдукцијезавршени,већмногопретога.Али,
идајебило„неколикодананакон”,далибитонештопроменилоусуштини?
КакојетоО`Мејлиуспеодаутокуоткопавањаприпремиипредасвомшефу
„најмањедваисцрпнаизвештаја”,итостакочврстимзакључцима?

30 Tajna prepiska Churchill – Staljin 1941‒1945,1965,стр.135.
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Првивеликиподстрекпослератазадаљеразбуктавање
случајадаојевећНирнбершкисуд.Супротноочекивањима
совјетскестране,Судјеразматрајућиовопитањеуданима
1‒3јул1946.одбионаосновуодлукечлановаСудаизтрију
западнихземаљадаутекстзавршнепресудеукључии„ка
тињскуепизоду”.Иакотонијеаутоматскизначилоиодбаци
вањесовјетскеиприхватањесупротневерзије,ипакјеоста
вилозначајнепоследиценадаљиразвојслучаја.Чињеница
даје,наконЧерчиловог(ВинстонСпенсерЧерчил,Win ston 
Spen cer Chur chil)говорауФултону5.марта1946,ујекубило
разгоревање„хладног”рата,мождасеможедовестиунеку
везусоваквомодлукомСуда,алићеипакпребитидајесо
вјетскастрананапроцесдошланедовољноприпремљена,да
некидокументинисууопштекоришћени, и да сепревише
верепоклањалоизвештајуБурденковекомисије,безобзира
наслабостикојесугакарактерисале.31

КонгресСАДформирао је18.септембра1948.специ
јалнукомисијузаистраживањеКатињскогзлочина.32којаје
завршила рад 22. децембра 1952. Као одговор уСССРу је
1952.оформљенаКоординационакомисијаоКатињскомде
лу приМинистарству иностраних послова. О резултатима
радаМеденовекомисијесведочи7томова,33докјеактивност
совјетскестране,каоиумногимдругимстварима,недовољ
нопознатајавности,иакојеонаурадиламного.34Међутим,
послесмртиСтаљинаихапшењаистрељања(илиубиства)
групеБерија–Меркулов,35делатностовекомисијејепреки
нута,ањениосновниматеријалиизархиваилинисудоступ
ниистраживачимаиливишенепостоје.

КаорезултатрадакомисијаКонгресаСАДпрогласила
јекривицуСССРуКатињскојтрагедији,истакавшикаоос
новзазакључкеследећефакте:36

31 Видетиотоме,рецимоВ.Н.Швед,Катынь. Современная история вопроса,
2012,стр.39.идаље.

32 КомисијајепознатакаоМеденовакомисија(РејЏонМеден,Ray John Madden).
33 The Katyn Forest Massacre. Hearings Before the Select Committee to Conduct an 

Investigation of the Facts, Evidence, and Circumstances  of the Catyn Forest Mas
sacre,1952,Parts1‒7.

34 В.Н.Швед,Исто,стр.43.
35 ВсеволодНиколајевичМеркулов(ВсеволодНиколаевичМеркулов),совјетски

државниипартијскиделатник,вишеструкиминистар
36 Видети:РасследованиеКатынскогодела комиссиейКонгрессаСША,http://

www.katynbooks.ru/rassledovaniya/komissijakongressaSShA.html



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 2/2015, год. XI vol. 23 стр. 53-89

69

 покушаји да се омета рад међународне комисије у
1943.години;

 одбијањеприсутстванезависнихпосматрачанарас
копавањима,којајеспроводилакомисијаБурденка;

 недостатак аргумената у корист кривице Немачке,
представљенихнаНирнбершкомпроцесу;

 одбијањепомоћикомисијиКонгреса,чакикадасе
комитет званичнообратиовластимаради тражења
сарадње;

 многобројнасвидочанствабившихзаточеникапољ
скихлогора,атакођезакључциексперата,кримина
листаипосматрача;

 одбијањеМолотова, Берије и Стаљина до пролећа
1943.даодговарајунаофицијелнапитањаосудби
низаточеникалогораизЗападнеУкрајинеиЗападне
Белорусије.

 Совјетскакомисијајепредложиладаседобијенире
зултатиизнесунаразматрањеуООНидасеорганизујеМе
ђународни трибунал, којиби себавиовојним злочинимаи
злочинима извршеним против човечанства. Председник
САДодбиојепредлог.

 НаконштојеХрушчовнаXXконгресуКПСС(14‒25
фебруара1956.)„критиковао”култличностиСтаљина,обно
вљенисунапоринаЗападудасепоновопокренеКатињско
питање. Августа 1956. шест чланова Представничког дома
КонгресаСАДобратилосеХрушчовупитањемзаштоондо
саданијепризнаокривицуСтаљинаиБеријеза„катињско
убиствоофицирапољскеармије”.37Безобзиранато,угоди
нама„хрушчовљевскоготопљавања”новисовјетскивођапо
кушаојеуантистаљинскојкампањидаискористииКатињ
скислучај.ПредложиојепољскомпредседникуВладиславу
Гомулкидајавнообзнанисовјетскукривицууовомслуча
ју,алијеГомулкатоодбио.Наконтога,узваничнојсовјет
скојпозицијипоовомпитањунаступилојепотпуноћутање.
Совјетскапозицијаналазила јеупориштеупознатојИсто
риј ској справ ци38, којом је заправо унауцинаметано једно,
неприкосновеномишљење,којениједавалоодговорнаниз

37 New York Times,5.8.1956.(Према:В.Н.Швед,Исто,стр.374.)
38 Фальсификаторы истории (Историческая справка),1948.
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питања важних за грађане Пољске (и прибалтичких репу
блика,паисамогСССР),икојенијеуважавалопојавунових
историјскихчињеницаидокумената.Овакавставнијеуздр
маланипозицијаенглескогдомалордова,којије1970.заузео
позицијуаналогнуМеденовојкомисији,атакођенидогађаји
уПољској током1980их, гдесеСолидарностуспињалака
властиделоминаосновукоришћењакатињскетемеидога
ђајаиз1939.

 Све до 1988. у ономешто се обично назива соција
листичкилагероКатињскомслучају званично јепреовла
давалаломишљењезаснованонарезултатимарадакомисије
Бурденка.ВластиНароднеРепубликеПољскеиСССРпот
писале су уМоскви 21. априла 1987. декларацију о сарад
њиуобластиидеологије,наукеикултуре,наосновукојеје
створенамешовитакомисијаоуклањањутзв.„белихмрља”
умеђусобнимодносимаобејуземаља.1.априла1988.пољ
скиисторичаричлановинаведенеКомисије,проанализирав
шидоказеи закључкеБурденковекомисије,прогласилису
ихнезаснованим.Крајем1980ихуПољскојјеупоредосја
чањемутицајаСолидарностирастаоиинтересзарешавање
Катињскогпроблема.ИондајеМихаилСергејевичГорбачов
(МихаилСергеевичГорбачёв)13.априла1990.издаонаредбу
дасеобјависаопштењеТАССукомесепризнаје„одговор
ностзазлоделауКатињскојшумиБерије,Меркуловаињи
ховихпомоћника”.

 Године1992.УставномсудуРусијепредатису,уокви
рупоступказазабрануКП,документиизтзв.Затвореногпа
кета№1,закојисетврдилоданепорециводоказујукривицу
НКВДуКатињскомслучају.Тидокументибилисупредати
ипољскојстрани,ипослужилисукаоповодзановиофан
зивнинаступпристалицаверзијеокривицисовјетскестра
не,безобзираначињеницудаУставнисудтедокументеније
прихватиокаоверодостојне.

 РускипредседникБорисНиколајевичЈељцин(Борис
Николаевич Ельцин) учинио је нови корак у овом случају
1993,кадајеположиовенацнаспоменикКатињскимжртва
ма на варшавском гробљуПовонзки и замолио одПољака
опроштајзаКатињскизлочин.Одтогмоментазваничносе
сматрадајеуКатињскомслучајусвекристалнојасно.
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 Упоредо с овим догађајима, истраживањем случаја
№15939бавилосеГлавновојнотужилаштво,којејепосле14
година рада (1990‒2004) у септембру 2004. прекинуло рад
„збогсмртикриваца”.ПремазакључцимаГлавногвојногту
жилаштваРФ,уделунемафактагеноцида,алијебилооп
штекривичних преступа повезаних с издавањем незакони
тихнаређења,каоипрекорачењапуномоћјаодстранелица
високогранга.Радовогтужилаштвазавршенјеса183тома
материјала,одкојихје116билотајноинијебилодоступно
пољскојстрани.

 Овакав исход истраживања није задовољио пољску
странуионајеинсистираланаобелодањивањутајнихдоку
мената,наштарускастранатокомтригодиненијереаговала.
Пољацисуумеђувременупокушавалидаинтернационали
зујуслучај.Првипут70рођакаофицирапогинулихуКати
њуобратилосеЕвропскомсудуаприла2006.Поштоје29.де
цембра2008.војниколегијумВрховногсудаРФпризнаоза
конитостобустављањакривичногдела№159,пољскастрана
једобилаправодасеобратиСудузаљудскаправауСтразбу
ру.Рођаципогинулихпољскихофицира,несaгласившисес
резултатимарускогистраживања,у2007.и2009.обратили
сусесaжалбамаЕвропскомсудзаљудскаправа,позивајући
сенанарушавањечлана2(правонаживот)Европскеконвен
цијеозаштитиљудскихправа.

 Крајемновембра2009.Судјеприхватиоуразматрање
захтевепородицакатињскихжртава,објединившитужбеи
узевшиихприоритетноуразматрање.Тако јенастаослучај
„ЈановецидругипротивРусије”.ПетасекцијаЕСЉП,уса
ставуседамсудијаизЛуксембурга,Чешке,Словеније,Лих
тенштајна, Русије, Украјине иНемачке донела је одлуку у
априлу2012.40Њомевероватнониједнаодстрананећебити
задовољна,патребаочекиватинаставакидаљезаоштравање
спора.

39 Пуни званичан назив овог кривичног дела је о стрељању пољских војних
заробљеникаизКозељског,ОсташковскогиСтаробјељскоглогораодстране
НКВДуаприлу–мају1940.године.

40 Видети детаљније у: В.Н. Швед, Как Россия проиграла в Страсбурге,
Столетие, 23. 4. 2012, http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/kak_rossija_
proigrala_v_strasburge_864.htm
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4.Шта је спор но?

После свега наведеног, многи ће поставити питање –
штајеуовомеслучајуспорно,односноималинечегначему
бисемоглазасниватиалтернативнаверзија?Показујеседа
ипак има, односно да званична верзија није толико чврста
инепорецива.Уњеномоспоравањукористисевеликиброј
различитихаргумената,такодабиисамоњиховонабрајање
захтеваломного вишепросторанегошто једановакав рад
можедапружи.Стогаћемо се задржати самонанекимод
кључнихаргумената.

Најпретребарећидаовденећемодетаљнијеразматра
типроблемесведокаињиховихизјава,иакојетодоменкоји
јеизазвао(иизазива)достаспорова.Познатоје,наиме,дасе
сведочења,чакикадасудатаискрено,врлочестонепоказују
каореална.Наравно,безтаквихдоказаниједанспорнемо
жедасезамисли,такодасуонинеизоставни.Али,дабисе
показалакаоверодостојна,сведочењасеморајуукрштатис
другимдоказима.41Осведочењимадатимиззленамере,или
подпритискомипретњама,нетребаниговорити.Усведоче
њимакојесукористилеобекомисије(БуцоваиБурденкова),
судећибаремпоспоровимакојисеокоњихиданасводе,има
многонепоузданогинепровереног.42Ипак,некаодсведочења
заслужујумаловећупажњуивероватноповерење.

Једноодтаквихсведочењајезаправониз(тачно,шест)
разговоракојејепознатирускиисторичарАлександарНико
лајевичКолесњик(АлександрНиколаевичКолесник)имаоу
периоду1985‒1991сбившимсовјетскимвисокимруководио

41 Као драгоценматеријал у овом смислуПрудњикова иЧигирин истичу већ
поменуту справку (Справка о результатах предварительного расследования
так называемого «Катынского дела»), тајни документ. Његова садржина и
тајни карактердоводедо логичког ћорсокакапристалице званичне верзије,
потврђујући сведочења дата Специјалној комисија Бурденка. (Видети
детаљнијеу:Е.А.ПрудниковаиИ.И.Чигирин.Исто,стр.38.идаље.)

42 Један од таквих сведока је Парфјон Гаврилович Кисељов (Парфён Гаври
ловичКиселёв), чија два различита сведочења (једно датоНемцима, друго
Совјетима,обаутоку1943)фигурирајууобеверзије.Кисељов,меснижитељ,
према Гебелсовој верзији човек који је „пронашао”пољске гробове, сматра
сеједнимодкључнихсведоказваничневерзије.Али,питањеје‒којејеод
његовихсведочењавалидно?
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цем,чланомПолитбироаЦКВКП(б),ЛазаромМојсејевичем
Кагановичем(ЛазарьМоисеевичКаганович)оразнимисто
ријскимтемама,измеђуосталогиоКатинскомслучају.43 Раз
говорукомејеКагановичпрвипутобјавиоподаткеотачном
бројупогубљенихпољскихграђанаодновембра1939.доју
на1941.одржанје6.новембра1985.44ТомприликомКагано
вичјерекаодајеупролеће1940.совјетскоруководствобило
принуђено да донесе тешку али у тој сложеној политичкој
ситуацијипотпунонеопходнуодлукуострељању3.196гра
ђаназаточеникабившеПољске.Премањему,углавномсуби
лиосуђенинасмртпољскивојнизлочинци,којисуучество
валиумасовномуништавањуу1920‒21годинизаробљених
совјетскихкрасноармејаца,исарадниципољскихказнених
органа,обележенизлочинимапротивСССРипољскоград
ничког покрета у 1920им – 1930им годинама.Осимњих,
билисутакођестрељаникриминалцимеђупољскимвојним
заробљеницима,којисуизвршилинатериторијиСССРте
шке општекриминалне злочине после свог интернирања у
септембру‒октобру 1939. – групна силовања, разбојнички
напади,убистваитд.

Наравно,иовосведочанствосеможеоспоравати,као
исвакодруго.Међутим,ононалазипотврдуудругимсве
дочењима,штовећупозоравадасенесмеолакоодбацити.
Такојесличнубројку(„окотрихиљаде”)навео1986.бивши
председник Савета народних комесара ВјачеславМихајло
вичМолотов (ВячеславМихайловичМолотов), а тач ну бивши
нарком грађевинарстваСемјон ЗахаровичГинзбург (Семён
ЗахаровичГинзбург).Колесњик наводи да суму бројку од
окоилинештовишеодтрихиљадепотврдилиидругивисо
копостављенируководиоциКГБа.45

43 Видети детаљније у:М.Хрусталев,Правду оКатыни не дал обнародовать
А.Н. Яковлев, http://www.km.ru/news/pravdu_o_katyni_ne_dal_obnarodov,
С.Э.Стрыгин,Л.М.КагановичоКатынскомделе,http://www.katyn.ru/index.
php?go=Pages&in=view&id=936

44 Разговор је стенографисала Маја Лазаревна, Кагановичева ћерка, али се
испоставило да га је снимио и КГБ, чији је један сарадник након тога
телефономкатегоричнозабраниоКолесњикудаобјавистенограмразговора.

45 А.Н.Колесник,у:В.И.Илюхин,Исто,стр.264.
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ПажњузаслужујеисведочењегенералаДмитријаСте
пановича Токарјева (Дмитрий Степанович Токарев), бив
шегначелникаУНКВДзаКалињинскуобласт.46Сведочење
89годишњегТокарјевамеђупристалицамазваничневерзије
сматрасеједнимодважнијихдоказа,тимпрештонијепро
нађенниједандокументНКВДкојибиописиваопроцедуру
погубљења.Речјеоњеговојизјавидатој20.марта1991.ис
тражитељуГлавногвојногтужилаштваАнатолијуЈурјевичу
Јаблокову(АнатолийЮрьевичЯблоков).47Међутим,заступ
ници званичне верзије, пре свих Јаблоков, такорећи ћутке
прелазепрекоочигледнихпротивречностиуовомсведочењу
којетоликоупадајууочидапостојимишљењедајеТокарјев
својеиспитивањенамернодовеодоапсурда.48Међутаквим
апсурдниммоментимапосебносеистичеописУНКВД(ад
министративногздања)уКалињину, гдесупоТокарјевље
вимречимадовоженипољскизаробљенициизОсташкова(у
групамаод200‒350људи)у„уунутрашњизатвор”усуте
ренуКалињинскогУНКВДуСовјетскојулициитустреља
ни.Тујепогубљено,поњеговимречима,упериоду5.април
‒ 22. мај, 6.295Пољака, дакле 131 егзекуција дневно (тј. у
токуноћи,поштојеупраксиНКВДбилострогозабрањено
дасестрељањаобављајупридневномсветлу).49Егзекуције
су,премањему,вршененоћу,изнемачкихпиштољаВалтер‒
мајордржавнебезбедностиВасилијМихајловичБлохин(Ва
силийМихайловичБлохин)донеојеизМоскве„цеокофер
немачких „валтера” јер совјетски нагани нису издржавали
–прегревалисусе”.50СамБлохинучествоваојеуегзекуци
јама,заједносгрупомод30људи.Лешевесузатимизносили

46 Катынь. Март 1940 г.  сентябрь 2000 г. Расстрел. Судьбы живых. Эхо Ка
тыни. Документы,Весьмир,Москва,2001,снр.35.идаље.(УдаљемРас
стрел.)

47 В.Н.Шведнаводи(Исто,стр.256)дасупостојаладваиспитивањаТокарјева,
адапрвопристалицезваничневерзијепрећуткују,јерјенањемуТокарјевдао
директносупротнеисказе.

48 Ю.И.Мухин,Подонки истории. Самая зловещая тайна XX века,2011,стр.
636.идаље.

49 Тужнуинепријатнустатистикукојаизтогаследи,икојапоказујеапсурдност
овихизјава,даојеШвед(Исто,стр.266).

50 Ово је широко распрострањена верзија из Токарјевљевог сведочења, коју
често наводе заступници званичне верзије.Међутим, истичеШвед (Исто,
стр.248),онјенаиспитивањузаправоизјавиодајеБлохиндонеоцеокофер
пиштоља„Валтер”јерсетипиштољибрзохабају!
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кроздруга,задња,вратаиубацивалиихукамионекојису
иходвозилидоместасахрањивањауоколиниселаМедно.
ПоТокарјеву, после довођења осуђеника у здањеНКВД, у
коридор,онисуодвођениутзв.црвениугао(лењинскасо
ба),гдесупровераваниподацииидентитет,азатимусобу
гдејевршенаегзекуција.Испададаје„црвениугао”биона
истомнивоу(сутерен)гдеиулазникоридорисобагдејевр
шенострељање,штоупринципунијебиломогућеатакосе
показалоиуовомслучају‒„црвениугао”увекјеузградама
НКВДбионапрвомспрату.51

Слика2.ПланздањабившегНКВДзаКалињинскуобласт

Из вор: В. Н. Швед Ка ты нь. Со вре мен ная ис то рия во про са, 2012, стр. 
259.

51 ЦитатикојенаводиШведнисуидентичниснаведенимаукњизиРасстрел.
РазлогјештоуРусијиофицијелнасведочењаглавнихсведоканисуобјављена.
Доњихсеможедоћиускраћенојваријанти(Расстрел)илиуаматерскимпре
водима на интернету. (В.Н.Швед,Исто, стр. 247.) Оригинална сведочења
дата су 1998. у другом тому пољског зборника Katyn. Dokumenty zbrodni. 
Zagłada marzec – czerwiec 1940.
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Ипоредзваничногставадасепољскимзаробљеници
маупролеће1940.губисвакитраг,постојеиодређенидоку
ментикојибимогли,опетпосредно,дабудусњимадоведени
увезуидауздрмајутајдоказоњиховомстрељањуупролеће
1940. 52 Постављасе,наиме,питањедалисесмејуодбацивати
посреднидокази,поготовуакојеједанодкључнихмомената
званичневерзијеуправозаснованнапосредномдоказу.Чак
сенаводиидајепослеокупацијеСмоленскаобновљенапре
пискаофицираизКатинскоглогорасаПољском.53

Ипак, најважнији аргументи којима се оспорава зва
ничнаверзијаодносесенаматеријалнедоказе.Ањихније
мало,инеможесерећиданемајуодређенутежину.Овугру
пудоказачинеследећи:

 местосахрањивањаПољака,
 оружјеизкогасуихубили,и
 канапкојимсуједномделустрељанихПољакабиле

везанеруке.
 Задржаћемосенаовимаргументимаипротивдокази

ма,итоумерикојанећепревишеоптерећиватитекст.Оно
штотребаподвућијеследеће:свеовеаргументеидоказеиз
велисусамиНемци,штојеизузетнозначајанмомент,буду
ћидајетимеискљученамогућностоптуживањадругестра
незафалсификовањедоказа.Пођимоодпрвогпротивдоказа,
одместанакојемсупокопаниубијениПољациуКатињу,у
рејонуКозјихГора.

 ПремавећпоменутојСправци,савршенотајномдоку
ментупрвипутобјављеном1990,ПољациурејонуКозјеГоре
нисубилипокопанина територијинеприступачнојмесном
становништву(инесамоњима),местуограђеномбодљика
вомжицом,какосутврдилепристалицеГебелсовеверзије,
већнаместу доступном свима, где сеналазиодомодмора
УНКВДСмоленскеобласти,гдесусеодмарали,шетали,са
купљалипечуркеидрванесамолокалнистановници,игде

52 Одређена документа која би могла, посредно, указивати на то да су
заробљенициипослевременакадасупоовојверзијистрељани,ипакбили
живиида су сеналазилиулогориманаводе сеу:Е.А.ПрудниковаиИ.И.
Чигирин.Исто,стр.395.идаље.

53 С.Э.Стрыгин,МолчитКатынскийлус,Комсомольскаяправда,3апреля1990.
(Наведеноу:Ю.И.Мухин,Исто,стр.498.)
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суорганизованипионирскилогори.54Усуштини,истотомо
жесепронаћииудругимизворима,напримеруописучлана
техничкекомисијеПољскогЦрвеногкрста1943.наистражи
вањукатињскогзлочинаМаријанаВођињског(Ma rian Wod
ziński).55

 Оружјеизкогсуубијенипољскизаробљеницисуне
мачкипиштољикалибра7,65;6,35и9мм.Виделисмодаје
Токарјевусведочењуизјавиодајеречонемачкимпиштољи
матипаВалтер.Совјетскипиштољинаганипроизвођенису
уСССРујошупериоду1918‒1921(око1,7милиона),аодпо
четка1930ихпо100.000нагана(калибар7,62)ипиштољаТТ
(калибар 7,63) годишње.Докније освојена производњаТТ,
СССРјекуповаоуНемачкојпиштоље,алинефирмеВалтер,
већМаузер,итокалибра7,62.Напочетку1940.уСССРује
било око 4милиона нагана иТТ совјетске производње, не
узимајућиуобзирспортскепиштољекалибра5,6ммиџеп
не пиштољеТК калибра 6,35, као ни лично оружје које је
преосталојошизвременаРускеИмперије.Поштоутовреме
бројност совјетске армије није достизала 4милиона војни
ка,испостављаседа језаправо постојаовишакоружја(ба
ремовог,личног).Заштобисеондауиностранствукуповало
оружјетуђепроизводње?56Дајекоришћенонемачкооружјеи
немачкамуниција–патроненемачкефабрикеГеко(чауреко
јесупронађенеумасовнимгробовиматонепобитнопотвр
ђују)признатојеиуизвештајунемачкестранесископавања
у1943.Пронађенисучакиоригиналнипатрони,накојима
јебиоотисакGe co7,65D,атајотисаксемогаопрочитатии
начаурама.Речјеопатронимакојисупроизвођениуфирми
„ГуставГеншовиКо”уДурлахукодКарлсруеа,итоувреме
1922‒1932,дабихемијскаанализапронађенихпатронаомо
гућила прецизирање – патрони потичу из 1930. или 1931.57 
Тосеможесматратикључним,илибаремједнимодкључ
них доказа који подупиру алтернативну, совјетску верзију.
Да ли заступници супротне верзије могу овај аргумент да
оборе?ВећсмоистаклиТокарјевљевосведочењео„прегре

54 Справкаорезультатахпредварительногорасследованиятакназываемого«Ка
тынскогодела»,Военноисторический журнал,1990,№11,стр.27‒28.

55 О.В.Яснова(ред.),Катынская драма,1991,стр.31.
56 Свиподациооружјупреузетиод:Ю.И.Мухин,Исто,стр.493‒494.
57 СвенаведеноуБуцовомизвештају.(Amtliches Material zum Massenmord von 

Katyn,1943,стр.73.и даље.)
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вању”наганакаоразлогзанабављањеикоришћењевалтера.
Међутим,доправогапсурдадоводидругипокушајдасесве
наведено„усклади”скоришћењемвалтера.Наводно,совјет
скастрана(НКВД)јенамернокористиланемачкооружјеи
немачкумуницију,какобизамелатрагове.Коришћењене
мачкогоружјаинемачкемуниције„дабисесвалилакривица
наНемце”,подразумевадасу„тупиџелати”изНКВД13ме
сеципрепочеткаратамоглидапредвидедаћеупрвојетапи
будућегратаСССРпретрпетижестокпораз,даћеупаници
предатиСмоленск,даћеНемциокупиратирејонКатињаида
ћетудуговладати,такодаћесепојавитидивнамогућност
дасекривицаприпишењима,алидаћезатобитипотреб
нодаихпоразимоподМосквом,КурскомиСтаљинградом,
дапређемоуконачнуконтраофанзиву,направимопрелому
токурата,отерамофашистесасмоленскетериторије,итри
јумфујућиштосенашгенијалнипланостварио,откријемо
гробовеПољакакојесмострељалииобјавимоцеломсвету
дасеуњиховимпотиљциманалазенемачкимеци.58

Трећидоказугрупиматеријалниходносисенаканап
којимсуједномделупољскихзаробљеникабилевезанеру
ке,аунекимслучајевимаиглаве.Немачкакомисијанијеиз
вршила експертизу канапа који је за то коришћен, само се
констатуједајекоришћенканап(шнур)зазавесе.59Међутим,
сведоцикојисудавалиизјавезаБурденковукомисијуједно
душнисуданијебиоупитањушнурзазавесевећпамучни
конопацнемачкепроизводње.Русијајеодувекбилаизвозник
кудеље,ланаинајпростијихпроизводаодњих–конопца,ла
ђарскеужади,ужадиидебелихужади.Притоме,Смоленска
областјебилацентарпроизводњеконопљеилана,уСмолен
скујебилонеколикофабриказањиховупрераду,ауЈарцеву
јебиоподигнутзатовременајсавременијикомбинат.Зашто
бисеондаканапувозио?

 Свакиодтријунаведенихматеријалнихдоказа,које
нијемогућефалсификовати,какоистичеЈ.Мухин60,предста
вљаапсолутнедоказе,онисудовољниипојединачнодасе
укаженаправезлочинце–наНемце.Утоликопретоважиза
њиховозаједничко,скупнопостојање.

58 С.Ю.Куняев,Поэзия. Судьба. Россия,Наш современник, 2002,№ 5,http://
nashsovremennik.ru/p.php?y=2002&n=5&id=2

59 Amtliches Material zum Massenmord von Katyn,1943,стр.89.
60 Ю.И.Мухин,Исто,стр.495.
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Требапретпоставитидајеснагаоватриаргумента,уз
остало,биларазлогштосузаступницизваничневерзијепо
чев од времена перестројке готово регуларно долазили до
нових,сензационалнихинеоборивихдоказаоисправности
њиховеверзије,односноокривицисовјетскестране.Особи
тупажњуизначајутомеималисудокументиизтзв.„затво
реногпакета№1”,којијепрелазио(илијетакотребалода
буде)одједногдодругоггенералногсекретара.Документи
изовогпакетанаводносуоткривени24.септембра1992.у
АрхивуПредседникаРФ.61Кадсесњимаупознао,Јељциних
јепрекоглавногдржавногархивистаРусијепослаоуПољ
ску,азатимсуњиховекопије(!)упућенеУставномсудуна
комесеуправоразматрао„случајКПСС”,тј.захтевоњеној
забрани.БранилацКПССнатомпроцесузаслужанјештосе
сазналообројутихдокуменатаиоњиховомизгледуика
рактеру:

1. Савршенотајни,набланкуНКВДнаписанреферат
Берије, упућенЦКВКП(б) – другу Стаљину од 5.
марта1940.№794/Б(БеријинописмоСтаљину);

2. ИзводнадвемастранамаизпротоколâПолитбироа,
№144од5.III1946;

3. Строготајнидокументупућентов.Шељепину1959.
године;

4. Другипримеракизводаизпротокола(документ3),
алибезСтаљиновогпотписаибезпечата;и

5. РукомнаписанабелешкаКГБприСМ(Саветмини
стара) СССР на име Никите Сергејевича Хрушчо
ва (НикитаСергеевичаХрущёва), коју је потписао
Александр НиколајевичШељепин (Александр Ни
колаевичШелепин)3.марта1959.

 Уставнисуд јеодбиодапризнаверодостојностових
докумената, после чега се с документима дешавају чудне
ствари:документ1)јепрерађен,документи2)и3)сеуопште
непојављујуујавности,доксудокументи4)и5),заједнос
прерађенимобелодањенитекпослетригодине.

НајзначајнијимеђуовимдокументимајеБеријинопи
смо (видети прву страну писма на слици 3). То се сматра

61 ЗваничнеизјавеГорбачоваиЈељцинасенеподударају:Горбачов јеизјавио
дасестимдокументимаупознао1991.(азаштоне1985?)идаихјепредао
Јељцину,доковајкажедајезањихсазнао1992.
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кључнимдокументомкојипотврђујекривицусовјетскогру
ководства.Већнапрвојстраниовогдокументападајууочи
бардвечуднествари–потписичетворицечлановаПолит
бироа(Стаљин,Ворошилов,МолотовиМикојан),којисусе
упознали с писмом, расположени су слева надесно (што је
нормално)иодгоренадоле(штојепотпуноненормално,и
штосенигденеможесрести).Ставизпоследњезаградепо
тврдићесвакиделатниккојисесусрећесвеликимбројемдо
куменатакојетребапотписатинаконкраткогупознавањас
њиховимсадржајем.Просто,такојеприродно,акочовекдр
жидокументатакодаихможечитати(дакле,управнокасе
би),иакоихутомположајупотписује.Дабиседобилаусме
реностпотписакакоједатонаслици,потребнојеилидаих
човекможечитатикадасууположајударедовидокумента
идувертикално(илискоровертикално)одњега,илидасва
кидокументокрећеза90°наконштогајепрочитао.Мухин
истиче62дајетодовољнодабисевиделодајеовајдокумент
фалсификат.Осимтога,онизносизанимљивупретпоставку
дајеонај(илиони)којефалсификоваопотписе(вероватно,
присилно)желеодаоставитраготомеидајенамернопотпи
сепоставиотакодасевидидајеупитањуфалсификат!

Слика3.БеријинописмоСтаљину 
№794/Бодмарта1940.(првастрана)

62 Ю.И.Мухин,Исто,стр.652.идаље.
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Наравно, овоније јединипоказатељда је писмофал
сификовано,имадаје,каоштојенаведенодовољан,ипакје
занимљиво(иважно)јошмалосепозабавитињиме.Каошто
севидинаслици,писмоимаделоводниброј,алинеидатум
(пишесамо„марта1940”).Самопосебитојеврлочудно63,
алијошјечуднијештојеупрвобитномоблику(датомУстав
номсуду14.октобра1992)написмустајаодатум„5марта”.
Заштојеизпрвобитногдокументаизбачендатум„5”,даби
биодобијенчудандокументбездатума?Показујеседапо
стојинеколикоразлога.СергејЕмиљевичСтригин,коорди
натормеђународногИнтернетпројекта„ИстинаоКатињу”
(«ПравдаоКатыни»),утврдиојејош2006.даписмотребада
имадатум29.фебруар1940,наосновукореспонденцијеупу
ћенеизсекретаријатаНКВДуфебруару1940,поштоипрет
ходнииследећидокументи,793/б,795/би796/б,имајудатум
29.фебруар.Међутим,уписмусеналазепрецизиранистати
стичкиподациобројузаробљенихофицираулогоримаУПВ
НКВД,којисустиглиуМосквуноћуизмеђу2.и3.мартаи
којејезатимуобличиоувиду„Контролнесправке”начелник
УПВНКВДП.К.Сопруненко3.марта1940.Покушајидасе
некако„реши”овајпроблемдовелисудонизачуднихитра
гикомичнихобјашњења,дабисесвезавршилонаформула
цији„1940г.,ранее5”,какостојиукњизиПлен ни ки.64

 Али,заштојеуопштеважандатум„5марта”?Тогда
наодржана јеседницаПолитбироа,накојој је,наводно,на
основуБеријинебелешкедонетаодлукаострељањупољских
официра.Вероватносеутојчињеницикријеитајнапрепра
вљањаовебелешке–наконштосупредставнициКПССна
Уставномсудууказалинапреклапањетадвадатума,упре
прављеномдокументудатумјеједноставноиспуштен.

63 Можда ову чињеницу и не треба прецењивати, пошто су пронађени
документинакојимајеБеријарукомдописиваоизлазнедатуме–мождамује
одсустводатуманаовомдокументупромакло?Ипак,акосеидесилонешто
такво,постављасепитањекакојеондаСтаљиновсекретар,комејестизала
свапреписка,могао себидадозволида грешкунеисправи?Две (огромне)
грешкеуједномслучају?Поштонико(ниБерија,ниСтаљиновсекретар,ани
руководилацсекретаријатацентралногапаратаНКВД)није сносионикакве
последице,логичнојепретпоставитидајеСтаљиндобионормалнубелешку,
датирану29.фебруаром,ида је затим тубелешкуразматраоПолитбиро5.
марта.Самоштојетадатомораладабудедругабелешка.

64 А.Н.Яковлев(ред.),Катынь. Пленники необъявленной войны,1999,стр.374,
Документ207.
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 Совимписмомповезанојејошмногоинтересантних
ипоучнихместа.Тако,например,експертизајепоказалада
супрветристранеписманаписанеједномачетвртадругом
писаћоммашином.Упокушајимадасетообјасни,пристали
цезваничневерзије,каоиуслучајунепостојањадатума,на
водедајеБеријачекаодастигнуновистатистичкиподаци,а
кадасетодесилодаоједасепрештампајупрветристране,
притоменадругојмашини.Ачетвртастрана,којајенаводно
осталанепрештампана,ималајесамопетредова,узпотпис
комесара,од89коликоимацеотекст!Зарјебилотоликоте
шкопрекуцатиитустрану?

 Каоштојевећречено,документе2)и3)заступници
званичневерзијепослеодлукеУставногсудавишенепоми
њу.Документ4)јеисписизпротоколаодлукеПолитбироа,
којидословноодговаратекстуБеријиногписма.

 Документ 5) је писмо тадашњег председникаКоми
тетагосбезопасностиА.Н.Шељепинатадашњемпрвомсе
кретаруЦККПССи председникуСавета министараН.С.
Хрушчову.(Видетислику4.)Уписмуједатбројжртавакоји
данасфигуришеузваничнојверзији.Шељепинописујешта
седесилоспољскимзаробљеницима,итд.инакрајуконста
туједајецелисходноуништитисвуевиденцијукојасеодно
синатајслучај,причемусемогуоставитипротоколизасе
дањатројкеНКВДкојајеосудилазаробљененасмрт,каои
актеоизвршењуодлукетројке.Узписмосеприлажепројект
одговарајућеодлукеЦККПСС.

Слика4.ПисмоА.Н.ШељепинаН.С.Хрушчову
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Каоштосевиди,писмоносидатум9.март1965,ути
снутнапечатуугорњемдесномуглу,узречи„Подлежитво
зврату” (Мора се вратити).Међутим, писмо је написано 3.
марта1959,какостојинадну,узШељепиновпотпис.Датум
„20III65”налазисенапечатунакрајуписма,сдеснестра
непотписа.Штазначеовидатуми?Акојеписмонаписано
ипослато3.3.1959,апримљеноуЦККПСС9.3.1965(или
20.?),следилобидајеодКГБдоЦККПССпутовалошест
годинаишестдана,штојепростоневероватно.Другихзна
ковадајеписмопримљеноуЦККПССнема.Кадаје,тада
јошжив,Шељепин(комеипоредупорнихзахтеваниједо
стављеноригиналписма)упитаоштазначенаведенипечати,
ситуацијујеузпомоћдржавногархивапокушаодаобјасни
Јаблоков:документод3.мартадугонијерегистрованјерсе
налазиоусефукодруководиоцаопштегодељењаЦККПСС
Владимира Никифоровича Малина (Владимир Никифоро
вичМалин), акада јеМалин1965.одлазиос тедужности,
документјерегистрован9.марта1965подбројем0680уте
кућемделоводникуЦККПСС,а20.марта1965.подбројем
9485предатуАрхивЦККПСС.65

Поредтога,каоиуслучајуБеријиногписмаиовајдо
кумент је преправљан – на документу предатомУставном
судунијебилопечатаудесномдоњемуглу.Самдокумент
садржиимногофактичкихгрешака,штосведоводиупита
њењеговуверодостојност.66

Инакрајукаомализакључакпосвећеннаведенимдо
кументима из „Затвореног пакета№ 1“ само два момента.
Првисеодносинањиховообелодањивање(„увођењеунауч
нипромет“).Већсмовиделидасуони(копије)првопредати
Уставномсуду1992,адаихСуднијепризнаозаверодостој
не.ЧињеницадасудокументепредалиПољацимаидајењи
ховопостојањевећувеликоизрекламирано,приморавалаје
њихове„власнике“даихобелодане.Изаиста,документису
објављени(каоштојеобјашњено,самотриодпетпредатих
Уставномсуду),алитек1994.учасопису„ВојниархивиРу
сије“(«ВоенныеархивыРоссии»).Послепрвогбројаза1993.
годину,укомсудокументиобјављени,вишесениједнање

65 И.С.Яжборовская;А.Ю.ЯблоковиВ.С.Парсаданова.Исто,стр.394.
66 Видетидетаљнијеу:В.Н.Швед,Исто,стр.370.идаље
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говасвесканијепојавила.Иакојеодштампанутиражуод50
хиљадапримерака,самооко600јепослатобиблиотекамана
Западу,асвепреосталоосталојенаскладишту.Поштосуу
часописудатипогрешна(непостојећа)адресаителефонре
дакције,билојепрактичнонемогућедоћидоњега.Ијошје
данситан,пикантандетаљ:супротнозаконуучасописуније
наведенаштампаријакојагајештампала.

Истовремено,оватридокументаобјављенасуучасопи
су„Питањаисторије“(«Вопросыистории»),број1за1993.,
алисеонсведокраја1995.нијепојављиваоникодпретплат
никаниубиблиотекама.

Другимоменткојимтребабарзасадазавршитипричу
одокументимаиз„Затвореногпакета№1“односисенадо
казивањедасуонифалсификати.Иакоје,премапристали
цамасовјетскеверзије,иовомалоштојенаведенодовољно
дасетидокументипрогласезафалсификате,ипаксукрити
чаризваничневерзијеснемаломпажњомприступилињи
ховомтемељномразматрању.Количинаоткривенихзнакова
фалсификовањавећувеликопрелазибројкуоднеколикоде
сетина.67

5. За кљу чак

 Катињскислучајјетрагичанинажалостјошувекне
решен.Инесамото–малесушанседасеонскоро,аможда
ибилокада,реши.Сувишесувеликеигреиинтересиупита
њу,какокадасепосматрајумеђународниодноси,такоикада
јеречоунутрашњојситуацијиуРусији.Заразликуодпољ
скестране,којајеуспеладаоствариконсензусоовомпитању
(вероватноједнимделомзахваљујућичињеницидајеусво
јензаконкојимсезабрањујепропагирањекомунизма),руска
странаједубокоподељена:сједнестраненалазесезванични
представницидржавеиједанбројисторичараидругихнауч
нихрадника,асдругестранедоскораусамљенипојединци
патриотскогусмерења.ПриличнојенеобјашњиводаС.Кар
гановић,којијетоликомного,каопојединац,учиниозара

67 Мухин (Ю.И. Мухин,Подонки истории. Самая зловещая тайна XX века,
2011,стр.694.идаље)наводи37доказадасуонифалсификовани,анасуду
поводомслучаја„ЏугашвилипротивНовегазете”‒49(Ю.И.Мухин,Суд над 
Сталиным,2010бстр.139‒156.)Бројнаравнонијеконачан.
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светљавањесребреничкогслучаја,невидиоваквуситуацију
укатињскомслучају.Апаралелајевишенегоевидентна.

Нажалост (илинасрећу),тошто јереченооперспек
тивамарешавањакатињског,неможерећиизаслучајСре
бреница–сувишесувеликесилеуигридабиимсе једна
малаземљамоглаодупрети,чакикадабибила јединстве
на(аније).ОдатлеможедаследизакључакдаћеКатињски
случајјошдугоживети,докћедругиовдепосматранслучај
силомбитипретворенусудскуодлукукојомћебитизабра
њеноњеговодаљеистраживање.Кадаћесетодесити,зависи
одпроценеоногкојецелуигрусмислиоиспровео,односно
одњеговихпотребаимогућностидатимслучајемуцењујеи
остварујесвојеситне,тренутнеинтересе.

Заштосетосведешавасада,седамдеценијапослејед
ноги деценију ипопосле другог случаја?Тудолазимодо
правесуштинепаралелекојаизмеђуњихпостоји–иујед
номиудругомслучајунаделусунедораслеианационал
неелите,којенисуустањударазумејусуштинуигреида
јојсеодупру.Прихватајућикривицуиизвињавајућисепре
потпуногразјашњавањаслучаја,онесенадајудаћемоћида
променегеополитичкеигеостратегијскеодносеусвету.На
дајуседајенаделууправооношто,мождаинесвесно,каже
аутортекстаокомјеовдереч–дасуставовииинтересиЗа
паданестални,заснованинатренутниминтересима,каоида
семалимаинедовољнојакимаможеисплатитиулагивањеи
потирањесопственихинтереса.Притомесезаборављадаје
управотоједнаодкарактеристикамекемоћикојузападнезе
мљетокомпоследњихдеценијапостижу.Нажалост,илимо
жданасрећу,интересизападнихземаљасузнатносталнији
изнатнодугорочнији,инезависеодтогадалићесенеки
председникзанештоизвинитиилине.Упитањусустрате
шкиинтереси,аонисуподефиницијидугорочни.Астра
тешкиинтересЗападаниједапостојивеликаи јакаРусија
(кажудајеједномприликомШумпетеризјавиодасенеради
окомунизмунегооРусији),истогаћеЗападувекподгревати
ифинансиратиЧеченију,наранџастереволуцијеуокружењу
Русије,инаравноКатињскислучај.

Наистиначин,Западнијебиозаинтересованзапосто
јање(релативно)великеијакеЈугославијеиздушнојепомо
гаоњенорастурање.Акотосхватимо,ондаћеморазумети
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и зашто јеСрбимамораладабудедодељенаулога „лоших
момака”–Србисубили,иувекмогудабуду, (једини)ин
тегративнифакторнапросторимабивше Југославије.Ито
једугорочниинтересЗапада,којине зависиодтогаштаи
какомирадимо.ИкаоштоћесвакаелитауРусијибитипо
државанаодЗападауколикојеслабаианационална,такоће
исвакаелитауСрбијибитиподржаванасамоакообезбеђује
исте такве интересе Запада на просторима бивше Југосла
вије.Истоважи,наравно,изаелитеуокружењу,стимшто
сеоријентацијаЗапада–пријатељскиодносисаземљамау
окружењуРусијеиСрбијенећемењатикадасвакаоделитау
тимземљамабудепотрошена.Постојидовољноразрађених
ипроверенихметодакојимасетаквеелитеврлоједноставно
уклањају.

ИзмеђуКатињаиСребреницезаистапостојипаралела,
алинадамседасеможевидетидајетапаралелаипакнешто
другачија негошто је то видео аутор текста на сајтуНо ве 
срп ске по ли тич ке ми сли.
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Raj ko Bu kvić

LES SONS FROM KATYN WO ODS – NOT 
ONLY FOR SERBS

Re su me

This pa per con si ders the Katyn ca se, one of the most tra
gic and still un cle ar events from the World War II, as well as its 
re sem blan ce to Sre bre ni ca. It pro ves that, re gar dless of the fact 
the hig hest re pre sen ta ti ves of the US SR, that is Rus sia, ad mit ted 
to the re spon si bi lity, the re are still many un re ve a led facts as well 
as nu me ro us and sig ni fi cant ar gu ments that re fu te that of fi cial 
(Go eb bels’) ver sion of the Katyn ca se. Even tu ally, we draw the 
con clu sion that the (ab)use of both ca ses is the re sult of the stra te
gic in te rests of the West, which are much mo re sta ble and in long 
term they do not de pend on the cur rent si tu a ti ons in the ter ri tory 
of Rus sia and Ser bia and the ir sur ro un dings.
Keywords: Katyn, cri me, ver sion, Serbs, hi story, pa ral lels, fal si fi

ca ti ons, stra te gic in te rests.

 Овајрадјепримљен14јула2015.годинеаприхваћензаштампунасастанку
Редакције28.августа2015.године.
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* Академија за националну безбедност, Београд

РаткоЉубојевић*

СРБИЈАИЗМЕЂУВЕЛИКИХ 
СИЛА−ПОЛИТИЧКЕПРИЛИКЕУ 

ДЕЦЕНИЈАМАУОЧИВЕЛИКОГРАТА

Сажетак

Аутор по ла зи од хи по те зе да у вре ме рас па да Осман
ског цар ства, не ја ка по ли тич ка ели та бал кан ских на ро да 
ни је мо гла да има ја сну ви зи ју о ин те ре си ма ве ли ких си ла 
у њи хо вим ге о по ли тич ким осва ја њи ма. Још ма ње су по ли
тич ки пред став ни ци од Осман ли ја тек осло бо ђе них на ро да 
мо гли да има ју свест о то ме ко ли ко су ови ин те ре си би ли 
су ко бље ни. Аутор по ка зу је ка ко си се ови су прот ста вље ни 
ин те ре си пре ла ма ли на про сто ру Ср би је, да би на кра ју кул
ми ни ра ли Ве ли ким ра том. 
Кључ не ре чи: Ве ли ки рат, Бал кан, ве ли ке си ле, Ср би ја     

Опасностсенедаизучити
Ге те

Моћкаонадмоћуклици садржинасиље.Умеђусоб
ној хегемонистичкој борби великих сила слабије земље су
принуђене да се покоравајуњиховим интересима.Ови ин
тересисе,неретко,међусобносукобљавајутакодаслабији
морајукомпромиснимрешењимадаимудовољавају,штоје
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честоинемогуће.Уоваквојситуацијинашлисусенароди
БалканауочиВеликограта.Тадасеувртлогубалканскогпи
тањанашлаиполитичкасценаСрбије.Ситуацијуједодатно
компликовалаполитичкинедовољнојасноиздиференцирана
српскаелита,разапетаизмеђуинтересаумирућегОсманског
Царства, нарастајућег утицаја Русије, немачког продора на
Истокибританскогпротивљењагеополитичкимпроменама
наБалкану.

Су коб ин те ре са Ве ли ких си ла  
на те ри то ри ји Бал ка на

Одантичкефилософскемислипадосавремене,наука
настоји да дефинише суштину функционисања света. На
станаквеликихдржава,усмеренједеловањемекспанзиони
стичкихелита,вођенимпотребомзапрестижом,жудњомза
повећањеммоћиижељомзаувећањемпрофита.Козаоста
неутрцизаувећањемполитичкеиекономскемоћи,неса
моштотеренпрепуштасвојимконкурентимавећидепутем
пропасти.1

ТериторијаБалканајеугеографскомсмислудеоевро
азијског континента. Балкански простор, као такав, поима
сеиодређујекрозполитичкогеографскиположај.Заправо,
географскиположај јединамичанодностериторијалне,од
носнодржавотворнецелине, премаприроднимидруштве
ним компонентама географске средине у ближем и даљем
окружењу. Њега одређују две групе међусобно повезаних
фактора:географскииполитички.Упросторномсмислу,по
литичкогеографскиположајможемодефинисатикаодина
мичанодностериторијалнецелинепремаприроднимидру
штвенимкомпонентамагеографскесредине,релевантнимза
унутрашњеполитичкеодносе,каоизаспољнополитичкеод
носепремадругимтериторијалнимцелинамаимеђународ
ниморганизацијама.2Поредполитичкогфактораиполитич
когеографскеодликебитноодређујугеостратешкиположај
државотворнетериторије,нарочитоугеополитичкомигео

1 ХерфридМинклер:Им пе ри је  ло ги ка вла да ви не све томод ста рог Ри ма до 
Сје ди ње них Др жа ва,Службенигласник,Београд,2009,стр.31.

2 МиломирСтепић:У вр тло гу бал ка ни за ци је,СлужбенилистСРЈиИнститутза
геополитичкестудије,Београд,2001,стр.22.
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економскомсмислу.Наиме,анализаполитичкогеографског
положаја подразумева посматрање решења или последица
узајамниходносаузависностиодгеографскихмогућностии
политичкихинтереса.3

ИсторичарисеслажудасеИс точ но пи та њекаооднос
међуВеликимсиламанаметнулоувремепогоршањаеконом
скогстањаОсманскеимперије.Требадодатидајенаовакво
унутрашњеекономскостањедодатноутицалаимеђународ
нааграрнакризаиз1873.године.Иностранизајмовипочели
судакочефункционисањеОсманскедржавекојасегушилау
траншамакојесустизалезаотплатудоспелихкредита.Пре
маподацимадокојихједошаоDo naldC.Bla is dell,укупандр
жавнидугОсманскецаревинеизносиоје1875.годинедвеста
милионафунтистерлинга.Годишњаотплатадржавногдуга
износилајепетнаестмилионафунтистерлингааукупандр
жавниприходизкогасеотплатазајмоваиздвајалаизносио
је свега осамнаест милиона фунти стерлинга.4 Према про
стојрачуници,властимајеостајалосамотримилионафун
тистерлингазапокрићесвихосталихдржавнихтрошкова,
штојезапоследицуималоповећањепореза.Порескастопаје
уједномтренуткуизносилачак60%сељачкихприхода,јер
сесистемсакупљањапорезаобављаоначериринивоа,што
је ибиоглавниразлогшто јеудржавнукасуулазилоне
довољноновца.Централневластипокушавалесудасловом
законастанунапутмалверзацијамакојесусејављалепри
ликомсакупљањапорезанапостојећиначинали јечинов
ничкапохлепабилајачаиодзакона.Централневластибиле
сунемоћнеадржавнисистемнаглојепочеодасеурушава,
нарочитонатериторијамагдејеживелохришћанскостанов
ништво,којејезбогдругевереморалодаиздвајавећипорез
одмуслиманскогживља.5

РазвојдогађајакојисуутицалинарешавањеИсточног
питањапомносупосматралеВеликесиле.Онесујош1871.
годинеодржалеПонтскуконференцијауЛондонугдесусе

3 МиркоГрчић:Оп шта по ли тич ка ге о гра фи ја,ГеографскифакултетПМФ,Бе
оград,1989,стр.80.

4 DonaldC.Blaisdell:Euro pean Fi nan cial Con trol in the Ot to man Em pi re, New 
York,1929.стр.74.

5 RаткоЉубојевић:“ОполитичкомнасиљууСрбијиувремераспадаосманског
царства”,По ли тич ка ре ви ја,бр.4,2009.стр.307330.
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сложиледапоништеодредбеПарискогмираиз1856.годи
неитимепотврдилепрестанакнеутралностиобластиЦрног
мора.Овоме једопринео завршетакфранцускопрускогра
та, где јеФранцускакаопоражена,престаладаштитиин
тересеОтоманскогцарства.Ситуацијакојајенасталанакон
Наполеоновогпораза,потпунојебилаускладусаинтереси
мабританскекруне.Некадашњаравнотежамултиполарних
снагабилајепоновоуспостављена.ВеликаБританијајене
сметаномогладасевратихегемонистичкојполитици.Онаје
узпомоћратнефлотеконтролисаламорскепутеве,узпомоћ
савезауправљалаприликаманаевропскомконтинентуапо
слеиндустријскереволуцијеутицалаинаотвореностмеђу
народногтржиштаробаикапитала.6 

Наредне,1872.годинеуБерлинусусесасталируски,
немачкииаустроугарскицаревикојисупостиглипрелими
нарни споразум о новом дипломатском савезу. Овај савез
формалнојепотписануШенбруну6.јуна1873.годинешто
јебилаполитичкаосновастварањуВеликеисточнекризена
кон1875.године.Русија,којајеутомтренуткубиланајвише
заинтересованазадезинтеграцијуОсманскогцарства,поста
лајеједаноднезаобилазнихфактораурешавањубалканског
питања.7

Српски, православни живаљ на Балкану, притешњен
тешким наметима, пре свега великим порезима али и во
ђен слободарским идејама објавио је 18. јуна 1876. године
ратОсманскојцаревини.Међутим,овомратупредходилаје
интензивнадипломатскаактивностсвихВеликихсила.Још
током 1874. годинеАустроугарскамонархија покренула је
трговинскуполитикуширихразмерапремаИстоку.Наиме,
циљ јебиодасаподунавскимкнежевинамазакључибила
тералнетрговинскеуговоре.РусијаиНемачка,каочланови
Тројецарскога савеза сматрале су овакву дипломатску ак
тивностсасвимисправном.Арифпаша,тадашњиминистар
иностранихпословаВеликеПортежестокосеопираодипло
матским корацима Тројецарског савеза, сматрајући га кон
традикторнимПарискомуговоруиз1856. године.Наиме,у

6 ХерфридМинклер:Им пе ри је  ло ги ка вла да ви не све томод ста рог Ри ма до 
Сје ди ње них Др жа ва,стр.50.

7 Милорад Екмечић: Ства ра ње Ју го сла ви је 17901918, Просвета, Београд,
1989,књига2,стр276.
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члану7Парискогуговорасилепотписницегарантовалесу
опстанак Османског Царства. У дипломатској ноти коју је
ВеликаПортапротивовогауручилаАустроугарскојмонар
хији постављено је питање: „да ли неће доћи дан, када ће
људскавољабитинемоћна,дазауставиструју,којојседаје
махтоликимповредамауговора?“Нотајесадржалаврлора
зуманалиивизионарскизакључак:„дазвонигласбојажљи
веслутње,данесрећаиде.“8 

Поредпојачанихдипломатскихактивности,царскаРу
сијаучествовалајеуратузаослобођењеСрбијеиЦрнеГоре
1876.годинеивојно.Наиме,рускомгенералуМихаилуГли
горијевићуЧерњајевупредатајекомандаМоравскевојске,у
томтренуткунајважнијесрпске,црногорске,херцеговачкеи
босанскеармије.ПоредЧерњајева,великибројрускихофи
циразаузеојекоманднаместа.Од2400рускихвојника,њих
600билисуофицири.ПоредовогаРусијајепослалазнатну
материјалнупомоћуновцуисанитетскомматеријалу.Ратна
дејстванисуишлаукористустаникапајегенералЧерњајев
саДелиградапослао телеграмрускомЦару у коме је, због
лошегстањанабојишту,одрускогЦаразахтеваохитнопри
мирје.Послеовогтелеграма,већсутрадан18.октобра1876.
године,рускавладаналожилајегенералуИгњатијевукојисе
налазио уЦариграду даВисокојПорти ултимативно саоп
штидаурокуод48часоваосманскетрупепрекинусвевојне
активности.Усупротном,акосенеуспоставипримирје,ру
скоцарскипосланикпрекинућесведипломатскеодносеиса
целокупнимпосланством,напустићеЦариград.9 

Наконовогпримирја,снагомрускедипломатијеиспо
слованје„Sta tusquoan tebel lum“,дабисеубудућеизбегао
сваки неспоразум. Тако успостављено политичко решење
нијемоглозадугоопстати,пасуобезараћенестранегледале
управцуРусије,очекујућирасплетдогађаја.10 

Садругестране,Британскавладанијеседеласкрште
нихруку.Онајездушноснабдевалаосманскуармијуоружјем
иратнимматеријаломауњеномглавномштабу,каостручни

8 ЈованРистић:Ди пло мат ска исто ри ја Ср би је,Просвета,Београд,1896,књига
1,стр78.

9 Жив.Живановић:По ли тич ка исто ри ја Ср би је у дру гој по ло ви ни де вет на е
стог ве ка,књигапрва,ГецаКон,Београд,1923,стр.339341.

10 Исто:стр.342.
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консултант,седеојевисокибританскиофицир.Штојевећа
конкуренцијааспиранатанахегемонију,тојевећанужност
водећесиле,дакрозимперијалнинаступнагласисопствене
захтеве.ИзтогразлогајеДизраели,својимбурнимговором
уКристалпаласу,нагласиодаБританијарускуполитикуна
БалкануисредњојАзијисматрапровокацијом.11 

ТркаизмеђуВеликихсилазаувећањемполитичкемо
ћи утицала је и на оружане активности. Политичку арену
ни једнаод силанијепрепушта својимконкурентима.Већ
10. јуна1877. годинерускавојска започела јератнадејства
освајајући територијеОсманскогцарства.Током јуламесе
ца,биткесусеводилепоцелојлинијиевропскогиазијског
фронта.Рускавојскабилајеуспешнаањиховставјебиода
свеидедоброибрзо!12Балканјетокомратнихдејставадоби
јаоновеполитичкеконтуре.

Уочи Сан Стефанског примирја, Кнез српски који се
борионастраниРуса,послаојегенералуИгњатијевуписмо
следећегсадржаја:„Народсрпскипрвијеотворионизкрва
вих борби за ослобођење своје и својих сународника. Због
тогаданас,кадаседеленакнадезаучињенезаслуге,Ја(кнез
српски) изражавам зебње којих немогу ослободи“.Наиме,
писмокоје јесрпскиКнезпослаокнезуНиколиПетровићу
игенералуИгњатијевууручилису10.фебруара1878.годи
непуковнициЛешјаниниКатарџија.Писмосеодносилона
предлогсрпскеВладеукористпроширењајужнихсрпских
граница. Са друге стране, руско расположење није ишло
нарукусрпскимзахтевима.ГенералИгњатијевиНелидов,
каорускипуномоћницибилисунаклоњениБугаримапаи
наштетуСрба.Оваквомрускомставунајвишеједопринела
Аустроугарскакојојсуновесрпскеграниценајвишесмета
ле.13Наиме,наконвојнихидипломатскихпоразауНемачкој
и Италији, Аустроугарска царевина тежиште своје експан
зионистичкеполитикепренелајенаБалкан.Утемељењено
вимтериторијалнимразграничењимаиновојмеђународној

11 ХерфридМинклер:Им пе ри је  ло ги ка вла да ви не све томод ста рог Ри ма до 
Сје ди ње них Др жа ва,стр.49.

12 Жив.Живановић:По ли тич ка исто ри ја Ср би је у дру гој по ло ви ни де вет на е
стог ве ка,књигапрва,стр.363.

13 ЈованРистић:Ди пло мат ска исто ри ја Ср би је,Просвета,Београд,1896,књига
2,стр.121.
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политичкој клими на Балкану, допринео је рускоаустроу
гарскиспоразумсклопљен15.јануара1877.годинеуПешти.
ТомприликомјеаустроугарскипреговарачгрофАндраши,
јасноставиодознањарускојстрани,дакаоинтереснусферу
своједржавесматрацелоподручједозацртанеграничнели
нијеТимокВардарСолун.14

После завршеног Берлинског конгреса 1878. године,
властимауБечудозвољенајеокупацијаБосне,Херцеговине
иНовопазарскогСанџака. То је изнова запалило старо су
парништвоизмеђуРусијеиАустроугарске.Тиме јеБечне
двосмисленопоказаоинтересдасерускиутицајнаБалкану
смањиаакоприликедозволе,ипотпуноуништи.15Интереси
империјалнихсиланиједногтренутканисујењавали.

Ути цај ве ли ких си ла  
на по ли тич ке при ли ке у Ср би ли

Међународна политичка сцена и прилике наБалкану
недвосмисленосуутицаленакреирањеунутрашњеполити
кеимеђусобнеодносеполитичкеелитеусамојСрбији.Ин
тересивеликихсила,честосусепоклапалисанационалним
интересимасрпскогнарода.Историјскомтренуткудоприне
ла је рецесија османског царства, или „умирућег царства“,
какосугаисторичарикрстили.Тојебилаочитаприликада
сеутицај страних силаискористи заосамостаљивањепра
вославног света на Балкану. Заједнички интереси и мудра
политика, отварали су врата српској политичкојмисли, да
узогромантрудивеликежртвебудејезичакнавагиутре
нутку,кадавеликесилебудуполитичкипрекрајалеБалкан.

Овако узаврелој политичкој сцени додатно је допри
нелазлатнагрозницакојајеоборилаценузлатанасветској
берзи.ПосматрајућиАустроугарскусакојомјеСрбијаимала
озбиљнутрговинскуразмену,пратећињенумонетарнупо
литику,српскимонетарнисистембиојепринуђендаследи
европскаправилаивредности.Наиме,српскимонетарниси
стемје,поштојетоиАустроугарскацентралнабанкауради
ла,установиофранцускимоделистандардеЛатинскемоне

14 ВладимирЋоровић:Од но си из ме ђу Ср би је и Аустроугар ске у XX ве ку,Штам
падржавнештампаријеКраљевинеЈугославије,Београд,1936,стр.9.

15 Исто.
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тарнеуније.Новоустановљенимонетарнисистембиојеста
билан,штојебиоосновтадашњојсрпскојполитичкојелити
напутукаосамостаљењуистварањусопственедржаве.

Према казивању Милоша Симеоновића, београдског
свештеникатогадоба,уСрбијисупрактичнопостојаледве
партије. Либерална или Ристићевци и Конзервативна или
Чумићевци.Овипрвизапочелисуратзаослобођењеправо
славногнароданаБалкану.Но,какостваринисукренуленај
бољимтокомзасрпскуидеју,конзервативцисунастојалида
свимсиламапреузмувластиодЛиберала,аизосветежелели
судаимсуде,пачакиводећепрвакедаутамниче.16Какосу
османлијезаузелеградовеиселасаправославнимстановни
штвом,расколмеђуовимпартијамабиојеочигледанаборба
запревластсурова.

ИакоутадашњојСрбијиполитичкиживотнисуводи
лепартијевећутицајниљудитогадоба,политичкиживотсе
развијао.Рађалесусеслободарскеидејекојесуутицалена
креирањеунутрашњеиспољнеполитике.Носиоцимодерних
идејабилисумладиљудишколованинастрани,нарочитоу
Францускојгдесубилиуприлицидаседовољноупознају
салибералнимидејама.ЈошзавремепрвевладеКнезаМи
лошапостојалисутур ко фи лииру со фи лиштојесамимна
зивомкарактерисалоњиховеполитичкеставове.Борећисе
завласт,деотадашњеполитичкеелитезалагаосезаТурски
уставиз1838.године,којимсеограничавалавластвладараи
натајначинуводиоолигархијскисистемуправе.17

Насупротлибералимапостојалајеполитичкагрупаци
јаста ро кон сер ва ти ва ца,којајезавремедругевладеКнеза
Михајла,држалаусвојимрукамацелокупнудржавнуупра
ву.Основнаразликаизмеђуовихполитичкихструјабилаје
утомештосулибералиистицалиначелонароднесуверено
стиастароконсервативци,сматрајућиданароднијезреоза
политичкеслободе,ималисуставдацелокупнавластмора
дабудеурукамавладараињеговихнајближихсарадника.18 
Староконсервативценаследилисумладоконсервативцикоји

16 Жив.Живановић:По ли тич ка исто ри ја Ср би је у дру гој по ло ви ни де вет на е
стог ве ка,књигапрва,стр.345.

17 Ч.Митриновић,М.Н.Брашић: Ју го сло вен ске на род не скуп шти не и са бо ри,
ИздањеНароднескупштинеКраљевинеЈугославије,Београд,1937,стр.98.

18 Исто.
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суподутицајемслободоумнезападњачкеинтелегенцијеже
лелидаодпатријархалнеземљенаправемодернуевропску
државусауређенимправнимсистемом.19

СрпскиУставиз1888.годинебиојеизразтежњивла
дарадасепартијеискористезанапредакипросперитетдр
жавеаникакозаборбукојаможедовестидржавууопасну
кризуопстанка.Накрају,српскиУставјебиоделокомпро
миса свих политичких странака и основ да се најмасовни
јаполитичкастранка,Народнарадикална,развијасасвојим
програмскимциљевима.20ПрвакНароднерадикалнестран
ке,НиколаПашићнијекриоличнупрорускуоријентацију.
Изжеље за тешњом сарадњомСрбије и Русије чак је уго
вараоженидбуАлександраОбреновићарускомпринцезом.21 
ЗбогтечињеницеаустроугарскаштампајеНиколуПашића
демонизовалакаогер ма но фо ба.ОнјенапретњеБечаодго
вараоСр би ја је ма ла и сла ба зе мља пре ма Аустри ји али ње но 
до сто јан ство ни је ни за дла ку сла би је  од до сто јан ства ма 
ко је дру ге не за ви сне др жа ве.22

Својимприкривенимутицајем,великесилепремешта
ле су бојиште самеђународне сцене на територијуСрбије.
Бизмарк је још1879. године говорио: „СамоСрбијаиЦрна
Гора на Балкану представљају камен спотицања на путу
Аустрије.“23РазлоговомејеочигледноРусијакојајепомага
лаСрбијууњенимнапориманационалногослобођења,еко
номскогикултурногјачањаистварањанезависнедржаве.24 

Балканском питању и овако већ сложеним односима
Русије и Аустроугарске који су се сударали на територији
Србије,морамододатиполитичкиутицајВеликеБританије.
Наиме,ВиљемЕвертГледстон(18091898),једаноднајзначај
нијихбританскихполитичараXXвеказалагаосезапринцип
даБалкантребадаприпаднебалканскимнародима.Натај
начинбисесузбиорускииаустријскиутицај аСрбија,по

19 Исто.стр.100.
20 Исто.стр.114.
21 АСАНУ11721,дипломатсакпрепискаНиколеПашића,видетиПашићевизве

штајМ.И.Ј.од10.10.1983.
22 Д.Симеуновић: Но во ве ков не по ли тич ке иде је у Ср ба,Институтзаполитичке

студијеБеоградиПравнифакултетБањаЛука,Београд,2003,стр.493.
23 В.Ћоровић:Од но си из ме ђу Сби је и Аустроугар ске у XX ве ку,Штампадржав

нештампаријеКраљевинеЈугославије,Београд,1936,стр.29.
24 М.Кнежевић:Ср би ја и Ру си ја,Институтзаполитичкестудије,Београд,2009,

стр.31.



РаткоЉубојевић СРБИЈАИЗМЕЂУВЕЛИКИХСИЛА

100

саветимаГледстона,ниукомсличајунебисмеладасвојуна
ционалослободилачкуактивностспроводинотворено.Глед
стонјеишаоидаљепредлажућитајнеакцијезваничнеСрби
јенаорганизовањудобровољачкиходредауциљунационал
ног ослобођења и уједињења.25 Оваквој политичкој клими
допринелојеполитичконасиљеуБосниодстраневладајуће
Аустроугарске.УтокуустанкасрпскогнародауХерцегови
ни1882.годинегрупаустаникаизНевесињапослалајеПо
сланицутадашњемпремијеруВеликеБританијеГледстонуо
разлозимаустанка.УстаницисуизнелидаполитикаАустро
угарскенијебиладасеуБоснииХерцеговиниосигурамир
иблагостање,већдасесрпсконародноиме,језикиобичаји
потисну.Свакокобисекористиосрпскимименомпроглаша
ванјезавелеиздајника.ЦиљаустроугарскогуласкауБосну
биојезаправодеоосвајачкеполитикеПро до ра ка Ис то ку. У
посланицисуустаницинаводиликонкретнепримерекакосу
православнадецаукомуналнимшколамаучиладајеСвети
Савабиолопов,рушенесуцрквеиџамијеанепослушноста
новништвотамниченоивешано.Закључакјебиоједноста
ван,интересвласти јебиодазавадиправославноимусли
манскостановништво.26

* * *

 УвремеслабљењаираспадаОсманскогцарства,ус
комешании супротстављенихегемонистичкиинтереси ве
ликихсиласуоживели.Балканјетадапостаопогоднотлеза
њиховпродор.Балканскинародибилисуношенијакимсло
бодарскимидејамаалибезјаснеполитичкевизијеопоследи
цамамоћивеликихсила.Убалканскомвртлогу,највећипо
литичкипритисактрпелајеСрбијанакојојсусеизбијањем
Великог рата сломили непомирљиво сукобљени интереси
великихсила.Овимратом,великесилесупокушаледареше
балканско питање али су само продубиле кризу и увећале
супарничкеинтересе.БалканскакризасенаконВеликограта
развијаларазличитиминтензитетом,притомеостављајајући
умеђународнојполитичкојарениистеаспиранте.

25 А. Растовић: Велика Британија и Србија 18781889, Службени лист СРЈ и
ИсторијскиинститутСрпскеакадемијенаукаиуметности,Београд,2000,стр.
120121.

26 Исто,стр.127.
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Rat ko Lju bo je vic

SER BIA BET WE EN GRE AT PO WERS  
− PO LI TI CAL CON DI TI ONS ON THE EVE  

OF THE GRE AT WAR

Resume

The aut hor starts with the hypot he sis that at ti mes of the 
dis so lu tion of Ot to man Em pi re we ak po li ti cal eli te of Bal kan na
ti ons co uld not ha ve a cle ar vi sion abo ut the in te rests of Gre at 
Po wers in the ir ge o po li ti cal con qu ests. Po li ti cal re pre sen ta ti
ves of na ti ons newly li be ra ted from Ot to mans co uld be even less 
con sci o us of the si ze of the con flict of the se in te rests. The aut hor 
pre sents how the se op po sing in te rests bro ke down in Ser bia and 
cul mi na ted fi nally with the Gre at War.        
Key words: Gre at War, Bal kans, Gre at Po wers, Serbiа

 Овајрадјепримљен19.јула2015.годинеаприхваћензаштампунасастанку
Редакције28.августа2015.године.
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Сажетак

Предметрадасеодносинафеномененасиљаидржа
ве ињихово одређивање у оквиру класичне социјалистичке
мисли.Циљрадајеконструкцијамоделакрозкојисеогледа
комплементарностфеноменанасиљаидржаве,анаосно
вукојегсекаснијеапстрахујемисаоонасиљуидржавикод
свакогпојединачногмислиоца. Закључци сеодносе натезу
о значајном ослањању свих револуционарних социјалиста
натемељниодноснасиљаидржавекојијекомлементаран.
Сматрамодасекрозпроучавањепоменутогмоделауроње
ногумисаоразличитихсоцијалиста(марксизам,анархизам
исиндикализам)можедоћидонаучнихобјашњењаилакшег
разумевањасоцијалистичкеидеолошкелогике.
Кључнеречи:социјализам,држава,насиље,револуција,анар

хизам

1.Насиљеидржава

Пресвегајебитноистаћикакопромишљањаодржави
инасиљупостоје од какоипрвафилозофска, политичкаи
друштвенапромишљања.Желимодапокажемокаконасиље
идржаванисупредметистраживањаарбитрарномодлуком
аутора, већда сенамећукаокључнифеномениуисторији
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политичкемисли.Дакле,потребнонамједа,одмахнапочет-
ку,укажемонаприроднуповезаностовадвафеномена.По-
требноједауспоставимонекуврстутеоријскогмоделакоји
ћенампоказатиовадвафеноменакаокомплементарна.На
основутогмоделаћемокаснијемоћидаапстрахујемотајдео
политичкемислионихсоцијалистичкихмислилацакојису
предметовограда.

Метатеоријски поглед на феномене насиља и државе
нећебитипредметистраживањауовомраду,алигасесвака-
коморамодотаћи.Наиме,имајућиувидуаксиоматскистав
даједржавазаправозасновананамонополусилеиналеги-
тимномрадутесиле–насиља,одмахнапочеткуможемода
видимонезаобилазнувезуовадвапојма.Уколикобисепод-
сетилида једржаванастала,измеђуосталог,какоћемока-
снијеурадувидети,дабизауставиланасиљекојејевладало
уприродномстању,виделибисмодатупостојинекапроти-
вуречност.Идејузаоваквопосматрањеодносанасиљаидр-
жаве,пресвегакрозпризмуодносапредржавног,херојског
добасаједнестранеипериодаоднастанкадржавесадруге
стране,добилисмокрозчитањеразматрањаДраганаСимеу-
новићаоХегеловимдоприносимаполитичкојтеорији.1

Идеалистичкомдијалектикомгледаномоглибисмото
даприкажемонаследећиначин:тезауформинасиљаупри-
родномстању,наилазинасвојупротивуречностудржавико-
јатребадагазаустави,илибарзаузда.Утрећемдијалектич-
комкоракудолазидосинтезеипревазилажењапротивуреч-
ностиуформинастајањадржавнесилеидржавногнасиља.
Акотакопосматрамо,ондаможеморећидадржавауисто
времеизаустављанасиље,алигаирађаупотпуноновоми
контролисаномоблику.Тојеједносмерноусмеренонасиље
заузданоиупотребљеноусврхе‘’државногразлога’’.Многе
теоријесунасталеизпромишљањаовадвафеномена,закоје
сматрамодаимајупосебноместоуполитичкојнауци.Међу-
тим, како бисмодошлидоприказа различитих теоријских
погледанатефеномене,сматрамодајенеопходнопредста-
витипојмовноодређењеистих.Иакојесвакомполитикологу
јасноокојимфеноменимасеради,запотребеовоградаверу-
јемодајенекоопштеинајширевиђењепотребноуврститиу

1 ДраганСимеуновић,,,Хегеловдоприносполитичкојтеоријиуделу‘’Естети-
ка’’‘’,Српскаполитичкамисао,Институтзаполитичкестудије,Београд,бр.
4/2008,стр.125-146.
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овајприказ.Сматрамодарепрезентативнамишљењааутора
ДраганаСимеуновићаиРадомираЛукићаонасиљуидржа-
вимогуданампомогнууодговарањунапотребеовогдела
рада.

Штајетонасиљеикакоганаучнообјаснити?Драган
СимеуновићусвојојстудијионасиљунаводиПетровићаГ.
када каже да ‘’моћ као надмоћ у клици садржи насиље’’,2 
јер јеизвођењенасиљазаправоманифестацијамоћи.Мада
се исто тако, може закључити и да насиљеможе битима-
нифестацијанемоћи.Насиље,сличнотоме,можебитизнак
опадањаилинестајањаауторитета.Дакле,односмоћи,силе
инасиљајеблизакјерсезасилукажедаје‘’средствооства-
рењаиодржањамоћи’’докјенасиље‘’начинисказивањаи
спровођењамоћикадасубјекатсвојутицајпосредујесилом
укомуникацијисаобјектоммоћи.’’3Каоштоможемодави-
димо,сила,насиљеидржавасупојмовикојисумеђусобно
условљенииповезанинапосебанначин.Симеуновићтооб-
јашњавакадакаже‘’силајесредствовладавине,анасиљеје
начинилиметод владавине којим владајући остварује свој
утицајнаусмеравањекретањаудруштвенојзаједнициили
унекојобластидруштвеногживота.’’4Дабисмоштопреци-
знијеодредилизначењепојманасиљапотребнојеодредити
гауодносунасличнепојмовекојимасечесто,грешком,даје
истозначење.Најчешћесепоистовећујуилисенеправија-
снаразликаузначењупојмовасилеинасиља.Сила,саједне
странејестатичнакатегорија,онаделујеикадасенеупотре-
бљава.Силајепретпоставкаипостојањемогућностинаси-
ља.5Садругестране‘’насиљекаоделовањеувекподразуме-
ваакцијуидинамику’’6.

Дакле,можеморећида је ‘’насиљељудскаделатност,
асила јесредство,ононијепростаупотребасиле,већњен
рад’’.7Мислимодаћемногопомоћидодатномрасветљавању
овогпојмааконаведемоитода‘’друштвенонасиљеникада

2 ПетровићГ.,Филозофијаиреволуција,Загреб,1983,стр.103,у:Симеуновић
Драган,Политичконасиље,Радничкаштампа,Београд,1989.стр.7.

3 Исто.
4 Исто,стр.11.
5 Исто,стр.14.
6 Исто.
7 Симеуновић Драган,Политичко насиље, Радничка штампа, Београд, 1989.

стр.21.
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није,инијенимоглобити,социјално-онтолошкадатоствећ
обликљудскеактивностикојинастајеукомуникацијисоци-
јалнихактераукојојонидиректноилииндиректнокористе
силу.’’8Мисеслажемосатезомданасиљенијеиманентно
друштвуичовеку,алиданастајењеговомсвесномодлуком,
изнадмоћиилипакнемоћи.Међутим,запотребеовограда
ниједовољноодредитисамопојамнасиља,већиполитич-
когнасиља.ПоСимеуновићуполитичконасиљепредставља
друштвенимсукобимаизазванилиизнуђенобликполитич-
когделовања.9Тозначидаполитичконасиљенијеприродан
обликделовања,већдруштвенимсукобимаусловљенначин
политичке активности.Тонаравноне значида су свидру-
штвенипроцесипраћенинасиљем,аистотаконидасусви
облицинасиљанужноуслужбиполитикеиполитичкихци-
љева.Кадајеупитањуодносдржавеиполитичкогнасиља
требаиматиувидуда ‘’каоштополитичкувластнетреба
идентификоватисапојмомдржавневластипоштојеонасамо
основни видполитичке власти, такониполитичконасиље
не треба идентификовати са појмом државног насиља...’’10.
Тозначидаиакодржаварасполажесанајвећимкапацитетом
политичкогнасиљананекојтериторијиинаднекимстанов-
ништвом,тонезначидарасполажесаукупнимпотенција-
лимаполитичкогнасиљатогдруштва.Изтогапроизилази,
да и свакипојединацможе бити актер политичког насиља
потпунонезависнооддржаве,ауоквирутеистедржаве.Да-
кле,запостојањеполитичкогнасиљајепотребнодапостоји
спровођењеполитичкихциљеванасилнимпутем,тј.даак-
терсвесновршинасиљекаосредствоуфункцијиполитике.
Акосевратимонаодређењеизвораполитичкогнасиља,има-
јућиувидуречено,даделовањеуформиполитичкогнасиља
јестепре свегадруштвеноусловљеноможеморећии тиме
закључитидасе‘’основниподстицајизаполитичконасиље
налазе,пресвега,уситуационојосновнидруштвеногживо-
та,анеуљудскојприроди,односногенима,јерсу,уствари,
социјални,економскиидругиусловидруштватикојизако-

8 Исто,стр.22.
9 Исто,стр.28.
10 Симеуновић Драган,Политичко насиље, Радничка штампа, Београд, 1989.

стр.33.
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номернорађајуполитичконасиље.’’11Иакочовекимамогућ-
ностнасилногпонашањапосвојојприроди,тамогућностсе
развијаиостварује,апотомиумногомеусмерава,ууслови-
маразличитихдруштвенихоколности.Такође, саданам је
лакодакаоузроксвакогполитичкогнасиљаодредимосукоб
друштвенихинтереса.Симеуновићутомсмислунаглашава
да‘’супротностинтересаразличитихдруштвенихгрупајеи
најчешћиузрокполитичкогнасиља.’’12Коначнадефиниција
политичкогнасиља,којећемоседржатиуовомраду,јека-
коСимеуновићпише:‘’Директнаилииндиректна,латентна
применасилеусфериполитикеиполитичког,односнокао
директнаилииндиректна,латентнаприменасиленадсве-
шћу, телом, животом, вољом или материјалним добрима
стварног или потенцијалног, односно претпостављеног по-
литичкогпротивника.’’13

Појам државе подразумева организовану политичку
творевинукојасесастојиизтриосновнаелемента:терито-
рија,становништванатојтериторијиисувереневластикоја
делујена тој територији.РадомирЛукићмеђутим,полазе-
ћиодовепоставке,фокуссвогпосматрањадржавестављау
оквиреприменесиле,тј.легитимногполитичкогнасиљаод
странедржавнихинституција.Наравнооннесводидржаву
самонатупојавупакажедасе‘’државапојављујекаонешто
штовршинасиљенаднама,каоорганизованонасиље.Сдру-
гестране,истотакознамодадржававршичитавнизпослова
којинемајунепосредневезесанасиљем.’’14Иакопостојиниз
другихдруштвенихорганизацијаиинституцијакоје,попут
државе,вршенекеуслугеипослове,попутсиндиката,при-
ватнеболнице,приватнешколе,итд,‘’оноштодржавуразли-
кујеинапрвипогледодтаквихорганизацијајестекаректер
насиљакојионаима’’.15ПоЛукићу,иакосеулогадржавене
сводинанасиље,њенаdifferentio specifica је управо то.Ту

11 Симеуновић Драган,Политичко насиље, Радничка штампа, Београд, 1989.
стр.65.

12 Исто,стр.68.
13 СимеуновићДраган,Уводуполитичкутеорију,Институтзаполитичкестуди-

је,Београд2009,стр.102
14 ЛукићРадомир,Теоријадржавеиправа,Заводзауџбеникеинаставнасред-

ства,Београд,стр.177.
15 Исто.
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сенамећеследећепитање:почемуседржаваразликујеод
осталихорганизацијаиинституцијазаснованихнасили?Те
организацијемогубитиширегиужегобимапокритерију-
мубројачланова,већегилинижегстепенаорганизованости,
могу вршити различите функције и располагати различи-
тимоблицимаприменеполитичкогнасиља.Међутим,како
примећујеЛукић, ‘’запазићемо да је државна организација
занасиље јача одосталих.Њој сенеможе супротставити.
Онајенајјача.’’16Изовихпосматрањаиизведенихзакључа-
ка,Лукићзакључуједаједржаваунајопштијемсмислу‘’ор-
ганизација занасиље,којаобухватавеомавеликибројљу-
ди, ‘’органа’’, који су свимеђусобноповезании заштићени
оружаномсиломкојомрасполажуикоја јенајвећаудатом
друштву.17ОноштонамможебитиодкористијеиЛукићево
виђењеткзв. ‘’дваелемента’’државе.Првиивидљивиеле-
ментјеуправоовајкојисмоприказали–насиље.Међутим,
онсматрадаописивањемпрвогелементанијеобјашњенаи
суштинадржаве.Дабисепрониклоусуштинудржаве,по
њему,јепотребнообјаснитиитајдругиелемент.Међутим,
каконаводи,тупостоједвеосновне,теоријскеструјекојесе
спореуобјашњавањутогачемуслужидржавнонасиље.Пр-
вугрупучинеткзв.‘’солидаристичкетеорије’’‘’коједругим,
основнимелементомдржавесматрајутоштоонаостварује
општедруштвенеинтересе,општувољу,општедобро,општи
напредакитд.’’18Другимречима,теоретичаритеструјесма-
трајудадруштвотребадавршинекефункцијеизаједничке
пословенајединственначин.Вршењетихфункцијапредста-
вља општи интерес, општу вољу.Спровођење опште воље
спроводидржаванаосновунепосредногилипосредногпри-
станкасвихнатаквоспровођење.Дабитадржавнафункција
билаефикаснаонарасполажемонополомнанасиљекакоби
могладаспроводисвојеодлуке.‘’Насиље,дакле,каоспољни
елементдржаве,неслужиничемдругомдоостварењуоснов-
ногзадаткадржавекојипредстављањенсуштинскиелемент
–општедруштвенодобро.’’19Другатеоријскаструјасеосла-

16 ЛукићРадомир,Теоријадржавеиправа,Заводзауџбеникеинаставнасред-
ства,Београд,стр.177.

17 Исто,стр.178.
18 Исто,стр.179.
19 Исто,стр.180.
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њанаисторијскиматеријализам.КакоЛукићнаводисвака
друштвенакласаимасвојепартикуларнеинтересе,теонда
нијемогућедапостојиједанопштидруштвениинтерес.Шта
више, ти партикуларни класни интереси су супротставље-
ниједандругом.Изтеиманентнесукобљеностисерађакла-
снисукобукојемсвакакласа,поЛукићу,желиданаметне
својинтереснисистемсвимадругима.Најбољиначиндато
учини јестедаосвојидржавнувластидаихпутемдржав-
ногнасиљанаметне.Лукићтврди,датозаправообјашњава
државнонасиљекаонужносткласногдруштва.Утомсми-
слуонтврдидаје‘’државаорганизацијавладајућекласеза
заштитукласнихинтересапутемконцентрисаногфизичког
насиља.’’20 Каошто из приложеног можемо да приметимо,
Лукићприпададругојгрупитеоријскихпогледанадржаву.

За потребе овог рада, сматрамо да је приказана веза
државеинасиљаодкључневажности.Већспоменутадија-
лектичкатријадасеможеобјаснититакодасинтезанастаје
уследнекеврстедруштвеногдоговораилиуговоракојирађа
државуиподржављујенасиље.Збогтогајеважноидаспо-
менемо дефиницију појма државе, какоСимеуновић пише,
‘’саправногстановишта,којејеувеликоослоњенонаантич-
кофилозофскостановиште(Епикур)онастанкудржавепу-
темуговоракојисуизмеђусебенаправилислободниљуди,
централноупориштестварањадржаве јеуправотајуговор
којијеправнакатегорија.’’21Наравно,оннамскрећепажњу
дајетајуговорподразумевајућипредпостављенитакона-
стаомеђуљудима како би отклонио проблеме и омогућио
благостање.Састановиштаполитичкихнаука,Симеуновић
наводиЉубомираТадића,ипојамдржаведодатнообјашња-
ва ставомда је држава ‘’модернаформа власти човеканад
човеком’’.22Слободнисмодазакључимодајеевидентнода
се та власт заснива намонополу државне силе, која је пак
насталаподразумевајућимдруштвенимуговором, а који је
окончаоприродностање. 

20 ЛукићРадомир,Теоријадржавеиправа,Заводзауџбеникеинаставнасред-
ства,Београд,стр.182.

21 СимеуновићДраган,Уводуполитичкутеорију,Институтзаполитичкестуди-
је,Београд,2009,стр.72.

22 Исто.
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2. Погледизугласоцијализма
Европски социјализам као идеологија која је умного-

меобележила19.векјеметодолошки,епистемолошкиихе-
уристичкинасталаизфилозофскихконцепатакојејеутеме-
љиоХегел.НаХегеловудијалектикуседиректнонаставља
Марксова материјалистичка дијалектика, која је заправо и
основмарксизмукаоидеологији.

Иаконепрвимислиоцисоцијализма,аонопрвиодмах
послељудипопутСенСимонаиФуријеа,МарксиЕнгелссу
утемељивачикласичногмарксизмаисоцијалистичкеполи-
тичкемислиуопште,тепокретачиевропскоградничкогпо-
крета.Уодносунадоктринукојусуонистворили,развијасе
бројразличитихструјаипартикуларнихидеологијакојесу
билеуразличитомтеоријскомодносусареферентномиде-
јоммарксизма.Запотребеовограда,нужнонамједаприка-
жемоосновнепостулатетихмислилаца.

2.1.Марксизам
МарксиЕнгелссуштинусвојихставоваонасиљуидр-

жавиобјављујуусвом‘’Комунистичкомманифесту’’.Тамо
пишедадржавомвладаједнакласаиданатајначинуређује
целокупнодруштвопремасопственимпотребама.

ПореклодржавепоЕнгелсу‘’нијеотјеловљењеморал-
неидеје,сликаиотјеловљењеразума,какотврдиХегел.’’23 
Она је заправопроизводдруштва, настао како би се убла-
жаваокласниконфликт.‘’Тасилакојајепроизашлаиздру-
штва,аликојасестављаизнадњегаисвесевишеотуђује
одњега,јестдржава.’’24‘’Какоједржаванасталаизпотребе
дасеобуздајукласнесупротности,акако јеистодобнона-
сталаусредсукобакласа,то јеонапоправилудржаванај-
моћније,економскивладајућекласе,којапомоћуњепостаје
иполитичкивладајућакласа,тетакостјеченовасредстваза
угњетавањеиексплоатацијупотлаченекласе.’’25Такојеан-
тичкадржавабиларобовласничка,каоштојефеудалнадр-

23 Маркс Карл и Енгелс Фридрих,О хисторијском материјализму, Школска
књига,Загреб,1975,стр.128.

24 Исто,стр.129.
25 Исто,стр.130.
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жавабилаокренутакоришћењузависнихкметоваодстране
племства,какобимодернадржавабилаоквирукојемкапи-
талексплоатишенајамнераднике–пролетеријат.26Имајући
тоувиду,потребноједасепролетерикаообесправљенаи
експлоатисана класа организују и спроведу комунистичку
револуцијуукојојћетенеправеднеодносеизменити.Про-
летери‘’немајуништасвојегаштитити,негонапротивимају
разрушитисвадосадањасредствазаосигурањеприватнога
обогаћивањаиприватногаосигурања.’’27Пролетеријатјеве-
ћинскидеодруштваипопрвипутуисторији,већинскидео
друштватребадаобезбедибољитакзавећину.Онтајподу-
хватнеможедаизведеуколикосеупроцесусвивишисло-
јевидруштвакојиконтролишудржаву‘’неразлетеузрак.’’28 
Дакле,циљјепроменадруштваидржаве,асредствојерево-
луционарнират.Тајратћесеводитиизмеђупролетеријата
ибуржоазије,превасходноусвакојдржавипојединачно,где
тајтихисукобвећпостоји.Тада‘’тајсератпретвараујавну
револуцијукаданасилнимобарањембуржоазијепролетари-
јатдолазидовласти.’’29Поњимасуправизаступницирад-
ништваипролетеријата,асамимтимимарксизма,заправо
комунисти.Као класно најсвеснији део радничког покрета
издвајајусеодосталихстранакаифракцијарадничкогпо-
крета управо по томе. Комунисти увек заступају интересе
свихрадникабезизузетка.‘’Најближициљкојемтежекому-
нистенеразликујесеодциљаосталихрадничкихстранака:
организацијарадничкекласе,уништењебуржоаскоггоспо-
дарства, освојењеполитичке властипролетеријату.’’30Про-
летеритребадапреотмупроизводнасредствабуржоазијии
тоби ‘’упочеткубиломогућесамодеспотскимпоступком
премаданашњемправувласништваибуржоаскимувјетима
производње.’’31МарксиЕнгелссезалажузајавноделовање
покрета,итодасеподјавномпароломкажеда‘’сењихови

26 Исто.
27 МарксКарлиЕнгелсФридрих,Комунистичкиманифест,Будућност,Будим-

пешта,1904,стр.13.
28 Исто.
29 МарксКарлиЕнгелсФридрих,Комунистичкиманифест,Будућност,Будим-

пешта,1904,стр.13.
30 Исто,стр.14.
31 Исто,стр.19.
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циљевимогупостићисамонасилнимобарањемцијелогда-
нашњегреда.’’32Државајеинструментнадкојимсеконтрола
успоставља успешном насилном револуцијом. Тај инстру-
ментомогућаваконтролунасредствимапроизводњеупре-
стројавањецелокупногдруштва.Пролетеријатукидакласе
тимештоостајејединакласа.Таквадржавапостепенотреба
даодведетодруштвоукомунизамкадаћеисамусебепре-
вазићиуследећемдијалектичкомкораку.Каоштоможедасе
приметиизовогкраткогприказа,потврђујусеопштепозна-
тиставовидасеумарксизмуцентралнеидејетичунасиља
идржаве.Другимречима,насиљакаосредстваурешавању
класнихидруштвенихпроблема,адржавекаоинструмента
којинаодређенначинтребадамењадруштво.

2.2.Бланкизам
Огист Бланки је француски револуционар и мисли-

лацсоцијалистичкемислипознаткаоутемељивачправцау
оквирусоцијализма–бланкизма.Потребнојеподвућидаје
Бланкикаосоцијалистапротивпостојањајасногполитичког
програмаидоктрина.Тврдидапрограмиидоктринемогу
дасеизјаловеуколиконародзаборави‘’јединоипрактично
сигурносредство–силу.’’33Силакаосредствореволуцијеко-
јазациљима‘’уништењезапрека’’34оличениху‘’црнојвој-
сци’’реакцијеиуорганизованомкапиталу.Кадасетеглавне
препрекеуништепутћебитиотворенстварањуновогдру-
штва.Онсезалажезаизненаднепревратеиуспешнеисхо-
де‘’револуционарногнасиља’’.35Имајућиувидудајеисам
учествоваоуборбамапоручуједазбогрепресијерадреволу-
ционарнихгрупаморабититајан.Заправостварање‘’језгра
завереника,чврстоуједињенихидисциплинираних,главни
јефакторуспјеха.’’36Бланкиразрађујеконцепцију‘’бланки
стичкепартије,странкекојасествараизтајнихдруштава,
акојој јепрограмобарањебужоазијенасилномекспропри-

32 Исто,стр.27.
33 БланкиОгист,Критикадруштваиосталирадови,Школскакњига,Загреб,

1979,стр.6.
34 Исто,стр.85.
35 БланкиОгист,Критикадруштваиосталирадови,Школскакњига,Загреб,

1979,стр.12.
36 Исто,стр.14.
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јацијом.’’37Оноштојетакођебитнонапоменутизапотребе
нашеградајестеМарксововисокомишљењекојејеимаоо
Бланкију. Ретке су похвале попут ове: ‘’Чврсто вас увјера-
вамданитковишеодменесамоганеможебитизаинтереси-
ранијизасудбинучовјекакојегасамувијексматраоглавом
исрцемпролетерскепартијеуФранцуској.’’38 Закључујемо
разматрањеБланкијевемислинапоменомдаоннијесматрао
даћереволуцијааутоматскиувестидруштвоукомунизам.
Напротив,онпериодпослереволуцијевидикаопроцеспа
кажедасе‘’комунистичкипоредакнеможеимпровизирати,
јерћеонбитирезултатпросвјећивања,аоносенеможеим-
провизирати.’’39Онсматраданеизбежнидеопроцесествара-
њакомунистичкогдруштвајестепросвета.‘’Измеђуобразо-
вањаикомунизмапостојитакочврставезадаједнонеможе
бездругоганачинитиникоракнаприједниназад.’’40 

2.3.Анархизам
Сергеј Генадијевич Нечајев је руски револуционар и

анархиста.Нечајевсматрадареволуционариморајудасеор-
ганизујуидаделујуипренегоштоотпочнеконачниобра-
чунувидусвеобухватнереволуције.Терористичкеакцијесу
средствокојимсескрећепажњаумеренихистомишљеника
да се придруже ‘’обнављању рускогживота путем превра-
та.’’41Наравно,циљтаквогделовањаје‘’народна,сељачкаре-
волуција.’’42Противиседоктринарнимсоцијалистимазакоје
кажедасупоборници‘’папиранатихреволуција’’,азалаже
сезаакцију‘’којасвимсредствимаиувекнепоколебљивоте-
жиистомциљунеумољивогуништавања.’’43Револуционарне
организацијетребатаквимсвојимактивностимадараскрче
путопштемнародномустанку.Нечајевкаопрепрекевидии
наводи:људекојизаузимајувисокедруштвенеположаје,љу-
декојиимајувеликуекономскумоћ,интелектуалцекојису
наклоњенипретходнима.Њимапредвиђаликвидацију,кон-

37 Исто.
38 БланкиОгист,Критикадруштваиосталирадови,Школскакњига,Загреб,

1979,стр.19.
39 Исто,стр.78.
40 Исто,стр.75.
41 ПеровићЛатинка,Планиранареволуција,БИГЗ,1988,стр.171.
42 Исто,стр.172.
43 Исто,стр.173.
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фискацијуиућуткивањеасамомврхудржаве‘’истребљење
цараичитавепородице,свихњеговичлановаичељади...’’44 
Таквеисличнеприпремнеметодезавереничкихгрупатреба
даприпремеиствореусловеза‘’блискиопштенародниуста-
накпротиветатизмаикласногдруштва.’’45Нечајеводступа
од класичног западног типа социјалистичког покрета када
кажедареволуцијанесмедаимаобзирапремабилокаквом
остаткупретходногобликадруштваиполитичкезаједнице.
Онусвојојполитичкојмислиипраксизначајноодудараод
класичногмарксизмакадакажедаправареволуција,онакоја
јеспасоносназанарод,јетаквауколико‘’укоренууништава
свакудржавностиизкоренаистребљујесведржавнетради-
ције,институцијеикласеуРусији.’’46Нечајевживоописује
опште безнађемилионаљуди у Русији свога доба, у којем
су сви лишени најнеопходнијег у најгорем сиромаштву. За
таквостањечовечанствакоје јенеприродно,Нечајевкриви
следеће четири друштвене форме: Капитал, Држава, По
родица,Религија.Потребнојенавестидаонпоредбуржуја,
чиновникаиосталихкласних,међунепријатељесврставаи
ткзв.‘’доктринарнесоцијалисте’’47,тј.социјалистепарламен-
тарнеипрограмскеоријентације,којинисузанасилнуакци-
ју.Збогтогаштоправиреволуционаријесузаправоокруже-
нинепријатељима,Нечајевкажедаимпреостаје‘’самоједан
пут–путтајни.’’48Поредобичногнарода,нечајевцимогуда
сеујединесамо‘’садивљимсветомразбојника,тимистин-
скимијединимреволуционаромуРусији.’’49

МихаилБакуњин јечувенирускианархиста19. века.
Напочетку,можданајбољерускуанархистичкуидејуопису-
јеДостојевскиусвомписмуСоњиИвановнојукојемописује
својеутискесаједногконгресаанархистанакојемјеиБаку-
њинговорио:‘’Почелисуодтогада,радидостизањамирана
земљи,требауништитихришћанскуверу.Уништитивелике
државеинаправитимале;уништитисвекапитале,дабисве
билозаједничко,ипонаређењу–такоиостало.Иглавноје–

44 ПеровићЛатинка,Планиранареволуција,БИГЗ,1988,стр.174.
45 Исто,стр.175.
46 Исто,стр.181.
47 ПеровићЛатинка,Планиранареволуција,БИГЗ,1988,стр.200.
48 Исто.
49 Исто,стр.181.
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огањимач,апослетога,кадсвебудеуништено,ондаћепо
њиховоммишљењу,завладатимир.’’50Бакуњинтврдидасу
државепосвојојсуштинимеђусобнооштросупротставље-
не,алисвеимајузаједничкуосновуициљпостојања.Циљ
постојањадржаве,поБакуњину,је‘’потчињавањенародних
маса’’51Каопримердржавности,државеиреакцијеонвиди
немачкудржавуукојојјецелодруштвоподређенодржавии
радиуинтересудржаве.Онидедаље,пакажедадоклегод
Немачкабудебиладржава,даћеона‘’понеопходностибити
првостепенаиглавнапредставницаинепрестаниизворсвих
могућихдеспотизамауЕвропи.’’52По,Бакуњину,деспотска
јеприродадржавеиманентнасвакојкојасеослањанавојну
силукакобисеодржала.Послепруско-францускограта1871.
Немачкајетакојапостајенајснажнијаицентралнадржавау
Европи,санајјачомкопненомвојском.Међутимнечинијето
‘’средиштемправереакције’’,већ‘’државниразум’’којимсе
руководиБизмарк.УсуштинизаБакуњинапостоједвапо-
ладруштвено-политичкестварности, једандржавниидру-
гинародни.Типолови суоштро супротстављени.У својој
основионисукласноформирани.Утомсмислуонкажеда
‘’измеђутадвасвијета,међуфизичкимрадницимаиобразо-
ванимдруштвом,којесебиспаја,какојепознато,свеврлине,
љепотеидоброте–помирењејезаистанемогуће.’’53Сходно
томе,онвидиједининачиндасетајсукобпревазиђеатоје
рат буржоазије и радничкемасе. ‘’Рат наживот и смрт!И
несамоуФранцуској,већуцијелојЕвропи.Тајратсемо-
жеријешитисамоодлучномпобједомједнеоддвијустрана,
одлучнимсвргавањемдруге.’’54Циљтоготвореногратакао
виданасилногобрачунакласазациљима‘’тријумфсоцијал-
нереволуцијеирушењесвегаштосеназивадржава.’’55Да
проблемнијесамоунемачкојдржавинегоусамомконцеп-
ту државностинајбоље ћемоприказати следећимцитатом:
‘’Дакле, задовољавањенароднихжељаинароднихпотреба
одстранеимућнихионихкојивладају–свакакојенемогуће.

50 БакуњинМихаил,Државностианархија,ЦИД,Подгорица,2010,стр.8.
51 Исто,стр.51.
52 Исто,стр.57.
53 Исто,стр.68.
54 Исто,стр.69.
55 БакуњинМихаил,Државностианархија,ЦИД,Подгорица,2010,стр.69.
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Збогтогаостаје јединосредство–државнонасиље,тј.др
жава,јердржавазаправоизначинасиље,владавинапутем
насиља...’’56У томсмислу,Бакуњинсуштинскиодступаод
Маркса јернаводида чакнинајдемократскија,република,
паниМарксованароднадржаванећеослободитиљуде, јер
држава ‘’у суштини представља владавину масама одозго
додна,посредствоминтелекуталнемањине.’’57Решењесвих
проблема види у револуционарном насиљу и ‘’страственог
рушења,рушењакојеспасаваикојејеплодотоврно,будући
даизњегаисамопутемњеганичуирађајусеновисвјето-
ви.’’58

2.4.Синдикализам
ЖоржСорелјеистакнутифранцускимислилацсоција-

листичкемисли,прецизнијеједанодкласикасиндикализма.
Правацсоцијалистичкеидеологије који се јављау19. веку
каореакцијанареформисанисоцијализам,тј.напарламен
тарнисоцијализам.РазочарансоцијалистимауФранцуској
којидруштвенереформежеледаспроведукрозучествовање
удемократскимпроцесима,онпозиванаизворненачинеоб-
рачунавања са капитализмом.Љутшто буржоазијафинан-
сирашефове таквих социјалистичких странака он каже да
‘’радници немају новаца, али имају на располагању знатно
ефикаснијесредствозаакцију,којимсеуназаднеколикого-
динаислуже:могузадаватистрах.’’59Сорелсебескомпро-
мисно залаже за револуцију која ће се догодитипо угледу
на ‘’велику наполеоновску битку’’60 у смислу да победник
потпуноуништавапобеђене.Почетактебиткећепокренути
штрајкачи, тј. синдикат.Путемнизаштрајкова треба да се
дође до ‘’катастрофичке револуције’’61 Дакле, циљ револу-
цијејеуништењецелекласебуржоазијеизатирањекапита-
лизма.ТунијекраљциљевимареволуцијепоСорелу.Онсе
залажеизауништењедржавекадакажеда‘’синдикалисти
немислереформиратидржавукаоштосутомислилиљуди

56 БакуњинМихаил,Државностианархија,ЦИД,Подгорица,2010,стр.72.
57 Исто.
58 Исто,стр.77.
59 СорелЖорж,Револуцијаинасиље,Глобус,Загреб,1980,стр.42.
60 Исто,стр.44.
61 СорелЖорж,Револуцијаинасиље,Глобус,Загреб,1980,стр.44.
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18.столећа.Онибијехтјелиуништитијержелеостварити
Марксовумисао:социјалистичкареволуцијанежелипости-
ћизамјенавладајућемањиненекомдругоммањином.’’62Ов-
деможемодаприметимоосновнеелементеанархо-синдика-
листичкеидеје.Непријатељпролетеријатанијесамокапита-
листичкакласа,већисамадржава,докјесубјекатсиндикат,
а средство револуцијештрајк и насиље.У прилог томе он
предлажекакотреба‘’пребитисвеговорникедемокрацијеи
представнике владе, каконитконе би гајиоилузије у вези
саприродомнасиља.’’63Сорелпозиванавраћањеизворним
марксистичкимидејамакодфранцускихсоцијалиста.Акоби
хтеода афирмишеизворнеидеје револуције онморада се
пресвегасукобисасоцијалистимареформистимакојевиди
каонепријатељереволуцијеиотпадникемарксизма.Наиме,
социјалистичкипарламентаризамсе јавиопослекласичног
марксизма,акаореакцијанањегајављасе‘’новашкола’’ка-
којеСорелназива–синдикализам.Онимзамераштопод
контроломдржерадничкукласу,штокаоконачанрезултата
имаопстајањебуржоаскекласенавласти.Сорелпризнаједа
се парламентарни социјалистинису у потпуности одрекли
насиља,алитврдидасутоучинилијеримодговара‘’одре-
ђена узнемиреност, но да онамора бити ограничена, а по-
литичаријеморајуконтролирати.’’64ИмајућитоувидуСо-
релупозорава да ‘’револуционарни синдикализамне смије
битиподутјецајемсоцијалистаназванихреволуционарима
из парламента.’’65Сорел заправо заговара став да је парла-
ментарнисоцијализаманти-марксистичкипреображајсоци-
јализма.Заступникетогпреображајаназива ‘’произвођачи-
ма друштвеногмира’’.66Као основнифактормарскизма он
видипролетерсконасиљеизбогтогасматранепријатељима
онесоцијалистекојимутоодузимају.Утомсмислуонка-
жедадоброспровођењепролетерскогнасиљаимадаводи
‘’укидањупарламентарногсоцијализма.’’67Оноштојеважно
запотребеовограда,јестенапоменутиблискосткојуСорел

62 Исто,стр.79.
63 Исто,стр.56.
64 Исто,стр.47.
65 СорелЖорж,Револуцијаинасиље,Глобус,Загреб,1980,стр.51.
66 Исто,стр.52.
67 СорелЖорж,Револуцијаинасиље,Глобус,Загреб,1980,стр.57.
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примећујеизмеђубланкистаисиндикалиста.Оннаиме,по-
штујеипохвалноговориофранцускојбланкистичкојшко-
лисоцијализма,патакозањихкажедапредстављају‘’чисту
традицију револуционарне силе.’’68 Изузетно цени спрем-
ностбланкистадаприменомнасиљаостваресвојециљеве,
безстрахадасе‘’сукобесаватром.’’69

Приказсоцијализма19.векакојијеовдепостављенни-
јесвеобухватан,већјеприлагођенпотребаманашегпредме-
таистраживања.Дакле,нетврдимоданекидругимислиоци
нису подједнако допринели у формирању социјалистичке
мисли,алисматрамода јеовајприказадекватанкаорефе-
рентнаосновазајаснијеодређивањеполитичкемислиона-
сиљуидржави.

Литература:

БланкиОгист,Критикадруштваиосталирадови,Школска
књига,Загреб,1979.

БакуњинМихаил,Државност и анархија, ЦИД,Подгорица,
2010.

ЛукићРадомир,Теоријадржавеиправа,Заводзауџбеникеи
наставнасредства,Београд.

МарксКарлиЕнгелсФридрих,Охисторијскомматеријали
зму,Школскакњига,Загреб,1975.

МарксКарлиЕнгелсФридрих,Комунистичкиманифест,Бу-
дућност,Будимпешта,1904.

ПеровићЛатинка,Планиранареволуција,БИГЗ,1988.
СимеуновићДраган,,,Хегеловдоприносполитичкојтеоријиу

делу‘’Естетика’’ ‘’,Српскаполитичкамисао,Институтза
политичкестудије,Београд,бр.4/2008.

Симеуновић Драган, Политичко насиље, Радничка штампа,
Београд,1989,

СимеуновићДраган,Увод у политичкутеорију,Институт за
политичкестудије,Београд2009.

СорелЖорж,Револуцијаинасиље,Глобус,Загреб,1980.

68 Исто,стр.274.
69 Исто.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 2/2015, год. XI vol. 23 стр. 105-121

121

DejanM.Jovanovic

THEPOLITICALTHOUGHTABOUT
VIOLENCEANDSTATE
INCLASSICSOCIALISM

Resume

Mainaimofthispaperistoshowthatthereisandialectic
linkbetweenthephenomenonofstateandthephenomenonofvio
lence,beforeallinapoliticalsphere.Inordertoprovethat,the
authormadeamodelbywitchheisabletoprovethatthereismu
tualconnectionbetweentheexistenceofviolenceinprestatepe
riodofhistoryandtheprimordialcreationoffirstpoliticalstates.
Duetothatfact,itispossibletousethatmodelforexplainingthe
ideologyofsocialismanditsvariouspoliticalshapessuchassyn
dicalism,anarchism,marxismandblanquism.Sincetheconnec
tionofstateandviolenceexistsbeforeandindependentlyofany
ideology, it isreasonablyeasy toanalyse itwithin thesocialist
ideologyandtodeterminehowthatideologytreatsthemattersof
stateandpoliticalviolence.Inthisway,authorargues,itiseasier
toexplainthelogicofsocialistideology,mainlytheproblemof
revolutionandtheuseofpoliticalviolence.
Keywords: Socialism, violence, state, anarchism, syndicalism,

Marxism,blanquism

 Овајрадјепримљен1.августа2015.годинеаприхваћензаштампунаса-
станкуРедакције28.августа2015.године.
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Сажетак

Свакодруштво/државаукојојживенационалнемањи
несуочавасесадилемомнакојиначинсеови„посебни“де
ловидруштваинкорпорирајууширузаједницу.Интеграција
кроз процес децентрализције један је од начина, будући да
онајачадемократскуструктурудруштва,штитимањине
иподстичеграђанскупартиципацију,стварајућипозитивну
идентификацију грађана садруштвом.Процесинтеграци
јеуовомрадупосматрамокрозпризмуправде, где јециљ
интеграцијепостизањеправнеједнакостиизмеђунационал
немањинеивећине,односносмањењенадмоћивећине.Би
танпредусловуспешнеинтегративнемањинскеполитикеје
спречавањеескалацијесукобаилиизбијањеконфликтамеђу
различитиметничкимзаједницама.Процесинтеграцијеза
снивасенапоштовањупринципатолеранцијеипринципаин
теракције.Политикаинтеграцијетребадаприближиинте
ресевећинеимањинеиствориосећајприпадностизаједнич
комдруштву,инатајначинумањиопасностодсегрегације
етничких заједница, нарочитооних које сутериторијално
концентрисане.Удецентрализованомсистемутојемогуће,
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будућидатакавсистемподразумеваувећањенадлежности
нижих,перифернихдржавнихорганаинедржавнихинсти
туција и подстиче активније учешће грађана у процесима
одлучивањаидоношењаодлукакојесеодносенепосреднона
њих.
Кључне речи: националне мањине, интеграција, процес де

централизације,мањинскаправа,мањинскапо
литикауРепублициСрбији.

1.Општиосвртнаодређењенационалне
мањинеипроцесдецентрализације

Упркос чињеници да су „мањине“ предмет одредби
различитих међународних конвенција и резолуција, у ме
ђународномправунепостојисагласностокосадржајапојма
националнемањине,нитипостојиправнообавезујућадефи
ницијаовогпојма.1Каоразлог занепостојањеуниверзалне
имеђународноприхваћенедефиницијенаводисетоштоје
појам„мањина“неодређен,стоганиједнадефиницијанеби
биладовољноопштаипрецизнатакодаобухватикаракте
ристикесвихнационалнихмањинакојебимогледапостоје.2 
Међубројнимпокушајимадаседефинишенационалнама
њина, запотребеовоградаиздвојићемодвааутора Жила
ДешенаиВилаКимлику.

ДефиницијанационалнемањинекојудајеЖилДешен
(JulesDeschênes) гласи:„Националнемањинесугрупагра
ђанаједнедржаве,којајебројчанамањинаунедоминантном
положају у тој држави, а која је обележена етничким, вер
скимилијезичкимкарактеристикамаразличитимодвећине
становништва;ониимајуосећањемеђусобнесолидарности
проузроковано, макар и имплицитно, колективном вољом
запреживљавање,сциљемдасепостигнестварнаиправ
наједнакостсавећином.“3 Процесинтеграцијенационалних

1 FranceskoCapotorti,StudyontheRightsofPersonsBelongingtoEthnic,Religious
andLinguisticminorities,UnitedNations,NewYork,1991,str.14.

2 JavidRehman,TheWeakness in the InternationalProtectionofMinoritz rights,
KluwerLawInternational,Hague,2000,p.14.

3 JulesDeschênes,ProposalConcerningaDefinitionoftheTerm‘Minority’UNDo
cument,E/CN.4/Sub.2/1985/31(14.May1985)p.181.
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мањина има управо за циљ успостављање система који ће
различитимафирмативниммерамаостваритиједнакостма
њинеивећине.

АуторВилКимлика(WillKymlicka)удефинисањуна
ционалнемањине,истокаоиДешен,полазиодњиховихдо
минантнихразликауодносунавећину.Али,Кимликаис
тичеданационалнемањиненетребапосматратиискључи
вокаогрупезаснованенапореклу,већкаокултурнегрупе,
географскииисторијскекомпактнемањинекојезапоседају
заједничкотлоисебедоживљавајукаопосебантипдруштва
унутар шире друштвене заједнице.4 Према тумачењу овог
аутора, националне мањине можемо посматрати као само
управнадруштвакојасуинкорпориранауширузаједницу.
Поред тогашто оба аутора националнемањине дефинишу
као групе које се разликују по пореклу, језику, религији и
култури,иједанидругиполазеодставадајециљделова
њанационалнихмањинауспостављањеправнеједнакостиса
већином.

Највећадилемасакојомсесуочаванекодруштво/држа
ваукојојживенационалнемањинејестеуправонакојина
чинсеови„посебни“деловидруштваинкорпорирајууширу
заједницу.Интеграцијакрозпроцесдецентрализацијеједан
јеодначина,ипроцесинтеграцијеуовомрадупосматрамо
крозпризмуправде,гдејециљинтеграцијепостизањеправ
неједнакостиизмеђунационалнемањинеивећине,односно
смањење надмоћи већине. Процес децентрализације, као
процес и принцип организације и расподеле надлежности,
тесно је повезан са начелом демократичности и демократ
скимвредностима,ивећинасавременихдемократијаусвоји
лаједецентрализацијукаокључанорганизационипринцип,
нарочитоуовакосложенимпитањима.Иакопостојебројни
критичарипојмаиполитикедецентрализације,којиистичу
дајеупитањуизузетноскуппроцес,којимобилишемного
средставаизахтевамноговећупотрошњувременаприликом

4 WillKymlica,Politics inVernacular:Nationalisam,MulticulturalisamandCiti
zenship,OxfordUnivesityPress,Oxford,2001,p.54;Уделунаписаногпрепо
менутог,Кимликатакођедаједефиницијунационалнемањине,упоређујући
ихсаетничкомгрупомузнапоменудаумултинационалнимдржавамаживе
националнемањине.Детаљнијепогледатиу:ВилКимлика,Мултикултурално
грађанстволибералнатеоријамањинскихправа,Центарзамултикултурал
ност,НовиСад,2002,стр.3346.
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доношењаодлука,причемуоненеморајудабудуучинкови
те,дугорочнобољеиефикасније,можесерећидаумодер
номдемократскомсветупреовлађујебројонихкојисупосве
ћенизаговорницидецентрализације.5

Заговорници децентрализације истичу да се неке од
њених круцијалнихпредностимогупредставитина следе
ћиначин:повећањебројацентараукојимасеодлучуједи
ректнодоводидодоношењаодлукапримеренијихпотребама
различитихсредина.Овоподиженивозадовољстваимоти
више рад аутономних актера каошто су региони, градови
иопштине,собзиромнатодаимдајесамосталностураду
иодлучивањусходнопотребамаокружења,шторезултира
благостањем локалне заједнице, и, посредно, читавог дру
штва. Такође, децентрализација подстиче и захтева актив
нијеучешћеграђанаупроцесимаодлучивањаидоношења
одлукакојесеодносенепосреднонањих,идоводидојачања
цивилногдруштваиграђанскекултуре.6

Осимподстицањаиунапређењаефикасностиполитич
когиекономскогпроцесаудруштвуидржави,децентрали
зацијаимапозитиваниинтензивирајућиефекатусвимло
калнимсрединама,идентитетграђанаињиховуидентифи
кацијусавредностима,интересимаипроцесимаулокалној
заједници,алииширомдруштвеномзаједницом,надругој
страни. Једном речју, децентрализација јача демократску
структуру друштва, штити мањине и подстиче грађанску
партиципацију, стварајући позитивну идентификацију гра
ђанасадруштвом,докдруштваукојимаједоследнореали
зованапоказујумноговишистепенстабилностиуодносуна
онагдејецентралнавласткључнаилиготовојединаинстан
цаодлучивања.7

5 МаријанаПајванчић,СнежанаЂорђевић,ТатјанаЈованић,МирославПроко
пијевић,АлександарПопов,ДејанВучетићиАндрејМитићПојмовникдецен
трализације,КанцеларијаНационалногсаветазадецентрализацијуРепубли
кеСрбије,Београд,2011,стр.3435.

6 Ибид.
7 СнежанаЂорђевић,„Децентрализацијаијачањекапацитеталокалнихвласти

уСрбији“,АналиХрватског политолошкогдруштва,вол.8,бр.1,сијечањ
2012.
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2.Дефиницијаициљинтеграција

Уконтекстуинтегративнемањинскеполитикеподин
теграцијом се подразумевају процеси који имају за циљ
остваривањеправанационалнемањинеиповећањедруштве
некохезијекрозреалноукључивањемањинскихгрупаупо
литичкеидруштвенетокове.Битанпредусловуспешнеин
тегративнемањинскеполитикејестеспречавањеескалације
сукобаилиизбијањеконфликтамеђуразличитиметничким
групама(заједницама).Процесинтеграцијезаснивасенапо
штовању принципа толеранције и принципа интеракције.
Применаовадвапринципаподразумевасхватањеинтегра
цијекаодвострукогпроцеса,којипоредгарантованихправа
подразумеваипостојањедужностииобавезакојеимајупри
падници етничких заједница као чланови једног друштва.8 
Идеалинтегративнемањинскеполитикејестварањеравно
правногдруштваукојемћесвакоиматиистаправа,обавезе
и једнаке шансе да учествује у друштвеном, политичком,
економскомикултурномживоту.Политикаинтеграцијетре
бадаприближиинтересевећинеимањинеиствориосећај
припадности заједничком друштву, и на тај начин умањи
опасностодсегрегацијеетничкихзаједница,нарочитооних
којесутериторијалноконцентрисане.Удецентрализованом
системутојемогуће,будућидатакавподразумеваувећање
надлежностинижих,перифернихдржавнихорганаинедр
жавнихинституција,причемутиорганииинституцијеоста
ју,уизвеснојмери,идаљеподређенивишимуправнимин
станцама. Дакле, централизацији и децентрализацији има
нентнисуодносиистањанадређеностииподређености,јер
самооноштојеустројенокаохијерархијскиуређенпоредак
можебитиодрживо.„Поделапословаизмеђухијерархијски
једнаких органа или институција, рецимо министарстава
сложенедржавеидржавеуњеномсаставуилиизмеђудвеју
општина, нема везе с децентрализацијом.“9 Апсолутно де

8 Група аутора,Љубљанске смернице за интеграцију разноликих друштава,
ОрганизацијазаевропскубезбедностисарадњуВисокикомесарзанацио
налнемањине,новембар2012.године,доступнопреко:http://www.osce.org/sr/
hcnm/110500?download=true,(Приступљено20.маја2015)стр.1425.

9 МиланПетровић,Наукао управљањукаопретпоставка управнеполитике
(Општидео),Ниш,2006,стр.200.
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централизованадржава,укојојсесвидржавнипословиоба
вљајунанивоусамоуправнихћелија,јестеидеалкојијене
могућеостварити.Затосе,приликоманализирањанекогдр
жавногуређења,никаданепостављапитањедалидржава
јестеилиниједецентрализована,већсамоукојојмерионато
јесте,односноније.Свакакодасеудецентрализованијемси
стемуомогућаваиолакшавапартиципирањеграђанаињи
ховоучешћеупроцесудоношењаодлука,штојепосебнова
жно за изградњу заједништва и легитимитета заједничких
институција.10Утомсмислу,питањеинтеграцијенационал
нихмањинапосматраћемоизугладецентрализацијесистема
идемократскестабилности.Оватврдњаполазиодстанови
штадапостојањебилокаквегрупељудикојајеискљученаиз
политичког и друштвеног живота представља велику опа
сностподемократскустабилностдруштва.Или,како јето
рекаоВилКимлика„демократскастабилностсеможепости
ћијединопризнавањем,анепотискивањеммањинскихна
ционалнихидентитета.“11Интеграцијанационалнихмањина
посебнодобијанаважностикадаговоримоо„новим“демо
кратијама, које још увек немају консолидоване политичке
институције,имајунедовољноразвијенудемократскуполи
тичкукултуру,иукојимасуидаљедоминантнеетничкепо
деле и разлике. Процес интеграције има за циљ стварање
функционалног и инклузивног друштва. Интеграција као
културазаједничкогживотаразличитихетничкихзаједница
подразумеваактивноучешћенационалнихмањинауполи
тичкомидруштвеномживотуузпоштовањеправаислобода
припадника националних мањина.Процес интеграције на
ционалнихмањинаподразумевањиховоучешће(интегриса
ност)уполитичкиидруштвениживотзаједнице(државе)у
којојживе.Стога,кадаговоримоопроцесуинтеграцијемо
раморазликоватидваоблика:политичкуидруштвенуинте
грацију.Политичкаинтеграцијаобухватаостваривањепра
ва на политичко представљање, кроз примену различитих
механизамаафирмативнеакцијеимогућностиутицајанадо
ношењеодлука.Постојеразличитимоделизаобезбеђивање

10 ДејанВучетић,ДејанЈанићијевић,Децентрализацијакаополазиштедаљег
развојаСрбијеприручник,ЦентарзаразвојграђанскогдруштваPROTECTA,
Ниш,2006,стр.12.

11 ВилКимлика,МагдаОпалски,Можелисеизвозитилибералниплурализам?,
Београдскицентарзаљудскаправа,Београд,2002,стр.45.
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групногпредстављањанационалнихмањина,алисудванај
присутнијаупраксиисточноевропскихземља:једноједело
вањепрекополитичкихпартија,другојезаступањеинтере
сапрекоинституцијеСавета националнихмањина, чија је
примарнаделатностостваривањеправанакултурнуаутоно
мију.12Друштвенаинтеграцијапредстављапроцесповезива
њаиуједињавањапојединаца,скупинаидругихделовадру
штвауфункционалноусклађенусрединуутемељенунарав
ноправности и поштовању културних различитости. Дру
штвенаинтеграцијадоприносистабилностидруштваиње
говомразвоју.Стабилностможебитинарушенакадаојачају
елементи изван равнотеже друштва и стварају конфликт
(кризу)усистему,ањиховаузајамнаповезаностподстичепо
грешнуинтегрисаност.Рђаваилиизнуђенаинтеграцијапо
стајецентралнатачкаупроцесудезинтеграциједруштвеног
системасистемсенеодржаваиненаставља.Процесдецен
трализације,каоповећањенадлежностилокалнихсамоупра
ва,веомајеважанзаинтеграцијунационалнихмањина,јер
на тај начин мање заједнице, које су слабије организоване
(бројчаномањенационалнемањине),могулакшедаоствару
јусвојаправа.Циљинтеграцијекроздецентрализацијуједа
сенационалнопитањенерешаваадминистративнотерито
ријалнимодвајањем.Децентрализацијатребадасепосматра
каошансазакорекцијепостојећег„институционалногинжи
њеринга“,којајепотребназбогстабилизациједемократијеи
ефикаснијег „управљања конфликтима.“13 „Скорашњи пре
гледиетнонационалистичкихконфликаташиромсветапока
зујудапостојањесамоуправесмањујевероватноћузанасил
неконфликте,докодбијањеилиукидањеправанасамоупра
вулакоескалирадоконфликта.“14Дабисмосеуверилиутач
ностоветврдњенеморамодагледамомногоуисторијунити
датражимоодговореудалекимземљама,довољноједапо
гледамопрекограницаивратимоседвадесетгодинауназад

12 FlorianBieber,„Introduction:Minorityparticipationandpoliticalparties“,in:Flo
rianBieber(ed.)PoliticalPartiesandMinorityParticipation,Skoplje:Friedrich
EbertStiftungofficeMacedonia,2008.p.11.

13 ЈованКомшић,Дилемедемократскенацијеиаутономијеогледиополитич
којтранзицијиуСрбији,Службенигласник,Београд,2006,стр.240.

14 ВилКимлика,МагдаОпалски,Можелисеизвозитилибералниплурализам?,
Београдскицентарзаљудскаправа,Београд,2002,стр.45. Ибид.
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и подсетимо се ратних разарања деведесетих наБалкану.15 
Наконраспадакомунистичкихрежимадеведесетих година
наступаеранационалнихдржавакојесупокарактерусвог
уређењавећиномунитарнецентрализованедржаве.Велики
бројвладаовихдржавасматраоједабипрепуштањевласти
нижиминстанцамаподстицалоцентрифугалнесиле,штоће
каснијепроузроковатии јачањесепаратистичкихзахтеваи
покретамеђунационалниммањинама.16Свеоведржаве,као
ибившерепубликеСФРЈ,пружалесуснажанотпоридејифе
дерализмаисвакизахтевнационалнемањинезанекимви
дом територијалне аутономије тумачиле су као сепарати
стички и издајнички. Свака земља бившег комунистичког
блокакоја јебиласуоченасамањинскимнационализмому
решавањуетничкихконфликатаполазилајеодследећетри
претпоставке:1)дасумањиненелојалне,итонесамонело
јалнепремадржавиивећинскојнацији,већсевидекаогрупе
којесулојалнесадашњимипотенцијалнимнепријатељимаи
сањимасарађују;2)дајакаистабилнадржавазахтеваслабе
инемоћнемањинедругимречима,етничкиодносисепо
сматрајукаоигранултогзбира(zerosumgame):свештоможе
користити мањини сматра се претњом за већину; 3) да је
третманмањинапресвегапитањенационалнебезбедности.17 
Кимлика закључуједа,док годљудиприхватају једнуили
вишеовихпремиса,остајемалопросторазаизградњусисте
мамањинскихправакојибиимањинаивећинамоглесма
трати праведним и демократским, јер је „читаво питање о
положајуправедностиизмеђувећинеимањинегурнутопод
тепих,будућидапитањенационалнебезбедностиимапри
матнадпитањемправедности,ибудућиданелојалнемањи
ненемогуиматилегитимнезахтеве.“18

15 ОвдемислимонаратнесукобекојисупратилираспадСФРЈ:„Домовински“
ратуХрватској(19901995),ратуБоснииХерцеговини(19921995)исуко
бинаКосову(19961999).ИакојеСФРЈбилафедеративнарепубликачијије
правнисистемпознаваоконцептмањинскихправа,јединицефедерацијере
публике,данаснезависнедржаве,дугосукатегоричкиодбијаледа„својим“
националниммањинамадајубилокаквасамоуправнаправаоцењујућизахте
вемањинакаосепаратистичке.

16 DonaldHorowitz,ADemocraticSouthAfrica:ConstitutionalEngineeringinaDi
videdSociety,UniversityofCaliforniaPress,Berkeley,1991,p.224.

17 ВилКимлика,МагдаОпалски,Можелисеизвозитилибералниплурализам?,
Београдскицентарзаљудскаправа,Београд,2002,стр.81.

18 Ибид.
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3.Одликемањинскеполитике
уРепублициСрбији

Предметмањинскеполитикеможебитирешавањедве
групепитања,зависноодстепена(не)развијеностиетничког
конфликта.Мањинскаполитикаможебитидефинисанакао
стратегијауправљањаетничкимконфликтимаинапетошћу.
Овојеполитикакојанаступанаконоружанихсукобаизме
ђуразличитихетничкихзаједницаиимазациљуклањање
ризикаодесклацијеетничкихсукоба.Сдругестране,умир
нодопскимидемократскимусловимамањинскаполитикаје
интегративнаиможеседефинисатикаоуправљањеразли
читошћу,односномултиетничношћу,иимазациљповећање
друштвенекохезије.Мањинскаполитикасастојисеодниза
меракојесепримењујууоквируразличитихсекторскихпо
литика:култура,образовање,социјалнаполитикаисл.Нај
већуодговорностзавођењедемократскемањинскеполитике
има власт, односно владајућа политичка елита и већински
народ, јер главне полуге моћи у једном друштву држи ве
ћинсканација.Мањинскаполитикаје,посвомодређењу,део
националнедржавнеполитикеисамоједанодсегменатаде
мократизациједруштва.19

Анализом последња три документа Високог комеса
разанационалнемањине(ПрепорукеизЛунда,Препоруке
изБолзанаиЉубљанскесмернице)20можемоувидетидате
жиштемањинскеполитикенисусамоинституционалнога

19 ДушанЈањић,Новенационалнемањинеидемократскамањинскаполитика,
Институтзамиграцијеинародности,Загреб,2009,стр.215.

20 Високогкомесаразанационалнемањине(ВКНМ)институцијекојајеосно
вана1992.годинеуоквируОЕБСа.Циљоснивањаовеинституцијеје:иден
тификацијаетничкихтензијакојебимогледаугроземир,стабилностиипри
јатељскеодносеизмеђудржавачланицаОЕБС.ИнституцијаВКНМобјављује
збиркепрепорукаиводичезаразличитеобластикојесетичуправанационал
нихмањинасациљемдасепредложерешењадобрепраксекојаћесмањити
међуетничкенапетостииумањитиризикодизбијањаконфликта.Препоруке
усвојененакон1995.године:Хашкепрепорукеоправунационалнихмањи
нанаобразовање(1996),ПрепорукеизОслаоправиманационалнихмањина
наупотребусопственогјезика(1998),ПрепорукеизЛунда(1999),Препору
кезарадполицијеумултиетничкимдржавама,ПрепорукеизБолцана(2008)
и Препоруке из Љубљане (2012). Доступно преко:http://www.osce.org/hcnm
(Приступљено7.маја2015.године).
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рантованаправанационалнихмањина,већсеговориоуспе
шнојинтеграцијикојаподразумеваосећајзаједништва,ин
теракцијуизмеђумањинеивећинеиизградњузаједничких
институција. Предуслов за интеграцију које ће допринети
друштвеној кохезији јестепостојањефункционалнеправне
државе.21

МањинскаполитикауРепублициСрбијисеможеде
финисатикаосегрегативнимултикултурализам 22,којидо
приноси одвојености мањина ињиховом супостојању, али
неиповезивањупрожимањемуједноинтегрисанодруштво.
Мањинскаполитикаможедаделујепозитивно(интегратив
но) или негативно (дезинтегративно) на опште друштвене
процесе.23ТемељимањинскеполитикенаБалканупоставља
нисујошубившојСФРЈ.Комунистичкирежимкојијеводио
овудржавује,премаоценамамногихаутора,водиоинтегра
тивнумањинскуполитику.Прематврдњамаовихаутора,у
СФРЈпостојаојевисокистепензаштитенационалнихмањи
на,каоимеханизмикојисуобезбеђивалиучешћемањинау
политичком,друштвеномикултурномживоту.24Наконрат
нихразарањадеведесетихгодина,етнонационалистичкеко
лективнехипнозекојајевладалапросторомБалкана,свезе
мљенекадашњечланицеСФРЈврлобрзосузаборавилеидеју
братстваијединстваикренулеуретрограднуполитикуве
личањасопствененационалнезаједнице.Политичкеелитеи
грађанизаборавилисудапоредвећинепостојеимањинекоје

21 КсенијаМарковић,„Моделиполитичкеидруштвенеинтеграцијенационал
нихмањина“,уКомпаративнаполитикаесеји,(ур.)ЗоранКрстић,Факултет
политичкихнаука,Београд,2014,стр.107.

22 ИлијаВујачић,„ДесетгодинановемањинскеполитикеуСрбији“,Политичка
мисао,вол.49,бр.2,липањ,2012,Доступнопреко:http://hrcak.srce.hr/index.
php?show=clanak&id_clanak_jezik=126141,(Приступљено01.јула2015.годи
не) и ГоранБашић, „Политикамултикултуралности, заштита или контрола
етничкихидентитета?“,Филозофијаидруштво,вол.3,2007,стр.167195.

23 ИлијаВујачић,ДесетгодинановемањинскеполитикеуСрбији,уПолитичка
мисао,вол.49,бр.2,липањ,2012,Доступнопреко:http://hrcak.srce.hr/index.
php?show=clanak&id_clanak_jezik=126141(Приступљено01.јула2015.годи
не)стр.150.

24 ТиборВаради,„Ошансамазаетнокултуралнуправдууцентралнојиисточној
ЕврописаосвртомнаДејтонскиспоразум“,уВилКимликаиМагдаОпал
ски,Можелисеизвозитилибералниплурализам?,Београдскицентарзаљуд
скаправа, Београд 2002, стр. 137иАлпарЛошонц, „Мултикултуралности
етнокултуралнидиверзитет“,уГоранБашић(ур.)Демократијаимултикул
туралностујугоисточнојЕвропи,Центарзаистраживањеетницитета,Бео
град,2003.година,стр.194.
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говоредругачијијезик,исповедајудругуверу,имајувласти
тукултуруитрадицију.Пракса„добре“мањинскеполитике,
којапризнајеиштитимањинскаправа,брзојезамењенапо
литикоммиверсусони.Такваполитикаподразумевалаједа
јесвештоједругачијеоднаспогрешноилипростонепосто
ји.РаспадСФРЈпраћенратомствориојејошједанпроблем,
атосу„нове“националнемањине.Новенационалнемањине
билесуприпадниценекадаконститутивнихнарода,односно
грађани бившихрепублика. Главна окосницаполитике де
ведесетихјестеоспоравањеправаприпадниканационалних
мањина,којејепраћеноикршењемосновнихљудскихправа
онихкојису,стицајемоколности,посталиодпуноправних
грађана једне државе депривилеговани становници друге
државе.25Генезамеханизамазазаштитуиунапређењеправа
националнихмањина, на просторима бившеСФРЈможемо
поделитиуследећефазе:1)конститутивнафазазавремеко
мунистичкихрежимауСФРЈ;2)фазаредуковањасрединаи
крајосамдесетихгодина;3)фазазанемаривањаод1989.до
1990.године;4)фазанарушавања19912005;5)фазареинте
грацијеод2005.доданас.Темаовоградабићеанализапо
следњефазе,фазереинтеграцијеуРепублициСрбији.Један
одосновнихусловакојејепоставилаЕвропскаунијаземљама
ексЈугославијејестеунапређењерегионалнесарадњеиосло
бађањеодтешкогратногнаслеђа,каоипобољшањеположаја
етничкихмањинаусвакојодовихземаља.Инсистирањена
овимпитањиманијенеуобичајено,акоузмемоуобзиртода
јенакондеведесетихгодинаXXвекапитањеположајанаци
оналнихмањинапосталодеосигурносногпитањаЕвропске
уније,такодасеинтеграцијанационалнихмањинадоводиу
директнувезусанапреткомевропскихинтеграција.26право
сатимизазовомсуоченајеиРепубликаСрбијапроцесевро
интеграцијенаметнуојезахтевдасепреиспитајупостојећи
механизмизаштитеиунапређењамањинскихправаидасе
формулишејаснамањинскаполитика,којаћебитиускладу

25 ИлијаВујачић,„ДесетгодинановемањинскеполитикеуСрбији“,Политич
камисао,вол.49,бр.2,липањ,2012,Доступнопреко:http://hrcak.srce.hr/index.
php?show=clanak&id_clanak_jezik=126141 (Приступљено 1. јула 2015. годи
не).

26 FlorianBieber,Introduction:„Minorityparticipationandpoliticalparties“,in:Flo
rianBieber,(ed.)PoliticalPartiesandMinorityParticipation,Skoplje:Friedrich
EbertStiftungofficeMacedonia,2008.p.530.
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са демократским вредностима, међународним стандардима
иправилимаЕвропскеуније.Натрагуовихпринципа,ма
њинскаполитикауРепублициСрбијиморабитиускладуса
начелимаинтеграцијеидецентрализације.Децентрализаци
јаполитичкогсистема,односнојачањелокалнеирегионалне
самоуправеиdefactoиdejureповећалабимогућностикоје
сепружајумањинама.27

4.МањинскаправауРепублициСрбији

Дабисмоутврдиликојасутоправамањинска,морамо
одговоритинапитањезаштосузахтевизамањинскимпра
вималегитимни,односнозаштомањинетакоупорнотраже
„специјалнистатус“у једнојдржавиидруштву?Под„спе
цијалним статусом“ мањине најчешће подразумевају уста
вомизакономгарантованаправаислободеиразличитемере
афирмативнеакциједасепрокламованаправаиостваре.

Захтевизамањинскимправимаморајусепосматратиу
контекстуграђењанације,односнокаоодговорнадржавну
политикуграђењанације.Уколикодржавнаполитикаграђе
ња нације није допуњенамањинским правима она ће лако
постатирепресивнаинеправедна.28Стогасумањинскаправа
неопходнакакобисеуетничкиразноликомдруштвимаза
довољилипринципиправде.29

Мадамеђународнидокументиудефинисањусадржаја
мањинскаправаодређујуоваправакаоиндивидуалнапра
ва, ипак сепризнаје дамнога одмањинскихправапостају
садржајнатекондакадасеуживајуиостварујуузаједници
садругима.Постојиотпоркодмногихауторадасеприхва
типојамколективнихправа,алисесвевишеприхватаиде
јададелотворнокоришћењеправапопуткултурнихправа,
правана образовање, службенуупотребу језикаиписмаи
сл.подразумевадатобудезаједницисадругима.30Такода

27 ВојиславСтановчић, „Појамнационалнемањинеи третирањеиндивидуал
нихиколективнихправа“,уГодишњак,Факултетполитичкихнаука,Београд,
2008, Доступно преко: http://www.fpn.bg.ac.rs/wpcontent/uploads/2010/05/27
Prof.drVojislavStanov%C4%8Di%C4%87Pojamnacionalnemanjineitretira
njeindividualnihikolektivnihprava.pdf(Приступљено:1.јула2015.године)

28 ВилКимлика,МагдаОпалски,Можелисеизвозитилибералниплурализам?,
Београдскицентарзаљудскаправа,Београд,2002.

29 Ибид.,стр.61.
30 Међубројнимтеоретичаримапостојиконсензусококолективнихправакоја
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субјекат права нису више само појединци већ и групе, од
носно националне мањине. Законодавство и мањинска по
литикаРепубликеСрбијеособенајепотомештогарантује
припаднициманационалнемањинеостваривањеизаштиту
индивидуалнихиколективнихправаускладусазакономи
међународнимстандардима.

УРепублициСрбији се националниммањинама сма
трају све групе држављана који се називају или одређују
каонароди,националнеиетничкезаједнице,националнеи
етничке групе, националностиинародности, а испуњавају
условекојисудефинисанизаконом.31

Индивидуалнаправаостварујусепојединачно,аколек
тивнаузаједницисадругима,ускладусауставом,законом
иратификованиммеђународнимдокументима.Путемколек
тивнихправаприпадницинационалнихмањина,непосредно
илипрекосвојихпредставника,учествујууодлучивањуили
самиодлучујуопојединимпитањимавезанимзасвојукул
туру,образовање,обавештавањеислужбенуупотребујезика
иписма,ускладусазаконом.

Индивидуалнаправаприпадниканационалнихмањи
насу:правоизражавањанационалнеприпадности;правона
слободанизборикоришћењеличногименаиименасвоједе
це,каоинауписивањеовихличнихименаусвејавнеиспра
ве,службенеевиденцијеизбиркеличнихподатакапремаје
зикуиправописуприпадниканационалнемањине;правода
приватноијавно,слободнокористисвојјезикиписмо;право

сеодносенакултурнуаутономију.Међузначајнијимауторимакојиизучавају
концептколективнихправасу:Young(1990),Young(1997),Kymlicka(2002),
Kymlicka(2009),Philips(1992).

31 ,,НационалнамањинаусмислуовогзаконајесвакагрупадржављанаСаве
знеРепубликеЈугославијекојапобројностидовољнорепрезентативна,иако
представљамањинуна територијиСавезнеРепублике Југославије,припада
некојодгрупастановништвакојесуудуготрајнојичврстојвезисатерито
ријомСавезнеРепубликеЈугославијеипоседујеобележјакаоштосујезик,
култура,националнаилиетничкаприпадност,пореклоиливероисповест,по
којимасеразликујеодвећинестановништва,ичијисеприпаднициодликују
бригомдазаједноодржавајусвојзаједничкиидентитет,укључујућикултуру,
традицију,језикилирелигију.Националниммањинамаусмислуовогзакона
сматраћесесвегрупедржављанакојисеназивајуилиодређујукаонароди,
националнеиетничкезаједнице,националнеиетничкегрупе,националности
инародности,аиспуњавајуусловеизстава1.овогчлана”,Законозаштити
праваислободанационалнихмањина,СлужбенилистСРЈ,бр.11/2002,Слу
жбени.листСЦГ,бр.1/2003УставнаповељаиСлужбенигласникРепублике
Србије,бр.72/2009др.закони97/2013одлукаУС,чл.2.



КсенијаМарковић,АндријанаЈовановић НОВИПРИСТУПИ...

136

данегујесвојеобичаје,традицију,културуијезик;правона
образовањенаматерњем језику;правона заштитуличних
податакакојисеодносенаприпадностнационалнојмањини;
правонаучествовањеујавномживотуиравноправностпри
запошљавањуујавнојслужби;праводаслободнозаснивајуи
одржавајувезесасународницимауземљииуиностранству,
идруга.32

Колективна права националних мањина су: право на
очување, заштиту и унапређење својих етничких, култур
нихијезичкихпосебности,каоинаусловекојиомогућавају
преношењењиховекултуреитрадицијенапотомство;пра
вонакултурнуаутономијаодносноправаучешћеупроцесу
одлучивањаилиодлучивањеопитањимавезанимзањихову
културу,образовање,информисањеиупотребујезикаипи
сма,непосредноилипрекоизабранихпредставника;право
намањинскусамоуправукојеукључујеправонаизборнаци
оналногсаветанационалнемањинеидругаправапредвиђе
напосебнимзаконима.33

Радиостварењаправанасамоуправуукултури,обра
зовању,обавештавањуислужбенојупотребијезикаиписма,
припадницинационалнихмањинамогуизабратисвојенаци
оналнесавете.Закононационалнимсаветиманационалних
мањинакојидефинишеиуређујенадлежностисаветадефи
нишегакаотелопутемкојегнационалнемањинеостварују
својеправонакултурнуаутономију.Ователабирајуприпад
ницинационалнихмањинананационалномнивоупосебним
изборима34ињиховаулогајестдарепрезентујуибранеправа
и интересе националнемањине испред државних органа и
испредјавности.

32 Законозаштитиправаислободанационалнихмањина,СлужбенилистСРЈ,
бр.ј11/2002,СлужбенилистСЦГ,бр.1/2003УставнаповељаиСлужбени
гласникРепубликеСрбије,бр.72/2009др.закони97/2013одлукаУСиЗа
кононационалнимсаветиманационалнихмањина,СлужбенигласникРепу
бликеСрбије,бр.72/2009,20/2014одлукаУСи55/2014).

33 Ибид.
34 УСрбијијенаконизборазаНационалнесаветенационалнихмањинареги

строван21саветзанационалнемањине,докјенапоследњемпописуиз2011.
годинезабележенопостојање21етничкезаједнице,такодајесваказаједница
регистроваласвојнационалнисавет.Националнесаветенационалнихмањи
наизабралесуследећенационалнемањине:албанска,ашкалијска,бошњачка,
бугарска,буњевачка,влашка,грчка,египатска,мађарска,немачка,ромска,ру
мунска, русинска, словачка, словеначка, украјинска, хрватска, чешка, маке
донска.Овисавети,позакону,делујунанивоуРепубликеСрбије.
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Постојањезакономдефинисанихмањинскихправаби
танјенормативниелементинтегративнемањинскеполити
ке,алинеидовољан.Дагарантованаправанебиосталамр
твословонапапиру,потребноједасеуспоставемеханизми
којићеомогућитиуживањетихправа.

5.Механизмииактери
интегративнемањинскеполитике

Механизми који обезбеђују друштвену интеграцију
могусесврстатиуследећекатегорије:политичкапартиципа
цијанасвимнивоимавласти,несметанаукљученостудру
штвенетокове,правонаостваривањекултурнеаутономијеи
механизмеафирмативнеакцијепризапошљавању,нарочито
ујавномсектору.35Друштвенаинтеграцијаможесенајједно
ставниједефинисатикаопостојањезаједничкогживотаиз
међуприпадниканационалнихмањинаивећинскогстанов
ништва.Друштвенаинтеграцијаподразумевависокстепен
интеракцијеизмеђумањинеивећине,штоводисмањењусе
грегацијенационалнихмањинаијачањудруштвенекохезије.

УслучајуРепубликеСрбије,првикораккоји јепред
узеткадаговоримоостатусунационалнихмањинабило је
решавање питања политичке интеграције. У том процесу,
посебнозначајнуулогуузаступањуинтересанационалних
мањинаималесуполитичкепартије.Путемполитичкихпар
тија,мањинесууспеледауђуупарламентивладуинатај
начинпокушајудаимајувећиизначајнијиполитичкиути
цај.Овакавприступинтеграцијинационалнихмањинаније
карактеристичансамозаРепубликуСрбијувећизаземље
бившеСФРЈ, као и за све остале земље ЈугоисточнеЕвро
пе.36Политичкепартијенационалнихмањинапостојеколико
ивишестраначјеуРепублициСрбији,вишеоддведеценије.

35 Примена ових афирмативнихмера има за циљда обезбеди равномерну за
ступљеност припадника националних мањина у органима државне управе
нацентралном, покрајинском (регионалном)и локалномнивоу, односно да
састав запослених у државним органима у највећојмогућојмери осликава
структурустановништва.Применаовихмератрбадабудеускладусадемо
кратскимпринципимаипринципимадобреуправе.

36 СинишаТаталовић,„Етничкисукобииеуропскасигурност“,Политичкакул
тура,Загреб,2003,стр.13.
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Политика интеграције, да би била успешна, мора би
тисвеобухватнаисистемскиспроведена,будућидаефекти
њеног спровођења утичу на све секторе друштва који зах
тевају ангажовањешироког спектра учесника.Актере који
учествујууформирањуиспровођењуполитикеинтеграције
можемосврстатиунеколикогрупа:институцијесвихнивоа
власти(законодавна,извршна,судскавластинезависнеин
ституцијенанационалномилокалномнивоу),органидржав
неуправе,политичкепартије,приватнисектор(послодавци
исиндикати)ицивилнодруштво.37Институцијевластииор
ганидржавнеуправеимајуодлучујућуулогупресвегаупро
цесукреирањамањинскеполитикедефинисањемзаконског
иинституционалногоквираполитикеипреузимањемодго
ворностизаспровођењезаконаидругихправнихакатакоји
утичунамањинскуполитику.Актерикојиспадајууовугру
пусу:Влада,Народнаскупштина,националнисаветинаци
оналнихмањина,локалнасамоуправа.Упроцесудруштвене
интеграцијеСаветнационалнихмањинатребалобидаима
кључнуулогу,јерјетоинституцијакојајеносилацправана
културнуаутономијуједненационалнезаједницекаоколек
тива,инатајначинјеиједаноднајбитнијихактераинтегра
ције.Интегративнамањинскаполитикаморасекреиратии
спроводитиупартнерствусвихорганавластииорганаитела
којепредстављајунационалнемањине.УслучајуРепублике
Србије,партнерствосемораостваритиизмеђуорганавласти
(надлежнихминистарставаусекторскимполитикамаиор
ганалокалнесамоуправе)ипредставникамањина,односно
представника националних савета националних мањина и
свихдругихактеракојисузначајнизаспровођењеинтегра
тивнемањинскеполитике(политичкепартије,организације
цивилногдруштвакојесепримарнобавељудскимимањин
скимпитањима,институцијекојесуодпосебногзначајаза
националнемањине).

За потребе овог рада ћемо се осврнути на улогу две
институције којеимају веома значајнуулогуупрезентова
њуинтересамањина самим тими креирањумањинске по

37 Група аутора,Љубљанске смернице за интеграцију разноликих друштава,
ОрганизацијазаевропскубезбедностисарадњуВисокикомесарзанацио
налнемањине,новембар2012.године,Доступнопреко:http://www.osce.org/sr/
hcnm/110500?download=true,(Приступљено20.маја2015)стр.3338.
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литике.Посебнуулогуупроцесуинтеграцијеимајууправо
политичкепартије,јерсвојимполитичкимделовањемимају
великиутицајнастварањеинтеркултуралногдруштвапро
мовисањемразличитостиитолеранције.Политичкепартије
могузаступатипримарноинтересевећинскезаједнице,инте
ресенационалнихмањинаиинтересеимањинскеивећинске
заједнице.УслучајуРепубликеСрбије,партијесунајчешће
моноетничке,односнопримарнозаступајуилиинтересема
њинскеилиинтересевећинскезаједнице.Улогуполитичких
партија националнихмањина у процесу интеграције треба
посматрати двоструко.Прва димензијањиховог утицаја се
односинаправонаполитичкопредстављањеучествовањеу
властиикреирањуполитика.Политичкепартијенационал
нихмањиназаступајуинтересемањинекојурепрезентујуу
законодавномтелу(НароднојскупштиниРепубликеСрбије).
Поредтогаполитичкепартијенационалнихмањиначиневе
ћинууструктураманационалнихсаветазанационалнема
њине,пасамимтимимајувеликуулогуупроцесуинтегра
ције.Другадимензијасеодносинањиховуулогууспрово
ђењуинтегративнемањинскеполитикекрозорганелокалне
самоуправеучијемрадуучествују.

Савети за националнемањине имају изузетно значај
нуулогуупроцесуинтеграцијенационалнихмањина,јерје
основнанадлежностовихинституцијаспровођењезагаран
тованихправауобластикултурнеаутономије,каоирепре
зентовањеинтересанационалнемањинеуобластиоствари
вањаколективнихправаито:правонаобразовање,правона
службенуупотребујезикаиписма,правонаинформисањеи
културнаправа.Институцијасаветазанационалнемањине
ушлајепрвипутусрпскозаконодавстводоношењемЗакона
озаштитиправаислободанационалнихмањина2002.годи
не.Међутим,тајзаконнијепрецизнодефинисаопитањакао
што су: начин избора националних савета, организациону
структуру,надлежностииначинфинансирања.Тапитања,
каоидефинисањенадлежностисавета,правносурегулиса
надоношењемЗаконаонационалнимсаветиманационалних
мањина 2009. године.38Оваинституција замишљена је као

38 Закондефинишеиуређује:а)надлежностисаветанационалнихмањинауче
тириобластикојаспадајуудоменколективнихправа:правонаобразовање,
правонаслужбенуупотребујезикаиписма,правонаинформисањеикул
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кровна организација, која ће представљати интересе цело
купнемањинске заједницеуобластикултурне аутономије,
односноонимпитањимакојасукључназаочувањеиденти
тетаиунапређењеправанационалнихмањина.

6.Моделипартиципације
представниканационалнихмањина

упроцесуодлучивања

Саветинационалнихмањинаједнасуоднајважнијих
институција за интеграцију националних мањина. Такође,
Саветипредстављајуобликконсултативногмеханизмаиди
ректнисупартнеридржавниминституцијамаприликомкре
ирања,алииспровођењамањинскеполитике.Стогајеизу
зетноважнодефинисатимоделепартиципацијепредставни
канационалнихмањинаупроцесуодлучивања.

Дефинисанасутриобликапартиципацијеуполитич
комодлучивању:консултације,заједничкодоношењеодлу
ка(codecisionmaking)исамосталнодоношењеодлука(full
decision making).39 Процес консултација подразумева да се
представницимањинаконсултујуоко законаиодлукакоје
директноутичунаправомањина.Манаовогмоделајеуто
мештоодлукекојеседонесуудијалогусамањинаманису
обавезујуће. Заједничко доношење одлука подразумева да
постојиполитичкапартиципацијамањинананивоувладеи
парламента.Овајмоделјезадовољавајућкадаговоримоопо
литичкојрепрезентацији,алинеикадаговоримоополитич
комодлучивању.Применаовогмоделаупраксијепоказала
дасегласмањинскихпредставникачестоигноришезбогњи
ховеограниченепартиципацијеупроцесуполитичкогодлу
чивања.Самосталнодоношењеодлукаподразумевадапред
ставницинационалнихмањинаимајумогућностдоношења
самосталних одлука.Овде је битно нагласити да се модел

турна права; б) начин избора националних савета и организациона питања
(изборорганауоквирусаветаиделокруградатихоргана);ц)начинифинан
сирањаовеинституције;д)односесаосталимдржавниморганима,органима
аутономнихпокрајинаилокалнесамоуправе,Закононационалнимсаветима
националнихмањина,СлужбенигласникРепубликеСрбије,број72/2009.

39 Introduction:FlorianBieber,„Minorityparticipationandpoliticalparties“,in:Flo
rianBieber (ed.)PoliticalParties andMinorityParticipation, Skopje:Friedrich
EbertStiftungofficeMacedonia,2008,p.8.
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самосталногодлучивања,премапрепоруципристалицаовог
модела,требапримењиватиуодлукамакоједиректноутичу
нанационалнемањине.Примеритаквиходлукасупитања
употребејезиканационалнихмањина.40

У правној и политичкој пракси РепубликеСрбије са
вети за националне мањине доносе самостално одлуке о
онимпитањимакојесуодсуштинскогзначајазанационалне
мањине, али суипакнајчешћимоделиодлучивањадавање
мишљења,односноконсултацијеилизаједничкодоношење
одлука,којепретпостављадавањесагласностисаветанаод
лукедржавнихоргана.

7.Секторскеполитике
умултиетничкимсрединама

„Политику мултикултуралности“, под којом се под
разумева скупмера, активности,инструменатаинституци
ја које се старају омеђунационалним односима у земљии
остваривању индивидуалних и колективних права нацио
налнихмањина,водидржава.Држава,прекосвојихоргана,
осмишљаваиспроводијавнеполитике.41ИакојеУставомРе
публикеСрбијегарантованасамоуправанационалнихмањи
наипризнатасуколективнаправауобластимаважнимза
очување њиховог етнокултурног идентитета (образовање,
култура,информисање), јошувекнемавеликогнапреткау
побољшањуположајанационалнихмањина.Проблемјесва
какоуначинуизборамањинскихсамоуправа,будућидасе
бирајуискључивонанационалномнивоу.Радиостварењана
самоуправуу култури, образовању, обавештавању,припад
ницинационалнихмањинамогуизабратисвојенационалне
савете,ускладусазаконом.ЛогикаЗаконаонационалним
саветимаидржавногодносапремамултикултуралности је

40 Introduction:FlorianBieber,„Minorityparticipationandpoliticalparties“,in:Flo
rianBieber (ed.)PoliticalParties andMinorityParticipation, Skopje:Friedrich
EbertStiftungofficeMacedonia,2008,andJosephMarko,EffectiveParticipation
ofNationalMinorities.ACommentonConceptual,LegalandEmpericalProblems.
CommitteeofExpertsonIssuesRelatingtotheProtectionofNationalMinorities,
Strasbourg:DHMIN(2006)014.

41 ГоранБашић,МаријанаПајванчић,Од сегрегативне ка интегративној по
литицимултукултуралности,Центар заистраживањеетницитета,Београд,
2015,стр.131.
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у томе да се призната права припадника националнихма
њина остварују искључиво преко мањинске самоуправе.42 
Законолокалнојсамоуправиподразумеваоснивањесавета
замеђунационалнеодносе,каосамосталнораднотело,који
разматрапитањаостваривања,заштитеиунапређивањана
ционалнеравноправности, које чинепредставници српског
народаинационалнихмањина,унационалномешовитимје
диницамалокалнесамоуправе.43

Непосредно учешће грађана у остваривању права је
условдемократије.Самоуправаиаутономијасуоблицико
јитребадаомогућавајуипоспешујудиректноиделотворно
учешћеграђанауодлучивању,управљањуизаштитијавних
добараиинтересимазбогкојихсупризнате.44Децентрали
зацијамањинскихсамоуправајенеопходнаионаомогућава
каконепосредноучешћеприпадниканационалнихмањинау
њиховомраду,такоиквалитетнијемогућностизаочување
идентитета националних мањина. Децентрализован модел
остваривања права на самоуправу и „културну аутономи
ју“националнихмањинаупућујенаинтегративниприступ
мултиетничности,поспешује сарадњулокалнихмањина са
локалнимвластимаидоприносибољиминтеркултуралним
властима.Иакотоније једина јавнаполитикаукојојсеза
постављаулога грађанаувезисаостваривањемпризнатих
права,требарећидазбогприродемултиетичностиуСрби
ји,различитихпотребанационалнихмањина,занемаривање
чињеницедасуграђанимаправанепосреднодоступнапред
стављаозбиљаннедостатакувладавиниправа.

У Србији, област образовања, посматрана у целини,
претежнојеподељенаизмеђуРепублике,Аутономнепокра
јинеијединицалокалнесамоуправе,алиузависностиодпо
сматраногнивоаобразовања,зависиивећиилимањистепен
надлежностиипослованаодређеним„нивоима“.Можесеза
пазитидаурасподелинадлежностиипословаизмеђуразли

42 Закононационалнимсаветиманационалнихмањина,СлужбенигласникРе
публикеСрбије,број72/2009,20/2014одлукаУСи55/2014.

43 Закон о локалној самоуправи, Службени гласник Републике Србије, број
129/2007,члан98.

44 ГоранБашић,МаријанаПајванчић,Од сегрегативне ка интегративној по
литицимултукултуралности,Центар заистраживањеетницитета,Београд,
2015,стр.138.
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читихнивоавластијединицелокалнесамоуправеимајузна
чајнаовлашћењананижимнивоимаобразовања(пресвега
упредшколском,аделимичноиуосновном).Поредформи
рањаосновнихшкола,иобезбеђивањасредставазарадових
установаизбуџетазаустановекојеоснивају,јединицелокал
несамоуправедоносеиактомрежишколскихустанова(на
основукритеријумакојиутврђујецентралнинивоВлада)уз
сагласностминистарстванадлежногзапословеобразовања.
Унационалномешовитимсрединама,актомрежиустанова
јединицелокалнихсамоуправадоносисеузмишљењесаве
тазанационалнемањине.Областкултуретакођејеупосто
јећемправномоквирууРепублициСрбијиподељенаизмеђу
РепубликеСрбије,аутономнепокрајинеијединицалокалне
самоуправе.45Одређене надлежности и најопштије послове
у области културе које обављају јединице локалне самоу
правесу:старањеозадовољењупотребаграђанауобласти
културе,односноуређењепитањаодпокрајинскогзначајау
областикултуре;оснивањеустановаиорганизацијауобла
стикултуреиобезбеђивањефинансирањаисуфинансирања
програмаипројекатауобластикултуре.

Децентрализацијауовимобластима,будућидасувео
маважнезамултиетничкесредине,објективнозначиисвоје
врснудерегулацију,јердржаваусвајаоквире(законеидруге
прописе),асамеопштине,гдепостојеразличитемањинске
заједнице,прилагођавајусепотребамаидетаљнијеуређују
овепроцесе.Утомсмислу,посебнојеважнопитањекоорди
нације,креирањастратегијаобразовногикултурногразвоја
каоиизградњакапацитетаинституцијаиодрживостиброј
них културних програма и институција у мултиетничким
срединама.Основ за то је да се креирају стратегије у чију
израдуалииреализацијуби,пореддржаве,билеукључене
локалневласти,свебитнеобразовнеикултурнеинституци
је, цивилно друштво и грађани. Стратегија и план државе
требадаподразумеваувећојмериослањањенапотребесвих

45 УставРепубликеСрбије,СлужбенигласникРепубликеСрбије,број98/06,За
конокултури,„СлужбенигласникРепубликеСрбије“број72/09;Законоло
калнојсамоуправи,СлужбенигласникРепубликеСрбије,број129/07,Закон
оутврђивањунадлежностиАПВ,СлужбенигласникРепубликеСрбије,број
99/09,67/12ОдУС.
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грађанаијединицалокалнихсамоуправа,игдебимултиет
ничносттребалодабудеутканаујавнеполитикекојимасе
јачајувезеизмеђуразличитихкултураиетницитета.46

8.Децентрализацијакаошанса
заинтегративнумањинскуполитику

Мањинску политику у Србији  дефинисали смо као
сегрегативни мултикултурализам. Постоји широк сет ма
њинскихправа гарантованихзаконом (индивидуалнаико
лективнаправа)иразвијенисуимеханизмизаспровођење
тихправа,алитаполитиканиједовеладоповећањаинтер
акцијеизмеђувећинеимањине,ичакјеумањиластепенин
теграцијенационалнихмањинауодносунапериодиздоба
комунистичкевладавине.Утисакједајецеоконцептмањин
скеполитикерезултатполитичкихкалкулацијаидоговора
неколицине партијских вођа већине и мањине, а не резул
татширокогдруштвеногконсензуса.Цеоконцептмањинске
политикепостављенјена„сегрегативнојпарадигмиукојој
суглавнеидејеводиљеетничкатолеранцијаитрпељивост,
амултиетничностсепоимакаостањезбогкојегниконије
превишесрећан.“47Највећуодговорностзаовостањесноси
већина,јеронапоседујенајвећуполитичкумоћ,алинипред
ставницинационалнихмањинанисуослобођениодговорно
сти.УСрбијиинтересенационалнихмањинапредстављају
мањинскеполитичкепартије,путемкојихмањинеостварују
право на политичко представљањеи оне су главни актери
политичкеинтеграције,исаветинационалнихмањина,пу
темкојихмањинеостварују својаправонакултурнуауто
номију, и ониби требалодаимају главнуулогуупроцесу
друштвенеинтеграције.

Не можемо да се не запитамо зашто је, упркос свим
овиммерамаиправима,Србија и даље етничкиподељено
друштво?Постоједваузрокаоваквогстања.Првијетошто
владајуће структуре никада нису исказале отворену наме
ру да промовишу мањинска права и мултиетничност, ни

46 ГоранБашић,МаријанаПајванчић,Од сегрегативне ка интегративној по
литицимултукултуралности,Центар заистраживањеетницитета,Београд,
2015,стр.135.

47 Ибид.,стр.133.
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ти су преузеле неопходнемере за спровођење интегратив
немањинскеполитике.Морамоистаћида је великипомак
направљенувезисанормативнимположајемиполитичком
интеграцијомнационалнихмањина.Међутим,није сеоти
шло даље од тога.И даље је остала велика празнина због
непостојања адекватне стратегије мањинске политике која
би заокружила правноинситуционални оквир мањинских
праваислобода.48Друго,цеопроцескреирањамањинскепо
литикенијебиодовољнотранспарентаннипартиципативан,
уследцентрализованостисистемаи,каорезултат,имамосе
грегацијунационалнихмањина.Поштојесистемзатворени
централизован,политичкестранкенационалнихмањинасу
концептмањинскесамоуправесхватилекаополитичкопоље
укомећеонемоћидаостваресвојеполитичкеамбиције,аса
ветесуискористилекаомеханизамзапромовисањесопстве
нихинтереса.Представницивластивиделисушансудакроз
политичкуинтеграцијупацификујунационалнемањинета
коштоћесезадовољитиинтересиполитичкихелитанацио
налнихмањина,пружањемшанседапостанудеовладајуће
структуреиучествујууподелиполитичког„плена.“Поред
тога,националнемањинеуСрбијисусеувекделиленаоне
мањеиливишелојалнеизависноодстепенателојалности
добијалисуивећидеополитичкогплена.Мањинскаполи
тика уСрбији јецентрализованаиподпревеликимутица
јемполитичкихпартија,какомањинских,такоивећинских.
Утицајграђанаизредованационалнихмањинанакреирање
мањинскеполитикезавршавасеоногмоментакадаизаберу
својесаветеилипредставникеупарламенту,уследцентра
лизованости системаинепостојањаинституционалнихме
ханизамадазначајнијеутичунаодлукекоједоносиовотело.

Успешна мањинска политика мора бити у складу са
принципимаинтеграције и децентрализације инеможе се
заснивати само на политичким калкулацијама и контроли
политичких лидера националних мањина.Претпоставка је

48 Стратегијамањинскеполитикеморабитипланскиакт,утврђенимподручјима
деловања,наведенскупконкретнихмераиактивности,дефинисанеобавезе
иовлашћења,задатакаиприоритета,роковаифинансијскихтрошкова.Илија
Вујачић,„ДесетгодинановемањинскеполитикеуСрбији“,Политичками
сао,вол.49,бр.2,липањ,2012,стр.162.Доступнопреко:http://hrcak.srce.hr/
index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=126141 (Приступљено 1. јула 2015.
године).
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даће заинтересованостполитичких странаканационалних
мањина заостваривањеинтересапреконационалнихсаве
таослабитиуколикоимсеомогућидатеинтересеиспољеу
политичкомживоту,отварањемполитичкогпроцеса.Међу
тим,смањењеутицајаполитичкихпартијаможесепостићи
децентрализацијоммањинскихсамоуправатј.националних
савета.Овајмоделподразумеваизборлокалнихмањинских
самоуправа,којибиомогућионепосредноучешћеграђанау
остваривањуправа,што јеусловзаразвијањедемократије.
Ауториовогмоделакаоњеговенајвећепредностинаводе:ве
ћупартиципацијуграђана,смањенутицајполитичкихпар
тијанаовајпроцес,повећанистепенсарадњеизмеђуоргана
локалнесамоуправеилокалногнационалногсавета,креира
њеиприлагођавањемањинскеполитикеускладусаприли
камаулокалнојзаједници,већудоступностправабројчано
мањиметничкимзаједницама.49 

Овајприступјестедобариможедонетивеликинапре
дакинтеграцији,ализањеговуреализацијупотребноједасе
уизвеснојмеридецентрализујеицеоапаратдржавнеупра
ве,усупротномоворешењенијеправедноинећебитини
успешно.Овајмоделнећебитиуспешануколикосенепове
ћајунадлежностии овлашћењалокалних самоуправа, а то
подразумевадецентрализацијуполитичкогсистема.Исами
ауториовогмоделанаглашавајудазањеговуприменутре
нутнонепостојениинституционалнепретпоставкениин
фраструктура.50 

ДржаваСрбијаморададонесеодлукукаквумањинску
политикужелидаводи,далићесезадовољитиодржавањем
statusaquo,илићепреузетиодговорностиостваритикорак
напред у процесу интеграције и креиратимањинску поли
тикукојаћебитирезултатдруштвеногконсензусамањине
ивећине.Топодразумеваодустајањеполитичкихпартијаод
свеопштеконтролеовогпроцесаиотварањепроцесапрема
грађанима,штосеможепостићијединодецентрализацијом
политичкогиуправногсистема.

49 Концептлокалнихмањинскихсамоуправаједетаљноописану:ГоранБашић,
МаријанаПајванчић,Одсегрегативнекаинтегративнојполитицимултукул
туралности,Центарзаистраживањеетницитета,Београд,2015,стр.131149.

50 Ибид.,стр.142.
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KsenijaMarkovic,AndrijanaJovanovic

NEWAPPROACHESTOTHEMINORITY
QUESTION:DECENTRALIZATION

ANDETHNICMINORITIES
THECASEOFSERBIA

Resume

Everysociety/countrywithresidingnationalminorities is
facedwith thedilemmahow these“special” social groupsare
incorporated in the wider community. Integration through the
processofdecentralization isoneway, since it strengthens the
democraticstructureofthesociety,protectsminoritiesandenco
uragescivilparticipation,creatingapositiveidentificationofthe
citizenswiththesociety.Theintegrationprocessinthisworkwill
beconsideredfromthepointofjustice,wheretheobjectiveofthe
integrationisachievingalegalequalitybetweennationalminori
tiesandthemajority,orthereductionofthesupremacyofthema
jority.Anessentialprerequisiteforsuccessfulpolicyofminority
integrationispreventionofconflictescalationbetweendifferent
ethnicgroups.Theintegrationprocessisbasedonrespectforthe
principles of tolerance and interaction. Integration policy sho
uldbringtogethertheinterestsofthemajorityandminority,and
createasenseofbelongingtoacommonsociety,andthusreduce
the risk of segregation of ethnic communities, especially those
thataregeographicallyconcentrated.Successfulminoritypolicy
mustbeinaccordancewiththeprinciplesofintegrationandde
centralization,andcannotbebasedonlyonpoliticalcalculations
betweenpoliticalleadersofmajorityandminority.Alsoinfluen
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ceofpoliticalleadersofnationalminoritiesonworkofNational
Councilsmustbereduced.Theassumptionisthattheinterestof
theminoritypartiesfortherealizationofinterestsovernational
councilsweakensiftheyareallowedtoexpresstheirinterestsin
politicallife,byopeningthepoliticalprocess.However,reducing
theinfluenceofpoliticalpartiescanbeachievedthroughdecen
tralizationofpoliticalprocess in total,and throughdecentrali
zationoflocalselfgovernmentandminoritygovernmentsNati
onalCouncils.Thismodelimpliestheelectionoflocalminority
selfgovernments,whichwouldallow fordirectparticipationof
citizensinexercisingtheirright,asaconditionforthedevelop
mentofdemocracy.Thedecentralizationprocess,asaprocess
andprincipleoforganizationanddistributionofpowersisclo
selylinkedtotheprincipleofdemocracyanddemocraticvalues,
andthemostmoderndemocracieshasadopteddecentralization
asacrucialorganizationalprinciple,especiallyinsuchcomplex
matters.Inadditiontoencouragingandimprovingtheefficiency
of the political and economic processes in the society and the
state,decentralizationhasapositiveandintensifyingeffectinall
localcommunities,theidentityofcitizensandtheiridentification
with thevalues, interestsandprocesses in the localcommunity
andthebroadercommunity,ontheotherside.Inshort,decentra
lizationstrengthensthedemocraticstructureofsociety,protects
minorities and fostering civil participation, creating a positive
identificationof thecitizenswith thesociety,andthesociety in
which it is implemented consistently showamuch higher level
ofstabilitycomparedtotheonewherethecentralgovernmentis
crucial,oralmosttheonlyinstanceofdecisionmaking.
Keywords:nationalminorities,integration,decentralization,mi

norityrights,minoritypolicyintheRepublicofSer
bia.

 Овајрадјепримљен5.јуна2015.годинеаприхваћензаштампунасастанку
Редакције28.августа2015.године.
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 Да рио О. Кр шић*

УТИЦАЈОСЕЋАЊАСТРАХАНА 
НАСИЛНОПОНАШАЊЕСУБЈЕКАТА

МЕЂУНАРОДНИХОДНОСА

Сажетак

Урадусеразматраутицајосећањастраха,примарне
људскеемоцијеиглавногделаинстинктазасамоодржање,
нанасилнопонашањеумеђународнимодносима,изаспекта
психолошко-инстинктивистичких и реалистичких теорија
међународниходноса.Теблискешколевећдеценијаматрпе
критикезбогставадајепонашањенародаидржаванеодво-
јивоодљудскеприроде.Стомконстатацијомслажусемно-
гиуваженистручњацизамеђународнеодносе,одкојихнеки
сматрајудајеосећањестрахаосновниилиједанодважни-
јихузрокамеђународнихсукоба.Њиховастајалиштаиде-
финициједопуњујусеуовомрадурезултатимасавремених
истраживањаизобластисоцијалнепсихологије,неурофизи-
ологијеигенетике.Скрећесепажњанаурођенукорелацију
осећањастрахаиосећањамржње,којаутичунаформира-
њечовекакаонасилногбића,збогчегаонизграђујеисистеме
склоненасиљу.Уочаваседаодређенеекономске,религијске,
географске,културолошке,идеолошкеидругеразличитости
измеђународа,иницирајупојавумеђусобногнеповерења,ко-
ренанетрпељивостиинасилногпонашања.Процесодосе-
ћањастрахадонасилногпонашањадржава,појашњавасе
психолошкиммоделом„фобоцентричнепетље“,којисеса-
стоји од двамодела„кружне емоционалне реакције“, спо-



ДариоО.Кршић УТИЦАЈОСЕЋАЊАСТРАХА...

152

јена уфобичној „стимулусној ситуацији“.Истиммоделом
илуструјусеузроциипоследицесрпско-хрватскихстрахова
инетрпељивости(србофобијаикроатофобија),којисуини-
циралиграђанскиратуХрватској.
Кључнеречи:страх,мржња,агресија,насиље,кружнаемо-

ционалнареакција,фобоцентричнапетља,ср-
бофобија,кроатофобија.

1.Утицајосећањастраха
нанасилнопонашањечовека

Страхсеупсихологијисматра„негативномемоцијом“,
којаподстиченаразмишљање,учиопретњи,њенојприроди
иусловимаукојимасепојављује,каоиодговарајућимстра
тегијамазањенопревазилажење,1постајућисаставниинај
битнијидеоинстинктазасамоодржање.Јављасекаореакци
јанаситуацијукојусубјекатоцениопасном,тј.кадапроцени
дајеугроженанекањеговавредност,аишчезавакаданеста
неиситуацијакоја јеоцењенапретећом.Страходсмрти–
коренсвихстрахова, који јеопседаочовека збогнеизвесне
будућности(поштојебиоизразитофизичкислабиспорупо
ређењусдругимбићима),усмериогајеупотрагуза„моћи“.
Адлер(AlfredAdler)јеувезитогаказао:„Крупнозначењеу
животуљудиимастрах.(...)Оноштосеуњемуогледајесте
прастрахсвихживихбића.Нарочитоуљудиимаонсвојуз-
рокуњиховојопштојнесигурностипремаприроди.(...)Онје
човекупостаонајмоћнијесредстводаовладаоколиномили
дајојсеуклони.“2СличнојетврдиоиФром(ErichFromm),
покојемјечовекизгубио„хармонијусприродом“,теодро
ђењапостаонајбеспомоћнијиодсвихживотињаистогаму
јенеопходназаштита.3Ранк(OttoRank)јеотишаојошдаље,
домислившида„убијање,жртвовањедругих,смањујестрах
одсмртиега“.4Веровао једасеособаоткупљујеодказне
смрти, од сопственог убиства, кроз смртдругог човека. За
Ничеа(FriedrichW.Nietszche)страхје„мајкаморала“,тека

1 MariaMiceli&CristianoCastelfranchi,Expectancy&Emotion,OxfordUniversity
Press,2015,стр.131.

2 АлфредАдлер,Познавањечовека,Матицасрпска,НовиСад/Просвета,Бео
град,1984,стр.266268.

3 ЕрихФром,Здраводруштво,Рад,Београд,1983,стр.48.
4 ЉубомирЕрић,Страходсмрти,Просвета,Ниш,2001,стр.186.
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дабичовекбиокадардаодстраниразлогсвогастраховања,
одстраниобииморал,чимељудисамисебивишенебибили
потребни,5алијеподсећаодауправо„сметенаистрашљива
бићалакопостајуубице“.6Гловер(EdwardGlover),енглески
медицинскипсихолог, тврдио једавеликдеоенергијекоји
подстичеорганизацијумира,имапотпуноистиизворкаои
енергијакојапокрећерат.Мржња,поњему,неуказујесамо
наагресивнетенденције,већсеможекориститиикаозашти
таодунутрашњеанксиозности.7МониКерли(RogerMoney
Kirle)домислиоје„паранојачкутеоријуагресије“.Поњему,
одрастајући, дете овладава страховима у својој игри, чиме
плашљивост замењује агресивношћу.Када сасвим одрасте,
нећебезразлогасумњатиусвојеиностранесуседе,алиако
муонизапрете,можедапреувеличаопасностиусвоји„ма
ничнуодбрану“.8

Научницисматрајудаселимбичкисистем,укојемдо
лази до осећајног искуства, код сисара развио веома рано,
поштојеодговоранзапојавустраха,агресивногпонашања,
гладиисексуалнежеље.9Такође,неурофизиолозисудоказа
лидаамигдалеучествујуунеуралнојобрадиподатакавеза
нихзаосећањестраха.10Кливер(HeinrichKlüver),је1934.го
динеизвеопознатиекспериментнарезусмајмунима,вучи
цама,дивљиммачкамаипацовима,уклањајућиимамигдеа
ле,штојетеживотињетоликопреобразило,дасуизгубиле
својуспособностзаагресивнеисиловитереакције,чакипод
снажном провокацијом.11 Потпуно исте манифестације де
шавалесусеиљудима,којимабиуследнекенезгодеамигда
лебилеоштећене,илибидотогадошлотокомелектричних
стимулација, или при неурохируршким захватима. Уз не

5 ФридрихНиче,Сонестранедобраизла,Графос,Беобрад,1980,стр.115116.
6 FriedrichW.Nietszche,Osvit,IRORad,Beograd,1982,стр.105.
7 Збирка психоаналитичких есеја: Психоанализа и рат, Норвешко лекарско

друштво/Комитетзаљудскаправа,Београд,2001,стр.44.
8 Исто,стр.55.
9 CarolTurkington,TheEncyclopediaoftheBrainandBrainDisorders,FactsOn

File,NewYork,2002,стр.165.
10 „Стогасу,дакле,сваовапроучавањапотврдатогадаамигдалеимајукључ-

нуулогуупрепознавањуиреаговањунапретећеситуације.“ (Видети:J.S.
Morris,K.J.Fristоn,C.Büchel,C.D.Frith,A.W.Young,A.J.Calder,R.J.Dolan,
„Aneuromodulatoryroleforthehumanamygdalainprocessingemotionalfacial
expressions“,Brain,OxfordUniversityPress,Vol.121,1998,стр.47.).

11 ErichFromm,Anatomijaljudskedestruktivnosti,Naprijed,Zagreb,1975,стр.104.
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препознавањеосећајногизразалицадругихљуди,кодњихје
преовладавалоиодсуствострахаиагресије.Клиничкаиску
стваданасјасноуказујунаглавнуулогуамигдалауосећању
страха,љутњеиагресивности,чимеонепостајунеурофизи
олошкимдоказомонепосреднојповезаностиосећањастраха
санасилнимпонашањем–онесу„средишњиемоционални
рачунармозга”.12 Уистраживањеагресијеукључилисусе
и стручњацииз области генетике.Тако, да би се разумела
нервнаколакојаучествујууагресивномпонашању,анализи
ранојеиспољавањетзв.„веомаранихгена“,дабисеоткри
ле области мозга које се активирају приликом агресивних
дела.13КраљевскиколеџуЛондону,објавиоје2002.године
студијукојаповезујенизакнивопримарногензимаМАО-А 
(моноаминскаоксидазаА)саантисоцијалнимпонашањем.14 
Већ2004.годинеМАО-Ајеодстранеамеричкихистражива
чаназвани„ратничкимгеном“,збогповезаностисаповећа
нимимпулсомагресивногпонашања.Занимљивојеитода
су субјекти са ниском активношћуМАО-А ималии значај
носмањениволуменамигдала.15Једнаодстудијајеималаза
циљистраживањедоприносаполиморфизамаприказаниху
умереномпреносудвагенакојаучествујуусеротонергетској
неуротрансмисијиуразвојунасиља.Најзанимљивијизакљу
чак истраживања гласио је: ефекат интеракције окружења
удетињствуитзв.„5HТТгенотипа“нанасилнопонашање,
утврђенунепријатељскомокружењутокомдетињства,ути
цаојенанасиљекојесеиспољавалотекукаснијемраздобљу
живота,акосупостојалеикраткеалеле.16

12 MilošJudaš,IvicaKostović,Temeljineuroznanosti,MD,Zagreb,1997,стр.404.
13 KlausA.Miczek,AndreasMeyerLindenberg,NeuroscienceofAggression,Sprin

gerVerlag,Berlin,2014,стр.11.
14 Randy J. Nelson, Biology of Agression, Oxford University Press, Oxford/New

York,2006,стр.126.
15 Larry J. Siever, „NeurobiologyofAggression andViolence“,TheAmerican Jo-

urnalOfPsychiatry,AmericanPsychiatricAssociation,Volume165,Number4,
2008,стр.436.

16 ReifA.,RoslerM.,FreitagC.M.,SchneiderM.,EujenA.,KisslingC.,WenzlerD.,
JacobC.P.,RetzJungingerP.,ThomeJ.,LeschK.P.,RetzW.,„Natureandnurture
predisposetoviolentbehavior:serotonergicgenesandadversechildhoodenviron
ment“,Neuropsychopharmacology,ClinicalandMolecularPsychobiology,Depart
mentofPsychiatryandPsychotherapy,UniversityofWürzburg,No.32,2007,стр.
2375.
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2.Утицајосећањастрахаимржње
нанасилнопонашањедржава

Главнапсихолошкаразликаизмеђумасеипојединцаје
у томе, каошто је давно уочиоГиставЛ’ Бон (Gustave Le
Bon),дамасапознајесамоједноставнаипретеранаосећања,
заразликуодсложенијегпсихолошкогсклопаљудскеинди
видуе.17АмеричкибригаднигенералЕлтинг(LeRoyEltinge),
пионирсавременевојнепсихологије,уочиоједаосећањаи
идејеособаугомилиимајуистисмер,алидањиховапоједи
начнасвестнестаје,тедасествара„колективниум“,којије
пролазан, али поседује јасно одређене одлике.18Душевним
феноменимаумасибавиосезачетникнеурохирургије,Вил
фредТротер(WilfredTrotter),којијеразматраомогућностда
учовекупостоји„инстинктстада“(gregariousness).Зањега
је друштвеностфеномен одизузетног биолошког значаја и
каотакаввероватноодговоранзанастанакважнегрупеин
стинктивнихнагона.19ПознатајеФројдовааналогија„стад
ности“ са „вишећеличношћу“, којом је она манифесација
„из-либида-проистичућесклоностисвихистоврснихживих
бићадасездружујуусвеобухватнијејединице“.20Тротерје
репресијутражиоу„инстинктустада“,докјеФројдовапси
хоанализаистуоткрилау„егу“.Појавуратамеђународима
заТротерајеозначавалоочигледноиспољавањедруштвеног
инстинкта,којеудругимситуацијаматешкопримећујемо.21

Социјална психологија потврђује постојање афилија
тивности или „афилијативног мотива“ код човека, који се
манифестујењеговомтежњомдабудезаједносдругимосо
бамаидасесањимаудружује.Афилијативностсеповезу
јесастрахом–већиинтензитетстрахаповећаваинтензитет

17 GustaveLeBon,PsychologiederMassen,AlfredKrönerVerlag,Stuttgart,1951,
стр.38.

18 LeRoy Eltinge,Psychology ofWar,Army Serbice School Press, Forth Leaven
worth,Kansas,1918,стр.18.

19 WilfredTrotter,InstinctsoftheHerdinPeaceandWar,T.FisherUnwin,London,
1924,стр.20.

20 СигмундФројд,Психологијамасеианализаега:Изабранисписи,Анима/Фе
дон,Београд,2006,стр.182.

21 WilfredTrotter,InstinctsoftheHerdinPeaceandWar,н.д,стр.139.
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мотива за удруживањем.22 Британски социјални психолог
Таџфел(HenriTajfel),ауторкојисемождаинајчешћепоми
њеуновијојлитературивезанојзатемесоцијалногиденти
тета,закључиоједасељудиидентификујусагрупамакако
бинаметнулиструктуруудотадапотпунонесигурнимокол
ностима.23ПремаЛоренцу(KonradLorenz),заступнику„хи
драуличкогмоделаагресије“,насиље„долазиизнутра“,тако
дачовекнеучидабудеагресиван,већјетодеоњеговепри
роде.Биојепесимистапопитањумогућностинаукедареши
проблемагресивности:„Наукареткокададоводидодрама-
тичнихпроменаутокуисторијеосим,природно,усмислу
уништења,јерјесувишелакозлоупотребитиснагу.“24

Савремени социјални психолози – Гринберг (Jeff
Greenberg) Шелдон (Solomon Sheldon), Пишчински (Tom
Pyszczynski) и други, тврде да је целокупно људско пона
шањемотивисано „страхом од смртности“ (тзв. „терорме
наџменттеорија“:TerrorManagementTheory).Токомсвојих
експерименатаприметилисудауситуацијамакадасуугро
жени,људи показују већу тенденцију везивања за групу и
групнеидентификације.25 

Људске индивидуе, вођене страхом формирају зајед
нице унутар којих одређују заједничке норме, интересе и
вредности,начемудаљеизграђујуинституцијекојеслуже
за управљање, координацију и легитимност вршења зајед
ничкихакција,штојесвеподређеноједномциљу–повећању
моћидруштва,односноповећањубезбедности.Занимљиваје
особинастраха,дауврлократкомвременуможепопримити
особинетипичне занекуепидемију,штосеназива„колек
тивномпаником“.СличнојеприметиоиФројд,објашњава
јућидастрахумасиможедапорастедоогромнихразмера

22 НиколаРот,Основисоцијалнепсихологије,Заводзауџбеникеинаставнасред
ства,Београд,1989,стр.240243.

23 WilliamPeterRobinson,SocialGroupsandIdentities:DevelopingTheLegacyof
HenriTajfel,Routledge,Oxford,1996,стр.73.

24 КонрадЛоренц,Оагресивности,ВукКараџић,Београд,1970,стр.200.
25 Greenberg, Jeff;Solomon,Sheldon;Pyszczynski,Tom;Rosenblatt,Abram;Bur

ling,John;Lyon,Deborah;Simon,Linda;Pinel,Elizabeth,„Whydopeopleneed
selfesteem?Convergingevidencethatselfesteemservesananxietybufferingfun
ction.“,JournalofPersonalityandSocialPsychology,AmericanPsychologicalAs
sociation,Vol63.(6),1992,стр.913922.
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услединдукције(заразе).26Сматраоједајеагресивностједан
видиспољавања„нагонасмрти“,танатоса;дајератодређен
појмовимаправаимоћи,тедасесукобинтересаодпочет
каразвојацивилизацијеупринципуувекрешаваоприменом
силе.Крајњициљборбеједасепротивничкастранаспутаи
примораданапустисвојезахтевеипрестанедасепротиви.
То се најбоље остварује ако се противник убије, закључио
јеФројд,ањеговасудбинаћезастрашиватисвеонекојиби
следилињеговпример.ЗаФројдаратимаипозитивнестра
не, јерслужикаоприкладносредствозапостизањевечног
мира,поштојеустањудастворивеликецелинеунутарко
јих једна снажна централна сила онемогућава нове ратове.
Семтога,пишеон,ратјеиумериприроде,биолошкијеза
снованиоправданипрактичносенеможесеизбећи.27Ве
роватнонајстаријеисторијскоделоукојем јеописаноднос
емоције страха и насиљамеђу народима јесте Тукидидова
„ИсторијаПелопонеског рата“.У свом делу овај стратег је
казао:„Рат су започелиАтињани иПелопонежани прекр-
шивши тридесетогодишње примирје, које су склопили по-
слезаузећаЕубеје.(...)Најистинитијимузроком,аликојисе
најмање помиње, држим то, што су Атињани постајали
моћниизадавалистрахЛакедемонцима,теихнатералиу
рат.“28ИстраживањаЕдвардаГловерамождасујошзначај
нијазапсихологијумеђународниходноса,поштојеуочиода
сеунутрашњиљудскиподстицајипројектујунанекеспоља
шње,тј.да јенагонскинепријатељунутрашњиинепознат,
алисепројектујеунекогспољашњег.Тајпроцессматраоје
најстаријимменталниммеханизмом,којијекористанунео
дложнимситуацијама,алипоштопосебноснажноделујеу
већини групниходноса, веома јеопасан заопстанакциви
лизације.29Психоаналитичаризистограздобља,РоџерМо
ниКерли,подупираојетезудасунацијепаранојачкеједна
премадругој,па„свакауодбрамбениммерамасвојихсуседа
видисигурнупотврдусвојихстрахова“.30ЕрихФромјечове

26 СигмундФројд,Психологијамасеианализаега:Изабранисписи,Анима/Фе
дон,Београд,2006,стр.159.

27 ЉубомирЕрић,Страходсмрти,н.д,стр.228.
28 Тукидид,ПовијестПелопонескограта,Дерета,Београд,1991,стр.25.
29 Збиркапсихоаналитичкихесеја:Психоанализаират,н.д.,стр.45.
30 Онописујетокпаранојеизкојенастајерат:„Првосепобудистрах,ондамр-
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каописаокао„рођеногубицу“;бићекојемучичлановесвоје
врстеизчистогзадовољства.Водиосемишљудајеагресив
ностнајбољиначиндасечовекослободистрахова.31Према
ДејвидуХелду(DavidHeld),супарништвоизмеђудржаваод
увек јепокретала,несамоамбицијавладараиунутрашњи
или домаћи интереси, већ и сама структурамеђународног
система.Државесуморале,следећиинтерессопственебез
бедности,дасеприпремајузарат,„процескојијесампосеби
производионесигурносткоддругихдржава,којесутежиле
даодговоренаистиначин.“32Односно,државесусенаору
жавалеипостајалемилитаризоване,деломдабиобезбедиле
сопствену сигурност, али су тиме стварале страх код дру
гих,којесусепотомтакођенаоружавале,чимесесигурност
свихдржаваумањивала.Хелдовај„зачараникругузајамне
несигурности“назива„безбедносномдилемом“(„securitydi-
lema“), терминкоји јепрвиупотребиопрофесорЏонХерц
(JohnHerz),1950.године.Онеуралгичномјезгрубезбедносне
дилеме,размишљаојеиРобертЏервис(RobertJervis),про
фесорспољнеполитикенаУниверзитетуКолумбија.Усвојој
анализи,подназивом„Сарадњаподбезбедносномдилемом“,
одређујебезбедноснудилемукаоситуацијуукојојпоступци
помоћукојихједнадржавапокушавадаповећавластитубез
бедност,умањујупритомебезбедностдругих.33ХенриКи
синџер(HenryKissinger),промишљајућиопочецимаХлад
нограта,запажадасу„предрасуде,мржњаистрахосновни
узроцимеђународнихсукоба“.34РашДозије(RushW.Dozier)
изнеојеставдамржњаизвиреиздревногинстинктаопстан
ка.Мржња је, поњему, „агресивни обликнесвиђања“ који

жњакојагадржиподконтролом;номржњаочекујеодмаздуитимеповећа-
вастрахкојиморадасепотопијошвећоммржњомитакодаље.Систему
јепотребнаефективнамржња-мжњакојаможедасезадовољи-какоби
сеодржалауживоту.Акобимржњапосталанемоћна,претворилабисеу
хистеричнуузнемиреносткојачинињеннесвеснитемељ.“(Исто,стр.6372.).

31 „Кадасеособаможеослободитипасивногстањастрахаипочненападати,
нестајеболнаприродастраха“.(Видети:ErichFromm,Anatomijaljudskede-
struktivnosti,н.д,стр.24.)

32 Дејвид Хелд, Демократија и глобални поредак, Филип Вишњић, Београд,
1997,стр.72.

33 Robert Jervis, „CooperationUnder theSecurityDilemma“,World politics, John
HopkinsUniversityPress,Vol.30,Issue2,1978,стр.211.

34 ХенриКисинџер,Дипломатија,Књига2,Верзалпресс,Београд,1999, стр.
415.
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одражаваекстремниобликстраха.Међутим,уовомслучају
реакцијапојединцајетаквадасебори,уместобежи,штоје
упринципупрвареакцијанастрах.Стогаонсматрамржњу
„врстомфобијеодбеса“(angerphobia)35,којајеупрошлости
помоглаљудимадапредупредеопаснеситуације.Еминент
ни холандски психолози,Фрајда,Кајперс иШуре (NicoH.
Frijda, PeterKuipers, Elisabeth ter Schure), износе став да је
бекствореакцијанастрахинервозу.36Међутим,бекствопо
некадможебитиипоследицамржњеибеспомоћности.На
пример,људиуЗападномДарфурусубежалиодмногомоћ
нијихџанџавида,којисууништавалињиховаселаиубија
лиих.Тоштосубежали,незначидаизбеглинисумрзели
џанџавиде.УРуандипак,многиприпаднициплеменаТутси
иХутузамрзелисуједнидруге,посебнонаконгеноцидапо
чињеногодаприладојула1994,кадајеубијеноокомилион
људи.37 

Што се тиче теорија и дефиниција мржње психоло
шких и реалистичких теоретичара међународних односа,
онесу,иакоузајамноразличите,устваричестокомплемен
тарне.Прва група теорија припада теоријама нагона и ин
стинкта(Фројд,Лоренц),окојимајепонештореченоуделу
радакојивишеговориоосећањустраха.Потом,следетеори
јекојесепреклапајусатемом„зла“,односно„теоријемржње
којепотичуиззлихдела“.Некипакистраживачи,укључу
јућиХануАрент(HannahArendt)иСтенлиМилграма(Stan
leyMilgram), наглажавају важност „ситуационихфактора“.
Арентјетврдиладајевеликавероватноћа,дајеједнасасвим
обичнаособамогладасезатекнеуситуацијиукојојјемогла
дапостанеодговорназахладнокрвнаубиствавеликогброја

35 RushW.Dozier,Jr.,WhyWeHate,McGrawHillProfessional,NewYork,2003,
стр.19.

36 Frijda, Nico H.; Kuipers, Peter; ter Schure, Elisabeth, „Relations among emo
tion,appraisal,andemotionalactionreadiness“,JournalofPersonalityandSocial
Psychology,AmericanPsychologicalAssociation,Vol.57(2),Aug.1989,стр.212
228.

37 ЈеданодприпадникаплеменаХуту,учесниктихстравичнихдогађаја,изјавио
јеследеће:„Наравнодасмоихмрзели.Пландаихпоубијамојебиоспреман.
Тојебилаготоваствар.Мржњајебиладубокоусађена,такодасвакокоби
видеоприпадникаплеменаТутсибигаиубио.Тојеразлогзбогчегасмонапу-
стилисвоједомовеиотишлиизједногделаземљеудруги.“(Видети:Robert
J.Sternberg,KarinSternberg,TheNatureofHate,CambridgeUniveristyPress,
Cambridge,2008,стр.2.).
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људи.Такваситуацијамоглаједаизроди„злопонашање“.38 
„Експерименти покорности“ које је спровео Стенли Мил
грам, професор Универзитета Јеjл (Yale University), су до
неклеоправдалитврдњекојејеизнелаАрентова.Једнимод
најконтроверзнијихексперименатауисторији,којегјезапо
чеонетомнаконпочеткасуђењаАјхману(АdolfEichmann),
желеоједапронађеодговорзаштосуНемцибилитоликопо
корниизбогчегасунаносилиболипатњедругима,кадаим
јебилонаређенодатоураде.Оноштојебилоуочљивоупо
нашањуиспитаника,јестењиховпокушајдаигноришусвоју
жртвуифокусирајусенаводитељепројектаињеговеупуте.
Вероватносетодешавалозбогтогаштосупокушавалида
ублаже унутрашњу напетост, која је настајала очитовањем
болажртве.НаведнифеноменМилграмјеназвао„слагањем
саауторитетом“.ЕкспериметјеспроведенуАустралији,Јор
дану,ШпанијииНемачкој,гдесуљудиреаговалисличнокао
иупрвомизведеномексперименту.39Штауб(ErvinStaub)и
Баумајстер (Roy F. Baumeister) су промишљали о природи
злаињеговомодносусамасовнимубиствима,каоштосуона
почињенатокомхолокауста,геноцидунадЈерменима,„ауто
геноциду“КмерауКамбоџи,итд.ТакојеШтауб,професор
психологијенаУниверзитетуМасачусетс, нагласиокако је
случајгеноцидакојегсупочинилиТурцинадЈерменимавр
лозанимљивсастајалиштапроучавањакореназла,збогто
гаштоТурциникаданисупризналидасерадиогеноциду,
негоо„самоодбрани“.40ЕмоцијекојеШтаубповезујесмр
жњомсу:одбојност,бес,страхинепријатељство.Појаснио
јеиисторијскимпримеромколикомржњаможедабудеира
ционална,пачакисамодеструктивна–нацистинисужеле
лидаузимајукрвзаробљенихЈевреја,којаимјеиначебила
неопходназатрансфузију,збогстрахаодмогуће„контами
нације“.41 Баумајстер, професор психологије на Државном
универзитетуФлорида, на питање „шта је зло?“, наводећи
мишљењамногихаутора,закључуједа„намернонаношење

38 Исто,стр.2324.
39 StanleyMilgram, „Behavioral Study  ofObedience”,University of Toledo, De

partmentofPsychology,Интернет,http://homepages.utoledo.edu/mcaruso/social/
milgram.pdf,15/06/2014,стр.93100.

40 ErvinStaub,TheRootsofEvil,CambridgeUniversityPress,1989,стр.67.
41 Исто,стр.76.
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повреданекоме ко је недужани коне заслужује таквопо
нашање“,заправосачињавазло.Примећује,каоиШтаубна
примеруТурака,давећинаљудичијаседелаосуђујукаозла,
несматрајусвојаделазлим.Например,онимогусхватати
дананосеповредедругимљудимаилидаихексплоатишу,
алисматрајудасуњиховаделаоправдана,илидасужртве
заслужилетакаводнос.42 Теорије„моралногимператива“се
углавномодносенамасовнемасакре,абавесеподстицањем
убистава од стране „виших инстанци“.Вође и следбеници
могуиматиодређене сумњепопитању „моралногимпера
тива“,алионслужикаоуспешан„покличнаокупљање“,без
обзиранатокаквесумњеонигаје.Наиме,сведокследбени
циверују,вођемогубитибезбрижне.Представниковестру
је,РобертЗајонц(RobertBolesławZajonc),уочиојекаракте
ристике које су уобичајене замасакре.Између осталих, ту
спада„колективноподстрекивање“,токомкојегсеубицеме
ђусобнопровоцирајуиподстичуједандругогна„колективно
лудило“. Гомила испољава ефикасност која је појединцима
тешкодостижна.Масовнаубиства„других“представљајусе
каоморалнадужностониходкојихсетотражи(илиимсе
нареди)даизвршетаубиства.43 

3.Могућностприменемодела
„фобоцентричнепетље“упојашњавању

утицајастрахаимржње
нанасилнопонашањедржава

Свакоосећање,билооноиндивидуалноиликолектив
но,деојеједногсложеногкогнитивнофизиолошкобихејви
оралног склопа, који се у савременој психологији (теорији
трансакционеанализе)назива„кружномемоционалномре
акцијом“(удаљемтексту:КЕР).Поштотрансакционаана
лиза, као теорија личностии комуникације, настојидаоб
јединиискуствадругихтеорија,уовомрадунагласакјена
одређењуосећањастрахаимржњеизаспектатепсихолошке
школе, коју је, као теорију личности и комуникације, кра

42 RoyF.Baumeister,HumanEvil:TheMythicalandtheTrueCausesofViolence,
IDC Herzliya, Интернет, http://portal.idc.ac.il/en/symposium/hspsp/2010/docu
ments/21baumeister.pdf,03/05/2014,стр.2.

43 RobertJ.Sternberg,KarinSternberg,TheNatureofHate,н.д,стр.40.
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јем1950ихустановиоамеричкипсихијатарЕрикБерн(Eric
Berne). Реч је о реконструкцији догађаја који су довели до
самогосећањаикојисеприроднонастављајунасамоосећа
ње,условљавајућипонашање.КЕРмоделсеможеприказати
каонекаврста„ланца“,чијисукрајевиспојени,а„карике“су
мустимулуснаситуација→опажањестимулуснеситуације
→приписивањезначењастимулусу→приписивањезначаја
стимулусу→обрадазначајнихподатака→спремностнаде
ловање→мишљењеибирањепонашања→самопонашање,
тј.деловањеусмеренокастимулуснојситуацији.44Премдаје
КЕРмоделуданашњојпсихологијиипсихотерапијиприла
гођензапојашњавањенастајањаосећањаињиховогутицаја
на понашање појединца, могуће је, уз одређене модифика
ције,применитигаинапроучавање„колективногосећања“
и„колективногпонашања“субјекатамеђународниходноса.
ПочециоваквогразмишљањасежуувремеПлатонаињегове
аналогије„душеидржаве“–онупоређујечовекасадржавом
иговориочовекукаоодржавиумалом;идржаваидуша
састојесеодтритела.45Наиме,акосеуприродиможеприме
тити„колективнопонашање“организама,ондасеморагово
ритиио„колективнимосећањима“истих,поштосуосећања
уинтеракцијиспонашањем.Некиауторипомињутермине
каоштосу„колективнопамћење“,другипак„интелигенцију
роја“(SwarmIntellingence),аобапредстављајумогућубазуза
изучавањеодабираобрасцапонашањадржаваумеђународ
номсистему.„Интелигенцијароја“представљаметафорич
ки назив за слободно структурисане, динамичне накупине
„апстрактних честица“ у „апстрактним просторима“, које
показујуодређенаколективнасвојства.Традиционалнапси
холошкасхватањавидепојединцакаорелативноизолованог
„процесораинформација“,шточовекаописујекао„аутоном
ногмислиоца“који,зависноодпотребе,понекадконсултује
идругепојединце.Премаистраживачувештачкеинтелиген
ције,Милонасу (MarkMillonas), постоји пет начела „инте
лигенцијероја“:1)блискост(ројможедавршиједноставне
просторне и временске прорачуне), 2) могућност одговора
(ројможе да одговара на различите квалитативнефакторе

44 ЗоранМиливојевић,Емоције:психотерапијаиразумевањеемоција,н.д,стр.
37.

45 Платон,Држава,БИГЗ,Београд,2002,стр.261.
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изоколине),3)различитостодговора(активностиројанису
ограничене само на уске, устаљене „канале деловања“), 4)
стабилност(ројнемењасвојепонашањеприсвакојпромени
околине),5)адаптивност(ројморадапроменипонашањекад
јетоисплативо).46

Посматрајућипонашањаразличитих„система“,укљу
чујућиидржавне,примећујусеодлике„интелигенцијероја“,
којаутичена„адаптацију“системанапроменеуокружењу,
штопакдоказујеприсутностсвојеврсног„колективногума“.
АнтропологХертХофштеде(GeertHofstede),једаноднајути
цајнијих теоретичара и истраживача културалних комуни
кација,којинационалнукултурудефинишекао„ментални
програм“,допшутадаунекимдржавамамултиетичностмо
жеподразумеватипостојањевише„софтвераума“,алитако
ђеданегдеприпаднициразличитихзаједница(илирегиона)
унутарједнеземљемогудаделеисти„колективниментални
програм“.47Поњему,великавећинаљудиживиуколективи
стичкимдруштвимаукојима„интересигрупеимајуприо
ритетнадинтересимапојединаца“,гдељудиодмалихногу
„учедаразмишљајуосебикаооприпадницима‘ми’групе“,
којаимобичнонудизаштитуилиосећајсигурностиузаме
нузалојалност.48 

Осећањенекедржаве,којемби,премамоделуКЕР,по
четнакарикабиланекаугрожавајућастимулуснаситуација,
можедасепредставиовако:Држава„Х“(народкојијесачи
њава), збогколективног страхаод губитканеке вредности,
могаобидаизаберенасилнопонашањекаоначинзауклања
ње своје забринутости.Тоиницирамасовно осећање стра
ха (који сеобично трансформишеуосећањемржње)икод
нападнутестране„Y“,штоћеподстаћињенонасилнопона
шање.Узодбрамбеноагресивнопонашање,држава„Y“још
може да одабере и „бег“ од предмета угрожавања (државе
„X“),односнопотчињавањевољиугрожавајућесиле,илида

46 MarkMillonas,Swarms,phase transitions,andcollective intelligence,Research
Gate, Интернет, http://www.researchgate.net/publication/216301125_Swarms_
Phase_Transitions_and_Collective_Intelligence,20/06/2015.

47 ЗоранР.Ћирјаковић,„ПрименамоделадимензијанационалнихкултураХерта
ХофштедеауистраживањуполитичкогобрасцауСрбији:Постојилисофтвер
српскогполитичкогума?“,Националниинтерес,Институтзаполитичкесту
дије,Београд,бр.3/2013,стр.222.

48 Исто,стр.236.
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јојнародизбегне,штоводинестанкутедржаве(примерРе
публикеСрпскеКрајиненаконхрватскевојнеакције„Олу
ја“).Потомобрасцу,обестранеубрзосемогунаћиустању
рата,чијетрајањебизависилоодмноштвафактора(пресве
гаодасиметријемоћи),азавршилобисепобедомједнеод
учесница,илиобостранимисцрпљењемисклапањеммира.
Завршеткомрата,ланацнасилногпонашањанеморадабуде
заувекпрекинут,јерпораженастрана(илистранакојајена
било који начиннезадовољна претходнимисходом сукоба)
временомнагомилавасвојумоћ,сведоксенестекнууслови
зановивојниконфликт, у којемсеонанадапобеди.Исто
времено,пратећипонашањепораженедржаве,којаможеда
будеувремемираупривиднодобримодносимаспобеднич
комстраном,победниктакођеустрахуододмаздепокушава
даувећавластитумоћ.Читавпроцесналикујенеуротичном
„зачараномкругу“(„circulusvitiosus“)или„безбедноснојди
леми“.Њенотрајањезависиодмноштваспољнихиунутра
шњихфактора,алионапостојивероватнодокпостојеисуко
бљениинтересидржаваумеђународномсистему.Упериоду
мира,ситуацијаможеналиковатистањунемогућностиобно
веконфликта,алисепрепознавањемпонашања(константно
увећавањемоћидржаваиповременофобичнооптуживање)
можепретпоставитидаћедопоновногсукобавероватнодо
ћиубудућности.

Умеђународним односима постоји гледиште названо
„теоријадугихциклуса“,којенастојидаобјаснизаштосусе
токомпретходнихпетвековапериодиратасмењивалиспе
риодимамира,узпроменуциклусакојасеобичнодогађала
истовременоспроменамаурелативнојмоћиглавнихдржава.
Наиме,токомтихциклуса,глобалниратовисуувекводили
допобедеједнеодсила,којабипосталапобедничкихегемон
испособнададиктираправилапремакојимаћесеуправљати
међународниполитичкииекономскиодноси.Но,временом
сепојављујуновисупарницикојиугрожавајусветскоглиде
ра.Утаквом„неуротичном“међународномсистему,велике
силеутичунабуђењестраховамалихдржавауразличитим
правцима:маладржавастрахујеодвеликесиле,алииодне
когугрожавајућегсубјекта(другемањедржаве)усуседству.
Историјскидогађајикрозкојасупрошлеизвеснедржаве,од
њиховогформирања,појавестрепњи,гомилањамоћи,пасве
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доконфликатасдругимдржавама,могудасепредставекао
„карике“ у моделу који представља бар двеКЕР спојене у
петљу(сукобснајмањеједномдржавом).Петља,кадасегра
фичкипредстави,вишеналикује„бесконачнојосмици“него
„зачарномкругу“,укојојсвакинарод(држава)имавластиту
КЕР различитог интензитета и временског трајања. Ужи
жипреплитањаКЕРадванарода,налазисеосећањестраха,
којепредстављапогонскуснагузапојавумржње,тенепре
станокружењеимеђусобноутицањенегативнихосећањана
насилнопонашање.Стогасетаквапетљаможеназвати„фо
боцентричномпетљом“.

Какобисесликовитијепредочиламогућностпримене
„фобоцентричнепетље“напримерудржава (илинација),у
тусврхумогудапослужевишедецнијскиконфликтниодно
сиизмеђуСрбаиХрвата.Узроцисрпскохрватскенетрпељи
вости (србофобије и кроатофобије) могу се са сигурношћу
пратитиодполовине19.века,апрвисукобиуследилисупо
четком20.века.ОдносиизмеђуСрбаиХрвата(којисетичу
иконфликатаисарадње)могусепосматратинаразличитим
разинама:етничкој,политичкој,религијској,економској,вој
ној, дипломатској, идеолошкој, интелектуалној, културној,
информативној, медијској, спортској, итд. Плод међусобне
сарадњебила јеизградњадвезаједничке југословенскедр
жаве,садваразличитадржавнаидруштвенауређења,које
сунесталеумеђусобниморужанимсукобимањенихнарода.
Нижи интензитети српскохрватских сукоба, подразумева
ли су коришћење различитих економских, психолошких и
медијских инструмената: дискриминације у запошљавању,
културногиекономскогзапостављањарегијаснационалним
мањинама,ширењастереотипа,претњиифизичкихнапада
на појединце, уништавања приватне имовине, те обрачуна
спортскихнавијача.Кадасуинтензитетинетрпељивостии
конфликатадостизалисвојврхунац,обестранекористилесу
насиље као средство да присиле другу страну на промену
понашања,штојеукључивало–асимилацију,атентате,рат
не злочине, протеривање становништва, уништавање при
ватнеимовинеикултурнихдобара,итд.Можесеприметити
да би јединствени модел српскохрватске „фобоцентричне
петље“биоприличнокомплексанзаприказивање,тј.састо
јаобисеодмноштвамањих„фобоцентричнихпетљи“,које
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биизнова започињаленаконизвеснеакумулацијестрахова
инетрпељивости.Например,српскохрватскисукобкојиби
сејасномогаоприказатиједном„фобоцентричномпетљом“,
кулминираојеграђанскимратомуХрватској,наконпобуне
српскогнародапротивсецесионистичкогиизразитонацио
налистичког хрватског режима.Наиме, каоштопримећују
извесниаутори,крај20.векадонеојеједнуновинуупракси
оружаних сукоба – доминирају борбена дејства на терито
ријамадржаваувидупобуна.49Свакако,тадешавањабила
суусловљенадруштвенополитичкимпроменамакојесуза
десилечитавуЈугославијутогавремена,аактеринисубили
искључивоСрбииХрвати,грађаниХрватске.

Приличанутицајнадогађајекојићезавршитисрпско
хрватскиморужанимсукобом90тихгодинапрошлогстоле
ћа,ималесуиполитичкеелитедругихрепублика,анарочи
то спољничиниоци (велике силе, религијскицентримоћи,
међународнеорганизације,емиграција,итд).Поједноставље
нимоделсрпскохрватске„фобоцентричнепетље“(Слика1)
састојаобисеодследећихкарика:

1)Стимулуснеситуације(узрокамеђусобнихстрахова
инетрпељивости):Подпојмом„стимулуснаситуација“под
разумевасепроменауспољашњемсвету,којиокружујесу
бјекта(уовомслучајуСрбеиХрвате).Тепроменеупсихоло
гијисезовустимулусиилиподражаји.Дабисубјекатмогао
приметитипромену,морапостојатиразликаизмеђупретход
ногстањауокружењуистањаувременуопажањапромене.
Наиме,дана6.и7.маја1990.одржанједругикругвишестра
начкихпарламентарнихизборауХрватској,накојимајеса
41,9%гласовапобедилахрватскаконзервативнадесничарска
странка–Хрватскадемократсказаједница.Националистичке
ишовинистичкеизјавепојединиххрватскихполитичара,као
инаговештајидаћеХрватскаускоројбудућностипокушати
даизађеизјугословенскезаједнице,пробудилесустрахове
кодСрбаодмогућегпонављањапогромаизДругогсветског
рата.Наравно,хрватскосагледавањеистогпроблема,поме
рило би „стимулусну ситуацију“ на ранији период (појаву

49 ВладанЈончић,„Правнисмисаооружанихсукобаупроцесуевропскихинте
грација“,Српскаполитичкамисао,Институтзаполитичкестудије,Београд,
бр.1/2015,стр.197.
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СлободанаМилошевићаилина1986.иизрадуМеморанду
ма Српске академије наука и уметности). С друге стране,
„стимулуснаситуација“бисеизсрпскеперспективемогла
померитина1971.годинуи„Хрватскопрољеће“–масовни
националистичкиисецесионистичкипокрет,којијеуживао
подршкувеликогделахрватскихкомуниста,политичкогвр
харепубликеХрватске,алииусташкеемиграције.Стогасе,
ипак,каонарочита„неуралгичнатачка“усрпскохрватским
односимановогадоба,требаузетивремекадасусвиграђани
Хрватскедемократскиодлучивалиосвојојбудућности,ато
субиливишестраначкипарламентарниизбори1990.године,
причемуједошлодо„променеуокружењу“–победедесне
хрватскеопције,након45годинавладавинекомуниста.

Слика1–Српскохрватска„фобоцентричнапетља“

2)Реакцијеиреакционетенденције (омоћавањенаци
ја):Упсихологији се реакција и акциона тенденција дефи
нишукаотренутаккадасубјектпроценизначењестимулуса
значајним,причемудолазидоактивирањапосебнихбиоло
шкихпрограма који се доживљавају каоосећање.Основна
сврхатихпрограмаједаприпремеорганизамзаадаптивно
понашање–акцијунастимулус.Умеђународнимодносима,
реакцијаиакционатенденцијанекогорганизма,наликовала
биповећавањунационалнихмоћизбогстрахаодтуђепре
моћи.Позната је Тавнијева (RichardH.Tawney) дефиници
јамоћи,као„способностједнестранедасеприволидруга
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странанапонашањеужељеномправцу“.50Моргентау(Hans
Morgenthau), одређује моћ као„човекову контролу над ми-
шљењемиакцијамадругихљуди“,51аХолсти(KalJ.Holsti),
јепредстављакао„општуспособностдржаведаконтроли-
шепонашањедругих“.52Националнумоћсавремениаутори
дефинишукао„способностнекеземљедаследистратешке
циљевепутемодлучнеакције“.53 

Прематоме,овакарикасрпскохрватске„фобоцентрич
непетље“,односилабисена„омоћавање“,тј.јачањенацио
налнехомогенизације,какоХрвата,такоиСрба,наконспро
веденихизбора(повратакделаусташкеемиграцијеуХрват
скуињенутицајнапорастнационализмаишовинизма,по
растнационализмакодСрба,стварањепаравојниххрватских
исрпскихформација,спровођењеплебисцитаоаутономији
СрбауХрватској,итд.).

3) Протимичног ефекта или протимије (активирање
„колективних сећања“ и постављање приоритетних наци
оналних циљева). Основни циљ протимије је бирање оног
понашањакојећебитинајбољиодговорнапроцењенусти
мулуснуситуацију,односнокојећејојпружитивећубезбед
ност.Појављујесеипосебноактивирањемеморије,причему
сепризивајусећањакојасуемоционалноспецифична,јерсе
упретходнимискуствима траже одговори којимогупомо
ћиуостварењусадашњегциља.Акоупоредимоовакавмен
талнипроцесљудскеиндивидуес„колективнимменталним
процесом“некедржавеилинације, уочава се сличностиз
међупротимичногефектаи„националногинтереса“.Уоба
случајарадисеопостављањуприоритетногциљасубјекта,
наосновукојегсеодабиреонопонашањекојимћесетајциљ
досегнути.РејмонАрон(RaymondArond),јесматраодана
ционални интерес указује на дугорочне циљеве државе и
подсећаграђанедасучлановиједнетрајнијеполитичкеза
једнице.ГлавнинационалниинтересисвихдржавазаАрона

50 RichardH.Tawney,Equality,Unwin,London,1931/1952,str.78.
51 HansMorgenthau,PoliticsamongNations,Knopf,NewYork,1978,str.25.
52 KalJ.Holsti,InternationalPolitics:AFrameworkforAnalysis,EnglewoodCliffs,

1967,str.193.
53 A.J.Tellis,J.Bially,C.Layne,M.McPherson,MeasuringNationalPowerinthe

PostindustrialAge,RAND,SantaMonica,2000,str.25.
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су:безбедност, славаиидеја.54 Замногетеоретичаремеђу
народниходноса,„националнабезбедност“је„несводивоје-
згронационалногинтереса”55,односно„остварењеичување
државногнационалногинтереса“ 56.

Примерзаовукарикусрпскохрватске„фобоцентричне
петље“биобиследећи:Србијанаразличитеначине(безбед
носно,морално,интелектуално,економски)свевишепотпо
мажеСрбеуХрватскојдаистрајууборбизааутономијом,
јерјојјеуинтересудасачуваЈугославију,инатајначин„све
Србеуједнојдржави“.Сдругестране,ухрватскомСабору
учестали су брутални вербални напади на Србе, а широм
Хрватскедолазидофизичкихнасртајанапојединеистакну
тијеСрбе.ЦиљхрватскихновихвластиуочимаСрбајејасан
–ХрватижелеиздвајањеизЈугославијеинасилнорешавање
„српског питања“.Србипреко савезних органа покушавају
да разоружају хрватске паравојнефомрације, али им то не
полазизаруком.ДокСаборусвајаодлукупокојојуХрват
скојневажесавезнизакони,СрпсконационалновијећеиИз
вршновијећеСАОКрајинеодговарајуодлукомораздружи
вањуодРепубликеХрватске,санагласкомдаКрајинаостаје
усаставуЈугославије.

4)Акције на стимулус (насилно понашање хрватског
и српскогнарода).Наконшто је субјектупотпуностиода
браоодговорнастимулуснуситуацију,тадаприступаадап
тивномпонашању,тојестакцијикојаћемуомогућитидасе
прилагодитојситуацијиилидајепромени.Уколикосубјект
успеусвојојнамериипроменистимулуснуситуацију,тада
престајуразлозизапостојањенепријатногосећањаинасту
паосећање задовољства.Упротивном, једининачинда се
непријатноосећањеотклони,јестереадаптација,такоштоће
субјектморатидапроменизначајизначењесамеситуаци
је.Врлосличнојеипонашањенекеорганизованеполитичке
заједнице.Услучајуда је„стимулуснаситуација”билане

54 ИвоВисковић,СпољнаполитикаЈугославије–репетиторијум,Факултетпо
литичкихнаукаУниверзитетауБеограду,Београд,1991,стр.24.

55 ДраганР.Симић,Наукаобезбедности,СлужбенилистСРЈ/ФПН,Београд,
2002,стр.32.

56 РадославГаћиновић,„Стратегијанационалнебезбедностистратешкидоку
ментдржаве“,Националниинтерес,Институтзаполитичкестудије,Београд,
бр.3/2009,стр.196.



ДариоО.Кршић УТИЦАЈОСЕЋАЊАСТРАХА...

170

пријатназанекудржавуилинацију(нпр.поразурату),она
моженекомакцијом(поновнимступањемурат)покушатида
вратисвојстатуснапретходностање,илиакосматраданије
довољномоћнадатоучини,покушаћедасереадаптира,тј.
да сепомири са својим тренутнимстањемидаприлагоди
својепонашањеускладусњим(покушадипломатскимсред
ствимада отклонимогућу опасност даљег губљењамоћи).
Након одређеног времена реадаптације, постоји могућност
даједржаваповратиласвојунационалнумоћипроценилада
међународнеоколностидозвољавајуспровођењеакције,која
јеследећакарикаунизуКЕР,ињуспроводидабизадово
љиласвојеинтересе.Постојимноштвотеоријаидефиниција
рата, а у овомраду поменућемо тек једну из 70их година
прошлогвека,енглескогполитикологаХедлијаБула(Hedley
Bull),којијератодредиокао„организованонасиљеодстра-
неполитичкихгрупаједнепротивдругих”.57 

Што се тиче примера за ову карику српскохрватске
„фобоцентричнепетље“,онабимогладасесастојиодследе
ћихдогађаја:Дана31.марта1991.годинеспецијалциМУПа
ХрватскенападајусрпскеположајенаПлитвицама.Почиње
оружанисукобизмеђуСрбаиХрвата,укојемпадајуипр
вежртве.Хрватскаумајуодржавареферендумоотцепљењу
(94,17%изашлихгласачаподржаванезависност),ахрватски
политичкиврхтражиодЈНАдасеповучеукасарне.Уско
ропочињуипрвипогромисрпскогстановништвауИсточној
БилогорииЗападнојСлавонији(операцијахрватскеполици
јеипаравојске„Откос10“).Европска заједница15. јануара
1992.доносиодлукуомеђународномпризнањуСловенијеи
Хрватске,чимејекризајошвишезаоштрена.СрбииХрва
тигурнутисуунаставаккрвавогсукоба,којегнећесмирити
нимировнамисијаУједињенихнарода, већће гаповреме
но„утишавати“,штосухрватскеснагеискористилезавла
ститоомоћавање,заразликуодсрпских,којесуслабилепод
дејствомуведенихмеђународних санкција.Умеђувремену
је отпочео и грађански рат уБоснииХерцеговини. Рат се
окончава након хрватских војних операција „Бљесак“ (13.
мај1995.)и„Олуја“(4.7.август1995.),уследкојихјеизбегло

57 HedleyBull,TheAnarchicalSociety,Macmillan,London,1995,str.178.
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ипротеранооко250.000СрбаизХрватске.Уратујеубијено
илинесталоизмеђу12.000и16.000људинахрватскојстрани,
анасрпскојизмеђу7.000и9.000људи.Тачанбројжртаваи
несталихдосаданијеутврђен,анаведенибројевисуприбли
жноодређениодстранехрватских,српскихимеђународних
аутора.58Хрватскајератомзадовољиласвојеглавнеинтересе
зацртанејошу19.веку,аСрбисуприморанидаизврше„ре
адаптацију“.Збогнедовољнемоћи(војне,економске,дипло
матске,итд.),анарочитозбогпритискаједностране„међуна
роднезаједнице“,нисубилиспособнидаповратеизгубљене
територије.Тонеморазначитидаубудућностинећедоћидо
поновногсрпскохрватскогсукоба,којегможеизазватинека
друга„стимулуснаситуација“,односноосећањестрахаине
трпељивости.ПримерможедабудеФранцуска,којајенакон
тешкогпораза1871.годинечекала43годиненаприликуза
„реванш“НемачкомЦарству.Такође,можеседогодитиида
ХрватскаиСрбијабудусуоченесазаједничкимпроблемому
будућности,некомпретећомситуацијом,којаихможеуједи
нитиипрекинутимеђусобну „фобоцентричнупетљу“.Као
сличан пример могу опет да послуже Немачка и Францу
ска,којесувећдеценијаманаконДругогсв.ратакреатории
партнериуизградњиЕвропскеуније.УслучајудаЕвропска
унијапрестанедапостоји,могућностобновефранцусконе
мачке„фобоцентричнепетље“поновобипосталаизгледна.
Једанодглавнихразлогањиховесарадњеназиресеиустра
хуодпорастамоћитадашњегСовјетскогСавеза,аданасод
нарастајућемоћиРусије,емигранатаизнеразвијенихземаља
АзијеиАфрике,терористичкихнапада,итд.

Логичносенамећепитањеуслова захрватскосрпску
сарадњу.Познатоједајеједанодприоритетаспољнеполи
тикесвакедржаверазвојдобросуседскиходноса,затоштосе
највишеотворенихпитањаинеспоразумадешавауодноси
масасуседима.Нажалост,крвависукобииратнизлочини
моглисудабудудавноспречени, јер,каошто језакључио

58 Што се тиче српскихжртава, најновије утврђене бројке могу се погледати
наовојадреси:СрпскежртвератаипораћанаподручјуХрватскеибивше
РСК1990.–1998.године,Документационоинформационицентар„Веритас“,
Интернет, http://www.veritas.org.rs/srpskezrtverataiporacanapodrucjuhrvat
skeibivsersk19901998godine,01/08/2015.
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МомчилоСуботић–акојесамостварањепрвејугословенске
државебилонеминовноивандомашајаСрба,ондајетудр
жавутребалоуредитинафедеративнојиликонфедеративној
основи,укојојбиСрбиобележилисвојисторијскииетно
језичкипростор,чимебисеизбегласвадоцнијаспорењаи
геноциднастрадањаСрбаодстранеХрвата.59Међутим,по
штојетакавследдогађајаизостао,искуствонампоказуједа
наконштобихрватскосрпскисукобибилиокончани,меха
низмикојибибиликоришћенизауспостављањемеђусобног
поверењаисарадње,нисусепоказалидовољноефикаснима.
Након последњег грађанског рата у Југославији и даље би
долазилодоповременогинтензивирањакроатофобијеиср
бофобије,којетињајуи20годинапоњеговомокончању.

Процес међусобног помирења кроз јачање политич
ких,економскихикултурниходносаСрбијеиХрватске,от
почео је од странемеђународне заједнице, алидинамикаи
резултатипокренутихмеханизама(различитиоблицисарад
њеизмеђу државнихинституција, дипломатскихи економ
ских представништава, сродних агенција и научних инсти
туција,предузетничкаповезивања,слободанпротокљудии
добара,царинскеолакшице,културнаразмена,итд)нисупо
казалазначајаннапредакууспостављањумеђусобногпове
рења,каокључногусловазауспешнусарадњуизмеђуСрба
иХрвата,очемусведочеразличитенаучнестудијеинови
јаистраживањасоциополитичкихперцепцијауРепублици
ХрватскојиРепублициСрбији.

Српскохрватскиодноси јошувексуоптерећенипо
враткомизбеглихлицаињиховеимовине,откривањемсуд
бине несталих лица, процесуирањем одговорних за ратне
злочине, нарочито неуспелим међусобним тужбама пред
Међународним судомправде, каои различитихперцепција
фундаменталнихисторијскихдогађајабитнихзаобенације,
(нпр.традиционалнохрватскопрослављањевојнеоперације
„Олуја“кодСрбасеобележавакаоданжалостизбогпочиње

59 МомчилоСуботић,„СрбијаисрпскеземљестогодинапослеВеликограта“,
Политичкаревија,Институтзаполитичкестудије,Београд,бр.4/2014,стр.
2741.
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нихзлочинахрватскевојске).Дакле,изсрпскохрватскогпри
мерајевидљиводасоцијалниконфликтипредстављајуједан
веомакомплексансоцијалнифеномен,„зачијејеобјашњава
ње потребно укључитимултидисциплинарни приступ“.60У
томсмеру,интензивнијепроучавањеутицајаосећањастраха
нанасилнопонашањеумеђународнимодносима,сигурноби
пружилосвојвеликидоприносуњиховомразумевањуимо
гућемспречавању.
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DarioKrsic

THEЕFFECTOFTHEEMOTIONOFFEAR
ONVIOLENTBEHAVIOUR

ININTERNATIONALRELATIONS

Resume

„The fear of all fears“ is the fear of death,which in the
opinionof leadingexperts in individualandsocialpsychology,
neurophysiology,andinternationalrelations,hasadrivingrole
inviolentbehavior.Namely,manoftenusesviolentbehaviorin
order todestroyorneutralize the sourceof threatsdirectedat
his existence and thereby dispel unpleasant emotion of fear (if
hefeelsitisimpossibletooppose,hewilltrytoprotecthimself
throughescape).Emotionofhatred,inturn,impliesintenseanti-
pathy,aversion,angerandstereotyping,aswellastheprocessof
distinguishingbetween„us“and„them.“Inthissense,hatredis
anaggressiveformofdisliking,whichreflectsanextremeformof
fear.Hatredisessentiallytheproductoftheprimaryemotions–
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fear,whichthesubjectfeelstowardstheobjectofhatredforwhich
he/shebelievestobeirrationalydestructive,evil,andthatitthre-
atens some of his/her values, that it does sowithout adequate
reasonorjustification,andthatitdoesitinfullawarenessandin-
tentionally.Certaingroupofpeople,aswellasanindividual,can
possessability(power)ofprojectingfeartohiscommunity(state),
bytransferingobjectiveorsubjectiveinformationonthesituation
ofvulnerabilitybyothercommunity(state),whichcancontribute
toviolentbehaviorofthatcommunity(state)towardsother,due
tointentiontoprotectvaluesofcommoninterest.Throughfusion
offeelingsoffearandpower,whichgivestheimpressionthatthe
sourceofthreatcanbeovercome,statejustifiesandresortstouse
ofmilitaryforce,thereforestartingawarwithanotherstate(or
groupodstates).Thehistoryofhumancivilizationshowsusthat
certaineconomic,political,religious,geographical,climatic,or
othercircumstances,leadtolarge-scalefeelingsoffearin„vul-
nerable“people,sothatthosewithinthestate,begintobuildup
itspower,inordertofeelmorepreparedtorespondtopossible
danger. So people strengthen their community, built on shared
valuesandinterests(nationalinterest),preparingforpossibleag-
gressivebehaviortoprotectitandmeetitsaims,andthusreduce
ormitigatetherationalandirrationalfears.Ontheotherhand,
countriesthatwitnessstrengtheningofpoweroftheirneighbor,
„intimidated“bysuchdevelopmentalsobegintogainstrength.
Thissituation,inwhichtheproceduresbywhichacountrytries
toincreaseitsownsecurityandatthesametimereducethesafety
ofothers,iscalledthe„securitydilemma“.Withsomeadjustment
andrefinement, it ispossible toexplain itby thepsychological
modelof„circularemotionalreaction“,whichisusedinmodern
transactionanalysis.Thisistypicalcircularemotionalreaction
(CER)ofthestate,whichresemblesakindof„neuroticvicious
circle“.TwosuchCERs,mergedinphobicfocus,provideamodel
whichisnamedinthisthesisas„phobocentricloop“.Thismodel
representstheflowofdevelopingfeelingoffear,totheemergen-
ce of violent behavior at the national/country level.Applied in
anyrelationshiportime,themodelof„phobocentricloop“inits
essenceisnotsubjecttotheprincipleofdevelopmentandhisto-
ricity,whichappliesthemethodologyofsocialpsychology,due
tothesimplereasonthatitrepresentsunchangeableinfluenceof
feelingsonthebehaviorandthebehavioronfeelings.Inthispa-
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per, through themodel of„phobocentric loop“, the violent be-
haviorbetweenSerbsandCroatsinthecivilwarinYugoslavia
(1991-1995),therootsofwhichlayinthefeelingoffear,hasbeen
brieflyexplained.TheemergenceofSerbophobiaandCroatop-
hobiainthe19thcentury,ledonseveraloccasionstoconflictsof
highintensityinthenextcentury,whereahugenumberofpeople
died(numberofkilledpeoplevariesfromseveralhundredthou-
sandstotwomillion),wheneventuallytheconflictculminatedin
theexpulsionoftheKrajinaSerbsintheCroatmilitaryoperation
„Storm“in1995.ModelofSerbo-Croatian„phobocentricloop“
consistsofthefollowing„links“:1)stimulisituationswhichresult
inmutualdistrust,2)reactionsandactiontendencies(empower-
ment),3)prothymia(settingprioritygoals),4)actionsonstimulus
(violentbehavior).
Keywords:fear,hatred,aggression,violence,circuralemotional

reaction, phobocentric loop, Serbophobia, Croa-
tophobia.

 Овајрадјепримљен15.јуна2015.годинеаприхваћензаштампунасастан
куРедакције28.августа2015.године.
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ПРВОГСВЕТСКОГРАТА**

Сажетак

Рад ана ли зи ра си стем те ро ра ко ји су ус по ста ви ли Бу
га ри то ком Пр вог свет ског ра та над ста нов ни ци ма ју жне 
Ср би је, са по себ ним освр том на на си ље ко је су бу гар ски оку
па то ри по чи ни ли у Вра њу и око ли ни. Оку пи ра њем те ри то
ри ја Ср би је, Бу га ри су у Пр вом свет ском ра ту на сто ја ли да 
оства ре иде ју “Ве ли ке Бу гар ске”, по зи ва ју ћи се пре вас ход
но на од лу ке Сан сте фан ског ми ра. Во ђе ни ире ден ти стич
ким иде ја ма Бу га ри су ко ри шће њем про па ган де и ре ви зи јом 
исто риј ских чи ње ни ца вр ши ли на сил ну бу га ри за ци ју срп ског 
ста нов ни штва, твр де ћи да је реч не о Ср би ма, већ о “Мо
рав ским Бу га ри ма”. С об зи ром да бу га ри зо ва ње Ср ба  ни је 
мо гло да се спро ве де мир ним пу тем, бу гар ски оку па то ри су 
ко ри сти ли раз не об ли ке по ли тич ког  на си ља. Ср би у Вра њу 
и око ли ни су  би ли ин тер ни ра ни, уби ја ни и му че ни са мо због 
то га што ни су же ле ли да се од рек ну свог  на ци о нал ног иден
ти те та. Иако је си стем бу гар ског те ро ра био при су тан на 
про сто ру чи та вог Вра ња, у Сур ду ли ци су се  из вр ша ва ле нај
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ма сов ни је и нај бру тал ни је ег зе ку ци је, о че му све до че  ма сов
не гроб ни це Ср ба у овом кра ју. 
Кључ не ре чи: Пр ви свет ски рат (1914–1918), Бу гар ска, те

рор, Вра ње, Ср би ја, на си ље, иден ти тет. 

1. О срп скобу гар ским по ли тич ким од но си ма 

 Српско-бугарскиодносисукрозисторијупрошливи-
шеструкеетапе-одпријатељстваисавезништва,донепри-
јатељстваирата.Овомтемомсусеувидупутописа,публи-
цистикеиогледапосебнобавилиЈованЦвијић,Александар
Белић, Стојан Новаковић, Милован Миловановић, Свети-
славСимић1иЈованХаџи-Васиљевић,штојестворилодобру
увертирузадубљанаучнаистраживањаизмеђудвасветска
рата којима су се бавили научници попутАлексеИвића и
БожидараКовачевића.2Дубљоманализомсложенихсрпско-
бугарскиходносасусеупослератномпериодубавилиистра-
живачипопутВладимираСтојанчевића,КостеМилутинови-
ћа,ВојиславаВучковића,ИлијеНиколића,БориславеЛилић
итд.

ИзмеђуСрбаиБугарасупостојалевеомазначајнеди-
настијске везе (посебно у времеНемањића), док је рецимо
токомПрвогсрпскогустанкаКарађорђеимаоусвојимбор-
бенимредовимабимбашубугарскогпорекла,ДраганаПапа-
зоглуа,којисебориопротивТуракасведосвојесмрти1808.
године.3КнезМилош је такођенеговаодобредипломатске
односе саБугарима,што се видипо томеда јенапутудо
Цариграда вишеодмесецданапровеоуБугарскојкаора-
довиђенгост.4Српскикнезјемноготогаучинионаплану
културногпрепородаБугарапомажућиштампањебугарских
књигаидавањемстипендијабугарскимђацимазастудира-

1 МилованМиловановићиСветиславСимићсупрвимеђусрпскиминтелек-
туалцима  писали о српско-бугарскимодносима у периодупреБалканских
ратова(1912-1913).

2 Види: Предговор Владимира Стојанчевића за књигу Бориславе Лилић,Из 
про шло сти срп скобу гар ских од но са,Институтзаполитичкестудије,Београд,
1999.

3 БориславаЛилић,Из про шло сти срп скобу гар ских од но са,Институтзаполи-
тичкестудије,Београд,1999.

4 МилошјеимаозаказансусретсатурскимсултаномМахмудомII.
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њеуСрбији.5Осимтога,Србија јеувремеМилошевевла-
давине понекад индиректно, а некад и директно, помагала
бугарскинародноослободилачкипокрет.Непосреднопоза-
вршеткуДругогсрпскогустанкакнезМилошјесаБугари-
маодржаваопретежнотрговачкеодносе,алијеиприхватио
избеглице из Бугарске које су бежале у српску кнежевину
наконгрчкогустанка(1821-1827)итурско-рускограта(1828-
1829).Посебно су се становницииз западнобугарских кра-
јева добро уклапали у ново српско окружење због  велике
сличностисадомаћимстановништвом.Наиме,осимјезика,
бугарско становништво је показивало и низ етнографских
обележјакојисубилиприсутниикодСрба.6Значајнопомена
јеисклапањамешовитихбраковаизмеђуБугараиСрба,што
јепосебнобилокарактеристичноизмеђужитељаВидинске
казеиНеготинскенахије.

Основникаменспотицањаусрпско-бугарскимодноси-
мау19.векубилојеопредељењестановништва,којејемогло
даостанеубугарскојкнежевиниилидапостанесаставнидео
српскедржаве.Изтогпериодајепознатсукобизмеђустанов-
никаСофијскогиВидинскогсанџака.Доксупрвибилиза
останакуБугарској,другисусезалагализаприпајањесрп-
скојдржави.

Бугарскепретензијепремасрпскимтериторијамаотво-
ренопочињудасепоказујусаидејом“ВеликеБугарске”која
серађаподокриљембугарскецркве,кадајетурскисултан
1870.годинеиздаоферманоформирањусамосталнебугар-
скецркветј.Бугарскеегзархије.Увреметурскевладавинеје
целокупанправославно-хришћански свет биоподингерен-
цијомцариградскогпатријарха,којијебиоизредовагрчког
клера.ТимесуГрциконтролисаливеликидеодуховне,али
и световне власти, што није увек одговарало поробљеном
хришћанскомстановништву.Какобинаставилиборбузана-
ционалноослобођење(којанијебилаодувекподржаванаод
странецариградскепатријаршије),Бугарисупочелииборбу
зацрквенусамосталност.Међутим,постварањуЕгзархије,
Бугарска је показала своје освајачке амбиције које су биле

5 БориславаЛилић,Из про шло сти срп скобу гар ских од но са,Институтзаполи-
тичкестудије,Београд,1999,стр.21-28.

6 Владимир,Стојанчевић,Срп скобу гар ски од но си у за пад ној Бу гар ској (1804
1918),Институтзаполитичкестудије,Београд,2005,стр.39.
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усмеренене самокацрквеној доминацији, већипрема те-
риторијамајужнеСрбијеиМакедоније.Утовремепочиње
прогонцариградскихмитрополитаиепископанаЈугуСрби-
је,уместокојихседоводибугарскиклер.ПосебнојеуВрању
Егзархија користилашколско-црквену јурисдикцију коју је
добила од султана за “бугаризацију српског народа”.7 Тада
сеуврањскомкрајууспостављадвовлашћеизмеђуБугараи
СрбакојејебесомучнотрајалосведоБерлинскогконгреса.
Бугарисудоводилисвојесвештенствоалиисвојеучитеље,
какобиуВрањуиоколиниупотпуностибугаризовалидома-
ћестановништвокрозобразовањеирелигију.Захваљујући
Берлинскомконгресу1878.годинеослобођенјеврањски,ни-
шки,топличкиипиротскиокругодтурскевласти,штојеза
последицуималоиослобађањеодбугарскеегзархије.

Цариградскапатријаршија је 1872. годинепрогласила
Егзархијурасколничком.Егзархијасеубрзоодцрквено-бо-
гослужбеногпокретатрансформисалауекстремнонациона-
листичкуинституцијукојајепосебананимозитетпоказивала
премаСрбима.КоликосуБугарибилисуровиуобрачунуса
српскимживљем,апосебносасрпскимсвештенством,пише
усвојимделимаВладимирСтојанчевић.Наиме,Бугарскаје
1872/73.годинепопуизБелоградичкенахијезапретиладаће
газаједносазмијомимачкомставитиуџак,апотомбацити
уДунав,уколиконезабраниупражњавањетипичносрпског
обичаја–празновањеславе.8ИзразитикритичариЕгзархије
усрпскојјавностионогадобабилисуВасаПелагићиСвето-
зарМарковић.

Бугарисууклањалисвештојеподсећалонадобросу-
седскетраговесаСрбима,посебноиздобакнезаМилошакоји
јенасвеначинепомагаобугарскинационално-ослободилач-
кипокрет.ПалилесусецрквенекњигеуРилскомманастиру
које јештампао уСрбији кнезМилош, док се уСофијској
епархијипосебнорадилонадевастирањукултакраљаМи-
лутинакојијебиовеомапопуларанубугарскимкрајевима.9 

7 АлександарТрајковић,Вре ме без у мља: до ку мен ти о бу гар ским зло чи ни ма у 
врањ ском кра ју 19151918,Економскаполитика,Београд,1981,стр.6.

8 ВладимирСтојанчевић,Срп скобу гар ски од но си у за пад ној Бу гар ској (1804
1918),Институтзаполитичкестудије,Београд,2005,стр.83.

9 ВладимирСтојанчевић,Срп скобу гар ски од но си у за пад ној Бу гар ској (1804
1918),Институтзаполитичкестудије,Београд,2005.
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Према ЈовануХаџи-Васиљевићу који се бавио истра-
живањембугарско-српскиходноса, становништвоуВрању
је7година (колико јетрајалаЕгзархијауовомкрају),одо-
левало бугарском утицају, те је своје покојнике опојавало
подведримнебом,адецукрштавалоукућама.10Ослобађа-
њемСрбије 1878. годиненије престала дапостојиидеја  о
“ВеликојБугарској”.Првиповољантренутакзареализацију
експанзионистичкеполитикесерађасаВеликимратому
комесуБугариучествовалинастраниЦентралнихсилатј.
НемачкеиАустроугарске.ДабисталанастрануЦентралних
сила,Бугарскајезахтевалатериторијалнопроширењекојеје
укључивалопростореИсточнеТракије,ЈужнеСрбијеицелу
Македонију.БугарскајенапалаСрбију14.октобра1915.го-
дине.Тадапочињеголготасрпскогстановништва.

2. Те рор Бу га ра у Вра њу и око ли ни

ОзлочинимаБугаранадстановништвомВрањаиоко-
линетокомПрвогсветскогратазнамонајвишезахваљујући
врсном емпиријско-теоријском истраживању ЈованаХаџи-
ВасиљевићакојијенепосредноучествоваоуВеликомрату,
тејепосматраобугарскитерорнесамосастановиштанауч-
ника,већикаовојник.11Драгоценеподаткеострадањуста-
новништванаЈугуСрбијејеоставиоиосведоченипријатељ
српскогнародаАрчибалдРајс,који јеучествоваоуписању
извештаја о покољу над становницима Сурдулице. Од са-
временихистраживачаможемоиздвојитиСретенаДинићаи
АлександраТрајковићакојисудалинемалидоприносуот-
кривањузлочинабугарскихокупатора.Иначе, прваштам-
панакњигаобугарскимзлочинимапубликованајенафран-

10 Види: ЈованХаџи-Васиљевић,Бу гар ска звер ства у Вра њу и око ли ни (1915
1918),ПодружницапотомакаратникаослободилачкихратоваСрбијеод1912.
до1918.године“4.октобар”,Врање,2003.

11 ЈованХаџи-ВасиљевићјепрешаоАлбанијукаоприпадникМоравскедивизи-
јеIIпозива.Својеутискесаратиштајештампаоукњигама.Видетивишео
томеу:ЈованХаџи-Васиљевић,Кроз Ал ба ни ју 1915. го ди не,ШтампаријаСв.
Сава,Београд,1929;ЈованХаџи-Васиљевић,Са Кр фа на со лун ско во ји ште,
УдружењепотомакаратникаослободилачкихратоваСрбијеод1918.године,
Врање,2012;ЈованХаџи-Васиљевић,Срп ска вој ска у европ ском ра ту,Удру-
жењепотомакаратникаослободилачкихратоваСрбијеод1918.године,Вра-
ње,2008.
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цускомјезикуутритома,итоодмахпозавршеткурата1919.
године.12Наконпрегледаовихдокуменатаподигнутајеоп-
тужницапротив500бугарскихдржављана,атраженоједа
25лицабудуизрученакаоглавниратнизлочинци.Никола
Пашићјеупочеткусматраодабисетребалосудитибугар-
скомцаруФердинанду каои немачком владаруВилхелму,
алисеодтогаукаснијемпроцесуодустало.13  

ДабисморазумелирежимтероракојесуБугариуспо-
ставилиуСрбијитокомокупације,морамонајпреодговори-
тинаследећепитање:какосуБугариоправдавалитеритори-
јалнепретензијепремаизворносрпскимкрајевима?

Бугарскитероркаоињиховеосвајачкепретензијесу
билеутемељененанеоснованојпретпоставцидаСрбикоји
живеуВрању(иуопштеуцелојјужнојСрбији)нисуСрби,
већ“МоравскиБугари”,тејетакочитавсрпскипросторкоји
суокупиралибионазван“МоравскомБугарском”.

Овафашисоиднаидејајепониклазахваљујућиствара-
њуСанстефанскеБугарске.14Тојепрвиизговоркојисукори-
стилиБугариокупирајућиВрањеиЈугСрбије,адругиаргу-
ментсепроналазиоувишегодишњемофанзивномделовању
Егзархијенаовимпросторима.Иако  јецелокупнатерито-
рија Врања била  изложена стравичном терору окупатора,
најинтензивнијизлочинисуизвршениуселуРистовац15и
Ушевце,докуширемврањскомпродручјуСурдулицапред-
стављанајвећукланицуукојусуседоводилиСрбисасвих
странанамучење,убијањеиинтернирање.

12 Види:Do cu men tes re la ti ves aux vi o la ti ons des con ven cti ons de la Haye et du Dro it 
In ter na ti o nal en ge ne ral, com mi ses de 19151918. par les Bul ga res en Ser bie ocu
pee,I-III,Paris,1919.

13 Види:ПавловићМомчило(ур.),По ме ник жр тва ма бу гар ског те ро ра на ју гу 
Ср би је 19151918,Институтзасавременуисторију,Београд,2007,стр.11-12.

14 “СанстефанскаБугарска”једобиланакраткосрпскетериторије,штосука-
снијеБугариузимализаосновокупацијесрпскихкрајевауПрвомсветском
рату.БугарисумислилидаћеселакоослободитиРусијепослеСанстефан-
скогмира.Истотакосусматралидаселакомогуослободитиинемачкогути-
цајапозавршеткуПрвогсветскограта.

15 СведоакцијеКостеПећанца,Бугарисузаводилитероруовомселу.Након
четничкеакције,БугарисуузнакодмаздежртвовалиРистовац(убијеноје53
житељаовогсела).Према:ХаџиВасиљевићЈован,Бу гар ска звер ства у Вра
њу и око ли ни,Културно-привреднодруштвоВрањанацауБеограду,Београд,
1922.
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Одмах по окупацији Врања, Бугари су успоставили
системтероракојијетрајаосведокрајарата.Терорсенај-
општијеможе одредити као врста политичког насиља које
спроводеоникојисеналазенавласти,сациљемзастраши-
вања16целокупногстановништвакакобиреализовалисвоје
политичкециљеве.ОвладањуузпомоћзастрашивањаДра-
ганСимеуновићкажеследеће:“Симболичкафункцијанаси-
љаутерорусенеогледаунамеривршењадиректногнаси-
љанадсвима,већудоменуегземпалрнеегзекуцијеизрасле
измогућностида свакобудеобјектнасиља,иисто толико
уследстворененемогућностида се,безобзиранапотпуну
недужност,останезаштићен”.17Бугарисуувремеокупаци-
јекористилихипертрофиранонасиљекакобистановништво
Врањадржалиподконтролом.Отомесведочемасовнегроб-
ницеуовомкрају.18 

Режим терора је у Врању завео начелник округаЦо-
нев,19докмујеутомепомагаокомандантместа,мајорСтој-
менов.Непосреднозадуженизаспровођењестраховладеби-
лисувојнициозлоглашеног43.пука20којимјекомандовао
ПетарКалканџијев.ДоласкомуовуварошицунаЈугуСрби-
је,бугарскиокупаторисунајпрепокушалидаизвршедобро-
вољнубугаризацијустановништва,акадимтонијепошло
заруком,ондасупочелисаупотребомсиле.Направилису
спискове“подобних”и“неподобних”грађанаи“тајнеодбо-
ре”,сазадаткомпроцењивањаподобностиВрањанацаза“бу-
гарскуствар”.КакојевећинастановникаВрањаодбиладасе
бугаризује,заказнусуинтернираниуБугарску.Натомпуту
јевећинањихубијена,амногисеникаданисунивратилииз
заробљеништва.Хипертрофиранонасиље21токомбугарске
окупацијејеималозациљдапревасходноуништинајуглед-

16 Страхје,какојеЕрихФромтврдиопоредболи,најгораврстаосећајакојасе
можејавитикодчовека.Видетивишеотомеу:ЕрихФром,Ана то ми ја људ ске 
де струк тив но сти,IIдео,Напријед,Загреб,1986,стр.23.

17 ДраганСимеуновић,Те ро ри зам,Правнифакултет,Београд,2009,стр.23.
18 Тзв.“јамебезданке”.
19 Онјебиопрвив.д.начелникаокругауВрању.
20 ОвајпукјенајдужеостаоуВрању,аконтролисаојетериторијуодНишадо

Скопља.
21 Окултуринасиљавидетивишеу:SimeunovićDragan,“TheTraditionofCollec-

tiveGuiltastheMainSourceoftheCulturofViolence”,Sci en ce and So ci etyNa u
ka i dru štvo,br.2,2014,str.47-61.
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нијеВрањанце,какобислужилизапримердругима.22Тако
супрвинаударубугарскогтерорабилинајобразованијиљу-
ди,међукојимасупредњачилисвештеницииучитељи.

ОдбијањеВрањанаца да се бугаризују је имало стра-
вичнепоследице.Самоупрвих6месециокупације,Бугари
суубилиуврањскомкрајуоко4.000грађана,међукојимаје
билооко500интелектуалаца.23Насиљебугарскихокупатора
јеизвршаваноутрифазе:24 

1.Првафазајеподразумевалауништењеинтелигенци-
јеиугледнихљуди.

2.Другафазасезасниваланауништењужена,којесу
премабугарскојперцепцијисматраневеомаопаснимнепри-
јатељима(вероватноизразлогаштосудецуучилематерњем
језикуиваспитавалеусрпскомнационалномдуху).25Бугари
су“посебноопасним”сматралиженеизврањскогитоплич-
когкрајаистогасуимзабрањивалидасеслободнокрећуи
путују.Тосумоглечинитијединоуколикосубилеспремне
да путују са бугарским културним друштвом,што је под-
разумевалодаседобровољнобугаризујуиодрекнусрпског
порекла.

3.Последња,трећафазајетежилауништењусвегаоно-
гаштојебилосинонимзасрпсконационалнобиће.

Да би имали оправдање за терор који су спроводили
надсрпскимживљем,Бугарисусекористилинајстрашни-
јимпропаганднимтриковима.Такојенапример,уизвештају
Штабаморавскевојноинспекцијскеобластиподбројем7079
од20.новембра1916.писалокакоуВрањунаводноод9.577

22 ПремасведочењуЈ.Хаџи-Васиљевићанајпресуврбованикметовиза“бугар-
скуствар”.Првимеђукметовимакојисуодбиликолаборацијусаокупаторима
билисуТомаМихајловићиХаритонМиљковић,којисунаконтогаујануа-
ру1916.мучкиубијени.Види:ЈованХаџи-Васиљевић,Бу гар ска звер ства у 
Вра њу и око ли ни (19151918),Подружницапотомакаратникаослободилачких
ратоваСрбијеод1912.до1918.године“4.октобар”,Врање,2003.

23 АлександарТрајковић,Вре ме без у мља: до ку мен ти о бу гар ским зло чи ни ма у 
врањ ском кра ју 1915-1918,Економскаполитика,Београд,1981,стр.105.

24 ЈованХаџиВасиљевић,Бу гар ска звер ства у Вра њу и око ли ни,Културно-при-
вреднодруштвоВрањанацауБеограду,Београд,1922,стр.9.

25 Како би искоренили српско становништво и смањили наталитет, Бугари су
подводилисрпскеженевојницимакојисуболовалиодвенеричнихболести.
Према:Према:ЈованХаџиВасиљевић,Бу гар ска звер ства у Вра њу и око ли ни,
Културно-привреднодруштвоВрањанацауБеограду,Београд,1922.
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становника,њих9.008чинеБугари.26Лажирањемдемограф-
скихподатакаБугарисужелелидапотврдеданаводношти-
теинтересе“МоравскихБугара”којисуживелинатерито-
ријиокупиранеСрбије.ЕвоштајеотомеписаоЈованХаџи
Васиљевић: “Поначинуи средствима којима су је спрово-
дили,њиховапропаганднарадњаизазиваодвратностсвега
културногасвета”27,идодајекакојепропаганднаактивност
уВрањувишеноигдеуцелојСрбијибилаустремљенапро-
тивсрпскогјезикаинационалногидентитета.

Дабиуспелиусвојимфашисоиднимидејамабугарски
окупатори суморали да промене свест аутохтоног српског
становништва у Врању. Како им је то ишло веома тешко,
определили су се за разне варијанте културног геноцида.
Једнаодзабранакојајеодмахуведенаприликомокупације
Врањајесте–забранаупотребесрпскогјезика.Врањанцису
моралинесамодаподноседокументанабугарскомјезику,
већимјебилозабрањенодакомуницирајунаматерњем,тј.
српскомјезику.Једнаодтихбескрупулознихмерауоквиру
спровођењакултурноггеноцидајебилоспаљивањесрпских
књига28,штојеучињенонаредбомГлавногштабаБугарске,
3.маја 1916. године.Какоистиче ЈованХаџиВасиљевић у
својимзаписима,децауВрањусувадиласвојекњигеизва-
тре,иакосуимбугарскивојниципретилисилом.29Ипактре-
барећиданисубашсвекњигеспаљене,јерсуБугарииздво-
јилионекњигеисписекојесусматраливажнимиоднелиу
Бугарску, док су посебно чували изводе изматичне књиге
рођених,јерсунаосновуњихмоглиправитиспискове“по-
добних”и“неподобних”грађана.

Бугарисускрнавилиспоменикесрпскихпокојникакако
биуништилидоказеотомедајенатериторијиградаВрања
икадапостојаласрпсканација.Непоштовањепремамртвим
српским ратницима из Балканских ратова најбоље описује

26 АлександарТрајковић,Вре ме без у мља: до ку мен ти о бу гар ским зло чи ни ма у 
врањ ском кра ју 19151918,Економскаполитика,Београд,1981,стр.47.

27 ЈованХаџиВасиљеви,Бу гар ска звер ства у Вра њу и око ли ни,Културно-при-
вреднодруштвоВрањанацауБеограду,Београд,1922,стр.68.

28 Поседовање књига на српском језику је било кажњиво као и поседовање
оружја.

29 Поводомовогварварскогчинајевеомаоштрореаговалаженевскаомладина,
противећисеуништењукултурногидентитетаједногнароданаовакавначин.
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АрчибалдРајс:“Бугарисусепонашаликаонајгориварвари.
Они су чак профанисали споменик погинулима 1912-13”.30 
Осимтога,окупаторисумењалиипрезименапокојникана
надгробнимспоменицимауВрању,додајућиимевнакрају.
Ови“докази”суупућиваниуСофију,какобисеупотпуниле
тврдњеотомедајеВрањезаправобугарскатериторија.

Бугаризација  имена и презимена је спровођена како
над мртвим, тако и надживимВрањанцима. Родитељи су
билиприсиљаванидасвојојтекрођенојдецидајубугарска
имена,доксупрезименауместонаић(штојеодликасрпских
презимена),мораладасезавршавајунаев(каоштојетоина-
чеуобичајенокодБугара).

Велика пропаганда је реализована путем социјализа-
ције, те су сходно томе учитељи у Врању добили посебан
програмизБугарскепокомесудржаличасовенабугарском
језику.Историјајепрекрајана,подацисуселажирали,аде-
цасумораладаучекаконисуСрби,већ“МоравскиБугари”.
ДајеовобиладржавнастратегијаБугарскевидимоипото-
мештојеПарламентБугарске1915.годинепослаоучитеље
натериторијејужнеиисточнеСрбије,какобина“исправан
начин”образовалидецууСрбији.Српскиучитељикојиби
одбилиовакавпрограмсубилиинтернирани.Истасудбина
јечекалаиродитељекојисуодбијалидашаљудецууовакве
идеологизиранешколе.

Бугарима је сметала и српска ношња јер је била део
српског националногидентитета.Збогтогасузабрањивали
иношењешајкаче,српскекошуљеиопанака(посебносуби-
лизабрањеникаишевинаопанцима).31  

Уништење националног идентитета није могло да се
извршидокгодјепостојаојакутицајсрпскеправославнецр-
кве, која је вековимабила духовни стожер српскогнарода.
Дабинаметнулиутицајбугарскецркве,окупаторисумора-
линајпредасеобрачунајусасрпскимклером.Тосурадили
навеомаперфиданначин,вршећитајнеегзекуције(каконе
биизазвалиреволткодстановништва)идепортујућисрпске
свештеникеузаробљеничкелогореуБугарској,изкојихсе
већинаникаданијевратила.ПремаподацимаМеђусавезнич-

30 АрчибалдРајс,Шта сам ви део и про жи вео у ве ли ким да ни ма: са оп ште ња 
јед ног при ја те ља из те шких вре ме на,Дерета,Београд,1991,стр.263.

31 Тојеизразлогаштосупредстављалиспецифичностсрпскогфолклора.
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кекомисијекојусусачињавала3Срба,ФранцузБонасијеи
ЕнглезХ.Б.Мен,уЈужнојСрбијијеубијеноукупно150све-
штенихлица.32Самоуврањскомокругујеод1915.до1916.
годинеубијено42свештеника.33Многасвештеналицасупо-
кушаласамоубиство,каконебиотишлаубугарскелогоре
у којимаих је чекала најгора тортура.Припаднициправо-
славногсрпскогклерасуодвођениуБугарскупрековласин-
скихпланина,ходајући7-10дана.Узатвореништвусумноги
умрлиодпегавогтифусаиосталихзаразнихболести,услед
нехигијенскихуслова.Премасведочењупротојерејатоплич-
когокругаТанасијаУрошевића,убугарскимзатворимасу
свештеницихваталистеницеузпомоћлистапасуља.Самоза
ноћбисвакоухватио80-150комадастеница.34 

Геноцидне намере бугарских освајача се виде најек-
сплицитнијеизтајногдокументакојиједонет29.маја1918.
годинеподназивом“ИнструкцијавојнеинспекцијеМорав-
скеобласти”.Уовомдокументусеизмеђуосталогнаводии
следеће:“Дабисеспровелабугаризацијаовеобласти,тре-
бапретходноуништитисвештојесрпско,паћесетакона
рушевинама србизмаизграђиватибугаризам”.35 “Опасност”
одсрпскихжена јенаглашенауовомдокументу јерсуби-
леоквалификованекао“најзначајнијиинајжешћишовини-
сти”.36

Бугарски“страх”одсрпскихженакаонаводнихноси-
лаца српског националног духа је прерастао у најгори тип
тортуре. Жене су злостављане како психички, тако и фи-
зички,билесупонижаванеиуцењиване,амногеодњихсу
убијаненанајбруталније начине. Један однајгорих облика
деперсонализацијеипонижавањаженскогбићасубилетзв.
ве че рин кекојесуБугариорганизовалисвременанавреме.
Речјезаправоопокушајудасесрпскеженеподводебугар-

32 Момчило Павловић, По ме ник жр тва ма бу гар ског те ро ра на ју гу Ср би је 
19151918,Институтзасавременуисторију,Београд,2007,стр.12.

33 АлександарТрајковић,Вре ме без у мља: до ку мен ти о бу гар ским зло чи ни ма у 
врањ ском кра ју 19151918,Економскаполитика,Београд,1981,стр.47.

34 СлађанаБојковић,МилојеПршић,Стра да ње срп ског на ро да у Ср би ји 1914
1918,ИсторијскимузејСрбије,Београд,2000,стр.333.

35 АлександарТрајковић,Вре ме без у мља: до ку мен ти о бу гар ским зло чи ни ма у 
врањ ском кра ју 19151918,Економскаполитика,Београд,1981,стр.50.

36 АлександарТрајковић,Вре ме без у мља: до ку мен ти о бу гар ским зло чи ни ма у 
врањ ском кра ју 19151918,Економскаполитика,Београд,1981,стр.56.
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скимвојницима,теочеви,мужевиисиновинисудозвољава-
лиженскимчлановимапородицедаодлазенаовакведогађа-
јебезњиховепратње.Токомбугарскеокупацијемногежене
наЈугуСрбијеиуврањскомкрајусубилесиловане,алио
томенепостојепрецизнизаписизбогстидакојесужртвеси-
ловањаосећале,каоизбогпатријархалногморалаизраженог
наовимпросторима.Коликосеишлодалекоупроцесупони-
жавањасрпскихжена,видисеизизјавебугарскогмитропо-
литаМилентијакојијеистицаокако“жененебитребалода
сесупротстављајубугарскимвојницима,јерчакидаостану
удругомстању,утоменемазла”.37

ЕгзекуцијастановништвасрпскогпореклауВрањујеу
почеткуспровођенатајно.Окупаторисутелаубијенихнајче-
шћебацалиуреке,бунареилиихзакопавалинапољимаиу
планинама.Бугарскаперфидностуизвршењуовихзлочина
је ишла до тих граница, да су често породицама убијених
говориликакосуњиховиближњидоброузаробљеништвуу
Бугарској,анекимасучакузималииновацкакобиганавод-
нодоставилизаробљеницима.38  

Насиље бугарских окупатора у Врању и околини је
ишлоупоредосапљачкањемстановништва.Подизговором
закона,окупаторскевластисунасвемогућеначинепљачка-
липоробљенииосиромашенинарод.Најмањеказнесуизно-
силеод1000до2000лева,алисуишлеипреко50000лева.39 
Застрашивањестановништвасеспроводилонаразненачине,
аједнаоднајприсутнијихметодабилајепретресстановни-
штва.Наиме,Бугарисунасваких10данадетаљнопретре-
сали куће српског становништва, наводно тражећи оружје
и комите.Да би сачувалиживоте својих ближњих (и куће
од спаљивања),Врањанци судавалипоследње залихенов-
цаипоследњикомадхлеба.Притомсуокупаториузимали
све-храну,новац,стоку,намештај,одећу,алат…Приликом
повлачењавојске1918.сучакоднелиделовемлиновазамле-

37 АлександарТрајковић,Вре ме без у мља: до ку мен ти о бу гар ским зло чи ни ма у 
врањ ском кра ју 19151918,Економскаполитика,Београд,1981,стр.81.

38 ТокомПрвогсветскогратаизЈужнеСрбије(укључујућииВрање)јеукупно
интерниранооко100.000људи,одкојихсе50.000нијевратилоиззаробљени-
штва.Према:АлександарТрајковић,Вре ме без у мља: до ку мен ти о бу гар ским 
зло чи ни ма у врањ ском кра ју 19151918,Економскаполитика,Београд,1981,
стр.83.

39 СретенДинић,Бу гар ска звер ства у Врањ ском окру гу,Штампаријакњижар-
ницаицинкографија,Народ,Београд,1921,стр.88.
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вењепшенице.УколикобипојединиСрбипобеглиодбугар-
скогтерораондабисењиховаимовинастављаланалицита-
цијуилибисеразграбиламеђусамимБугарима.40Пљачкане
суиапотеке(двеапотекеуВрању),тејетакостановиништво
осталобезикаквихмедикамената.41Уселиманијебилони-
штабоље-свисељаникојибиималистокусуморалидадо-
носемлекоусирарницекојесуносиленазив“мандра”,како
бисенаправиосирзабугарскувојску.

Бугарска окупација Врања, и уопште целе јужне Ср-
бије,билајепропраћенаразличитимоблицимаполитичког
насиља.ПринудајеобликанасиљакојисуБугариучестало
примењивалинадподјармљенимнародом.Овиоблиципри-
нудесусечакмоглиупоредитисатурскимзулумомкојије
трајаонеколикостотинагодинанадсрпскимнародом.Попут
Турака,иБугарисуувеликулучење,тј.принуднирад42,на
којисуодвођенинесаморадноспособнистановнициВрања,
већистаријегенерације(60-80година),женеинејакадеца,о
чемујеиАрчибалдРајсоставиодокументованеизвештаје.43  
ПриликомизградњеКичевскогпутамногиљудисуизгуби-
лиживоте јерсурадилиунехуманимусловима.Одвођење
нарадурудникјетакођебилачестапојава,асвакобекство
бисенајстрожекажњавало.Уколикобинекосамовољнона-
пустиопринуданрадкажњаванјебатинањем(25удараца)по
голомтелу,плусновчано.Накондругогбекстваокривљеном
бисеузималацелокупнапокретнаинепокретнаимовина,а
онбизавршаваоулогору.

Систем терорабугарскихокупатора јенаишаонако-
лективнуосудунесамопоробљеногстановништва,већице-
лемеђународнејавности,кадајепрекршен23.чланХашке
конвенцијекоји гласи: “Забрањено јеономеководиратда
приморавасународникепротивничкестранедаучествујуу
ратним операцијам управљеним противу њихове земље”.44  

40 Исто,стр.89.
41 Исто,стр.90.
42 ПосебнобисеугледниВрањанципринуђивалинанајтежеинајпрљавијепо-

слове(попутчишћењајавногтоалетаилиношењатешкогтерета),какобисе
омаловажили.

43 Према:Архив Југославије,Ме ђу на род на ко ми си ја за исле ђи ва ње бу гар ских 
зло чи на у Ср би ји и Ма ке до ни ји 19161922,бр.фонда14,бр.фасцикле2.

44 АрчибалдРајс,Шта сам ви део и про жи вео у ве ли ким да ни ма: са оп ште ња 
јед ног при ја те ља из те шких вре ме на,Дерета,Београд,1991,стр.53.
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Збогпокушајарегрутовањасрпскихмушкараца(од17до65
година старости) за бугарску војску, развиће се бунт обес-
прављенихСрбакојићеипокренутиТопличкиустанак1918.
годинеподвођствомКостеПећанцаиКостеВојновића.45То-
ком25данаустанкаослобођенисуделовиврањског,нишког
и рашког округа, Прокупље, Лебане, Пуста Реку, околина
Бруса,РибарскаБања(устаницисудошличакдоСокобање).
Реваншизам бугарских окупатора је по свршетку Топлич-
когустанкабиокатастрофалан–погубљеноје20.000људи
украјевимаобухваћенимустанком(укључујућииВрање).46  

СтановништвоградаВрањајебилоподперманентном
тортуромбугарскихокупаторатокомцелограта.Манирбу-
гарскихокупаторајебиодаувекпреегзекуцијетукужртве
користећи“белепушке”,тј.великебатинекојимабипребија-
листановништво.47Најмањибројударацабиизносио25,док
максималнибројнијебиоодређен.Оникојибипукимслуча-
јемпреживелипребијање,увеликојмерибиостајалибогаљи
докрајаживота.48Некиподациомучењужртаваујужним
деловимаСрбијепревазилазесвеграницебестијалности.Та-
косурецимо,уЖитномПотокувојници25.пукаодралижи-
вумајкуПетраСтаменковића,доксууселуГргуреАврама
Тодоровићабацилиуказанискували.49Нитруднежененису
билепоштеђене.Ударанесуутрбух,пасумногеодњихна-
контаквогмучењапобацивалеилибиостајалесакате.

Бугарисукористилиразнеметодемучења:вешањеза
рукеиноге,паљењесламеисподглаве,чупањеженамадојки
клештима,спуштањежртаваубунаргдебииумиралиунај-
гориммукама…Посебносерадилонапсихичкомкажњава-

45 Усадејствусааустроугарскимснагама,Бугарисукрвавоугушилиустанак.
ПећанацсестационираонаКопаонику,гдеје1918.годинесачекаосавезничку
војску.КостаВојновићјекодселаГргурабиоопкољениприликомокршаја
санепријатељемјеизвршиосамоубиство.

46 Момчило Павловић, По ме ник жр тва ма бу гар ског те ро ра на ју гу Ср би је 
19151918,Институтзасавременуисторију,Београд,2007,стр.13.

47 Ударалису100удараца,ачестоидо1000.Туклисупоушима,табанима,ру-
кама,стомаку,ачестоипогениталијама.

48 Дабиублажилинесноснеболовеодудараца“белимпушкама”,пребијениСр-
бисуувијалиранеуовчијукожукакобиштопрезацелиле.Према:Алексан-
дарТрајковић,Вре ме без у мља: до ку мен ти о бу гар ским зло чи ни ма у врањ ском 
кра ју 19151918,Борба,Београд,1981.

49 АлександарТрајковић,Вре ме без у мља: до ку мен ти о бу гар ским зло чи ни ма у 
врањ ском кра ју 19151918,Економскаполитика,Београд,1981,стр.79.
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њуцивилногстановништва.Смишљанесунајгнуснијемето-
дезамучење,попутприморавањаженауцрнинидаиграју
узмузикунагробовимасвојихнајмилијих,подпретњомда
ће бити убијен  и остатак породице уколико не послушају
наредбу.50Силовањакојасубиламасовнаикојасунајчешће
извршавалибугарскичиновницииофицири, можемоувр-
ститиупсихофизичкиобликтортуре.Собзиромдаокупа-
торинисумарилинизаживотеонихнајневинијих,атосу
свакакодеца,силованасуидецаод12година.51Нереткосу
сесиловаладецапредмајкамаиобратно.Заубијањесрпског
живљабугарскиокупаторисупретежнокористилибајонете,
алијебилоидивљачкихобликаполитичкихубистава,по-
путкувањауказану.52  

Егзекуције би се извршавале појединачно, а неретко
иугрупама(најчешћеод10-12угрупи).53Премасведочењу
АрчибалдаРајсаубиствауселуРистовцусубилаогромна:
“СадасмоустаројСрбијиионоштосазнајемовладањуБу-
гара,превазилазисвештосмомоглизамишљати.Ристовац
јепотпуноизгореоисвињеговимушкарциидечациодде-
сетегодине,побијенису”.54 

СелоУшевцејетакођебилоопустошено.Узнакодма-
здешто јесрпскавојсканапалабугарскевојнике,побијено
јескороцелосело(107људи).55Паипак,највећа“кланица”
српскогстановништвајебилауСурдулици56укојојјепоиз-
вештајуАрчибалдаРајсаубијено2000-3000људи.57Убиства

50 ЈованХаџиВасиљевић,Бу гар ска звер ства у Вра њу и око ли ни,Културно-при-
вреднодруштвоВрањанацауБеограду,Београд,1922.

51 ЈованХаџиВасиљевић,Бу гар ска звер ства у Вра њу и око ли ни,Културно-при-
вреднодруштвоВрањанацауБеограду,Београд,1922.

52 Момчило Павловић, По ме ник жр тва ма бу гар ског те ро ра на ју гу Ср би је 
19151918,Институтзасавременуисторију,Београд,2007.

53 Бугарисуизвршавалиоваубистваумањимгрупама,какосенебиодмахот-
крилаперфидностиподмуклостњиховефашистичкеигеноциднеполитике.

54 АрчибалдРајс,Шта сам ви део и про жи вео у ве ли ким да ни ма: са оп ште ња 
јед ног при ја те ља из те шких вре ме на,Дерета,Београд,1991,стр.стр.263.

55 ЈованХаџиВасиљевић,Бу гар ска звер ства у Вра њу и око ли ни,Културно-при-
вреднодруштвоВрањанацауБеограду,Београд,1922,стр.113.

56 ВрелаРека,Дубрава,СтојковаШума,ДубокаДолина,Калифер,РадичевеБа-
ре,ВлашкиДолсусамонекаодместауСурдулицикојапредстављајуколек-
тивнегробнице.

57 АрхивЈугославије,Ме ђу на род на ко ми си ја за исле ђи ва ње бу гар ских зло чи на у 
Ср би ји и Ма ке до ни ји 19161922,бр.фонда14,бр.фасцикле2.
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уСурдулицисунајчешћеизвршавананоћу,апремаписању
америчкогновинараВилијамаДрајтона, лешевиумрлихсе
честоинисузакопавали,већсусеостављалипсимакаохра-
на.58

Током посете једној од масовних гробница у Сурду-
лици (Дубока долина) Арчибалд Рајс је, правећи извештај
опогинулимСрбима, тврдиокако јеблизучувенеДубоке
Долинезатекаочопореразуларенихпасакојисупобеснели,
јерсуихБугарихранилиљудскимлешевима:“Кадсмотамо
дошли,псикојисуподивљалијерсусехранилимесомбез-
бројнихжртавабугарскогбеса,бежеиспреднас.Свудакости
ихумке.СтрашнојештосуБугариовдеурадили”.59  

ОкупацијаБугарауврањскојобластијебилапраћена
изразитимрепресалијама,одкојихможемопосебноиздвоји-
тимасовнасиловањаинасилноодвођењедецеодродитеља
убугарскевојске60итд.Једнаоднајокрутнијихидејајесте
продаја 8000 девојчица српског порекла из јужних крајева
Србијетурскимхаремима,што јекаоподатакизнеоНико-
лаПашић.61Ништамањеокрутнобило јемасовнорасеља-
вањепородицауМалојАзијипонајвећимзабитима,какоби
сештовишеуништиосрпскинационалнидухподналетом
азијскетортуре.62

Бугарскинационализам,који је токомПрвог светског
ратапрешаоушовинизамифашизам,биојемотивисанекс-
панзионистичким претензијама и жељом да се реализује
идеја“ВеликеБугарске”.Овеиредентистичкетенденцијесу
биле присутне не само у редовима бугарских политичара,
већсуихподржавалиипојединиинтелектуалципопутИва-
наВазовакојијеупесмаманаглашаваодатребаизвршити
геноциднадСрбима,док јепак,дипломатскипредставник

58 Do cu ments re la tifs aux vi o la ti ons des Con ven ti ons da la Haye et du Dro it in ter na ti
o nal en général,com mi ses de 19151918 par les Bul ga res en Ser bie oc cupée,Paris,
tom I,цитиранопрема:АлександарТрајковић,Вре ме без у мља: до ку мен ти о 
бу гар ским зло чи ни ма у врањ ском кра ју 19151918,Борба,Београд,1981,стр.
120.

59 Према:АрчибалдРајс,Шта сам ви део и про жи вео у ве ли ким да ни ма: са оп
ште ња јед ног при ја те ља из те шких вре ме на,Дерета,Београд,1991,стр.264.

60 Регрутованисуималолетнидечациод12година.
61 АрчибалдРајс,Аустробу га роне мач ке по вре де рат них за ко на и пра ви ла: до

пи си јед ног прак ти ча ра кри ми на ли сте са срп ског ма ће дон ског фрон та,Др-
жавнаштампаријаКраљевинеСрбије,Крф,1918,стр.74.

62 РајссматрадасуБугариовајстравичанпланспроводилипонаређењуНема-
ца.
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приликомсклапањаБукурешкогмираистакаодасуБугари
спремнии сађаволомда сеудруже, самодабиуништили
Србију.63

Оваквиирационалниинеоснованиполитичкициљеви
судовелидовеликогбројажртава–познатоједајеСрбија
токомПрвогсветскогратаизгубилаједнутрећинусвогста-
новништва.64 Преамбициозни бугарски планови су такође
имали своју цену, па је такоБугарска на крају осујећена и
пониженанајвишеличилана“хијенусапочупанимзубима”,
какојеоњојписаофранцускилистSo leil du Mi di8.октобра
1918.године:“НајзадјеСрбијавраћенаСрбимауцелостиод
онихкојисехваљахудасујеосвојилииубилијојрасу.Веће
илепшесатисфакцијенемаодте,штојеправоиправдапобе-
дилакриминалитет.УЕврописенећевишенаћинародакоји
ћезажалитиБугареодкојихјесадаосталасамоједнахијена
саисчупанимзубима”.65 

Свакисистемтерора(укључујућиибугарскизавреме
Првогсветскограта)себазиранапретпоставцидасеможе
владатизастрашивањемиузпомоћнасиља.Оноштосепри
том често заборавља, јесте чињеница да се свест о нацио-
налномидентитетунеможеизменитибајонетимаисилом.
Покушајдасеодједнеетничкегрупенаправинекадругана
силу, никада у политици није давао дугорочне  резултате.
СвеснисвогетничкогпореклаСрбиујужнимкрајевимасу
се током Првог светског рата упорно одупирали асимила-
цијибугарскихокупатора,очемунајексплицитнијесведочи
покретањеТопличкогустанка.

Иакојенасиљеуполитиципонекадефикаснојердаје
брзерезултате,отпорхраброгстановништвауВрањуиоко-
линијепоказаодасесиломнеможеизазватиколективнаам-
незијакодједногнарода.Данаснаконједногвекаодбугар-
скеокупацијеВрања,гробовипогинулихсведочеоисконској
потребиљудскеврстедаочувајусвојнационалниидентитет,
безобзираколикобилохипертрофиранонасиљесистемате-
рораукојемсеналазе.

63 ЈованХаџиВасиљевић,Бу гар ска звер ства у Вра њу и око ли ни, Културно-при-
вреднодруштвоВрањанацауБеограду,Београд,1922.стр.7.

64 БојковићСлађана,ПршићМилоје,Стра да ње срп ског на ро да у Ср би ји 1914
1918,ИсторијскимузејСрбије,Београд,2000.

65 СретенДинић,Бу гар ска звер ства у Врањ ском окру гу,Штампаријакњижар-
ницаицинкографија,Народ,Београд,1921,стр.79.
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Ли те ра ту ра
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у Ср би ји 19141918,ИсторијскимузејСрбије,Београд,2000.
Динић,Сретен,Бу гар ска звер ства у Врањ ском окру гу,Штам-

паријакњижарницаицинкографија,Народ,Београд,1921.
Лилић, Борислава, Из про шло сти срп скобу гар ских од но са,

Институтзаполитичкестудије,Београд,1999.
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Рајс,Арчибалд,Аустробу га роне мач ке по вре де рат них за ко
на и пра ви ла: до пи си јед ног прак ти ча ра кри ми на ли сте са 
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Рајс,Арчибалд,Шта сам ви део и про жи вео у ве ли ким да ни ма: 
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Ma ri ja Djo ric

THE TER ROR OF BUL GA RIAN  
OC CU PI ERS IN THE VRA NJE DIS TRICT 

DURING THE FIRST WORLD WAR

Resume

This pa per analyzes the system of ter ror that the Bul ga ri ans 
had esta blis hed du ring the First World War aga inst the ha bi tants 
of the so ut hern Ser bia, with spe cial emp ha sis on the vi o len ce 
com mit ted in Vra nje and the sur ro un ding area by the Bul ga rian 
oc cu pi ers. By in va ding the Ser bian ter ri to ri es, the Bul ga ri ans ha
ve stri ved du ring the First World War to wards re a li zing the idea 
of “The Gre at Bul ga ria”, relying pri ma rily on the de ci si ons ma de 
by the Tre aty of San Ste fa no.  Lead by the ir re den tist ide as, the 
Bul ga ri ans car ried out a vi o lent bru ta li za tion aga inst the Ser bian 
po pu la tion by using pro pa gan da and re vi sion of the hi sto ri cal 
facts, ar gu ing that is was not the Ser bian po pu la tion, but “the 
Mo ra va Bul ga ri ans”. Gi ven that the Bul ga ri sa tion of Serbs co uld 
not be do ne by pe a ce ful me ans, the Bul ga rian in va ders used the 
system of ter ror. The Serbs in Vra nje and the sur ro un ding area 
we re in ter ned, mur de red and tor tu red only be ca u se they did not 
want to gi ve up the ir na ti o nal iden tity. 
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The oc cu pi ers ha ve, du ring the First World War, ap plied all 
forms of po li ti cal vi o len ce in Vra nje and the sur ro un ding area, 
from ba sic forms such as the thre at of for ce, co er cion, pres su re, 
po li ti cal mur der, tor tu re, to the com plex forms such as ter ror and 
re pres sion. 

The vi o len ce of the Bul ga rian oc cu pi ers was car ried out in 
three pha ses. Whi le the first pha se im plied the de struc tion of the 
in tel li gen ce and re spec ta ble pe o ple (te ac hers and pri ests in the 
first pla ce), in the se cond pha se, the Bul ga rian fa scists ha ve plan
ned ter ro ri zing wo men of the Ser bian na ti o nal ori gin. The Bul
ga ri ans re gar ded as “par ti cu larly dan ge ro us” the wo men of the 
Vra nje and To pli ca dis tricts, sin ce they we re most de ser ving for 
pre ser va tion of the Ser bian na ti o nal iden tity thro ugh the up brin
ging of chil dren. The last, third pha se, aimed at the de struc tion of 
everything that re pre sen ted a Ser bian na ti o nal be ing. 

Re gar dless that the city of Vra nje was ex po sed to the scary 
ter ror of the oc cu pi ers, the most in ten se cri mes had been com
mit ted in the vil la ges Ri sto vac and Usev ce, whi le Sur du li ca, in 
the wi der area of Vra nje, re pre sents the big gest sla ug hter ho u se 
in which the Serbs we re tor tu red, mur de red and in ter ned. The 
vil la ge Ri sto vac was com ple tely bur ned down, and all of its ma le 
ha bi tants ol der than ten we re mur de red. In the vil la ge Usev ce 107 
pe o ple we re mur de red, whi le in Sur du li ca the re are still do zens of 
tombs (in Vre la Re ka, Du bra va, Stoj ko va Su ma, Du bo ka Do li na, 
Ka li fer, Ra di ce ve Ba re, Vla ski Dol etc.), in which lie the re ma ins 
of the Serbs kil led. 

Even tho ugh the vi o len ce in po li tics is so me ti mes ef fec ti ve, 
sin ce it gi ves fast re sults, the re si stan ce of the bra ve ha bi tants of 
Vra nje and the sur ro un ding area has shown that for ce can not ca
u se a col lec ti ve am ne sia in one na tion. To day, one cen tury af ter 
the Bul ga rian oc cu pa tion of Vra nje, the tombs of the fal len te stify 
of a fun da men tal need of the hu man kind to pre ser ve its na ti o nal 
iden tity, re gar dless how hyper trop hied the vi o len ce of the system 
of ter ror in which they are kept is.  
Key words: First World War (1914–1918), Bul ga ria, ter ror, Vra

nje, Ser bia, vi o len ce, iden tity. 

 Овајрадјепримљен1.јула2015.годинеаприхваћензаштампунасастанку
Редакције28.августа2015.године.
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СРП СКО ДРУ ШТВО ЦР ВЕ НОГ  
КР СТА У РА ТО ВИ МА ЗА ОСЛО БО ЂЕЊЕ 

СР БИ ЈЕ ОД 1876. ДО 1918. ГО ДИ НЕ**

Са же так

Аутор у ра ду при ка зу је до при нос Срп ског дру штва Цр
ве ног кр ста (СДЦК) у ра то ви ма за осло бо ђе ње Ср би је од 
1876. до 1918. го ди не. Де лу ју ћи у скла ду с од ред ба ма Же нев
ске кон вен ци је из 1864. и 1906. го ди не и на че ли ма Ме ђу на
род ног по кре та Цр ве ног кр ста, СДЦК је за 42 го ди не по сто
ја ња пру жа ло по др шку ка дров ски и ма те ри јал но не спрем
ном срп ском вој ном са ни те ту у шест ра то ва. Не по сред ним 
ан га жо ва њем и по сре до ва њем у обез бе ђи ва њу ка дров ске и 
ма те ри јал не по мо ћи из ино стран ства СДЦК је пре суд но до
при не ло убла жа ва њу рат них гу би та ка срп ске вој ске и стра
да ња ста нов ни штва у те шком пе ри о ду бор бе за на ци о нал но 
осло бо ђе ње и оп ста нак срп ске др жа ве. За јед но са вој ском, 
ко ја је из не ла те рет ра то ва за осло бо ђе ње, СДЦК се због 
свог де ло ва ња свр ста ва ме ђу нај зна чај ни је ин сти ту ци је у из
град њи мо дер не срп ске др жав но сти.
Кључ не ре чи: Срп ско дру штво Цр ве ног кр ста, Цр ве ни крст 

у Ср би ји, Ме ђу на род ни по крет Цр ве ног кр ста, 
ра то ви за осло бо ђе ње Ср би је, вој ни са ни тет
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Пр во на ци о нал но дру штво Цр ве ног кр ста у Ср би ји, под 
на зи вом Срп ско дру штво Цр ве ног кр ста (СДЦК), осно ва но 
је 6. фе бру а ра 1876. го ди не у Бе о гра ду, на ини ци ја ти ву др 
Вла да на Ђор ђе ви ћа, а већ 11. ју на исте го ди не при зна то је 
од стра не Ме ђу на род ног ко ми те та Цр ве ног кр ста (МКЦК), 
иако Ср би ја још увек ни је би ла не за ви сна др жа ва. Ор га ни за-
ци ја и рад СДЦК су на по чет ку би ли уре ђе ни са мо ње го вим 
пра вил ни ци ма.1 На кон сти ца ња не за ви сно сти Ср би је, 1896. 
го ди не је усво јен пр ви за кон о Цр ве ном кр сту у Ср би ји по 
ком је СДЦК, ужи ва ју ћи ауто но ми ју и од ре ђе не по вла сти-
це, функ ци о ни са ло све до кра ја Пр вог свет ског ра та.2 Де лу-
ју ћи у скла ду с од ред ба ма Же нев ске кон вен ци је из 1864. и 
1906. го ди не и на че ли ма Ме ђу на род ног по кре та Цр ве ног кр-
ста, СДЦК је пру жа ло по др шку срп ском вој ном са ни те ту у 
два срп ско-тур ска ра та (1876-1878), срп ско-бу гар ском ра ту 
(1885), Бал кан ским ра то ви ма (1912-1913) и Пр вом свет ском 
ра ту (1914-1918).

1. Срп скотур ски ра то ви (18761878)

У кул ми на ци ји Ве ли ке ис точ не кри зе, ко ја је за по че ла 
1875. го ди не срп ским устан ком у Бо сни и Хер це го ви ни и не-
ре ди ма у Бу гар ској, Ср би ја и Цр на Го ра су об ја ви ле рат Тур-
ској 30. ју на 1876. го ди не. Сла бо при пре мље на срп ска вој ска 
са 120.000 вој ни ка, на па ла је та да тех нич ки и ка дров ски над-
моћ ни ју тур ску вој ску од 180.000 вој ни ка.3

За збри ња ва ње ра ње ни ка у ра ту срп ска вој ска је на рас-
по ла га њу има ла вој ни са ни тет, осно ван 1864. го ди не, ко ји 
је и ка дров ски и ма те ри јал но био не спре ман за рат. На кон 
пр вих рат них опе ра ци ја са ни тет је по чео да от ка зу је услед 
сла бе ор га ни за ци је, ма ло број но сти и не при пре мље но сти ле-

1 Друштво Црвеног крста Краљевине Југославије, Споменица 18761936, 
Државна штампарија Краљевине Југославије, Београд, 1936, стр. 87-90.

2 Према Закону о олакшицама и правима датим СДЦК из 1896. године, 
повластице СДЦК су обухватале ослобођење од такси и царина, повластице 
на железници, право бесплатног коришћења поште и телеграфе и заштиту 
амблема од злоупотребе.

3 Александар Недок, „Санитетски мајор др Стефан Недок, први шеф 
Унутрашњег одељења Београдске војне болнице, начелник санитета дивизије 
и корпуса у ратовима са Турском 1876. и 1877-78“, Војносанитетски преглед, 
Београд, бр. 8/2014, стр. 794.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 2/2015, год. XI vol. 23 стр. 201-217

203

ка ра и бол ни ча ра, као и не до стат ка са ни тет ског ма те ри ја ла 
и во зи ла.4 Пот пу ни слом вој ног са ни те та из бег нут је ан га жо-
ва њем СДЦК, осно ва ног са мо не ко ли ко ме се ци пре по чет ка 
ра та, и до ла ском ми си је ру ског Цр ве ног кр ста. Пре ма ре чи ма 
др Вла да на Ђор ђе ви ћа „и да не бе ше тек осно ва ног Срп ског 
дру штва Цр ве ног кр ста и ве ли ког при ли ва ино стра не ме ди-
цин ске по мо ћи, ма те ри јал не и ка дров ске са ни тет би још у 
са мом по чет ку овог ра та у пот пу но сти под ба цио“.5

То ком ра та, СДЦК је о свом тро шку ан га жо ва ло 30 ле-
ка ра, 200 бол ни ча ра, и опре ми ло 55 ре зер вних бол ни ца у ко-
ји ма је збри ну то 30.000 ра ње них и бо ле сних вој ни ка и ци-
ви ла.6 Уз по сре до ва ње СДЦК, ру ски Цр ве ни крст је по слао 
ми си ју са 123 ле ка ра, 188 бол ни ча ра и бол ни чар ки, 4 апо-
те ка ра и ком плет ним ма те ри ја лом за пот пу но опре ма ње 17 
бол ни ца. Ру ска ми си ја је др жа ла го то во це ло куп ну бол нич ку 
слу жбу у по за ди ни, а по ред не по сред не по мо ћи ра ње ни ци ма, 
чла но ви ми си је су срп ским ле ка ри ма и бол ни ча ри ма пре но-
си ли и струч но зна ње.7

Услед не у спе ха срп ске вој ске у рат ним опе ра ци ја ма, уз 
по сре до ва ње Ру си је, за кљу че но је при мир је 1. но вем бра 1876. 
го ди не, а у фе бру а ру 1877. го ди не за кљу чен је мир. Ка да је на 
про ле ће 1877. го ди не из био ру ско-тур ски рат, Ср би ја се др-
жа ла по стра ни. Ме ђу тим, по што је ру ска вој ска за у ста вље на 
код Плев не у Бу гар ској, Ру си ја је тра жи ла ула зак Ср би је у 
рат. По што Ср би ја ни је би ла спрем на за рат, Ру си ја је то ком 
ле та 1877. го ди не пру жи ла знат ну фи нан сиј ску по моћ Ср би ји 
за ре ор га ни за ци ју и опре ма ње вој ске и са ни те та.

Упр кос ре ор га ни за ци ји, срп ски вој ни са ни тет и да ље 
ни је имао до вољ но ка дра и ма те ри јал них сред ста ва.8 Са ни-
тет ска слу жба оску де ва ла је и у во зи ли ма и при вре ме ним 

4 Владимир Станојевић, Историја српског војног санитета, Штампарија 
Златибор, Београд, 1925.

5 Владан Ђорђевић, Историја српског војног санитета, Државна штампарија, 
Београд, 1893, стр. 4.

6 Друштво Црвеног крста Краљевине Југославије, op.cit., стр. 91-92.
7 Александар Недок, „Руска санитетска помоћ Србији у њеним ослободилачким 

и одбрамбеним ратовима XIX и раног XX veka (1804-1917)“, Војносанитетски 
преглед, Београд, бр. 7/2009, стр. 589.

8 По формацији реорганизованог санитета било је предвиђено 411 лица 
санитетског персонала, а санитет је располагао са 45 лекара, 34 лекарска 
помоћника и 19 апотекара, Бранислав Поповић, Војни санитет у српском 
народу, Издавачко предузеће Рад, Београд, 1998, стр. 42.
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рат ним бол ни ца ма.9 Бу ду ћи да је по моћ са ни те ту би ла нео-
п ход на, СДЦК се та ко ђе при пре ма ло за но ви рат. Са јед не 
стра не, обез бе ђен је до ла зак ле ка ра из ино стран ства, а са 
дру ге, СДЦК је ис ко ри сти ло при ли ку да кон со ли ду је сво ју 
ор га ни за ци ју, уве ћа ма те ри јал на сред ства и ор га ни зу је кур-
се ве за до бро вољ не бол ни ча ре.10

Дру ги срп ско-тур ски рат је по чео 13. де цем бра 1877. го-
ди не. Овог пу та, Ср би ја је ушла у рат са око 85.000 вој ни ка, 
бо ље на о ру жа них и ор га ни зо ва них не го у прет ход ном ра ту, 
про тив при бли жно исто то ли ко Ту ра ка. Рат не опе ра ци је у 
овом ра ту су из ве де не са ви ше успе ха, та ко да су до 5. фе-
бру а ра 1878. го ди не, ка да је за кљу че но при мир је, осло бо ђе ни 
Ниш, Пи рот, Ле ско вац, Про ку пље, Кур шу мли ја, Вра ње и де-
ло ви Ко со ва.

До при нос СДЦК се огле дао у да ва њу го то во јед не че-
твр ти не по треб ног са ни тет ског ка дра (12 ле ка ра и 150 бол-
ни ча ра) ко ји су о тро шку СДЦК слу жи ли у ре зер вним бол-
ни ца ма. Осим то га, СДЦК је из др жа вао ве ћи ну ре зер вних 
бол ни ца у Кра гу јев цу, Ни шу, Ја го ди ни, За је ча ру и Ве ли ком 
Гра ди шту. По ред срп ских ра ње ни ка, у бол ни ца ма СДЦК се 
ле чио и ве ли ки број за ро бље них тур ских ра ње ни ка, ко ји су 
по сле за вр ше ног ле че ња тран спор то ва ни у Тур ску.11

2. Срп скобу гар ски рат (1885)

Срп ско-бу гар ски рат је по чео 14. но вем бра 1885. го ди не 
ка да је Ср би ја вој ним пу тем по ку ша ла да спре чи ује ди ње-
ње Кне же ви не Бу гар ске и Ис точ не Ру ме ли је. Мо би ли са но је 
око 40.000 вој ни ка, ко ји су упу ће ни на те ри то ри ју Бу гар ске. 
По сле две сед ми це ра та, уз по сре до ва ње ве ли ких си ла, за-
кљу че но је при мир је, а мир је за кљу чен мар та 1886. го ди не у 
Бу ку ре шту. У то ку ра та Ср би ја је има ла 746 по ги ну лих, 4.570 
ра ње них и 640 не ста лих вој ни ка.12

Срп ски вој ни са ни тет је до че као и овај рат у не до вр-
ше ној ре ор га ни за ци ји, ка дров ски и ма те ри јал но не спре ман, 
те је по моћ СДЦК би ла од ве ли ког зна ча ја. Не по сред но пре 

9 Ibid.
10 Друштво Црвеног крста Краљевине Југославије, op.cit., стр. 93.
11 Ibid, стр. 94.
12 Бранислав Поповић, op.cit., стр. 44.
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ра та, СДЦК је за по тре бе вој ног са ни те та ку пи ло три са ни-
тет ске ко ло не са 45 ра ње нич ких ко ла и 6 ко ла за са ни тет ски 
ма те ри јал, а за чу ва ње ових ко ла је из гра ди ло згра ду у Ни шу. 
Та ко ђе, СДЦК је ор га ни зо ва ло и кур се ве за до бро вољ не бол-
ни ча ре. То ком ра та, дру штве ни дом у Бе о гра ду био је пре-
у ре ђен у спе ци јал ну бол ни цу, а још 19 ре зер вних бол ни ца 
би ле су снаб де ва не са ни тет ским и хи рур шким ма те ри ја лом 
из скла ди шта СДЦК.13

За јед нич ким де ло ва њем вој ног са ни те та и СДЦК, Ср-
би ја је збри ња ва ла сво је ра ње ни ке, док дру га за ра ће на стра-
на, Бу гар ска, ни је има ла вој ни са ни тет. У Евро пи се при ку-
пља ла по моћ и кон во ји са ни тет ског ма те ри ја ла су кре ну ли 
у Бу гар ску, али су мо ра ли да пре ђу ли ни ју фрон та. Та да се 
до го ди ло не што што у исто ри ји до та да ни је за бе ле же но. Ср-
би ја је на је дан дан пре ки ну ла рат не опе ра ци је, отво ри ла ли-
ни ју фрон та и про пу сти ла са ни тет ски ма те ри јал ко ји је из 
Бе ча упу ћен у Со фи ју. Ср би ја се при дру жи ла апе лу из Евро-
пе и отво ри ла сво је вој не ма га ци не из ко јих је да ла ле ко ве и 
сав дру ги ма те ри јал нео п хо дан за отва ра ње јед не бол ни це у 
Бу гар ској, и на тај на чин по мо гла не при ја тељ ској стра ни у 
ра ту. За овај пре се дан у исто ри ји ра то ва ња, МКЦК у Же не-
ви је до де лио спе ци јал но при зна ње Ср би ји и ње ном Цр ве ном 
кр сту, та ко што је у хо лу згра де ове ор га ни за ци је по ста вље на 
та бла са ре чи ма: „Бу ди та ко ху ман као што је би ла ху ма на 
Ср би ја 1885. го ди не.“

3. Бал кан ски ра то ви (19121913)

Пр ви бал кан ски рат је во ђен од ок то бра 1912. до ма ја 
1913. го ди не из ме ђу Ср би је, Бу гар ске, Грч ке и Цр не Го ре на 
јед ној стра ни и Тур ске на дру гој стра ни. За раз ли ку од прет-
ход них ра то ва, срп ска вој ска је у Пр ви бал кан ски рат ушла 
при пре мље на, та ко да је, пре ма ре чи ма стра них рат них до пи-
сни ка, мо гла да се по ре ди са са вре ме ном европ ском вој ском.14

Ме ђу тим, што се вој ног са ни те та ти че, прем да знат но 
осна жен у од но су на прет ход ни пе ри од, и да ље ни је по се до-
вао до вољ не ка па ци те те за пру жа ње хит не ме ди цин ске по-

13 Владан Ђорђевић, Срце и душа Европе, Државна штампарија Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца, Београд, 1880, стр. 18.

14 Александар Недок, Балкански ратови 19121913, Медија центар Одбрана, 
Београд, 2012.
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мо ћи вој ни ци ма на ра ти шту. Ка дров ско ста ње вој ног са ни те-
та су ми рао је ми ни стар вој ни у пи сму СДЦК од 29. но вем бра 
1912. го ди не, у ко ме је пи сао: „У це лој Ср би ји има све га 390 
ле ка ра, а од ових је рат ним рас по ре дом од ре ђе но 296 за во-
ји ште та ко да за по за ди ну оста је све га 74 ле ка ра“.15 Та да шњи 
на чел ник вој ног са ни те та, пу ков ник др Ла зар Ген чић у окви-
ру сво јих пре да ва ња у Офи цир ском до му је за кљу чио: „Ми у 
ства ри не ма мо вој ни са ни тет, већ јед ну ма лу гру пу гра ђан-
ских ле ка ра об у че них у уни фор ме са ни тет ских офи ци ра“.16

Глав ни про блем вој ног са ни те та то ком рат них опе ра-
ци ја би ла је ева ку а ци ја ра ње ни ка из зо не бор бе них деј ста ва. 
На и ме, са ни тет ских во зи ла ни је би ло до вољ но, ба та љон ска 
јед но о со вин ска ра ње нич ка ко ла ни су би ла по де сна за брд ско-
пла нин ске те ре не јер су се ла ко пре вр та ла, док су ди ви зиј-
ска дво о со вин ска ра ње нич ка ко ла, на ба вље на од СДЦК, би ла 
пре ве ли ка и ни су мо гла да пра те ди ви зиј ску вој ну ко ло ну.17 
Је ди на све тла тач ка у ева ку а ци ји ра ње ни ка би ла су три са-
ни тет ска во за ко ја су, пре шав ши укуп но 40.000 ки ло ме та ра, 
ева ку и са ла ви ше од 11.000 ра ње ни ка до по за дин ских бол ни-
ца. У опре ма њу ових во зо ва са ни тет ским и дру гим ма те ри ја-
лом у ве ли кој ме ри је уче ство ва ло и СДЦК.18

Пр ви Бал кан ски рат је за вр шен за кљу чи ва њем ми ров-
ног уго во ра у Лон до ну 30. ма ја 1913. го ди не. Гу би ци срп ске 
вој ске су би ли око 5.000 по ги ну лих, пре ко 18.000 ра ње них, и 
пре ко 7.000 пре ми ну лих од ра на и бо ле сти.19 Лон дон ски ми-
ров ни уго вор ни је ре шио те ри то ри јал не спо ро ве из ме ђу си ла 
по бед ни ца, што је био узрок но вог ра та, ко ји је по чео 30. ју на 
1913. го ди не ка да је Бу гар ска по ку ша ла си лом да ре ши спо ро-
ве са Ср би јом и Грч ком. Ср би ји и Грч кој су се у ра ту про тив 
Бу гар ске убр зо при дру жи ле Цр на Го ра, Ру му ни ја и Тур ска. 
Рат не опе ра ци је у Дру гом бал кан ском ра ту су об у ста вље не 

15 Миле Игњатовић, „Врхунски домети српске хирургије у Балканским ратовима“, 
Осамсто година српске медицине (приредили: Брана Димитријевић и Зоран 
Вацић), Српско лекарско друштво, Београд, 2013, стр. 15.

16 Ibid.
17 Милан Петровић, „Из мојих ратних искустава (1912-1918)“, Војносанитетски 

гласник, Београд, 1/1930, стр. 1-21.
18 Милан Петровић, „Санитетски возови у Балканском и светском рату“, 

Историја српског војног санитета: Наше санитетско ратно искуство 
(приредио: Владимир Станојевић), Златибор, Београд, 1925, стр. 766.

19 Владимир Станојевић, Рад нашег санитета у Балканском рату 1912. и 1913. 
године, Српска академија наука и уметности, Београд, 1971, стр. 220, 218-226.
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31. ју ла, а уго вор о ми ру пот пи сан је у Бу ку ре шту 10. ав гу ста 
1913. го ди не. Гу би ци срп ске вој ске су би ли 9.000 по ги ну лих, 
око 5.000 пре ми ну лих, нај ви ше од ко ле ре, и 36.000 ра ње них.20

То ком Дру гог бал кан ског ра та, по ред про бле ма са ева-
ку а ци јом и збри ња ва њем ра ње ни ка, срп ски вој ни са ни тет и 
СДЦК су се су о чи ли са епи де ми јом ко ле ре. Епи де ми ја ко ле-
ре, ко ја је по сто ја ла ме ђу бу гар ским тру па ма још од но вем бра 
1912. го ди не, то ком Бре гал нич ке бит ке, во ђе не од 30. ју на до 
9. ју ла, за хва ти ла је и срп ску вој ску.

Још пре из би ја ња Пр вог бал кан ског ра та, ко ле ра и ти-
фус су за хва ти ли де ло ве европ ске Тур ске. У то ку ра та, на 
бу гар ском де лу фрон та, до шло је до ве ли ке епи де ми је ко ле-
ре ме ђу тур ским вој ни ци ма и ци ви ли ма. Ка да је по чет ком 
но вем бра по че ла бит ка за Је дре не, ко ле ра се про ши ри ла и 
на бу гар ске тру пе за хва тив ши 30.000 вој ни ка.21 Од ко ле ре је 
обо лео и је дан део срп ских вој ни ка ко ји су кра јем но вем бра 
1912. го ди не упу ће ни као по моћ бу гар ским тру па ма у оп са ди 
Је дре на, али је епи де ми ја за хва ти ла срп ску вој ску тек то ком 
Бре гал нич ке бит ке.

За су о ча ва ње са епи де ми ја ма срп ски вој ни са ни тет је 
ка дров ски био пот пу но не спре ман.22 Са ни тет ни је рас по ла-
гао по треб ним епи де ми о ло шким сред стви ма, спе ци ја ли зо-
ва ним бол ни ца ма и во зи ли ма, та ко да је епи де ми ја на пре-
до ва ла услед не до ста та ка аде кват не изо ла ци је за ра же них 
вој ни ка и ра ње ни ка.23 У спре ча ва њу епи де ми је ко ле ре ни су 
при ме ње не ни вак ци не, ко је су ра ни је ис ко ри шће не у грч кој 
вој сци.24 Ко нач ни би ланс епи де ми је ко ле ре у срп ској вој сци 
је био 15.000 обо ле лих и 5.000 пре ми ну лих.25

20 Сима Карановић, „Личне белешке“, Историја српског војног санитета 
(приредио: Владимир Станојевић), Златибор, Београд, 1925, стр. 310.

21 Richard Hall, “Civil-military conflict in Bulgaria during the Balkan Wars”, East 
European Quarterly, vol. 33, nº 3, 1989, pp 293-303.

22 Последњих година XIX века и током прве деценије XX века, српски војни 
санитет је донекле обогатио свој лекарски састав школовањем младих 
лекара по европским универзитетима. Међутим, фокус школовања је 
био на хирургији, а само неколицина се усавршавала на пољу хигијене и 
епидемиологије. Бранислав Поповић, op.cit, стр. 58.

23 Ibid, стр. 58-60.
24 Владимир Станојевић, „Статистички подаци о колери у Балканским ратовима 

1912-1913“, Војносанитетски преглед, Управа за војно здравство МО Србије, 
Београд, 5/1958, стр. 410.

25 Ibid, стр. 411.
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Срп ско дру штво Цр ве ног кр ста од и гра ло је зна чај ну 
уло гу у бор би про тив ко ле ре то ком Бал кан ских ра то ва. Још 
кра јем 1912. го ди не, СДЦК је обез бе ди ло 10 апа ра та за ис пи-
ти ва ње во де и 2 по крет на дез ин фек ци о на апа ра та. У 1913. го-
ди ни, СДЦК је ку пи ло 10 Де ке ро вих ба ра ка са по 24 кре ве та 
за по тре бе дез ин фек ци је и три ја жи ра ња ин фек тив них бо ле-
сни ка, осно ва ло дез ин фенк ци о ни за вод у Пи ро ту и обез бе-
ди ло до ла зак не мач ких и ру ских епи де ми о ло га, што је пре-
суд но до при не ло за у ста вља њу епи де ми је.26

Као и у прет ход ним ра то ви ма, у Ср би ју су и то ком 
Бал кан ских ра то ва, уз по сре до ва ње СДЦК, до ла зи ли ле ка ри 
из ино стран ства и ми си је дру гих дру шта ва Цр ве ног кр ста. 
Прем да ко на чан број стра них ми си ја, ле ка ра и ме ди цин ског 
осо бља ни је по знат, про це њу је се да је јед ну тре ћи ну ле ка-
ра фи нан си ра ло СДЦК, јед ну тре ћи ну њи хо ва на ци о нал на 
дру штва, а да је тре ћи на до шла о соп стве ном тро шку. То ком 
1913. го ди не у Ср би ји је ра ди ла 21 ми си ја Цр ве ног кр ста из 
Бел ги је, Ве ли ке Бри та ни је, Дан ске, Нор ве шке, Ру си је, САД, 
Хо лан ди је, Швај цар ске и Швед ске, са укуп но 85 ле ка ра.27

4. Пр ви свет ски рат (19141918)

На пад Аустро-Угар ске и по че так Пр вог свет ског ра та 
30. ју ла 1914. го ди не, срп ска вој ска је до че ка ла ис цр пље на 
Бал кан ским ра то ви ма. На по чет ку ра та, срп ска опе ра тив на 
вој ска је има ла око 500.000 вој ни ка.28 Срп ски вој ни са ни тет 
је ушао у рат са скром ним људ ским ре сур си ма (409 ле ка ра, 
190 апо те ка ра и 90 ве те ри на ра) и бол нич ким ка па ци те том од 
са мо 50.000 кре ве та, што ни је би ло до вољ но за по тре бе то-
ли ке вој ске.29

Не по сред но пред по че так ра та у ју лу 1914. го ди не упра-
ва и глав ни ма га цин СДЦК су пре ме ште ни из Бе о гра да у 
Ниш, ода кле је ор га ни зо ва на по моћ вој ном са ни те ту. У пр-
вим ме се ци ма ра та, де ло ва ње СДЦК је об у хва ти ло: 1) снаб-
де ва ње по сто је ћих бол ни ца са ни тет ским ма те ри ја лом; 2) 

26 Бранислав Поповић, op.cit, стр. 61.
27 Миле Игњатовић, op.cit, стр. 19.
28 Бранислав Поповић, op.cit, стр. 64.
29 Јелена Јовановић-Симић, „Рад српског војног санитета од почетка Великог 

рата до завршетка егзодуса“, Саопштење на округлом столу Хероји у белом, 
Универзитетска библиотека, Београд, 6. април 2015.
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осни ва ње и одр жа ва ње ре зер вних бол ни ца; 3) опре ма ње свих 
се дам са ни тет ских во зо ва; и 4) збри ња ва ње не ко ли ко де се ти-
на хи ља да ра ње ни ка и бо ле сни ка.30 СДЦК је рас по ла га ло са 
20.000 кре ве та што ни је би ло до вољ но за збри ња ва ње ра ње-
них и бо ле сних, па је упу ћен апел за ме ђу на род ну по моћ. По-
што МКЦК у ав гу сту ни је мо гао да по мог не, СДЦК је упу ти-
ло ди рект не по зи ве дру штви ма Цр ве ног кр ста са ве знич ких 
и не у трал них др жа ва. На по зив су се ода зва ла дру штва из 
Ар ген ти не, Ве ли ке Бри та ни је, Грч ке, Ја па на, Ру си је, САД и 
Фран цу ске, ко ја су по сла ла ма те ри јал ну по моћ или ми си је.31

Огро ман број ра ње ни ка, као и њи хов лош сме штај у 
пр вим ме се ци ма ра та про у зро ко вао је по ја ву ин фек тив них 
бо ле сти, као што су ре ку ренс и пе га ви ти фус. Пр ви слу ча-
је ви ти фу са за бе ле же ни су већ у ок то бру, а пра ва епи де ми ја 
се раз ви ла на кон Ко лу бар ске бит ке у де цем бру 1914. го ди не. 
Не по сред но пре Пр вог свет ског ра та пе га вог ти фу са у Ср би ји 
ни је би ло, а сма тра се да су га до не ли за ро бље ни вој ни ци из 
де ло ва Аустро-Угар ске, где је ти фус био ен дем ски при су тан. 
Хи ги јен ско-епи де ми о ло шке при ли ке у Ср би ји по сле Ко лу-
бар ске бит ке су би ле ве о ма те шке: 1) пот пу на ис цр пље ност 
вој ни ка и ло ша ис хра на; 2) пре ко 50.000 ра ње них или бо ле-
сних у већ пре на тр па ним бол ни ца ма; 3) око 60.000 за ро бље-
ни ка (од то га око 3.000 за ра же них бо ле сни ка); 4) за јед но су 
ева ку и са ни за ро бље ни ци, вој ни ци и ци ви ли, здра ви и бо-
ле сни; и 5) ло ша лич на и ко лек тив на хи ги је на. У ва љев ској 
бол ни ци је до шло до „пре на тр па ва ња ра ње ни ка“ услед не-
мо гућ но сти ева ку а ци је пру гом Ва ље во-Мла де но вац, а дру-
гих пре во зних сред ста ва ни је би ло. Ева ку а ци јом ра ње ни ка у 
дру ге бол ни це епи де ми ја ти фу са се ши ри ла услед не пре ста-
ног кон так та са за ра же ним ра ње ни ци ма.32

Нај ве ћа за ра зна бол ни ца је би ла ни шка вој на бол ни ца 
у ко јој је од ти фу са уми ра ло по 40 бо ле сни ка днев но. Бор бом 
про тив епи де ми је ти фу са упра вљао је ме ђу на род ни од бор за 
су зби ја ње ин фек тив них бо ле сти осно ван у Ни шу, са ста вљен 
од пред став ни ка срп ског вој ног са ни те та и стра них ми си ја 
ко је су по сред ством СДЦК до шле у Ср би ју. У ци љу за у ста-

30 Друштво Црвеног крста Краљевине Југославије, op.cit., стр. 105.
31 Српско друштво Црвеног крста, Извештај за 19121920, Штампарија и 

Литографија Саве Раденковић и Брата, Београд, 1922, стр. 624-625.
32 Јелена Јовановић-Симић, op.cit.
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вља ња епи де ми је по чет ком 1915. го ди не пред у зе та су два 
кључ на ко ра ка: 1) за у ста вљен је це ло куп ни са о бра ћај у Ср-
би ји у ци љу спре ча ва ња да љег ме ша ња бо ле сних и здра вих; 
и 2) спро ве де на је ма сов на дез ин фек ци ја и де пе ди ку ла ци ја 
љу ди, оде ће, по сте љи не и свих про сто ра у ко ји ма су бо ра ви-
ли бо ле сни ци. У исто вре ме фран цу ски струч ња ци за ин фек-
тив не бо ле сти су вак ци ни са ли ста нов ни штво про тив ти фу са 
и ко ле ре. Епи де ми ја ти фу са са вла да на је у ма ју 1915. го ди-
не. Прем да пот пу них по да та ка о бро ју обо ле лих и умр лих од 
ти фу са не ма, пре ма про це на ма та да шњег на чел ни ка вој ног 
са ни те та др Си ме Ка ра но ви ћа, у вој сци је умр ло око 35.000 
вој ни ка, док се број умр лих у на ро ду кре тао око 150.000. По-
ре ђе ња ра ди, у Цер ској би ци је по ги ну ло око 3.000, а у Ко лу-
бар ској би ци око 22.000 срп ских вој ни ка.33

Пред по че так дру ге офан зи ве про тив Ср би је, СДЦК је 
11. сеп тем бра 1915. го ди не мо ра ло да за поч не ева ку а ци ју ма-
га ци на и бла гај не из Ни ша у Кру ше вац ка ко не би па ли у 
ру ке не при ја те ља, по што се оче ки вао и на пад из Бу гар ске. 
У Кру шев цу се у ок то бру 1915. го ди не упра ва СДЦК по де-
ли ла на два де ла. Пр ви, на че лу са др Мар ком Ле ком, остао 
је у Ср би ји у по ку ша ју да на ста ви рад СДЦК, ра чу на ју ћи на 
за шти ту ко ју је Же нев ска кон вен ци ја из 1906. го ди не пру жа-
ла на ци о нал ним дру штви ма Цр ве ног кр ста. Дру ги део сe са 
вој ском по вла чио из Ср би је пре ко Цр не Го ре и Ал ба ни је.34 
При по вла че њу, због бо ле сти, фак тич ки пред сед ник СДЦК 
др Во ји слав Су бо тић је остао у Па три јар ши ји у Пе ћи.35 Ту се 
до го дио још је дан слу чај, је дин ствен у до та да шњој исто ри-
ји Цр ве ног кр ста – пред сед ник јед ног на ци о нал ног дру штва 
Цр ве ног кр ста, др Су бо тић, по стао је рат ни за ро бље ник, по-
што су га та ко тре ти ра ле аустро у гар ске тру пе.36

Рад чла но ва СДЦК у аустро у гар ској оку па ци о ној зо ни 
био је ве о ма те жак, бу ду ћи да оку па тор ни је до зво лио са мо-
стал ни рад СДЦК и да је при сво јио ње го ву имо ви ну. Прем да 
су чла но ви глав ног од бо ра СДЦК у апри лу 1916. го ди не тра-

33 Ibid.
34 Друштво Црвеног крста Краљевине Југославије, op.cit., стр. 104.
35 Војислав Суботић је био потпредседник СДЦК, али пошто је председник, др 

Милош Борисављевић, био на дужности начелника санитета Друге армије, 
Суботић је обављао функцију председника СДЦК.

36 Српско друштво Црвеног крста, op.cit., стр. 671.
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жи ли да оку па ци о ни гу верн ман омо гу ћи ауто но ми ју СДЦК 
у скла ду са Же нев ском кон вен ци јом, то ни је учи ње но. На-
про тив, гу верн ман је у свом од го во ру од 1. ма ја 1916. го ди не 
ис та као: 1) да ће се „бив ше СДЦК до за кон ског ре гу ли са ња 
при ли ка“ зва ти Дру штво Цр ве ног кри жа у Ге не рал-гу верн-
ма ну Ср би је; 2) да ће це ло ку пан са ни тет ски ма те ри јал СДЦК 
би ти под упра вом са ни тет ског оде ље ња гу верн ма на у Ср би-
ји; 3) да ће се пи сме ни са о бра ћај дру штва оба вља ти ис кљу-
чи во на не мач ком је зи ку и пре ко оку па ци о не упра ве. Мно ги 
чла но ви упра ве СДЦК су ста вље ни под по ли циј ски над зор, а 
од 10. ок то бра 1916. го ди не дру штво је би ло пот чи ње но Цр-
ве ном кр сту у Бе чу.37

У бу гар ској оку па ци о ној зо ни, ста ње је би ло још те же. 
Не по сред но пре на пу шта ња Ни ша у сеп тем бру 1915. го ди не, 
др Су бо тић је оста вио пи смо бу гар ском Цр ве ном кр сту у ко-
јем је за тра жио по што ва ње прин ци па Же нев ске кон вен ци је 
и за шти ту имо ви не и пра ва ка дро ва СДЦК. У пи сму је на-
зна че но и да се ма га цин СДЦК ста вља на рас по ла га ње ка ко 
за срп ске, та ко и за бу гар ске ра ње ни ке и бо ле сни ке. Упр кос 
то ме, бу гар ско дру штво Цр ве ног кр ста је це ло ку пан са ни тет-
ски и бол нич ки при бор из ма га ци на СДЦК пре не ло у сво је 
ма га ци не у Бу гар ској, док је ар хи ва СДЦК у ве ли кој ме ри 
оште ће на.38 Рад СДЦК у бу гар ској оку па ци о ној зо ни је био 
за бра њен, а пред сед ни ци од бо ра у Ско пљу (ми тро по лит Ви-
ћен ти је), Алек син цу (про та Аврам Ми ло ва но вић), Кња жев цу 
(про та Ла зар Пе тро вић) и Ле сков цу (про та Ком не но вић) су 
уби је ни.39

Дру ги део СДЦК, на кон по вла че ња из Ср би је пре ко Цр-
не Го ре и Ал ба ни је, де ло вао је у из бе гли штву – у Же не ви 
од мар та, и на Кр фу од ма ја 1916. го ди не. Рад СДЦК у из бе-
гли штву је био усме рен у три прав ца: 1) до би ја ње при зна-
ња од не при ја тељ ских др жа ва; 2) ус по ста вља ње ко му ни ка-
ци је са отаџ би ном, и сла ње по мо ћи ста нов ни штву; и 3) сла-
ње по мо ћи за го то во 200.000 срп ских рат них за ро бље ни ка 
и ин тер ни ра них ци ви ла у ло го ри ма не при ја тељ ских др жа ва. 
Чла но ви упра ве СДЦК, Је врем Жу јо вић и Ђор ђе Ра дој ло вић, 

37 Ibid, стр. 671-676.
38 Друштво Црвеног крста Краљевине Југославије, op.cit., стр. 111.
39 Српско друштво Црвеног крста, op.cit., стр. 678.
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су у Же не ви у мар ту 1916. го ди не уз по др шку МКЦК осно-
ва ли Из ве штај ни би ро СДЦК у ци љу при ку пља ња по да та ка 
о срп ским за ро бље ни ци ма и сла ња по мо ћи ста нов ни штву у 
оку пи ра ној отаџ би ни.40 Са дру ге стра не, део глав ног од бо ра 
СДЦК, пред во ђен др Бо ри са вље ви ћем, от по чео је свој рад на 
Кр фу 1. ма ја 1916. го ди не.41

На кон за по чи ња ња ра да у из бе гли штву СДЦК је на сто-
ја ло да обез бе ди при зна ње на ци о нал них дру шта ва Цр ве ног 
кр ста у не при ја тељ ским др жа ва ма ка ко би мо гло да до би је 
спи ско ве за ро бље ни ка и ор га ни зу је сла ње по мо ћи у скла ду 
са та да шњим рат ним пра вом. Бу гар ски цр ве ни крст ни је при-
зна вао СДЦК и од би јао је да да је ин фор ма ци је са обра зло же-
њем да не да је ин фор ма ци је о ста нов ни ци ма „бив ше Ср би је“ 
ко ји су по ста ли бу гар ски по да ни ци пре ма ко ји ма се по сту-
па у скла ду са бу гар ским за ко ни ма. Аустриј ски Цр ве ни крст 
је од би ја ње обра зло жио ти ме да Цр ве ни крст у Ср би ји има 
се ди ште у Бе о гра ду и да та мо ра ди „под за шти том Цар ско-
кра љев ског гу верн ма на“. Тек на кон ви ше уло же них про те ста 
Из ве штај ног би роа и ин тер вен ци је МКЦК, дру штва Цр ве ног 
кр ста из Аустри је и Бу гар ске су при ста ла да во де пре пи ску са 
СДЦК, али са мо по сред ством МКЦК. Тек у ок то бру и но вем-
бру 1917. го ди не, бу гар ско и аустриј ско дру штво су при зна ли 
рад СДЦК, ма да је до са мог кра ја ра та би ло ве ли ких те шко ћа 
да се од тих дру шта ва до би ју ин фор ма ци је о ста њу срп ских 
за ро бље них вој ни ка и ин тер ни ра них ци ви ла.42

Огра нак СДЦК на Кр фу је сво ју де лат ност усме рио на 
при ку пља ње при ло га у нов цу, оде ћи, бол нич ком и са ни тет-
ском ма те ри ја лу и ле ко ви ма, ка ко за срп ске вој ни ке на Со-
лун ском фрон ту и ле че њу у Фран цу ској и Се вер ној Афри ци, 
та ко и за ста нов ни штво у Ср би ји, за ро бље не и ин тер ни ра не. 
За по тре бе при ку пља ња по мо ћи СДЦК је ор га ни зо вао по себ-
не од бо ре у са ве знич ким и не у трал ним др жа ва ма, пре све га 
у Ве ли кој Бри та ни ји, Ита ли ји, Ја па ну, Фран цу ској и САД.43

Из ве штај ни би ро у Же не ви сво ју де лат ност је усме рио 
на три по ља: 1) сла ње нов ца и по шиљ ки за ста нов ни штво у 
Ср би ји; 2) при ку пља ње и ди стри бу ци ја по мо ћи из ино стран-

40 Ibid, стр. 698-701.
41 Ibid, стр. 688.
42 Ibid, стр. 688-691.
43 Друштво Црвеног крста Краљевине Југославије, op.cit., стр. 110.
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ства; и 3) по сре до ва ње у сла њу др жав не по мо ћи за ро бље-
ним и ин тер ни ра ним срп ским вој ни ци ма и ци ви ли ма. Сла-
ње нов ца у Ср би ју, СДЦК је ор га ни зо вао пре ко беч ке бан ке 
Банк фе рајн, ко ја је има ла екс по зи ту ру у Бе о гра ду. Од ма ја 
1916. до ок то бра 1917. го ди не, срп ска Вла да са Кр фа је пре ко 
Из ве штај ног би роа СДЦК по сла ла нов ча на сред ства на име 
чи нов нич ких пла та и пен зи ја, удо вич ких пен зи ја и по мо ћи 
гра ђа ни ма у из но су од 10,5 ми ли о на швај цар ских и 8,5 ми ли-
о на фран цу ских фра на ка.44 У то ку ра да Из ве штај ног би роа, 
од при ја тељ ских ор га ни за ци ја и по је ди на ца је при ку пље но 
и ста нов ни штву Ср би је ди стри бу и ра но не ко ли ко ми ли о на 
фра на ка по мо ћи.45 Упо ре до са на сто ја њем да обез бе ди при-
зна ње од не при ја тељ ских др жа ва, Из ве штај ни би ро је пре ко 
по себ ног ко ми те та из Бер на и хо ланд ског по слан ства у Со-
фи ји ор га ни зо вао сла ње по мо ћи за око 200.000 срп ских рат-
них за ро бље ни ка и ин тер ни ра них ци ви ла у не при ја тељ ским 
др жа ва ма. За вре ме по сре до ва ња Из ве штај ног би роа, од ок-
то бра 1916. до сеп тем бра 1917. го ди не, по сла то је пре ко 2 ми-
ли о на фра на ка по мо ћи.46

Све вре ме ра да у из бе гли штву, по себ но у периoду пре 
до би ја ња при зна ња од бу гар ског и аустриј ског Цр ве ног кр-
ста, СДЦК је одр жа ва ло ве зу са сво јим чла но ви ма у Ср би ји. 
Чла но ви СДЦК из од бо ра у Бе о гра ду, Шап цу, Кра гу јев цу и 
Кру шев цу, упр кос над зо ру оку па то ра, успе ва ли су да до ста-
ве ин фор ма ци је Ин фор ма ци о ном би роу у Же не ви. При ват на 
пи сма чла но ва, огла си у но ви на ма и пре пи ска по сред ством 
ди пло мат ских ми си ја не у трал них др жа ва су ви ше од го ди ну 
да на би ли је ди ни из во ри ин фор ма ци ја из оку пи ра не Ср би је. 
Ови од бо ри су та ко ђе чи ни ли глав ну мре жу за ди стри бу ци-
ју по мо ћи СДЦК у оку пи ра ној Ср би ји.47 На тај на чин, пре ма 
ре чи ма др Ђор ђе ви ћа „Цр ве ни крст је био је ди на срп ска ин-
сти ту ци ја у оку пи ра ној Ср би ји“.48

Рад СДЦК у пе ри о ду од оку па ци је до осло бо ђе ња Ср би-
је су ми ран је на кра ју из ве шта ја са по след ње сед ни це упра ве, 
ко ја је одр жа на 25. де цем бра 1921. го ди не. На кра ју из ве шта ја 

44 Ibid, стр. 114-115.
45 Ibid, стр. 116.
46 Ibid, стр. 117.
47 Српско друштво Црвеног крста, op.cit., стр. 719.
48 Владан Ђорђевић, Срце и душа Европе, op.cit., стр. 80.
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је пи са ло: „Исто ри ја не по зна је ни че га слич но га оно ме што 
се де си ло Срп ском цр ве ном кр сту 1915-1918. го ди не. Он је 
био не са мо роб, већ и из гна ник. И као роб и као из гна ник, 
Срп ски цр ве ни крст ни је из гу био при су ство ду ха, већ је ра-
дио у ко рист и на до бро срп ске вој ске и срп ског на ро да, био је 
и остао увек до сле дан чо ве ко љу бљу и сви ма про пи си ма Же-
нев ске кон вен ци је.“49

За кљу чак

За јед но са срп ском вој ском, де лу ју ћи у шест ра то ва у 
пе ри о ду од 1876. до 1918. го ди не, СДЦК је уче ство ва ло у бор-
би за на ци о нал но осло бо ђе ње и из град њу мо дер не срп ске др-
жа ве. Де ло ва ње СДЦК је об у хва та ло две гру пе ак тив но сти. 
Пр ва је под ра зу ме ва ла не по сред но ан га жо ва ње СДЦК у пру-
жа њу ка дров ске и ма те ри јал не по мо ћи вој ном са ни те ту. У 
срп ско-тур ском ра ту 1876. го ди не, ко ји је из био са мо че ти ри 
ме се ца на кон осни ва ња СДЦК, пот пу ни ко лапс вој ног са ни-
те та је из бег нут упра во де ло ва њем СДЦК. Ни у ка сни је во ђе-
ним ра то ви ма, вој ни са ни тет ни је мо гао да функ ци о ни ше без 
обил не по мо ћи СДЦК, по себ но то ком бор бе са епи де ми јом 
ко ле ре 1913. го ди не. Дру га гру па ак тив но сти је об у хва та ла 
по сре до ва ње код МКЦК ра ди до ла ска ми си ја на ци о нал них 
дру шта ва Цр ве ног кр ста из дру гих др жа ва у Ср би ју.

По себ но зна ча јан, али ујед но и нај те жи, пе ри од де ло ва-
ња СДЦК је био Пр ви свет ски рат, ка ко због ду жи не тра ја ња 
ра та, та ко и због раз ме ра стра да ња са ко ји ма је срп ски на род 
био су о чен. У пр вој рат ној го ди ни, СДЦК је до при не ло збри-
ња ва њу не ко ли ко де се ти на хи ља да ра ње ни ка и за у ста вља-
њу епи де ми је ти фу са, ко ја је од не ла го то во 200.000 жи во та. 
То ком оку па ци је Ср би је од 1915. до 1918. го ди не, де лу ју ћи 
у из бе гли штву СДЦК је на сто ја ло да сла њем ви ше де се ти-
на ми ли о на фра на ка по мо ћи убла жи стра да ње пре ко 200.000 
срп ских рат них за ро бље ни ка и ин тер ни ра них ци ви ла у ло-
го ри ма Аустро-Угар ске, Бу гар ске и Не мач ке и ста нов ни штва 
оку пи ра не Ср би је. Део СДЦК ко ји је остао у Ср би ји је био 
су о чен са за бра ном ра да, пљач ком имо ви не и уби стви ма чла-
но ва ко је је спро во дио оку па тор. И по ред то га, СДЦК је ус-

49 Друштво Црвеног крста Краљевине Југославије, op.cit., стр. 125.
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пе ло да функ ци о ни ше као је ди на срп ска ин сти ту ци ја у оку-
пи ра ној отаџ би ни, ди стри бу и ра ју ћи по моћ ста нов ни штву и 
слу же ћи ду же од го ди ну да на као је ди ни из вор ин фор ма ци ја 
о по ло жа ју ста нов ни штва под оку па ци јом.
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Adri ja na Gr mu sa

SER BIAN RED CROSS SO CI ETY IN SER BIA’S 
LI BE RA TION WARS FROM 1876 UN TIL 1918

Re su me

In the pa per the aut hor pre sen ted the con tri bu tion of the 
Ser bian Red Cross So ci ety (SRCS) to the strug gle for na ti o nal 
li be ra tion and the bu il ding of the mo dern Ser bian sta te du ring 
the li be ra tion wars in the pe riod 18761918. In its 42 years of exi
sten ce, the SRCS con ti nu o usly sup por ted the illpre pa red Ser bian 
mi li tary am bu lan ce in six wars. The work of the SRCS in Ser bia’s 
li be ra tion wars was pre do mi nantly mar ked by the two gro ups of 
ac ti vi ti es – di rect in vol ve ment in pro vi ding per son nel and ma te
rial as si stan ce to the mi li tary am bu lan ce and in ter ces sion with 
the In ter na ti o nal Red Cross Mo ve ment (IRCM) to ena ble the ar
ri val of the fo re ign Red Cross so ci e ti es’ mis si ons to Ser bia. In 
that man ner, the los ses of the Ser bian army and ci vi li ans we re 
sig ni fi cantly al le vi a ted.
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The di rect in vol ve ment of the SRCS du ring the li be ra tion 
wars was in di spen sa ble and ir re pla ce a ble sin ce the mi li tary am
bu lan ce suf fe red from the chro nic de fi ci ency in both per son nel 
and me di cal sup pli es thro ug ho ut the pe riod of the li be ra tion 
wars. Apart from the need to pro vi de for the wo un ded, the SRCS 
had to fa ce the epi de mics du ring the Bal kan wars and at the be
gin ning of World War One. On the ot her hand, the sig ni fi cant help 
of the fo re ign Red Cross so ci e ti es was al so en su red due to the 
SRCS en ga ge ment. 

The most dif fi cult pe riod for the SRCS was du ring the World 
War One, be ca u se of its du ra tion and the ex tent of the suf fe ring 
of Ser bian sol di ers and ci vi li ans. Du ring the first year of the war 
the SRCS to ok ca re of tens of tho u sands of wo un ded and pro vi ded 
sig ni fi cant con tri bu tion in over co ming the typhus epi de mic which 
had ta ken al most 200.000 li ves. Du ring the oc cu pa tion of Ser bia 
19151918 the SRCS wor ked in exi le and hel ped in al le vi a ting the 
sta te of over 200.000 im pri so ned Ser bian sol di ers and ci vi li ans in 
the pri so ner camps in the oc cupying co un tri es and the po pu la tion 
in oc cu pied Ser bia. Part of the SRCS which re ma i ned in Ser bia 
was fa ced with pro hi bi tion of its work, lo o ting of pro perty and 
mur ders of its mem bers by the oc cu pi er. Still, it was fun cti o ning 
as the only Ser bian in sti tu tion in the oc cu pied co un try and the 
only so ur ce of in for ma tion abo ut the oc cu pied po pu la tion. SRCS’ 
gre at ef fort po si ti ons it as one of the most im por tant Ser bian in
sti tu ti ons du ring the long pe riod of the li be ra tion wars.
Keywords: Ser bian Red Cross So ci ety, Red Cross in Ser bia, In

ter na ti o nal Red Cross Mo ve ment, Ser bia’s Li be ra
tion Wars, Mi li tary Am bu lan ce.

 Овај рад је примљен 11. јула 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 28. августа 2015. године.
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ЗАДАРСКАРЕЗОЛУЦИЈА 
(У СПО МЕН СТО ДЕ СЕТ ГО ДИ НА  

ОД ЊЕ НОГ ДО НО ШЕ ЊА)

Сажетак

Рад има за циљ да по ка же зна чај За дар ске ре зо лу ци је 
(до не те 16. и 17. ок то бра 1905 у исто и ме ном гра ду), до не
те за хва љу ју ћи ис так ну тим срп ским по ли ти ча ри ма из Хр
ват ске, Сла во ни је и Дал ма ци је. У то вре ме пред ста вља ла је 
кру пан по ли тич ки до га ђај у жи во ту ју жно сло вен ских зе ма
ља ко је су би ле у скло пу Аустро у гар ске мо нар хи је. Њо ме су 
би ле при хва ће не од лу ке прет ход но до не ше не Ри јеч ке ре зо лу
ци је (до не те 3. ок то бра 1905), у ко јој је ис так ну та же ља за 
по бољ ша ње др жав ноправ ног по ло жа ја Хр ват ске те ује ди
ње ње са Дал ма ци јом, уз услов да се при зна рав но прав ност 
срп ског са хр ват ским на ро дом у свим сфе ра ма по ли тич ког и 
кул тур ног жи во та тих по кра ји на. Та ко ђе, из ра же на је по др
шка ма ђар ској опо зи ци ји око оства ре ња др жав не са мо стал
но сти уз исте усло ве ко је су до не ли хр ват ски по ли ти ча ри у 
Ри је ци. Глав на од ли ка За дар ске ре зо лу ци је је у то ме што је 
пр вен стве но го во ри ла о срп скохр ват ској са рад њи, уте ме
љу ју ћи та ко по ли ти ку “но вог кур са“ ко ја је би ла у свом раз
вит ку на тим про сто ри ма, на су прот прет ход но по ме ну тој 
ре зо лу ци ји у ко јој су у цен тру па жње би ли хр ват скома ђар
ски од но си и са рад ња.

Због ње ног ли бе рал ног и де мо крат ског про гра ма при
хва ти ли су је го то во сви на пред ни ји срп ски и хр ват ски кру
го ви тог до ба. За то ову срп ску ре зо лу ци ју ко ја је до не ше на у 
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До на то вом гра ду мо же мо на зва ти пре крет нич ким по ли тич
ким ак том у уну тар по ли тич ком по гле ду и нај ви шим до ме
том срп скохр ват ских од но са пре ства ра ња пр ве за јед нич ке 
др жа ве тих на ро да. Ипак, због свог про ју жно сло вен ског ка
рак те ра иза зва ла је ка ко одо бра ва ња та ко и на па де у свим 
ва жни јим срп ским и хр ват ским по ли тич ким кру го ви ма. У 
бли жој или да љој ве зи с по ме ну том ре зо лу ци јом усле ди ли су 
у свим овим зе мља ма круп ни по ли тич ки до га ђа ји ко ји су на
кон Пр вог свет ског ра та до ве ли до Ује ди ње ња.
Кључ не ре чи: Дал ма ци ја, За дар,  Ср би,  Хр ва ти, но ви курс, 

1905.
Октобра ове године навршава се сто десет година од

доношењадвевеомазначајнерезолуцијеусрпско-хрватској
историји.Прва јеРијечка,којусудонелихрватскиполити-
чари3.октобра1905. године, адвенедељекаснијеуследи-
ла је и Задарска резолуција, документ донешен од стране
српских заступника из Хрватске, Славоније и Далмације,
16.и17.октобра1905.годинеуистоименомграду.Обесто-
јеуближојилидаљојвезисаполитичкимдогађајимакоји
сууследилиусвимјужнословенскимземљаманапрагу20.
века.Овадвадокументасуоддалекосежногзначења,наро-
читоакосе сагледаразвојполитичкихприликакоји јепо-
томидовео,крајемПрвогсветскограта,доослобођењатих
простораод„austroma đar skog go spod stva“.1Такође,несамо
наширимпросторимакоје су тададелилиСрбииХрвати,
него и уДалмацији, (тада аустријској покрајини) у којој је
серодионови,модернисрпско-хрватскидоговор,оличену
поменутимрезолуцијама,насталесуповољнијеприликепо
СрбеуХрватској,анарочитоуДалмацији.Њиховкултурни,
просветниипривреднираддобијадонеклеслободниједело-
вање,наравноколикосутададозвољавалеоколностиипри-
ликестрогеаустријскевласти.Ипак,сједнестранепопушта
борбени притисакХрвата, који се враћају јужнословенској
оријентацији,асдругеисамиСрбиизвлачепоукуиздота-
дашњеподвојенеполитичкеборбе.2 

1 ČulinovićFerdo,„Zadarskarezolucija“,Zbor nik – Za dar (ur.J.Ravlić),Zagreb,
1964,str.250.

2 Новоустановљеномполитиком,српскиполитичкиикултурниживотнаПри-
морјуушаојеусвојутрећуфазуразвојаитрајаојесведо1914.годинечека-
јућирасплетирешењејужнословенскогпитањанаБалкану.(Види:ВојинД.
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Овај историјски период важио је за стање када су не
само политичка него и културна дешавања прелазила из
уско националних и верских, те временом добијала шире
јужнословенскообележјесвојственотомдобу3већгаможе-
моназватиизреломфазомсрпско-хрватскиходносаукојој
седошлодополитичкогкомпромисаштојеизродилонови
националниоптимизамидовелодоближегмеђусобногкул-
турногповезивања.Југословенска(српско-хрватска)историј-
сканаукасматралагајесапунимправомкаонајвећидомет
међусобниходносадвајупоменутихнародапреУједињења.

Верауполитикупомирењаиусаглашавањазаједнич-
кихциљеваоличенихуполитици„новогкурса“,кадасеузме
периододготовотридеценијемеђусобненетрпељивостии
неуспелих покушаја слоге, остављала је доста простора за
резервисаностодстранекакоСрбатакоиХрватауДалма-
цији.4Предоношењапоменутихрезолуцијачаксеосећало
„политичкомртвило“,апатијазаопштународнуствар,пасе
тежиштетихполитичкиходносадонеклебилопребацилоу
Хрватску иСлавонију.5 Како би се остварио хрватско-срп-

Калинић,Кул тур ни пре по род Ср ба у Се вер ној Дал ма ци ји од 1848. до 1914. 
го ди не,Факултетполитичкихнаука,Београд,2014,докторскадисертација).

3 Догодилосетадауготовосвимјугословенскимземљаманеколикопресудно
важнихдогађаја,којисупоказалиснажнутенденцијуширокихнароднихмаса
заослобођењеодапсолутистичкихрежимабилосвојих(СрбијаиЦрнаГора),
билотуђинских(ХрватскаиМакедонија)одстраногутицајаиексплоатације
упривредномсектору.Истовремено сазревају тежње за зближавањеми са-
радњомсвихјугословенскихнарода,којесупосле1878.годинебилезамрле.
Година1903.бележиуХрватској јакополитичкотрвењенарелацијиСупи-
ло–Трумбић–Смодлакинеполитикеновогкурсакојаједовеладозближавања
СрбаиХрвата(DinkoForetić,„Godina1903.–godinaprogresivnihpokretakod
jugoslovenskihnaroda“,Za dar ska re vi ja,br.1–2,1984,str.121).

4 Неуспели покушај политичког српско-хрватског споразума познат као „За-
дарскикомпромис“десиосе1888.годинеуистоименомграду.Потекаојеод
Бјелановићаазациљјеимаозаједничконаступањенаизборима.Србибиу
СевернојДалмацијипотомдоговорудобилипоједнозагарантованоместоу
Царевинскомвећуиземаљскомодбору.Наиме,разлогјебиоштосеизборни
котаризаДалматинскисаборипоменутовећенисуподударалипакандидат
Српскестранкеникаконијемогаопроћи.ИакојебиоприхваћенодБјелано-
вићевогкруга,одстранесрпскихконзервативаца,клерикалацаиБокеља,ни-
јебиоприхваћен.Напокон,1897.године,постигнутјеполитичкимспоразум
измеђународњакаиСрпскестранке,алијесмртнајчувенијегЂевршчанина
икандидатазаЦаревинсковећеомелаудаљемполитичкомраду(KostaMilu-
tinović,Voj vo di na i Dal ma ci ja 1760–1914,Prosveta,NoviSad1973,340–344).

5 „Prenimose“,Du brov nik,br.38,25.5.1908.
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скиспоразумнаПриморју,билојенеопходнодатакваидеја
заживиикодсународникапрекоВелебита.Свакако,већаје
одговорност била код већинског народаХрвата неголи код
мањинскихСрба.Какосуправашикрајем19.ипочетком20.
векабилиизузетнојакиполитичкиактеринадалматинском
тлу,билојепотребнодаизвесниполитичарипопутЗадрани-
на,уредникаNa rod nog li sta,ЈурајаБјанкинијаиСплићанина
дрЈосипаСмодалкедоживеполитичкуеволуцијуизрелост.6 
Наравно, изузев дон Иве Продана, „трабанта д-ра Јозефа
Франка“, уредника задарске ултраклерикалне и проправа-
шкеKa to lič ke Dal ma ci je,којисесатаквомполитикомникада
нијемирио.7Ипак,требаиматиувидудасујакипротивници
идаљебилипреосталиконзервативниправашкизаступни-
циуДалматинскомсаборуназивајућисечистимправашима
окупљенимокодонИвеПродана.ПопутфранковацауХр-
ватскојиСлавонијинегиралисусрпскуједнакост,сматрају-
ћиСрбеполитичкимХрватима.8 

Такође,нетребазаборавитидаje1901.годиненасве-
тлост дана изашло од стране православног далматинског
ЕпископаНикодимаМилаша (Шибеник1845–1915Дубров-
ник)чувеноисторијскоделоПра во слав на Дал ма ци ја којеје
додатно узбуркало већ одавнопробуђене клерикалне и на-
ционалнедуховеуДалмацији.Овомсвојомкњигом,Милаш
јеимаозациљдапокажеправославнимДалматинцимапро-
шлостњиховевереуДалмацији.Насловзаоводелоеписко-
пуМилашуједаопоменутиорганримокатоличкецрквеKa
to lič ka Dal ma ci ja.ПодуредничкомПродановомпалицомпо-
менутилистјекрозштампуиброшурекојејеиздаваоотво-

6 ЗаСмодлакусеможерећидајебиоправиидеологипротагонистаполитике
„новог курса“. Сматрао је да је српско-хрватску слогу могуће постићи ако
сеизменихрватскаполитикакојасетемељиланатријализму.Сматраоједа
докгодуДалмацијибудетоликопристалицатријализмаколикоихима,тасе
слоганећемоћиостварити.Тријалистичкаидејанарочитосеразвилаодоку-
пацијеБиХ(1878)иводилајеусвевећираскоракхрватскуисрпскуполитику.
АкосепитањесједињењаДалмацијесабанскомХрватском–размишљаоје
Смодлака–„pre ne se iz okvi ra mo nar hi je u krug na ših za jed nič kih (tj. hr vat skih i 
srp skih – I. P,na ci o nal nih aspi ra ci ja“,текадсеСрбиувере„da se hr vat ska po
li ti ka okrеnula pro tiv beč kog re ži ma slo ga će se na met nu ti kao ne što što je sa svim 
pri rod no i ne mi nov no“(Jo sip Smo dla ka, Iza bra ni spi si (ur.RismondoVladimir),
Split1989,str.44).

7 „НакнадниизбориуДалмацији“,Ср бо бран,бр.102,9(22)5.1907.
8 BerošJosip,„Zadarskopitanje“,Za dar ska re vi ja,br.5,1966,str.381.
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ренонападаоправославнуверу,говорећикакосујетуђинци
унелиуДалмацијусредином19.века.Милашјеодговорио
историјски,хронолошкимредом,истакавшизначајсвихбор-
биитешкихискушењакојасуњиховипрециморалидаиз-
држеуодбранииочувањувересвојихотаца,наглашавајући
да своју веруморају даљубе и поштују и да је она једина
која водика спасењу.9Најзначајнијеисторијскоделоизпе-
рапоменутогдалматинскогепископапохвалилајетадашња
српскаштампаизостаткаМонархијеиСрбије,астизалесуи
многепохвалеодсвештенстваинародауДалмацији.10 

Поменутадешавања тих годинакоја су сеогледалау
оштрим националним и верским конфротирањима довољ-
но нам говоре каква је клима владала у српско-хрватским
односима.Међутим,главниполитичкипреокретдешавасе
међуистакнутимхрватскимправашимаАнтомТрумбићем
(Сплит1864–1937Загреб),ФраномСупилом (Цавтат1870–
Лондон 1917), Јосипом Смодлаком (Имотски 1869–Сплит
1956)идр.Изузетанјепримерпоследњегпоменутогполити-
чаракојијош1903,напуштастаруправашкуполитику,даби
након1905.годинеосноваоХрватскупучкунапреднустран-
кусаорганомPuč ka slo bo daуградуисподМарјана.11Нова
политичкаснагаубрзојенапредовалаширећиидејесрпско–
хрватскеслоге.Поредпоменутих,извеснуулогуодиграоје
иДубровчанин,изХрватскенароднестранке,дрПероЧин-
грија (Дубровник 1837–Дубровник 1921). Са тако снажним
политичкимфигурама,новиполитичкикурсвременомједо-
бијаосвевишезамахаипристалица.Јакеразлогетребатра-

9 Бурнидогађајииз1896.годинеуДалмацији,нарочитоуВрлици,изазвалису
Милашада у својој васкршњојпосланициустанепротив унијаћењаправо-
славнихуДалмацији.Такосезадарскиепископсвевишепочеоинтересовати
заисторијуправославневеренатимпросторима.Пунечетиригодине,кадгод
биимаослободногвремена,бавиосеовомтематиком.СкупљаојеграђууЗа-
дарском,Дубровачком,Венецијанскомидругимархивима.Натемељуаутен-
тичнихписанихдокумената,Милашјеизнеочврстауверењадајесвеоношто
јетадаизносиларимокатоличкапропагандаплодњиховогверскогфанатизма.
ИзнеојеаргументедајеправославнаверабилајединаверауДалмацијипреко
900година.У10.векутадашњидалматинскиепископиподлегалисуутицају
романизмаиодтадасеправославнавераодзваничнепретворилаугоњенуве-
ру(КалинићВојин,До при нос Ни ко ди ма Ми ла ша кул тур ном пре по ро ду Ср ба 
у Дал ма ци ји,Београд–Шибеник2009,стр.128).

10 Исто,стр.128.
11 ПретогалистсезваоSlo bo da.
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житииутомештосухрватскиполитичарибилиуглавном
незадовољниодносомАустријепремаДалмацији,посебноу
економскимпитањима,јерјекаопокрајинаДалмацијазнат-
нозаостајалазадругимхабзбуршкимземљама.Такође,међу
њимајесталнобиоприсутанистраходимперијалнеполи-
тикесуседнеИталијепремачитавомЈадранскомприморју.

Сдругестране,Српскастранкаједоживелавеликипо-
треспролазећиупотоњимгодинамакрозмногетурбуленци-
је.ИстегодинеумројењенхаризматичнивођаСавеБјелано-
вића(Ђеврске1850–Задар1897)године.Изполитичко-кул-
турногнаслеђапоследњегквартала19.векапремахрватским
странкама,анарочитопремаправашима,кодсрпскихпрвака
владалојеизразитонеповерење,такодасеунекимтренуци-
мачинилодајествореннепремостивјаззапостизањебило
каквогзначајнијегкомпромиса.Кадајетлозасрпско-хрват-
ско јединство сазрело уХрватској иСлавонији, снажно се
одразилоинабраћунаПриморју.Стогајеполитичковођство
Српскестранкеодлучилодаутаквојситуацијиприхватисве
гласнији позив са друге стране како би свомнароду доне-
липолитичку,културнуисвакудругуравноправностради
светлијебудућности.Такосенакондубровачкихпреговора
1903.годинеједанодпрвихзначајнијихпокушајазаједничке
политикедесиоуДрнишу.Натомстаромполитичкомбоји-
штуСрбаиХрватауСевернојДалмацијиуавгустуистего-
динеизабранојезаједничкоопштинсковеће.12

Најважнији корак српски политичари су учинили са-
станкомуСрпскојчитаонициуЗадру.Утадаглавномграду
аустријскепокрајинеДалмације,којијеважиозакултурнии
политичкицентарСрбауСевернојДалмацијитогдоба,оку-
пилосеукупнодвадесетишестпредставникасвихсрпских
странакасаобестранеВелебита.13Једногласносуизгласали
чувенуЗадарскурезолуцију16.и17.октобра1905. године,
која јеуследиланаконпретходнеРијечкерезолуције,доне-
те од стране хрватских политичара тринаест дана раније.14 

12 ReneLovrenčić,Ge ne za po li ti ke „no vog kur sa,Institutzahrvatskupovijest,Za-
greb,1972.str.203.

13 Види:ВојинД.Калинић,Кул тур ни пре по род Ср ба у Се вер ној Дал ма ци ји од 
1848. до 1914. го ди не,Факултетполитичкихнаука,Београд,2014,докторска
дисертација.

14 Ријечкарезолуцијајеполитичкидокументкојегсудонелиистакнутихрват-
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Састанкомјепредседаваодубровчанин,дрАнтунПуљези.15 
ДалматинскеСрбепредстављалисучлановиУправногодбо-
раСрпскестранкенаПриморју.Међуњимапосебносусеис-
тицалиЗадраниндрУрошДесница,КнињанинДушанАма-
новићиДрнишанинТодорМиовић,доксусадалматинског
југа,ДубровникаиБоке,били:дрАнтунПуљези,дрБалдо
Гради,ЂуроВукотић,дрЛујоМаци.Двасрпскапредстав-
никасаЦаревинскогвећауБечу:дрРадославКвекићиАн-
дријаВујатовићШаров,ВладимирСимић,ЈосипКулишићи
КрстоКовачевић,каозаступницинаДалматинскомсабору,
иВладимирДесница,начелникОбровачкеопштине.

Поредравноправностидванарода,тезалагањазасје-
дињењесаХрватскомиСлавонијом,требанагласитидасуу
центруспоразумабилаикултурнапитања.Напрвомместу
тојебионазивнародногјезика,дасеназивасрпскимилихр-
ватским.Затим,ушколскимустановамадасрпскоимебуде
равноправнохрватском,каоисрпскаихрватскаисторија,те
даученициучеобаписма,ћириличноилатинично. (ПРИ-
ЛОГ1)

–питањепоштовањазаставе,„да у оним оп ћи на ма гдје 
су Хр ва ти и Ср би за сту па ни у оп ћин ском ви је ћу, бу ду оп ћи не 
из вје ша ва ти не са мо за ста ву ве ћи не не го за ста ву и ма њи не 
ви је ћа, ако иста из но си ба рем тре ћи ну укуп ног бро ја ви јећ
ни ка“.16

скиполитичариизХрватскеиДалмације3.10.1905. годинеуистоименом
граду.Произашлајеизполитике„новогкурса“покренуте још1903.године
којасетемељиланасрпско-хрватскомспоразуму.Њомесе,поредпроклама-
цијесавезасамађарскомопозицијомзадатибудућизаједничкиполитичкици-
љевиодкојисунајважнији:равноправностобанарода,борбазауједињење
ХрватскеиСлавонијесаДалмацијом,супростављањемдаљојгерманизацији,
иполитици„продоранаИсток“.Поменутициљевиштосетребалопостићи
зближавањемсаМађаримаиИталијанима.Састављањурезолуцијенајвише
супотпомогли:АнтеТрумбић,ФраноСупило,ПероЧингрија,ЈурајБјанкини
идр.ПрихватилисујесвехрватскестранкеосимЧистестранкеправаиХр-
ватскепучкесељачкестранке.

15 ИзХрватскесуприсуствовалиследећисрпскипредставници:каоизаслани-
цисредишњегодбораСрпскенароднеСамосталнестранке:адвокатдрБог-
данМедаковић, уредник, Светозар Прибићевић, свештеници Вељко Лукић
иПетарКрајновић,дрПетарБјелобрк,ВасоМугачевић.Затимизасланици
средишњегОдбора Српске народне радикалне странке: адвокати дрЂорђе
Красојевић,ЖаркоМиладиновић,МиливојБабић,ЈованРадивојевићВачић
(„Задарскисастанак“,Du brov nik,br.43,22.10.1905).

16 „Записник састављен у уреду земаљског уреда у Задру, дана 14. новембра
1905“,За ста ва,бр.266,4.12.1905.
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–дасепоштујеписмонакојемјеподнетподнесакне-
ком делу власти и покрајина, било ћириличким или лати-
ничнимписмом,идарешењаподнесакабудунаономписму
накојемсуподнесени.17

Између осталог, важно је напоменути да се на задар-
скомсастанкупрвипутдесилодасуСрбисаобестранеВе-
лебита дошли у директне политичке односе. Једногласним
одлукамасупристалинадаљизаједничкирадсаХрватима
радиобостраногбољитка.18

На крају, изабран је и одбор који би саХрватимана-
правиоспоразумозаједничкојакцији:изСрпскестранкена
Приморју:А.ПуљезииУ.Десница,одсамосталаца:Б.Меда-
ковићиС.Прибићевић,аодрадикалаЂ.КрасојевићиЈ.Р.
Влачић.

Одбор јеодмахпредаорезолуцијудрПериЧингрији.
ИстогданаодржалисуииталијанскипосланицинаДалма-
тинскомсаборуседницу,послекојесуиздалисвојесаопште-
ње.19

Уследдоговораизмеђухрватскихисрпскихполитича-
ранаДалматинскомсабору,Чингријајепрочитаонаседни-
циод14.новембра1905.годинезаписникукојемсусууглав-
номсветачкепотписаногспоразума:

„Оба клу ба сто је на ста но ви шту да су Ср би и Хр ва
ти је дан на род, да су јед ни пре ма дру ги ма рав но прав ни и да 
осо би то да нас, кад се у сви је ту, а по се би це у овој мо нар хи ји 
по ја вљу ју на ви ди ку  суд бо но сни до га ђа ји, ко ји за сје ца ју рав
но и у њи хо ве жи вот не и на род не ин те ре се, тре ба оку пља ти 
на род ну сна гу у на род не ре до ве, да их до га ђа ји не за тек ну 
не при прав не ∕...∕.20

Такође,српскиихрватскиклубовиуДалматинскомса-
боруодлучили14.новембраистегодине„да ста ве на чи сто 
она пи та ња по ли тич кона род на, ко ја из ме ђу Хр ва та и Ср ба 

17 Исто.
18 „По ка за ло се у За дру, да ме ђу свим Ср би ма из Дал ма ци је и Ср би ма опо зи ци

о на ри ма из Хр ват ске и Сла во ни је не ма раз ли ке. Сви су за то, да се по ку ша 
за јед ни ца са Хр ва ти ма, ако Хр ва ти при зна ду Ср бе“(„СрпскисастанакуЗа-
дру“,За ста ва,бр.239,8.10.1905).

19 ЛујоБакотић,Ср би у Дал ма ци ји од па да Мле тач ке Ре пу бли ке до Ује ди ње ња,
Прометеј,Београд,2002,стр.138-139.

20 Исто,стр.138-139.
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ни је су до са да би ла од ре ђе на или су јав ном жи во ту би ла по
во дом не спо ра зу ми је ва њу или пре пи ра њу“.21

УСаборуХрватскеиСлавоније, Задарскурезолуције
поздравиојеуимепотписникаРијечкерезолуцијеправашки
посланикАугустХарамбашић.Томприликомдао јеизјаву
солидарностиукојојјеизмеђуосталогрекаоиследеће:

„ /.../ Као Хр ват из ја вљу јем ов дје искре но и отво ре но 
да сам био не из мјер но сре тан ка да сам до жи вјео овај ко
рак на ше че сти те, пле ме ни те и ви те шке бра ће Ср ба да су 
се са на ма по ста ви ли ра ме уз ра ме у бор би за бо љу сре ћу и 
љеп шу бу дућ ност ове на ше за јен дич ке отаџ би не, ко ју су на
ши пра дје до ви за јед нич ки на се ли ли, ко ју су на ши пре ци за јен
дич ји бра ни ли /.../ . Та нам ре зо лу ци ја до ка зу је да ће ан до ћи 
срет но и бла го сло ве но ври је ме да се ви ше не да мо за во ди ти 
од ту ђин ца звао се он Ма ђар или Ни је мац, да с ебо ри мо за 
на ше за јед нич ко до ма ће ог њи ште, да се не ко ље мо за Бо сну 
и Хер це го ви ну не го да ра ме уз ра ме за јед ни чи по ра ди мо за 
сре ћу на шег на ро да хр ват ско га и срп ског име на и да јен доћ 
као кул тур ни љу ди у на род ном по гле ду у 20. ви је ку до ђе мо до 
ис прав но га ста но ви шта, да се по но си мо и јед ним и дру гим 
на род ним име ном, јер је и зна ност и хи сто ри ја нео бо ри во 
утвр ди ла да на naшем ју гу сва на ша пле ме на: Хр ва ти, Ср би, 
Сло вен ци и Бу га ри са чи ња ва ју је дан на род, јер го во ре јед ним 
је зи ком /.../“.22

Поред целокупне тадашње српско-хрватске јавности,
оберезолуцијепоздравилисусвојомрезолуцијомсрпскаи
хрватскапрашкаомладина.23Управотимладистудентиза-
дојениМасариковимидејамапоповраткуудомовинуумно-
гомесуучинилидаидејеизРијекеиЗадразаживеуживоту
Далмације.Наиме, својимнапредњачкимделовањему зна-
чајнојмерисууспелидаразводнетврдокорноправаштвои
осталефакторепопутклерикалстваиаустрофилствакојису
билипрепрека бољим српско-хрватскимодносиманаПри-
морју.24

21 „Записник састављен у уреду земаљског уреда у Задру, дана 14. новембра
1905“,За ста ва,бр.266,12.4.1905.

22 FerdoČulinović,„Zadarskarezolucija“,уZbor nik – Za dar (ur.J.Ravlić),Matica
HrvatskaZagreb,1964.стр.268.

23 „Резолуција српске и хрватске омладине уПрагу“,За ста ва, бр. 224, 15. 9.
1905.

24 MirkoLežaić,Ju go slo ven ski na pred njač ki po kret i nje gov od jek u Sje ver noj Dal
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РијечкаиЗадарскарезолуцијадочеканесууДалмацији
углавномсодобрењем(осимкодфранковацаиклерикалаца),
убанскојХрватскојподељено (најоштријуопозиицјупоред
франковацаразвила јеХрватскасељачкастранкабраћеРа-
дића),доксууВојводиниизазвалекритикукодрадикалаи
кодлиберала,маданаразличитеипосадржиниипоформи.
ОноштојеуВојводини,безобзиранастранке,изазвалоот-
поребилајенесрећнаТрумбићеваформулацијаоспоразуму
измеђухрватскогиугарскогнарода:

„По ла зе ћи с тих прет по став ки, хр ват ски за ступ
ни ци сма тра ју да је њи хо ва ду жност бо ри ти се упо ре до с 
угар ским на ро дом за ис пу ње ње свих др жав них пра ва и сло бо
шти на, у увје ре њу да ће ре че на пра ва и сло бо шти не би ти од 
ко ри сти хр ват ско му и угар ско му на ро ду, а ти ме ће се уда ри
ти те ме љи трај но му спо ра зу мље њу оба ју на ро да“.25

 Поштојеовојизјавиизгубљеноизвидадасууправо
неугарскинародимеђукојимасусеналазилииСрбисачи-
њаваливећинууУгарској,оштројереаговаоинајутицајни-
јипрвакСрпскерадикалнестранке,уредникновосадскеЗа
ста ве,ЈашаТомић.

 Томићнијебиозадовољанниједномодоберезолуци-
је.Међутим,докјепрвуоштрокритиковао,другуЗадарску
резолуцијујехвалиоузвеликерезерве.

МихајлоПолитДесанчићнијебиозадовољансасадр-
жином и неодређеним формулацијама Ријечке резолуције,
бринућисесавеликомрезервомоњеномспровођењеудело
такосеистонијемогаосложитинисаконкретностилизова-
нимодлукамаЗадарскерезолуције.Ипак,признаодајепо-
тоњаприличноодређенијаодпретходне.Главнепримедбеје
изнеоулистуБра никисводиласенаследеће:

„Срп ским од лу ка ма, до не се ним у За дру, има се мно го 
шта при го во ри ти  ∕...∕ . По се би се раз у ме, да онај на род, ко ји 
те жи за сво јом сло бо дом, да та кав иза зи ва сим па ти је. Али 
ни је пи та ње о та квим сим па ти ја ма, већ је у пи та њу о од но
ша ју пре ма да на шњој ма ђар ској ко а ли ци ји и Ко шу тов ци ма. 
Ваљ да је чи ста ствар за нас Ср бе и Хр ва те да сло бо да, за 

ma ci ji (pr vi dio 1897−1903),Šibenik1939.
25 KostaMilutinović,Voj vo di na i Dal ma ci ja 1760 – 1914,Prosveta,NoviSad1973,

str.359



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 2/2015, год. XI vol. 23 стр. 219-233

229

ко ју се бо ре Ко шу тов ци, кош не усло вља ва уде ла у тој сло бо
ди за Ср бе и Хр ва те? То је баш оно, што се Ма ђа ри ма сваг да 
пре ба ци ва ло и пре ба цу је, да они хо ће сло бо ду за се бе, а не и 
за на ро де, ко ји с њи ма сто је у са ве зној или др жав ној за јед
ни ци∕... ∕.26

За кљу чак

Каоштосмопретходновидели,РијечкаиЗадарскаре-
золуција представљале су крупне политичке догађаје у ју-
жнословенскимземљаматогдоба.Српскарезолуцијакојаје
донетауДонатовомградуудржавно-правномпогледуизра-
жавадваосновна становишта.Истиче се антидуалистички
став јер захтева ревизију државног система Аустроугарске
каоиРијечкарезолуција.Изовогразлогасусрпскизаступ-
ниципоказалиспремностзаподршкумађарскојкоалицијиу
борбипротивдуализма.Сдругестранененапуштасестано-
виштеУгарско-хрватскенагодбеуколикосетичереинкопо-
рацијеДалмацијеХрватскојиСлавонији.Тадваставанису
опречнанегосемеђусобнонадопуњују.27Наиме,тадасесма-
тралодабисереформомдуалистичкогсистемаМонархији
моглирешитимногипроблемикојисунасталиусрпскими
хрватскимземљама.

Ипакнајвећизначајобаполитичкадокументаогледасе
утомештосуудобројмериуспелидасмирезаоштренесрп-
ско-хрватскеодносе.Наиме,билисукаментемељациглав-
неполугенаступајућојпројужнословенскојполитици„новог
курса“.У уској вези како са Ријечком тако и са Задарском
резолуцијомбилојеиоснивањесрпско-хрватскекоалиције
крајем1905. годинекоја је стајаланаопштимпринципима
којисубилидонешенинапоменутимсастанцима.Иако је,
какосмопретходнопоменулиималадостапротивникаме-
ђуполитичкимпрвацимаобанарода,била једовољно јака
даопстаненаполитичкомикултурномтлуунареднимго-
динама.Потоњимделовањемтакоалицијакрчилајебудући
заједнички југословенскипут.Стога је, без претеривањаи

26 Исто,стр.361.
27 FerdoČulinović,„Zadarskarezolucija“,уZbor nik – Za dar (ur.J.Ravlić),Matica

HrvatskaZagreb,1964,str.265.
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можемоназватинајважнијимполитичкимактомсрпско-хр-
ватскиходносапреУједињења.

При лог 1:

Такосусрпскиделегатиуимесвојистранака17.окто-
бра1905.годинеупросторијамаСрпскечитаоницеуЗадру
донелиследећурезолуцију:

„Тежњасвакогнародадасамодлучујеосвомбићуио
својојсудбиниморадаизазовесваког,којисамгинезасло-
бодом.Аданашњуборбумађарскогнародапоздрављамотим
радосније,штојесадашњидржавнисклоп,противкогајета
борбанаперена,свомснагомспутаваоиштоданасспутава
развитакнашеотаџбинехрватскогисрпскогнарода.Држав-
напаксамосталностУгарске,којабитадаживјеласамосво-
јимживотомирасполагаласамосвојомснагом,доњелаби
таквеполитичкеприлике, у којимабимађарскинародбио
упућендаусвомрођеноминтересупотражиспоразумсне-
мађарскимнародимаУгарске, да уњиховој снази угледа и
својуснагу,пада,заједносањима,аунаслонунатроједну
КраљевинуДалмацију,ХрватскуиСлавонију,осигураусло-
везасвојународнубудућностибезбједност.

Стогапотписанисрпскизаступницисрпскихстранака,
свјесниозамашеностиданашњегопћегполитичкогположаја
умонархијииузевшиуобзирстановиштезаузетоодхрват-
скихзаступниканаријечкојконференцији,изјављујудаће
подупријетиданашњипокретмађарскогнарода,којемуби,
зајендичкисХрватима,ифактичкипотпорупонудили,кад
би са странемађарски коалираних странака биле пружене
реалнегаранциједаћесеонезаузетикакобисе,узњихове
оправданезахтјевеиспунилеитежњеХравтскеиСлавоније
којеидузапроширењемњеногдржавно–правногположа-
ја,дајојсезајамчиштосамосталнијиполитички,културни,
привредниифинанцијалниопстанакиразвитак.

Подједнако траже и радиће потписани заступници и
изасланицидасеуХрватскојиСлавонијистворедемократ-
скеустанове,којеби јој зајамчилеслободануставанживот
и развитак, и уклониле данашње несносне парламентарне,
управнеидруштвенеодношаје.
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Стојећинатомстановишту,очекуједаћемађарскеко-
алиранестранке,својодношајпреманемађарскимнародима
уУгарскојпоставитинаправеднеоснове,какобисеовима
обезбједионародно-културниопстанакиразвитак.

ШтосетичезахтјевабраћеХрватазареинкопорацијом
ДалмацијеХравтскојиСлавонији,којајеипозитивнимзако-
нимазајамчена,приправнесусрпскестранкеуложитиисво-
јуснагузаостварењеовогзахтјева,акосесахрватскестра-
неуклонизапрека,којаједосадпрјечиласрпскојстранцина
Приморјудасезасједињењеизјави,атоједасесастране
Хрватаобавезнопризнаравноправностсрпскогнародасахр-
ватским.

ДабисепаксбраћомХрватимамоглиставитиуспо-
разумрадизаједничкеакције,бирасеодбородтрилица,са
три замјеника, којићеодлукудоставитиизвршномодбору
ријечкеконференције,исњиместупитиупреговореусми-
слуовеодлуке.

ДрПуљези.А.ВујатовићШаров,дрР.Квекић,Вуко-
тић, Ј.Кулишић,Симић, дрКовачевић, дрДесница,Тодор
Мијовић,дрГради,дрМаци,ДушанАмановић,Владимир
Десница,Б.Медаковић,дрВасоМуачевић,ПероКраиновић,
Вељко Лукић, дрПеро Белобрк, СветозарПрибићевић, др
ЂорђеКрасојевић, дрЖ.Миладиновић, др Ј. Радивојевић-
ВачићидрМ.Бабић“.28
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Vo jin D.Ka li nic

THE ZA DAR RE SO LU TION

Re su me

In the be gin ning of the XXth cen tury the Serbs and the Cro ats 
li ving in Cro a tia, Sla vo nia, and Dal ma tia, which in that mo ment 
we re the part of the AustroHun ga rian Em pi re, fo und them sel ves 
with gre at many dif fi cul ti es and many un re sol ved qu e sti ons. Alt
ho ugh they we re fre qu ently in di scor dan ce, and with dif fe rent po
ints of vi ew on the so lu tion of the ir na ti o nal in te rests, both wan
ted mo re po li ti cal fre e dom from Vi en na. In the se cir cum stan ces, 
hap pens the po li ti cal up he a val among the Cro a tian po li ti ci ans as 
they be gin to un der stand the need of an ac cord with the Ser bian 
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po li ti ci ans in or der to cre a te a bet ter fu tu re. The most im por tant 
re pre sen ta ti ves of the Ser bian par ti es from both re gi ons Cro a tia 
and Dal ma tia met in Za dar (Oc to ber 16/17, 1905) and adop ted the 
Za dar Re so lu tion. This do cu ment was a very im por tant po li ti cal 
de ci sion for the so uth Sla vic co un tri es in the AustroHun ga rian 
Em pi re ter ri to ri es. The Re so lu tion ac cep ted the de ci si ons of the 
pre vi o usly adop ted Ri je ka Re so lu tion (Oc to ber 3, 1905) in which 
the Cro a tia ex pres sed its de si re for im pro ve ment of its sta tele gal 
sta tus and its uni fi ca tion with the Dal ma tia. One of the con di ti ons 
we re  ma ke equ al the right of the Serbs and the Cro ats, re spect 
the Ser bian iden tity and hi story, na me the lan gu a ge Ser bian or 
Cro a tian, free use of the cyri lic alp ha bet, re spect for the na ti o nal 
flag. The Re so lu tion al so ex pres sed the wil ling ness to sup port the 
Hun ga rian op po si tion in ac hi e ving an in de pen dent sta te un der 
the sa me con di ti ons bro ught by the Cro a tian po li ti ci ans in Ri je ka. 
Whi le the Ri je ka re so lu tion was pri ma rily fo cu sed on the Cro a
tianHun ga rian re la ti ons, the Za dar Re so lu tion was abo ut Ser
bianCro a tian col la bo ra tion prac ti ced in the po li tics of the “new 
co ur se” and the strug gle for the na ti o nal li be ra tion and uni fi ca
tion of the so uth Sla vic co un tri es. The se ide as ga ve a Re so lu tion 
an im por tant ec ho al so in so me fo re ign po li ti cal cir cles.

This is why the Za dar Re so lu tion adop ted in Do nat’s town 
was a real mi le sto ne in the do me stic po licy. Be ca u se of its li be ral 
and de moc ra tic pro gram it was ac cep ted by all the pro gres si ve 
Ser bian and Cro a tian po li ti cal cir cles. Ho we ver, be ca u se of its 
so uthsla vic cha rac ter it pro vo ked not only an ap pro val but al so 
a di sap pro val of so me po li ti cal cir cles. The events which ac com
pa nied the Re so lu tion bro ught to the Uni fi ca tion af ter the World 
War I.
Keywords: Dal ma tia, Za dar, 1905, Serbs, Cro ats, „new  co ur se“. 

 Овајрадјепримљен25.јуна2015.годинеаприхваћензаштампунасастан-
куРедакције28.августа2015.године.





235235

ЕКОНОМИЈА  
– КРИТИКА НЕОЛИБЕРАЛИЗМА

Кру ни слав Сов тић, Да ли бор Ми ле тић
НЕО ЛИ БЕ РА ЛИ ЗАМ И МО НЕ ТА РИ ЗАМ  
КАО ОСНО ВА АН ТИ РА ЗВОЈ НЕ  
ДЕ ФЛА ТОР НЕ МО НЕ ТАР НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ .......  237-269

Са ша Пе рић
ПО ЛО ЖАЈ РАД НИ КА У ДО БА  
НЕО ЛИ БЕ РАЛ НЕ ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ .................  271-291





237

УДК 338.23:336.74

Ори ги нал ни  
на уч ни рад

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST

Година XI, vol. 23
Број 2/2015.
стр. 237-269

237

* Ванредни професор на Универзитету Мегатренд, Београд.

** Доцент на Универзитету Мегатренд, Београд.

КруниславСовтић*,ДалиборМилетић**
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ДЕ ФЛА ТОР НЕ МО НЕ ТАР НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ 

Сажетак

У ра ду се пре оста лог ис тра жу ју да нас до ми нант не 
у све ту кон цеп ци је о уло зи нов ца и мо не тар них фак то ра у 
про це су при вред ног ра ста, за по сле но сти и ста бил но сти 
при вре де. По ла зе ћи од ста ва да "ни је бит но по ре кло нов ца 
(при мар на еми си ја, де по зи ти ба на ка, ино стра ни но вац), већ 
ње го ва упо тре ба, усме ра ва ње, кон тро ла и ефек ти ко је се по
сти жу упо тре бом нов ца",  по себ но се из у ча ва ак тив на уло га 
нов ца у при вред ном раз во ју. По себ но се из у ча ва фе но мен и 
кон тро вер за у еко ном ској те о ри ји да ли "екс пан зив на и раз
вој но усме ре на мо не тар на по ли ти ка мо же би ти ефи ка сна 
у по кре та њу про из вод ње и ожи вља ва њу еко ном ског ра ста, 
без по кре та ња ин фла ци је. У том прав цу из у ча ва ју се мо не
та ри стич ка кон цеп ци ја, ре ал на или ма те ри ја ли стич ка кон
цеп ци ја мо не тар не по ли ти ке и ва ри јан та ре ал ног при сту па.

По себ но се из у ча ва ју мо не тар ни им пул си и ме ха ни зам 
тран сми си је мо не тар ног де ло ва ња у при вре ди у кон цеп ту 
ак тив ног нов ца. У то ме је од по себ ног зна ча ја ре ал на и но
ми нал на ко ли чи на нов ца у при вре ди у во ђе њу мо не тар не по
ли ти ке.

 На кон те о риј ског де ла у на став ку ра да се из у ча ва 
мо не та ри зам, ли бе ра ли зам и њи хов ути цај на не раз ви је не 
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при вре де у све ту, по себ но под да нас до ми нант ном нео ли бе
рал ном па ра диг мом (ко ју су при хва ти ле и ове др жа ве). Ов де 
се ис тра жу је мо не та ри зам, нео кеј нзи ја ни зам (др жав ни ин
тер вен ци о ни зам) и нео ли бер ла ни си стем, а по себ но де фла
тор на по ли ти ка и ре дук ци ја агре гат не тра жње у скло пу 
по ли ти ке "ре струк ту ри са ња и ста би ли аз ци је на ци о нал них 
при вре да, а та ко и на ше при вре де.
Кључ не ре чи: нео ли бе ра ли зам, мо не та ри зам, ста би ли за ци

ја, де фи ци ти, не ли квид ност, де фла ци ја, тран
сми си ја, за по сле ност, ин фла ци ја, кон ку рен ци ја.

1. Те о риј ске кон цеп ци је  
о уло зи  мо не тар них фак то ра у при вре ди

1) Ак тив на уло га нов ца у при вред ном раз во ју
Ни је бит но по ре кло нов ца, бит на је ње го ва упо тре ба 

и ефек ти ко ји се по сти жу упо тре бом нов ца
Ре не сан са нов ца у мо дер ним при вре да ма, и све ве ћа 

уло га нов ча ног фак то ра у ре гу ли са њу укуп них при вред них 
то ко ва ука зу ју на чи ње ни цу да је ствар но до шло до „ве ли ког 
за о кре та”. Од не ка да шње „не у трал но сти” нов ца у при вре ди 
из кла сич не еко но ми је, прак тич но, ни је оста ло ни шта. Клат
но у тре ти ра њу зна ча ја и де ло ва ња нов ца се при вре ме но по
ме ри ло на су прот ну стра ну  пре ко при да ва ња до ми нант ног 
зна ча ја уло зи нов ца у при вре ди. Тр жи ште нов ца и тр жи ште 
ка пи та ла, број ни про це си тран сфор ма ци је јед них у дру ге об
ли ке нов ца и нов ча не имо ви не, ве ћа уло га мо не тар не кон тро
ле и ин стру ме на та мо не тар не ре гу ла ци је ишли су у при лог 
та квом си сте му. Ово по себ но у усло ви ма екс пло зив ног и не
кон тро ли са ног ши ре ња нов ча них (фи нан сиј ских) де ри ва та, 
за шта је ве за на и но ва фи нан сиј ска кри за.

Ме ђу тим, сло же ни ме ха ни зам са вре ме них при вре да, 
рас по де ла и пре ра спо де ла  до хот ка, све сло же ни је де ло ва
ње ре ал них фак то ра раз во ја, као и уло га са вре ме не др жа ве 
с број ним ин стру мен ти ма фи скал не по ли ти ке исто вре ме но, 
ука зу ју и на све ве ћи зна чај фи скал ног сек то ра у ре гу ли са
њу еко ном ских про це са. Исто вре ме но ве ћи зна чај екс тер не 
ком по нен те  у  еко ном ском  раз во ју  (отво ре не  еко но ми је)  
ко ор ди на ци је ма кро е ко ном ске по ли ти ке на ме ђу др жав ном 
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ни воу, спе ци фич ни то ко ви ка пи та ла и нов ца, де ло ва ње ме ђу
на род них мо не тар них и фи нан сиј ских ин сти ту ци ја у мо де ло
ва њу ма кро е ко ном ских по ли ти ка по је ди них зе ма ља, ука зу ју 
да је нео п ход на пот пу на ко ор ди на ци ја мо не тар не, фи скал не 
и плат но би лан сне по ли ти ке и ре гу ла ци је. Стра те ги ја мо не
тар не и фи скал не по ли ти ке мо ра да ува жа ва све на ве де не 
фак то ре и ме ха ни зме уза јам ног де ло ва ња. Ина че, пар ци јал но 
во ђе на, усме ре на на по је ди нач не ци ље ве раз во ја ко је тре ба да 
оства ри, нај че шће оста је пот пу но не е фи ка сна, од но сно кон
тра ин ди ко ва на.1

По себ но сло же на пи та ња, ко ја се ре дов но по ста вља ју у 
мо дер ним при вре да ма, су мо не тар на и фи скал на де ло ва ња у 
при вре ди и плат но би лан сна не рав но те жа, али и бу џет ски де
фи ци ти, фи нан сиј ска кри за др жа ве и де фи ци тар но фи нан си
ра ње раз во ја (по себ но у не раз ви је ним при вре да ма оскуд ним 
ка пи та лом и сла бо мо не ти зо ва ним еко но ми ја ма  без раз ви
је ног тр жи шта нов ца и тр жи шта ка пи та ла, ка ко у по гле ду 
ин сти ту ци ја та ко и у по гле ду ин стру ме на та, али и тра ди ци је, 
кул ту ре, ква ли те та др жав них ин сти ту ци ја и др.). Број на су 
пи та ња ко ја су мо ра ла да се по ста ве у по гле ду са вре ме ног 
мо не та ри зма, нео ли бе ра ли зма (че сто тре ти ра ног као нео
кон зер ва ти зам), све раз ви је ни јег „скри ве ног” др жав ног ин
тер вен ци о ни зма у са вре ме ним при вре да ма ко је ка рак те ри ше 
исто вре ме на по ја ва кри за (или ре це си је), не за по сле ност и ви
со ка ин фла ци ја. Сто га, мо не тар на и фи скал на по ли ти ка да нас 
до би ја ју по себ ну уло гу да ре ше „не ре ши ви про блем” исто
вре ме ног по сти за ња до вољ не ста бил но сти при вре де (ефи ка
сну ан ти ин фла ци о ну по ли ти ку) и оства ри ва ње до вољ но ви
со ке сто пе еко ном ског ра ста, уз то ле рант ну не рав но те жу у 
плат ном би лан су. Све то тре ба оства ри ти, исто вре ме но, јер је 
по ста ло ја сно да је на сце ни кри зе кеј нзи јан ске по ли ти ке ре
гу ли са ња тра жње, уз све оштри ју кри ти ку ор то док сног кеј
нзи јан ства у по ли ти ци ста би ли за ци је при ве де. Мо не та ри зам 
се, исто вре ме но, као но ва фи ло зо фи ја, уз све ве ће зах те ве за 
ли бе ра ли за ци јом свих то ко ва у еко но ми ји (го то во до ауто
ма ти зма тр жи шта ти па кла сич не еко но ми је), уз од го ва ра ју
ће мо де ле ста би ли за ци је и раз во ја, ну ди свим раз ви је ним и 

1 Ви де ти сту ди ју др Сло бо да на Ко ма зе ца: Мо не тар на стра те ги ја и по ли ти ка,  Чи го ја, 
Бе о град, 2002. (по себ но део: ,,Стра те ги ја мо не тар не по ли ти ке“, стр.  96126).
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не раз ви је ним при вре да ма у све ту. Ма да је ја сно да се та кви 
мо де ли не мо гу јед но став но и не кри тич ки пре са ђи ва ти из 
јед не ви со ко ра зви је не при вре де на сла бо раз ви је не при вре де 
тај кон цепт и мо дел се упор но „на ту ра ју” при вре да ма у раз
во ју. Број не уоче не сла бо сти, пот пу но су прот ни ефек ти од 
оче ки ва них, до во љан су до каз и опо ме на за све еко но ми је да, 
на ба зи те о риј ских до стиг ну ћа у све ту, гра де се би има нен тан 
мо дел ста би ли за ци је и еко ном ског ра ста.

Ка да се др жа ва пре ко ма кро е ко ном ске по ли ти ке од
лу чи за исто вре ме но оства ри ва ње ста бил ног кур са ва лу те, 
ста бил ност це на, раст про из вод ње, из во за, стан дар да ста
нов ни штва  мо ра се по ста ви ти пи та ње: да ли је то мо гу ће 
оства ри ти исто вре ме но? Ово по себ но из раз ло га што је та
ква по ли ти ка ре дов но пра ће на ре стрик тив ном мо не тар ном 
по ли ти ком (ко ја тре ба да до при не се ста би ли за ци ји це на и 
кур са). „Нов ча на ма са ће се одр жа ва ти на до стиг ну том ни
воу до по сти за ња ста бил но сти це на, а ускла ђи ва ће се с ре ал
ним ра стом бру то до ма ћег про из во да”2. При мар на еми си ја ће 
се кре та ти ис кљу чи во на осно ву ку по ви не де ви за од стра не 
цен трал не бан ке и кре ди ти ра њем де ви зних по тра жи ва ња по 
осно ву из во за ро ба и услу га (уз оба ве зу да се де ви зни при лив 
про да је цен трал ној бан ци. Ка ква се та да во ди мо не тар на по
ли ти ка? То су ства ри на ше цен трал не бан ке. Ка ква је уло га 
до ма ћег нов ца у по кре та њу при вред ног ра ста и оси гу ра ња 
до вољ не ли квид но сти при вре де?

Да ли је мо не тар на по ли ти ка усме ре на на ста би ли за ци
ју це на и де ви зног кур са, ре стрик тив но во ђе на, у ста њу да бу
де до вољ но под сти цај на на про из вод њу и при вред ни раст? Да 
ли је при вре да до вољ но мо не ти зо ва на и да ли рас по ла же соп
стве ним ка пи та лом, да ли је ли квид на и да ли има мо гућ ност 
ал тер на тив них ула га ња нов ца и ка пи та ла, ко ли ко је за ви сна 
од кре ди та ба на ка, а бан ке од цен трал не бан ке, ка ко де лу је 
но вац и кре дит у при вред ним то ко ви ма, да ли су фи нан сиј
ски и мо не тар ни то ко ви под кон тро лом, шта је са де ло ва њем 
ка мат не сто пе, ка кав је ме ха ни зам тран сми си је мо не тар ног 
де ло ва ња у при вре ди и сл. Све су то пи та ња на ко ја се прет
ход но мо ра ју зна ти од го во ри, ка да се кре а то ри еко ном ске по

2 Ко ма зец, С.: Мо не тар ни им пул си раз во ју, сопств. из да ње, Бе о град, 2014, стр.  24.
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ли ти ке од лу че на ду го роч но во ђе ње ре стрик тив не мо не тар не 
по ли ти ке у ци љу ста би ли за ци је кур са и це на. Ко нач но, на 
ка кву по др шку и ко ор ди на ци ју ова ква по ли ти ка мо же ра чу
на ти код фи скал не по ли ти ке, по ли ти ке рас по де ле, де ви зне и 
спољ но тр го вин ске по ли ти ке, по ли ти ке фор ми ра ња штед ње 
и ин ве сти ци ја и сл. Ко ор ди на ци ја и син хро ни за ци ја ових де
ло ва ма кро е ко ном ске по ли ти ке у оства ри ва њу еко ном ског 
ра ста и ста би ли за ци је при вре де, што је и осно ва ефи ка сне 
мо не тар не по ли ти ке.

Да ли, на су прот то ме, екс пан зив на и раз вој но ори јен ти
са на мо не тар на по ли ти ка мо же би ти ефи ка сна у по кре та њу 
про из вод ње и ожи вља ва њу еко ном ског ра ста, али без по кре
та ња ин фла ци је? Да ли је и под ко јим прет по став ка ма мо
гу ће во ди ти офан зив ну и раз вој но ори јен ти са ну мо не тар ну 
по ли ти ку, без ин фла тор них уда ра? Све су то пи та ња на ко ја 
тра жи мо од го вор у на шим ис тра жи ва њи ма.

По ку ша ли смо да све на ве де не (и дру ге) фе но ме не ис
тра жи мо и да осве тли мо ову, ина че, вр ло сло же ну и по број
ним де ло ва њи ма по зна ту про бле ма ти ку.

2) Мо не тар ни фак то ри  
у про це су при вред ног раз во ја

Но вац је не са мо сло жен и вр ло хе те ро ген са вре ме ни 
фе но мен (са број ним об ли ци ма) већ и вр ло зна ча јан фак тор 
нор мал ног од ви ја ња про це са ре про дук ци је. Под нов цем и 
мо не тар ним фак то ри ма тре ба под ра зу ме ва ти пре све га, ко
ли чи ну нов ца и кре ди та у при вре ди,3 без об зи ра у ко јем се 
об ли ку тре нут но она на ла зи ла, као и ин стру мен те не по сред
ног мо не тар ног ре гу ли са ња и ме ха ни зме пре но ше ња (тран
сми си је) њи хо вог де ло ва ња у при вре ди. Основ но пи та ње 
ко је се на ме ће у мо не тар ној те о ри ји и по ли ти ци је сте ка кав 
је од нос и ме ђу соб но де ло ва ње мо не тар них и не мо не тар них 
(ре ал них) фак то ра ре про дук ци је? Да ли мо не тар ни фак то ри 
по ста ју ини ци јал ни фак то ри од ре ђе них про ме на у при вре
ди, и ка кав је ка рак тер тих про ме на, од но сно, да ли су ре ал
ни фак то ри при мар ног зна ча ја и да ли се мо не тар ни фак то ри 
при ла го ђа ва ју тим ре ал ним кре та њи ма у при вре ди? Пра ви 

3 Кре дит је из вор са вре ме ног нов ца, што мно ги стал но ис ти чу ка да на во де да је са вре
ме ни но вац у ства ри кре дит ни но вац.
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од го вор на то пи та ње је од основ ног зна ча ја за во ђе ње мо не
тар нокре дит не по ли ти ке.4 Но, у по гле ду овог пи та ња да нас 
по сто је три основ не кон цеп ци је:

1) Мо не та ри стич ка кон цеп ци ја, пре ма ко јој мо не тар ни 
фак то ри има ју до ми нант но де ло ва ње у опре де љи ва њу то ко
ва ре про дук ци је (про из вод ња, це не, за по сле ност, ста бил ност, 
плат ноби лан сна рав но те жа, ко ри шће ње ка па ци те та и др).

2) Ре ал на или ма те ри ја ли стич ка кон цеп ци ја, пре ма ко
јој пре суд но де ло ва ње на то ко ве ре про дук ци је има ју ре ал ни 
фак то ри (ин ве сти ци је, по тро шња и рас по де ла, про из вод ња, 
ни во до хот ка и др.), док су мо не тар ни фак то ри не у трал ног 
ка рак те ра и не ма ју ни ка кав ути цај на то ко ве ре про дук ци је.

3) Ва ри јан та ре а ли стич ког при сту па у пр ви план ис ти
че при мар ну уло гу ре ал них фак то ра, али при зна је и по врат
но де ло ва ње нов ча ног фак то ра. Ова те о ри ја, да нас, углав ном, 
до ми ни ра у мо не тар ној те о ри ји.5

Пре ма пр вој кон цеп ци ји мо не тар ни фак то ри, а ти ме и 
мо не тар на по ли ти ка, има ју од лу чу ју ће де ло ва ње на све то
ко ве ре про дук ци је. Да ли ће при вред ни раст би ти бр жи или 
спо ри ји, да ли ће еко ном ска по ли ти ка ус пе ти да очу ва ве ћу 
или ма њу ста бил ност при вре де у осно ви за ви си од успе ха ко
јим је у ста њу да се би под ре ди мо не тар ни фак тор, да „упра
вља” нов цем у при вре ди. То зна чи, за пра во, да ли је у ста њу 
да про во ди ви ше ма ње успе шно мо не тар нокре дит ну по ли
ти ку. Ци клич но кре та ње ко њунк ту ре ова кон цеп ци ја об ја
шња ва де ло ва њем нов ча ног фак то ра. Ли бе рал на кре дит на 
по ли ти ка и екс пан зи ја нов ца до во де ре дов но до бр жег раз во ја 
при вре де и уз ла зне фа зе ци клу са.6 На су прот то ме, кон трак
тив нокре дит на по ли ти ка си гур но во ди де пре си ји и ви со кој 
не за по сле но сти ра да и ка па ци те та. Исто та ко, кре та ње це на, 
од но сно ин фла ци о ни по ре ме ћај ова кон цеп ци ја ис кљу чи во 
ве же за пре те ра ну еми си ју нов ца (екс пан зив ну мо не тар но
кре дит ну по ли ти ку), пад це на за ре стрик тив ну мо не тар ну 
по ли ти ку. Ти ме је овај пра вац не по сред но по сле ди ца кван ти

4 Мо не тар на по ли ти ка је све сно ре гу ли са ње нов ца у при вре ди од стра не бан кар ског 
си сте ма – на че лу с цен трал ном бан ком.

5 Pe rry An der son: „Исто ри ја и по у ке нео ли бе ра ли зма“, Еко но ми ка, Бе о град, бр. 4, 2004, 
стр. 191.

6 М. Ба бић: Ма кро е ко но ми ја, изд. МА ТЕ, За греб, 2010, стр. 298 и 289, и др С. Ко ма зец: 
Ма кро е ко но ми ја, Ин сти тут БК, Бе о град, 1998, стр. 482.
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та тив не те о ри је нов ца. Ма да је ова кон цеп ци ја знат но ши ра 
од кван ти та тив не ко ја углав ном про ме не це на по сма тра као 
ис кљу чи ву по сле ди цу де ло ва ња мо не тар ног фак то ра. До ду
ше, и да нас се ем пи риј ски мо же до ка за ти уска по ве за ност у 
кре та њу ре про дук ци је и нов ча ног оп ти ца ја, при че му ви со кој 
ко њунк ту ри од го ва ра раст це на и раст ма се нов ца и кре ди
та у при вре ди, као што у фа зи ре це си је и па да на ци о нал ног 
до хот ка и за по сле но сти го то во ре дов но има мо по ја ву па да
ња ма се нов ца и кре ди та у при вре ди (ма да ви ше и не до ла
зи до сни же ња це на). Ме ђу тим, ова кон цеп ци ја, по ла зе ћи од 
по вр шних по сма тра ња, ни је у ста њу да са гле да: да про ме не 
ци клу са и за о крет ко њунк ту ре по ти чу од ре ал них фак то ра 
ре про дук ци је, те да мо не тар ни фак то ри са мо пра те то ко ве 
кре та ња, при ла го ђа ва ју ћи се на ста лим про ме на ма.7

Дру га, ре ал на кон цеп ци ја, ви де ли смо, по ла зи од ста ва 
да су ре ал ни то ко ви ре про дук ци је од при мар ног зна ча ја, док 
су мо не тар ни фак то ри се кун дар ног. То су фак то ри ко ји се са
мо при ла го ђа ва ју про ме на ма ре ал них фак то ра ре про дук ци је, 
омо гу ћа ва ју ћи њи хов нор ма лан ток („да од стра не нов ча ног 
фак то ра не би до шло до смет њи у нор мал ним то ко ви ма ре
про дук ци је”). Пре ма овој кон цеп ци ји, ре ал ни фак то ри до во
де до ци клич ног кре та ња при вре де, до за о кре та ко њунк ту ре, 
док се мо не тар ни фак то ри са мо при ла го ђа ва ју тим, већ на
ста лим, про ме на ма. Ви со ку фа зу ко њук тур ног ци клу са пра
ти раст нов ца и кре ди та у при вре ди, док фа зу ре це си је или 
кри зе пра ти оску ди ца нов ца и ре стрик ци ја кре ди та. Исто та
ко по ве ћа ње ни воа це на по вла чи за со бом раст ма се нов ца у 
оп ти ца ју, као што и њи хо во сни же ње до во ди до сма ње ња по
треб не ко ли чи не про мет них зна ко ва за оба вља ње сма ње ног 
роб ног про ме та.8

Бу ду ћи да је очи то, да у са вре ме ним при вре да ма мо
не тар ни фак то ри не ма ју па сив ну уло гу, од но сно са мо уло
гу по сред ни ка у ре про дук ци ји, већ да су и зна ча јан ак ти ван 
фак тор, а че сто и ини ци јал ни фак тор од ре ђе них про ме на у 
ре про дук ци ји, то се ова ре ал на кон цеп ци ја на кра ју „ко ри
гу је”, пре тва ра ју ћи се у знат но ре а ли стич ну тре ћу ва ри јан ту. 

7 К. Маркс: Ка пи тал, I том, Кул ту ра, Бе о град, 1947, стр. 529.
8 Упра вља ње мо не тар ном ма кро е ко но ми јом и рав но те жа у ма кро е ко но ми ји (у књи зи 

др Сло бо дан Ко ма зец: Мо не тар на стра те ги ја, стр. 168, 169).
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Тре ћа ва ри јан та о уло зи мо не тар них фак то ра у при
вре ди, ви де ли смо и да ље ис ти че при мар ну уло гу ре ал них 
фак то ра, али при зна је и ак тив ну уло гу мо не тар них фак то ра 
у свим то ко ви ма ре про дук ци је. Мо не тар на кре та ња, пре ма 
ве ли ком бро ју ових ауто ра, не са мо да се при ла го ђа ва ју ма те
ри јал ним кре та њи ма, већ по ста ју и са мо ста лан ак ти ван фак
тор ко јим се мо же све сно де ло ва ти на то ко ве при вре де. Пре ма 
овој кон цеп ци ји, бан кар ски си стем ће кроз од го ва ра ју ћу мо
не тар ну по ли ти ку ста ви ти на рас по ла га ње при вре ди оно ли
ко нов ца и кре ди та, ко ли ко то зах те ва да ти ни во про из вод ње 
и роб ног про ме та, уз да ти ни во це на (дру штве ни про из вод 
по те ку ћим це на ма као ин ди ка тор „нор мал ног” снаб де ва ња 
ре про дук ци је нов цем). Ова ва ри јан та је да нас до ми нант на у 
те о ри ји и по ли ти ци, што је уско ве за но за раз вој кре дит ног 
(де по зит ног) нов ца, ма ни пу ли са ног нов ца и све раз ви је ни јем 
др жав ном ин тер вен ци о ни зму, при че му др жа ва оства ре ње 
од ре ђе них ци ље ва еко ном ске по ли ти ке (раз вој них, со ци јал
них, струк тур них и дру гих) ко ри сти но вац и нов ча ну по ли
ти ку цен трал не бан ке (ко ја јој је и да ље у ру ка ма). Све ве ћи 
бу џет ски де фи цит, по ве за ње са све ве ћим јав ним рас хо ди ма 
(ин ве сти ци о ног, тран сфер ног, чи сто вој ног де ло ва ња у при
вре ди, из ван ње го вих нор мал них функ ци ја про ме та и пла ћа
ња.

То зна чи да да нас по сто ји ди ја лек тич ко је дин ство ре
ал них и мо не тар них фак то ра у ре про дук ци ји, па у јед ном 
мо мен ту мо гу има ти при мат пр ви, у дру гом дру ги фак то ри, 
ма да у основ ном од но су тре ба ис так ну ти при мар ну уло гу ре
ал них фак то ра ре про дук ци је. Овим смо до би ли од го вор на 
пи та ње во ђе ња и ефи ка сно сти мо не тар не по ли ти ке (о че му 
ка сни је ши ре рас пра вља мо), да јој се не би, што се че сто чи
ни, ста вља ли у за да так и та кви ци ље ви у раз во ју, ко је она 
објек тив но не мо же оства ри ти. Због то га се че сто ис ти че  да 
за успе шно спро во ђе ње мо не тар нокре дит не по ли ти ке, тре
ба па ра лел но спро во ди ти и дру ги ком плекс ме ра на под руч
ју ста би ли за ци је као: фи скал ну, спољ но тр го вин ску, де ви зну, 
по ли ти ку до хо да ка и це на, по ли ти ку штед ње и ин ве сти ци ја, 
да би смо до би ли за до во ља ва ју ћи ре зул тат на под руч ју по ли
ти ке нов ца и кре ди та.9 Мо гућ ност де ло ва ња нов ца и кре ди та 

9 До вољ на ко ли чи на нов ца је сте по тре бан, али не до во љан услов за еко ном ску екс пан
зи ју (Al vin Han sen: Mo ne tary The ory and Fi scal Po licy, New York, 1949, стр. 198).
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у ре про дук ци ји ши ре је об ја шње на у де лу где се об ја шња ва 
зна чај и уло га бан кар ског кре ди та у са вре ме ној при вре ди.10

Но вац је, ви де ли смо, не са мо до ста хе те ро ген ме ха ни
зам у мо дер ној при вре ди, већ и из ван ред но ефи ка сан фак тор у 
про це су ста би ли за ци је (или де ста би ли за ци је) при вре де, али и 
омо гу ћа ва ња то ко ва ре про дук ци је у це ли ни.

Мо дер на мо не тар на те о ри ја на сто ји, пре све га, да на
ђе од го вор на пи та ње тран сми си о ног ме ха ни зма у де ло ва њу 
основ них мо не тар них ва ри ја бли на про це се ре про дук ци је. 
Дру гим ре чи ма, ка ко и ко јом бр зи ном мо гу ин стру мен ти 
мо не тар не по ли ти ке де ло ва ти на основ не при вред не ма кро
агре га те, као што су: бру то до ма ћи про из вод, ц це не, за по
сле ност, ко њунк ту ра, бу џет ска по тро шња, уво зноиз во зни 
ком плекс плат ни би ланс, ли квид ност ре про дук ци је и др.11

2. Мо не тар ни им пул си и тран сми си о ни  
ме ха ни зам мо не тар не по ли ти ке

Но вац и мо не тар не ме ре, си гур но је, де лу ју на еко ном
ску ак тив ност. Ме ђу тим, што се ти че при ро де и ме ха ни зма 
тран сми си је овог де ло ва ња схва та ња се у са мој осно ви мно го 
раз ли ку ју. Јед но схва та ње је кеј нзи јан ска кон цеп ци ја (у чи јој 
осно ви су од но си при хо дирас хо ди) и ме ха ни зам ка ма те као 
глав на ве за из ме ђу нов ца и еко ном ске ак тив но сти, од но сно 
ди на ми ке и по на ша ња основ них агре га та (ин ве сти ци ја, за
по сле но сти, до хот ка и др.). Дру го схва та ње од ба цу је по де лу 
еко ном ске те о ри је на ана ли зу на ци о нал ног до хот ка (ма кро е
ко но ми ја) и на те о ри ју це на (ми кро е ко но ми ја). Пре ма овој те
о ри ји, про из вод ња и за по сле ност се об ја шња ва ју од го ва ра ју
ћим про ме на ма ре ла тив них од но са и про ме на ма це на. Ово би 
се мо гло сма тра ти сред њим схва та њем. И ко нач но, на са свим 
дру гом по лу, на ла зи се по зна та нео кван ти та тив на кон цеп ци
ја с по зна тим еле мен ти ма.

Пред став ни ци кван ти та тив не те о ри је, у свим ва ри јан
та ма у ко ји ма се она по ја вљу је, по сма тра ју ва ри ја ци је ко ли
чи не нов ца у од но су пре ма на ци о нал ном до хот ку као стра те
шку ка те го ри ју ста бил но сти и еко ном ског ра ста.

10 В. М. Усо скин: Те о ри ји де нег, Мисљ, Мо сква, 1976, по себ но део ,,При ро да нов ца и 
ње го ва уло га у про це су раз во ја’’, стр. 7484.

11 М. Бур да, Ч. Вил пош: Ма кро е ко но ми ја, Пу бли кум, Бе о град, 2004, стр. 41.
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Пред став ни ци нео кван ти та тив не те о ри је нов ца, по себ но 
чи ка шка шко ла, по ла зе од то га да су но вац и мо не тар на по ли
ти ка од при мар ног зна ча ја у ре гу ли са њу ко њунк ту ре, да про ме
не „мо не тар не ба зе” од лу чу ју ће де лу ју на на ци о нал ни до хо дак 
и оста ле ма кро а гре га те.12

Про ме на во лу ме на нов ца по ста је, да кле, гло бал ни из
раз мо не тар не по ли ти ке а про во ди се уз не по сред но де ло ва
ње ма се нов ца на еко ном ску ак тив ност. Ти ме про ме на сто пе 
ра ста оби ма нов ца де лу је на ре ал ни дру штве ни про из вод (по
сле из ве сног вре мен ског ин тер ва ла, у ко јем се огле да за ка
шња ва ње у де ло ва њу мо не тар не по ли ти ке (о че му ће мо на 
дру гом ме сту ши ре рас пра вља ти). Мо не тар на по ли ти ка је, 
зна чи, пу тем кон тро ле нов ча не ма се ве о ма ефи ка сна као ин
стру мент ста би ли за ци је, знат но ефи ка сни ја од фи скал не по
ли ти ке.13 Ова ква нео кван ти та тив на схва та ња су под врг ну та 
озбиљ ној кри ти ци, по себ но у по след ње вре ме. По ла зе ћи од 
то га да очи та уза јам на по ве за ност ко ја по сто ји из ме ђу про из
во да и ко ли чи не нов ца, мо же по ти ца ти не од стра не нов ча не 
ма се, већ од стра не по на ша ња до хот ка, узрок и  по сле ди цу је 
те шко одво ји ти и ја сно ди фе рен ци ра ти, јер нај че шћа вла да 
уве ре ње да се „не при ла го ђа ва еко ном ски про цес ко ли чи ни 
нов ца, већ обр ну то, ко ли чи на нов ца еко ном ском про це су”.14

Мо не тар ни им пул си, пре ма овим схва та њи ма пре но се 
се на при вре ду пре ко ре ла тив них про ме на це на, ко је са сво је 
стра не, де лу ју на тра жњу нов ца, на ре ал не вред но сти, ства
ра ње но вих сред ста ва и оба ве за и „при но са од сред ста ва” (ка
ма ту), од но сно на про из вод њу и по тро шњу.15

Функ ци ја тра жње нов ца и тра жње кре ди та се укљу чу
ју у це ло вит си стем с функ ци ја ма ин ве сти ци ја, по тро шње и 
фор ми ра ња до хот ка.16 До са да фор ми ра ни еко но ме триј ски 
мо де ли су по ка за ли ка ко по чет на про ме на у рас по ло жи вој 
нов ча ној ма си сук це сив но де лу је на на ци о нал ни до хо дак и 

12  M. Fri ed man: А. Schwartz: „Mo ney and Bu si nes Cylkes“, Re vi ew of Eco no mic Sta ti stics, 
1963, стр. 3264, K. Brun ner: „The Ro le of Mo ney and Mo ne tary Po licy“, Re vi ew of the 
FRB of St. Lu is, бр. 7, 1968, стр. 924.

13 Те за по ла зи из ста ва да је функ ци ја тра жње нов ца знат но ста бил ни ја од функ ци је по
тро шње, док је упра во функ ци ја по тро шње та на ко јој се за сни ва де ло ва ње и ефек ти 
про ме на јав них рас хо да и по ре ских сто па.

14 M. Wilms  J. Si eb ke: Те о ре ти ча ри и мо не тар на по ли ти ка, НБЈ, Пре во ди, 8. 1971, стр. 
25.

15 Ви де ти J. G. Clo u wer  E. Shaw: Mo ney in a The ory of Fi nan ce, Was hing ton, DC, 1960.
16 Karl Brun ner: The Ro le of Mo ney and Mo ne tary Po licy, НБЈ, бр. 2, 1970. (пре вод).
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це не, а ово се да ље са сво је стра не од ра жа ва на про ме не ка
мат них сто па, це ну ка пи та ла, скло ност по тро шњи. Ко нач но, 
све ску па по врат но де лу је на фор ми ра ње до хот ка.

Те шко је да нас при хва ти ти ста во ве нео кеј нзи ја на ца да 
укуп на ко ли чи на нов ца пред ста вља јед ну од ва ри ја би ла ко је 
ути чу на ко њунк ту ру, али са мо ин ди рект но, пу тем тран сми
си је пре ко ка ма те. Лан ча на ре ак ци ја, ко ја на ста је про ме на ма 
ко ли чи не нов ца пре ко ка ма те, де лу је на тра жњу ин ве сти ци ја. 
Ин ве сти ци је, пак пред ста вља ју са мо са став ни део гло бал не 
тра жње, ко ја де лу је на при вред ни раст.17

У кра ћим вре мен ским пе ри о ди ма по сто ји уза јам но де
ло ва ње нов ца и до хот ка, и то кроз стал ни про цес мо не ти за
ци је при вре де.

По сто ја ње стал не ве зе из ме ђу нов ца и бру то про из во да 
не зна чи да по сто ји ве за са мо у јед ном прав цу, од но сно да 
но вац де лу је на про из вод. По сто ји уска по врат на ве за бру то 
про из во да и про це са ства ра ња и по ни шта ва ња нов ца с ве ћим 
узроч ним де ло ва њем еко ном ске ак тив но сти на но вац.18

Дру го, вре мен ска по ве за ност нов ца и еко ном ске ак тив
но сти (кроз из ве сно за о ста ја ње де ло ва ња у вре ме ну) ни је у 
мо гућ но сти да об ја сни пре ци зно ко ли ко ва ри ра ње мо не тар
ног ра ста до во ди до флук ту а ци је еко ном ске ак тив но сти.

Тре ће, ви со ка ко ре ла ци ја из ме ђу про ме на ко ли чи не 
нов ца и еко ном ске ак тив но сти у ци клич ним кре та њи ма је 
до ка за на, уз од ре ђе но за о ста ја ње у по на ша њу агре га та при
вре де иза про ме на ко ли чи не нов ца.19

Че твр то, у про јек ци ја ма и ана ли зи ефе ка та „про ме на 
ко ли чи не нов ца тре ба да ухва ти и ин тер вал из ме ђу еми то ва
ња мо не тар ног им пул са и ње го вог крај њег де ло ва ња на еко
ном ску ак тив ност”.20

Ка ко по сто ји чврст од нос из ме ђу до хот ка и ко ли чи не 
нов ца, рас по ло жи ва ко ли чи на нов ца мо же да се ме ња ауто
ном ним мо не тар ним ме ра ма – при че му пред у зе ћа и про из

17 Као да се у по след њим го ди на ма ка ма та ни је по ве ћа ва ла на 1218% (чак и есконт на 
сто па 1012%), пра ће не ви со ком сто пом ин фла ци је, ви со ком стра жњом, па дом сто пе 
ра ста и за по сле но сти.

18 С. Ко ма зец: Стра те ги ја ста би ли за ци је еко ном ског си сте ма, Штам па, Ши бе ник, 
1998, стр. 357.

19 Ба бић, М.: Ма кро е ко но ми ја (По себ но део ,,Ути цај мо не тар не по ли ти ке на ка ма ту’’, 
стр. 340).

20 Karl Brun ner: The Ro le of Mo ney and Mo ne tary Po licy…, стр. 17.
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во ђа чи при ла го ђа ва ју сво је из дат ке ста њу сво је ли квид но сти, 
да би ус по ста ви ли же ље ни ни во сред ста ва. Укуп на ко ли чи на 
нов ца, у крај њем слу ча ју, де лу је на из дат ке при вре де, а ови 
на бру то до ма ћи про из вод и за по сле ност те се по ве ћа ња вр
ше до оног ни воа ко ји од го ва ра но вом од но су нов ца и до хот
ка. То је „нор мал ни” ток ути ца ја.

Те о ри ја нов ча не ба зе је ус пе ла да до ка же уску ве зу из
ме ђу сто па про ме на нов ча не ма се и дру штве ног про из во да, 
али се ти ме још ни шта не ка же о узроч ној ве зи ових агре
га та укуп не нов ча не ма се. Про ме не сто пе ра ста нов ча не ма
се, пре ма овим схва та њи ма ре дов но прет хо де флук ту а ци ја ма 
при вред ног ци клу са.21

По ве за ност мо не тар ног и еко ном ског убр за ња, од но сно 
успо ра ва ња, је у те о ри ји до ста ја сна. За па же но је да су ве ћа 
убр за ња или успо ра ва ња мо не тар них им пул са пра ће на убр
за ним, од но сно успо ре ним, кре та њем ре ал ног на ци о нал ног 
про из во да.

Не упу шта ју ћи се ду бље у те о риј ске про бле ме уза јам
ног де ло ва ња мо не тар них и ре ал них фак то ра у ре про дук ци
ји, нео п ход но је, још јед ном, на ве сти да се дис про пор ци је у 
при вре ди и не у рав но те же ност ја вља ју пре све га на стра ни 
ре ал них фак то ра ре про дук ци је, ма да и мо не тар ни фак то ри 
мо гућ но сти са мо ста лан фак тор кри зе или фак тор „ко ји про
ду бљу је већ на ста лу кри зу”.22

По зна то је да у усло ви ма екс пан зи је до ла зи, по ред оста
лог и до по ра ста це на, што је уско ве за но за про ши ре ње мо не
тар ног во лу ме на ко ји де лу је на по раст про из вод ње и про ме
та, али и на даљ њи раст це на. Ти ме екс пан зи ја нов ча не ма се, 
де лу ју ћи на раст про из вод ње и за по сле но сти, исто вре ме но 
до во ди и до по ра ста укуп не нов ча не тра жње, од но сно по
тро шње. Исти на, екс пан зи ја нов ца и кре ди та не сто ји у ве ћој 
стал ној и утвр ђе ној сра змер ни пре ма фор ми ра њу тра жње, 

21 Исто та ко и флук ту а ци ја ма ин ду стриј ске про из вод ње, бан кар ских кре ди та, по на ша ње 
по тро ша ча и др. Пре крет ни ца у мо не тар ном ра сту прет хо ди по кре ту у еко ном ској ак
тив но сти, али се то мо же об ја шња ва ти и де ло ва њем ре ал них еко ном ских фак то ра на 
нов ча ну ма су. Сту ди је из обла сти мо не тар не те о ри је ука зу ју на ова кво де ло ва ње, од
но сно због че га ци клич на по ме ра ња мо не тар ног ра ста прет хо де про ме на ма еко ном ске 
ак тив но сти, бу ду ћи да то зна чај но де лу је на стра те ги ју мо не тар не вла сти у спро во ђе
њу мо не тар не по ли ти ке (већ пре ма оце ни по сто је ће, а не не ке бу ду ће си ту а ци је).

22 М. Фрид ман: Те о ри ја нов ца и мо не тар на по ли ти ка, Рад, Бе о град, 1996, стр. 86. Ви ди 
и H. Johnsen: „Mo ne tary The ory and Po licy“, Ame ri can Eco no mic Re vi ew, јун, 1962.
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али је оп шта тен ден ци ја у по на ша њу два агре га та иста. Раст 
нов ча не ма се до во ди до ра ста тра жње, а она са сво је стра не, 
до во ди до про ши ре ња ре про дук ци је и по ра ста свих об ли ка 
по тро шње.23

Кре дит и но вац по др жа ва ју или огра ни ча ва ју ре про дук
ци ју  за ви сно до основ не ори јен та ци је мо не тар не по ли ти ке, 
од но сно да ли је екс пан зи о но или ре стрик тив но ори јен ти са
на. Пре ма ова квим схва та њи ма уко ли ко се же ле огра ни чи ти 
ци клич на кре та ња у ре ал ном сек то ру при вре де, мо ра се ста
ви ти под кон тро лу и огра ни чи ти екс пан зи ја укуп не ко ли чи
не нов ца у при вре ди.24

У фа зи пре те ра ног успо на ко њунк ту ре цен трал на бан
ка и круг по слов них ба на ка на сто је  сма њи ти сто пу ра ста 
бан кар ских кре ди та  да би се су зби ла пре те ра на ко њунк ту
ра, на рав но узи ма ју ћи у об зир и вре мен ско за о ста ја ње у де
ло ва њу ме ра мо не тар не ма се на ко њунк ту ру. Пре о вла да ва и 
уве ре ње да би по ве ћа ње ко ли чи не нов ца и кре ди та тре ба ло 
би ти до ста ујед на че но и не за ви сно од флук ту а ци ја при вред
ног ци клу са. Ова кви ста во ви не узи ма ју до вољ но у об зир 
осно ве ства ра ња нов ца и да нас ди ри го ва ној при вре ди, у ко јој 
све ма ње оста је па ра ле лан од нос и су прот на кре та ња ро бе и  
нов ца, у ко јој но вац по ста је ин стру мент за це ли низ дру гих 
че сто не е ко ном ских ци ље ва, по себ но у сфе ри по кри ва ња све 
ве ћег оби ма јав них рас хо да (бу џет ског де фи ци та). 

3. Но вац као не у тра лан  
и ак ти ван фак тор раз во ја

Уло га нов ца у од ре ђи ва њу то ко ва еко ном ских про це
са и да нас је пред мет оштрог ра зи ла же ња еко но ми ста. Док 
но вац, пре ма јед ни ма, вр ши кон тро лу над про це си ма, дру ги 
ве ру ју да он не ма не ки ве ћи ути ца ја на еко ном ске про це се, 
од но сно да је он го то во не у тра лан фак тор у ре про дук ци ји. 
Пре ма ста во ви ма не ак тив ног нов ца, обич но се по ла зи од то га 

23 Ви де ти: J. To bin: „No tes on Op ti mal Mo ne tary Growth“, Jo ur nal of Po li ti cal Eco nomy, avg. 
1968. и A. Marty: „The Op ti mal Ra te of Growth of Mo ney“, ibi dem.

24 По ла зи се од прет по став ке да се но вац убри зга ва у про це су про из вод нопро мет не 
сфе ре, да под сти чу ин ве сти ци је и ли квид ност при вред них су бје ка та и ти ме до во де до 
по ра ста по тро шње. Нов ча на тра жња прет хо ди фи нал ној по тро шњи. Мо гу ће је да се 
еми си ја нов ца вр ши за фи нан си ра ње бу џе та и лич не по тро шње, те до ла зи до го то во 
ауто мат ског по ра ста ма се нов ца и нов ча не фи нал не тра жње.
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да се ко ли чи на нов ца са мо при ла го ђа ва ре ал ним по тре ба ма 
при вред ног раз во ја, та ко да се сво ди на па си ван еле мент си
сте ма. С дру ге стра не, од нос нов ца пре ма дру гим агре га ти
ма је вр ло про мен љив. За пра во не мо же се ус по ста ви ти не ки 
стал ни од нос и као фак тор с ко јим се мо же у по ли ти ци уна
пред ра чу на ти, а ти ме и све сно ути ца ти про ме на ма ма се нов
ца на при вред ну ак тив ност.

Тврд њу да је нов ча на ма са ак ти ван фак тор у при вред
ним про це си ма, обич но се на сто ји пот кре пи ти с три сле де ћа 
еле мен та:

1) Про ме не ко ли чи не нов ца у при вре ди има ју ре дов но 
од ре ђе на ве ћа или ма ња де ло ва ња у це ло куп ној при
вре ди.

2) Од нос нов ца пре ма ве ћем бро ју ма кро а гре га та, (про
из вод ња, ин ве сти ци је, из воз, уво зу, за по сле ност, по
тро шња) ни је ста би лан и пред ви дљив у вре ме ну, а 
ти ме по ста је ин стру мент све сног усме ра ва ња при
вред не ак тив но сти.

3) Нов ча ну ма су у при вре ди је мо гу ће до ста ефи ка сно 
кон тро ли са ти пре ко ин стру ме на та мо не тар не по ли
ти ке, а с њом да нас успе шно ма ни пу ли ше цен трал на 
бан ка с кру гом по слов них ба на ка.

Код Кеј нза и нео кеј нзи ја на ца у раз ра ђе ној те о ри ји по
тро шње до хот ка по шло се ви де ли смо, од то га да скло ност 
ли квид но сти од ре ђу је ка мат ну сто пу, а од нос ка мат не сто пе 
и сто пе мар ги нал не ефи ка сно сти ка пи та ла од ре ђу је по на ша
ње ин ве сти ци ја. С дру ге стра не, ин ве сти ци је и мар ги нал на 
скло ност по тро шњи од ре ђу ју до хо дак, про из вод њу и ни во за
по сле но сти.25

Бу ду ћи да је мар ги нал на скло ност по тро шњи до ста ста
бил на, као и мул ти пли ка тор ин ве сти ци ја, од ре ђи ва ња на ци
о нал ног до хот ка је да то про из вод њом про ме не ин ве сти ци ја 
и мул ти пли ка то ра. Пред став ни ци нео кван ти та тив не те о ри је 
по ла зе од то га да  по раст нов ча не ма се до во ди до по ра ста 
про из вод ње, а он је јед нак про из во ду по ра ста ко ли чи не нов
ца и бр зи не фор ми ра ња до хот ка, да кле Y = М · В, „до хо дак 

25 Гру па ауто ра: Стра те ги ја раз вој не фи скал не по ли ти ке, Јан тар гру па, Бе о град, 2000. 
(По себ но део ,,Јав ни дуг, бу џет ски де фи цит  еми си ја нов ца’’, стр. 178. „Раз вој на фи
скал на по ли ти ка у ко ор ди на ци ји с раз вој ном мо не тар ном по ли ти ком“, стр. 248).
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се на ла зи у ли не ар ном од но су пре ма ко ли чи ни нов ца”, твр ди 
на јед ном ме сту Џ. Ма ће шић.26

Тра жња нов ца је ста бил на, би ло у но ми нал ном би ло у 
ре ал ном из ра зу. Мно ги мо де ли су ука за ли да по сто ји кон
зи стент ни ји од нос из ме ђу по тро шње и ко ли чи не нов ца од 
кон зи стент но сти ин ве сти ци ја и рас хо да као кеј нзи јан ске те
о ри је.27 Ти ме се до шло до за кључ ка да је ко ли чи на нов ца зна
чај ни ји ин ди ка тор у од ре ђи ва њу по тро шње не го рас хо ди из 
не ког ра ни јег пе ри о да.28

По сто ји ми шље ње да ду го роч не про ме не у ре ал ној ко
ли чи ни нов ца по ста нов ни ку сто је у ви со кој ко ре ла ци ји с 
ду го роч ним про ме на ма у ре ал ном до хот ку по ста нов ни ку.29 
Ко ли чи на рас по ло жи вог нов ца ко ле ба се у су прот ном прав
цу од бр зи не оп ти ца ја. Ти ме се и из во ди за кљу чак да „ве ли ка 
ко ле ба ња у це на ма вер но од ра жа ва ју ве ли ка ко ле ба ња у ко
ли чи ни нов ца по је ди ни ци про из во да”.30

По сма тра ју ћи кре та ње ре ал не ко ли чи не нов ца и ре ал
ног до ма ћег про из во да у ци клу су, при ме ће но је да ре ал на ко
ли чи на нов ца ра сте у фа зи екс пан зи је и опа да, или спо ри је 
ра сте, у фа зи кон трак ци је ци клу са. „Ме ђу тим, ам пли ту да 
кре та ња у ре ал ној ко ли чи ни нов ца има да ле ко ма њи ра спон 
не го ам пли ту да кре та ња у ре ал ном до хот ку”.31

Ре ал на ко ли чи на нов ца би ти ме тре ба ла де ло ва ти ста
би ли за ци о но на ци клич не осци ла ци је, сми ру ју ћи их, од но
сно су жа ва ју ћи ра спон осци ла ци ја. То, из гле да, не ви ди кван
ти та тив на те о ри ја нов ца, већ на про тив, по ла зи од су прот ног 
ста ва, да осци ла ци је у мо не тар ном ра сту до во де и узро ку ју 
осци ла ци је у при вред ним кре та њи ма (ци клич не осци ла ци је).

26 Џ. Ма ће шић: „Но вац, мо не тар на по ли ти ка и еко но ме триј ски мо де ли“, Ју го сло вен ско 
бан кар ство, бр. 12, стр. 16. Пре ма овом ауто ру фор ми ра ње до хот ка је у САД и Ка на ди 
да ле ко ста бил ни ја од ин ве сти ци о ног мул ти пли ка то ра у свим по сма тра ним го ди на ма.

27 Џ. Ма ће шић: „Но вац, мо не тар на по ли ти ка и еко но ме триј ски мо де ли“, Ју го сло вен ско 
бан кар ство, бр. 12, 1972, стр. 8. Ви де ти у том по гле ду и G. Ma ce sich: The Ca na dian 
Jo ur nal of Eco no mics and Po li ti cal Sci en ce. VI II, 1964, стр. 368.

28 Mil ton Fri ed man: The Qu an tity The ory of Mo ney – A. Re sta te ment (у књи зи М. Фрид ман: 
Те о ри ја нов ца и мо не тар на по ли ти ка, стр. 1534).

29 М. Фрид ман: Те о ри ја нов ца и мо не тар на по ли ти ка, Рад, Бе о град, 1972, стр. 37.
30 Исто, стр. 38. Ре ал на ко ли чи на нов ца је го ди шњи раст но ми нал не ко ли чи не нов ца, 

ко ри го ван за го ди шњи раст це на.
31 Исто, стр. 38.
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По сле рат ни еко ном ски раст је ја сно по ка зао да тврд
ња о ста бил но сти мо не тар ног мул ти пли ка то ра (као и мул
ти пли ка то ра јав них рас хо да и мул ти пли ка то ра по ре за) не ма 
осно ва, од но сно не ма до вољ но ин ди ци ја за по твр ду та кве 
хи по те зе, те је и по ве ре ње ко је је да то њи хо вом де ло ва њу у 
при вре ди би ло пре те ра но, по себ но у од но су на ефек те ко је 
се по сти жу про ме на ма бр зи не оп ти ца ја нов ца у свим при вре
да ма.32 Та ко је и те о ри ја по тро шње (нео кеј нзи јан ска те о ри
ја) ко нач но би ла при си ље на да при хва ти став да је „и но вац 
зна ча јан у раз во ју и ста бил но сти при вре де”. Ово је по себ но 
до шло до из ра жа ја оног мо мен та ка да се про ме на ма нов ча не 
ма се до не кле по сти гла ста бил ност це на, ка да је ус по ста вље
на кон тро ла над нов ча ним оп ти ца јем и ка да се у по след ње 
вре ме ка ма та сло бод ни је фор ми ра ла на ви со ком ни воу33

По сто ји, да кле, ве ћа ко ре ла ци ја из ме ђу укуп не ко ли
чи не нов ца и по тро шње, од но сно на ци о нал ног до хот ка, не
го из ме ђу ауто ном них рас хо да (кеј нзи јан ских ин ве сти ци ја) 
и по тро шње. Но ви је ма кроана ли зе, исто та ко, по ка зу ју да 
ра ни је тврд ње –  по ко ји ма укуп на ко ли чи на нов ца ни је од 
зна ча ја, те да се до ход на бр зи на оп ти ца ја по на ша ве о ма не
рав но мер но и да сто га не мо гу би ти еле мент си гур но сти и 
пред ви ђа ња у ак тив ној ста би ли за ци о ној по ли ти ци – не ма ју 
ствар не ва жно сти. Та кви ста во ви, а до ми ни ра ли су до пре 
де се так го ди на, су до ве ли до под ре ђе не уло ге нов ца у еко
ном ској ана ли зи и по ли ти ци ста би ли за ци је.

Но ви ја ис тра жи ва ња су от кри ла да про ме не у нов ча ној 
ма си у при вре ди де лу ју на рас хо де и по тро шњу мак си мал но 
на кон шест ме се ци од из вр ше них ини ци јал них про ме на нов
ца. Исто та ко до ка за но је да и рас хо ди на по тро шњу има ју ви
со ку ко ре ла ци ју с про ме на ма у нов ча ној ма си, ако су на ста ли 
пре два тро ме сеч ја, док у истом том пе ри о ду по сто ји сла ба 
ко ре ла ци ја из ме ђу по тро шње и ауто ном них рас хо да.

32 До ход на бр зи на оп ти ца ја, пре ма кван ти та тив ној те о ри ји, је од нос из ме ђу но ми нал ног 
до хот ка и го ди шње ко ли чи не нов ца ко ја се на лаз и у оп ти ца ју (М1). Им пли цит ни де
фла тор це на је кре та ње ко је се до би ја по де лом но ми нал ног с ре ал ним до хот ком. (М. 
Фрид ман, оп. цит., стр. 39). Ре ал ни до хо дак је, да се под се ти мо оства ре ни до хо дак 
све ден на не про ме ње не це не, што се обич но чи ни пре ра чу на ва њем но ми нал ног до
хот ка на јед ну го ди ну, ко ја се узи ма као ба зна го ди на (стал не це не).

33 Ви де ти по дат ке о по на ша њу ка ма та у Бил те ну НБС, бр. 6, 2014. Та бе ле ка мат них сто
па ба на ка.
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Пре ма мно гим сту ди ја ма, ра ђе ним у по след ње вре ме, 
по твр ђе но је да је „бр зи на фор ми ра ња до хот ка” ста бил ни ја 
функ ци ја од мул ти пли ка то ра ин ве сти ци ја. Због то га, пре ма 
ве ћем бро ју схва та ња при ступ ко ји узи ма кван ти та тив на те
о ри ја код про ме на до хот ка си гур ни ји је од при сту па по тро
шње до хот ка. Исти на, ов де се још не ви ди шта је узрок, а 
шта по сле ди ца про ме на: да ли је до хо дак при ма ран фак тор, а 
ко ли чи на нов ца се кун да ран (из ве де не), или обр ну то. Ла ко је 
при хва тљив и став, ко ји се из то га све га из вла чи, на и ме, да је 
са ста но ви шта еко ном ске по ли ти ке лак ше пред ви де ти и кон
тро ли са ти ко ли чи ну нов ца, не го пред ви де ти и кон тро ли са ти 
из дат ке, од но сно по тро шњу. Због вр ло про мен љи вог ути ца
ја ко ли чи не нов ца на до хо дак и при вред ну ак тив ност, пре ма 
нео кеј нзи јан ској те о ри ји, те шко је и по ред све га при хва ти ти 
нов ча ну ма су као глав ни еко ном ски ин ди ка тор у ком пен за
тор ној еко ном ској по ли ти ци.”34

Ка ко ствар но по сто ји ви со ка ко ре ла ци ја про ме на нов
ча не ма се и ин ве сти ци ја, од но сно сто пе ра ста, очи то је да 
је ова ве за јед на од ја чих ар гу ме на та мо не та ри ста  и да се у 
по след ње вре ме сна жно по тен ци ра.35

4. Мо не та ри зам, ли бе ра ли зам  
и не раз ви је не при вре де

1) Мо не та ри зам, нео кеј нзи ја ни зам  
и са вре ме ни нео ли бе рал ни си стем

Ме ђу на род ни фи нан сиј ски ка пи тал, вр ло кон цен три
сан, мул ти ла те рал но по ста вљен као блок ин те ре са раз ви је
них при вре да пре ма зе мља ма у раз во ју (ко ри сни ци ма ка пи
та ла) пре ко сво јих фи нан сиј ских и мо не тар них ин сти ту ци ја 
већ ду го по ку ша ва да на мет не соп стве ну фи ло зо фи ју раз во ја 
и ме ре еко ном ске по ли ти ке.

34 Кван ти та тив на те о ри ја по ла зи од раз гра ни че ња но ми нал не ко ли чи не нов ца и ре ал не 
(но ми нал не, ко ри го ва не за рас це на). Мо не тар на по ли ти ка сто га мо же да ре гу ли ше 
са мо но ми нал ну ко ли чи ну, док ре ал ну и ње но по на ша ње од ре ђу је при вред ни си стем 
у це ли ни. На тај на чин од нос из ме ђу про ме на у но ми нал ној ко ли чи ни нов ца и ре ал ној 
пред ста вља око сни цу нео кван ти та тив не те о ри је нов ца (ви ди: Џ. Ма ће шић, оп. цит., 
стр. 17).

35 Гру па ауто ра: Мо не тар на стра те ги ја и по ли ти ка…, стр. 86. (Ви де ти по себ но део: 
,,Стра те ги ја ефи ка сне мо не тар не по ли ти ке’’, стр. 179, 181 и 183.)
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Нео кеј нзи јан ска те о ри ја и по ли ти ка ре гу ли са ња тра
жње и по тро шње по ка за ла се пот пу но не е фи ка сном у слу ча ју 
ком би на ци је ви со ке ин фла ци је и стаг нант ног ра ста (стаг фла
ци је). Ме ре еко ном ске по ли ти ке за сно ва не на тој па ра диг ми 
или убр за ва ју ин фла ци ју, уз бла го ле че ње не за по сле но сти, уз 
оба ра ње сто пе ра ста, или ства ра ју су прот не ефек те. Ту је ова 
по ли ти ка кон тра ин ди ко ва на. Осам де се тим го ди на ма раз ви
је не ин ду стриј ске зе мље на пу шта ју кеј нзи јан ску док три ну, 
при хва та ју ћи мо не та ри зам као иде о ло шку осно ву и од го ва
ра ју ће ме ре мо не тар не по ли ти ке.36 Та кву по ли ти ку Ме ђу на
род ни мо не тар ни фонд (ММФ) прак тич но ни ка да ни је ни на
пу стио од свог осни ва ња до да нас. То се по себ но од но си на 
по ли ти ку де ви зног кур са, по ли ти ку плат ноби лан сног урав
но те жа ва ња, мо не тар ну по ли ти ку, ка мат ну сто пу и кон тро лу 
мо не тар них агре га та. Пре у зи ма њем мо не та ри зма од стра не 
др жа ва раз ви је ног ка пи та ли зма са мо се по ја ча ва ин те ре сна 
по ве за ност ме ђу на род ног ка пи та ла, фи нан сиј ских ин сти ту
ци ја и ин те рес др жа ва раз ви је ног ка пи та ли зма. Ин те ре си 
др жа ве и ме ђу на род ног ка пи та ла ти ме до би ја ју је дин стве ну 
плат фор му у усме ра ва њу (по ли ти ци) сред ста ва, кре та њу ка
пи та ла, за шти ти ин те ре са круп ног фи нан сиј ског ка пи та ла, а 
ти ме и ових др жа ва и ин сти ту ци ја. Свет је су о чен са но вим 
об ли ци ма ме ђу на род не по де ле ра да, сфе ра ма ути ца ја, про
до ром ка пи та ла из све та раз ви је них у не раз ви је не, уз вр ло 
суп тил не об ли ке екс пло а та ци је не раз ви је них зе ма ља. Ин ду
стриј ски ка пи тал (из воз ро бе) усту па ме сто фи нан сиј ском ка
пи та лу и тех но ло шкој рен ти (тран сфе ром тех но ло ги ја, тех
но ло шком за ви сно шћу и сл.).

Шта у та квим од но си ма зна чи на ме та ње не раз ви је ним 
зе мља ма ме ра еко ном ске по ли ти ке из раз ви је них при вре да 
ка пи та ли зма?

Исто вре ме но се  мо ра по ста ви ти и пи та ње: шта зна
чи на ме та ње као при мар ни циљ за зе мље у раз во ју и "бор ба 
про тив ин фла ци је" (као код раз ви је них при вре да), а не на по
ри за убр зан еко ном ски раст, као је ди ни из лаз из за о ста ло
сти, за ви сно сти, пре те ра не за ду же но сти и те шко ћа у ме ђу на
род ним еко ном ским и фи нан сиј ским од но си ма ових зе ма ља? 

36 Ши ре о при хва та њу нео ли бе ра ли зма и на стан ку «та че ри зма» ви де ти код: Ерик Реј
нерт, Спон та ни ха ос, Чи го ја, 2010, стр. 120 и 126.
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У зе мља ма у раз во ју по сто је сна жно угра ђе не дис тор
зи је фак то ра раз во ја, пре све га, у од но си ма и на тр жи шту 
ро бе, ра да и ка пи та ла по треб ног за раз вој. Сли ка је сле де ћа:

1) Тр жи ште ро бе  огра ни че но и оскуд но;
2) Тр жи ште ра да  огро ман при ти сак не ква ли фи ко ва

них и не до вољ но об у че не рад не сна ге, уз из у зет но 
ви со ку не за по сле ност,

3) Тр жи ште ка пи та ла  огро ман ма њак штед ње по тре
бан за раз вој, уз при ти сак не про дук тив не по тро шње.

Уз на ве де но осе ћа се сла ба ор га ни за ци ја, сла бо ко ри
шће ње ре сур са, би ро кра ти за ци ја и не е фи ка сност др жа ве,37 уз 
гран ску и ре ги о нал ну имо би ли за ци ју фак то ра раз во ја. Де фи
цит но фи нан си ра ње по ста је ну жност и го то во ре дов ни из вор 
до дат не аку му ла ци је.

При вред на де пре си ја ре зул тат је оштре де фла ци о ни
стич ке по ли ти ке раз ви је них зе ма ља у усло ви ма сла бог функ
ци о ни са ња мо не тар ног си сте ма, сла бог функ ци о ни са ња тр
го вач ког, фи нан сиј ског и тех но ло шког си сте ма  пра ће ни 
свет ском ин фла ци јом и ви со ком не за по сле но шћу, ду бо ким 
струк тур ним про ме на ма при вре да  озна чи ли су и крај ере 
по сле рат ног при вред ног бу ма у ка пи та ли зму др жав ним ин
тер вен ци ја ма, а на осно ву кеј нзи јан ске еко ном ске док три не.38

Исто вре ме но, у раз ви је ним зе мља ма по сте пе но по ста је 
до ми нант на нео кла сич на те о ри ја (као не ка кав но ви "ме ша
ни" об лик ли бе ра ли стич ке док три не не пот пу ног la is sez fa i
rea, ко ја по ла зи од ста ва да у фа зи опа да ња ко њунк ту ре тре

37 Ов де би мо гли по себ но ис та ћи не е фи ка сну еко ном ску по ли ти ку др жа ве, не ко ор ди
ни са не ак ци је др жа ве по себ но у сек то ри ма ко ји тра же ску па ис тра жи ва ња, ве ли ки 
ка пи тал и ин ве сти ци је, оси гу ра ва ње по треб них ин фор ма ци ја о трен до ви ма у све ту и 
но вим тех но ло ги ја ма, из о ста нак пла но ва раз во ја или њи хо во не спро во ђе ње, из о ста
нак по мо ћи пер спек тив ним гра на ма, од но сно ко че ње раз во ја гра на без пер спек ти ве.

38 Кеј нзи јан ство је, очи глед но, по шло од по гре шне прет по став ке да ће ин тер вен ци ја др
жа ве у при вре ди кроз де фи цит но фи нан си ра ње и по ве ћа не јав не рас хо де и тран сфе ре 
до ве сти до ожи вља ва ња ко њунк ту ре, а ка да уђе у фа зу про спе ри те та по ве ћа ња до хот
ка и по ре ских при хо да, вра ћа ти ду го ве и урав но те жа ва ти бу џет. Ме ђу тим, јав ни рас
хо ди су из гу би ли ан ти ци кли чан ка рак тер, пре тво рив ши се у струк тур не рас хо де, док 
су фа зе ре це си је по ста ле не ре дов не, та ко да ни је би ло мо гу ће по ве ћа њем по ре за по
кри ти ду го ве и кри зне фа зе ци клу са, што је по зна ти ком пен за циј ски бу џет ски си стем 
фи нан си ра ња. То је до ве ло до стал ног ра ста јав них ду го ва, уз стал ни раст бу џет ског 
де фи ци та. Стал ни бу џет ски де фи ци ти и огром ни јав ни ду го ви, за њи хо во фи нан си
ра ње ство ри ли су по се бан под си стем фи нан сиј ског си сте ма (јав ни сек тор) са сво јом 
од во је ном ло ги ком и по ли ти ком у раз во ју мо дер них др жа ва. То се да нас по сма тра као 
је дан од бит них фак то ра ин фла ци је и на ра сле кри зе тзв. «др жа ве бла го ста ња».
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ба под сти ца ти штед њу и ин ве сти ци је, а пре ко тех но ло шких 
ино ва ци ја по ве ћа ва ти по ну ду и оси гу ра ти но ву екс пан зи ју.

По ве ћа ње штед ње тре ба оси гу ра ти ре ла тив ним сма њи
ва њем тро шко ва ра да (над ни ца) и ши ро ке или јав не по тро
шње.

По ли ти ка ММФ, ори јен ти са на на ре стрик тив ну мо не
тар ну и фи нан сиј ску по ли ти ку, у не раз ви је ним при вре да ма 
 ду жни ци ма, под ути ца јем до ми ни ра ју ће мо не та ри стич
ке кон цеп ци је ре гу ли са ња при вре де, у пр ви план је ис та
кла от пла ту и сер ви си ра ње ду го ва, и одр жа ва ње по треб не 
ли квид но сти у ме ђу на род ним пла ћа њи ма (плат ноби лан сно 
при ла го ђа ва ње). Та ква по ли ти ка ММФ пра ће на је оштром 
ре стрик тив ном мо не тар ном по ли ти ком (огра ни ча ва њем ра
ста нов ча не ма се у при вре ди), по ра стом ка мат них сто па и 
тра же ње, зо на "ре ал них ка ма та", ре стрик ци јом јав не по тро
шње и ин ве сти ци ја, сти му ла ци јом штед ње. Та ква по ли ти ка 
се, осим у не ко ли ко раз ви је них при вре да (САД, В. Бри та ни ја, 
Ја пан, Не мач ка) по ка за ла кон тра ин ди ко ва на у свим зе мља ма 
у раз во ју, до во де ћи до:

1) Сто пе ра ста,
2) По ве ћа ња не за по сле но сти,
3) Оба ра ња по тро шње и стан дар да,
4) Од ли ва ка пи та ла по си сте му от пла та и ка ма та,
5) Со ци јал не на пе то сти, про ду бља ва ња кри зе,
6) По ве ћа ња сто пе и убр за ња ин фла ци је,
7) По гор ша ње terms of tra de,
8) По гор ша ва ња кон ку рент не спо соб но сти при вре де,
9) Сла бље ња де ви зних кур се ва и де ви зних ре зер ви.
Про це на ММФ, за сно ва на на мо не та ри стич кој кон цеп

ци ји ре гу ли са ња при вре де да ће до ћи до пот пу но су прот них 
ефе ка та и сла бље ња при ти ска спољ них ду го ва, по ка за ла се 
пот пу но по гре шна.

"Кеј нзи јан ски ме то ди са ми (ефек тив на тра жња) ни су 
ви ше спо соб ни да ожи ве при вре ду ако су по ре зи ви со ки а 
про фит на сто па и штед ња ни ске, и ако су над ни це не флек
си бил не (ако је по ну да не флек си бил на), чак и кад је тра жња 
вр ло сти му ла тив на. 

Ни ска про фит на сто па де сти му ли ше ин ве сти ци је, а 
пре ко то га раст про из вод ње и про дук тив но сти. Ви со ки по ре
зи де сти му ли шу штед њу и ин те рес за рад, док не флек си бил
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не над ни це оне мо гу ћа ва ју при ла го ђа ва ња у овим ве ли чи на
ма. Исто та ко, ме то ди еко но ми је по ну де не мо гу са ми ре ши
ти про блем ин ве сти ра ња (по ну де), ако не до ста је аде кват на 
тра жња. У ства ри, и еко но ми ја по ну де и еко но ми ја ефек тив
не тра жње по ла зе са исте тач ке  од но са штед ње и ин ве сти
ци ја, али су им раз ли чи те ме то де ди на ми зи ра ња тог од но са. 
Те ме то де са да тре ба ком би но ва ти. У про це су ин ве сти ра ња 
уче ству ју са мо фир ме (на ба зи ан ти ци пи ра не про да је), али у 
про це су штед ње уче ству ју и фир ме и ста нов ни штво. По што 
се мо же де си ти да се ин ве сти ци је не по кла па ју са штед њом, 
мо же се ја ви ти, с јед не стра не, про блем ефек тив не тра жње, 
кад др жа ва тре ба да ин тер ве ни ше ра ди ус по ста вља ња рав но
те же и пу не за по сле но сти и, с дру ге стра не, про блем не а де
кват ног про фи та и штед ње (а он да и ин ве сти ци ја, про дук тив
но сти и про из вод ње) ко ји се мо ра ју сти му ли са ти сма ње њем 
по ре за на по слов не фир ме и ста нов ни штво, убр за ном амор
ти за ци јом основ ни фон до ва, сма ње њем вла ди них рас хо да и 
ре гу ла и по ве ћа њем флек си бил но сти над ни ца и при вред ног 
си сте ма. У том кон тек сту аде кват на мо не тар на по ли ти ка би 
не у тра ли са ла ин фла ци о не ефек те сма ње них по ре за и ус по
ри ла би ан ти ци пи ра ну ин фла ци ју, што би во ди ло па ду ка
мат ни сто па, а штед ња би по ја ча ла кре дит но тр жи ште, док 
би флек си бил не над ни це и це не ума њи ле по тре бе за др жав
ним ин ве сти ци ја ма. Еко но ми ја по ну де ди рект но на па да "је
згро" ин фла ци је, јер сти му ли ше штед њу, ино ва ци је, пад ка
мат них сто па, флек си бил ност над ни ца, по ну ду рад не сна ге и 
про дук тив ност фак то ра про из вод ње, што ди рект но ути чу на 
рас по ло жи вост и тро шко ве ра да и ка пи та ла"39

Др жав на еко ном ска по ли ти ка раз ви је них зе ма ља у 
осно ви но си нео кон зер ва тив ни ка рак тер. Из ла зак из еко
ном ске кри зе и кон тро ла ин фла тор них про це са зах те ва ли су 
са свим кон крет не ме ре и ин стру мен те еко ном ске по ли ти ке 
(стаг фла ци ја). Спро во де се кре дит не ре стрик ци је, огра ни ча
ва ње бу џет ских де фи ци та, по др жа ва ње струк тур не по ли ти ке 
и сти му ла ци ја раз во ја од ре ђе них гра на, сти му ла ци ја на уч но
тех но ло шких про це са, кон тро ла кре та ња де ви зних кур се ва, 
по др жа ва ње из во за, урав но те жа ва ње плат ног би лан са.

39 Јан ко вић, Ра до ван: «Фак то ри ре це си је и спо рог и не рав но мер ног опо рав ка свет ске 
при вре де, 19801986», Еко ном ска ми сао, 2/1986, стр. 23.
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Нео кон зер ва тив на тен ден ци ја у еко ном ској по ли ти ци 
раз ви је них при вре да очи ту је се у ре при ва ти за ци ји про фит
них др жав них ком па ни ја (Ја пан, В. Бри та ни ја, САД, Не мач ка 
и Фран цу ска), уз по сте пе но де ре гу ли са ње фи нан сиј ске сфе
ре, сла бље ње кон тро ле над ка мат ном по ли ти ком, при ли вом 
ка пи та ла, про ме на ма де ви зних кур се ва и др. (уз сла бље ње 
ан ти тру стов ског за ко но дав ства).

Ор то док сна нео кла сич на по ли ти ка ста би ли за ци је, ко
ју пре по ру чу је ММФ, нај че шће се сво ди на то "да по ку шај 
сти му ли са ња из во за по сва ку це ну по мо ћу ли бе ра ли за ци је 
тр го ви не или агре сив не де пре си ја ци је ва лу те че сто мо же 
угро зи ти ста би ли за ци о ни про грам и та ко од ло жи ти ре ша ва
ње кри зе ду го ва".40

Ин те ре сан тан је слу чај при ти ска ММФ на Бо ли ви ју да 
из вр ши сна жну де вал ва ци ју ва лу те ра ди по пра вља ња ста ња 
плат ног би лан са и пре мо шћа ва ња "де ви зног ја за", ра ди омо
гу ћа ва ња пла ћа ња ка ма та на спољ ни дуг. У ства ри, пред лог 
се сво ди на ко ри шће ње ин фла ци је као сред ства за фи нан си
ра ње от пла та ду го ва, али по це ну си ро ма ше ња ста нов ни
штва, од ли ва суп стан це у ино стран ство и пре тва ра ње "де
ви зног ја за" у раз во ју не моћ. На рав но да је та ква пре по ру ка 
од би је на.

Ре цеп ту ра ММФ са др жи и зах тев за во ђе ње по ли ти ке 
ре ал не ка ма те, без об зи ра на ње но сна жно ре ди стри бу тив но 
де ло ва ње  од ли вом до хот ка у ру ке вла сни ка фи нан сиј ског 
ка пи та ла.

Ре стрик тив на мо не тар на по ли ти ка и по ли ти ка стал ног 
огра ни ча ва ња по тро шње у не раз ви је ним при вре да ма мо гу 
са мо да до ве ду до оба ра ња сто пе ра ста и пре ла ска при вре де у 
ре це си ју и кри зу раз во ја. “Ре стрик тив на мо не тар на по ли ти ка 
је на про сто кам па ња про тив жи вот ног стан дар да рад нич ке 
кла се ко ја се из во ди све сном ин тен зи фи ка ци јом не за по сле
но сти, ко ри сте ћи еко ном ску при ну ду про тив по је ди на ца и 
про тив ин ду стри је, по ли ти ку ко ју зе мља ни ка да не би до пу
сти ла да је зна ла шта ће би ти учи ње но.”41

40 J.D.Sachs: Tra de and Ex chan ge Ra te Po li ci es in Growthori en ted Adjust ment Pro gram, 
IMF, The World Bank, Was hing ton, 1997, стр. 294.

41 Др Дра го љуб Сто ја нов: Еко ном ска кри за и еко ном ска по ли ти ка, Ин фор ма тор, За греб, 
1985, стр. 182.
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Нео кла сич ни мо дел ММФ да нас пред ста вља но ву ор
то док си ју у од но су на не раз ви је не зе мље  ду жни ке. Но ви ја 
ис тра жи ва ња от кри ва ју у то ме сна жан ути цај но вог мо не та
ри зма и “еко но ми је по ну де” (supply si de eco no mics). Ре а фир
ма ци ја тр жи шног ауто ма ти зма ти па Саyовог за ко на, ре при
ва ти за ци ја сред ста ва про из вод ње, ало ка ци о на функ ци ја тр
жи шта и де ре гу ла ци ја при вред них то ко ва, пра ће ни зах те вом 
за “отво ре ном еко но ми јом”, али и стал ном стаг фла ци јом, ви
со ком не за по сле но шћу ра да и ка пи та ла, хи пе рин фла ци јом, 
од ли вом аку му ла ци је и ка пи та ла у ино стран ство  еле мен ти 
су и ка рак те ри сти ке си сте ма ко ји се ме ђу соб но ис кљу чу ју. С 
дру ге стра не, ви со ка за ду же ност при вре де, сла ба ефи ка сност 
и пот пу на де мо ти ви са ност за раз вој и ства ра ње аку му ла ци је 
у ин фла ци ји (уз “мар ги нал ну ефи ка сност ка пи та ла” ко ја се 
кре ће око 01%), очи глед но је пот пу но дру га чи ји “ам би јент” 
у ко јем тре ба во ди ти ре стрик тив ну мо не тар ну и фи скал ну 
по ли ти ку и огра ни ча ва ње свих об ли ка по тро шње. По тро
шња ре дов но из гле да “пре те ра на”, уз пот пу но “охла ђе ну” ко
њунк ту ру. Та кав кон цепт ста би ли за ци је мо же до ве сти са мо 
до про ду бљи ва ња кри зе. Ре стрик тив на мо не тар на по ли ти ка, 
уз по зи тив не ре ал не ка мат не сто пе, тре ба ло би да до ве де до 
сми ри ва ња ин фла ци је, по ве ћа не ефи ка сно сти упо тре бе нов
ца и нов ча ног ка пи та ла, а то у осно ви зна чи да се по ла зи од 
прет по став ке да је ин фла ци ја у свим при вре да ма мо не тар ног 
по ре кла. Из во зно ори јен ти са на стра те ги ја, по мог ну та убр за
ном де вал ва ци јом ва лу те, тре ба ло би да под стак не из воз и 
оси гу ра до во љан де ви зни при лив за “за тва ра ње де ви зног ја
за” и сми ри ва ње при ти ска или “ом че ду го ва”. Да ли пре лаз са 
уво зносуп сти ту тив не на “из во зноекс пан зив ну” стра те ги ју 
ста би ли за ци је и раз вој мо же да ти (и у ко јем пе ри о ду) за до во
ља ва ју ће, не и спек та ку лар не, ре зул та те? Ма да су ис ку ства 
не ких “отво ре них” еко но ми ја (Син га пур, Таyван, Ј. Ко ре ја) 
по зи тив на, да ли је ова ква стра те ги ја оп штег ка рак те ра и 
при ме њи ва на све зе мље и све усло ве раз во ја?.

По сто ји тврд ња да је “при род ни пра ти лац ова кве ру ди
мен тар не, тр жи шне, еко ном ске по ли ти ке, чак и у тр жи шним 
при вре да ма, по раст ин фла ци је, а не ње но су зби ја ње”.42

42 Др Дра го љуб Сто ја нов: Со ци јал ни аспек ти ан ти ин фла ци о не по ли ти ке, На уч ни скуп, 
Сплит, де цем бар 1987.



КруниславСовтић,ДалиборМилетић НЕОЛИБЕРАЛИЗАМИ...

260

За ста ре ла тр жи шна струк ту ра, ру ди мен тар на при вре
да, ни зак ни во про из вод ње и per ca pi ta до хот ка, ма ла и не
до вољ на по ну да роб них фон до ва за по кри ће до ма ће тра жње 
и по тро шње (ко ја је ина че ни ска и не а де кват на) не оси гу
ра ва ју до вољ не из во зне ви шко ве роб них фон до ва. При раст 
дру штве ног про из во да ни је до во љан ни за пла ћа ње оба ве за 
о ка ма та ма на ино стра не ду го ве. При ти сак по треб ног из во за 
пра ћен је стал ном и све бр жом де пре си ја ци јом де ви зног кур
са, али углав ном без по зи тив них ефе ка та на из во зне сек то ре 
при вре де. По раст из во за се, да кле, оси гу ра ва углав ном кон
трак ци јом до ма ће по тро шње уз све убр за ни ју де вал ва ци ју и 
убр за ње ин фла ци је (уз број не пре ра спо де ле у при вре ди, али 
углав ном не про из вод ног ка рак те ра и пре ба ци ва ње нај ве ћег 
де ла ре сур са на фи нан сиј ске опе ра ци је. На ста је за пра во за
ча ра ни круг стал не де вал ва ци је, по ве ћа ња ка мат них сто па (и 
те жњи за до сти за њем ре ал не ка ма те), а за тим и ин дек са ци ја 
при ма ња  што се све сла ма у оп штем ин фла тор ном ха о су 
и хи пе рин фла ци ји. Та ко “осло бо ђе ни тр жи шни ме ха ни зам 
са мо отва ра ин фла тор ни про цес, без по зи тив них ефе ка та на 
про из вод њу и за по сле ност, од но сно по пра вља ње и по сте пе но 
укла ња ње плат ноби лан сне не рав но те же и де ви зне кри зе”.

“Кон тра пункт жи во та” ових при вре да на ла зи се у убр
за ном при вред ном ра сту, уз бр же из ме не при вред не струк
ту ре. Брз при вред ни раст је мо дус ви вен ди у ре ша ва њу на го
ми ла них при вред них про бле ма и из ла зак из ду жнич ке кри зе 
(уз про цес по сте пе ног раз ду жи ва ња).

Фи скал на по ли ти ка уз сна жне ре ди стри бу тив не ефек
те на до хо дак бо га тих сло је ва (ко је обич но кри за не по га ђа) 
и ње го во уба ци ва ње у про из вод не про це се, ства ра ње до дат
ног до хот ка, уз ну жну кон тро лу це на, мо ра ју би ти син хро
ни зо ва ни с од го ва ра ју ћом по ли ти ком до хо да ка.43 Де фи цит но 
фи нан си ра ње про из вод ног сек то ра (не др жав них бу џе та, као 
у кла сич ном си сте му де фи цит ног фи нан си ра ња, од но сно кеј
нзи јан ском де фи цит ном бу џет ском фи нан си ра њу), мо гу ће је 
ко ри сти ти за ак ти ви ра ње фак то ра раз во ја и мр твих ка пи та
ла. То оста је је ди ни пра вац агре сив не раз вој не по ли ти ке и 

43 По ве ћа ње по ре за ви ших до ход них гру па и по ре за на имо ви ну ефи ка сни ји је ме тод ан
ти де пре сив не по ли ти ке у од но су на ре дук ци ју јав них рас хо да чи ме се рав но мер ни је 
рас по ре ђу је и те рет ста би ли за ци о не по ли ти ке, на рав но, уко ли ко се при том иза бе ре 
стра те ги ја сми ри ва ња по тро шње.
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ства ра ња еx ан те штед ње чи је ства ра ње ове зе мље “не мо гу 
че ка ти не ко ли ко го ди на”. или де це ни ју  две. У та квим од но
си ма сми ре них це на мо гу ће је тра жи ти зо ну “по зи тив не ре
ал не ка мат не сто пе” и де ви зног кур са. Ве ли ки про бле ми на
ста ју што у не при пре мље ном при вред ном си сте му по ли ти ка 
тра же ња ре ал них це на фи нан сиј ских агре га та са мо во ди ја
ча њу фи нан сиј ског ка пи та ла на ра чун про из вод ног ка пи та
ла, уз број не пре ра спо де ле на ра чун ства ра ња бру то до ма ћег 
про из во да и до хот ка.

Про бле ми се за о штра ва ју и чи ње ни цом да у тим зе
мља ма не по сто је раз ви је ни сви об ли ци тр жи шта, а по себ
но ефи ка сно тр жи ште ка пи та ла ко је би “ви шак” ка пи та ла и 
“при нуд ну штед њу” ефи ка сно усме ри ло у ра ци о нал на ула
га ња. Та ко ство ре ни ви шак ка пи та ла или се пре ли ва у чи сте 
фи нан сиј ске тран сак ци је, или се од ли ва у ино стран ство, или 
под сти че фи нал ну до ма ћу тра жњу, или се јед но став но тран
сфор ми ше у де ви зна сред ства и чи сту сте ри ли за ци ју кроз 
про цес те за у ра ци је.

Основ но пи та ње ко је се мо ра по ста ви ти гла си ло би: 
због че га ММФ и ИБРД не пре по ру чу ју стрикт ну при ме
ну но вог ли бе ра ли зма (мо не та ри зма, “еко но ми је по ну де”) и 
за САД ко је има ју де фи цит тр го вин ског би лан са, фи скал ну 
кри зу, не за по сле ност, пад ко ри шће ња ка па ци те та  што је и 
оп шта ка рак те ри сти ка зе ма ља у раз во ју.44

Ја сно је да би та кав сце на рио био глат ко од ба чен, јер, 
ра ди се о кон цеп ци ји раз во ја ко ја са др жи чуд ну ме ша ви ну 
кеј нзи јан ске и мо не та ри стич ке те о ри је (али и дру гих пра ва
ца). Исти на, САД има ју огро ман при лив стра ног ка пи та ла 
ко јим фи нан си ра ју број не де фи ци те, раз ви је но тр жи ште ка
пи та ла, бр же мо гућ но сти при ла го ђа ва ња због бр зог тех но

44 Де фи цит тр го вин ског и плат ног би лан са,  и по ред ста ва вла да и свих до са да ад ми
ни стра ци ја о сма њи ва њу, стал но ра сте, уло га јав ног сек то ра и бу џет ског де фи ци та 
се по ве ћа ва, јав ни дуг је по ве ћан, увоз ка пи та ла је огро ман, што све при вре ду одр
жа ва из ван зо не ре це си је, док се стал ним оба ра њем кур са до ла ра тру ди да се одр жи 
кон ку рент на спо соб ност на свет ском тр жи шту. Све је то пра ће но из во зом ин фла
ци је и не за по сле но сти у дру ге ин ду стриј ски раз ви је не и не до вољ но ра ви је не зе мље.

 Пре ста нак при ли ва ка пи та ла (из раз ви је них, али и не раз ви је них зе ма ља) 
до вео би до бр зог «отре жње ња», уз ну жну ре стрик ци ју др жав них рас хо да, 
по раст ка мат них сто па и ре стрик ци ју нов ца, а то би по кре ну ло ин фла тор ни 
та лас, уз исто вре ме ну по ја ву оштре ре це си је и ви со ке не за по сле но сти ра да 
и ка пи та ла.
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ло шког раз во ја, до лар као свет ски но вац, со ци јал но оби ље и 
ви сок per ca pi ta до хо дак, од но сно еко ном ски ни во уз раз ви
је ну “др жа ву бла го ста ња”, што све не ма ју зе мље у раз во ју. 
Ти ме је от пор ових зе ма ља фи ло зо фи ји и пре по ру ка ма за ста
би ли за ци о ну и раз вој ну еко ном ску по ли ти ку ММФ у свим 
овим зе мља ма у раз во ју знат но огра ни чен.

2) Де фла тор на по ли ти ка  
и ре дук ци ја агре гат не тра жње

Мо не та ри стич ки мо дел ста би ли за ци је на мет нут не
раз ви је ним при вре да ма во ди про ду бљи ва њу кри зе, ви со кој 
не за по сле но сти, оп штој не ли квид но сти и бло ки ра њу свих 
ин тер них фак то ра раз во ја. По ли ти ка ви со ке ка ма те оне мо гу
ћа ва ин ве сти ци је и еко ном ски раст, а иде и у ко рист фи нан
сиј ском, а не про из вод ном ка пи та лу.

Нео мо не та ри стич ка кон цеп ци ја ли бе рал ног ка пи та ли
зма по ста ла је до ми нант на осно ва са вре ме них ма кро е ко ном
ских по ли ти ка раз ви је них при вре да. Мо не та ри зам са по зна
тим еле мен ти ма (по ну да нов ца, ин фла ци ја, ре ал на ка ма та, 
де ви зни курс, тра жња нов ца и др.) по ста је на жа лост, пре о
вла ђу ју ћа па ра диг ма не раз ви је них  са пот пу но раз ли чи том 
струк ту ром при вре де и дру штва, ин сти ту ци ја ма си сте ма и 
“ква ли те ту” и реј тин гу др жа ве.

Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд и свет ски кре ди то ри 
(но си о ци по ну де свет ског ка пи та ла) пре по ру чу ју ду жни ци ма 
са ви со ком ин фла ци јом ре цеп ту ру ста би ли за ци о не по ли ти ке 
де фла тор ног ка рак те ра. Ин фла ци ја тре ба да се мо не тар но гу
ши и огра ни ча ва, као да је ин фла ци ја до ми нан то мо не тар ни 
по ре ме ћај при вред не рав но те же (без де ло ва ња на убла жа ва ње 
при ти ска тро шко ва, што јој у ства ри чи ни осно ву). Ре ду ко ва
ње бу џет ског де фи ци та пре ко на пу шта ња суб вен ци о ни са ња 
це на из во за и ка ма та, пра ће ни оштром ре стрик тив ном по ли
ти ком  исти на, има ју кла сич не де фла тор не ефек те (огра ни
ча ва ње екс пан зи је нов ца), али до во де до исто вре ме ног ра ста 
тро шко ва по сло ва ња. Тра же ње оства ри ва ња ре ал не ка ма те, 
ре ал ног кур са на ци о нал ног нов ца, ре ал них до хо да ка и др. 
уте ме ље но је на ма кро е ко ном ској по ли ти ци раз ви је них зе ма
ља. Ма кро е ко ном ска по ли ти ка ста би ли за ци је ових зе ма ља 
спро во ди се у са свим дру гом ам би јен ту (раз ви је но отво ре но 
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тр жи ште, ви со ка ефи ка сност и осе тљи вост ка пи та ла на про
ме не ка ма те, отво ре на при вре да, фи нан сиј ска ди сци пли на, 
раз ви јен бан кар ски и мо не тар ни си стем, раз ви је на фи нан
сиј ска тр жи шта, ви сок рас по ло жи ви до хо дак и штед ња, ела
стич ност по тро шње раз ви је ни об ли ци имо ви не у ко ји ма се 
др жи до хо дак при вред них и дру гих су бје ка та, али и др жа ве 
и др.), што све не по сто ји у не раз ви је ним зе мља ма.

По ли ти ка огра ни ча ва ња по тро шње и кон тро ла мо не тар
не ма се, са свим оправ да не с раз ви је ним при вре да ма, те шко су 
при хва тљи ве у зе мља ма у раз во ју из сле де ћих раз ло га: 1) Ви
си на и струк ту ра по тро шње су ни ски и вр ло не е ла стич ни (еле
мен тар не жи вот не по тре бе), 2) При вре да ових зе ма ља је сла бо 
мо не ти зо ва на, што, у не до стат ку вла сти те аку му ла ци је и од
ли ва ка пи та ла, оста вља је ди ни про стор за до дат но бан кар ско 
фи нан си ра ње раз во ја. Ор то док сна ста би ли за ци о на по ли ти ка 
ко ја се спро во ди ре стрик ци јом тра жње и по тро шње, по ли ти ка 
„ре ал них“ фак то ра про из вод ње и ре ал не де вал ва ци је на сто ји 
се број ним при ти сци ма на мет ну ти зе мља ма у раз во ју. Основ
но пи та ње при огра ни ча ва њу по тро шње је сте: ко ји то об лик 
по тро шње у фор ми ра њу укуп не тра жње тре ба кон тро ли са ти и 
огра ни ча ва ти: лич ну, ин ве сти ци о ну, јав ну или из во зноуво зну 
(Y = C + I + G + (X  M).

Да ли је мо гу ће и да ље огра ни ча ва ти лич ну по тро шњу 
и ко јих сло је ва, мо же ли се то ли не ар но чи ни ти у со ци јал но 
из ра зи то ра сло је ном дру штву или је мо гу ће огра ни ча ва ње 
ин ве сти ци је ко је су и да ље ге не ра тор раз во ја (ма да су у свим 
зе мља ма у раз во ју дра стич но опа ле у бру то до ма ћем про из
во ду, као уоста лом и у на шој при вре ди).

Очи то је да се у ус по ста вље ним од но си ма мо же го во
ри ти са мо у огра ни ча ва њу јав не (бу џет ске) по тро шње, ко ја 
је углав ном не про из вод на и не ра ци о нал на у овим зе мља ма. 
Ка ко не по сто је јед на ко сти ин ве сти ци ја и штед ње, фи нан сиј
ско тр жи ште је у по ну ди си ро ма шно, раст „до дат не“ штед ње 
те шко се мо же оства ри ва ти до дат ном ком пре си јом оста лих 
об ли ка по тро шње, по себ но лич не и ин ве сти ци о не. При то ме 
се мо ра по ста ви ти и пи та ње: ка ко је мо гу ће бр зо струк тур но 
при ла го ђа ва ње ових при вре да без но вих ин ве сти ци ја и до
дат не аку му ла ци је. Сто га је при ти сак на увоз ка пи та ла из 
ино стран ства и на ра ста ње спољ ног ду га по ста ло го то во не
кон тро ли сан про цес.
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„Све до тле док се ка ма те, це не и кур се ви мо гу ера тич но 
ко ле ба ти, струк тур ни од но си еко но ми је  –  рас по де ла при
хо да на кла се, уче шће др жа ве у бру то до ма ћем про из во ду, 
про дук тив ност ра да, ин тен зи тет ка пи та ла и тех но ло шка 
спо соб ност мо гу се ме ња ти са мо те шко и с мно го су ко ба. 
При ла го ђа ва ње струк тур них ре ал них од но са мо не тар ним 
тен ден ци ја ма ре стрик ци је у ова квом слу ча ју има ка рак тер 
шо ка. Др жа ва за ду же не зе мље из гу би ла је свој су ве ре ни тет 
при вред нопо ли тич ког ин тер ве ни са ња“.  

„Де фла ци о на по ли ти ка ста би ли за ци је (мо не тар не и 
фи скал не по ли ти ке) на сто ји ре ду ко ва њем агре гат не тра жње 
да спро ве де од го ва ра ју ће дез ин фла ци о не про це се. Ме ђу тим, 
уко ли ко је и по сто ја ла ин фла ци ја тра жње она се бр зо пре
тва ра у ин фла ци ју тро шко ва. Мо не та ри стич ка и кеј нзи јан ска 
те о ри ја, от кри ва ју ћи ри гид ност це на и тро шко ва (не е ла стич
ност на ни же) ра ди спре ча ва ња ве ћих не га тив них ефе ка та 
ре це си о ног ка рак те ра  пад про из вод ње, до хот ка, за по сле но
сти, ин ве сти ци ја – пре по ру чу ју по сте пен (гра ду е ли стич ки) 
при ступ, а не шокте ра пи ју“.

Закључак

Ре не сан са нов ца у мо дер ним при вре да ма и све ве ћа 
уло га нов ча ног фак то ра (го тов но вац, де по зит ни или кре
дит ни но ва, де ви зна сред ства, фик тив ни но вац и др) у свим 
ње го вим об ли ци ма, тра же да се ду бље из у чи ак тив на уло га 
нов ца у при вре ди. на пу ште на је кла сич на те о ри ја не у трал
ног нов ца и кла сич на ди хо то ми ја. Кеј нзи јан ска те о ри ја нов ца 
у од но су на ре ал ним и нов ча ним тр жи шти ма (функ ци је ИС 
 ЛМ) да нас до ми ни ра. Ово се по себ но осе ћа у но вој свет
ској фи нан сиј ској кри зи ка да нај ве ћи број раз ви је них др жа ва 
огром ном еми си јом нов ца спа са ва ју бан ке, бер зе, оси гу ра
ва ју ћа дру штва и ве ли ке кор по ра ци је, а оба ра њем ка мат не 
сто пе го то во на ну лу (0,5%) да ју под сти цај ин ве сти ра њу и 
по зајм љи ва њу нов ца код ба на ка.

У ис тра жи ва њу се до шло до по твр де сле де ћих ста во ва.
1) Про ме не ма се нов ца и кре ди та ба на ка у при вре ди ре

дов но има ју ве ћа или ма ња де ло ва ња на це ло куп ну при вре ду 
и све ма кро а гре га те,



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 2/2015, год. XI vol. 23 стр. 237-269

265

2) Од нос нов ца пре ма ве ћем бро ју ма кро а гре га та (про
из вод ња, ин ве сти ци је, из воз, увоз, за по сле ност, по тро шња, 
бру то до ма ћи про из вод) ни је ста би лан и пред ви див у вре
ме ну, што оте жа ва во ђе ње ак тив не мо не тар не по ли ти ке. То 
зна чи да ру ко ва ње нов цем и ње го вим усме ра ва њем (упо тре
бом) у ства ри се ру ко во ди ин стру мен том све сног усме ра ва ња 
при вред не ак тив но сти,

3) Нов ча ну ма су, а по себ но бан кар ски кре дит, мо гу ће је 
ефи ка сно кон тро ли са ти пре ко број них ин стру ме на та мо не
тар не по ли ти ке цен трал не, али и по слов них ба на ка.

Са вре ме на нео кеј нзи јан ска те о ри ја и по ли ти ка ре гу ли
са не тра жње и по тро шње по ка за ла се не до вољ но ефи ка сна у 
слу ча ју ком би на ци је ви со ке ин фла ци је и стаг нант ног ра ста 
пра ће ни ви со ком не за по сле но шћу (стаг фла ци ја). Сто га  ожи
вља ва њем ин фла ци је и ви со ком не за по сле но шћу све раз ви је
не при вре де на пу шта ју кеј нзи јан ску док три ну и при хва та ју 
мо не та ри зам као иде о ло шку осно ву и од го ва ра ју ће ме ре мо
не тар не, фи скал не и спољ но тр го вин ске по ли ти ке. Пре у зи ма
њем мо не та ри зма од стра не др жа ве раз ви је ног ка пи та ли зма 
са мо се по ја ча ва ин те ре сна по ве за ност ме ђу на род ног фи нан
сиј ског ка пи та ла, фи нан сиј ских ин сти ту ци ја у све ту и ин те
рес др жа ва раз ви је ног ка пи та ли зма.

У не раз ви је ним при вре да ма због ве ли ких дис тор зи ја 
у раз во ју и број них не рав но те жа на тр жи шту ро ба, ра да и 
ка пи та ла, во ђе ње де фла ци о не (ре стрик тив не) мо не тар не по
ли ти ке и ви со ких ка мат них сто па во де ре дов но у при вред ну 
де пре си ју. Сто га се мо не та ри зам ја вља као фак тор про ду
бља ва ња при вред не и фи нан сиј ске кри зе и не од го ва ра овим 
при вре да ма. Ове при вре де због ма ле штед ње, сла бе мо не ти
за ци је при вре де, сла бе ор га ни за ци је и ин сти ту ци ја си сте ма, 
по тре ба за ви со ким сто па ма при вред ног ра ста  мо ра ју да 
при бе га ва ју екс пан зив ној мо не тар ној и фи скал ној по ли ти ци. 
По ли ти ка ви со ке ка мат не сто пе, ре стрик ци ја јав не по тро
шње и ин ве сти ци ја, ре стрик тив на мо не тар на по ли ти ка и др 
су у овим при вре да ма кон тра ин ди ко ва ни, јер до во де и до па
да сто пе при вред ног ра ста, по ра ста не за по сле но сти, оба ра ња 
по тро шње и стан дар да, од ли ва ка пи та ла по си сте му от пла
та и ка ма та на спољ ни дуг, со ци јал не на пе то сти и ве ли ких 
пре ра спо де ла до хо да ка, по гор ша ва ња кон ку рент ске мо ћи, 
сла бље ња де ви зних ре зер ви и де ви зног кур са (уз по ли ти ку 
пре це ње ног кур са).
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По себ но не га тив ни ефек ти на ове при вре де осе ћа ју се 
због при хва та ња мо не та ри стич ког мо де ла ста би ли за ци је, ко
ји је на мет нут овим др жа ва ма, ко ји пре ко де фла тор не по ли
ти ке (уме сто де фи ци тар ног про из вод ног фи нан си ра ња) во ди 
про ду бља ва њу кри зе, оп штој не ли квид но сти, ли кви да ци ја ма 
пред у зе ћа, не за по сле но сти и бло ки ра њу свих ин тер них фак
то ра раз во ја. Ова кав мо дел раз во ја и кон цепт ма кро е ко ном
ске по ли ти ке ове при вре де не би сме ле да при хва те, већ да 
ство ре соп стве ни мо дел раз во ју. Ина че, го ми ла њем спољ них 
ду го ва и оба ве за ове зе мље ре дов но од ла зе у пре за ду же ност 
и го то во ко ло ни јал ни од нос пун уце на свет ског фи нан сиј
ског ка пи та ла и ње го вих ин сти ту ци ја (ММФ, Свет ска бан ка, 
СТО и др).
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Kru no slav Sov tic, Da li bor Mi le tic

NEO LI BE RA LISM AND MO NE TA RISM  
AS THE BA SIS OF AN TIDE VE LOP MEN TAL  

DE LA TI O NARY MO NE TARY PO LICY

Re su me

 The re na is san ce of mo ney in mo dern eco no mi es and in
cre a sing ro le of mo ne tary fac tors (cash, de po sit mo ney or cre dit, 
fo re ign cur rency as sets, fic ti ti o us mo ney, etc.) in all its forms, are 
asking de e per study of ac ti ve ro le of mo ney in the eco nomy.

 The clas si cal the ory of ne u tral mo ney and the clas si cal 
dic ho tomy are aban do ned. The Keyne sian the ory of ne u tral mo
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ney and the clas si cal dic ho tomy are aban do ned. The Keyne sian 
the ory of mo ney in re la tion to the real and fi nan cial mar kets (fun
ction of ISLM) still do mi na tes. This is spe ci ally seen in the new 
world fi nan cial cri sis when the gre a test num ber of de ve lo ped co
un tri es with the vast is sue of mo ney sa ve banks, stock ex chan ges, 
num ber of de ve lo ped co un tri es with the vast is sue of mo ney sa ve 
banks, stock ex chan ges, in su ran ce com pa ni es and lar ge cor po ra
ti ons, and pro vi de an in cen ti ve to in vest ment and bor ro wing mo
ney from banks by fol ding the in te rest ra tes to al most ze ro (0,5%).

 The study con fir med the fol lo wing at ti tu des.
 1) Chan ges in qu an tity of mo ney and bank cre dits in the 

eco nomy, re gu larly ha ve gre a ter of les ser ef fect on ove rall eco
nomy and all mac roag gre ga tes,

 2) The in flu en ce of mo ney on a lar ger num ber of mac
ro ag gre ga tes (pro duc tion, in vest ment, ex ports, im ports, em
ployment, con sump tion, gross do me stic pro duct) is not sta ble and 
pre dic ta ble in ti me, which ma kes an ac ti ve mo ne tary po licy mo re 
dif fi cult. This me ans that the han dling of mo ney and its di rec ting 
(using) is in fact go ver ned by the in stru ment of con sci o us di rec
ting of eco no mic ac ti vity,

 3) Mo ney supply, par ti cu larly the ban king loan, can be ef
fi ci ently con trol led over the many in stru ments of mo ne tary po licy 
of the cen tral, and al so som mer cial banks.

 Mo dern neokeyne sian the ory and po licy of re gu la ted de
mand and con sump tion pro ved to be inef fi ci ent in the ca se of a 
com bi na tion of high in fla tion and stag nant growth ac com pa nied 
by high unem ployment (stag fla tion). The re fo re, with the re vi val of 
in fla tion and high unem ployment, all de ve lo ped eco no mi es le a ve 
the Keyne sian doc tri ne and ac cept mo ne ta rism as an ide o lo gi cal 
ba sis and ap pro pri a te me a su res of mo ne tary, fi scal and fo re ign 
po licy. Ta king over the3 mo ne ta rism b< the sta te with de ve lo ped 
ca pi ta lism only in ten si fi es as so ci a tion of in te rest of the in ter na ti
o nal fi nan cial ca pi tal, fi nan cial in sti tu ti ons in the world and the 
in te rest of the of advan ced ca pi ta lism sta tes.

 In un der de ve lo ped eco no mi es due to lar ge dis tor ti ons in 
de ve lop ment and nu me ro us im ba lan ces in the mar ket of go ods, 
la bor and ca pi tal, the ma na ging of de fla ti o nary (re stric ti ve) mo
ne tary po licy and high in te rest ra tes re gu larly lead in an eco no
mic de pres sion. The re fo re, mo ne ta rism emer ges as the fac tor of 
de e pe ning eco no mic and fi nan cial cri sis and do es not con form 
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with the se eco no mi es. The se eco no mi es, due to the low sa vings, 
po or mo ne ti za tion of the eco nomy, po or or ga ni za tion and in sti tu
ti ons of the system, the ne eds for high ra tes of eco no mic growth 
 must re sort to ex pan si ve mo ne tary and fi scal po licy.

 Po licy of high in te rest ra tes, re stric ti ons of pu blic spen
ding and in vest ment, re stric ti ve mo ne tary po licy and ot hers, are 
con tra in di ca ted in the se eco no mi es, be ca u se they al so lead to a 
dec li ne in the ra te of eco no mic growth, ri sing of unem ployment, 
and the over throw do con sump tion and stan dards, ca pi tal out
flows by the system of payments and in te rests on ex ter nal debt, 
so cial ten sion and ma jor re di stri bu ti ons of in co mes de te ri o ra tion 
of the com pe ti ti ve po wer, the we a ke ning of fo re ign ex chan ge re
ser ves and fo re ign cur rency co ur se (with over va lued ex chan ge 
ra te po licy).

 In par ti cu lar, the ne ga ti ve ef fects on the eco nomy are felt 
due to ac cep ting the mo ne ta rist mo del of sta bi li za tion, which is 
im po sed on the se co un tri es, which, thro ugh de fla ti o nary po li ci es 
(in stead of de fi cit fi nan cing pro duc tion) le ads to de e pe ning the 
cri sis, the ge ne ral in sol vency, li qu i da ti on of com pa ni es, unem
ployment and bloc king all the in ter nal fac tors of de ve lop ment.

 The se eco no mi es mustn’t ac cept this mo del of de ve lop
ment and the con cept of mac ro e co no mic po licy, but to cre a te 
the ir own mo del in de ve lop ment. Ot her wi se, the ac cu mu la tion of 
ex ter nal debts and obli ga ti ons of the co un try re gu larly  go in to 
overin deb ted ness and al most co lo nial re la ti on ship full of blac
kmail of the world’s fi nan cial ca pi tal and its in sti tu ti ons (MMF, 
World Bank, WTO, etc.).
Keywords: neo li be ra lism, mo ne ta rism, sta bi li sa tion, de fi cits, in sol

vency, de fla tion, tran smis sion, em ployment, in fla tion, 
con cur ren ce

 Овај рад је примљен 7. јула 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 28. августа 2015. године.
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Сажетак

У овом ра ду ана ли зи ра не су раз ли чи те по сле ди це про
це са гло ба ли за ци је за сно ва ног на мо де лу нео ли бе рал ног ка
пи та ли зма, а по себ на па жња је по све ће на по ло жа ју рад
ни ка, сма ње њу рад нич ких пра ва и иза зо ви ма пред ко ји ма се 
да нас на ла зи рад нич ки по крет. Гло ба ли за ци ја је ин тер пре
ти ра на као ком плек сна по ја ва ко ја се те ме љи на при ха ва та
њу нео ли бе рал ног по ли тич коеко ном ског мо де ла, а у од но су 
на то и пи та ње по ло жа ја рад ни ка је тре ти ра но као са мо 
је дан од аспе ка та ко ји је не рас ки ди во по ве зан за про бле ми
ма као што су сте пен не за по сле но сти, жи вот ни стан дард, 
људ ска пра ва, гло бал не ин те гра ци је и сл. У ци љу ис пи ти ва
ња раз ли чи тих аспе ка та по сто је ћег по ли тич коеко ном ског 
и дру штве ног си сте ма по ку ша ло се до ћи до за кључ ка у ко јој 
ме ри је тен ден ци ја ка ге не ри са њу и умно жа ва њу не рав но
прав но сти и си ро ма штва ин хе рент но при сут на у ка пи та
ли стич ком си сте му као та квом, а ко ли ко ове по ја ве по ста ју 
још из ра же ни је са до ми на ци јом нео ли бе ра ли зма на гло бал
ном ни воу. Ем пи риј ски по да ци ко ји су раз ма тра ни у ра ду, као 
и за кључ ци број них те о ре ти ча ра, ука зу ју на чи ње ни цу да је 
по ло жај рад ни ка у са вре ме ном све ту све не си гур ни ји, да до
ла зи до све убр за ни јег дру штве ног ра сло ја ва ња и кон цен три
са ња бо гат ства у ру ка ма ма лог бро ја љу ди, и да овај по раст 
не јед на ко сти на свет ском ни воу мо же до ве сти у пи та ње 
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ста бил ност, одр жи вост и мо рал ну оправ да ност по сто је ћег 
си сте ма.

Кључ не ре чи: рад нич ки по крет, нео ли бе рал ни ка пи та
ли зам, гло ба ли за ци ја, не јед на кост, рад нич ка пра ва

1.Увод

Радничкипокретседанасналазинапрекретници.Већ
деценијама смо сведоци очигледног  опадања синдикалног
чланства, слабљења утицаја радничких организација, сма
њивањаправарадникаиповећањастепенанезапослености
чак и у развијеним земљама.Поред свега овогамења се и
структурараднеснаге,класичнеподеленаbluecol larиwhi
tecol larрадникепостајупревазиђене,флексибилниоблици
запослењапостајусвеширераспрострањени,анесигурност
радногместапостајеопштеприхваћенапојава.Вишеоддве
стагодинараднициширомсветасусеудруживалирадибор
безабољеусловеживотаирада,изастварањеправеднијег
друштвауцелини,апроцесглобализацијејеставиораднике
и радничке организације предновеизазове. Глобализација
представљакомплексанфеноменчијесепоследицемогуви
детиуобластимаполитике,економије,друштвениходноса,
културе,екологије,развојанаукеитехнологије.Савремени
теоретичариинтерпретирајупроцесглобализацијенавеома
различитеначине.Тумачењасекрећуодапсолутнеглорифи
кације,докритичкиханализакојепокушавајудасагледајуи
објаснесвенегативнепоследицекојеглобализацијаусада
шњемобликуносисасобом.Чакинајжешћикритичарисе
слажусатимдаовајпроцеснијемогућезауставити,идато
нијенипотребно,већдајенеопходноизкоренапреиспита
типринципенакојимаонпочиваиформулисатинове,који
бибилиосновазаједнудругачију,хуманију,рационалнијуи
одрживијуглобализацију.

Степеннеједнакостиусавременомсветунајбољеизра
жаваподатакда1%светскепопулацијепоседује48%укуп
ногбогатстваидасепрогнозирадаћедо2016.годинеовај
најбогатијисегментстановништвапоседовати50%светског
богатства,односнооноликоколикоипреосталих99%попу
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лације.1Унекимоднајмногољуднијихземаљасветавелики
деостановништваживиисподграницеапсолутногсирома
штва.Забрињавајућесуистатистикекојепоказујупроценат
становништвакојипреживљавасамањеод2доларадневно: 
Нигерија–82,2%,Бангладеш–76,54%,Индија–60,6%,Па
кистан–50,7%,Индонезија–43,3%,Алжир–23,61%,Кина
–18,6%,Боливија–12,7%,Колумбија–12%,Македонија–
5,91%.2

Већизовогнасумичногизбораземаљалакосеуочава
дасуупитањустотинемилионаљудикојиживеисподонога
штобисе,постандардимаразвијенијихдржава,моглосма
тратинивоомљудскогдостојанства.Питањасиромаштваи
животнихуслованераскидивосуповезанасапитањемрад
ничкихправа,апоштоогромнувећинусветскепопулације
чинерадници,односноособекојесопственимфизичкимили
интелектуалнимрадомзарађујузасвојуегзистенцију,онда
јеиразматрањеовепроблематикенеопходноконтекстуали
зоватиуширедруштвенеоквире.

Актуелна глобализација је директно повезана са нај
новијом технолошком и информатичком револуцијом, са
убрзанимширењем канала комуникације и транспорта, са
процесимамеђународнеинтеграцијеисадоминацијомнео
либералногкапиталистичкогмоделанасветскомнивоу.Ме
ђутим,каопоследицесвегаовогајављајусеширењееконом
ске неједнакости, друштвено раслојавање и сегментисање,
политичканестабилност,економскофинансијскекризе,еко
лошкекризеимноштводругихпроблема.Идеалисавремене
цивилизацијекаоштосудемократија,стабилност,једнакост
играђанскаслободабивајудоведениупитање,аправољуди
нарад,нормалнузарадуихуманеусловеживотаирадапо
новопостајеодсуштинскогзначаја.Посматраноуоваквом
ширемконтексту,борбарадниказаправавезаназазапосле
њепредстављасамоједанкораккадемократичнијемипра
веднијемдруштвомуцелини.Дабисеодговорилонаовакве
захтеве неопходно је преиспитивање положаја радничких

1 “Wealth:Having itAllandWantingMore”,OxfamIssueBriefing,OxfamInter
national, 2015, p. 2, https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attac
hments/ibwealthhavingallwantingmore190115en.pdf

2 “WorldDevelopmentIndicators”,WorldBank, http://data.worldbank.org/indica
tor/SI.POV.2DAY
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организација,ширењеобластиделовањаидиректноповези
вањесадругимдруштвенимпокретима,штосасобомповла
чиипотребузановим,флексибилнијиммоделимарадничког
организовања.

2. Дру штве ноеко ном ски аспек ти  
гло ба ли за ци је и иза зо ви нео ли бе ра ли зма

Глобализацијапредстављаврлокомплексанпроцесме
ђународнеинтеграцијеуобластикултуре,политикеиеко
номије. Иако се ова три аспекта глобализације често ана
лизирајуодвојено,свакодубљепроучавањенеизоставноће
показатимеђусобнуиспреплетаностинераскидивуповеза
ностовихдимензија,каоипоследицекојенастајуучетвртој
димензији–наеколошкомплану.Коренеглобализацијемо
жемотражитијошуМагелановојекспедицији,којојјебило
потребнотригодинедаопловиокосвета(1519–1522),аразвој
наукеитехнологије,каоиусавршавањесистемакомуника
ције,довелисудотогадаседанасдужинапутовањаизмеђу
билокоједветачкенапланетимериучасовима,докпомоћу
сателитске комуникације информације прелазе раздаљине
оддесетинахиљадакилометараурокуод једнечетвртине
секунде.Научниразвојводиојетокомисторијекасвебржем
процесуглобализације,алипоследњетридеценијеоблежиле
сутрипојавекојесуглобализацијидаленовисмисао:

1. информатичкаителекомуникационареволуција,
2. распад социјалистичког блока и крај биполарног

светскогпоретка,
3. глобалнадоминацијаполитичкоекономскогмодела

оличеног у неолибералној капиталистичкој демо
кратији.

Док је глобализација својекоренеималауколонијал
ним и империјалистичким тежњама старих европских др
жава,савременимоделглобалногповезивањасезаснивана
једнојконцептуалнодругачијојоснови,наономештосене
киауториназивају,,Co caCo la/McDo naldsимперијализмом”.
Покушавајућидасажетообјаснеразвојекономскополитич
кеситуацијетокомпоследњих70година,ЈозефХалевииЈа
нисВароуфакиссуапсолутнуамеричкудоминацијуусвет
скимоквиримаупериодунаконIIсветскогратаподелилина
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двефазе.Поњима,првафаза,којајетрајаладоседамдесетих
година, подразумевала је одржавање стабилности на свет
скомнивоупомоћуактивногјачањадвезоне–европскезо
неконцентрисанеокоНемачкеиазијскезонеконцентрисане
окоЈапана–којесубилезависнеодСАДикојесуслужилеза
амортизовањефлуктуацијаусветскојекономијииодржава
њестабилностидолара.Другафаза,којајепочеласредином
седамдесетихгодинаXXвека,засниваласенарадикалном
редефинисањуглобалногфинансијскогсистема.Овојепод
разумевалотрансформацијусветскеекономијеупериферију
изкојећеСАДувозитиогромнеколичинедобара,безвелике
бригеорегулисањуплатногбиланса.Уоснови,САДсвојде
фицитпремаостаткусветаплаћајуиздавањемобвезницаи
привлачењемкапиталапрекоберзивредноснихпапира.На
овајначинСАДсеснабдевајуробомпонеинфлаторнимце
наманеморајућипритомдабринуосвомдефициту,пошто
уствариприморавајусвеосталеземљесветадафинансирају
тајдефицит.Дабиштосликовитијеописалиоваквугеополи
тичкуситуацију,ауторисуупоредилиСАДсаМинотауром,
чудовиштемизантичкегрчкемитологије,комесусвакего
динеприношенељудскежртведабисеутолилањеговаглад
иумирилибогови.3

Потпуна глобална доминација овог модела, међутим,
била је могућа тек са распадом социјалистичког блока. У
историјском смислу, последњедве деценијеXXвека пред
стављајукрајбиполарноорганизованогсветаса јасномпо
делом на капиталистички и социјалистички блок. Процес
дезинтеграције и војног и економског слабљења социјали
стичкихземаљатрајаоједужевремена,акулминацијуједо
живеоизмеђу 1989. и 1991. годинепадомБерлинског зида,
расформирањемСССРа,ВаршавскогпактаиСФРЈа.Зараз
ликуодЕвропегдејекрајсоцијалистичкогсистемаувећини
земаља био изненадан, а транзициони процес радикалан и
вођенидејом,,шоктерапије”,уКиниијошнекимземљама
АзијеиАфрикеоватрансформацијајеималазнатноспорији
инеприметнијиток.КрајХладногратаикрахземаља,,дру
гогсвета”многисупогрешнопротумачилиикаосломједне
идеје, која јемакар номинално повезивала све ове државе,

3 JosephHalevi,YanisVaroufakis,“TheGlobalMinotaur”,Monthly Re vi ew,New
York,vol.55,no.3,2003.
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па јетакоамеричкитеоретичарФренсисФукујамаусвојој
чувенојкњизи,,Крајисторијеипоследњичовек”(1992)пом
пезно закључио да се тадашња политичка дешавања могу
схватитикао,,крајисторијекаотакве…односнокаокрајња
тачкаидеолошкееволуцијечовечанстваиуниверзализација
западнелибералнедемократијекаофиналнеформељудске
владавине.”4Светскадешавањасуврлобрзодемантовалаову
теорију,јериакојенеолибералнаконцепцијаполакоалиси
гурнопостајалаапсолутнодоминантнаусвету,политичким
ивојнимконфликтимасенијеназираокрај.Штавише,данас
економске,финансијске,енергетскеиеколошкекризе,каои
ратовииполитичканестабилностдоводеупитањедугороч
нуодрживостпостојећегсистема.

Капитализамјетокомисторијеосцилираоодформекоја
увеликојмеритежикасоцијализму,долибералнијихоблика
којисезалажузаштовећуслободутржиштаиштомањеин
тервенцијаодстранедржаве.Данашњиобликкапитализма,
којисенајчешћедефинишекаонеолиберализам,представља
вероватнодосаданајекстремнијуваријантулибареализације
тржишниходносауоквирукапиталистичкеекономије.Ли
берализамподразумеваслободутржиштадасесаморегули
ше,узпретпоставкудаћеминимализацијауплитањадржаве
уекономскеодноседовестидооптималнерасподелересурса
удруштву,максималногактивирањаукупнихљудскихпо
тенцијала,прогресаипросперитета,асветоузпомоћонога
штојејошАдамСмитназвао,,невидљивомрукомтржишта”.
Акопокушамодасагледамоситуацијуизнештоширепер
спективе,врлолакоможемоуочитипарадоксалностчињени
цеда јехиљадегодинаразвојацвилизацијеинаукедовело
дотогададанаскаољудскарасасматрамодајеоптималан
моделнакометребадаорганизујемокомплетнодруштво,не
онајкојисезасниванаинтелигентном,искуственомиетич
комкоординисањуљудскихактивности,већонајкојиверује
уирационалнеспособностиједногапстрактногихазардног
системакаквојетржиште.

Интересантно је да критику капитализма не морамо
тражитимеђупротивницимаовогсистема,јерчакикодне
киходнајутицајнијихтеоретичаралиберализмапроналази

4 FrancisFukuyama,The End of Hi story and the Last Man,FreePress,NewYork,
1992.
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мозапажањакојапреиспитујуосновнепринципеоваквогна
чинаорганизовања.Тако је јошЏонСтјуартМил, једанод
најзначајнијихенглескихмислилацаXIXвекаписао:,,При
знајемданисамочаранидеаломживотакојизаступајуони
којимиследајенормалностањељудскихбићаборбазана
предовање,идасусаплитање,лактање,гурањеигажењејед
нихподругима,којисачињавајупостојећиобликдруштве
ногживота,најпожељнијиоблицифункционисањазаљудски
род.”5СличнумисаоизрекаојеуXXвекуЏонМајнардКејнз:
,,Капитализамјезапањујућеверовањедаћенајопакијимеђу
људимачинитинајопакијествариидаћетодовестидонај
већегдобразасве...Капитализамнијеуспех.Оннијеинтели
гентан,нијелеп,нијеправедан,нијемораланинеиспуњава
очекивања.Укратко,миганеволимоиполакопочињемода
гапрезиремо.Аликадасепитамоштабимоглидаставимо
нањеговоместовеомасмозбуњени.”6

Ипак, сам принцип потпуног либерализма у оквиру
капиталистичког системапредставља у суштинимит, зато
штоједосадашњаисторијапоказаладаодређениобликкон
тролеикоординацијеморадапостоји,причемутаконтрола
можедапопримиразличитеоблике.Савременимоделсамо
уграђује тенденцијекаинтернационализацијипословањау
капиталистичкисистемнатајначинштодерегулацијомна
националномнивоуијачањеммеђународнихфинансијских
институцијаконтролупребацујенаинтернационалниниво.
Оводоводидојошвећеконцентрацијекапиталаивећенејед
накостииексплоатацијенаглобалномнивоузатоштодржа
веипоредсвојеиманентнекарактеристикедафаворизујуоне
слојевекојипоседујуекономскуисоцијалнумоћипакима
јуобавезудаштитедруштвену стабилностиосновнапра
васвихсвојихграђана,доксукорпорацијеи међународне
финансијскеинституциједеперсонализованеиимајуједино
обавезуочувањапрофитабилности.Идеологијалиберализма
јеуправозбоговогадовеладооштрихнападанаинституци
јудржаве,каофактораочувањанационалнихинтересаиин
тересавећинеграђана.7Ослабљењумоћидржавеипорасту

5 William J.Barber,A Hi story of Eco no mic Tho ught,WesleyanUniversity Press,
Middletown,CT,2009,p.102

6 JohnMaynardKeynes,“NationalSelfSufficiency”,The Yale Re vi ew,Vol.22,1933.
7 ЈованБ.Душанић,Еко но ми ја пост мо дер не,Досијестудио,Београд,стр.94,

2014.
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моћивеликихкорпорацијанајбољеговоричињеницадаод
100највећихсветскихекономијасамо49представљајудржа
ве,доксу51корпорације,адајевећ1997.годинеБилГејтс,
таданајбогатијичовексвета,увећаојесвојунетовредностза
18милијардидолара,штојеприближнобилоједнакоукуп
нимпримањима11милионастановникаЗимбабвеатеисте
године.8Богатствоувласништву80тренутнонајимућнијих
људинапланетиеквивалентно је средствимакојапоседује
сиромашнијаполовинасветскепопулације,односно3,5ми
лијардиљуди.9

Концепт,,државеблагостања”,којисепојавиоупрвој
половиниXXвекаикојијебиоширокоприхваћенуразви
јенимдржавамаупериодунаконIIсветскограта,већдуго
временасеналазиуопадању.Државаблагостања јеподра
зумевалапоштовањељудскихслобода,демократичност,со
цијалнимири тежњуканапреткудруштвауцелини, а са
одбацивањемовепарадигмеиусвајањемновог,неолиберал
ногприступа,тржиштесвевишепреузимаоддржавеулогу
координационогмеханизма.Основнициљевипостајупрофи
табилностиекономскираст,чимесеувеликојмериодбацује
пређашњаодговорностзадруштвенурепродукцијусасвим
својимбазичнимвредностима.ЖужаФергеобјашњаваово
каоодбацивањеидејеинтегрисаногдруштва,асуштинуова
квихтенденцијадефинишекаоин ди ви ду а ли за ци ју дру штве
ног.10Поњој је у системудржавеблагостањаконстелација
моћибилајеподељенаизмеђутриактера–тржишта,државе
и цивилног друштва, при чему су у условимамакар дели
мичнедемократијеовиактеримоглидаконтролишуиогра
ничавају једни друге.Са наступањемнове парадигме, које
се дешава у контексту глобализације економије, долази до
нарушавањаоверавнотеженасветскомнивоу.Међународне
управљачке институције и међународно цивилно друштво
представљајунедовољноразвијене(аунекимсферамаине

8 DavidC.Korten,“ThePostCorporateWorld:LifeAfterCapitalism”,Fe a sta Re vi
ew 1,FoundationfortheEconomicsofSustainability,Dublin,p.5,1999.

9 “Wealth:Having itAllandWantingMore”,OxfamIssueBriefing,OxfamInter
national, 2015, p. 3, https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attac
hments/ibwealthhavingallwantingmore190115en.pdf

10 ZsuzsaFerge,“TheCentralEuropeanPerspectiveontheSocialQualityofEurope”, 
у:BeckW.,vanderMaesenL.,WalkerA.(ed.):The So cial Qu a lity of Euro pe,Klu
werLawInternational,p.2,1997.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 2/2015, год. XI vol. 23 стр. 271-291

279

постојеће)супарникеглобалногкапитала.Логикаплурали
стичкогдруштванаовајначинбиванарушенауследдомина
цијеједногактеранаддругадва.11

Јазизмеђубогатихисиромашнихземаљасеповећава,
амногедржавеимајусвемањешанседасустигнуразвијене.
Међународнефинансијскеинституцијекоординишусветску
економијунаначинкојиомогућаваонимдржавамаипоје
динцимакојипоседујунајвишемоћиибогатствадаочувају
својупозицијууодносунадруге.Националнепривредема
њеразвијенихземаљатадапопримајутакмичарскикарактер
иуциљудостизањаконкурентностинамеђународномнивоу
започињу процесе тржишне дерегулације, смањења соци
јалнезаштитеилиберализацијерегулативевезанезаправа
радника.Свеовозапоследицуимаумножавањенесигурних
инезаштићенихпослова,порастбројасиромашнихрадника
санискимпримањимаисвемасовнијудугорочнунезапосле
ност.Бесплатнообразовањеиздравственеуслуге,каоипен
зионоисоцијалноосигурање,којисуранијепредстављали
подразумеванеелементедруштвеногсистема(какоумногим
развијеним капиталистичким земљама, тако и у социјали
стичкимземљама),сапојавомнеолиберализмаитранзиције
постајусвеређи.Државебивајупринуђенедапрочистесвоје
порескеполитикедаби сеослободиле солидарнихиреди
стрибутивнихкомпоненти.Фрагментацијадруштвасепро
ширујеуразличитимправцима,пасетако,измеђуосталог,
стварајуивештачкиантагонизмиизмеђуобразованихинео
бразованих,држављанаиимиграната,младихистарих,зато
штосеовегрупедоживљавајукаомеђусобноконкурентне.
Прихватање оваквих стандарда је посебно очигледно у зе
мљамаутранзицији,гдесеоваидеологијаусвајајошбржеи
агресивнијенегоузападнојЕвропи.Разлозизаовосувише
струки,амогусетражитиувишемнивоуспољногдугакод
овихземаља,упритисцимамеђународнихфинансијскихин
ституција и унедовољној развијеностицивилногдруштва,
којејошнијеразрадилостратегијеборбезаосновнаљудска
правауновомсистему.12

11 Ibid.,p.3
12 Ibidem,p.11.
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Дабисепотпунијесагледалепоследицеовихпромена
потребнојеанализиратиитрансформациједокојихдолазиу
структуридруштва.Марксистичкаподеладруштванакласе
данасделујепревазиђено, затоштофлексибилностиадап
табилност савременог светског система има за последицу
знатно сложенију друштвену стратификацију. Испреплета
ностразличитихкласаислојевадруштвадоводидотогада
јевеоматешкопрецизнодефинисатидруштвенецелинекоје
биунутарсебепоседовалерелативнокомпактнекомплексе
вредности,циљева,карактеристикаипозиција.Ипоредтога,
многитеоретичарисеидаљеослањајунастарутерминоло
гијукојакласеузимакаоосновузаобјашњавањеструктуре
друштва.Анализирајућидруштвенупирамиду,ДејвидРот
коппојединцекојисеналазенасамомврхуназива,,надкла
сом”,дефинишућијекао6.000најутицајнијихљудиизчита
вогсветакојиконтролишумеђународнефинансијскеинсти
туције, мултинационалне корпорације, глобалне медијске
куће и најважније позиције у најмоћнијим владама света.13 
ФранкДепе,садругестране,говорећиоподеламадокојих
долазиурадничкојкласи,дефинишесавременикапитализам
као,,веомадинамичанекономскиидруштвенисистемкоји
доводидореструктурирањарадничкекласе:ухоризонтал
нојдимензији,путемпревазилажењанационалнихграница,
иувертикалнојдимензији,путемхијерархијскогсегменти
сањадруштва”. 14Поњемусеодмахисподврхадруштвене
пирамиденалазеделовисредњекласесавишимпримањима
и,,аристократски”радницисавишимквалификацијама,који
сенајчешћеналазеууслужномсекторуинформацијаитех
нологије.ОвугрупурадникаРобертРајхназива,,аналитича
римасимбола”,описујућиихкаољудекојиуглавномпрате
стилживотасредњекласеиподржавајунеолибералнуидео
логијуиполитику,иакочестоусвајајунекеидејепрогресив
нихдруштвенихпокретакаоштосуфеминизам,екологија
илипокретпротивраснедискриминације.15Исподовогасе

13 DevanPillay,“Economy,ecologyandthenaturallimitstogrowth”,у:SerranoM.,
XhafaE.,FichterM.(Ed.),Tra de Uni ons and the Glo bal Cri sis: La bo ur’s Vi si ons, 
Stra te gi es and Re spon ses,InternationalLabourOffice,Geneva,2011.

14 FrankDeppe,The Fu tu re of Wor king Class in the 21st Cen tury,2003,http://www.
wissentransfer.info/nc/neue_beitraege_termine/detail/artikel/thefutureofthe
workingclassinthe21stcentury/

15 Ibidem.
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налазииндустријскарадничкакласа,која језначајноопала
по бројности током последњих неколико деценија, а затим
икласанеквалификованихинископлаћенихрадника,који
честонемајусталнозапослење.Многиауторинаводеимар
гиналнукласукојасеналазинасамомдну,којајеосуђенана
репродукцијуванзваничногсистемарадаикојасеослањана
такозвани неформални сектор.Ову класу карактеришу ду
горочнанезапосленост,сиромаштво,социјалнаизолацијаи
маргинализованостуодносунавећидеополитичкихидру
штвенихтокова.16Ипоредсвегаовога,чиниседадефиниса
њеразличитихкласаданасимасамоограничензначајида
јепотребноостатиотворензаширеифлексибилнијемоделе
интерпретације,којибибилиустањупотпуниједаобјасне
сложеностдруштвенополитичкогтренутка.

Анализирање друштвене стратификације може нам,
међутим,помоћидаувидимоколико сунекиод темељних
принципа и вредности модерне цивилизације релативизо
ванитокомпоследњихнеколикодеценија.Овепринципеи
вредностиможемопронаћиуОп штој де кла ра ци ји о људ ским 
пра ви макојује1948.годинеусвојилаГенералнаскупштина
УН,амеђуњимасеиздвајају:тежњазамирнимрешавањем
сукоба,ратпротивсиромаштва,правоналичнуслободу,де
мократскипоредакиобразовање.Поредправасвакогчовека
на слободуибезбедност, декларацијадефинишеиосновне
елементеправногпореткаукомећесвиграђанибититрети
раниравноправно,каоиопштеправонасоцијалнузаштиту
ишколовање.17 

16 СлободанМиладиновић,“Декласираниилинамаргинидруштвенеструкту
ре?”,Со ци о ло шки пре глед,vol.XLVIII,no.1,,стр.4168,2014.

17 The Uni ver sal Dec la ra tion of Hu man Rights,1948:http://www.un.org/en/docu
ments/udhr/Заразматрањеположајаиправарадникапосебносубитнисле
дећичлановидекларације:

 Члан23. 

 Свакоимаправонарад,наслободанизборзапослења,направичнеипри
хватљивеусловерадаиназаштитуоднезапослености.

 Свако,безикакверазлике,имаправонаједнакуплатузаједнакрад.

 Свакокорадиимаправонаправеднуизадовољавајућунакнадукојањему
ињеговојпородициобезбеђујеегзистенцијукојаодговараљудскомдосто
јанствуикојаће,акобудепотребно,битиупотпуњенадругимсредствима
социјалнезаштите.
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Међутим,67годинапоследоношењаовеДекларације
изгледа да је помногим питањима процес почео да се од
вијауназад.Нова глобалнапарадигмаприхватанезапосле
ностисиромаштвокаонормалнеделовељудскогстања.Си
ромаштвовишенепредстављаскандал,чакнисиромаштво
усред изобиља. Критикујући савремене економисте, Јанис
Вароуфакис показује како су њихови компликовани фи
нансијски модели покушавали да замаскирају неизвесност
финансијских тржишта уз концепте каошто је ,,ризик без
ризика”, алинисууспелидаобјаснепојавунезапослености
којасенијесмањиваласаекономскимрастом,пасујетако
једноставнопрозвали ,,природномстопомнезапослености”.
Овановаетикетакаодајеукинулапотребуобјашњавањане
запослености,проглашавајућијеприродномпојавом.Овоје
самоједнаодконтрадикторностикапиталистичкогсистема,
ког карактеришу ,,истовремена способност за произвођење
масовногбогатстваинеподношљивогсиромаштва,великих
новихслободаинајгорихобликаропства.”18 

Примеризаовопоследњепостојекакоуметафоричном,
такоиубуквалномсмислу.Истраживањасупоказаладасе
данасоко27милионаљудиширомсветаналазиуситуацији
дужничкогропстваиуговорногропства.19Акоанализирамо,
например,Катаркаодржавусанајвишимприходимапогла
вистановникаусвету,видећемодаогромандеоекономије

 Свакоимаправодаосниваидаступиусиндикатрадизаштитесвојихинте
реса.

 Члан24.

 Свакоимаправонаодмориразоноду,укључујућиразумноограничењерад
ногвременаиповремениплаћениодмор.

 Члан25.

 Свакоимаправонаживотнистандардкојиобезбеђујездрављеиблагоста
ње,његовоињеговепородице, укључујућихрану, одећу, станилекарску
негуипотребнесоцијалнеслужбе,каоиправонаосигурањеуслучајуне
запослености, болести, инвалидности, удовиштва, старости или других
случајевагубљењасредставазаиздржавањеуследоколностинезависниход
његовевоље.

18 YanisVaroufakis,The Glo bal Mi no ta ur: Ame ri ca, Euro pe and the Fu tu re of the 
Glo bal Eco nomy,ZedBooks,London,NewYork,p.18,2013.

19 Jeffrey Harrod, Robert O’Brien (ed.),Glo bal Uni ons? – The ory and Stra te gi es 
of Or ga ni zed La bo ur in the Glo bal Po li ti cal Eco nomy,Routledge,London,New
York,p.10,2002.
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зависиодрадникаимиграната,причемувеликибројфизич
кихрадникадолазиизнајсиромашнијихделоваПакистана,
Непала,Бангладеша,ИндијеиФилипина.Употразизапо
словимакојибиимомогућилидаиздржавајусвојепородице
уземљамаизкојихдолазе,овирадницичестозавршавајуу
незавиднојситуацији,укојојпослодавцизаплењујуњихове
пасоше,аонипостајуприморанидарадеисцрпљујућидуге
раднесмене,безслободнихдана,идаживеупотпунонеху
манимусловимаколективнихсмештаја,безслободекретања
уземљиилиизласкаизњедокгодимпослодавацтонеодо
бри.Кршењеосновнихљудскиправаседешаваиудругим
државамаБлискогистока,каонапримеруСаудијскојАраби
ји,причемутонеспречаваСАДиземљеЕвропскеУниједа
овакведржавепосматрајукаосвојеблискепартнереидаса
њимаодржавајустратешкусарадњууциљупостизањаеко
номскеиполитичкекористи.

Мултинационалнекомпанијеизразвијенихземаљаса
рађујупонекадунеразвијеним земљама са организацијама
којекористеробовеилипакдобровољнерадникекојираде
уужаснимусловима, честоунехигијенскомилинебезбед
ном окружењу, са исцрпљујуће дугим радним временом, а
све то за плату од једног долара дневно.20 Једининачин за
трајноелиминисањеоваквогексплоатисања,коришћењаде
чијераднеснагеиукидањаосновнихљудскихслобода,би
лобидоношењеодређенеобавезујућеправнерегулативена
међународномнивоукојабизаштитиламакаросновнаправа
радникаучитавомсвету,алиоваконештонијенапомолуу
некојближојбудућности.

Радницииобичниљудипредстављајуглавнегубитни
кепроцеса глобализације.Научнипрогрес једовеодоуса
вршавањапроизводњеипроцвата глобалне економије, али
механизамкапиталистичкогсистемадоделио јерадницима
самоминималандеоплодоваовогнапретка,концентришући
капиталимоћсвевишеурукаманеколицине.Економиста
РичардВулфпоказаоједачакикејнзијанскепроменеуаме
ричкојекономијинисудовеледосуштинскепроменеодноса
измеђукапиталаирада,већсутокомисторијесамослужи

20 GaryChartier,“Sweatshops,LaborRightsandCompetitiveAdvantage”,Ore gon 
Re vi ew of In ter na ti o nal Law,vol.10,p.149,2008.
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лекаопривременистабилизаториуситуацијамавећихеко
номскихкриза,кадабиуобичајенициклусуспонаипадова
искакаоизнормалеиугрожаваостабилностсамогсистема.
Упоређивање раста продуктивности и реалних надница у
производњитокомпоследњих120годиналакоможепоказа
тидиспропорционалностизмеђуоведвекатегорије: 21

Слика1.Индексиранирастпродуктивностииреалнихнадница
посату,упроизводнојиндустријиСАД,18902006(Црналинија

означавапродуктивност,асивареалненаднице)

Сапретходнесликелакоможемоуочитиследеће:иако
јереалнанадницапосатупораслаупосматраномпериоду,
њен раст није пратио раст продуктивности, посебно не од
1970ихгодинакаданеолибералнапарадигмапостаједоми
нантна уСАДу.Узрок овенеравномерности лежиу комо
дификацијирада,којомсеумоделукапиталистичкепроиз
водњељудскирадпостављаупозицијуробе, која секаои
свака друга робаможе продавати и куповати на тржишту,
причемусеценарадаодређујенаосновуодносапонудеи
потражње.Саоваквомформулацијомпостајејаснодарадни
цигубеправонаучествовањеуподелипрофитаилиунајбо
љурукудобијајумрвицеодчитавогколача,чимесекупује

21 RichardD.Wolff,The Keyne sian Re vi val: a Mar xi an Cri ti que,2010,http://rdwolff.
com/content/keynesianrevivalmarxiancritique
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њихова лојалност. Међутим, изједначавање тржишта рада
сатржиштемпроизводаифинансијскимтржиштеммогуће
јесамодокпостојиопштисоцијалниконсензусокотогпи
тања.АнализирајућизаконтржиштаЕмилПуженаводида
,,акојенатржиштугомилакромпира,онићебитијефтини
ји,аакоихјемало,ценаћерасти.Истоважиизараднике:
њихованадницаварирауодносунаобиљеилинедостатак
радне снаге...Овај немилосрдни аргумент апсурдне логике
можесеприхватитикаоисправансведоксерадниксматра
робом,сведокјекаоврећакромпирапасиваниинертан.”22 
Радничкипокретјетокомисторијеуспеваодасеизбориза
одређенаправарадника,самањимиливећимуспехом,уза
висностиодтогаколикојеодлучнонаступаоиколикојејаку
базуимао.Слабљењерадничкогпокретабилојевеликимде
ломусловљено,измеђуосталог,деполитизацијомсиндиката
иодрицањемодширихдруштвенихциљева.Можесеуочити
да је слабљењеположаја радникана светскомнивоу текло
паралелносаекономскимиполитичкимслабљењемсоција
листичкогблокатоком1970ихи1980их.Крајемосамдесе
тих година припремале су се значајне промене на светској
политичкоекономској сцени. Френсис Фукујама је у свом
чланку из 1989. године предвиђао крај историје, совјетски
председникМихаилГорбачевје1988.годинеусвомговору
уУНупотребиофразуно ви свет ски по ре дак,којујепоновио
и амерички председникЏорџ БушСтарији у свом обраћа
њуКонгресу11.септембра1990.године(додуше,вероватно
са мало другачијом визијом тога како би тај нови поредак
требалодаизгледа).Распадсоцијалистичкогблокаубрзаоје
погоршавањеположајарадникаширомсвета.Чакиуевроп
скимземљамасанајразвијенимсоцијалнимправимаодтада
долазидопостепеногслабљењасолидарногпринципаидо
доминацијесуровогзаконатржишта.Можесепретпостави
тидасучакидисфункционалнисистемикојисупостојалиу
социјалистичкимдржавама,сасвојимпринципомрелатив
не једнакости (макар и у сиромаштву) представљали једну
врступретњестабилностивладајућимструктурамаукапи
талистичкимземљама.Устрахуодширегнезадовољстваи

22 ЕмилПуже,Ди рект на ак ци ја,Центарзалибертерскестудије,Београд,стр.5,
2005.
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нарушавањасоцијалногмира,владезападнихземаљамора
лесудаограничавајумогућностизакапиталистичкуекспло
атацијуидаобезбедеодређенаправарадничкојкласи,али
сасломомсоцијалистичкогблокаинастанкомуниполарног
светскогпоретка,нестајуспољашњепретњекапиталистич
ком поретку и радничка права постају од другоразредног
значаја.

Развојглобалнеекономијепратиојеоштарконтрасту
начиниманакојесукапиталираддобијалиправодапрелазе
националнегранице.Доктринанеолиберализмауствари је
веома селективна у својим тенденцијама ка либерализаци
ји,пајепоњојпотребнодасеостваритренутнаипотпуна
слободакретањакапитала,докрадтребадабудеограничен
унутардржавнихграница.23Дабисморазумелилогикукоја
стојиизаовога,довољнојесамодазамислимокакосегра
ниценајразвијенијихземаљаотварајузадесетинеистотине
милионаемигранатакојидобијајуправодасетакмиченатр
жиштурадапотпуноравноправносапостојећимдржавља
ниматихземаљаилакоможемосхватитиколикобиснажне
потресеизазвалаоваквапромена.Либерализацијатржишта
раданеподразумева,уствари,слободукретањарада(одно
снорадника),већдерегулацијурадногправа,укидањеправа
радниканаорганизовање,колективнопреговарањеисоци
јалнузаштиту,ислободупослодавацададефинишууслове
радапосвојимпотребама.

Захтевизаповећаномфлексибилношћутржиштарада
постају с временомсве гласнији, а разнименаџмент гуруи
убеђујумладељудедајестабилнозапослењесапунимрад
нимвременомлуксузкојинемогуочекиватиуовом,,врлом
новомсвету”.Оваквизахтевисесвевишебазирајунапрет
њамауместонаобећањима,асмањењеплата,интензифика
ција радаи елиминисањеутицаја синдиката,проглашавају
сенужнимуциљуизбегавањакатастрофаирецесија,анеу
циљудостизањавећегпросперитета.Садругестране,при
метна је парадоксална тежња компанија за изградњом све
већелојалностикодсвојихрадника,којитребадасепоисто
ветесапредузећемукомраде,дапосветевеликеколичине
временаиенергијесвомпослу,асветоуциљуповећањапро

23 RobertoMangabeiraUnger,CarlosSalinasdeGortari,“TheMarketTurnWithout
Neoliberalism”,Chal len ge,vol.42,no.1,p.20,January/February1999.
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дуктивности,  ефикасности и профитабилности компаније,
којанеузвраћареципрочноовулојалностинеобећавабило
каквудугорочнусигурносттимистимрадницима.24 

3. Одр жи вост по сто је ћег си сте ма

КрајемXXвека,попрвипутпослевишедеценија,по
ново јепосталолегитимнодасепромовишенезапосленост
зарад повећавања продуктивности, да се у циљу повећања
платаруководилацаипрофитаакционараотпуштаисмању
јераднаснага,дасеризикујездравље,сигурностиеколошке
опасности ради краткорочних финансијских резултата.25 У
готовосвимземљамасветадошлоједозначајногповећања
разликауприходима,свераширенијегсиромаштва,незапо
слености, дехуманизације рада, смањивањаправа радника,
социјалне несигурности, неизвесности запослења, класног
раслојавања друштва, све раширеније појаве неформалног
запослењаусивојицрнојекономији,повећањазадужености
наиндивидуалноминационалномнивоу...ТомасПогенаво
дидаготово2,5милијардиљудинасветуживиуекстрем
номсиромаштву,беззадовољенихосновнихпотребаисхра
не,безбедневодезапиће,елементарнихсанитарнихуслова,
адекватног пребивалишта, основне здравствене заштите и
писмености.Трећина свих смртинапланети узоркована је
управосиромаштвом,односнонеухрањеношћуилиболести
макојеселакомогуспречитиилилечитиунормалнимусло
вима.Сиромаштвопредстављаузроксмртиоко18милиона
људигодишње,причемувишеод10милионачинедецамла
ђаод5година.Коликогоддасуовецифрешокантне, још
вишејезабрињавајућапроценадабисвега1%укупнихгоди
шњихприходаразвијенихземаљасветабиодовољанзапот
пуноискорењивањеекстремногсиромаштва,адасепритом
никаквизначајнијикорацинепредузимајуутомправцу.26

24 LouiseAmoore,“Work,productionandsocialrelations”,у:HarrodJ.,O’BrienR.
(ed.),Glo bal Uni ons? – The ory and Stra te gi es of Or ga ni zed La bo ur in the Glo bal 
Po li ti cal Eco nomy,Routledge,LondonandNewYork,p.46,2002.

25 Jeffrey Harrod, Robert O’Brien (ed.),Glo bal Uni ons? – The ory and Stra te gi es 
of Or ga ni zed La bo ur in the Glo bal Po li ti cal Eco nomy,Routledge,London,New
York,p.11,2002.

26 Jeffrey Harrod, Robert O’Brien (ed.),Glo bal Uni ons? – The ory and Stra te gi es 
of Or ga ni zed La bo ur in the Glo bal Po li ti cal Eco nomy,Routledge,London,New
York,p.11,2002.
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ЧакниСветскафинансијскакризаиз2007/2008.годи
ненијепореметиланеолибералниглобалнипоредак,авладе
изваничнитеоретичарисупокушалидаобјаснекрахнекао
последицунеодрживихфинансијскихконструкција,већкао
резултатнерационалнепотрошњеобичнихграђана,којису
потомбилипринуђени дапутемштедњеплате краткороч
неидугорочнеефектеовекризеирецесијекојајеуследила.
Иакомногиеминентниекономистиистичудасевећиназе
маљајошувекнијеопоравилаодтекризе,званичниставо
вивладаимеђународнихфинансијскихинституцијаупорно
понављајудајесвепоновоунормалииданепостојипотре
ба заозбиљнијимпреиспитивањемначинафункционисања
постојећегекономскогифинансијскогмодела.Кризаје,ме
ђутим,отворилаважнапитањаоодрживостипостојећегси
стема.Свакисистемкојинијеустањудаостваридугорочну
кохезијуизмеђусвихсвојихсаставнихелемената,каонида
функционишестабилноуодносунасвојеокружење,нужно
јеподложанентропијиидезинтеграцији.Неолибералнигло
балнисистемјеконструисантакодарепродукујенеједнакост
исукобљаваразличитедруштвенегрупацијекојеегзистира
јуунутарњега,докуодносунаекосистемкојигаокружује
делујеразарајуће,самеханизмимаадаптацијекојифункцио
нишусаогромнимзакашњењем.Јединоштосеможезакљу
читијестедајенеопходнарадикалнапроменаоваквогсисте
ма, промена која би била заснована на општеприхваћеним
вредностимаправде,једнакости,слободеиодрживости.
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Sa sa Pe ric

THE PO SI TION OF WOR KERS IN THE 
ERA OF NEO LI BE RAL GLO BA LI ZA TION

Resume

This pa per analyzes dif fe rent con se qu en ces of the pro cess 
of glo ba li za tion which is ba sed on the mo del of neo li be ral ca pi ta
lism, with spe cial at ten tion be ing paid to the po si tion of wor kers, 
re duc tion of la bo ur rights and chal len ges that the la bo ur mo ve
ment fa ces to day. By exa mi ning va ri o us aspects of the exi sting 
po li ti cal, eco no mic and so cial system we tried to see to what ex
tent is the ten dency for ge ne ra ting and mul tiplying ine qu a lity and 
po verty in he rently pre sent in the ca pi ta list system as such, and 
how much do es the pre va len ce of neo li be ra lism on a glo bal le
vel en han ce this ten dency. Glo ba li za tion is a com plex and mul ti
layered pro cess of in ter na ti o nal in te gra tion cen te red aro und the 
ba sic prin ci ples of neo li be ral eco no mic and po li ti cal pa ra digm, 
and dif fe rent im pli ca ti ons of such a pro cess are in trin si cally con
nec ted. The chan ge in the po si tion of wor kers wor ldwi de is only 
one of the se im pli ca ti ons, and ot hers that are clo sely re la ted to it 
are: gro wing ine qu a lity, hun ger, unem ployment, cur ta il ment of 
cer tain hu man rights, so cial in se cu rity etc. With the emer gen ce 
of the neo li be ral mo del from the 1970s, and espe ci ally af ter the 
fall of the Ber lin Wall and dis so lu tion of the Eastern Bloc, many 
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of the la bo ur rights that exi sted both in wel fa re sta tes and in so ci
a list co un tri es star ted to di sap pe ar. Unem ployment star ted to be 
re gar ded as a na tu ral phe no me non, longterm em ployment with 
full be ne fits be ca me an ex cep ti on rat her then a ru le in most of the 
world co un tri es, and ge ne ral ten dency to wards li be ra li za tion sig
ni fi cantly di mi nis hed the mec ha nisms that we re pro tec ting la bo ur 
rights on the sta te le vel. The wit hdra wal of the sta te from many 
are as of so cial pro vi sion has led to the am pli fi ca tion of in ter nal 
in con si sten ci es of the ca pi ta list system, in cre a sing stra ti fi ca tion 
of so ci ety and ra pid con cen tra tion of we alth and po wer in the 
hands of small num ber of pe o ple. This pa per analyzes the se ten
den ci es by exa mi ning va ri o us em pi ri cal da ta, as well as the o re ti
cal mo dels po stu la ted by sci en tists from dif fe rent fi elds, and tri es 
to draw at ten tion to so me of the most de struc ti ve im pli ca ti ons of 
neo li be ral glo ba li za tion, espe ci ally the di sem po wer ment of wor
kers which di rectly efects the ma jo rity of the world po pu la tion. 
The dis tinct pro pen sity of the exi sting world system to wards in
sta bi lity – eco no mic, po li ti cal, so cial, en vi ron men tal – puts in qu
e sti on its longterm su sta i na bi lity and mo ral ju sti fi a bi lity.
Keywords: la bo ur mo ve ment, neo li be ral ca pi ta lism, glo ba li za

tion, ine qu a lity, la bo ur rights.

 Овајрадјепримљен30.јуна2015.годинеаприхваћензаштампунасастан
куРедакције28.августа2015.године.
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Књи га се са сто ји из че ти ри хро
но ло шкоте мат ска де ла у ко ји ма 
се ту ма чи оп шти исто риј ски пе
ри од Пр вог свет ског ра та.

Пр ви хро но ло шкоте мат ски 
пе ри од на зван је „У пред ве чер је 
Ве ли ког ра та“ и об у хва та пе ри од 
ко ји прет хо ди Пр вом свет ском 
ра ту. Без раз у ме ва ња оно га што 
му је прет хо ди ло, овај до га ђај 
огром них раз ме ра, сам по се би, 
не би мо гао би ти аде кват но схва
ћен ни ти об ја шњен. Ов де ауто ри 
раз ма тра ју ка ко оп шти је, та ко и 
спе ци фич ни је, огра ни че ни је про
бле ме. Раз ма тра ју се оп шти про
бле ми узро ка, кри ви це за рат, ње
го ве по сле ди це и про блем прав де. 
Ови про бле ми су ис пре пле та ни, а 
че сто су и у узроч ном од но су као 
сло же ни до га ђа ји. У ве зи с овим 
оп штим про бле ми ма је сва ка ко 
ва жна уло га др жа ва и др жав ни ка 
ко ји сво јим од лу ка ма до во де до 
та ко ком плек сне по ја ве као што 
је рат.

Бу ду ћи да су Бал кан ски ра то
ви прет хо ди ли Пр вом свет ском 
ра ту, то је без сум ње има ло уде ла 

А лечковић Николић, М. Мијалковски 
и И. Ђорђевић, Г. Матић, М. Ђорђевић, 
Н. МрвићПетровић, В. Чоловић, 
В. Јончић, И. Батај, Ђ. Л. Ћекини, Ј. 
Лопичић Јанчић,  П. Вукасовић, Ј. 
Ћеранић, И. Крстић Мистриџеловић и 
Т. Шурлан, А. Јазић, А. Л. Валво, Е. Хитај, 
К. Р. Каркиди, М. Јончић и М. Ђурић, 
М. Димић, Џ. Нафцигер, Р. Етински, 
А. Синагра, П. Барђаки, З. Петровић и 
Д. Кнежевић, З. Мршевић, Д. Галушко, 
Е. Бенедети, В. Ђурић, Љ. Нешић, В. 
Ћорић Ерић, Р. Дасие, Т. Јере Јакулин са 
Б. Бугарич и Т. Микелић Гоја, Ј. Ћирић.

УДК 94(100)“1914/1918“(082)
(049.3)

Ми ро слав Ива но вић*

Сто го ди на од по чет ка 
Пр вог свет ског ра та
Уред ни ци: Јо ван Ћи рић, 
Ми ро слав Ђор ђе вић, 
Ин сти тут за упо ред но 
пра во, Ин тер мекс, За
вод за уџ бе ни ке, 2014.

Овај књи га пред ста вља збор
ник ра до ва са исто и ме не на уч не 
кон фе рен ци је и плод је ра да 54 
ауто ра1 из зе мље и ино стран ства. 

* Институт за криминолошка и 
социолошка истраживања, Београд.

1 Ово су аутори наведени редоследом из 
Садржаја: О. Антић, В. Рорбах, Ј. Гускова, 
Б. Бојовић, Д. Дашић, Д. Ђукановић и 
М. Зиројевић, Г. Шевцова, М. Пејковић, 
Ђ. Скоки , Н. Зобеница, М. Шкулић,  
Д. Симеуновић, Р. Гаћиновић, М. 
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блем грч ког на ци о нал ног бу ђе ња 
пре (од 1800. год.) и то ком Пр вог 
свет ског ра та (та ко зва на „ве ли ка 
иде ја“) ко ја је у ве ли кој ме ри ути
ца ла на оп ши став грч ког на ро да 
и вођ ства пре ма до га ђа ји ма ко ји 
су усле ди ли и до ве ли до ве ли ког 
стра да ња Гр ка, што је ути ца ло 
на ко лек тив ну свест Гр ка и од у
ста ја ње од сва ке ве ли ке иде је, без 
об зи ра на њи хо ву слав ну исто
риј ску про шлост. Или по ло жај 
срп ског на ро да у Аустро у гар ској 
мо нар хи ји и уби ство па три јар ха 
Лу ки ја на (1913. год.), до га ђај ко ји 
је уз не ми рио Ср бе у Мо нар хи ји и 
имао пр во ра зред ни зна чај за став 
и од нос Ср ба пре ма да тој др жа ви.

Све ове те ме и ра до ви ко ји их 
об ра ђу ју пру жа ју до бар увод у са
му про бле ма ти ку ра та. По се би се 
раз у ме да ова књи га ни је про јект 
ко ји сме ра на це ло ви тост об ра де 
те ме, али да је вре дан до при нос 
раз у ме ва њу об ра ђе них аспе ка та.

Дру ги хро но ло шкоте мат ски 
пе ри од скон цен три сан је око Са
ра јев ског атен та та и та ко је и на
зван. Ово је је дан од ма ло број них 
по је ди нач них до га ђа ја у исто ри ји 
ко ји ма се при пи су је ве ли ка уло га 
у по то њем ути ца ју на исто риј ски 
ток. 

У при сту пу овом по је ди нач
ном до га ђа ју по ста вља се низ пи
та ња упра во због исто риј ских 
кон се квен ци ко је се с њим по ве
зу ју. У том сми слу тра жи се од
го вор на чи тав низ исто риј ских, 
прав них, пси хо ло шких и дру гих 

у оно ме што ће усле ди ти. Иако 
се не мо гу по сма тра ти као узрок, 
Бал кан ски ра то ви су при род на 
по сле ди ца та ко зва ног Ис точ ног 
пи та ња, а чи тав склоп по ли тич
ких, ди пло мат ским и ме ђу др жав
них од но са се у кон ти ну и те ту 
про те же све до Пр вог свет ског 
ра та. У том сми слу се ис тра жу је 
и ши ри кон текст ди пло мат ских 
од но са уочи и за вре ме ра та, вој
ни и по ли тич ки са ве зи, што да је 
ја сни ју сли ку о пра вим узро ци
ма ра та. Ва жан аспект са чи ња ва
ју од но си Аустро у гар ске пре ма 
Бал ка ну и др жа ва ма на овом тлу, 
по себ но пре ма пр вом су се ду Ср
би ји. По што је рат за по чео упра во 
су ко бом из ме ђу ове две др жа ве, 
без раз у ме ва ња оп ште по ли ти ке 
Аустро у гар ске као моћ не европ
ске зе мље пре ма бал кан ском 
про сто ру, ни је мо гу ће раз у ме ти 
ни по то њи рат. Још јед на ва жна 
те ма је сте ге о по ли ти ка ру сконе
мач ких од но са у кон тек сту оп ште 
ге о по ли ти ке ве ли ких европ ских 
др жа ва. Ови од но си из ме ђу ве ли
ких си ла су сва ка ко би ли од лу чу
ју ћи у вре ме ну ко је је прет хо ди ло 
ра ту и у њи ма тре ба тра жи ти од
го вор на оп шта пи та ња о узро ку и 
кри ви ци за из би ја ње ра та.  

По ред ових оп шти јих пи та ња, 
раз ма тра ју се и спе ци фич ни је те
ме као што је ру ска ху ма ни тар на 
по моћ Ср би ји с кра ја XIX ве ка 
и по чет ком XX – те ма ко ја ни
је до не дав но би ла си сте мат ски 
об ра ђе на. Или, на при мер, про
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ка ко њи хов став пре ма Аустро у
гар ској, та ко и пре ма ује ди ње њу 
Ју жних Сло ве на и ма ти ци Ср би
ји. Тек се у овом ши рем кон тек сту 
мо же аде кват ни је об ја сни ти и са
ма од лу ка и чин атен та та на пре
сто ло на след ни ка Фран ца Фер ди
нан да. 

Низ кон крет них об ја шње ња и 
ту ма че ња са мог атен та та ба ви се 
веч ном ениг мом да ли је атен тат 
био ор га ни зо ван у Ср би ји, као 
што ју је оп ту жи ва ла Аустро у гар
ска, или је де ло ауто ном не гру
пе? Чи ње ни ца је да се у вре ме ну 
ко је прет хо ди атен та ту од ви ја ла 
сло же на шпи јун ска игра из ме ђу 
Аустро у гар ске и Ср би је. Из ве
сно при кри ва ње до ка за и до ку ме
на та ко је се од и гра ло, пре све га с 
аустро у гар ске стра не, оте жа ва до 
да нас исто ри ча ри ма да сво је ста
во ве не по бит но до ка жу. 

Кор пус ра до ва у овом де лу 
књи ге об у хва тио је вре ме и при
ли ке у та да шњој Бо сни, иде о ло ги
ју мла до бо са на ца, сам чин атен
та та и лич ност не по сред ног из
вр ши о ца, Га ври ла Прин ци па, као 
и аспек те ме ђу др жав них од но са, 
ди пло ма ти ју и за ку ли сну де лат
ност тај них ор га ни за ци ја и оно
га што се до га ђа ло на дво ро ви ма 
Мо нар хи је и Ср би је.

Тре ћи део ба ви се са мим ра
том, од но сно раз ли чи тим ње го
вим аспек ти ма, од прав них до 
ху ма ни тар них, и на сло вљен је: 
„Пр ви свет ски рат“. Раз у ме се да је 
ак це нат на прав ним про бле ми ма 

пи та ња. Та ко ђе, с об зи ром на но
ви ја, ре ви зи о ни стич ка ту ма че ња, 
по ста вља се пи та ње, да ли је сми
сле но је дан чин од пре сто го ди на 
ту ма чи ти да на шњим ме ри ли ма? 
На при мер, то су по ку ша ји да се 
овај атен тат ту ма чи као ди рек тан 
узрок Пр вог свет ског ра та, или, 
пак, да се ин тер пре ти ра као те ро
ри стич ки чин у са вре ме ном сми
слу ре чи. И са мо су ђе ње Га ври лу 
Прин ци пу и дру гим уче сни ци
ма атен та та ука зу је на је дан низ 
прав них про бле ма ко ји су у ве зи с 
тим и ко ји зах те ва ју раз ја шње ња.

Је дан део де лат но сти ауторâ 
по све ћен је од го во ру на пи та ње о 
ка рак те ру лич но сти глав ног ак те
ра атен та та, Га ври ла Прин ци па. 
Ди ле ма, да ли је хе рој или те ро
ри ста, или про блем мо рал ног ста
ту са ње го вог чи на, као и пси хо ло
ги ја и иде о ло ги ја глав ног атен та
то ра иза зи ва ли су па жњу већ од 
са мог по чет ка, а та пи та ња и да нас 
за о ку пља ју ин те рес ис тра жи ва ча.

Бу ду ћи да је атен тат из вр шен у 
од ре ђе ном со ци јал нопо лич ком 
кон тек сту, не ко ли ко ра до ва је по
све ће но раз у ме ва њу дру штве них, 
по ли тич ких и еко ном ских фак
то ра ко ји су вла да ли у Бо сни и 
Хер це го ви ни тог вре ме на. Они су 
ути ца ли на чла но ве ор га ни за ци
је Мла да Бо сна ко ји су де ло ва ли 
упра во у том дру штве нопо ли
тич ком ми љеу. С тим у ве зи је и 
про блем иде о ло ги је и иде ја ко је 
су усво ји ли при пад ни ци ове ор
га ни за ци је и ко је су об ли ко ва ле 
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тан?) на чин про из вео Вер сај ски 
спо ра зум, он је оста вио и чи тав 
низ прав них про бле ма ко ји ни
су ни до да нас раз ја шње ни. Ово 
се ти че пре све га ме ђу на род ног 
пра ва пре и по сле Пр вог свет ског 
ра та. На и ме, Вер сај ским спо ра зу
мом уво ди се по јам агре си је ко ји 
је био стран ме ђу на род ном пра ву 
ко је је би ло прак ти ко ва но у Евро
пи. Ре па ра ци је ко је су Не мач кој 
на мет ну те по чи ва ју на кон цеп ту 
агре си је. Ти ме је уве ден низ еле
ме на та ко ји су у не скла ду с кла
сич ним ме ђу на род ним по рет ком. 
Још увек ни су раз ја шње на сва пи
та ња ка да је реч о од но су рат не 
ште те и ме ђу на род ног јав ног пра
ва.

Не ко ли ко ра до ва је по све ће
но про бле ми ма ве за ним за рат не 
зло чи не, пре све га оне ко је је по
чи ни ла аустро у гар ска вој ска на 
тлу Ср би је, али и вој ске Не мач ке 
и Бу гар ске. Ов де се ра ди пре све га 
о кр ше њу ме ђу на род ног рат ног и 
ху ма ни тар ног пра ва. Ове по вре де 
су би ле нај и зра же ни је на Бал кан
ском ра ти шту. Ово су кон ста то ва
ли пред став ни ци ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја као и са мо стал ни 
екс пер ти. За нас је ва жан Рај сов 
из ве штај јер је њи ме до ку мен то
ва на де лат ност Аустро у га ра ко ја 
је ре зул ти ра ла број ним рат ним 
зло чи ни ма и оста лим про тив
прав ним ак ти ма. Иако је код нас 
Ар чи балд Рајс по зна та лич ност, 
ње гов Из ве штај ни је до вољ но по

и оста лим пра те ћим, док су вој
ни аспек ти из о ста вље ни – то је 
по сао вој них струч ња ка и вој них 
исто ри ча ра.

Две ве ли ке прав не те ме с исто 
та ко ве ли ким исто риј ским и дру
штве ним по сле ди ца ма ти чу се 
Лон дон ског спо ра зу ма и Вер сај
ског уго во ра. Лон дон ски спо ра
зум је пот пи сан 1915. го ди не, то
ком ра та, те је ти ме бит но ути цао 
и на ток ра та. Мо тив за ње го во 
пот пи си ва ње ле жи у же љи да се 
Ита ли ја при ву че на стра ну Ан
тан те. За уз врат, Ита ли ји су да те 
те ри то ри је у Дал ма ци ји и Ис три, 
што је има ло да ле ко се жне по сле
ди це ко је се пре ко Дру гог свет
ског ра та про те жу све до да нас. 
Ин те ре сант но је упо ре ди ти ка ко 
је дан наш аутор и је дан ита ли јан
ски у овој књи зи из но се раз ли чи
те оце не о пра вич но сти и ра ци о
нал но сти од лу ка ве за них за Лон
дон ски спо ра зум.

Вер сај ски спо ра зум је ста вио 
тач ку на Пр ви свет ски рат и пот
пи сан је 1919. го ди не. Да нас је до
ста рас про стра ње но гле ди ште да 
је овај уго вор био су ви ше те жак 
за Не мач ку и да је у се би но сио 
кли цу Дру гог свет ског ра та. На 
те шко ће ко је ће про из ве сти овај 
уго вор скре нуо је па жњу вр ло ра
но, већ 1920. го ди не, фран цу ски 
исто ри чар Жак Бан вил. Бан ви ло
ва ми сао је ана ли зи ра на и до ве де
на у ве зу с пе ри о дом по сле Дру гог 
свет ског ра та. Осим исто риј ских 
по сле ди ца ко је је на (ин ди рек
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ди пло мат скокон зу лар них пред
став ни шта ва у ино стран ству. Ова 
ак тив ност је об ра ђе на, а то нам 
пру жа при ли ку да се упо зна мо с 
њо ме у овој књи зи.

У пар ра до ва су об ра ђе не спе
ци фич не прав не те ме, стрикт но 
ве за не за овај пе ри од. На при мер, 
за шти та пра ва вој них ин ва ли да 
и њи хо вих по ро ди ца у Ср би ји у 
вре ме ну Ве ли ког ра та и по ње го
вом окон ча њу. Или, зах тев за из
ру че ње Вил хел ма II Хо ен цо лер на. 
Као што је по зна то, не мач ки краљ 
се по окон ча њу ра та скло нио у 
Хо лан ди ју, а на по ку ша је и ини
ци ја ти ву не ких зе ма ља да се да се 
из ру чи да би му се су ди ло, Хо лан
ди ја је од го во ри ла не га тив но. Ово 
је про из и ла зи ло из прав ног ста ва 
Хо лан ди је ко ја ни је има ла прав
ног осно ва да га из ру чи. У ра ду се 
раз ма тра ју прав ни аспек ти овог 
слу ча ја и по сле ди це ко је је про
из вео у по то њој прав ној прак си 
Евро пе, па и ши ре.

Не ко ли ко ра до ва је по све ће
но те ма ма ко је ни су прав не, али 
осве тља ва ју овај пе ри од. Об ра
ђен је кра так пе ри од од 25 да на 
ко ји су прет хо ди ли ра ту, али су 
би ли за си ће ни сло же ним по ли
тич коди пло мат ским игра ма, не
по сред ним вој ним при пре ма ма, 
до но ше њем од лу ке да се Ср би ји 
упу ти ул ти ма тум и на чин ње го
ве при пре ме и до но ше ње фор му
ла ци је ко ја је фак тич ки во ди ла 
не из бе жно сти ра та. То ком ра та 
мно го срп ских ђа ка упу ће но је у 

знат, осим у ужим струч ним кру
го ви ма.

Ци вил но ста нов ни штво је 
бит но стра да ло у Ср би ји то ком 
Пр вог свет ског ра та, а мно ги су 
би ли жр тве зло чи на по чи ње них 
од стра не про тив нич ких ар ми ја. 
Бу ду ћи да је IV Ха шка кон вен ци
ја са др жа ла низ нор ми ко је су до
не те у Ха гу 1899. и 1907. го ди не, а 
ко је су има ле за циљ и за шти ту ци
ви ла, Аустро у гар ска се као пот
пи сни ца ових до ку ме на та мо ра ла 
др жа ти њих. Ме ђу тим, као што се 
ви ди из Из ве шта ја А. Рај са, нор ме 
ових до ку ме на та су си сте мат ски 
кр ше не. Прак са да се не чо веч но 
по сту па пре ма ци вил ном  ста нов
ни штву, то јест, да се му чи, уби ја, 
зло ста вља, про го ни об у хва та ју се 
пој мом „зло чин про тив чо веч но
сти“ ко ји ула зи у упо тре бу упра во 
по сле Пр вог свет ског  ра та, а на 
осно ву прак се ко ју су спро ве ле 
Аустро у гар ска пре ма Ср би ма и 
Ото ман ска им пе ри ја пре ма Јер
ме ни ма.

Су о че на с ова ко те шким зло
чи ни ма ко ји су вр ше ни над ци
вил ним ста нов ни штвом, а не
моћ на да их спре чи, срп ска вла да 
је пред у зе ла чи тав низ ко ра ка да 
свет ску јав ност оба ве сти о овим 
зло де ли ма. Да би то по сти гла, 
она се обра ти ла не са мо број ним 
ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма, 
већ је ан га жо ва ла и број не срп
ске ин те лек ту ал це да о то ме оба
ве шта ва ју свет ску јав ност. Она је 
то чи ни ла на ро чи то пре ко сво јих 
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по дроб но рас пра вља ју у ра до ви
ма ауто ра ове књи ге.

Лај пци шки суд за рат не зло
чи не је био ва жна ин сти ту ци ја 
ко ја је тре ба ло да до при не се не 
са мо по рав на њу прав де за зло чи
не у Ве ли ком ра ту, већ и да ство
ри оквир за бу ду ће ин сти ту ци је 
ово га ти па. У том сми слу је и да
нас ин те ре сант но ис тра жи ва ти 
ка рак тер овог су да, т.ј. да ли је он 
био уну тра шње прав ног или ме
ђу на род но прав ног окви ра? Док је 
овај суд имао огра ни чен до мен и 
ути цао углав ном на је дан прав ни 
аспект – про блем рат них зло чи
на, Кон фе рен ци ја 1919. у Па ри зу 
ко ја је од ре ди ла ми ров ни уго вор 
су штин ски је ути ца ла не са мо 
на фор ми ра ње но вих др жа ва и 
по вла че ње но вих гра ни ца, већ је 
има ла да ле ко се жног ути ца ја на 
уну тра шњи др жав ни жи вот, на
ро чи то по ра же них зе ма ља. Из у
ча ва ње прав ног аспек та од ре да ба 
овог уго во ра, као и оп штих по сле
ди ца, на ро чи то у све тлу бу ду ћих 
до га ђа ја на европ ском тлу, да је 
зна ча јан до при нос раз у ме ва њу 
исто ри је на овом про сто ру.

Још не ко ли ко ра до ва је по све
ће но спе ци фич ни јим про бле ми
ма. Је дан од тих про бле ма ти че се 
ме ђу на род них од но са у ста ту ту 
ита ли јан ске ре ги је Кар на ро 1920. 
го ди не.  Дру ги се ти че раз во ја оси
гу ра ња у Ср би ји и ка ко се Пр ви 
свет ски рат од ра зио на де лат ност 
оси гу ра ња. Или слу чај Ми лун ке 
Са вић, хе ро и не ко ја је сво јом не

Фран цу ску на шко ло ва ње. Ова уз
гред на по сле ди ца ра та бит но ће 
ути ца ти на кул ту ру Ср би је у на
ред них два де се так го ди на, као и 
на фран цу скосрп ске од но се ко ји 
су та да би ли ве о ма осна же ни. А 
на ју гу се ра ђа ла но ва зе мља, Ал
ба ни ја, ко ја је та ко ђе бит но обе ле
же на рат ним при ли ка ма из Ве ли
ког ра та. Ре ше ња ко ја су та да до не
та у ве зи с Ал ба ни јом, од ре ди ла су 
и по то њи пе ри од ње них од но са са 
су се ди ма – ка кав је по глед на овај 
пе ри од из Ал ба ни је, до но си нам 
рад и аутор из ове зе мље, при ли ка 
ко ја ни је че ста по след њих го ди на.

Тре ћи, по след њи део књи ге, 
„По сле ди це“ до но си низ ра до ва 
ко ји го во ре не са мо о прав ним, 
већ и дру гим по сле ди ца ма иза
зва ним овим ра том. Прав не по
сле ди це су би ле да ле ко се жне и 
ишле су да ље од пу ког ре гу ли са
ња од но са ко је је про из вео рат. 
Оне су об ли ко ва ле ме ђу на род не 
од но се у по сле рат ном пе ри о ду и 
бит но про ме ни ле од нос пре ма 
ра ту у гло бал ним окви ри ма. Ово 
је прет по ста вља ло пре о сми шља
ва ње пој мо ва ко ји се ти чу не са
мо ius in bel lo већ и ius ad bel lum. 
Др жа ве су пред у зе ле ме ре да се 
уна пре ди ме ђу на род ни прав ни 
по ре дак и у том ци љу осно ван је 
Стал ни суд ме ђу на род не прав де, 
Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да, 
а у окви ри ма Дру штва на ро да ус
по ста вља се си стем за шти те пра
ва ма њи на. Сви ови про бле ми се 
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до ви ни су ви со ког ква ли те та. Не 
са мо да до бар део уче сни ка већ 
има иза се бе при зна ту ака дем ску 
ка ри је ру, већ се мо же за па зи ти да 
су пи са њу сво јих при ло га при сту
пи ли са искре ном за ин те ре со ва
но шћу. То што ова књи га сво јим 
ква ли те том уве ли ко на ди ла зи 
про сек те ку ћих збор ни ка са кон
фе рен ци ја сва ка ко је по сле ди ца 
ове за ин те ре со ва но сти ауто ра, а 
она мо жда по ти че из чи ње ни це 
да се по во дом сто го ди шњи це Пр
вог свет ског ра та у европ ској, па и 
ши ре, јав но сти по но во отво ри ла 
по ле ми ка о кључ ним те ма ма ве за
ним за овај рат. Би ли смо све до ци 
не ко ли ких ре ви зи о ни стич ких по
ку ша ја из ко јих сто ји не са мо убе
ђе ње ових ауто ра, ни ти њи хо ва 
же ља да бу ду за па же ни, већ и од
ре ђе ни ин те ре си раз ли чи тих дру
штве них и др жав них сна га. Иако 
ме ђу ауто ри ма ове књи ге не ма оп
штег сла га ња, а не ка гле ди шта су 
и ди рект но су прот ста вље на, сви 
од ре да су по ка за ли ин те лек ту ал
но по ште ње у же љи да сво ја гле ди
шта ра ци о нал но за сну ју и бра не. 

У те ма ти ци ве за ној за ху ма ни
стич ке на у ке те шко је из бе ћи уно
ше ње вред но сних су до ва, ако је 
уоп ште то и мо гу ће, али те жња да 
се мак си мал но ис кљу че иде о ло
шке ква ли фи ка ци је и не за сно ва
ни ста во ви из го во ре ни у апо дик
тич ком то ну је су вр ли на сва ког 
до брог ра да у овим обла сти ма. 
Мо же мо ре ћи да су су ауто ри ове 
књи ге по тру ди ли да бу ду упра

сва ки да шњом рат ном суд би ном 
за ди ви ла свет а ипак има ла тра
гич ну суд би ну. Та ко ђе про блем 
др жав ног уре ђе ња (са срп ске тач
ке гле ди шта) но во на ста ју ће др жа
ве Ју жних Сло ве на је сте те ма ко ја 
је ов де об ра ђе на, укљу чу ју ћи не 
са мо ста во ве по ли ти ча ра пре ма 
овом про бле му, већ и јав ног мње
ња, то јест срп ске ин те ли ген ци је. 
Сви ра то ви оста вља ју се ћа ње на 
тра гич не до га ђа је и сви на ро ди 
по ди жу ме мо ри ја ле ком плек се. У 
том сми слу за нас је та ко ђе ва жна 
ба шти на Пр вог свет ског ра та и 
ка ко се пре ма њој од но си ти – то је 
оно што спа да у „кул ту ру се ћа ња“.

И ко нач но, ка ко се од но си ти 
пре ма ре ви зи о ни стич ким по ку
ша ји ма ка да је реч о Пр вом свет
ском ра ту и ко ји су мо ти ви за ова
кве по ку ша је, уче ста ле баш уочи 
сто го ди шњи це по чет ка ра та? Да 
ли су ови по ку ша ји чи сто на уч
не, ин те лек ту ал не при ро де, или у 
њи ма има иде о ло ги је, те ку ћих по
ли тич ких ин те ре са и ду го роч ни
јих про је ка та де ло ва ња и пре си је 
јед них на дру ге? Ка ко да се ми, као 
на ци ја, по ста ви мо пре ма ова квим 
ре ви зи о ни стич ким по ку ша ји ма, 
ка ко се они од ра жа ва ју на иден ти
тет на ци је? На ова пи та ња та ко ђе 
на ла зи мо од го во ре у по след њем 
де лу књи ге.

По сле овог пре гле да оп ште те
ма ти ке ове књи ге, по треб но је да
ти и ге не рал ну вред но сну оце ну. 
Обим ност књи ге и бо гат ство са
др жа ја не би би ли до вољ ни да ра
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во на овај на чин ин те лек ту ал но 
ко рект ни. Иако до ла зе из раз ли
чи тих европ ских зе ма ља, Ру си је 
и САД, њи хо ви ра до ви (као и из
ла га ња на кон фе рен ци ји) ни су ре
зул ти ра ли ја ло вим иде о ло шким 
кон фрон та ци ја ма. Су прот ста
вље на твр ђе ња су до бар по ти цај 
да се не са мо ви ди да се и да нас у 
раз ли чи тим зе мља ма раз ли чи то 
гле да на Ве ли ки рат и ње го ве по
сле ди це, већ и да се тра га за исти
ном ко ли ко је то мо гу ће.

Вред но је ода ти при зна ње 
при ре ђи ва чи ма Збор ни ка, као и 
це лом Ин сти ту ту за упо ред но 
пра во као глав ном но си о цу про
јек та, на ве ли ком ан га жма ну ко
ји је био по тре бан да би се до био 
ова ко ви сок ква ли тет књи ге. Ова 
књи га ће ме ђу мно гим књи га ма 
об ја вље ним по во дом сто го ди
шњи це  овог ра та за у зе ти ис так
ну то ме сто. Она је за и ста зна ча јан 
до при нос на ци о нал ној кул ту ри, а 
ис пу ња ва и уло гу ча сног бра ни о
ца исти не о Пр вом свет ском ра ту. 
Не на ме тљи во, без бу ке и пом пе, 
са мим сво јим са др жа јем она да је 
од го вор и на оне не до бро на мер не 
и ин те лек ту ал но не ча сне по ку ша
је да се про шлост ре ин тер пре ти
ра у скла ду с те ку ћим ин те ре си ма, 
би ло иде о ло шке или по ли тич ке 
при ро де.

	 Овај	рад	је	примљен	2.	јула	2015.	године	а	прихваћен	за	штампу	на	састанку	
Редакције	28.	августа	2015.	године.
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НОМОСЗЕМЉЕ

Карл Шмит, Фе дон  
2011 – Бе о град

Карл Шмит је је дан од нај кон
тро верз ни јих пи са ца два де се тог 
ве ка, и као та кав иза зи ва па жњу и 
да нас, ди вље ње и по до зре ње. Из 
тог раз ло га смо се освр ну ли на ње
го ву књи гу Но мос зе мље.  У овој 
обим ној књи зи он пред ста вља 
осно ву за ства ра ње ме ђу на род ног 
пра ва, и сме шта га у је дан по јам, 
ко ји је био по знат у ста рој Грч кој, 
у сво јој це ло сти, од че га је пре ма 
Шми ту, да нас оста ла са мо бле да 
сен ка, и пу ко по зи ти ви стич ко на
бра ја ње.

Да би об ја снио за што је реч no
mos уоп ште зна чај на, он по чи ње 
са са мим кон сти ту тив ним до га
ђа ји ма, ко ји кре и ра ју пра во са мо 
по се би. Зе мља је по ње му мај ка 
пра ва, и она као та ква има три 
ме ре. Пр во, уну тра шњу ме ру, у 
сми слу се тве и об ра де зе мљи шта, 
уло же ног ра да и тру да. На гра да 
за овај труд је раст. Дру га ме ра је 
кр че ње и об ра ђи ва ње зе мљи шта, 
и по ста вља ње ли ни ја раз де о бе, и 
тре ћа огра де и са ми гра нич ни ка
ме но ви. Зе мља је да кле кроз ове 
три ме ре, по ве за на са са мим пра
вом.

Ме ђу тим, у овај кон сти ту тив
ни до га ђај ства ра ња пра ва не ула
зи и мо ре, са об зи ром на чи ње ни
цу, да пр ве за јед ни це ни су би ле у 
мо гућ но сти да га осво је, јер ни су 
има ле сред ства, а и бо ја ли су се 
во де, па су пра ви ли на се ља да ле ко 
и од са мих ре ка. 

У том пе ри о ду, пр ви пут се ја
вља ју и гу са ри, чи ја реч по ти че 
од грч ке pe i ran, ко ја под ра зу ме ва 
усу ди ти се(стр. 12). Тек са ве ли
ким по мор ским цар стви ма они 
по ста ју зло чин ци, и би ва ју го ње
ни као та кви. 

Пра чи но ви пра ва на су прот 
то ме оста ју ве за ни за зе мљу, осва
ја ње, за у зи ма ње, осни ва ње гра до
ва и ко ло ни ја(стр. 14).

Ова фор му ла је ка ко на во ди 
Шмит  сро че на у књи зи Иси до ра 
Се виљ ског „Гра ци ја нов де крет“, у 
ко ме се из ла же су шти на ме ђу на
род ног пра ва, у об ли ку осва ја ња, 
ра то ва и та ко да ље(стр. 14).
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По Шми ту, пра во на ста је за
у зи ма њем зе мље у дво стру ком 
сми слу, пре ма спо ља шно сти и 
пре ма уну тра шњо сти. Пи та ње 
уну тра шњо сти се од но си на са ме 
од но се уну тар гру пе ко ја осва ја и 
рас по де љу је осво је не по се де уну
тар гру пе, као и вла снич ка пра ва 
у ро дов ском сми слу. Пре ма спо
ља шно сти гру па сто ји на спрам 
не ких дру гих осва ја ча, ко ји та ко ђе 
за у зи ма ју зе мљу и ства ра ју сво је 
пра во. 

Та ко се ства ра пра во над зе
мљом, и сук це си ја тог пра ва. (стр. 
16)

Прав ни ци по зи ти ви сти сма
тра ју вр хов ну сво ји ну у при ват но 
прав ном сми слу, не и у оном сми
слу на ко ји се  Шмит по зи ва, и ко ји 
се ра ђа у за у зи ма њу зе мље. Они 
вла да ви ну над зе мљом сма тра ју 
као вр ше ње јав не вла сти, не и као 
вла да ви ну ко ја је са ма се би циљ, и 
по се си ју мо ћи са му по се би. Пре
ма Шми ту, по је ди ни ве ли ки фи
ло зо фи пра ва су пре по зна ли ову 
пра осно ву пра ва, ко ја укљу чу је 
и зе мљи ште. Ta ko Ђ. Ви ко сма тра 
да су љу ди пра во до би ли од хе ро
ја, а да су пра еле мен ти и чи но ви 
људ ских пра ва би ли де о ба зе мљи
шта, ре ли ги ја, скла па ње бра ко ва, 
и пра во на азил.

Шмит се да ље по зи ва на Ло ка 
и Кан та, ка ко би да ље раз ра дио 
сво ја гле ди шта. Пре ма Ло ку, су
шти на по ли тич ке вла сти је ју рис
дик ци ја над зе мљом (стр.18). За 
са мог Кан та, ка ко га Шмит на во

ди, пр во сти ца ње не мо же би ти ни 
јед но дру го до сти ца ња зе мљи шта 
(стр. 18) Кон сти ту тив ни еле мент 
сва ке за јед ни це је за у зи ма ње зе
мље (стр. 19). Сто га је исто ри ја 
ме ђу на род ног пра ва исто ри ја за
у зи ма ња зе мље (20).

Вла да ви на у том сми слу под
ра зу ме ва ус по ста вља ње кон тро
ле над зе мљом, мо рем и ва зду хом. 
Шмит ка же да ће ва здух про ждра
ти мо ре, па и зе мљу, а да ће пла не
та по ста ти скла ди ште ѕа си ро ви
не и но са че ави о на (стр. 21).

Сва ова раз ма тра ња су ре флек
си ја до га ђа ја ко ја су прет хо ди ла 
гло бал ном ме ђу на род ном пра ву. 
У том вре ме ну су ци ви ли за ци је 
има ле пој ма о то ме, где се ко ја на
ла зи, Ки не ска и Рим ска ре ци мо, 
али ни су има ле „на уч но“ ис ку ство 
у це ли ни, тј гло бал ни ка рак тер. 

Шмит на во ди Те о до ра Мон
зе на, и ње го ве на во де да су у том 
пе ри о ду, пред гло бал ном, сва ки 
стра нац био не при ја тељ,  а сва ки 
рат био до уни ште ња(стр. 23).

Пр ви уго вор ко ји је остао са
чу ван из древ них вре ме на је из
ме ђу Рам зе са Дру гог, и Ха ту си ла, 
вла да ра Хе ти та. Овај уго вор се 
од но сио на по моћ око спо ља
шњих и уну тра шњих не при ја те
ља, из ру че њу из бе гли ца и еми гра
на та, ам не сти ја. Ово се у исто ри ји 
на зи ва ло „двој на хе ге мо ни ја“.

Сви ве ли ки по ли тич ки ком
плек си мо ћи ко ји су фор ми ра
ни на Ис то ку и За па ду у пе ри о ду 
Ста рог или Сред њег ве ка, су чи
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сто кон ти нен тал не, реч не или 
у нај бо љем слу ча ју кул ту ре уну
тра шњих мо ра по пут Рим ског 
цар ства(стр. 26). Но мос њи хо вог 
про стор ног уре ђе ња и ни је био 
од ре ђен кроз су прот ност из ме ђу 
коп на и мо ра(стр. 26).

Ка да се ство ре цар ства, на ста
ју тро стру ке ве зе. Од но си из ме
ђу са мих им пе ри ја, од нос на ро да 
уну тар истих, и од но си пле ме на 
и им пе ри ја. Ова кво ме ђу на род но 
пра во, ни је има ло гло бал ни ка
рак тер, за то је оста ло рун ди мен
тал но. Из ове чи ње ни це, про из
и ла зи раз лог за рат до уни ште ња, 
ко ји се до га ђао из ме ђу по је ди них 
им пе ри ја(28). Уну тар цар ства ме
ђу тим, је на ро ди ма до зво ље но 
ме ђу на род но прав но по сто ја ње. 
Шмит са по ма ло иро ни је, на во ди 
тач ну чи ње ни цу, да су у Спар ти 
Хе ло ти ма да та прав на при зна ња, 
та ко што су им сва ке го ди не об ја
вљи ва ли рат, и ишли да их уби ја ју.

Да ље се Шмит обра ћа Хри
шћан ском ме ђу на род ном пра ву. 
Оно што је Хри шћан ско пра во 
до не ло на свет је пи та ње пра вед
ног ра та, ко је је би ло та ква ино
ва ци ја, да је ушло у са му иде ју и 
основ не прин ци пе Ли ге на ро да.

Res pu bli ca Chri sti a na се као 
про стор ни по ре дак раз ви ла у вре
ме ну се о бе на ро да ка да су у Евро
пу ушли Лан го бар ди, Ван да ли, 
Го ти, Сло ве ни. По је ди ни су осва
ја ли те ри то ри је, а не ки су пот пи
си ва ли спо ра зу ме са Па пом. Оно 
што је пр во про и за шло из ова

кве јед не по ли тич ке ле гу ре је сте 
Бур гунд ско кра љев ство. Зе мља је 
би ла де ље на из ме ђу Гер ма на ко
ји су за у зи ма ли зе мљу, и ве ле по
сед ни ка зе мље, ко ји да ти ра ју још 
од пе ри о да пре кра ха За пад ног 
Рим ског цар ства. Ме ђу на род но 
прав но је дин ство, ко је је на ста
ло ова квим уго во ри ма, се зва ло 
Re pu bli ca Chir sti a na. Њен no
mos је од ре ђен срук ту ра ма и сме
шта њи ма. Област па га на је би ла 
ми си о нар ска област, а пра во на 
по кр шта ва ње је до ла зи ло од Па
пе, пре ко Хри шћан ског вла да ра. 
Зе мље му сли ма на су би ле не при
ја тељ ске, а про тив њих су во ђе ни 
Све ти ра то ви.

Нај за ни мљи ви ји део ње го вог 
из ла га ња је сва ка ко исти ни та чи
ње ни ца да уну тра шњи ра то ви у 
Евро пи ни су уки да ли Res pu bli
ca Cri sti a na, већ су то би ле бор бе 
око по ла га ња пра ва из ме ђу кра
ље ва под „Па пи ним сун цем“, од
но сно истим по рет ком ко ји ни ко 
ни је на па дао као та кав(стр. 33).

У Сред њем ве ку, Цар и Па па 
су би ли ви дљи ви пред став ни ци 
бо жан ства на зе мљи. Исто ри ја 
је у том сми слу бор ба за Рим, не 
и про тив Ри ма. Кон ти ну и тет са 
Рим ским цар ством се на ла зи у 
при зна њу, да и са мо Хри шћан ско 
цар ство има соп стве ни крај, као 
и сва ко цар ство(От кро ве ње Јо
ва но во). У том сми слу Хри шћан
ско цар ство се на ла зи у сми слу 
katec hon, то јест за др жа ва те ља 
зла. Цар ство ни је на го ми ла ва ло 
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моћ са мо по се би, већ је пра вље на 
раз ли ка из ме ђу po te stas и auc to ri
tas(стр. 36). Па па и Цар су се са мо 
раз ли ко ва ли по угле ду, а про бле
ма тич ни од но си цр кве и цар ства 
су бит но дру га чи ји од ка сни јег 
про бле ма из ме ђу од но са цр кве и 
др жа ве. Др жа ва се ја вља као фор
ма пре ва зи ла же ња гра ђан ског 
ра та, док је Цар по не кад по ла гао 
пра во на auc to ri tas а Па па на po
te stas(стр. 36).

Не во ља је на ста ла тек ка да је 
у три на е стом ве ку, уве де но Ари
сто те ло во уче ње о so ci e tas per
fec ta, по ко ме се цр ква и цар ство 
одва ја ју на две so ci e tas per fec ta, 
а пра во на ми си о нар ски рад до
би ја од Па пе, од но сно пра во на 
екс пан зи ју те ри то ри ја. Цар ни је 
имао ап со лут ну моћ, већ за дат ке, 
не по вер ти ка ли над дру гим ку ћа
ма, већ за да так у об ли ку „ми си је“, 
ко ја по ти че из дру ге сфе ре, а не 
до сто јан ства кра ље ва(стр. 38).

У Дан те о вој Мо нар хи ји, цар
ство се тре ти ра као „нај са вр ше
ни ји“ по јав ни об лик људ ских за
јед ни ца(стр. 38). Ја вља се иде ја са
вр ше них и аутар хич них за јед ни ца 
ко је су у ста њу да ис пу не сво ју 
свр ху и сми сао(стр. 38). Са об зи
ром да овај кон цепт ни је узео у 
об зир katec hon, мо же во ди ти да
ље са мо це за ри зма, ко ји за ме њу је 
„ле пу“ иде ју Хри шћан ско га цар
ства, и ко ји се ра ђа у Фран цу ској 
ре во лу ци ји. 

 Бо на пар ти стич ко цар ство би
ло је пр ви и нај у па дљи ви ји при
мер од пап ске кру не одво је ног це

за ри зма(стр. 39). Ово је дру га чи је 
цар ство од Хри шћан ског. 

Цар ска кру на Све тог Рим ског 
ца ра је би ла збир ка кру на, и на
след них пра ва. Ка да је то пра во 
Не мач кој од у зе то, њен зе маљ ски 
pa tos, при мат је пр во дат дру гим 
кру на ма, а кру на Све тог рим ског 
ца ра је све де на на пу ко по сто ја ње, 
већ у 14. И 15. ве ку. По ве за ност 
те ри то ри јал ног и хри шћан ског 
цар ства је за бо ра вље на. У не ста
ја њи ма тих про стор них пој мо
ва, на ја вљу је се оп шти не ста нак 
сред ње ве ков ног по рет ка(стр. 41). 
Ме ђу тим оно што оста је на сна зи 
је по јам ти ра ни је, као не при ја те
ља чо ве чан ства. Он је за јед нич ки 
не при ја тељ за по ре дак коп на, као 
што је пи рат не при ја тељ људ ског 
ро да за по ре дак мо ра(стр. 41). 

Но мос је Грч ка реч за пр во ме
ре ње, ко ја је осно ва за сва бу ду ћа 
ме ре ња(стр. 44). Она у се би но си 
зна че ње сме шта ња и по рет ка.

По Шми ту, од со фи ста не по
сто ји ви ше ту ма че ње да су no mos, 
и за у зи ма ње зе мље у ме ђу соб ној 
ве зи. На рав но оно што он пре
ви ђа је чи ње ни ца да се не мо же 
спро во ди ти кон стант но на си ље, 
пре ма сви ма, ка ко спо ља, та ко и 
пре ма уну тра, па се и no mos као 
та кав мо ра ме ња ти, што во ди „раз
вод ња ва њу“ пој ма, јер је и сам чин 
на си ља про ме нио фор му, или не
стао.

Код Пла то на no mos  зна чи she
don, пу ко пра ви ло. No moi, има ју 
по не што од на лич ја мо дер ног за
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ко на, а Aристо тел раз ли ку је по ли
те ју од no moi. За Те о фра ста no moi 
су би ли про пи си раз ли чи тих по
ли те ја, а за Ксе но фа на, сва ка пи
сме на на ред ба но си о ца вла сти је 
би ла no mos(стр. 45). 

По Шми ту, Со лон је ство рио 
по ли те ју и но мои де о бом зе мље 
и от пи сом ду го ва. Да кле сла бље
њем ари сто кра ти је, ја ча пра во 
са мо по се би. За Ари сто те ла, no
mos је вла да ви на сред њег, до бро 
рас по ре ђе ног вла сни штва над зе
мљом(стр.46).

Та ко је пре ма Шми ту, по ре кло 
no mo sa, ко је ле жи у за у зи ма њу зе
мље не ста ло, а зна че ње „ис па ри
ло“ у ан тите за ма.

Шмит не ис ко па ва no mos  да 
би по ка зао ин сти ту ци је ра не 
исто ри је, већ да ука же на од нос 
no mo sa и по ла га ње пра ва на за у
зи ма ње зе мље.

Но мос до ла зи од ре чи ne mein 
ко ја зна чи де ли ти и на па са ти(стр. 
49). То зна чи да је no mos ме ра ко ја 
од ра жа ва и од ре ђу је лик по ли тич
ког, со ци јал ног и ре ли гиј ског по
рет ка(стр. 49).

Код Пин да ра је no mos краљ, а 
код Ари сто те ла је тај по јам су про
тан ста бил ној вла да ви ни „сред ње 
кла се“ услов но ре че но. Ово је по 
Шми ту он на пи сао јер је имао у 
ви ду Ксерк са, Пер сиј ског де спо
та, ко ји је по се до вао чи сту моћ, 
нео гра ни че ну би ло ка квим прин
ци пи ма. Шмит твр ди тех нич ки 
да та кав no mos сам по се би и ни је 
да кле лош, јер не же ли  да раз у ме 

оно што је сам Ари сто тел знао, на 
осно ву на го ми ла ног Грч ког ис ку
ства. Ни је он имао у ви ду Ксерк са, 
већ свог дра гог уче ни ка Алек сан
дра Ма ке дон ског, ко ји је сло мио 
мно ге no mo se, Грч ки, Еги пат ски,  
Пер сиј ски  и по ку шао да уђе и у 
Ин ди ју, ста за ма ста рих Грч ких 
мо ре пло ва ца.

Код Пла то на је no mos пра во 
ја че га, а у Не мач кој „ме тар мо фо за 
би ћа у тре ба ње“(стр. 53).

Но мос по ње му ни је ве зан за 
прав ни по зи ти ви зам Кел зе на на 
при мер, већ је no mos по ње му кон
сти ту тив ни исто риј ски до га ђај, 
чин ле ги ти ми те та, ко ји ле га ли тет 
чи ни сми сле ним(стр. 53).

Он да ље на бра ја Ни дер ма је
ра, Јо ста Три ра, Сал ви ни ја, ко ји 
на гла ша ва ју ве зу no mo sa и за у зи
ма ња зе мље. Сал ви ни је иде чак 
ко рак да ље, и го во ри да су сво јим 
по зи ти ви змом прав ни ци укло
ни ли на си ље, као кон сти ту тив ни 
еле мент пра ва.

Та ко се на си ље са кри ва у пра
ву, јер се ства ра нор ма ко ја у фор
ми за ко на ша ље др жав ним ор га
ни ма ко ји при ме њу ју за кон(стр. 
57). По зи ти ви зам да кле кри је по
ре кло на си ља у нор ма ма, јер не ре
зли ку је за кон и ме ру(стр. 57). За то 
се сва ка јав на или тај на на ред ба 
мо гла би ти за кон, пу ким из вр ша
ва њем(стр. 57.)

Шмит да ље ис тра жу је по ре
кло no mo sa чи та њем Хо ме ра. Не
што по сто ји пре no mo sa и ва жи 
за све љу де, no us или  no os, као 
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дух љу ди, и као не што што је за
јед нич ко свим љу ди ма. Оди сеј је 
био тај ко ји је пу то вао, и упо знао 
ду хо ве мно гих гра до ва по сле па да 
Тро је, и ви део шта је сви ма за јед
нич ко. Он да ље оп ту жу је све оне 
ко је му до де љу ју по ча сно ме сто 
пр вог со ци јал ног пси хо ло га, као 
нео сно ва но при зна ње, и ка же да 
ни је мо гу ће да се он ин те ре со вао 
за дух љу ди, јер је то „пр ви“ ура дио 
Хе гел, и да се са тим у ве зи он мо
гао ин те ре со ва ти са мо за no mos у 
фор ми утвр да гра до ва ко ја је ви
део пу ту ју ћи, јер је не мо гу ће да је 
ста ри мо ре пло вац за пра во ишао у 
гра до ве да упо зна љу де, већ је са мо 
пло вио око њих! 

„Све док свет ска исто ри ја још 
ни је за кљу че на, не го је још отво ре
на и у по кре ту, све док дру гим ре
чи ма љу ди и на ро ди још увек има
ју бу дућ ност, а не са мо про шлост, 
у увек но вим по јав ним об ли ци ма, 
свет скоисто риј ских до га ђа ја, на
ста ја ће и но ви no mos“(стр. 60).

Европ ски no mos ме ђу на род
ног пра ва је по чи вао на за у зи ма њу 
зе мље из 16. и 17. ве ка, али по сле 
дру гог свет ског ра та ње му је до
шао крај. Ме ђу тим Шмит са пра
вом твр ди да ни је сва ка ин ва зи ја, 
оку па ци ја и за у зи ма ње зе мље за
сни ва ње но вог по рет ка(стр. 61). 
Би ло је мно го на сил них чи но ва у 
исто ри ји ко ји ни су кре и ра ли ни
ка кав no mos. Пр во су би ли ак тив
ни но мо си коп на, за тим је до да то 
мо ре, и да нас је са раз во јем ле те
ћих еска дри ла ак ту е лан и ва зду
шни.

Шмит на пра ви на чин де ли 
no mos ме ђу на род ног пра ва на 
две вр сте, из у зи ма ју ћи спон та не 
чи но ве на си ља ко ји су бр зо са мо 
се бе ра зо ри ли. Пр ва, за у зи ма ње 
зе мље уну тар при зна тог ме ђу
на род ног по рет ка,  и дру ги ко ји 
раз би ја ју по сто је ћи те ри то ри
јал ни по ре дак, и за сни ва ју но ви 
no mos(стр. 61). Шмит за кљу чу је 
да ни је тач но да се сва ка про ме на 
гра ни ца, оку па ци ја, анек си ја, сук
це си ја на ла зи ван ме ђу на ред ног 
по рет ка, не ке ак ци је се укла па ју, а 
не ке раз би ја ју ме ђу на род ни по ре
дак(стр. 62).

Но ви no mos зе мље су од ре ди
ла от кри ћа „но вог све та“, и на ста
нак но вих гло бал них ли ни ја.

Но ви свет ни је од ре ђен као 
„не при ја тељ“, већ као сло бод ни 
про стор у ко ме ни је ва жи ло прет
ход но европ ско пра во, иако је по 
Евро пља ни ма оно ва жи ло за чи
та ву зе мљу, али је би ло упу ће но на 
до та да по зна те про сто ре. Јед на 
од по зна тих ли ни ја из овог пе ри о
да је би ла Par ti cion del mar oce a no 
од ре ђе на до го во ром из ме ђу Шпа
на ца и Пор ту га ла ца, ко ја је де ли
ла Атлан ски оке ан на по ла, као и 
мно ге дру ге.

Ипак нај зна чај ни ја је на ста ла 
под тај ном кла у зу лом уз Шпан
скоФран цу ски уго вор  La te tu 
cam bre sis из 1559. Го ди не, ко ја 
је по ста ви ла прав ну осно ву раз
ли ко ва ња но вог и ста рог све та 
и до мет европ ског пра ва. По сле 
ове ли ни је је прак тич но све би ло 
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до зво ље но, а та да се ја вља ју и пр
ви пи ра ти, осни ва ни од стра не 
др жа ва, за ме ђу соб не об ра чу не 
без кр ше ња прет ход но по стиг
ну тих до го во ра. Шмит са пра вом 
го во ри о ути ца ју ових до га ђа ја, и 
по ти ски ва ња до мо ро да ца на Хоб
сов Ле ви ја тан, и Џо на Ло ка и њи
хо вим те за ма о при род ном ста њу. 

У овом пе ри о ду, ја вља се је дан 
нај ци ти ра ни јих цр кве них фи ло
зо фа Фран ци ско де Ви то ри ја, чо
век ко ји је ка сни је ути цао на све 
фи ло зо фе ме ђу на род ног пра ва. 
Ње го во схо ла стич ко те о ло шко 
раз ма тра ње оста вља ути сак објек
тив но сти, јер прав ни основ па пе 
и ца ра за вла да ње све том од ба цу је 
као не ле ги ти ман. Ин ди јан ци су 
по ње му ипак љу ди, за раз ли ку од 
Се пул ве де ко ји их пред ста вља као 
ди вља ке пре ма ко ји ма је све до
зво ље но. 

По Ви то ри ји, уро ђе ни ци за др
жа ва ју пра во на соп стве ну власт и 
вла сни штво над зе мљом(стр.95). 
Он у овом сми слу прав но не из јед
на ча ва хри шћа не и не хри шћа не. 
На ње га ово ни је оста ви ло мо рал
ни ути сак, ни ти не ка ква са крал
на сли ка де ви це Ма ри је, већ је 
бор ба за Аме ри ку би ла од ре ђе на 
гло бал ним ли ни ја ма. По ње му би 
при зна ва ње, или чак уго ва ра ње 
ових ли ни ја из ван ко јих пре ста
је раз ли ко ва ње пра ва и не пра ва, 
би ло грех и зло чин(стр. 97). Сви 
љу ди су по Ви то ри ји рав но прав
ни, а пој мо ви ре вер зи бил ни, те 
да су Ин ди јан ци от кри ли Евро

пу, има ли би пра во да исто учи не 
евро пља ни ма. У слу ча ју тр го ви не, 
Ин ди јан ци не би мо гли да спре
че тр го ви ну из ме ђи Фран цу за и 
Шпа ни је ре ци мо, што за сни ва 
еко ном ска пра ва оних ко ји би ва ју 
по ко ре ни. На овај на чин Ви то ри ја 
из ме шта прав но се ди ште ме ђу на
род ног пра ва из Евро пе, и ши ри 
про стор ни по ре дак. Ова ње го во 
не ис то риј ско по сма тра ње на ди
ла зи све фи ло зо фе по сле ње га.  У 
са мој осно ви осва ја ња но вог све
та, сто ји пап ски на лог за ми си ју, на 
че му се вр ло јед но став но за сни ва 
Ви то ри ји на те за о пра вед но сти 
ра та(стр. 117). Она се за сни ва на 
па пи ном po te stas spi ri tu a lis. 

Si le te the o lo gi in mu ne re ali e no!

Ре фор ма ци ја је до ве ла до то га 
да су те о ло зи би ли ис кљу че ни из 
прак тич ног раз ма тра ња ме ђу на
род но прав них пи та ња(стр. 126). 
На ста је но ва др жа ва ко ја ели ми
ни ше цар ство сред ње га ве ка, за
јед но са po te stas spi ri tu a lis. 

Фран цу ска је пр ва пра ва су ве
ре на др жа ва ко ја има прав нич ку 
свест, јер на ста је пре вла да ва њем 
гра ђан ског ра та. Бо ден пи ше сво
ји чу ве ни рад Шест књи га о ре
пу бли ци пар го ди на по сле Вар то
ло меј ске но ћи, по сле че га се са ма 
свест о пра ву ме ња. Он и Ген ти
лис има ју да по ну де фи ло зо фи ји 
не што но во. Ген ти лис го во ри о 
но вом ме ђу на род ном пра ву ко га 
је но си лац др жа ва, а пр ви уго во ри 
ко ји су из ово га про ис те кли су би
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ли тај ни, у усме ном фор ма ту. Ово 
је на ру ша ва ло кон цепт по зи ти ви
ста и са мих пи са них нор ми, што 
би сва ки цр кве ни те о лог имао 
пра во да осу ди, али не и оби чан 
прав ник(стр. 138).

Ме ђу тим, фор ма ра та у Евро
пи се про ме ни ла, и пре вла да ва
њем вер ског ра та, сам кон цепт се 
из ме шта у су коб из ме ђу др жа ва, 
али као дво бој, а не рат до уни
ште ња. Сто га је но ва фор ма пра
вед ног ра та узе ла сле де ћи об лик. 
Пра ве дан је сва ки рат ко ји во де 
вој но ор га ни зо ва не ар ми је, при
зна тих др жа ва европ ског ме ђу на
род ног пра ва, и пре ма пра ви ли ма 
европ ског рат ног пра ва(стр. 151). 
Др жа ве су би ле тре ти ра не као 
осо бе(стр. 151). Сто га „др жа ва то 
сам ја“ и ни је по гре шна ин тер пре
та ци ја. Су ве ре ност се да је по је ди
ним осо ба ма, „ве ли ким љу ди ма“. 
Ту се ја вља „дру штве ни уго вор“, 
но ви no mos ко ји оба ве зу је, та нан, 
али ко ји ипак по сто ји, у об ли ку 
цр кве них, еко ном ских ве за, од но
сно тра ди ци о нал них оба ве за(стр. 
157).

Рат се сам по се би во ди због 
не ка квог пле на. Про тив ни ку се 
мо же од у зе ти то ли ко да ви ше не 
мо же да на шко ди(стр. 181). Ме ђу
тим, са оне стра не гло бал не „ли
ни је“, ја вља се гу са ре ње, као об
лик „рас пра ва“  из ме ђу европ ских 
mag ni ho mi nes. 

Мо жда је од свих „чи та ња“, нај
бит ни је ње го во раз у ме ва ње Кан
та. Из ме ђу не за ви сних др жа ва не 

по сто ји ка зне ни рат, ни ти рат до 
ис тре бље ња(стр. 186). Он да ље 
уво ди по јам пра вед ног и не пра
вед ног не при ја те ља. Пра ве дан је 
онај ко ме не ко учи ни не прав ду, а 
сам од го вор на ње гов на пад би ва 
не пра ве дан. По ње му Кант има 
осе ћај за на ста нак јед ног но вог 
no mo sa зе мље, то јест гло бал ног 
ме ђу на род ног пра ва. Кан тов не
пра вед ни не при ја тељ је не што 
ши ре схва ћен. То је осо ба ко ја 
омо гу ћа ва ве чи то при род но ста
ње и рат из ме ђу на ро да јер то по
ста вља као оп ште пра ви ло. Та кав 
чо век по ди же све оне ко ји осе ћа ју 
да им је сло бо да угро же на, а про
тив ње га се мо же во ди ти и пре вен
тив ни рат(стр.188). То ме ђу тим 
не мо ра би ти рат ни про тив ник, 
јер ако се по вре ђу ју јав ни уго во
ри свих на ро да, чи ја је сло бо да да 
оста ну оку пи ра ни по вре ђе на. То 
је да кле бун тов ник и про тив са ме 
анар хи је, јер анар хи ја и пра во не 
мо ра ју да се ис кљу чу ју(стр. 213).

Сва ка ко вре ди по ме ну ти и 
уго во ре о не у трал но сти, ко ји се 
од но си на Швај цар ску и Бел ги ју. 
Не у трал ност до ла зи из при зна ва
ња ве ли ких си ла, не са мо про гла
ша ва ња. Мо гућ ност са нај ве ћим 
до ме том је би ло пра во на уче
сто во ва ње на европ ским кон фе
рен ци ја ма, ко је су но си ле мно го 
бе не фи ци ја. За Нем це то је би ло 
си гу ран знак до би ја ња мо гућ но
сти за др жа ње ко ло ни ја.

За у зи ма ње зе мље уну тар про
стор ног по рет ка ме ђу на род не за
јед ни це се од ви ја ло пре стан ком 
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су ве ре но сти ра ни јег вла да ра над 
да том те ри то ри јом.

Ме ђу тим, са до ла ском На по
ле о на, ко ји је „про ху јао као ви хор“, 
и про ме нио по ре дак у Евро пи, 
про стор ни по ре дак се на тре
ну так про ме нио. То је на крат ко 
ре ста у ра ци ја пре ки ну ла, али се 
по ка за ла мо гућ ност кра ја jus pu
bli cum Europаeum, ко ја је де фи
ни тив но и на сту пи ла по окон ча
њу Дру гог Свет ског ра та. 

Ра сту ћа ве ра и са мо об ма на је 
на сту пи ла у Евро пи због ује ди ње
ња Ита ли је и Не мач ке. По след ње 
европ ско за у зи ма ње зе мље се де
си ло на африч ком тлу, 1885 го ди не 
на кон фе рен ци ји о Кон гу, у Бер
ли ну. На тој кон фе рен ци ји се по
ја ви ла и Аме ри ка, ко ја је 1884 при
зна ла за ста ву Кон га, и та ко уне ле 
до дат ну кон фу зи ју у европ ско ме
ђу на род но пра во(254). Ме ђу тим, 
Аме ри ка ни је ра ти фи ко ва ла акт 
о не у тра ли за ци ји Кон га, ни ти је 
то га ран то ва ла 1914. го ди не. Акт 
о Кон гу је тре бао да бу де га рант 
сло бод не тр го ви не, и спре ча ва ње 
Евро пе да во ди рат, у Афри ци око 
ко ло ни ја(257).

„Члан 10. ка же да се си ле пот
пи сни це оба ве зу ју да ће ра ти фи
ко ва ти не у трал ност те ри то ри је 
ба се на Кон га, све док се европ ске 
си ле ко је у овим обла сти ма вр
ше свој су ве ре ни тет, или у њи ма 
има ју про тек то рат, ко ри сте сво је 
пра во да се про гла се не у трал ним 
и док ис пу ња ва ју оба ве зе ко је не у
трал ност но си са со бом(стр.258). 
Прет ход но је сва ка ко ло ни ја би ла 

по сма тра на као др жав на те ри то
ри ја ма тич не др жа ве. Не у трал
ност се по шту је до кле год је и 
чла ни ца европ ске кон фе рен ци је 
не у трал на. Ме ђу тим, ме ђу на род
ну ко ло ни ју Кон го, ко јој је 1885. 
при зна та као не за ви сна, Бел ги ја 
за у зи ма, и про гла ша ва сво јом ко
ло ни јом. У то вре ме ја вља се де
ба та о то ме да ли јед на не у трал на 
др жа ва мо же има ти ко ло ни је. По 
Бел ги јан ци ма, не у трал ност Кон
га је би ла са мо фа кул та тив на, јер 
је ни су га ран то ва ле ве ли ке си ле. 
Шта ви ше, Бел ги ја 1907. спро во
ди ефек тив ну оку па ци ју и раз би ја 
ме ђу на род ни европ ски про стор
ни по ре дак jus pu bli cum Euro pe
a um.

„Оп ште кре та ње пре ма сло
бо ди, уки да ње тра ди ци о нал них 
сме шта ња, и у том сми слу то тал
на мо би ли за ци ја нај ин тен зив ни
је вр сте, јед но све оп ште уки да ња 
ме ста, те мељ но је из ме ни ло евро
по цен трич ни свет, и стр мо гла ви
ло га у дру ге то ко ве си ла, у ко ји ма 
се за кон ски по зи ти ви зам, ори јен
ти сан на др жа ву, по ка зао са свим 
бес по моћ ним“(стр.280).

Па ри ске кон фе рен ци је су тре
ба ле да во де ми ру. Оне ме ђу тим 
ни су до не ле ни шта но во осим што 
су укло ни ле два сту ба европ ског 
ме ђу на род ног по рет ка, Аустро
Угар ску и Не мач ку, као мо нар хи је. 
Свет ска кон фе рен ци ја је на мет
ну ла Дру штво на ро да, а Же не ва 
је сим бо лич но иза бра на због Кал
ви на, као ме сто по че ла ан гло сак
сон ских де мо кра ти ја. „Бес по моћ
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ност“ Ли ге на ро да, се уско ро до ка
за ла на анек си ји Ети о пи је, за ко јом 
су се ус про ти ви ле са мо Со вјет ски 
Са вез, Ки на, Бо ли ви ја и Но ви Зе
ланд(стр.289). Нео би чан са вез 
Ен гле ске, на ци стич ке Не мач ке, 
фа ши стич ке Ита ли је, Фран цу ске 
и оста лих чла но ва кон фе рен ци је, 
ко ји је по Шми ту ре зул тат ва же ња 
ста рих до го во ра из Европ ског ме
ђу на род ног по рет ка, ко ји Шмит 
да ље им пли цит но на го ве шта ва у 
де лу књи ге о Аме рич кој изо ла ци
ји. 

Ка да је рат био об ја вљен Хи
тле ро вој Не мач кој, ни ко се ни је 
по зи вао на Ли гу на ро да, као да тај 
по ре дак ни је ни по сто јао. Уоста
лом, Шмит ка же да је по ре дак 
уру шен 1935. анек си јом Ети о пи је 
и да од та да прак тич но пре ста
је де ло ва ње ути ца ја Аме ри ке на 
Европ ски по ре дак.

Аме ри ка ни је ра ти фи ко ва ла 
Вер сај ски уго вор, већ је са Не
мач ком скло пи ла се па рат ни мир 
1921. Уства ри нај ве ћи про блем је 
би ла мо рал на кла у зу ла о изо ла ци
о ни зму Мон ро ве док три не, ко ја је 
ушла у те ме ље но вог по рет ка ко ји 
је био не ја сан и тек у на ста ја њу, и 
ко ји је про пао јер су Аме ри кан
ци ин си сти ра ли на спро во ђе
њу сво јих  по ли тич ких иде ја и за 
њих аги то ва ли, са га ран то ва њем 
да се не ће по ву ћи, иако на кра ју 
ипак је су. То је иза зва ло нај ве ћи 
про блем, и фак тич ки по вра так на 
прет ход ни већ сло мље ни no mos.  
Но пре ма Шми ту, Мон ро ва док
три на је омо гу ћа ва ла Аме ри кан

ци ма да се ме ша ју у Европ ски по
ре дак, али не и обрат но(стр.308). 
Аме рич ка гло бал на ли ни ја је до
во ди ла у пи та ње ста ри Европ ски 
по ре дак. Пр ви пут реч „хе мис фе
ра“ је ис ко ри шћен 1823. у го во ру 
пред сед ни ка Мон роа.

„Ипак ово ста ње ства ри тек 
рет ко је до пи ра ло до све сти прав
ни ка Сред ње Европ ских др жа ва, 
уско при те шње них и ла ко ум них 
на свој сит ни чар ски екс клу зив ни 
те ри то ри ја ли зам“(стр. 347). Од
ред ба „за пад на хе мис фе ра“ има 
сво је спе ци фич но сме шта ње ко је 
ни је ни на Ис то ку, ни на За па ду, 
где ле жи њен ар ка нум и из вор ње
не мо ћи. За Аме ри ку, за у зи ма ње 
зе мље има де фан зи ван сми сао, у 
иде ји чи сто га по рет ка, ко ји тре ба 
да од бра ни це ли свет, од пр љав
шти не ста рог и ње го ве ко руп ци је. 
Сто га је Аме ри ка истин ска Евро
па. Џе фер сон 1812. ка же да ме ри
ди јан ко ји де ли Атлан ски оке ан на 
по ла, де ли свет, на свет ми ра(Аме
рич ки кон ти нент) и свет ра та(ста
ра Евро па). Ме ђу тим овај на и ван 
по глед на свет се про ме нио 1898. у 
ра ту са Шпа ни јом, где је Аме ри ка 
по ка за ла сво је пра во ли це, и отво
ри ла вра та им пе ри ја ли зму(стр. 
363).

„Маркс при ме ћу је да и у ре
пу бли ка ма и мо нар хи ја ма 19. ве
ка бур жо а ска сво ји на од ре ђу је 
ствар ни устав и др жа ву“(стр. 365).

„Због ра то ва ња из ме ђу др жа ве 
и дру штва, по ли ти ке и еко но ми је, 
ма те ри јал ни са др жај по ли тич ке 
др жа ве ле жи ван по ли ти ке и уста
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ва“(стр. 365). На осно ву ово га је 
ан гло сак сон ско по и ма ње пра ва 
те шко сме сти ти, јер се оста је при 
све сти пред др жав но сти, док је на 
те ре ну очи глед на над др жав ност.   
Ка да се на то до да и Аме рич ко 
схва та ње при зна ња, као оп штег 
ак та са гла сно сти, ко ји се мо же 
рас про стре ти на сва ки до га ђај, 
сва ки рат и сва ку те ри то ри ју на 
зе мљи, кон фу зи ја по ста је још ве
ћа. На ро чи то ако се на то до да и 
при зна ње по бу ње ни ка, и фак тич
ко де кла ри са ње њи хо ве су ве ре
но сти, ко је пре ма Аме ри кан ци ма 
мо же да по сто ји па ра лел но са су
ве ре но шћу јед не др жа ве, и да то 
не ства ра кон флик те у прав ном 
сми слу. У том сми слу, Аме рич
ки на зив за outlaw sta tes до би ја 
јед но но во сме шта ње, у сми слу 
ка зне, а то је упра во при зна ва ње 
по бу ње ни ка. Ме ђу тим при зна ње 
по бу ње ни ка се за сни ва на пра ву 
да се при ме ни го ла си ла где год је 
по треб но, на осно ву Стим со но ве 
док три не из 1932. го ди не и већ по
бро ја них „не ис ква ре них“ иде а ла 
за пад не хе мис фе ре. САД за др жа
ва ју пра во да ус кра те при зна ње 
про ме на ма по се да, а сва ко зби ва
ње на зе мљи мо же да иза зо ве ин
тер вен ци ју САД(стр.386). Сви ма 
дру ги ма је то пра во за бра ње но 
јер се не за сни ва на ре ци про ци
те ту, од но сно моћ се не мо же ни 
за ми сли ти ма кар ни као бес по
моћ ни гест, јер не ма ефек тив ност, 

од но сно ва же ње у од но су на моћ 
САД. Та кви ге сто ви, по пут Фран
цу ских и Ен гле ских, о при зна ва
њу Ју га, кроз кон ста та ци ју о ра ту 
би ва ју од ба че ни јер ни су сме ште
ни у ме ђу на род ном пра ву за пад не 
хе мис фе ре, са об зи ром да Европ
ски по ре дак не ути че на Аме рич
ки кон ти нент(стр. 385).

Због ове књи ге, ја ко је те шко 
сме сти ти Шми та, осим ако га не 
чи та мо као бра ни те ља jus pu bli
cum Euro pa e um, уз ње го ву кон
ста та ци ју да је тај по ре дак про пао. 
Шмит кри тич ки гле да на ан гарж
ман Аме ри ке, ка да је у пи та њу ме
ђу на род но пра во, и на ви ше ме ста 
по ка зу је ка ко су Сје ди ње не Аме
рич ке Др жа ве про ме ни ле са ме 
од но се у Евро пи, а за тим и у све ту. 
Њи хов no mos зе мље је чи ста су
прот ност у од но су на Европ ски, 
ко ји се за сни вао на за др жа ва њу 
и огра ни ча ва њу си ла, уз по што
ва ње ме ђу на род ног пра ва, ко је се 
за сни ва ло на при зна њу ве ли ких 
си ла из ме ђу се бе. Он на фан та
сти чан на чин по ка зу је ка ко се no
mos раз ви јао, од вар вар ског, чи ји 
је сва ки рат био рат до уни ште ња, 
до Европ ског, ко ји је за у зео фор
му дво бо ја, ме ђу соб но ува же них 
про тив ни ка. Аме ри ка је на про
тив, раз би ла ова кав no mos, и се би 
је да ла за пра во да уре ђу је свет по 
свом на хо ђе њу.
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Редакције	28.	августа	2015.	године.





УПУТСТВО	ЗА	АУТОРЕ
На	ле	вој	 стра	ни	у	 за	гла	вљу	се	на	ла	зи	име,	 сред	ње	сло	во	и	пре	зи	ме	

ауто	ра,	зва	ње	ауто	ра,	на	зив	уста	но	ве,	фа	кул	те	та	и	се	ди	ште.	На	слов	ра	да	
ку	ца	ти	на	сре	ди	ни	ве	ли	ким	сло	ви	ма	–	Bold	(фонт	14).	Под	на	сло	ви	се	пи
шу	на	сре	ди	ни,	ве	ли	ким	сло	ви	ма	(фонт	12)	и	ну	ме	ри	шу	се	арап	ским	бро
о	је	ви	ма.	Уко	ли	ко	под	на	слов	са	др	жи	ви	ше	це	ли	на,	оне	се	та	ко	ђе	озна	ча
ва	ју	арап	ским	бро	је	ви	ма,	и	то:	1.1.	–	ма	лим	обич	ним	сло	ви	ма	Bold	(фонт	
12).	Сви	 тек	сто	ви	на	 срп	ском	 је	зи	ку	 тре	ба	 да	 су	 ку	ца	ни	ћи	ри	ли	цом.	У	
тек	сту	су	ита	ли	ком	(кур	зи	вом)	ис	так	ну	те	ре	чи	на	стра	ном	је	зи	ку.	Обим	
ра	да	не	сме	би	ти	ве	ћи	од	1	аутор	ског	та	ба	ка	(од	но	сно	16	стра	на,	36300	
ка	рак	те	ра	са	раз	ма	ком).

По	сле	ових	по	да	та	ка	сле	ди	сажетакко	ји	тре	ба	да	са	др	жи	од	100	до	
250	ре	чи.	Иза	са	жет	ка	иду	кључнеречичи	ји	број	не	мо	же	би	ти	ве	ћи	од	
10,	док	њи	хо	ва	упо	тре	ба	у	тек	сту	тре	ба	да	бу	де	што	ве	ћа.	У	са	жет	ку	тре	ба	
да	сто	ји	пред	мет	ана	ли	зе,	циљ	ра	да,	ко	ри	шће	ни	ме	то	до	ло	шки	при	сту	пи,	
ре	зул	та	ти,	за	кљу	чак	или	од	ре	ђе	не	пре	по	ру	ке.	На	кра	ју	тек	ста,	по	сле	ли
те	ра	ту	ре,	тре	ба	на	пи	са	ти	ре	зи	ме	чи	ја	ду	жи	на	мо	же	би	ти	до	1/10	ду	жи	не	
члан	ка.	Аутор	би	у	ре	зи	меу	у	струк	ту	и	ра	ном	об	ли	ку	тре	ба	ло	да	ис	так	не	
нај	ва	жни	је	ре	зул	та	те	и	за	кључ	ке	ис	тра	жи	ва	ња	до	ко	јих	је	до	шао	у	свом	
ра	ду	знат	но	ши	ре	не	го	у	са	жет	ку.	Сажетак,кључнеречиирезиметре	ба	
пре	ве	сти	и	на	ен	гле	ски	је	зик,	ако	је	рад	на	ен	гле	ском,	са	же	так	и	кључ	не	
ре	чи	тре	ба	пре	ве	сти	на	срп	ски	је	зик.	Текст	за	ча	со	пис	не	са	др	жи	по	се	бан	
увод	и	за	кљу	чак.

Текст	тре	ба	пи	са	ти	у	фон	ту	Ti mes New Ro man,	ве	ли	чи	на	сло	ва	12,	са	
уву	че	ним	па	су	си	ма	и	про	ре	дом	1,5	–	ћи	ри	лич	но	пи	смо.

Фу	сно	те	 у	фор	ми	на	по	ме	на	 се	 да	ју	 на	 дну	 стра	не	 у	 ко	јој	 се	 на	ла	зи	
ко	мен	та	ри	са	ни	 део	 тек	ста	 или	 на	во	ђе	не	 ли	те	ра	ту	ре.	 Фу	сно	те	 су	 истог	
фон	та	као	основ	ни	текст	и	тре	ба	их	ку	ца	ти	са	ко	ман	дом	In sert	–	Re fe ren
ce	–	Fo ot no te,	 а	не	на	ме	шта	њем	ра	зних	окви	ра,	 јер	 је	ди	но	на	тај	на	чин	
мо	же	мо	га	ран	то	ва	ти,	да	ће	се	и	у	пре	ло	му	фу	сно	те	по	ја	ви	ти	на	до	бром	
ме	сту.	При	ли	ком	на	во	ђе	ња	фу	сно	та	ру	ко	во	ди	ти	се	сле	де	ћим	упут	стви	ма:

–	 ка	да	се	ра	ди	о	мо	но	гра	фи	ји	фу	сно	та	мо	ра	са	др	жа	ти:	име	и	пре	зи	ме	
ауто	ра,	на	слов	ра	да	у	ита	ли	ку,	из	да	вач,	ме	сто,	го	ди	на	из	да	ња	и	број	
стра	не	(на	при	мер:	Зо	ран	Авра	мо	вић,	Родомрсци,	Ин	сти	тут	за	по
ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе	о	град,	2009,	стр.	15;	Кри	сто	фер	Ко	кер,	Сумрак
запада,	До	си	је,	Бе	о	град,	2006,	стр.	54);

–	 ка	да	се	ра	ди	о	члан	ку,	име	и	пре	зи	ме	ауто	ра,	на	зив	члан	ка	под	на
вод	ни	ци	ма,	 на	зив	 ча	со	пи	са	 у	 ита	ли	ку,	 из	да	вач,	 ме	сто	 из	да	ва	ња,	
број,	го	ди	на	из	ла	же	ња	и	број	стра	ни	ца	(на	при	мер:	Ми	ша	Сто	ја
ди	но	вић,	 „Од	 те	о	ри	је	 со	ци	јал	них	 кон	фли	ка	та	 до	њи	хо	вих	 ре	ше
ња“,	Политичкаревија,Ин	сти	тут	 за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе	о	град,	
бр.	04/2009,	стр.	67);

–	 ка	да	се	ра	ди	о	збор	ни	ку	ра	до	ва:	име	и	пре	зи	ме	ауто	ра,	на	зив	ра	да	
под	на	вод	ни	ци	ма,	на	зив	збор	ни	ка	ита	ли	ком,	он	да	у	за	гра	ди	на	пи
са	ти	при	ре	ђи	ва	ча	збор	ни	ка,	из	да	вач,	ме	сто	из	да	ња,	го	ди	на	из	да	ња,	
број	стра	не	(на	при	мер:	Де	ја	на	Вук	че	вић,	,,Ср	би	ја	и	при	дру	жи	ва



ње	Европ	ској	 уни	ји‘‘,	 у	 збор	ни	ку:	Србија – политички и инсти
туционалниизазови	(при	ре	ди	ли:	Мом	чи	ло	Су	бо	тић,	Жи	во	јин	Ђу
рић),	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе	о	град,	2008,	стр.	239);

–	 из	во	ри	са	Ин	тер	не	та,	ко	ји	не	сме	ју	пре	ћи	ви	ше	од	10%	ко	ри	шће	не	
ли	те	ра	ту	ре,	тре	ба	да	са	др	же	пу	ну	ин	тер	нет	адре	су	и	датум	присту
па	(на	при	мер:	http://sh.wi ki pe dia.org/wi ki/Re vo lu ci ja	05/03/2015).

–	 ар	хив	ска	 гра	ђа,	 мо	ра	 да	 са	др	жи	 на	слов	 (од	ре	ђу	је	 се	 та	ко	 да	 од
го	во	ри	на	 пи	та	ња:	 ко?	 ко	ме?	шта?)	 и	 где	 се	 на	ла	зи	 (кре	ће	 се	 од	
на	во	ђе	ња	нај	ве	ће	це	ли	не,	а	за	вр	ша	ва	са	на	во	ђе	њем	нај	ма	ње	це	ли
не)	 (на	 при	мер:	Из	ве	штај	Ми	ни	стар	ства	 ино	стра	них	 де	ла	 од	 19.	
апри	ла	1888.	о	по	ста	вље	њу	кон	зу	ла.	Ар	хив	Ср	би	је,	МИД,	КТ,	ф	2,	
р93/1894).

Ли	те	ра	ту	ра	тре	ба	да	се	на	ла	зи	на	кра	ју	ра	да,	ис	пред	ре	зи	меа,	по	ре	ђа
на	по	азбуч	ном	ре	ду,	са	сле	де	ћим	еле	мен	ти	ма:

–	 књи	ге:	пре	зи	ме	и	име	ауто	ра,	на	слов	књи	ге	ита	ли	ком,	из	да	вач,	ме
сто	из	да	ња,	го	ди	на	(на	при	мер:	Су	бо	тић,	Мом	чи	ло:	Српскопита
њеданас,	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе	о	град,	2008);

–	 збор	ни	ци:	 пре	зи	ме	 и	 име	 ауто	ра,	 на	зив	 ра	да	 под	 на	вод	ни	ци	ма,	
на	зив	 збор	ни	ка	 ита	ли	ком,	 он	да	 у	 за	гра	ди	 на	пи	са	ти	 при	ре	ђи	ва	ча	
збор	ни	ка,	из	да	вач,	ме	сто	из	да	ња,	го	ди	на	из	да	ња	(на	при	мер:	Мар
ко	вић,	Дра	ган,	,,Де	мо	кра	ти	за	ци	ја	вла	сти	и	упра	вља	ња	у	Ср	би	ји‘‘,	у	
збор	ни	ку:	Србија–политичкииинституционалниизазови(при	ре
ди	ли:	Мом	чи	ло	Су	бо	тић,	Жи	во	јин	Ђу	рић),	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	
сту	ди	је,	Бе	о	град,	2008);

–	 чла	нак:	пре	зи	ме	и	име	ауто	ра,	на	зив	ра	да	под	на	вод	ни	ци	ма,	на	зив	
збор	ни	ка	 ита	ли	ком,	 он	да	 у	 за	гра	ди	 на	пи	са	ти	 при	ре	ђи	ва	ча	 збор
ни	ка,	 из	да	вач,	ме	сто	из	да	ња,	 го	ди	на	из	да	ња	 (Кне	же	вић,	Ми	лош,	
,,Вар	ка	европ	ске	хар	мо	ни	је‘‘,	Српскаполитичкамисао,Ин	сти	тут	
за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе	о	град,	бр.	4/2008);

–	 ли	те	ра	ту	ра	са	Ин	тер	не	та,	ко	ја	не	сме	пре	ћи	ви	ше	од	10%	ко	ри	шће
не	ли	те	ра	ту	ре,	тре	ба	да	са	др	жи	пу	ну	ин	тер	нет	адре	су	(на	при	мер:	
http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

–	 ар	хив	ска	 гра	ђа,	 мо	ра	 да	 са	др	жи	 на	слов	 (од	ре	ђу	је	 се	 та	ко	 да	 од
го	во	ри	на	 пи	та	ња:	 ко?	 ко	ме?	шта?)	 и	 где	 се	 на	ла	зи	 (кре	ће	 се	 од	
на	во	ђе	ња	нај	ве	ће	це	ли	не,	а	за	вр	ша	ва	са	на	во	ђе	њем	нај	ма	ње	це	ли
не)	 (на	 при	мер:	Из	ве	штај	Ми	ни	стар	ства	 ино	стра	них	 де	ла	 од	 19.	
апри	ла	1888.	о	по	ста	вље	њу	кон	зу	ла.	Ар	хив	Ср	би	је,	МИД,	КТ,	ф	2,	
р93/1894).	

Тек	сто	ве	 сла	ти	 у	 штам	па	ном	 и	 елек	трон	ском	 об	ли	ку:	 Ин	сти	тут	 за	
по	ли	тич	ке	 сту	ди	је,	 Све	то	за	ра	 Мар	ко	ви	ћа	 36,	 еmail	 адре	са	 –	 smiljana.
paunovic@ipsbgd.edu.rs



УПУТСТВО	РЕЦЕНЗЕНТИМА
Главни	задатак	рецензента	је	да	доприносе	очувању	високог	квалитета	

који	 иначе	 ужива	 наш	 часопис.	 На	 првом	 месту	 треба	 нагласити	 да	
рецензент	 не	 сме	 бити	 упознат	 са	 идентитетом	 аутора	 рада	 и	 обрнуто,	
аутор	не	сме	знати	идентитет	рецензента.	Приликом	добијања	рада	сваки	
рецензент	има	рок	од	20	дана	да	редакцији	достави	урађену	рецензију.	
Веома	 је	 важно	 да	 рецензент	 буде	 свестан	 да	 је	 поступак	 рецензије	
поверљив,	при	чему	се	садржај	рецензије	не	сме	откривати	трећој	страни.	
Уколико	рецензент	у	било	ком	тренутку	схвати	да	постоји	било	који	вид	
конфликта	интереса	у	вези	са	радом	који	треба	да	рецензира	потребно	је	
да	о	томе	што	пре	обавести	редакцију.	

Приликом	рецензије	рукописа	рецензент	треба	да	одговори	на	следећа	
питања:	Да	 ли	 је	 аутор	показао	 у	 чему	 је	 оригиналност	 чланка?	Да	 ли	
је	аутор	довољно	оправдао	своје	тврдње?	Да	ли	је	аутор	стручно/научно	
утемељио	своје	тезе?	Да	ли	је	рад	комплетан	према	Упутству	за	ауторе?	
Којој	 научној	 области	 рад	 припада?	 Затим,	 рецензија	 треба	 да	 садржи	
примедбе	 о	 стручном/научном	 квалитету	 рукописа,	 али	 и	 сугестије	 за	
побољшање	рукописа,	уколико	за	то	постоји	потреба.	

На	самом	крају	рецензент	треба	да	оцени	којој	категорији	рад	припада	
(оригиналан	научни	рад,	прегледни	рад,	кратко	или	претходно	саопштење,	
научна	критика,	односно	полемика,	осврти	и	прикази)	и	да	изнесе	своје	
мишљење	о	томе	да	ли	рукопис	треба	да	се	прихвати	у	садашњем	облику,	
да	се	прихвати	уз	сугерисане	измене	или	да	се	не	прихвати	због	наведених	
разлога	у	рецензији.	
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