Часопис за национална и државна питања
УДК 323.1(=163.41)
ISSN 1820-4996

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST
Година XI, vol. 23
Број 2/2015.

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST

ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА И ДРЖАВНА
ПИТАЊА
ISSN 1820-4996 УДК 323.1(=163.41)
Број 2/2015 год. XI vol. 23 стр. 1-318
Часопис покренут поводом 200 годишњице савремене српске
државности.
Часопис излази три пута годишње.
Издавач:
Институт за политичке студије
Адреса:
Светозара Марковића 36, Београд
Телефон: 3039-380, 3349-205
Email: ipsbgd@eunet.rs
Оснивачи часописа:
Милан Матић, Живојин Ђурић
Главни уредник:
Милош Кнежевић
Одговорни уредник:
Живојин Ђурић
Редакција:
Милош Кнежевић
Миломир Степић
Зоран Петровић-Пироћанац
Живојин Ђурић
Љубомир Кљакић
Секретари:
Вишња Станчић, Душан Гујаничић
Савет часописа:
Зоран Милошевић, Радослав Гаћиновић. Ђуро Бодрожић, Живојин
Ђурић, Момчило Суботић, Славенко Терзић, Борис Милосављевић.
Милош Ковић, Миша Ђурковић. М. М. Лобанов
Пословни секретар:
Смиљана Пауновић
Прелом и штампа:
eseloge д.о.о.
Тираж: 300 примерака

САДРЖАЈ
Tема броја:
ПОЛИТИЧКА ТРАДИЦИЈА
– ПОГЛЕД У ПРОШЛОСТ
Ивана Васиљевић

ВУК КАРАЏИЋ, НАЦИОНАЛНИ
ИДЕНТИТЕТ И САВРЕМЕНИ
ПРОБЛЕМИ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ..................

9-30

ГЕОГРАФИ ВЛАДИМИР КАРИЋ И ПЕТАР
ШРЕПЛОВИЋ О ТЕРИТОРИЈАЛНОМ
И ЕТНИЧКОМ ПОЛОЖ АЈ У
СРПСКОГ НАРОДА НА БАЛК АНУ........................

31-51

ЛЕКЦИЈЕ ИЗ КАТИЊСКЕ ШУМЕ
– НЕ САМО ЗА СРБЕ..................................................

53-89

СРБИЈА ИЗМЕЂУ ВЕЛИКИХ
СИЛА − ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У
ДЕЦЕНИЈАМА УОЧИ ВЕЛИКОГ РАТА..................

91-102

Бранко Надовеза

Рајко Буквић

Ратко Љубојевић

ТЕОРИЈСКЕ ТЕМЕ – ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА
Дејан М. Јовановић

ПОЛИТИЧК А МИСАО О НАСИЉУ
И ДРЖ АВИ У КЛАСИЧНОМ СОЦИЈАЛИЗМУ..... 105-122

Ксенија Марковић, Андријана Јовановић

НОВИ ПРИСТУПИ МАЊИНСКОМ ПИТАЊУ:
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА И НАЦИОНАЛНЕ
МАЊИНЕ – СЛУЧАЈ СРБИЈА.................................. 123-150

Дарио О. Кршић

УТИЦАЈ ОСЕЋ АЊА СТРАХ А
НА НАСИЛНО ПОНАШАЊЕ СУБЈЕКАТА
МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА...................................

151-178

у

САДРЖАЈ

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ
– ТЕМЕ ВЕЛИКОГ РАТА
Марија Ђорић

ТЕРОР БУГАРСКИХ ОКУПАТОРА
У ВРАЊСКОМ КРАЈ У
ЗА ВРЕМЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА...................... 181-200

Адријана Грмуша

СРПСКО ДРУШТВО ЦРВЕНОГ
КРСТА У РАТОВИМА ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ СРБИЈЕ
ОД 1876. ДО 1918. ГОДИНЕ....................................... 201-217

Војин Д. Калинић

ЗАДАРСКА РЕЗОЛУЦИЈА........................................ 219-233

ЕКОНОМИЈА
– КРИТИКА НЕОЛИБЕРАЛИЗМА
Крунислав Совтић, Далибор Милетић

НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ И МОНЕТАРИЗАМ
КАО ОСНОВА АНТИРАЗВОЈНЕ
ДЕФЛАТОРНЕ МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ............ 237-269

Саша Перић

ПОЛОЖ АЈ РАДНИК А У ДОБА
НЕОЛИБЕРАЛНЕ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ..................... 271-291

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ
Мирослав Ивановић

СТО ГОДИНА ОД ПОЧЕТКА
ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА.......................................... 295-302

Никола Марковић

НОМОС ЗЕМЉЕ.......................................................... 303-313

CONTENTS
This Issue’s Theme:
Ivana Vasiljevic

VUK KARADZIC, NATIONAL IDENTITY
AND CONTEMPORARY PROBLEMS
OF EDUCATION IN SERBIA......................................

9-30

GEOGRAPHERS VLADIMIR KAR IC
AND PETAR SREPLOVIC ABOUT THE SERBIAN
GEOGRAPHIC AND ETH NIC SPACE
IN THE BALK ANS......................................................

31-51

LESSONS FROM KATYN WOODS
– NOT ONLY FOR SERBS..........................................

53-89

SERBIA BETWEEN GREAT POWERS
− POLITICAL CONDITIONS ON THE EVE
OF THE GREAT WAR.................................................

91-102

Branko Nadoveza

Rajko Buk vić

Ratko Ljubojevic

Dejan M. Jovanovic

THE POLITICAL THOUGHT ABOUT VIOLENCE
AND STATE IN CLASSIC SOCIALISM.................... 105-122

Ksenija Markovic, Andrijana Jovanovic

NEW APPROACHES TO THE MINOR ITY
QUESTION: DECENTRALIZATION AND
ETH NIC MINOR ITIES - THE CASE OF SERBIA.... 123-150

Dario Krsic

THE ЕFFECT OF THE EMOTION OF FEAR
ON VIOLENT BEHAVIOUR
IN INTERNATIONAL RELATIONS..........................

151-178

САДРЖАЈ

Marija Djoric

THE TERROR OF BULGAR IAN OCCUPIERS
IN THE VRANJE DISTRICT DURING
THE FIRST WORLD WAR.......................................... 181-200

Adrijana Grmusa

SERBIAN RED CROSS SOCIETY IN SERBIA’S
LIBER ATION WARS FROM 1876 UNTIL 1918.........

Vojin D.Kalinic

201-217

THE ZADAR RESOLUTION...................................... 219-233

Krunoslav Sovtic, Dalibor Miletic

NEOLIBER ALISM AND MONETAR ISM
AS THE BASIS OF ANTI-DEVELOPMENTAL
DELATIONARY MONETARY POLICY..................... 237-269

Sasa Peric

THE POSITION OF WORK ERS IN THE ERA
OF NEOLIBER AL GLOBALIZATION....................... 271-291

REVIEWS
Miroslav Ivanovic

ONE HUNDRED YEARS SINCE
THE BEGINNING OF WORLD WAR 1..................... 295-302

Nikola Markovic

THE NOMOS OF THE EARTH................................... 303-313

ПОЛИТИЧКА ТРАДИЦИЈА
– ПОГЛЕД У ПРОШЛОСТ
Ивана Васиљевић
ВУК КАРАЏИЋ, НАЦИОНАЛНИ
ИДЕНТИТЕТ И САВРЕМЕНИ
ПРОБЛЕМИ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ..............
Бранко Надовеза
ГЕОГРАФИ ВЛАДИМИР КАРИЋ И ПЕТАР
ШРЕПЛОВИЋ О ТЕРИТОРИЈАЛНОМ
И ЕТНИЧКОМ ПОЛОЖАЈУ
СРПСКОГ НАРОДА НА БАЛКАНУ.....................
Рајко Буквић
ЛЕКЦИЈЕ ИЗ КАТИЊСКЕ ШУМЕ
– НЕ САМО ЗА СРБЕ................................................
Ратко Љубојевић
СРБИЈА ИЗМЕЂУ ВЕЛИКИХ
СИЛА − ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У
ДЕЦЕНИЈАМА УОЧИ ВЕЛИКОГ РАТА..............

9-30

31-51
53-89

91-102

7

УДК 821.163.41.09 Kara
džić V. S.:[323.1+37(497.11)

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST
Година XI, vol. 23
Број 2/2015.
стр. 9-30

Оригинални
нау чни рад

Ивана Васиљевић*

ВУК КАРАЏИЋ, НАЦИОН АЛНИ
ИДЕНТИТЕТ И САВРЕМЕНИ
ПРОБЛЕМИ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈ И                   
Сажетак
У раду се говори о значају који национални идентитет
има у току процеса глобализације, чији су утицаји на обра
зовни систем и поимање националног идентитета више
струки. Смисао рада је да се препознају и сагледају изазови,
предности и мане транзиције у образовању, али и последице
тог процеса на очување националног идентитета. Рад се са
стоји из три дела. У првом делу рада теоријски се обрађујy
савремени проблеми образовања у Србији, процес глобализа
ције као и њен утицај на процес образовања у Србији. У дру
гом делу се анализирају (не)могућности очувања националног
идентитета кроз процес образовања. Док је трећи део рада
посвећен Вуку Стефановићу Караџићу и његовом доприносу
у изградњи српског националног идентитета. Овај рад има
за циљ да укаже на потребу за чувањем од заборава дела
националних ствараоца кроз образовање, јер тиме чувамо
национални идентитет током процеса транзиције узроко
ване глобализацијом. Вук Стефановић Караџић показао је да
традиција и обичаји најбоље илуструју духовни развој једног
народа. Отуда је посебна пажња посвећена доприносу Вука
Стефановића Караџића, који се залагао за oчување нацио
налног идентитета и модернизацију као јединство између
старог и новог.
*

Ивана Васиљевић, докторант, Фак ултет политичк их нау ка, Универзитет у
Беог рад у.
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Кључне речи: образовање, глобализација, транзиција, наци
онални идентитет, Вук Стефановић Караџић.
Процес глобализације изнедрио је многе потребе за
променама, прилагођавањем и изазовима у свакодневном
животу, како на нивоу појединца, тако и на нивоу друштва,
државе, нације, институција и др. Идентитет био он лични
(индивидуа лни) или колективни (групни) подразумева раз
вијање сопственог/колективног погледа на свет и формирање
односа појединца/групе према друштву. Национални иденти
тет је колективни групни идентитет, који подразумева неко
лико компоненти. Отуда Смит1 указује на вишедимензионал
ност националног идентитета и наводи његове компоненте:
етничка, културна, територијална, економска и правно-по
литичка. Али, ове компоненте националног идентитета нису
непроменљиве категорије. Оне су у сталном додиру са окру
жењем (припадницима других националних идентитета). То
ком процеса глобализације ти контакти су интензивирани.
Самим тиме су и изазови очувања сопственог националног
идентитета већи. Отуда је функција националног идентитета
у савременом друштву како Цветковић2 наводи: „укорењива
ње“ модерног индивидуума у новоформирану заједницу (на
ција), изналажење емоционалних садржаја и културног окви
ра за политичко деловање и егзистенцијалну утеху у свету
који је поништио или радикално преобразио традиционалне
облике друштвености, тј. метафизичке утемељене начине ор
ганизације личног и колективног постојања.“ У доба кризе
идентитета нација нуди извесни смисао и уводи ред у ин
дивидуа лном и колективном бивствовању. „Због тога нацио
нални идентитет остаје кључна егзистенцијална и политич
ка одредница за разумевање савременог света и међусобног
односа појединца и друштвених група у њему.“3 Имајући у
виду да национални идентитет обавља разне функције спо
љашње (територијална, економска и правно-политичка ди
мензија) и унутрашње (етничка и културна димензија), од ве
1
2

3
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Антони Смит, Национални идентитет, Библиотека XX век, Београд, 1998.
Владимир Н. Цветковић, „Национални идентитет и (ре)конструкција инсти
туција у Србији (идеологије, образовање и медији)“, Филозофија и друштво,
Институт друштвених наука, Центар за филозофију и друштвену теорију, Бе
оград, бр.19/2001, стр. 52.
Владимир Цветковић, исто, стр. 55.
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ликог значаја је његов развој. Међутим, за изградњу не само
националног, већ и за било коју другу групну идентификаци
ју нужно је постојање медија (школство, штампа, телевизија
итд.) који ће пренети заједничку „идеологију“.4
Основна теза рада јесте да образовање има једну од
кључних улога у очувању националног идентитета које је
отежано, али нужно у току процеса глобализације. Намеће
се питање како у савременом свету у коме не бити глобали
зован значи исто што и бити искључен из света,5 прихвати
ти конструктивно глобалне промене и сачувати своју специ
фичност, национални идентитет? Отуда је проистек ла друга
теза овог рада, која се намеће као одговор.  Чувањем од забо
рава мисли и дела националних ствараоца кроз образовање
доприносимо очувању националног идентитета. На тај на
чин је могућа конструкција и развој националног идентите
та у складу са савременим глобалним изазовима уз очување
националне специфичности. На примеру Вука Стефановића
Караџића, покушали смо да прикажемо да су дела национал
них стваралаца важан део образовања, јер помажу очување
националног идентитета.
У првом делу рада теоријски се обрађују савремени
проблеми образовања у Србији, суштина процеса глобали
зације и њен утицај на процес образовања у Србији. У дру
гом делу се анализирају криза националног идентитета, (не)
могућности његовог очувања кроз процес образовања. Док
је трећи део рада посвећен Вуку Стефановићу Караџићу и
његовој улози у изградњи српског националног идентитета.
За истраживање ове теме комбиновано је неколико ме
тода истраживања (хипотетичко-дедуктивни метод и анали
за садржаја). Може се рећи да је основни метод истражива
ња анализа садржаја, односно литературе како стране, тако
и домаће. Литература која је коришћена се може поделити
на: литературу која се бави углавном дефинисањем појмова
националног идентитета, транзиције образовања, глобализа
ције и доприноса Вука Караџића, али и она која се бави ана
4
5

Жан-Клод Руан
 о-Борбалан, “Изградња идентитета”, у: Идентитет(и): поје
динац, група, друштво (приредили Катрин Халперн, Жан-Клод Руано-Борба
лан), Клио, Београд, 2009, стр. 11.
Постоје и тезе да је свет у толикој мери глобализован да нема оних који су
искључени из процеса глобализације, јер су ако не директно онда индиректно
укључени у овај процес.
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лизом појединих обележја образовног система у Србији, као
и резултати појединих истраживања. Садашњица је под ути
цајем процеса глобализације који оставља трага на све сфере
друштвеног живота, у овом случају на образовање. Образов
ни систем Србије суочава се са проблемом како да се задово
ље глобални образовни стандарди, уз истовремено очување
националног идентитета и образовања. Стога је научни циљ
овог рада да укаже на актуелност овог проблема, како би се
научним доприносом и отвореном дискусијом пронашло нај
оптималније решење. Дакле, смисао рада је да прикаже да
Србија може да сачува свој национални идентитет и негује
га кроз образовање и традицију, а да се истовремено модер
низује и прихвата захтеве савременог окружења.

1.Савремени проблеми образовања у Србији
глобализација и процес образовања
Процес глобализације прожима све поре друштвеног
живота. Овај период транзиције није захватио „само неко
лико заосталих земаља које треба да ухвате прикључак са
духом глобализације, већ је посреди транзиција у којој је чи
тав капиталистички светски систем био трансформисан у
нешто друго“.6 О самом појму и карактеру глобализације по
стоје теоријски и идеолошки спорови какав је глобализаци
ја процес.7 Једни глобализацију виде као историјски нужан
процес,8 други га виде као пројекат доминације Запада, аме
риканизацију, трећи као деструктиван процес.9 Различита су
мишљења аутора о глобализацији. Отуда Yeates10 примећу
6

Имануел Волерстин, „Глобализација или период транзиције? Поглед на дуго
рочно кретање светског система» у: Глобализација - мит или стварност (при
редио Владимир Вулетић), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,
2003, стр. 92.
7 David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt, Perraton Jonathan, Global Tran
sformations: politics, economics and culture, Polity Press, Cambridge, 1999.
8 Thomas L. Friedman, The Lexus and the Olive Tree, Understanding globalisation,
Internet, http://www.thomaslfriedman.com/bookshelf/the-lexus-and-the-olive-tree,
03/01/2015.
9 Mauro F. Guillen, “Is Globalization Civilizing, Destructive or Feeb le? A Critique
of Five Key Debates in the Social Science Literature”, Annual Review of Sociology,
California, vol. 27/2001, pp. 235-260.
10 Nicola Yeates, “Globalization and Social Policy. From Global Neoliberal Hege
mony to Global Political Pluralism”, Internet, http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/
moon/Social-Welfare/69.pdf, 05/01/2015.
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је да једни виде глобализацију као решење за већину соци
јалних проблема, док је други сматрају примарним узроком
многих социјалних проблема (сиромаштво11, незапосленост
и миграције12, пренасељавање градова одласком са села, упо
треба дроге, ризичност друштва13, територијално искључење
појединих из напретка,14 разарање породице,15 криминал, тр
говина сексом, радном снагом итд.). Управо зато што је гло
бализација динамичан процес, постоје дијаметрално супрот
на мишљења о њој.
Процес глобализације има несумњиво неоспоран ути
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 и Торес,16 Мејсон17, Епл, Kенвеј,
Синг18, Maрковић19, Савићевић20 и др. Усвајањем Сорбонске
декларације (1998), затим и Болоњске дек ларације (1999) про
цес глобализације образовања је добио на интензитету и
ширини. Промене у образовном систему најбоље приказује
прихватање и имплементирање Болоњског процеса у већини
Европских земаља. О самом Болоњском процесу мишљења
аутора су различита. За неке Болоњски процес јесте механи
зам усаглашавања образовних система у највећем броју међу
11 Cindi Katz, Growing up global: economic restructuring and children’s everyday
lives, University of Minnesota Press, Minneap olis, 2004.
12 Rachel Silvey, „Development and geography: anxious times, anemic geographies
and migration“, Progress in Human Geography, 33(4), 2009, pp. 507–515.
13 Ulrich Beck, Risk society : towards a new modernity, Sage Publications, London,
1997.
14 Manuel Castells, End of Millenium, Information Age. Economy, Society and Cultu
re, Blackwell Publishers, Oxford, 1998, vol.III.
15 Анђелка Милић, Социологија породице: критика и изазови, Чигоја штампа,
Београд, 2001; Bahira Sherif Trask, Globalization and Family: Accelerated Syste
mic Soccial Change, Springer, New York, 2010.
16 Nicholas C. Burbules, Carlos Alberto Torres, Globalization and Education, Rou
tludge, New York, 2000.
17 Robin Mason, Globalising education, trends and applications, Routledge, London,
1998.
18 Michael W. Apple, Jane Kenway, Michael Singh, Globalizing Education, Peter
Lang, New York, 2005.
19 Данило Ж. Марковић, Глобализација и образовање, Просветни преглед, Учи
тељски факултет, Београд, 1999.
20 Душан М. Савићевић, Социо-филозофски основи Болоњске декларације, Пе
дагошка стварност, 2007, вол. 53, бр. 7-8, стр. 565-586.
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Европским државама, односно вид унапређивања образовног
система и успостављања универзалног стандарда. Док је за
друге тржишна реформа система образовања и ништа више.
Како би се Србија уклопила у своје окружење и околно
сти савременог окружења, нарочито Европској унији потре
бан јој је квалитетан развој образовног система у складу са
системима образовања на европским просторима. У проте
клом периоду било је двадесетак реформи система образова
ња у Србији, међутим те реформе су биле парцијалне, углав
ном су се односиле на поједине сегменте система образова
ња (планове, програме и уџбенике), никада се нису односиле
на образовни систем у целини. Влада Србије је 2012. године
усвојила Стратегију развоја образовања у Србији до 2020. го
дине (у даљем тексту: Стратегија21), као вид модернизаци
је која се ослања на образовање становништва. У поменутој
Стратегији22, као кључне карактеристике образовања у Срби
ји наведене су: „1. економско сиромаштво (немогућност шко
ловања деце - због издатака за образовање многе породице у
Србији су се жртвовале да би обезбедиле деци школовање;
често и изван земље), 2. углед који је образовање у Србији
уживало (учитељи и професори су били, све до сасвим нових
времена, веома уважавани), 3. у одређеним периодима српска
држава је веома смислено образовала младе људе на врхун
ским европским универзитетима с циљем да то што су тамо
научили пренесу другима по повратку у земљу. Током окрут
них ратовања и веома сиромашних ратних година систем
образовања је настављао да обавља свој национални задатак.
Озбиљан национални подухват ка општем описмењавању и
подизању образованости у земљи, уз све идеолошко-манипу
лативне мотиве, био је и израз националне опредељености за
подизање општег образовног нивоа становништва.“
Садашњицу одликује криза српског идентитета и све
већи број младих образованих људи у Србији има негативан
став према својој земљи. Резултати истраживања ставова бе
оградских средњошколаца и студената које је спровео Ми
21 Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године, Влада Републике Ср
бије Министарство просвете и науке, Службени гласник Републике Србије, бр.
107/12.
22 Стратегија, исто, стр. 5.
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хаиловић23 показују   да су млади незадовољни   друштвом,  
не  прихватају  идеолошки  доминантне друштвене  вредно
сти  (национализам...), окренути  себи  и  својој  приватно
сти,  спремни да  напусте своју земљу. Такође се све већи број
младих опредељује за одлазак из земље. Међутим како исти
че Бобић24, чињеница је да је емиграција  младих из Србије
(нарочито високообразованих) део једног ширег бурног  де
мографског  развоја  у  државама Централне и Источне Евро
пе на крају двадесетог века. О „одливу  мозгова“ из Србије
почетком 90-их година двадесетог века постоје разне проце
не. Болчић25 процењује да је око тридесет  хиљада  младих  
са  факултетским  дипломама  тада  напустило  Србију. На  
основу емпиријских  показатеља,  Гречић26 даје сличну про
цену да је у периоду  блокиране  трансформације (1990-2000.
године)  око  73  хиљада  особа  напустило  земљу,  од  којих  
је  преко 17  хиљада имало  факултетску  диплому. Ипак, овај
истраживач процењује да је у поменутом периоду реа лан  
број универзитетски  образованих  емиграната  из  Србије  и  
Црне  Горе  износио преко 30 хиљада људи. Како примећује
Суботић „проблем је што се Србима стално намеће осећај
колективне кривице, док се злочини према нама стално ни
подаштавају или негирају.“27 Притисак страних медија, као и
непотпуни садржаји школских уџбеника, доприносе слабље
њу патриотизма и српског идентитета. Такође, „српски ђаци
у основним и средњим школама више се о сопственој држави
и нацији упознавају преко идеолошке матрице својих непри
јатеља : о „српском хегемонизму“ и „великосрпским тежња
ма“, него о светлим традицијама у историји свога народа.“28
23 Срећко Михаиловић, „Жртвована  генерација:  омладина  у  епицентру  нега
тивних  последица друштвене кризе“, Социологија, год. 36 (1994), бр. 3, стр.
316.
24 Мирјана Бобић, „Домаћинства  Србије  на  почетку  трећег  миленијума социодемографска анализа“, Социологија, год. 46 (2004), бр. 4, стр. 351.
25 Силвано Болчић, „Измењена  сфера  рада“, у:  Друштвене промене и свако
дневни живот: Србија почетком деведесетих (прир. Силвано Болчић), Ин
ститут за социолошка истраживања Филозофског факултета, Београд, 1995,
стр. 96.
26 Vladimir Grečić, “The Role of Migrant Professionals in the Process of Transition in
Yugoslavia”, Međunarodni problemi, 2002, Vol. 54, No. 3, p. 257.
27 Момчило Суботић, „Српски национални идентитет: историјски и савремени
изазови“, Политичка ревија, 2011, вол. 29, бр. 3, стр. 27.
28 Момчило Суботић, исто, стр. 25.
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Поводом школства у Србији Недељковић29 додаје да „треба
вратити српски дух у школу и да треба реформисати шко
лу, као и цео систем васпитања од дна до врха, уклонити из
школских програма преостале фалсификате и попунити опа
сне празнине у васпитању и знањима.“ У Стратегији се као
кључни проблеми и недостаци савременог образовног систе
ма у Србији наводи да је: „систем образовања затворен у се
бе, одвојен од свог окружења, веома обликован комерцијал
ним интересима, изложен партијским утицајима, краткороч
но дотериван углавном с циљем да се сви интереси задовоље
без обзира на дугорочне последице таквог начина решавања
проблема, да постоји изражена супротстављеност кратко
рочних економских интереса на једној страни и развојне ми
сије образовања на другој. Напетости које карактеришу ову
супротстављеност су једна од највећих препрека за даљи ва
љани развој система образовања. Све у свему, сви су незадо
вољни текућим стањем система образовања у Републици Ср
бији а само мали број кључних актера је спреман за његове
промене.“30 У процесу транзиције образовања веома је важно
питање којим путем ће се развити традиционалне структуре
националних образовних система. Јер, сваки образовни си
стем се временом формира и надграђује у складу са исто
ријским, културним и институционалним специфичностима
националне државе. Процес глобализације изискује еволу
цију образовног система, имплементирање нових глобалних
вредности, стандарда у образовању. Свесни смо чињенице да
је то неизбежан процес и да постоје многи разлози (социјал
но-политички и економски) за подстицање транзиције и раз
воја у образовању. Међутим, многе земље (Бразил, Русија и
Кина) још увек показују неспремност и истичу потешкоће у
процесу транзиције њихових образовних система.
Наравно да транзиција у образовању има својих пред
ности, али и недостатака. Предности су то што образовање
постаје доступно људима широм света, без обзира на нацио
налност и економску развијеност земље. Усклађивање обра
29 Драган Недељковић, „ Српски духовни простор је у нама“, у: Српски духовни
простор, Зборник АНУРС, (прир. академик Милорад Екмечић), Бања Лука,
Српско Сарајево, 1999, стр. 205.
30 Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године, Влада Републике Ср
бије Министарство просвете и науке, Службени гласник Републике Србије, бр.
107/12.
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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
шћење времена и простора и финансија, јер се на тај начин
умањују трошкови путовања и смештаја студената. Међутим
поред свих предности које глобализација у образовању нуди,
постоје и недостаци. Растућа комерцијализација међународ
них форми образовања није регулисана образовним систе
мом у оквиру националних граница. То „доводи до мањка
вости:
-	 у правној регулативи
-	 студенти троше новац у иностранству, не у својој зе
мљи
-	 одлив мозгова, након образовања не доприносе раз
воју локалних капацитета“31
Као последица потрошачког друштва „образовање по
стаје роба“,32 при чему се губи смисао и квалитет образова
ња. Пораст интернационалних курсева и семинара, намеће
потребу за изналажење решења, како би се контролисао и
држао квалитет образовања на одређеном нивоу. Нека од
решења су: успостављање глобалних стандарда и контрола
не само од стране међународне комисије за признавање та
квих образовних институција и пројеката, него и контрола
од стране националних држава, боља заштита од сајбер кри
минала и строго санкционисање.  

2. Криза националног идентитета, (не)мо
гућности његовог очувања
кроз образовање
Појам нације и националног идентитета су сложени
друштвени феномени. „Нација у свом изворном значењу
значи заједницу људи истог порекла. Овако узета, нација се
31 Christopher Ziguras, „International trade in education services: governing the libe
ralization end regulation of private enterprise“, Globalizing Education (ur. Michael
W. Apple, Jane Kenway, Michael Singh), Peter Lang, New York, 2005.
32 Душан М. Савићевић, Социо-филозофски основи Болоњске декларације, Пе
дагошка стварност, 2007, вол. 53, бр. 7-8, стр. 565-586.
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поклапа са појмом племена и народа. Језик спада у кључну
одредницу нације. Поједностављено речено нација једнако
језик.“33 Радмило Маројевић34 такође пише о значају који има
ју српско национално писмо и језик, нарочито у доба када су
Срби били под притисцима и суочавали се са кризом иден
титета. Идентитет било индивидуа лни или колективни мо
же се стећи на различите начине социјализацијом, стицањем
знања, образовањем, испољавањем и неговањем свог тален
та и способности,   путем нагона (креативни и стваралачки
нагон) или пак рационалним односом према традицији, на
слеђу и припадању. Кроз национални идентитет појединац
проналази себе и своје „место“, односно открива своју кул
туру, сазнаје и памти ко смо били у прошлости, али и ко смо
у садашњости и садашњем окружењу. За разлику од других
врста идентитета, оно што је карактеристично за национал
ни идентитет јесте према наводима Шијаковића то што се
„сматра човеку датим по рођењу, ту нема слободе избора чак
и онда када се појединац налази просторно удаљен од главне
етничке групе. Кроз национални идентитет се тражи стал
но од појединца да открива своју културу, да сазнаје и пам
ти ко смо ми били у прошлости и у садашњем окружењу да
се самоспозна и самоодреди.“35 Овај дуготрајан процес који
подразумева трагање за националним ја није једноставан,
већ како Смит36 примећује подразумева и однос појединца
према њему, што остаје најзагонетнији елемент у току про
цеса. Имајући у виду да се сам идентитет испољава као део
емотивног и психолошког склопа појединца, самим тиме је
нераздвојан од очувања личног интегритета и сигурности,
и како Џенкинс37 примећује може да буде изузетно отпоран
на промену. Али, национални идентитет је под сталним при
33 Момчило Суботић, Идентитет и геополитичка стварност Срба, Институт
за политичке студије, Београд, 2012, стр. 13.
34 Радмило Маројевић, Ћирилица на раскршћу векова, Дечје новине, Горњи Ми
лановац, 1991, стр. 61.
35 Иван Шијаковић, „ Тероризам и проблем идентитета“, Социологија, 2002, вол.
XLIV, бр. 3, стр. 245.
36 Антони, Д. Смит, Национални идентитет, Библиотека XX век, Београд, 1998,
стр. 34.
37 Ричард, Џенкинс, Етницитет у новом кључу, Библиотека XX века, Београд,
2001, стр. 81.
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тиском савременог процеса глобализације што знатно може
довести до његовог слабљења. Како би се ближе објаснила
ситуација, неопходно је сагледати шире тренутну ситуацију.
Живот у садашњици се одвија између два паралелна
света глобалног и локалног, који су све тешње испреплетани
и међузависни. „Локални хоризонти“ се бескрајно проширу
ју, врши се хомогенизација укуса, забаве и хране, као и жи
вотних стилова.“38 Свакодневно смо под утицајем светских
дешавања, који готово неприметно обликују културни иден
титет. Како Томлисон примећује космополитска култура до
води до осећања припадности и отворености према свету.39
Формира се идентитет грађанина света, који не поништава
национално осећање, јер људи се могу истовремено осећа
ти и као припадници једне нације, региона и света. Глобали
зација ствара сложеније друштвене односе, нове конекције
и интеграције економије и културе у светски систем.40 Да
кле, целокупан процес глобализације је турбулентан, а њени
ефекти прожимају свакодневницу. Нове IT (информацијске
технологије) повезују свет у глобалне мреже инструментал
ности. Та способност умрежавања постала је могућа захва
љујући важним открићима у телекомуникацијама и техно
логији рачунарског умрежавања. Људи свакодневно бораве
на интернету, у сајбер простору. Њихов идентитет тада за
виси искључиво од тога како појединац себе представи по
моћу тастатуре (nick name-надимак). У таквим условима уз
подстицање форме хомогенизације везе са локалитетом би
вају ослабљене, што може довести до угрожавања културног
идентитета. Као негативне последице поједини аутори наво
де „културни империјализам“.41 Други виде то потискивање
и нестајање традиционалних култура, као наметање „запад
не културе“, односно као нови вид колонизације42 која је по
следица процеса глобализације.
38 Едгар Морен, Дух времена: есеј о масовној култури, Култура, Београд, 1967.
39 John Tomlinson, Globalisation and Culture, Cambridge, Polity Press, 1999.
40 Douglas Kellner, Globalizaton and the Postmodern Turn, Internet, http://www.gse
is.ucla.edu/faculty/kellner, 03/06/14, p. 9.
41 Ноам Чомски, Хегемонија или опстанак, Рубикон, Нови Сад, 2008.
42 Robin Mason, Globalising education, trends and applications, Routledge, London,
1998.
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На унутрашњој основи национални идентитет омогу
ћава према наводима Смита 43: 1) обезбеђивање друштвених
спона између припадника нације, које су садржане у 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
и јавним системима образовања; 3) одређивање и лоцирање
појединачних идентитета/ појединачних „ја“ кроз призму
националног идентитета. Дакле, од великог значаја је којим
путем ће се развити традиционалне структуре националних
образовних система. Традиција и обичаји као део културне
баштине имају важну улогу у очувању идентитета једног на
рода. Они су корен сваког народа, јер нуде знање које се пре
носи генерацијама. Настајали су да би задовољили различи
те људске потребе. Али, како се одређене потребе развијају
и мењају, тако се мењају и обичаји. Сведоци смо да су многи
стари обичаји превазиђени, односно заборављени током ду
гог временског периода. Међутим, данас у доба глобалних
притисака постоји све већа потреба да се обичаји сачувају и
прилагоде савременом (модерном) начину живота. Колико је
важно чување традиције и обичаја говори изрека „боље зе
мљу продати, него обичаје изгубити“. Иако се многе културе
преплићу и развијају под утицајем других културних обра
заца, ипак свака од њих задржава значајан део своје аутен
тичности. Духовни развој једног народа на најбољи начин се
разуме проучавањем обичаја и културне традиције.
Тренутно је актуелан рад Владе Србије прикључењу
Европској Унији. Како Суботић примећује „када је у питању
национални идентитет и приступање Европској Унији као
наднационалној политичкој заједници, која пледира за ства
рање једног ширег културног и државног идентитета, старе
европске-државе нације, иако су формално приступиле „по
родици европских народа“, прилично чврсто се држе своје
вековне државно-правне и националне традиције и иденти
тета. Уосталом, западноевропске државе: Француска, Немач
ка, Италија, Енглеска, Шпанија... засноване су на национал
43 Антони Смит, Национални идентитет, Библиотека XX век, Београд, 1998,
стр. 32-36.

20

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

стр. 9-30

ном принципу, њихов духовни простор и национални иден
титет поклапа се са националном државом. Овде је држава
формирала нацију што није случај са Србијом“44 Имајући у
виду да је језик тесно повезан са националним питањем ра
зумљиво је да је у време илирског покрета удар на идентитет
српског језика, био и удар на национални идентитет Срба.
Скорија криза националног идентитета извршена је кад је
проглашена државна самосталност Црнe Горe 2006. године.
Како Маројевић примећује „Срби су губили своје етничко
име и осећај припадности српској култури, српском нацио
налном писму и српској историји, али су задржавали свој је
зик.“45 Име Вука Караџића забележено је у историји управо
због интересовања и борбе за српски језик.
Неоспоран је допринос Вука С. Караџића у очувању на
ционалног идентитета имајући у виду да је Вукова ћирили
ца национално писмо српског народа. Његов начин рада нам
може послужити као одговор на савремену ситуацију, отуда
Калезић пише „Вук неће да преноси старо у ново, неће ни да
ствара ново без везе и односа са старим, него- ново да орган
ски израста из старога, да је одиста ново.“46 Дакле, Вук нам
даје пример за будућност „држећи везу старога које је про
шло али није пропало, и полазећи ка новоме које је још нео
стварено, Вук је држао њих близу једно другоме, и успоста
вљао, а не кидао континуитете. У томе је био потпуно реа
листичан, јер је схватао народ и његове нараштаје –и минуле
и долазеће- као једну живу органску цјелину, а не као мртву
механичку повезаност.“47 Да бисмо традицију сачували, нео
пходно је да се кроз процес образовања сачувају аутентич
на дела и допринос националних стваралаца. У супротном
временом можемо изгубити оно што нас одваја од других,
национални идентитет. Зато је наредно поглавље покушај да
се ослика величанствени допринос Вука Стефановића Кара
џића у очувању националног идентитета у нас Срба.
44 Момчило Суботић, Идентитет и геополитичка стварност Срба, Институт
за политичке студије, Београд, 2012, стр. 10.
45 Радмило Маројевић, Ћирилица на раскршћу векова, Дечје новине, Горњи Ми
лановац, 1991, стр. 120.
46 Димитрије М. Калезић, “Вук Караџић између старога и новога”, Друштвена
и политичка мисао Вука Караџића : зборник радова са научног скупа Српске
академије наук а и уметности (приредио Михајло Марковић), Завод за уџбе
нике, Београд, 2008, стр. 338.
47 Димитрије М. Калезић, исто, стр. 340.
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3. Вук Стефановић Караџић

У доба превирања и променама узрокованих процесом
глобализације, дела Вука Стефановића Караџића и других
великана српске науке су налик смерницама на путу тран
зиције образовања. Процес реформације образовања, као
и целокупан процес глобализације кривудав је, неизвесан,
захтева пажљиво увођење новина и прихватање глобалних
образовних стандарда. Али, усаглашавање образовних си
стема националних држава не сме да значи одрицање од тра
диционалног учења и националног идентитета.
Вук Стефановић Караџић (Тршић, 6. новембар 1787 –
Беч, 7. фебруар 1864.) - готово да нема оног ко у Србији није
чуо за његово име. Овај великан српске мисли прве половине
XIX века, „свестан колико је по један народ од великог поли
тичког значаја имање сопствене историје“48, оставио је огро
ман број података и сачувао далеку прошлост јуначких вре
мена за будуће нараштаје. Красиле су га велика љубав према
свом народу и традицији. Записао је велики број песама уз
које је одрастао о јунаштву Краљевића Марка, старца Вуја
дина и Милоша Обилића.
Допринос Вука Стефановића Караџића у научном по
гледу је непроцењив. „За Караџића се може рећи да је био
први стручни истраживач нашег друштва и да је први ко
ристио стручно-научну терминологију“.49 Његов допринос,
како Лукић примећује „тешко је сврстати у поједине науке,
због научне синтезе која је приметна у његовим радовима и
којој се тежи и данас. Својим радом је задирао у све области
националних друштвених наука: лингвистику, етнографију,
антропогеографију, историју и фолклористику. Све је то чи
нило део једне јединствене науке о српском народу, науке ко
ја је требала да дâ потпуну слику његовог стварног матери
јалног, друштвеног и државног живота, као и слику његовог
48 Драган Симеуновић, “Политичка мисао Вука Караџића”, Друштвена и поли
тичка мисао Вука Караџића : зборник радова са научног скупа Српске акаде
мије наука и уметности (приредио Михајло Марковић), Завод за уџбенике,
Београд, 2008, стр. 65.
49 Марко Атлагић, „Допринос Вука Стефановића Караџића помоћним историј
ским наукама“, Баштина, 2006, св. 20/2, стр. 373.
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духовног стваралаштва“.50 У проучавању појава свог времена
код Вука доминира метода посматрања и учествовања, али
се служио и одређеним истраживачким техникама: стати
стиком, анализом докумената, компарацијом, интервјуом и
др. Разумљиво, користио се статистиком и другом методоло
гијом у мери у којој је била развијена у његово доба.
Вук је „обавио посао који би данас тешко обавили це
ли институти“, даље Лукић примећује „и поред свих тешких
услова, и поред сталне оскудице у којој се налазио, ипак је
стално путовао и неуморно прикупљао грађу како би све
страно описао живот свога народа“.51 Управо због тога би се
и данашњи социолози и политиколози, могли учити од њега
како до податка треба доћи на лицу места, на „терену“, до
живети га и проверити лично. Вук Стефановић Караџић нам
даје пример да никада не одустанемо од своје традиције и
културе, јер то је оно што је део нашег идентитета. Иако је
велики део свог живота провео у иностранству, никада није
изгубио везу са својим народом и земљом.
Вук је један од твораца српске националне свести. У
својим делима (Српском рјечнику,52 Живот и обичаји народа
српскога,53 О друштву54, и др.)  пружа драгоцене информаци
је о српском народу, његовој историји и географији. Јасно је
видео правац кретања друштва и описао основне елементе
културе: језик, правопис, основне податке како материјал
не културе (опис насеља, становања, одевања, рада), тако и
духовне културе (описује обичаје и непосредно износи цело
купно духовно стваралаштво од песама до загонетки), подат
ке о саставу и распореду становништва, о историји стварања
нове националне државе, као и „анализу зачетака парламен
тарне власти у Србији.“55 Обраћао је посебну пажњу на борбу
50 Радомир Лукић, „Вук с гледишта социологије“, Реферати и саопштења / 17.
научни састанак слависта у Вукове дане [Међународни научни скуп Вук Ка
раџић и његово дело у свом времену и данас], Београд, 1991, стр.13-25.
51 Радомир Лукић, исто.
52 Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник, Просвета, Београд, 1818.
53 Вук Стефановић Караџић, Живот и обичаји народа српскога, Народна књига,
Београд, 2005[1867].
54 Вук Стефановић Караџић, О друштву/ Вук С. Караџић (избор и увод Цветко
Костић), Просвета, Београд, 1964.
55 Драган Симеуновић, “Политичка мисао Вука Караџића”, Друштвена и поли
тичка мисао Вука Караџића : зборник радова са научног скупа Српске акаде
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за власт, као и на политички конфликт. Дао је изванредну
анализу политичких прилика, процеса и појава у Србији тога
доба, такође и изванредну анализу успостављања слоја про
фесионалних политичких управљача у Србији. Уочио је кла
сну поделу међу хришћанским и турским становништвом у
српским крајевима. Дао је „основу за детаљније проучавање
односа религије и етничког идентитета. Показао је да је у том
тренутку верска припадност битно утицала на национално
опредељивање нашег народа.“56 Вук је такође описао улоге и
статусе одређених личности у друштвеној хијерархији: го
сподар, кмет, роб, поп, шегрт, хајдук, сточар, и други.57
„Особито је много социолошке грађе Вук оставио у сво
јим, често и узгредним забелешкама... Услед његовог оштрог
посматрачког дара за друштвене односе, јарко искрсава цела
једна примитивна сељачка средина, груба и сурова, неука и
сирова, опијена традицијом, али и самосвесна, полетна, рево
луционарна, смела, пријемчива за лепоту својих сопствених
творевина и своје несрећне и тешке историје. Добијају се ја
сне слике као да је Вук снимио филм живота свога народа“58
„Из Вуковог исцрпног описа настанка и рада Совјета види се
да је он сматрао да власт у Србији треба демократизовати и
да је Совјет, и поред тога што није доносио поделу власти на
законодавну, извршну и судску, већ оличавао све три зајед
но, био прави и у том тренутку једини, могући инструмент
политичке модернизације и демократизације, у исти мах и
централизоване, али услед честе самовоље старешина, и раз
уђене устаничке власти“59 Даље, Вук је као разлог због кога
млади Срби напуштају земљу и одлазе да живе у иностран

56
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59
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ству видео тадашњу политичку и економску неу ређеност и
нестабилност Србије. Ко што видимо, Вуково дело не заста
рева, обзиром да у његовом раду можемо пронаћи смернице
за будуће нараштаје. „Свој патриотизам и жељу за стабилиза
цијом Србије путем њене политичке и сваке друге модерни
зације испољава на крају свог знаменитог писма - спомени
ка његовој политичкој храбрости, када испољава наду да би
тиме Србија „постала налик на Европејску државицу свога
реда“ у којој „тамошњи синови не би желели, ту живећи, да
буду подајници други држава“.60
Вук Стефановић Караџић је како Лукић истиче „пу
ним ведром захитао из непосредног извора у коме је и сам
учествовао и причао, причао као и сваки слепи гусар“61 То
што је Вук С. Караџић оставио за собом је „истина о нашем
патријархалном друштву“, и како Костић даље примећује
„због тога сваки онај којему је стало да упозна то друштво
и његове токове треба да упозна и моћни Вуков допринос“ 62
Вук Стефановић Караџић и његова безкомпромисна борба за
истином треба да служи за пример, не само онима који желе
да се баве науком, него и нашим наследницима. Јер, прихва
тање глобалних друштвених стандарда, без помена на тра
дицију и националну културу, може довести до заборава и
губитка националног идентитета. Промене у образовном си
стему су неминовне, имајући у виду дешавања на светској
сцени. Јер, процес глобализације је немогуће избећи. Важно
је да уведене промене доприносе развоју образовног система,
уз очување културних специфичности, наших националних
стваралаца и њихових дела. Вук Стефановић Караџић, као и
остали наши плодоносни мислиоци могу нас мотивисати то
ком процеса транзиције образовањa и њихова дела могу нам
послужити као „путокази у будућност“63. Јер, иако је много
60 Драган Симеуновић, исто, стр. 71.
61 Радомир Лукић, „Вук с гледишта социологије“, Реферати и саопштења / 17.
научни састанак слависта у Вукове дане [Међународни научни скуп Вук Ка
раџић и његово дело у свом времену и данас], Београд, 1991, стр.14.
62 Цветко Костић, „Вук Караџић и социологија“, Анали Филолошког факултета.
Караџићев зборник, БИГЗ, Београд, 1966, св. 5, стр. 287.
63 “Путокази у будућност” Ову кованицу срећемо у: Димитрије М. Калезић,
“Вук Караџић између старога и новога”, Друштвена и политичка мисао Вука
Караџића : зборник радова са научног скупа Српске академије наука и умет
ности (приредио Михајло Марковић), Завод за уџбенике, Београд, 2008, стр.
339.
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путовао и сакупио знања, Вук никада није одустао од тра
диције и обичаја свог народа. „Као на жеравици или ваги,
он стоји, гледа напријед и одмјерава правце, али интензивно
држи у пажњи садржаје прошлости и схвата их као живе да
маре за кретање напријед. Он није хтио назад, јер би то било
узалудно враћање у минуло; он је хтио напријед, али не по
сваку цијену и кидајући везе, особито органске и узрочне,
са минулим нараштајима, садржајима, традицијом. У самој
ствари, тежиште Вукова интересовања је било на успоста
вљању, држању и даљем неговању континуитета или пре
јемства, а то је оно што су стари Латини именовали изразом
(successio) или у новолатинском continuatio. У питању је онај
тајанствени флуид који гарантује идентитет, и лични-поје
динца, и колективни- народ као цјелине“64 Дакле, образовањe
треба да споји традиционално и глобално у себи, у мери у
којој једно друго не угрожавају. Тако да се не преноси старо
у ново, нити да се ствара ново без везе и односа са старим,
него да ново заиста израста органски из старога. На тај на
чин је кроз образовање, чувањем национ
 алног наслеђа од за
борава и потискивања глобалним садржајима уз неминовно
истовремено усвајање новина, могуће очување националног
идентитета.
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Ivana Vasiljevic
VUK KARADZIC, NATIONAL IDENTITY
AND CONTEMPORARY PROBLEMS OF
EDUCATION IN SERBIA
Resume
This paper discussеs the importance of national identity
during the globalization, whose impacts on the education system
and national identity are multiple. The sense of this paper is to
identify and review the challenges, advantages and disadvanta
ges of transition in education, but also the consequences of this
process in preserving national identity. Text is composed of three
parts. First part deals with the theoretical essence of globaliza
tion and its impact on the educational process. In the second part
of this paper (im)possibility of maintaining national identity will
be analyzed. While the third part deals with contribution of Vuk
Stefanovic Karadzic in preservation of Serbian national identity.
The purpose of this paper is to show that we need to store works
of national creators from oblivion through education, because so
we keep national identity during the transition process caused
by globalization. Vuk Stefanovic Karadzic showed that tradition
and customs illustrate spiritual development of the nation. Hence,
special attention was devoted to the contribution of Vuk Stefano
vic Karadzic, who advocated for safeguarding national identity,
and modernisation as unity between the old and the new. There
fore, during transition of education revitalized tradition and he
ritage authors becomes one of the most important tasks in edu
cation. Having that in mind we can keep our heritage and also
accept global education trends.
Keywords: education, globalization, transition, national identity,
Vuk Stefanovic Karadzic.
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ГЕОГРАФИ ВЛАДИМИР КАРИЋ
И ПЕТАР ШРЕП ЛОВИЋ
О ТЕРИТОРИЈАЛНОМ
И ЕТНИЧКОМ ПОЛОЖ АЈ У
СРПСКОГ НАРОД А НА БАЛК АНУ
Сажетак
Владимир Карић је био познати географ, научни, кул
турни и национални радник српског народа друге половине
19. века. Његово дело „Српске земље“ постало је једно од пр
вих капиталних дела који описује државотворно, привредно
и културно стање српског народа на Балкану. Петар Шре
пловић је за српски етнички простор имао сличне ставове
као и В. Карић. Обојица су се залагала за уједињење српског
народа.
Кључне речи: Владимир Карић, Петар Шрепловић, српски
народ, српске земље, Балкан, Краљевина Србија.
Географи Владимир Карић и Петар Шрепловић спадају
у највеће српске географе 19. и почетком 20. века, они су, на
неки начин, претече Јована Цвијића.
Владимир Карић спада у првог великог српског геогра
фа, изузетног научника и националног радника.
“КАРИЋ ВЛАДИМИР, професор гимназије (2/11 1848,
Светлић, крагујевачки округ — 27/12 1893, Грис, Тирол).
Основну школу учио је у Крагујевцу, гимназију у Крагујев
*
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цу, Шапцу и Београду, права у Београду. Чиновничку службу
почео је у пролеће 1870, као писар у пожаревачком начелству,
али ју је брзо променио, и августа исте године постао је су
плент у шабачкој полугимназији. 1873 Карић је постављен за
професора полугимназије у Пожаревцу, 1879 у Шапцу, 1881
у Београду. Одатле је прешао за чиновника Министарства
Иностраних Дела. Био је генерални консул у Скопљу, где је
националне задатке изводио најсавесније, а рад на буђењу и
ширењу српске мисли био му је врло успешан. Августа 1892.
постављен је понова за професора друге београдске гимнази
је, а мало доцније је, због болести, пенсионисан.
Карић је од свршеног правника брзо постао у својој
струци најодличнији професор средње школе, а у току вре
мена солидан сарадник на географској књижевности, наро
чито као писац уџбеника, који су својом ваљаношћу продр
ли у све школе Краљевине Србије. Стручни радови Карића
су: Земљопис за ниже разреде средњих школа, Школовање
у Србији, и његови резултати (о томе је Карић још два пута
писао, као одговор на критику Др. М. Јовановића), Земљопис
за гимназије, Мали земљопис за основне школе у отоманској
царевини. Највеће Карићево дело је: Србија. Оно се одликује
распоредом грађе, јасноћом стила и проницљивошћу. Ту су
прикупљени и научно сређени сви подаци, којих је до тада
било у нашој књижевности.
У последњим годинама Кaрић. је писао у разним листо
вима и политичко-географске чланке, које је делом потписи
вао својим презименом, делом под псеудонимом Црнојевић.
Ту спадају: Цариград, Света Гора, Солун. Путничка цртица
с белешкама о народној пропаганди на истоку; Тројовање и
класичарска најезда; Србија и Балкански савез. Последња је,
по методи, најбоља од политичких расправа у дотадашњој
нашој књижевности.
Карић је завештао Заводу Велике Школе 3.000 динара
у готовом новцу, своје списе и право на њихово прештампа
вање, као и доста својих штампаних дела, са жељом, да се
приход од његове заоставштине даје на име помоћи за гео
графско испитивање Српских земаља и Балканског Полуо
стрва..”1
1
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Главница тога завештања износи 20.000 динара, којима
рукује управник Географског института.
Осим научних радова, В. Карић је писао уџбенике, пу
тописе, публицистичке радове.
За свог кратког живота В. Карић је имао бурну живот
ну биографију и обимну библиографију.
„Као наставник Карић се сав посвећује Географији, у
коју толико улази да формира и своје погледе на извесна пи
тања, сасвим у духу тадашњих модерних схватања. Он ради
на Географији и научно, а нарочито на обради уџбеника. По
ред тога, он је и одличан наставник Географије. У првом делу
своје аутобиографије Јован Цвијић га овако описује као на
ставника: „Од осталих наставника на ме је утицао Владимир
Карић који је, већ болестан од плућа, био намргођен и ћута
ли- ца, али оштре памети, и могао је у моментима постати ре
чит и пасиониран. Тада је он почео радити на уџбеницима за
Географију, и те прве скице је диктирао ђацима. То су били
нацрти чија је грађа била неравномерно распоређена, и у ко
начној вредности и значају географије, која се сада израђује
на новим основама. Мисли да треба да се упишем на Велику
Школу и после извесног времена бићу послан на страну, и
он ће се старати, и моћи ћу задовољити своје праве научне
тежње. Све што има научних књига ставља ми на располо
жење. Наш разговор, шетајући, врло је дуго трајао, и тада,
више но икад, осетио сам у Карићу човека, који високо цени
мисао и науку.” Своје прво веће дело (Географска испитива
ња у области Кучаја у Источној Србији) Цвијић посвећује Ка
рићу, своме учитељу у Географији („Својем првом учитељу у
Географији Господину Владимиру Карићу конзулу у Скопљу
посвећује овај рад, Писац”.)”
После премештаја у Београд Карић ускоро прелази у
Министарство Иностраних Дела, а после извесног времена
одлази за конзула у Скопље. И на овом положају он делу
је успешно и упућује наш национални рад у неослобођеним
крајевима новим путевима.
Због неслагања са ондашњим људима који воде спољну
политику, враћа се Карић 1892. године опет за професора у
Београду. Али већ 1893. због слабог здравља добија пензију.
Исте године одлази на лечење у санаторијум у Грису у Тиро
лу, где је и умро 27. децембра.” Највећи српски географ Јо
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ван Цвијић га је изузетно ценио. О његовој личности и њего
вом географском раду је написао следеће: Карић је био човек
праве вере, истинитог уверења, који оно мало свога трошног
тела није штедео, који се у сваки посао сав залагао; радећи
збиља је сагоревао самога себе.
Такве интензивне и критичне природе су собом неза
довољне, саме себе сецирају, спонтано се исправљају и уса
вршавају. То су људи од прогреса, који сами на себе изводе
прогрес — права руда у људском друштву. И ко год је боље
познавао пок. Карића он се само могао дивити оном трајном,
непрестаном личном напретку и усавршавању, који се на ње
му опажао.
Такви људи могу чинити само ситних погрешака, које
су више конституционалне, не погрешке њиховог трезвеног
духа. Они су по својој природи чиста истина, у њих нема ни
чега извештаченога и фаличнога, зато се буне, у њима уски
пи, кад наиђу на неискреност или слабост, која се плете где
јој место није, и тада могу претерати и сувише претерати.
Интензивна природа, која себе не штеди, не мази ни друге,
не стрепи од судара и зато је велики део радне снаге и крат
ког живота улагао у борбу.
И само се својом здравом свешћу и оваквим особинама
духа пок. Карић могао уврстити у ред оно неколико самони
клих и сам уких талената који су били од тако велике кори
сти српском народу.
Од правника – пок. Карић је свршио права на нашој Ве
ликој Школи - постаје у својој струци најодличнији профе
сор средње школе. И за наставни посао, као и за своју струку,
Карић се сам формирао.
Као професор шабачке полугимназије почео је радити
на географској књижевности. То је већ само по себи довољан
знак велике духовне снаге, кад у једној паланци, у којој нема
научних средстава ни научне атмосфере, неко смисли и узме
изводити један систематски радни план. И Карић је започео
почецима, који јасно доказују колико је он био остављен са
мом себи. Интересантни су ти почеци рада на географским
школским књигама и оне литерарне патње, кроз које је про
шао, оријентишући се у литератури, која му је била непозна
та, и у којој слабије природе не би умеле наћи компаса. Карић
га је нашао. И из тих заметака, намењених с почетка његовим
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ђацима, постају школске књиге, које су у многим издањима
ваљаношћу својом, продрле у све школе Краљевине Србије.
Књиге су покојнога Карића дигле на виши ниво наставу, и
географска знања.
За распростирање знања о српским земљама Карић је
поред Милана Милићевића учинио више но ико други у то
време. У његовим су делима, нарочито у Србији, скупљени и
у известан научни ред доведени подаци, којих је било у нашој
књижевности, и из тих је података покојни Карић, памећу ко
ја прониче, изводио закључке, чија се вредност ни данас не
може спорити. Србија се одликује и пространством плана и
ширином да погледа као ретко која српска књига.
У последњим годинама Карић је писао политичко-гео
графске есеје, који су сви задахнути дубоком љубављу пре
ма нашој земљи и њеним невољама. Последњи од тих есеја
Србија и Балкански Савез, спада у најбоље ове врсте у нашој
књижевности, а по методи је несумњиво најбољи.
Сви се ови радови одликују одличном композицијом,
јасноћом и једрином стила, особинама, које га у том погледу
стављају на једно од првих места међу нашим новијим књи
жевницима.
Људи његова духа остављају иза себе свуда плода, и
ми нисмо могли стићи, да се задржимо око практичне рад
ње пок. Карића на српским задацима и српској мисли, а он је
баш тамо, као конзул у Скопљу, радио новом, својом методом
и с великим успесима.”2
Године 1882 изишло је дело В. Карића ,,Српска Земља”,
у којима описује укратко демографију, географију, етногра
фију, историју, културологију српских земаља. То је на неки
начин српски програм, културни и политички.
У том делу пише о положају, границама, величини,
изоклими, биљном и животињском свету, рекама, морима и
слично, српских земаља.
Српске земље дели на независне (Краљевина Србија,
Кнежевина Црна Гора) и Српске земље под ,,Аустро-Мађар
ском” и под Турском. В. Карић пише за српске границе, ,,Гра
ница српској земљи врло је искривудана и као што видесмо,
већином природна, а тек малом дужином народносна”. Ис
2
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ходиште Српства је у досељавању Словена од века на Бал
кан, ,,Прастара постојбина свих Словена находила се између
Карпата и Волге, у данашњој источној Пољској и западној и
средњој Русији”, - пише В. Карић.
За народ, језик и веру пише: „Народ, језик, вера. Др
жи се, да су се сви народи, које ми данас зовемо Словенима,
звали некада Србима, а Словени да су били тек једно, племе
српско, које је у току времена искочило нај више на видик, па
потиснуло оно заједничко име својим племенским, и натури
ло га свима осталим племенима, осем једноме само а на име
нашем народу, који и доцније задржа старо име. Наш је се
народ доселио у данашњу своју земљу у првој половини сед
мога века, и ту је се одржао до данашњега дана, претрпевши
јуначки најмучније историјске судбине, које су икада могле
снаћи један народ. Кроз читаве векове, синови његови срета
ли су се једино у борбама, предвођени страним владарима,
па тако исто, и данас!
У току времена, мирним или освајачким путем, на
станили су се у српској земљи и други народи, нарочито по
крајевима њеним, али они сви заједно износе тек шести део
укупног становништва, које броји око 8.600.000 душа.
Од овога броја, 7.200.000 долази на Србе, 300.000 на Ма
џаре, по толико од прилике и на Румуне и Немце, 140.000 на
Талијане, 100.000 на Арнауте, толико и на Османлије (Турке),
а остало на Словаке, Бугаре, Израиљћане, Цинцаре, Цигане
и Грке.
Српски је језик грана старога словенског језика, и дели
се на три главна говора; источни, јужни и западни. Основа је
овој подели самогласник И, који се налази у староме словен
ском језику, и који се у источноме српском говору изговара
као: е, у јужном као: ије или је, а у западном као: и. Источ
ним се говором говори у источним крајевима српске земље,
јужним у југозападним, а западним говором у северозапад
ном крају, у неким местима старе Хрватске. Овим западним
говором говори најмањи део народа српског. Остали народи
на српској земљи говоре сваки својим језиком, али сви, више
мање, знају и српски.
Народ је српски подељен на три вере: православну, ка
толичку и мухамеданску. По броју припада мухамеданској
око 600.000, католичкој око 2.400.000 и православној бли
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зу 4.200.000 душа. Међу Хришћанима има нешто и унијата.
Католичанство је најјаче раширено у северозападним краје
вима српске земље, где становништво готово искључиво и
припада овој цркви. Православље је опет готово искључива
црква у југоисточним крајевима. Мухамеданство је најјачег
корена ухватило у Босни и Херцеговини, дакле у средини
српске земље, где се и православље са католичанством су
среће и хрве.”3
Дело је настало тачно у периоду преласка Србије из др
жавног уређења кнежевине у краљевину 1882, што је други
велики државотворни чин после признања независности Ср
бије на Берлинском конгресу 1878.
Краљевина Србија је основа и матица Српства.
В. Карић описује и положај, границе, величину Краље
вине Србије, затим и народ, веру и наставу и земљорадњу и
сточарство, рударство и индустрију, трговину, уређење др
жаве, управу. Потом: школу и цркву, судство, војску, грађе
вине и послове са страним државама и безбедност, пошту,
телеграф, народно здање, извршну власт, управна подела и
местопис, где описује укратко 21 округ (од Београдског до
Топличког). На пример, за уређење државе В. Карић је напи
сао:
“Уређење државно. Србија је уставна монархија и од 22.
фебруара 1882 г. краљевина. Краљ врши законодавну власт
са народном скупштином, он потврђује и проглашује зако
не и поставља државне чиновнике. У његово име врше сво
ју власт сва земаљска надлештва. Он је врховни заповедник
војске и заступа земљу према страним државама. Краљев
ско достојанство наследно је у племену Обреновића. Народ
на скупштина састоји се из посланика народом изабраних и
посланика које краљ бира. Скупштина је двојака: обична и
велика. У обичну скупштину бира сваки срез и свака окру
жна варош за себе посланика, и то на три хиљада пореских
глава по једног. По једнога посланика бирају и они срезови
и окр. вароши, које имају и мање од три хиљаде пор. глава,
а Београд бира два посланика. На свака три народна посла
ника, поставља и краљ по једнога, и тако обична скупштина
има 174 посланика. Сваки пунолетан Србин, који плаћа гра
3
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ђански данак, може бирати посланика, а може бити изабран
сваки поштен Србин, који има 30 година и плаћа државног
данка око 30 динара. Чиновници и адвокати не могу бити на
родом бирани, а војници стајаће војске ни бирати ни изабра
ни бити. Скупштина се састаје сваке године на позив краља,
који је и распушта, а предлози у скупштини произлазе само
од Краља. Велика народна скупштина има четири пута то
лико посланика, колико обична. Њих бира само народ. Ова
се скупштина сазива само у ванредним приликама. У Србији
постоји “државни савет” састављен из 11-15 чланова, који су
чиновници.
Управа. Краљ управља земљом преко својих министа
ра који су скупштини одговорни. Сви министри скупа чине:
владу. Њих има седам, јер је државна управа подељена на се
дам грана, па на челу сваке стоји по један од њих. Тако, има
министар просвете и цркве, министар правде, мин. војени,
мин. финансије, мин.; грађевина, мин. спољних и министар
унутрашњих послова.“4
Друга слободна Српска Држава Црна Гора била је непо
знаница, како у Европској јавности тако и у Србији. О стању
у Црној Гори се знало врло мало.
В. Карић пише о Црној Гори:
Кнежевина Црна Гора.
Границе и величина. Црна Гора ограничена је са С.
Херцеговином, са ЈИ. Херцеговином и Старом Србијом и са
З. јужном Далмацијом и јадранским морем. Од скадарског
језера горња половина припада Црној Гори, а тако и западна
половина десне обале реке Бојане; кључ дакле, између језера
и ове реке, остаје Турској. Обала крај јадранског мора дугач
ка је на 48 км. На њој су две знатније луке: барска и улцињ
ска. Црна Гора захвата простор од 9.400 км2.
Истру и Далмацију В. Карић сматра за Српске земље
под Аустријом, то јест под директном управом Беча.
О ,,Краљевини Далмацији” В. Карић пише као о сиро
машној земљи. Боку Которску убраја у састав Далмације. Да
би опстала Далмација мора да увози храну. Занатима се бави
4% становника, па се индустриски производи увозе, бродо
градња је у зачетку. Приморски градови су окренути тргови
4
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ни, углавном као посредници између великих лука. Морна
ри, поготову из Боке Которске, постали су познати у Европи.
Границе и величина. Ова српска земља, граничи се са
Севера Хрватском, на Западу Јадранским морем, са Југа Цр
ном Гором и са Истока Црном Гором, Херцеговином и Бо
сном. Далмација је прокинута турским притежањем на два
места, на Клеку и Суторини, те се тако састоји из три кома
да. Северни, најшири део, то је права Далмација: средњи је
област некадање републике дубровачке, а јужни најужи део,
зове се Бока Которска. Далмацији припада и цео низ острва,
који се находи према њеној обали, Са овим острвљем, она за
хвата простор од 13,017 Км2, (Острва 2328 Км2).
Народ, вера. У целој овој краљевини има, 480.000 ста
новника, То су све сами Срби, осем 20.000 Италијана. Од све
га становништва једна је само петина православна, а остало
су католици.
Настава је у најновије време доста унапређена. Има
свега 300 основних школа, које походи преко половине одра
сле деце. Има и једну велику и једну малу (талијанску) реа л
ку, четири више гимназије (у Задру талијанску), две учитељ
ске школе, једну богословију и неколико морнарских школа.
За потпомагање књижевности српске, постоји у Задру једно
друштво, под именом: Матица Далматинска.
Друмски путеви и железница су тек у зачетку у Далма
цији.
Под непосредном управом Мађарске су Хрватска и
Славонија.
Границе, величина. Ове се краљевине граниче са Севе
ра и Истока мало нешто Штајерском и онда Маџарском, пре
ма којим земљама, природна им је граница Драва и Дунав;
са Југа Далмацијом, од које је дели Велебит; за тим Босном,
према којој до Тополе има суху међу од 150 Км. а после Уну
и Саву до ушћа Дрине, и на послетку Србијом, према којој је
граница опет река Сава; са 3апада јадранским морем до Ри
јеке (140 Км.), па Крањском и Штајерском, према којима иде
међа све косом разних алпијских грана и реком Сутлом. Обе
захватају простор од 43.620 Км2.
Краљевине обе у скупу, мало су веће од Швајцарске,
а источни крај Славоније, између Дунава и Саве, зове се :
Срем.
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Народ, вера; У обема краљевинама има 1,910.000 ста
новника. То су без мало (96%) све сами Срби, који се по негде
и Хрватима зову. Остало су Немци (80.000), Маџари (40.000),
Чеси, Словенци и још неки. Становништво је већином като
личке вере (1,330.000), за тим православне (550.000). Идући
са 3апада на Исток православних је све више, тако да је у
Срему већина православна.
Поред ,,Краљевина” Хрватске и Славоније, В. Карић
укратко описује и Срем, истичући га као једно од најзначај
нијих делова Српства у новијој Српској историји. Посебно
описује Фрушку Гору, као духовно место Српске културе.
О Бачкој и Банату В. Карић пише:
Граница, величина. Бачка се находи између Тисе и Ду
нава а са Севера граничи се пештанском жупанијом. Банат
се находи између Дунава са Запада и Југа, Мароша са Севера
и Ердеља са Истока, на којој страни нема природне границе.
Бачка је пространа 10.320 Км2 а српски Банат. 17.437 Км2 Оба
две земље дакле, захватају простор од 27.757 Км2.
О Босни и Херцеговини пише:
Границе и величина. Граница је ових српских земаља:
на, Саверу Хрватска и Славонија, од којих их дели река Сава
и Уна до изнад Новога, за тим суха међа до реке Глине испод
Пољане; са Запада Хрватска и Далмација, према којима има
ју готово све суху међу; са Југа Црна Гора, опет без природ
не границе, за тим пруга једна од ове кнежевине до Србије
(од реке Таре до Северозападног окомка планине Јавора) која
оставља Бело Поље и Сеницу Старој Србији, са Истока. Ср
бија, од које их дели река Дрина и Увац, и нешто мало суха
међа између ове две реке. Босна с Херцеговином захвата про
стор од 52.100 Км2. Херцеговином се данас зове јужни, брего
витији део Босне, који се обавио око Црне Горе, од Далмације
до Старе Србије Северозадни угао Босне зове се: Крајина.
О верским односима у Босни, В. Карић пише:
Народ вера. Становници су све сами Срби, осим ма
ло нешто Османлија, Чивута и од скора Немаца. Има их на
1,160.000 душа. По вери има католика 210.000, мухамеданаца
450.000 и православних на 500.000.
Као што се види, у овим српским земљама мухаме
данство је међу Србима најјаче раширено. Старешина је пра
вославне цркве митрополит сарајевски, под којим су две вла
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дике: мостарски и тузлански. Католичком црквом управља
католички митрополит у Сарајеву, који има под собом једног
владику у Мостару.
О Старој Србији В. Карић пише:
Граница, величина. Стара Србија граничи са Северо
истока Херцеговином, Босном и Србијом; с Југа Македони
јом и Арбанијом, од које их дели река Дрим, Шар планина и
коса Карадага; са Запада Црном Гором и Јадранским морем.
Захвата простора од прилике за 20.000 Км2. Обала крај ја
дранског мора дугачка је 35 до 40 Км. Највећи део старе Ср
бије, још од најстаријих времена звао се Рашка, па се то име
по пропасти српске државе, мало по мало губило, и замени
ло овим новим. Ово је један од најзнатнијих крајева српских
за историју велике мисли, уједињења свих српских земаља.
Ова, и ако није ту прво поникла, опет је нашла најплодније
земљиште, где је у току дугог низа година ојачала и ширила
се све јаче и даље. Одатле је та мисао готово потпуно и оства
рена била, када је Призрен био средина и престоница уједи
њених српских земаља. Но ту јој је, на Косову пољу, задан
био и самртни ударац, од кога се после неколико векова, тек
почетком овога века опорављати почела, померивши земљи
ште своје у данашњу краљевину Србију.
Народ, вера. У Старој Србији има на 400.000 становни
ка. То су великом већином Срби, који су на више места иште
тили своју народност тиме, што су попримали мухамеданску
веру, а са њоме и арнаутски језик и многе обичаје тога наро
да. Но неки су то учинили тек од скора, тако, да и данас има
случајева, где су родитељи још хришћани а синови мухаме
данци. Но сви су и до данашњег дана задржали, неки више
неки мање, и правих српских обичаја, из хришћанског доба.
Правих Арнаута биће око 100.000. Њихова навала у ста
ру Србију почела је великом сеобом Срба у Маџарску, под па
тријархом Арсенијем Чарнојевићем, при крају 17. века. Има
и 1300 Турака и 9000 Цигана. По вери биће православних
200.000 а остало су као и Арнаути, већином мухамеданци па
онда католици.
О Македонији В. Карић пише:
„Границе, величина. Македонија, у колико улази у срп
ску земљу, граничи се са Старом Србијом, са Западном Ар
банијом,. с Југоисточном Бугарском Македонијом, према ко
41

Бранко Надовеза

ГЕОГРАФИ ВЛАДИМИР КАРИЋ И ...

јој, највећим делом има природну границу у водомеђи Црне
реке, за тим у водомеђи Струме и Брегалнице; са Источном
Бугаријом. Захвата простор од 25.000 Км2.
Народ, вера. Становника има око 600.000. Међу њима
има 500.000 Срба, 10.000 Турака, 24.000 Цинцара, 5.000 Ци
гана, 3.500 Израиљћана и 500 Грка. Као год и у зап. земљама
српским, Црној Гори, Далмацији и Херцеговини, Срби се и
овде деле на племена. Десном су обалом Вардара: а) Мијаци,
измеђ Вардара, Шаре и Дрине. б) Брсјаци, јужно од њих; ле
вом обалом: в) Копановци, који на север допиру и у врањски
округ Србије, а на Ј. хватају, Скопље и Куманово и г) Пијан
ци, који хватају предео око план. Малеша, у коме је Кочана
и Кратово. Цинцари су народ романског племена, и део су
народа који станује у Румунији. По варошима обично забата
љују свој језик и говоре грчки, па га уче и у својим школама.
Тамо се баве трговином, а по селима су сточари, проводећи
лето по планинама.
По вери има 450.000 правосл. хришћана и око 150.000
мухамеданаца.
Занимљиво је схватање граница Македоније В. Карића,
то је било најспорније питање Балкана.
Управна подела. Северну половину Македоније, с обе
стране Вардара, чине два јужна санџака вилајета косовског;
а на име: скопљански и дибрански. Јужна половина припа
да двема областима: Битољској, у десној водопађи Вардара и
Солунској, у левој. У српску Македонију долази, готова сва
Битољска област, са окрузима: битољским, прилипским, ки
човским, решњанским, преспанским, охридским и флорин
ским (у Бугарску Македонију долазе: џумски и костурски) а
од солунске само: велески и струмички округ.“5
Појаву Карићеве Србије забележиле су српске и стране
новине и часописи, с једнодушним одобравањем и похвала
ма. Ти написи су, углавном, непотписани. Наводимо одломке
из неких одзива код нас и на страни. Тако, новосадско Стра
жилово истиче: “Прекрасна књига... највише је препоручује
огроман труд, савесна израда, озбиљан тон и објективност”.
И даље: “Углавном ће је сваки, ко љуби своју књижевност
поздравити... као дело, коме до сад немамо равна”. Не заоста
је за њим ни београдска Отаџбина: “Глас о госп. Карићевој
5
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“Србији” обрадовао је сваког образованог Србина... Та ра
дост била је тим већа и оправданија, што се са основом могло
и очекивати, да ће г. Карић, који је у нашој књижевности сво
јим ранијим и озбиљнијим радовима стекао угледно место,
хтети и моћи да одговори своме тешком и племенитом за
датку”. За београдски Ратник: “То је прво илустровано дело
у нашој отаџбини, а прво је... и по обрађености свију грана,
и по самосталној изради, и по обимном материјалу”. Загре
бачки хрватски Vijепас истиче: “Г. Карићу... не излази испод
пера мртва слика српске земље и њезине природе, он ожи
вљује ту слику... мотри у земљи и природи њеној живе узроке
различитим појавама у животу народном... То није сухопарна
географија, већ је то жива и јасна слика свега организма др
жавнога”. Фридрих Краус у штутгартском Tasausland-u на
глашава да се Карићевим „стварним погледима и здравом су
ђењу домаћих одношаја дивити морамо, био је створен за то
да напише о својој отаџбини књигу од истинске вредности‟.
За прашки Atheneum: „Професор Карић је критички и веома
трезвени посматралац и судија свога народа, који безобзир
но открива данашње стање Србије и набраја узроке опадања
српске државе и народа‟. Такође, прашке Narodne Listy пи
шу: „Слика једна српске земље, коју нам је одлични земљо
писац тако занимљиво умео представити, не састоји се само
из гомиле научних података, већ је пуна живота, искићена
успоменама из прошлости, чланцима, који нам објашњава
ју разне појаве у народном животу особинама земље и њене
природе‟. Антал Ходинка у Budapest Szemle подвлачи да Ка
рићево „дело... и по пространству, и по изради и по богатој
садржини долази на прво место у српској књижевности‟. И
на крају, Луј Леже у париској Revue universelle закључује: „Г.
Карић је... подигао најлепши споменик својој отаџбини сво
јом красно о њој израђеном књигом. „Србија‟ је дело првога
реда које треба озбиљно изучавати“.6
Владимир Карић је здушно радио на ослобођењу Бал
канског полуострва од Османске империје.
„По овоме плану, који је радио у друштву са неколи
ко најбољих познавалаца Балканскога Полуострва, кретао се
доцније наш национални рад. У току година изведена је цела
6

Милорад Радевић, Поговор издању „Србија“ В. Карића, Београд 1997, стр. 94.
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ствар како треба; цела Србија је била у овоме духу припре
мана - и у доба ратова за ослобођење и уједињење са Србима
под Турском - припремљена.“7
„Његов рад је створио школу. Он је оставио за собом
ученике од којих су се нарочито истакли: пок. Св. Ст. Симић
и Мих. Г. Ристић, некадањи наши посланици на страни, први
у Софији, други у Букурешту и Риму. Његов рад је обновио
основу нашега националнога делања међу Србима где их је
било. По његовом програму радило се од 1889 до 1912 не
прекидно. Време је показало да је видео ствари и будућност,
и да је умео направити и прописати прва припремна сред
ства за далеки циљ, који су доцније ратови освештали. Про
грам Кнеза Михаила и Гарашанина усваја и изводи етапно:
културна акција најпре; политичка затим оличена у савезу
балканском; војничка најзад. Тај програм извршен је готово
дословно“.8
У својим многобројним уџбеницима о географији Ка
рић истиче своја схватања географског распростирања срп
ског народа и његових етничких особина
Тако о краљевини Србији пише:
„Границе и величина. Северна граница краљевине Ср
бије иде реком Савом, од Раче до Београда, и онда Дунавом,
од Београда до и под Текије. Преко ове је границе држава
Аустро-Маџарска и то Срем и Банат, земље Српске. Западна
граница иде Дрином, од Раче па до села Растишта, и одатле
сувим, до на реку Увац. Преко ове је границе држава Турска
али земља Српска, а поименце Босна. Југозападна граница
иде реком Увцем само донекле, а кад га остави, пење се на
Јавор и Голију, силази потом са ових планина у реку Рашку,
иде њоме до ушћа јој у Ибар, а после и уз саму ову реку. Кад
остави Ибар, пење се на Копаоник, па иде даље, све водоме
ђом Ибра и Ситнице с једне а Мораве друге стране; пресе
ца, на послетку, Мораву, више села Давидовца и пење се на
св. Илију, повиши планински врх и најјужнију тачку Србије.
Одавде па за мало на исток, иде водомеђом Мораве и Пчиње.
Преко ове је границе опет држава Турска али земља Српска:
Стара Србија. Одавде настаје источна граница. Она иде нај
7
8
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Исто, стр. 31.

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

стр. 31-51

пре водомеђом Струме и Мораве, пресеца, за тим, реке, од
којих постаје Нишава, и пење се на Стару планину; протежу
ћи се њеном косом, удара у Тимок и иде њиме до ушћа му у
Дунав, и на послетку, самим Дунавом до Текије. Преко Дуна
ва је краљевина Румунија а даље на југ, кнежевина Бугарија.
Цела је граница Србије дугачка 1330 километара, а од
те дужине иде 720 Км. на речну границу. Највећа јој је дужи
на са севера на југ 300 Км.
У овим границама Србија је велика без мало 48.6000 кило
метара. Та је просторија 42 пута, већа од смедеревскога округа,
као најмањега у Србији, а 14 пута од топличкога као највећег.“9
О Македонији је писао следеће:
„Ово је најјужнија српска земља. Она се граничи са се
верозапада Шар планином и Црном Гором које је одвајају од
Старе Србије; са запада Црним Дримом и планинама које се
издижу западном обалом Охридског језера и језера Преспе;
преко ове је границе Албанија (Арнаутска). На југу иде гра
ница долином малених језераца у водопађи Албанске реке
Девола, пење се на Неречку планину и иде венцем планин
ским, у коме је јужна водомеђа Црне Реке и у коме су плани
не: Ниџе и Кожух; прелази за тим преко Вардара, изилази иа
Беласицу планину и удара напослетку у Струму, јужно од
ушћа Струмице. Преко ове границе па до Белога мора опет
је Македонија али није само Српска Источна граница иде ре
ком Струмом до планине Осогова, пење се на ову планину,
која чини водомеђу између Струме с једне и Пшиње и њених
притока с друге стране, и удара на скоро у границу Србије.
Преко ове је границе најпре Тракија (Румелија) па онда Бу
гарска. Српска Македонија велика је 30.000 Км2.“10
В. Карић није употребљавао појам Јужна Србија већ
Македонија (не Маћедонија), коју је највише делио на јужни
и северни део, као претежно географски а не етнички израз.
Северни део је претежно словенски (Срби, Бугари и остале
мање етничке групе) и на јужни део Македоније је хеленски
(Грчки). Њега је искључиво интересовао северни део Маке
доније, и његово савремено стање.
Владимир Карић, Земљопис Краљевине Србије за III разред основне школе,
Београд, 1885. стр. 144.
10 В. Карић, Земљопис Српске Земље и Балканског полуострва за IV разред
основне школе у Краљевини Србији, Београд, 1887, стр. 18.
9
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Народ, језик, вера и школа
У Српској Македонији има на 600.000 душа. Међу њи
ма је 500.000 Срба, око 35.000 Турака и 45.000 Арнаута, а
остало долази на Цинцаре, Бугаре, Израиљце и Грке. Срби
говоре Српским говором, који се у понеким наставцима и
нагласку разликују од говора, којим ми у Србији говоримо.
Остали народи говоре сваки својим језиком, осим Израјиља
ца, који говоре шпански; но сви разумеју и говоре и српски.
Срби, Бугари, Грци и Цинцари православни су а Турци
и Арнаути Мухамеданци, премда међу Арнаутима има мало
и католика. Школа има приличан број а нарочито по вароши
ма; највише их имају Турци, за тим Грци па Бугари, Српских
је школа, на жалост, само неколико, с тога су у Македонски
Српчићи приморани ићи у Бугарске па и Грчке школе, где
веома често занемаре па и са свим изгубе своју народност.
Цинцари иду у Грчке школе. Турске су школе најгоре уређе
не а Грчке најбоље.
Термин Стара Србија је редовно употребљавао а тер
мин Косово и Метохија, ређе.
Граница и Величина
„Кад се данашња краљевина Србија, у почетку овога
века, ослобођаваше од Турака, онда у народу постаде име
Стара Србија, за онај крај некадање Србије, у коме беше пре
столница Душанова и о коме хоћемо сад да говоримо. - Стара
је Србија двојако знатна земља за Србе: из ње су Неманићи
почели уједињавати све српске земље у једну, велику и сил
ну државу српску, а на Косову пољу, у истој земљи, Турци су
ту велику државу, под кнезом Лазаром, готово са свим упро
пастили.
Ми ћемо у Стару Србију рачунати и Зету, у колико није
данас захваћена Црном Гором. И Зета је била стара српска
држава. Она је захватала водопађу истоимене реке и околину
скадарског језера. Стара Србија, овако узета, граничи се са
североистока Краљевином Србијом, према којој нам је гра
ница још из, раније позната, са северозапада Босном и Хер
цеговином, Црном Гором и Јадранским морем, а са југа Дри
мом, преко кога је Албанија и за тим Шар планином и Црном
Гором (Карадагом), које је одвајају од Македоније. Обала крај
јадранскога мора дугачка је 30 Км.
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Сав овај простор биће велики на 20.000 Км2.“11
Занимљив је и његов закључак у уџбенику о укупном
прегледу српских земаља, због чега ј е у неким каснијим пе
риодима и оспораван.
У земљама које смо до сада проучавали, видели смо да
живи Српски народ, било као једини становник њихов било у
друштву са још којим другим народом, али ипак у великоме
броју. У свима тим земљама живи наш народ од старине, па
смо их за то, све укупно и назвали: Српска Земља.
„Северну границу Српске земље чини најпре река Мо
риш до ушћа свога у Тису, за тим - од Тисе до Дунава - иде
сува граница, која је у исто доба и северна граница Бачке; сад
настаје ићи Дунавом, до ушћа Драве, па Дравом до изласка
из Штајерске; одавде - према Штајерској, Крањској, Горици
и Трстанскоме округу - пак иде преко разних висова и ко
са планинских а нешто и речицом Сутлом и Купом до ње
на извора, па планином Снежником и одатле готово правом
пругом до под Трст. Западна граница иде најпре све морем,
до Трста па до ушћа Дримског; за тим иде најпре Сједиње
ним па онда Црним Дримом, и онда косом, која се издиже
западно од Охридског и Преспанског језера. Јужна граница
иде долином малених језераца јужно од оба напред поменута
језера, пење се за тим на јужну водомеђу Црне Реке, у којој
су планине: Неречка, Ниџе и Кожух, прелази преко Вардара,
изилази по том на Беласицу планину и удара, на послетку, у
Струму. Источна граница иде све Струмом, излази после на
водомеђу измеђ Струме и Нишаве, па идући њоме на послет
ку се пење на Стару Планину; идући сад венцем ове планине
све до Тимока, према Зајечару, прихвата се ове реке и за тим
Дунава, којим иде до према доњем Милановцу и одатле го
тово право на север до Мориша, не држећи се никакве при
родне границе. Српска земља у овим границама пространа је
249.350 Км2, без мало дакле колико и Италија. Од наше пак
Краљевине пространија је нешто више од пет пута.“ 12
Најзанимљивији су његови статистички прегледи ет
ничког састава становништва у појединим географским
областима.
11 Исто, стр. 15.
12 Исто, стр. 34.
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Тако о краљевини Србији пише народ, вера, језик, у Ср
бији има на милион и девет стотина хиљада душа. међу ови
ма је:
Срба
1,715.000
142.000
Влаха
24.700
Цигана
6.200
Бугара
4.100
Израиљаца (чивута)
3.000
Немаца
5.000
Осталих народности
Свега

1,900.000

У свом делу „Дух и духовна снага Срба у Краљевини
Србији“ објављеног искључиво на немачком језику Карић
између осталог пише:
„Пређимо сада на посматрање утицаја, са физичко-ге
ографског аспекта тј. ту врсту утицаја на духовна својства
становника Србије. Србија је према вертикалној подели тла
планинска земља која додуше нема екстремно високих пла
нина али има узвишења тла која се с правом могу назвати
“високим планинама” и оне се већим делом простиру као
границе земље. Такође у Србији нема ни ограмних простра
них равница. Мањи број равница протеже се дуж северне
речне границе Саве и Дунава. Подразумева се да се не може
занемарити утицај који висина има на развој биљног и живо
тињског света па тако и на човека. Што се тиче планинског
подручја у Србији јасна је “разноликост” планина које обра
зују тесну, таласасту планинску мрежу и постојање веома
великог богатства различитих форми тла: дужи и краћи пла
нински ланци, сливови, долине, брда итд. Оваква велика ра
зноликост форми тла у Србији морала је неизоставно да ути
че не само на физичке карактеристике народа већ и на његов
духовни живот. Подаци за ову врсту истраживања су, како се
види, веома лако уочљиви тако да не измичу ни посматрачу
који се не бави науком, па ни њихова разноликост која наста
је услед оваквих утицаја ни самом народу није тајна.“13
13 Бранко Надовеза, Владимир Карић -  Научна и национална мисао, Београд,
2009, стр. 109.
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Петар Шрепловић је био познати српски географ с кра
ја 19. и почетка 20. века. Био је службеник у Министарству
саобраћаја Краљевине Србије, али и утицајни масон у Ложи
Побратимства која је деловала у интересу уједињења српства
и стварању Југославије.14
П. Шрепловић је српски етнички простор сагледавао
слично В. Карићу.
„Осим Краљевине Србије има и других земаља у којима
живе Срби. Те земље у којима Срби живе, зову се Српске зе
мље. У њима живе Срби, који исто тако говоре српски, играју
у колу и имају исте обичаје као и ми у Краљевини Србији.
Некада су све те земље биле скупа заједно и чиниле једну ве
лику српску државу. Од те некадање велике српске државе
сада су само Краљевина Србија и Црна Гора слободне и не
зависне државе, а остале су још под управом туђинаца. Тако
под управом Аустро Угарске царевине су ове српске земље:
Банат, Бачка, Срем, Славонија, Хрватска, Истра, Далмација,
Босна и Херцеговина. Старом Србијом и Маћедонијом упра
вљају Турци, а Видинском и Средачком облашћу управљају
Бугари. Ми ћемо сад да изучимо у кратко поједине српске
земље.“15
Шрепловић је Хрватску, Славонију и Срем сматрао са
ставним делом српског етничког простора (42500 км просто
ра и 2 200 000 становника). „Хрватска, Славонија и Срем са
да чине краљевину. У Хрватској живе наша браћа Хрвати, а
у Срему и Славонији живе Срби. Хрвати су наша браћа, па
зато и говоре српским језиком, којега они зову хрватским.
Западни део ове краљевине зове се Хрватска, а источни Сла
вонија и Срем.
Хрватска, Славонија и Срем леже између: Далмације,
Босне, Србије, Баната, Бачке, Барање, Мађарске, Штајерске,
Крањске и Јадранског Мора.“16
Петар Шрепловић је Видински и Средачки крај сма
трао саставним делом српског етничког простора (величи
14 Видети, Зоран Д. Ненезић, Масони у Југославији (1764-1980), Београд, 1984,
стр. 527-528.
15 Петар Шрепловић, Атлас Краљевине Србије и српских земаља по политичкој
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 становника). „Источно од Краљевине
Србије налази се један велики део српске земље, која је под
Бугарском. Северни део око вароши Видина зове се видинска
област, а око Софије средачка област. Обе се ове области од
старина зову Шоплуком. Видинска и средачка област леже
између: Дунава, Искре, Старе Србије и Краљевине Србије.“17
Владимир Карић и Петар Шрепловић су се залагали за
уједињење српског народа сходно идејама свог времена у не
кој будућој широј интеграцији јужнословенских народа, па
чак и балканских интеграција.
Географи Владимир Карић и Петар Шрепловић су дру
гу половину 19. века гледали као културно јединство српског
народа на просторима отоманске и хабзбуршке империје и
Краљевине Србије. Полазили су од јужнословенског духа и
јединства, оличеног у заједничкој култури, пре свега у јези
ку, али нису сагледали различит историјски развој народа,
пре свега верски фактор, посебно утицај католицизма и фор
мирање ахрватске свести.
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Branko Nadoveza
GEOGRAPHERS VLADIMIR KAR IC AND
PETAR SREPLOVIC ABOUT THE SERBIAN
GEOGRAPHIC AND ETHNIC SPACE IN THE
BALK ANS
Resume
Vladimir Karic and Peter Šreplović are considered Serbian
land all those who speak Serbian. Croats and Croat ia are consi
dered an integral part of Serbian ethnic area. Both Slovenians did
not think Serbian ethnic space. Šreplović and Vidin and Sredač
ka end considered Serbian ethnic space. Jugoslovenstvo for both
still an abstract problem.Vladimir Karic the Kingdom of Serbia
and Sumadija held a gathering center of the Serbian people in the
Balkans. The Serbian lands V. Karic is considered other than the
Kingdom of Serbia, Old Serbia (Kosovo), southern Serbia (Mace
donia), Bosnia and Herzegovina, an independent Principality of
Montenegro, Croatia and Slavonia, Istria and Dalmatia, Srem,
Banat and Backa. Cultural similarities and language Karic’s be
lieved the same identity of the Serbian people; and religious diffe
rences, because considered that there are Serbs of Catholic faith
and Serbs “Mohammedans” and that some Serbs living in other
countries (Turkey and Austria-Hungary) was not considered for
disintegrating factor Serbian people. Through the liberation of
the Balkans Karic video and the possibility of unification of the
Serbian people.
Кeywords: Vladimir Karic, Peter Šreplović, Serbian people, Ser
bian countries, the Balkans, the Kingdom of Serbia
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ЛЕКЦИЈ Е ИЗ КАТИЊСКЕ ШУМЕ
– НЕ САМО ЗА СРБЕ
Сажетак
У раду се разматра Катињски случај, један од најтра
гичнијих и још увек неразјашњених догађаја из Другог свет
ског рата, као и његове сличности са Сребреницом. Показује
се да и поред признања кривице од стране највиших званич
ника СССР, односно Русије, још увек постоји много непо
знаница и много важних и значајних аргумената којима се
оспорава званична (Гебелсова) верзија догађаја у Катињу. На
крају се зак ључује да су (зло)употребе оба случаја резултат
стратешких интереса Запада, а они су много сталнији и ду
горочнији и не зависе од тренутних догађања на простори
ма Русије и Србије и њихових окружења.
Кључне речи: Катињ, злочин, верзија, Срби, лекције, истори
ја, паралеле, фалсификати, стратешки инте
реси.
Историја је пуна недовољно проучених, нејасних и
противречних догађаја. Тога нису поштеђена не само древ
на времена, о којима по правилу нема довољно докумената и
других материјалних сведочанстава – често се на сличан на
чин (не) може говорити ни о догађајима из релативно блиске
прошлости. Један од таквих контроверзних догађаја, с много
тајни и неразјашњених детаља, и поред читавих брда напи
саних књига и чланака по часописима (у новије време и на
*
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интернету), свакако је Други светски рат. А један од најпро
тивречнијих догађаја повезаних с Другим светским ратом,
догађаја који већ седамдесет година непрестано побуђује па
жњу, који изазива противречна тумачења, али и врло жестоке
и страсне спорове јесте трагична судбина пољских официра,
војника и других заробљеника, који су се на самом почетку
рата нашли у СССР-у и којима се негде у пролеће 1940. губи
траг.
Управо ту тему дотакао је Стефан Каргановић, и добрим
делом користио као основ за свој текст „Лекције за Бошњаке
(и не само њих) из Катинске шуме”1, који је објављен на сајту
Нове српске политичке мисли 15. августа 2012. У њему ау
тор, позивајући се на студију француског новинара Фреде
рика Сајоа Катињ: коришћење масакара,2 разматра проблем
политичких дезинформација, правећи паралелу између (код
нас недовољно познатог) случаја страдања пољских официра
и војника заробљеника из периода пролеће 1940. (или јесен
1941?) и не тако давних, нама добро познатих (да ли?), дога
ђаја у Сребреници. Ауторова теза је, нека ми буде дозвољено
упрошћавање, врло једноставна: Запад („западни фактор“)
заступа увек само политичке, а не моралне, ставове, његови
јавни ставови не морају бити одраз њихових стварних убеђе
ња и, што је још важније, сазнања, и на основу тога тренут
на његова наклоњеност једној од страна у (било ком) сукобу
не мора да значи и трајну увереност и опредељеност за ту
страну. О суштини ове тезе можда и нема потребе полемиса
ти, бар смо се ми сами у добар део тих ствари уверили, или
имали прилику да се уверимо. Оно што у ауторовом тексту
изазива пажњу, и што је врло брзо изазвало доста одјека на
сајту, представља поменута паралела, као и поуке које, према
аутору, треба да извуку Бошњаци (и не само они). Задржаће
мо се у овом тексту на теми наведене паралеле, односно да
будемо прецизнији на случају злочина из Катињске шуме,
како бисмо покушали да сагледамо постоје ли заиста парале
ле између ових догађаја.
1
2
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За Катињски случај потписник ових редова озбиљније
се заинтересовао релативно недавно, тачније од момента ка
да је чуо вест да је, тада премијер Русије, Владимир Влади
мирович Путин 7. априла 2010. на церемонији посвећеној 70ој годишњици Катињске трагедије, изјавио да одговорност
за Катињски злочин носе „стаљинско руководство и НКВД”.
Недуго потом, 18. априла 2010. тадашњи руски председник
Дмитриј Анатољевич Медведев (Дмитрий Анатольевич Ме
дведев), приметио је, у Кракову, на сахрани председника
Пољске Леха Качињског (Lech Kaczyński), да је „Катињска
трагедија – последица злочина Стаљина и низа његових по
магача”. Најзад, крајем априла 2010. на сајту Росархива поја
вили су се, по директиви председника Медведева, документи
из „затвореног пакета № 1”. Значење трећег од наведених мо
мената разумео сам нешто касније, када сам се већ „укљу
чио” у проблем, а прва два су уз сву недоумицу и неверицу
(зар то све не треба да утврђује суд?) одмах изазвала асоци
јације на оно што се управо у то време одигравало на овда
шњим просторима, где је један, такође, председник отишао
на комеморацију, фотографисао се испред извесне бројке иза
које су стајале три тачке, и извинио се за почињена дела. Исте
осећаје, и неверицу и недоумицу, као и „паралелности”, иза
звала је нешто касније, 26. новембра 2010, вест да је Државна
Дума Руске Федерације прихватила изјаву (дек ларацију) „О
Катињској трагедији и њеним жртвама”, у којој је констато
вано да је „Катињски злочин био извршен по непосредној ди
рективи Стаљина и других совјетских руководилаца”, што је
фактички поновио председник Медведев приликом званичне
посете Пољској 6‒7 децембра 2010. И као што се могло прет
поставити, детаљније упознавање с Катињским случајем ка
сније је овај осећај паралеле само продубљивао, иако морам
признати на једном мало другачијем нивоу и с помало друга
чијим значењем у односу на конотацију коју ова „паралела”
има код г. Каргановића.
Пре него што кренемо у разматрање проблема, подсе
тимо се мало неспорне фактографије.
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1.Шта је заправо Катињски случај?
Катињ (Катињски случај, Катињско дело, Катињски
злочин и сл.) збирни је назив за догађаје повезане с трагич
ном судбином грађана предвојне (мисли се на Други светски
рат) Пољске, који су „нестали” на територији Совјетског Са
веза, након што су се тамо нашли 1939. после почетка Другог
светског рата и уласка совјетских трупа на источни део те
риторије Пољске. Према верзији која се у последњих дваде
сет и нешто година наметнула као званична, не само на пољ
ској, већ и на совјетској, односно руској страни (а која носи
незванични назив Гебелсова),3 сарадници НКВД извршили
су злочин над 21.857 заробљених пољских официра, полица
јаца, државних службеника и представника интелигенције,
стрељавши их у пролеће 1940. у Катињској шуми код Смо
ленска, али и у Калињину (Твер), Харкову и другим, за сада
неутврђеним местима.4 Према овој верзији, убијено је 14.552
пољских официра и полицајаца заробљених септембра 1939.
и држаних у разним логорима и затворима НКВД (4.421 у
Козељском логору – стрељани и сахрањени у Катињској шу
ми под Смоленском, на два км од станице Гњоздово; 6.311 у
Осташковском логору – стрељани у Калињину и сахрањени
у Медном, и 3.820 у Старобјељском логору – стрељани и са
храњени у Харкову) и 7.305 ухапшених држаних у затворима
западних области Украјинске ССР и Белоруске ССР, стреља
них, „очигледно”, у Кијеву, Харкову, Херсону и Минску, мо
гуће и у другим неутврђеним местима на територији БССР
и УССР. 5
Ова верзија догађаја заснована је, заправо, још 1943, ка
да су се Немци још увек налазили, као окупатори, на поме
нутим територијама, које су запосели у врло кратком року (6
дана) по почетку рата Немачке против СССР-а 21. јуна 1941.
Јавност је за Катињ сазнала 13. априла 1943, када је берлин
ски радио објавио одговарајуће саопштење, у коме се светска
3
4
5
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јавност обавештава да је у близини Смоленска пронађена ма
совна гробница са сахрањених око 10.000 пољских официра
који су у фебруару – марту 1940. у сточним вагонима преве
зени из Козељска у Смоленск а отуда у Косогори (Козје Горе),
где су их побили бољшевици. На ово саопштење одмах је
реаговала совјетска страна – 15. априла 1943. уследило је са
општење Совинформбироа „Гнусне измишљотине немачкофашистичких џелата”,6 у коме се демантују наводи супротне
стране и износе оптужбе на њен рачун. Тако је настала водо
делница, или „паралелни” Катињски свет, који с мањим или
већим интензитетом траје до данашњег дана.
Догађаји који су одмах потом уследили као да су опре
делили непомирљивост ставова две стране – совјетске с јед
не и пољске (!) с друге. Пољска влада у емиграцији подржала
је немачку (Гебелсову) верзију и 16. априла с одговарајућим
коминикеом иступио је министар одбране Пољске генерал
Маријан Влођимјеж Кукел (Marian Włodzimierz Kukiel), а 17.
априла пољска влада је, не саопштивши ништа свом тада
шњем савезнику, СССР-у, и упркос захтевима Велике Бри
таније и САД, поднела ноту Међународном Црвеном крсту7
у Женеви о „истрази совјетских злочина”, истовремено с ис
тим таквим захтевом немачке владе. СССР је на то реаговао
25. априла прекидом односа с пољском владом у емиграцији.
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 у њима узимају и међународ
на комисија медицинских судских експерата састављена од
представника земаља под немачком окупацијом и једног
представника из Швајцарске,8 као и техничка комисија Пољ
6

7
8

Гнусные измышления немецко-фашистских захватчиков, Красная Звезда, №
89 (5460), 16 апреля 1943, стр. 1.Текст обају саопштењанаведен у: Е.А. Пру
дникова и И.И. Чигирин. Катынь. Ложь, ставшая историей, 2011, стр. 11‒
13.
Треба ли подсећати да се Међународни Црвени крст озбиљно дискредитовао
токомДругог светскограта, кадасу његовипредставници вршили инспекције
нацистичких концентрационих логора.
Комисију су чинили: Рејмонд Шпелерс (Reimond Speleers, Белгија), Марко
Марков (Марко Марков, M
 arko Markov, Бугарска), Хелге Трамсен (Helge
Tramsen, Данска),Арно Саксен (Arno Saxén, Финска), Винћенцо Марио Палм
ијери (Vincenzo Mario Palmieri, Италија), Едвард Лукас Милославић (Edward
Lucas Miloslavich, Хрватска), Херман Максимилијан де Бурле (Herman Max
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ског Црвеног крста, под председништвом Казимјежа Скар
жињског (Kazimierz Skarżyński). која је радила од 17. априла
до 7. јуна 1943. Врло брзо, исте године у Берлину је објављена
књига о тим ископавањима, односно уопште о целом случа
ју.9
Смоленск је ослобођен 25. септембра 1943. а већ 26. у
град је дошао члан ЧГК10 Николај Нилович Бурденко (Ни
колай Нилович Бурденко), заједно са сарадницима комисије
и судско-медицинским експертима. По налогу ЧГК у Смо
ленску је од 5. октобра 1943. до 10. јануара 1944. радила по
себна комисија састављена од представника посебних органа
(НКГБ‒НКВД). Као резултат рада ове комисије настао је тај
ни извештај, Справка, која је први пут објављена тек 1990.11
Након упознавања с овим извештајем, ЧГК је 12. јануара
1944. донела одлуку о образовању Специјалне комисије за
установљавање и истраживање околности стрељања немач
ко-фашистичким освајачима у Катињској шуми заробљених
пољских официра.12
imilien de B
 urlet, Холандија), Франтишек Хајек (František Hájek, Протекто
рат Боемија и Моравска), Александер Биркле (Alexander Birkle, Румунија),
Франсоа Навил (François Naville, Швајцарска), Франтишек Шубик (František
Šubík, Словачка), Ференц Оршош (Ferenc Orsós, Мађарска), а радовима су у
саветничком својству присуствовали и Герхард Буц (Gerhard Buhtz, Немач
ка) и Костедо (Costedoat, Француска). (Amtliches Material zum Massenmord von
Katyn, 1943, 114.) Извештај није потписао Костедо. Као члан Комисије био је
одређен и Пига (Piga) из Шпаније, али је он по приспећу у Берлин оболео и
није могао да настави пут.
9 Amtliches Material zum Massenmord von Katyn, 1943.
10 Ванредна државна комисија (Чрезвичайная государственная комиссия по
установлению и расследованию злодеян
 ий немецко-фашистских захватчиков
и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, обще
ственным организациям, государственным предприятиям и учреждениям
СССР), основана Одлуком Президијума Врховног Савета 2. новембра 1942.
Њен председник био је Николај Михајлович Шверник (Николай Михайлович
Шверник), секретар ВЦСПС – Савезни централни савет професионалних са
веза, централни орган професионалних удружења у СССР (Всесоюзный цен
тральный совет профессиональных союзов).
11 Справка о результатах предварительного расследования так называем
 ого «Ка
тынского дела», Военно-исторический журнал, 1990, № 11.
12 Комисију је предводио академик Бурденко, а њени чланови су били митро
полит Кијевски и Галицки Николај (Јарушевич) (Николай Ярушевич), писац
Алексеј Николаевич Толстој (Алексей Николаев ич Толстой), председник Све
словенског комитета Александр Семјонович Гундоров (Александр Семёно
вич Гундоров), председник извршног комитета савета друштва Црвеног крста
и Црвеног полумесеца С. А. Кољесњиков (С. А. Колесников), нарком просвете

58

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

стр. 53-89

Обе комисије издале су одговарајућа саопштења, сва
љујући кривицу, наравно, на другу страну.13 Оба извештаја
имала су, да оставимо по страни неизоставан пропагандни
део, и одређене објективне недостатке на које су указивали
(и указују) непристрасни истраживачи.

2.Шта се зна о пољским заробљеницима?
Други светски рат започео је на крају 1930-их, али је
цела та деценија протекла заправо у припремама за рат и у
покушајима да се он избегне. Током тих година у Европи (и
не само у Европи) малтене је свако са сваким склапао миров
не споразуме и пактове о ненапању, узајамној помоћи и сл.
Такав споразум имали су Пољска и СССР, од 25. јула 1932.
(најпре на три године, да би потом он био продужен за де
сет година), Француска је закључила 1935. војни споразум
са СССР о одбрани Чехословачке од Немаца, Пољска је има
ла војни савез с Румунијом усмерен против СССР (и још се
1932. обавезала да јој у случају рата са СССР достави 60 ди
визија), 8. марта 1933. Мусолини је предложио тзв „Пакт че
творке“ (Италија, Француска, Немачка и Велика Британија),
који је и потписан 15. јула мада никад није ступио на снагу,
26. новембра 1936. потписан је Антикоминтерновски пакт –
споразум Немачке и Јапана о заједничким акцијама против
Комунистичке Интернационале (фактички против СССР)
коме се касније, 1937, придружила Италија, итд. Немачка је
имала морски споразум с Енглеском и споразум о ненапада
њу с Француском, и оба је раскинула 28. априла 1939. да би
23. августа склопила споразум о ненападању са СССР.
Немалу улогу у свој тој игри имала је и Пољска. Поред
споразума са СССР-ом, Пољска је имала и споразум с Не
РСФСР Владимир Петрович Потјомкин (Владимир Петрович Потёмкин), на
челник главне војно-санитарне управе Јефим Иванович Смирнов (Ефим Ива
нович Смирнов), председник смоленског облисполкома Р.Ј. Мељњиков (Р.Е.
Мельников).
13 Комиссия Бурденко. Сообщен
 ие Специальной Комиссии (Бурденко), 24 янва
ря 1944 г. Извештај професора Буца објављен је најпре маја 1943. у штампи, а
затим септембра у књизи Amtliches Material zum Massenmord von Katyn, 1943,
стр. 38‒94. На интернету се може пронаћи скраћени текст овог извештаја на
руском језику: Отчёт профессора медицины доктора Бутца, http://katyn.codis.
ru/butz.htm.

59

Рајко Буквић

ЛЕКЦИЈЕ ИЗ КАТИЊСКЕ ШУМЕ

мачком (дек ларација о пријатељству и ненападању), потпи
сан 26. јануара 1934, а који је Хитлер 28. марта 1939, након
што је Пољска одбила да испуни немачке захтеве у вези с
Данцигом (Гдањском), прогласио неважећим. 31. марта 1939.
премијер Велике Британије Артур Невил Чемберлен (Arthur
Neville Chamberlain) у име енглеске и француске владе изја
вио је да ће дати сву могућу помоћ Пољској, ако њена безбед
ност буде угрожена. 15. маја 1939. био је потписан пољскофранцуски протокол, по коме су Французи обећали да почну
наступање током две недеље после мобилизације. 25августа
1939. у Лондону је коначно био оформљен енглеско-пољски
савез у облику Споразума о узајамној помоћи и тајног спора
зума. Потписали су га министар иностраних послова Вели
ке Британије Едвард Халифакс (Edward Halifax) и амбасадор
Пољске у Великој Британији гроф Едвард Рачињски (Edward
Raczyński).14
Очигледно, рат је припреман и „висио” је у ваздуху.
Питање је било само ко ће први напасти, и кога.
Као што је познато, званична историографија сматра
да је Други светски рат започео 1. септембра 1939, када је
Немачка извршила агресију на Пољску.15 Нећемо овде улази
ти у разматрање питања зашто је заузет такав став, имајући
у виду да је пре тога (13. марта 1938) Немачка анектирала
Аустрију, да су Немачка, Пољска и Мађарска 15. марта 1939.
окупирале и раскомадале Чехословачку,16 и да је 22. марта
14 Овај споразум, познат и као пакт Халифакс – Рачињски, може се пронаћи у
пољском преводу на интернету: Układ o pomocy wzajemnej między Polską a
Wielką Brytanią (1939), http://pl.wikisource.org/wiki/Układ_o_pomocy_wzajem
nej_między_Polską_a_Wielką_Brytanią_(1939).
15 Као што смо видели, Пољска је била везана споразумима с Великом Британи
јом и Француском, а не само са СССР-ом. Стога чудно и нејасно звучи када С.
Каргановић напише: „Склапањем споразума о ненападању са Стаљином, Хи
тлер је у септембру 1939. добио одрешене руке да са запада и севера (! - под
вукао Р.Б.) нападне Пољску.” (С. Каргановић, Лекције за Бошњаке (и не само
њих) из Катинске шуме,http://www.nspm.rs/savremeni-svet/lekcije-za-bosnjakei-ne-samo-njih-iz-kacinske-sume.html). Значи ли то да је постојаои некакав дог
овор између ВеликеБританије и Француске с једне и СССР-а с друге стране,
по коме прве двенеће испуњаватисвоје обавезеиз споразума с Пољском ако
СССР да „одрешенеруке“ Н
 емачкој?
16 По формалномкритеријуму (извршена војна агресија), и не разматрајући пи
тање да ли је рат био објављен, овде како се сматра вероватно не би било
потребе спорити званично становиште. Сасуштинске, пак, може се поставити
барем питање какво место и значај у контексту Другог светског рата има
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1939. Немачка након ултиматума Литванији ушла у Клајпед
ску област17, а посебно не разматрајући догађаје у Азији који
су и свему наведеном претходили.
Док је у започетом рату отпор Пољске сламан, њено
руководство је 6. септембра из Варшаве прешло у Лублин,
затим 9. у Кременец, а 13. у Залешики, град близу румунске
границе, да би 16. септембра 1939. напустило земљу и пре
шло у Румунију. 17. септембра СССР је ушао својим трупама
на територију истока Пољске (некадашње руске територи
је Западне Украјине и Западне Белорусије, које су Ришким
договором из 1921. додељене Пољској). Ово је у историјској
науци познато спорно место – западни историчари (укључу
јући и пољске, као и један део руских), сматрају да је реч о
окупацији Пољске, позивајући се пре свега на споразум Ри
бентроп – Молотов од 23. августа 1939, односно на његов тај
ни допунски протокол,18 док супротна страна сматра да су
тиме само враћене територије које су поменутим споразумом
неправедно одузете Русији (СССР-у), при чему се и сам про
токол сматра фалсификатом проистеклим из „познате фалси
фикаторске кухиње Горбачов - Јаковљев”.19
Пољска владајућа елита нашла се затим у Француској и
30. септембра 1939. оформила је у Анжеру пољску емигрант
ску владу на челу с генералом Владиславом Сикорским (Wł
adysław Sikorski). Ова влада је потчинила себи оне делове
пољске армије који су отишли из земље, а затим је у самој
окупацијаикомадање Чехословачке. Опште је познато да је Немачка, на осно
ву Минхенског споразума Немачке, Велике Британије, Француске и Италије
од 29.септембра 1938, већ 1. октобра 1938. окупирала Судетску област. Мање
је познато, међутим, да је одмах након тога Пољска напала Чехословачку и
отела од ње Тешинску област. При томе, док је Немачка, макар формално,
деловала у складу са споразумом и без војне агресије, у случају отимања Те
шинске областиоба наведена елемента не постоје – немаспоразума (ма какав
он био),а с д
 руге стране постоји војна агресија.
17 Закључак тужилаштва на Нирнбершком процесу истиче као прве акте агре
сије у Европи освајања Аустрије и Чехословачке. (К.П. Горшенин идр. (ред.)
Нюрнбергскийпроцесс. Сборникматериалов. Том I, 1954, стр. 44.)
18 У званичној историографији исписано је на гомиле папира о овом споразуму
(ињеговом тајном протоколу), али као што смо видели током 1930-их широм
Европе (и света) непрестано су склапани овакви до говори. Зашто се о њима
мало пише и говори, једна је од тајни те, званичне, историографије. А посе
бно, опакту Нем
 ачке и Пољске.
19 Видети:Ю.И. Мухин, Ктона самомделе развязалВторуюМировую войну?,
2010, стр. 107. и даље.
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Пољској почела с формирањем партизанских војних једини
ца од којих је створена Армија Крајова. После свега месец и
нешто емигрантска влада је објавила рат СССР-у, налазећи
као повод одлуку совјетског руководства о официјелном при
кључењу Виленске области Литванији. То се морало одра
зити на статус интернираних пољских војника и официра.20
Тај статус још више је погоршан када је пољска емигрантска
влада одлучила да пошаље војну помоћ Финској, која се тада
налазила у рату са СССР-ом: 29. јануара 1940. пољска вла
да је дала сагласност за то, а 9. фебруара почело је форми
рање посебне планинске стрељачке бригаде за те сврхе. Као
резултат таквог тока совјетско-пољских односа, 3. децембра
1939. Политбиро ЦК ВКП(б) утврдио је предлог НКВД-у о
хапшењу свих официра бивше пољске армије. Следећег да
на у Осташковски логор упућена је истражна бригада која
је имала задатак да до краја јануара припреми истражна де
ла и тужбене закључке за цео осташковски контингент и да
га преда Посебном савету (Особое совещание, ОСО), органу
вансудске расправе. До почетка фебруара требало је заврши
ти истрагу и у вези с официрима из друга два логора – Ко
зељског и Старобјељског.
Касније, јуна 1940. пољска емигрантска влада прешла
је у Лондон. Ратно стање са СССР-ом она је укинула тек по
што је Немачка напала СССР 22. јуна 1941, а 30. јула 1941. за
кључен је споразум између СССР и пољске владе о узајамној
помоћи, и по том споразуму у СССР-у је почело формирање
пољских војних јединица будуће Андерсове армије (Влади
слав Андерс, Władysław Anders).
Као резултат брзог пораза у рату с Немачком, као и
практичног непостојања озбиљнијег отпора совјетским тру
пама, Пољска је имала велике губитке – и убијених и рање
них, као и заробљених. Број заробљених није познат и оце
њује се у веома великом распону, од 150.000 до преко 450.000,
међу њима и скоро 19.000 официра. По подацима из 1939, ко
ји се међу делом руских историчара у основи сматрају довољ
но поузданим, Пољска је остала без 450 хиљада заробљених
и интернираних људи. Колико је од њих завршило у немач
ком, а колико у совјетском заробљеништву, није тачно позна
20 Не желим овдеда улазим у разматрањаправногстатуса пољских грађана који
су се нашли у СССР-у након што је СССР присајединио Западну Украјину и
Западну Белорусију и промене које јетомстатусу донела објава рата СССР-у.

62

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

стр. 53-89

то. Оцене се и ту дају у веома великом распону. Јажборовска
и др. у једном од често цитираних истраживања21 наводе за
Украјински фронт бројке од 341.729, 385.004 и чак 392.334 (до
2. октобра), а за Белоруски фронт 60.202 (до 30. септембра),
позивајући се на архивске документе објављене 1993, али ис
тичући и сами условност тих бројева. У одређеним руским
круговима, очигледно наклоњеним другој, незваничној вер
зији, сматра се да се у заробљеништву у СССР-у нашло 150
хиљада пољских људи,22 док сама пољска страна подиже ту
бројку до 240‒250 хиљада, међу њима и око 10.000 официра,
с чим је сагласан и један део руских историчара, међу њима
и они окупљени у организацијама које се баве проучавањем
руско (совјетско) – пољских односа.23
Према документима објављеним током последњих де
сетак и нешто година заснованим на подацима НКВД следи да
је Црвена армија у логоре за заробљенике и интерниране које
је организовао НКВД предала 130.242 човека.24 У очекива
њу великог броја заробљеника, у првој половини септембра у
СССР-у је била припремљена нова Уредба о војним заробље
ницима (уместо претходне из 1931), и већ 19. септембра, пре
него што је ова уредба усвојена, нарком унутрашњих посло
ва Лаврентиј Павлович Берија (Лаврентий Павлович Берия)
издао је наредбу № 0308 О организацији логора за војне за
робљенике («Об организации лагерей военнопленных»), чи
јом се првом тачком организује Управа за заробљене (УПВ)
при НКВД. За начелника УПВ именован је мајор Петар Кар
пович Сопруненко (Пётр Карпович Сопруненко). У складу
с наредбом № 0308 начелници УНКВД (Управление Народ
ного комиссариата внутренних дел) Калињинске, Смолен
21 И.С. Яжборовская, А.Ю. Яблоков, В.С. Парсаданова. Катынский синдром в
советско-польских и российско-польских отношениях, 2001,стр. 91.
22 Ю.Н. Жуков у: В.И. Илюхин, Красный прокурор, 2012,стр. 213.
23 У историјској литератури често се наводи немачки генерал Типелскирх,
који је у књизи из 1954. (К. Типпельскирх, И
 стория Второй Мировой войны
1939‒1945, 1999, стр. 42.) истакао да је за 18 дана септембарског рата бил
о заробљено 694 хиљаде пољских војника од стране Немаца и 217 хиљада
од стране Совјета (у периоду од преласка границе до 21. септембра, Исто,
стр. 44). Треба имати у виду да су борбе у рејону Лавова трајале до 26, а за
Варшаву чакдо28. септембра, што и Типелскирх констатује.Отпор пољских
јединица трајао је, заправо, све до 6. октобра, када су се предале последње
јединице.(М.И. Мельтюхов,Советско-Польские войны, 2004.)
24 Ю.И.Мухин, Исто, стр.190.Такође: Е.А. Прудникова иИ.И. Чигирин. Исто,
стр. 360.
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ске, Черњиговске, Полтавске, Ворошиловградске, Ивановске
и Горковске области били су обавезани да организују осам
логора за војне заробљенике и да их до 1. октобра доведу до
могућности прихвата 68.000 људи:25 Осташковски – капаци
тет 10.000 заробљеника (на острву Столбовоје, на језеру Се
лигер, Калињинска област), Јухновски – 10.000 (на бази про
сторија санаторијума „Павлишчев Бор”, на станици Бабињи
но Западне железничке пруге), Козељски – 10.000 (на бази
просторија дома за одмор им. Горког, на станици Козељск,
железничке пруге им. Ђержинског), Путивљски – 10.000 (на
бази просторија бившег Софронјевского манастира и тресе
тишта, на станици Теткино, Московско-Кијевске железнич
ке пруге), Козељшански – 10.000 (на бази просторија бившег
Козељшанског манастира, при станици Козељшино, Јужне
железничке пруге), Старобјељски – 8.000 (при станици Ста
робјељск, Московско-Донбаска железничка пруга), Јушки –
6.000 (на бази просторија дечје радне колоније НКВД на ста
ници Вјазники, Северне железничке пруге), Орански – 4.000
(на бази просторија бившег Оранског манастира, при стани
ци Зименки, Казањске железничке пруге).
Слика 1. Логори у којима су држани пољски заробљеници

25 В
 идети: Поляки не были растреляны Сталиным. Аргументы и факты, 5. 6.
2011, http://mikle1.livejournal.com/1826457.html.
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Управо у време формирања УПВ, 19. септембра, поче
ли су да пристижу први заробљеници. Брз завршетак ратних
дејстава и потпуни крах пољске армије довели су до огром
ног броја заробљеника и проблема с њиховим смештањем и
организацијом логора, тако да су одмах предузете одређене
активности у том смеру. Тако је између 25. и 28. септембра
један део мобилисаних сељака Западне Украјине и Западне
Белорусије ослобођен, па се крајем септембра дошло до наве
дене бројке од 130.242 заробљеног. Ипак, логори и пријемни
пунктови били су препуњени, чак и без обзира што су у ме
ђувремену оформљена још два логора у Вологодској области
– Вологодски и Грјазовецки. Стога је 3. октобра Политбиро
донео одлуку «О военнопленных», о растерећењу пренасеље
них логора према којој се сви војници с територија Западне
Украјине и Западне Белорусије ослобађају. Одлука је предви
ђала да преостали заробљеници буду размештени у логори
ма на следећи начин: а) генерале, потпуковнике, високе вој
не и државне чиновнике и све остале официре разместити
у Старобјељски логор, б) обавештајце, контраобавештајце,
жандаре, полицајце и затворске службенике у Осташковски
логор Калињинске области, и в) заробљене војнике чија се
отаџбина налазила у немачком делу Пољске у Козељски ло
гор Смоленске области и Путивљски логор Сумске области.
(Видети слику 1.) Као резултат „растерећења”, у року од два
месеца ослобођено је и упућено у западне области Украјине
и Белорусије 42.400 и током друге половине октобра и но
вембра предато Немцима, по постигнутом споразуму од сре
дине октобра, на њихову иницијативу, за размену (на основу
изјава сагласности) 42.492 људи. Тако је од око 125.000 заро
бљеника колико их је било 19. новембра остало око 40.000.
Међу њима су били 8.500 официра и 6.500 обавештајаца итд.,
дакле укупно 15.000 људи који нису могли бити ослобођени,
и 10.400 људи који су радили у предузећима Наркомчермета
(Народног комесаријата црне металургије) и 14.600 у Ровен
ском логору који су градили пут. Према званичним подаци
ма, у логорима је до 3. октобра 1941. умрло 389 људи, што ни
је значајније смањило број заробљених.26 Поред тога, током
26 С
 ви овде наведени подаци према: Е.А. Прудникова и И.И. Чигирин. Исто,
стр. 360.
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1940. и 1941. било је предато Немцима 562 заробљених ин
валида, становника бивше Пољске која је припала Немцима,
лица немачке националности, а такође и по захтевима немач
ке амбасаде. Преостали су предати на располагање УНКВД
преко 1. спецодељења у априлу – мају 1940 (15.131) и упућени
на пунктове формирања пољске армије у октобру – новембру
1941. (25.115).27
Према томе, поред радних логора за редове и подофи
цире, почетком 1940. заробљеници су били размештени у
три спецлогора -  Козељски, Старобјељски и Осташковски.
На дан 8. априла 1940. у њима се налазило: у Осташковском
6.364 (9. децембра 1939. било је 5.963 људи, али су овамо за
тим пребацивали заробљенике из других логора, будући да
су једино у овом логору радиле истражне бригаде НКВД),
у Старобјељском 3.894 и у Козељском 4.599, дак ле укупно
14.857 људи.28 Из сваког од логора затим је (према документу
датираном средином маја) један део предат на располагање
УНКВД, и то: из Осташковског 6.287 (у Калињин), из Козељ
ског 4.404 (у Смоленск) и из Старобјељског 3.896 (у Харков),
дакле укупно 14.587, а остали су упућени у Јухновски логор:
112, 205 и 78, односно укупно 395. У међувремену, прекинута
је преписка са заробљеницима.
Званично се сматрало да се пољским заробљеницима
овде изгубио сваки траг, што је по официјелној верзији по
средан, али свакако врло јак, доказ да су они изгубили жи
воте (били стрељани) у пролеће 1940. То је, како смо видели,
засновано на почетном немачком саопштењу, и заступа га
пољска страна, а заједно с њом и званични представници со
вјетске, тј. руске државе, почев од Горбачова, преко Јељцина,
до Путина и Медведева, и низа истакнутих државних делат
ника, појединачно или у оквиру одговарајућих институција,
као што је рецимо Главно војно тужилаштво.

27 Супруненко, Справка о быв. военнопленных польскойармии, содержавшихся
в лагерях НКВД. 3 октября 1941 г. (Е.А. Прудникова и И.И. Чигирин. Исто,
стр. 380.)
28 Е.А. Прудникова и И.И. Чигирин. Исто, стр. 382, 392.
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3.Како је обновљен Катињски случај?
Вододелница настала одмах по првом сазнању о Ка
тињском случају заправо никад није престајала да постоји и
да се потхрањује. Видели смо да је пољска избегличка влада
у Лондону одмах по објављивању првог саопштења стала на
страну те, данас званичне, верзије. Како је то могуће, упита
ће се сваки непристрасан човек. Каква је то сазнања могла да
подели пољска влада у Лондону с непријатељском земљом,
с којом су у рату били и Пољска и Енглеска? Али не само
то - С. Каргановић пише: „Већ 24. маја 1943, дак ле буквално
неколико дана након што су откопавања и обдукције у Ка
тинској шуми били завршени (!? – прим. Р.Б.), у поверљивој
комуникацији Омали сасвим реа лно излаже Идну тада већ
познате доказе који су указивали на кривицу Стаљиновог
режима.”29 Не желећи овде да правдам и величам Черчила,
само ћу поставити питање С. Каргановићу (и Ф. Сајоу): чија
је позиција разумнија – пољске емигрантске владе и британ
ског амбасадора при тој влади, који су тако брзо и неопозиво
дошли до закључка да је Гебелсово саопштење истинито и
нашли необориве доказе о кривици Стаљина и СССР-а, или
Черчилова (чак и када бисмо узели у обзир могућност да она
није искрена), који у одговору на Стаљинову посланицу тим
поводом каже: „Разумије се да ћемо се ми енергично про
тивити било каквој „истрази” Међународног црвеног крижа
или било ког другог органа на било којем територију који
се налази под њемачком влашћу. Таква истрага значила би
обману, а њезини резултати били би постигнути застраши
вањем.”30
29 Лекције за Бошњаке (и не само њих) из Катинске шуме,http://www.nspm.rs/sa
vremeni-svet/lekcije-za-bosnjake-i-ne-samo-njih-iz-kacinske-sume.html. Приме
тимо најпре да су ископавања о којима је реч трајала у периоду од 29. марта
до 7. јуна 1943, тако да то о чему се овде пише („Британски амбасадор при
пољској избегличкој влади у Лондону, сер Овен О`Mејли (Owen O’Malley), у
истом периоду доставио је своме шефу, министру спољних послова Антони
Идну, најмање два исцрпна извештаја која не остављају простора за сумњу да
су Британци о свему били савршено обавештени.”) није уследило неколико
дана након што су откопавања и обдукције завршени, већ много пре тога. Али,
и да је било „неколико дана након”, да ли би то нешто променило у суштини?
Како је то О`Мејли успео да у току откопавања припреми и преда свом шефу
„најмање два исцрпна извештаја”, и то с тако чврстим закључцима?
30 Tajna prepiska Churchill – Staljin 1941‒1945, 1965, стр. 135.
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Први велики подстрек после рата за даље разбуктавање
случаја дао је већ Нирнбершки суд. Супротно очекивањима
совјетске стране, Суд је разматрајући ово питање у данима
1‒3 јул 1946. одбио на основу одлуке чланова Суда из трију
западних земаља да у текст завршне пресуде укључи и „ка
тињску епизоду”. Иако то није аутоматски значило и одбаци
вање совјетске и прихватање супротне верзије, ипак је оста
вило значајне последице на даљи развој случаја. Чињеница
да је, након Черчиловог (Винстон Спенсер Черчил, Winston
Spencer Churchil) говора у Фултону 5. марта 1946, у јеку било
разгоревање „хладног” рата, можда се може довести у неку
везу с оваквом одлуком Суда, али ће ипак пре бити да је со
вјетска страна на процес дошла недовољно припремљена, да
неки документи нису уопште коришћени, и да се превише
вере поклањало извештају Бурденкове комисије, без обзира
на слабости које су га карактерисале.31
Конгрес САД формирао је 18. септембра 1948. специ
јалну комисију за истраживање Катињског злочина.32 која је
завршила рад 22. децембра 1952. Као одговор у СССР-у је
1952. оформљена Координациона комисија о Катињском де
лу при Министарству иностраних послова. О резултатима
рада Меденове комисије сведочи 7 томова,33 док је активност
совјетске стране, као и у многим другим стварима, недовољ
но позната јавности, иако је она урадила много.34 Међутим,
после смрти Стаљина и хапшења и стрељања (или убиства)
групе Берија – Меркулов,35 делатност ове комисије је преки
нута, а њени основни материјали из архива или нису доступ
ни истраживачима или више не постоје.
Као резултат рада комисија Конгреса САД прогласила
је кривицу СССР у Катињској трагедији, истакавши као ос
нов за закључке следеће факте:36
31 Видети о томе, рецимо В.Н. Швед, Катынь. Современная история вопроса,
2012, стр. 39. и даље.
32 Комисија је позната као Меденова комисија (Реј Џон Меден, 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, Parts 1‒7.
34 В.Н. Швед, Исто, стр. 43.
35 Всеволод Николајевич Меркулов (Всеволод Николаевич Меркулов), совјетски
државни и партијски делатник, вишеструки министар
36 Видети: Расследование Катынского дела комиссией Конгресса США, http://
www.katyn-books.ru/rassledovaniya/komissija-kongressa-SShA.html
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-	 покушаји да се омета рад међународне комисије у
1943. години;
-	 одбијање присутства независних посматрача на рас
копавањима, која је спроводила комисија Бурденка;
-	 недостатак аргумената у корист кривице Немачке,
представљених на Нирнбершком процесу;
-	 одбијање помоћи комисији Конгреса, чак и када се
комитет званично обратио властима ради тражења
сарадње;
-	 многобројна свидочанства бивших заточеника пољ
ских логора, а такође закључци експерата, кримина
листа и посматрача;
-	 одбијање Молотова, Берије и Стаљина до пролећа
1943. да одговарају на официјелна питања о судби
ни заточеника логора из Западне Украјине и Западне
Белорусије.
Совјетска комисија је предложила да се добијени ре
зултати изнесу на разматрање у ООН и да се организује Ме
ђународни трибунал, који би се бавио војним злочинима и
злочинима извршеним против човечанства. Председник
САД одбио је предлог.
Након што је Хрушчов на XX конгресу КПСС (14‒25
фебруара 1956.) „критиковао” култ личности Стаљина, обно
вљени су напори на Западу да се поново покрене Катињско
питање. Августа 1956. шест чланова Представничког дома
Конгреса САД обратило се Хрушчову питањем зашто он до
сада није признао кривицу Стаљина и Берије за „катињско
убиство официра пољске армије”.37 Без обзира на то, у годи
нама „хрушчовљевског отопљавања” нови совјетски вођа по
кушао је у антистаљинској кампањи да искористи и Катињ
ски случај. Предложио је пољском председнику Владиславу
Гомулки да јавно обзнани совјетску кривицу у овом случа
ју, али је Гомулка то одбио. Након тога, у званичној совјет
ској позицији по овом питању наступило је потпуно ћутање.
Совјетска позиција налазила је упориште у познатој Исто
ријској справци38, којом је заправо у науци наметано једно,
неприкосновено мишљење, које није давало одговор на низ
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, па и самог СССР), и које није уважавало појаву нових
историјских чињеница и докумената. Овакав став није уздр
мала ни позиција енглеског дома лордова, који је 1970. заузео
позицију аналогну Меденовој комисији, а такође ни догађаји
у Пољској током 1980-их, где се Солидарност успињала ка
власти делом и на основу коришћења катињске теме и дога
ђаја из 1939.
Све до 1988. у ономе што се обично назива соција
листички лагер о Катињском случају званично је преовла
давалало мишљење засновано на резултатима рада комисије
Бурденка. Власти Народне Републике Пољске и СССР пот
писале су у Москви 21. априла 1987. дек ларацију о сарад
њи у области идеологије, науке и културе, на основу које је
створена мешовита комисија о уклањању тзв. „белих мрља”
у међусобним односима обеју земаља. 1. априла 1988. пољ
ски историчари чланови наведене Комисије, проанализирав
ши доказе и закључке Бурденкове комисије, прогласили су
их незаснованим. Крајем 1980-их у Пољској је упоредо с ја
чањем утицаја Солидарности растао и интерес за решавање
Катињског проблема. И онда је Михаил Сергејевич Горбачов
(Михаил Сергеевич Горбачёв) 13. априла 1990. издао наредбу
да се објави саопштење ТАСС у коме се признаје „одговор
ност за злодела у Катињској шуми Берије, Меркулова и њи
хових помоћника”.
Године 1992. Уставном суду Русије предати су, у окви
ру поступка за забрану КП, документи из тзв. Затвореног па
кета № 1, за који се тврдило да непорециво доказују кривицу
НКВД у Катињском случају. Ти документи били су предати
и пољској страни, и послужили су као повод за нови офан
зивни наступ присталица верзије о кривици совјетске стра
не, без обзира на чињеницу да Уставни суд те документе није
прихватио као веродостојне.
Руски председник Борис Николајевич Јељцин (Борис
Николаевич Ельцин) учинио је нови корак у овом случају
1993, када је положио венац на споменик Катињским жртва
ма на варшавском гробљу Повонзки и замолио од Пољака
опроштај за Катињски злочин. Од тог момента званично се
сматра да је у Катињском случају све кристално јасно.
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Упоредо с овим догађајима, истраживањем случаја
№ 15939 бавило се Главно војно тужилаштво, које је после 14
година рада (1990‒2004) у септембру 2004. прекинуло рад
„због смрти криваца”. Према закључцима Главног војног ту
жилаштва РФ, у делу нема факта геноцида, али је било оп
штекривичних преступа повезаних с издавањем незакони
тих наређења, као и прекорачења пуномоћја од стране лица
високог ранга. Рад овог тужилаштва завршен је са 183 тома
материјала, од којих је 116 било тајно и није било доступно
пољској страни.
Овакав исход истраживања није задовољио пољску
страну и она је инсистирала на обелодањивању тајних доку
мената, на шта руска страна током три године није реаговала.
Пољаци су у међувремену покушавали да интернационали
зују случај. Први пут 70 рођака официра погинулих у Кати
њу обратило се Европском суду априла 2006. Пошто је 29. де
цембра 2008. војни колегијум Врховног суда РФ признао за
конитост обустављања кривичног дела № 159, пољска страна
је добила право да се обрати Суду за људска права у Стразбу
ру. Рођаци погинулих пољских официра, не сaгласивши се с
резултатима руског истраживања, у 2007. и 2009. обратили
су се сa жалбама Европском суд за људска права, позивајући
се на нарушавање члана 2 (право на живот) Европске конвен
ције о заштити људских права.
Крајем новембра 2009. Суд је прихватио у разматрање
захтеве породица катињских жртава, објединивши тужбе и
узевши их приоритетно у разматрање.Тако је настао случај
„Јановец и други против Русије”. Пета секција ЕСЉП, у са
ставу седам судија из Луксембурга, Чешке, Словеније, Лих
тенштајна, Русије, Украјине и Немачке донела је одлуку у
априлу 2012.40 Њоме вероватно ниједна од страна неће бити
задовољна, па треба очекивати наставак и даље заоштравање
спора.
39 Пуни званичан назив овог кривичног дела је о стрељању пољских војних
заробљеника из Козељског, Осташковског и Старобјељског логора од стране
НКВД у априлу – мају 1940. 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 спорно?
После свега наведеног, многи ће поставити питање –
шта је у овоме случају спорно, односно има ли нечег на чему
би се могла заснивати алтернативна верзија? Показује се да
ипак има, односно да званична верзија није толико чврста
и непорецива. У њеном оспоравању користи се велики број
различитих аргумената, тако да би и само њихово набрајање
захтевало много више простора него што један овакав рад
може да пружи. Стога ћемо се задржати само на неким од
кључних аргумената.
Најпре треба рећи да овде нећемо детаљније разматра
ти проблеме сведока и њихових изјава, иако је то домен који
је изазвао (и изазива) доста спорова. Познато је, наиме, да се
сведочења, чак и када су дата искрено, врло често не показују
као реа лна. Наравно, без таквих доказа ниједан спор не мо
же да се замисли, тако да су они неизоставни. Али, да би се
показала као веродостојна, сведочења се морају укрштати с
другим доказима.41 О сведочењима датим из зле намере, или
под притиском и претњама, не треба ни говорити. У сведоче
њима које су користиле обе комисије (Буцова и Бурденкова),
судећи барем по споровима који се око њих и данас воде, има
много непоузданог и непровереног.42 Ипак, нека од сведочења
заслужују мало већу пажњу и вероватно поверење.
Једно од таквих сведочења је заправо низ (тачно, шест)
разговора које је познати руски историчар Александар Нико
лајевич Колесњик (Александр Николаевич Колесник) имао у
периоду 1985‒1991 с бившим совјетским високим руководио
41 Као драгоцен материјал у овом смислу Прудњикова и Чигирин истичу већ
поменуту справку (Справка о результатах предварительного расследования
так называемого «Катынского дела»), тајни документ. Његова садржина и
тајни карактер доводе до логичког ћорсокака присталице званичне верзије,
потврђујући сведочења дата Специјалној комисија Бурденка. (Видети
детаљније у: Е.А. Прудникова и И.И. Чигирин. Исто, стр. 38. и даље.)
42 Један од таквих сведока је Парфјон Гаврилович Кисељов (Парфён Гаври
лович Киселёв), чија два различита сведочења (једно дато Немцима, друго
Совјетима, оба у току 1943) фигурирају у обе верзије. Кисељов, месни житељ,
према Гебелсовој верзији човек који је „пронашао”пољске гробове, сматра
се једним од кључних сведока званичне верзије. Али, питање је ‒ које је од
његових сведочења валидно?
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цем, чланом Политбироа ЦК ВКП(б), Лазаром Мојсејевичем
Кагановичем (Лазарь Моисеевич Каганович) о разним исто
ријским темама, између осталог и о Катинском случају.43 Раз
говор у коме је Каганович први пут објавио податке о тачном
броју погубљених пољских грађана од новембра 1939. до ју
на 1941. одржан је 6. новембра 1985.44 Том приликом Кагано
вич је рекао да је у пролеће 1940. совјетско руководство било
принуђено да донесе тешку али у тој сложеној политичкој
ситуацији потпуно неопходну одлуку о стрељању 3.196 гра
ђана заточеника бивше Пољске. Према њему, углавном су би
ли осуђени на смрт пољски војни злочинци, који су учество
вали у масовном уништавању у 1920‒21 години заробљених
совјетских красноармејаца, и сарадници пољских казнених
органа, обележени злочинима против СССР и пољског рад
ничког покрета у 1920-им – 1930-им годинама. Осим њих,
били су такође стрељани криминалци међу пољским војним
заробљеницима, који су извршили на територији СССР те
шке општекриминалне злочине после свог интернирања у
септембру‒октобру 1939. – групна силовања, разбојнички
напади, убиства итд.
Наравно, и ово сведочанство се може оспоравати, као
и свако друго. Међутим, оно налази потврду у другим све
дочењима, што већ упозорава да се не сме олако одбацити.
Тако је сличну бројку („око три хиљаде”) навео 1986. бивши
председник Савета народних комесара Вјачеслав Михајло
вич Молотов (Вячеслав Михайлович Молотов), а тачну
 бивши
нарком грађевинарства Семјон Захарович Гинзбург (Семён
Захарович Гинзбург). Колесњик наводи да су му бројку од
око или нешто више од три хиљаде потврдили и други висо
копостављени руководиоци КГБ-а.45

43 Видети детаљније у: М. Хрусталев, Правду о Катыни не дал обнародовать
А.Н. Яковлев, http://www.km.ru/news/pravdu_o_katyni_ne_dal_obnarodov,
С.Э. Стрыгин, Л.М. Каганович о Катынском деле, 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
телефоном категорично забранио Колесњику да објави стенограм разговора.
45 А.Н. Колесник, у: В.И. Илюхин, Исто, стр. 264.
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Пажњу заслужује и сведочење генерала Дмитрија Сте
пановича Токарјева (Дмитрий Степанович Токарев), бив
шег начелника УНКВД за Калињинску област.46 Сведочење
89-годишњег Токарјева међу присталицама званичне верзије
сматра се једним од важнијих доказа, тим пре што није про
нађен ниједан документ НКВД који би описивао процедуру
погубљења. Реч је о његовој изјави датој 20. марта 1991. ис
тражитељу Главног војног тужилаштва Анатолију Јурјевичу
Јаблокову (Анатолий Юрьевич Яблоков).47 Међутим, заступ
ници званичне верзије, пре свих Јаблоков, такорећи ћутке
прелазе преко очигледних противречности у овом сведочењу
које толико упадају у очи да постоји мишљење да је Токарјев
своје испитивање намерно довео до апсурда.48 Међу таквим
апсурдним моментима посебно се истиче опис УНКВД (ад
министративног здања) у Калињину, где су по Токарјевље
вим речима довожени пољски заробљеници из Осташкова (у
групама од 200‒350 људи) у „у унутрашњи затвор” у суте
рену Калињинског УНКВД у Совјетској улици и ту стреља
ни. Ту је погубљено, по његовим речима, у периоду 5. април
‒ 22. мај, 6.295 Пољака, дак ле 131 егзекуција дневно (тј. у
току ноћи, пошто је у пракси НКВД било строго забрањено
да се стрељања обављају при дневном светлу).49 Егзекуције
су, према њему, вршене ноћу, из немачких пиштоља Валтер ‒
мајор државне безбедности Василиј Михајлович Блохин (Ва
силий Михайлович Блохин) донео је из Москве „цео кофер
немачких „валтера” јер совјетски нагани нису издржавали
– прегревали су се”.50 Сам Блохин учествовао је у егзекуци
јама, заједно с групом од 30 људи. Лешеве су затим износили
46 Катынь. Март 1940 г. - сентябрь 2000 г. Расстрел. Судьбы живых. Эхо Ка
тыни. Документы, Весь мир, Москва, 2001, снр. 35. и даље. (У даљем Рас
стрел.)
47 В.Н. Швед наводи (Исто, стр. 256) да су постојала два испитивања Токарјева,
а да прво присталице званичне верзије прећуткују, јер је на њему Токарјев дао
директно супротне исказе.
48 Ю.И. Мухин, Подонки истории. Самая зловещая тайна XX века, 2011, стр.
636. и даље.
49 Тужну и непријатну статистику која из тога следи, и која показује апсурдност
ових изјава, дао је Швед (Исто, стр. 266).
50 Ово је широко распрострањена верзија из Токарјевљевог сведочења, коју
често наводе заступници званичне верзије. Међутим, истиче Швед (Исто,
стр. 248), он је на испитивању заправо изјавио да је Блохин донео цео кофер
пиштоља „Валтер” јер се ти пиштољи брзо хабају!
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кроз друга, задња, врата и убацивали их у камионе који су
их одвозили до места сахрањивања у околини села Медно.
По Токарјеву, после довођења осуђеника у здање НКВД, у
коридор, они су одвођени у тзв. црвени угао (лењинска со
ба), где су проверавани подаци и идентитет, а затим у собу
где је вршена егзекуција. Испада да је „црвени угао” био на
истом нивоу (сутерен) где и улазни коридор и соба где је вр
шено стрељање, што у принципу није било могуће а тако се
показало и у овом случају ‒ „црвени угао” увек је у зградама
НКВД био на првом спрату.51
Слика 2. План здања бившег НКВД за Калињинску област

Извор: В. Н. Швед Катынь. Современная история вопроса, 2012, стр.
259.
51 Цитати које наводи Швед нису идентични с наведенима у књизи Расстрел.
Разлог је што у Русији официјелна сведочења главних сведока нису објављена.
До њих се може доћи у скраћеној варијанти (Расстрел) или у аматерским пре
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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И поред званичног става да се пољским заробљеници
ма у пролеће 1940. губи сваки траг, постоје и одређени доку
менти који би могли, опет посредно, да буду с њима доведени
у везу и да уздрмају тај доказ о њиховом стрељању у пролеће
1940. 52 Поставља се, наиме, питање да ли се смеју одбацивати
посредни докази, поготову ако је један од кључних момената
званичне верзије управо заснован на посредном доказу. Чак
се наводи и да је после окупације Смоленска обновљена пре
писка официра из Катинског логора са Пољском.53
Ипак, најважнији аргументи којима се оспорава зва
нична верзија односе се на материјалне доказе. А њих није
мало, и не може се рећи да немају одређену тежину. Ову гру
пу доказа чине следећи:
-	 место сахрањивања Пољака,
-	 оружје из кога су их убили, и
-	 канап којим су једном делу стрељаних Пољака биле
везане руке.
Задржаћемо се на овим аргументима и противдокази
ма, и то у мери која неће превише оптерећивати текст. Оно
што треба подвући је следеће: све ове аргументе и доказе из
вели су сами Немци, што је изузетно значајан момент, буду
ћи да је тиме искључена могућност оптуживања друге стра
не за фалсификовање доказа. Пођимо од првог противдоказа,
од места на којем су покопани убијени Пољаци у Катињу, у
рејону Козјих Гора.
Према већ поменутој Справци, савршено тајном доку
менту први пут објављеном 1990, Пољаци у рејону Козје Горе
нису били покопани на територији неприступачној месном
становништву (и не само њима), месту ограђеном бодљика
вом жицом, како су тврдиле присталице Гебелсове верзије,
већ на месту доступном свима, где се налазио дом одмора
УНКВД Смоленске области, где су се одмарали, шетали, са
купљали печурке и дрва не само локални становници, и где
52 Одређена документа која би могла, посредно, указивати на то да су
заробљеници и после времена када су по овој верзији стрељани, ипак били
живи и да су се налазили у логорима наводе се у: Е.А. Прудникова и И.И.
Чигирин. Исто, стр. 395. и даље.
53 С.Э. Стрыгин, Молчит Катынский лус, Комсомольская правда, 3 апреля 1990.
(Наведено у: Ю.И. Мухин, Исто, стр. 498.)
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су организовани пионирски логори.54 У суштини, исто то мо
же се пронаћи и у другим изворима, на пример у опису члана
техничке комисије Пољског Црвеног крста 1943. на истражи
вању катињског злочина Маријана Вођињског (Marian Wod
zińs ki).55
Оружје из ког су убијени пољски заробљеници су не
мачки пиштољи калибра 7,65; 6,35 и 9 мм. Видели смо да је
Токарјев у сведочењу изјавио да је реч о немачким пиштољи
ма типа Валтер. Совјетски пиштољи нагани произвођени су
у СССР-у још у периоду 1918‒1921 (око 1,7 милиона), а од по
четка 1930-их по 100.000 нагана (калибар 7,62) и пиштоља ТТ
(калибар 7,63) годишње. Док није освојена производња ТТ,
СССР је куповао у Немачкој пиштоље, али не фирме Валтер,
већ Маузер, и то калибра 7,62. На почетку 1940. у СССР-у је
било око 4 милиона нагана и ТТ совјетске производње, не
узимајући у обзир спортске пиштоље калибра 5,6 мм и џеп
не пиштоље ТК калибра 6,35, као ни лично оружје које је
преостало још из времена Руске Империје. Пошто у то време
бројност совјетске армије није достизала 4 милиона војни
ка, испоставља се да је заправо постојао вишак оружја (ба
рем овог, личног). Зашто би се онда у иностранству куповало
оружје туђе производње?56 Да је коришћено немачко оружје и
немачка муниција – патроне немачке фабрике Геко (чау ре ко
је су пронађене у масовним гробовима то непобитно потвр
ђују) признато је и у извештају немачке стране с ископавања
у 1943. Пронађени су чак и оригинални патрони, на којима
је био отисак Geco 7,65 D, а тај отисак се могао прочитати и
на чаурама. Реч је о патронима који су произвођени у фирми
„Густав Геншов и Ко” у Дурлаху код Карлсруеа, и то у време
1922‒1932, да би хемијска анализа пронађених патрона омо
гућила прецизирање – патрони потичу из 1930. или 1931.57
То се може сматрати кључним, или барем једним од кључ
них доказа који подупиру алтернативну, совјетску верзију.
Да ли заступници супротне верзије могу овај аргумент да
оборе? Већ смо истакли Токарјевљево сведочење о „прегре
54 Справка о результатах предварительного расследования так называемого «Ка
тынского дела», Военно-исторический журнал, 1990, № 11, стр. 27‒28.
55 О.В. Яснова (ред.), Катынская драма, 1991, стр. 31.
56 Сви подаци о оружју преузети од: Ю.И. Мухин, Исто, стр. 493‒494.
57 Све наведено у Буцовом извештају. (Amtliches Material zum Massenmord von
Katyn, 1943, стр. 73. и даље.)

77

Рајко Буквић

ЛЕКЦИЈЕ ИЗ КАТИЊСКЕ ШУМЕ

вању” нагана као разлог за набављање и коришћење валтера.
Међутим, до правог апсурда доводи други покушај да се све
наведено „усклади” с коришћењем валтера. Наводно, совјет
ска страна (НКВД) је намерно користила немачко оружје и
немачку муницију, како би замела трагове. Коришћење не
мачког оружја и немачке муниције „да би се свалила кривица
на Немце”, подразумева да су „тупи џелати” из НКВД 13 ме
сеци пре почетка рата могли да предвиде да ће у првој етапи
будућег рата СССР претрпети жесток пораз, да ће у паници
предати Смоленск, да ће Немци окупирати рејон Катиња и да
ће ту дуго владати, тако да ће се појавити дивна могућност
да се кривица припише њима, али да ће за то бити потреб
но да их поразимо под Москвом, Курском и Стаљинградом,
да пређемо у коначну контраофанзиву, направимо прелом у
току рата, отерамо фашисте са смоленске територије, и три
јумфујући што се наш генијални план остварио, откријемо
гробове Пољака које смо стрељали и објавимо целом свету
да се у њиховим потиљцима налазе немачки меци.58
Трећи доказ у групи материјалних односи се на канап
којим су једном делу пољских заробљеника биле везане ру
ке, а у неким случајевима и главе. Немачка комисија није из
вршила експертизу канапа који је за то коришћен, само се
констатује да је коришћен канап (шнур) за завесе.59 Међутим,
сведоци који су давали изјаве за Бурденкову комисију једно
душни су да није био у питању шнур за завесе већ памучни
конопац немачке производње. Русија је одувек била извозник
кудеље, лана и најпростијих производа од њих – конопца, ла
ђарске ужади, ужади и дебелих ужади. При томе, Смоленска
област је била центар производње конопље и лана, у Смолен
ску је било неколико фабрика за њихову прераду, а у Јарцеву
је био подигнут за то време најсавременији комбинат. Зашто
би се онда канап увозио?
Сваки од трију наведених материјалних доказа, које
није могуће фалсификовати, како истиче Ј. Мухин60, предста
вља апсолутне доказе, они су довољни и појединачно да се
укаже на праве злочинце – на Немце. Утолико пре то важи за
њихово заједничко, скупно постојање.
58 С.Ю. Куняев, Поэзия. Судьба. Россия, Наш современник, 2002, № 5, http://
nash-sovremennik.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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Треба претпоставити да је снага ова три аргумента, уз
остало, била разлог што су заступници званичне верзије по
чев од времена перестројке готово регуларно долазили до
нових, сензационалних и необоривих доказа о исправности
њихове верзије, односно о кривици совјетске стране. Особи
ту пажњу и значај у томе имали су документи из тзв. „затво
реног пакета № 1”, који је прелазио (или је тако требало да
буде) од једног до другог генералног секретара. Документи
из овог пакета наводно су откривени 24. септембра 1992. у
Архиву Председника РФ.61 Кад се с њима упознао, Јељцин их
је преко главног државног архивиста Русије послао у Пољ
ску, а затим су њихове копије (!) упућене Уставном суду на
коме се управо разматрао „случај КПСС”, тј. захтев о њеној
забрани. Бранилац КПСС на том процесу заслужан је што се
сазнало о броју тих докумената и о њиховом изгледу и ка
рактеру:
1. Савршено тајни, на бланку НКВД написан реферат
Берије, упућен ЦК ВКП(б) – другу Стаљину од 5.
марта 1940. № 794/Б (Беријино писмо Стаљину);
2. Извод на двема странама из протоколâ Политбироа,
№ 144 од 5. III 1946;
3. Строго тајни документ упућен тов. Шељепину 1959.
године;
4. Други примерак извода из протокола (документ 3),
али без Стаљиновог потписа и без печата; и
5. Руком написана белешка КГБ при СМ (Савет мини
стара) СССР на име Никите Сергејевича Хрушчо
ва (Никита Сергеевича Хрущёва), коју је потписао
Александр Николајевич Шељепин (Александр Ни
колаевич Шелепин) 3. марта 1959.
Уставни суд је одбио да призна веродостојност ових
докумената, после чега се с документима дешавају чудне
ствари: документ 1) је прерађен, документи 2) и 3) се уопште
не појављују у јавности, док су документи 4) и 5), заједно с
прерађеним обелодањени тек после три године.
Најзначајнији међу овим документима је Беријино пи
смо (видети прву страну писма на слици 3). То се сматра
61 Званичне изјаве Горбачова и Јељцина се не подударају: Горбачов је изјавио
да се с тим документима упознао 1991. (а зашто не 1985?) и да их је предао
Јељцину, док овај каже да је за њих сазнао 1992.
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кључним документом који потврђује кривицу совјетског ру
ководства. Већ на првој страни овог документа падају у очи
бар две чудне ствари – потписи четворице чланова Полит
бироа (Стаљин, Ворошилов, Молотов и Микојан), који су се
упознали с писмом, расположени су слева надесно (што је
нормално) и одгоре на доле (што је потпуно ненормално, и
што се нигде не може срести). Став из последње заграде по
тврдиће сваки делатник који се сусреће с великим бројем до
кумената које треба потписати након кратког упознавања с
њиховим садржајем. Просто, тако је природно, ако човек др
жи документа тако да их може читати (дакле, управно ка се
би), и ако их у том положају потписује. Да би се добила усме
реност потписа како је дато на слици, потребно је или да их
човек може читати када су у положају да редови документа
иду вертикално (или скоро вертикално) од њега, или да сва
ки документ окреће за 90° након што га је прочитао. Мухин
истиче62 да је то довољно да би се видело да је овај документ
фалсификат. Осим тога, он износи занимљиву претпоставку
да је онај (или они) ко је фалсификовао потписе (вероватно,
присилно) желео да остави траг о томе и да је намерно потпи
се поставио тако да се види да је у питању фалсификат!
Слика 3. Беријино писмо Стаљину
№ 794/Б од марта 1940. (прва страна)

62 Ю.И. Мухин, Исто, стр. 652. и даље.
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Наравно, ово није једини показатељ да је писмо фал
сификовано, и мада је, као што је наведено довољан, ипак је
занимљиво (и важно) још мало се позабавити њиме. Као што
се види на слици, писмо има деловодни број, али не и датум
(пише само „марта 1940”). Само по себи то је врло чудно63,
али још је чудније што је у првобитном облику (датом Устав
ном суду 14. октобра 1992) на писму стајао датум „5 марта”.
Зашто је из првобитног документа избачен датум „5”, да би
био добијен чудан документ без датума? Показује се да по
стоји неколико разлога. Сергеј Емиљевич Стригин, коорди
натор међународног Интернет-пројекта „Истина о Катињу”
(«Правда о Катыни»), утврдио је још 2006. да писмо треба да
има датум 29. фебруар 1940, на основу кореспонденције упу
ћене из секретаријата НКВД у фебруару 1940, пошто и прет
ходни и следећи документи, 793/б, 795/б и 796/б, имају датум
29. фебруар. Међутим, у писму се налазе прецизирани стати
стички подаци о броју заробљених официра у логорима УПВ
НКВД, који су стигли у Москву ноћу између 2. и 3. марта и
које је затим уобличио у виду „Контролне справке” начелник
УПВ НКВД П. К. Сопруненко 3. марта 1940. Покушаји да се
некако „реши” овај проблем довели су до низа чудних и тра
гикомичних објашњења, да би се све завршило на формула
цији „1940 г., ранее 5”, како стоји у књизи Пленники.64
Али, зашто је уопште важан датум „5 марта”? Тог да
на одржана је седница Политбироа, на којој је, наводно, на
основу Беријине белешке донета одлука о стрељању пољских
официра. Вероватно се у тој чињеници крије и тајна препра
вљања ове белешке – након што су представници КПСС на
Уставном суду указали на преклапање та два датума, у пре
прављеном документу датум је једноставно испуштен.
63 Можда ову чињеницу и не треба прецењивати, пошто су пронађени
документи на којима је Берија руком дописивао излазне датуме – можда му је
одсуство датума на овом документу промакло? Ипак, ако се и десило нешто
такво, поставља се питање како је онда Стаљинов секретар, коме је стизала
сва преписка, могао себи да дозволи да грешку не исправи? Две (огромне)
грешке у једном случају? Пошто нико (ни Берија, ни Стаљинов секретар, а ни
руководилац секретаријата централног апарата НКВД) није сносио никакве
последице, логично је претпоставити да је Стаљин добио нормалну белешку,
датирану 29. фебруаром, и да је затим ту белешку разматрао Политбиро 5.
марта. Само што је тада то морала да буде друга белешка.
64 А.Н. Яковлев (ред.), Катынь. Пленники необъявленной войны, 1999, стр. 374,
Документ 207.
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С овим писмом повезано је још много интересантних
и поучних места. Тако, на пример, експертиза је показала да
су прве три стране писма написане једном а четврта другом
писаћом машином. У покушајима да се то објасни, пристали
це званичне верзије, као и у случају непостојања датума, на
воде да је Берија чекао да стигну нови статистички подаци, а
када се то десило дао је да се прештампају прве три стране,
при томе на другој машини. А четврта страна, која је наводно
остала непрештампана, имала је само пет редова, уз потпис
комесара, од 89 колико има цео текст! Зар је било толико те
шко прекуцати и ту страну?
Као што је већ речено, документе 2) и 3) заступници
званичне верзије после одлуке Уставног суда више не поми
њу. Документ 4) је испис из протокола одлуке Политбироа,
који дословно одговара тексту Беријиног писма.
Документ 5) је писмо тадашњег председника Коми
тета госбезопасности А. Н. Шељепина тадашњем првом се
кретару ЦК КПСС и председнику Савета министара Н. С.
Хрушчову. (Видети слику 4.) У писму је дат број жртава који
данас фигурише у званичној верзији. Шељепин описује шта
се десило с пољским заробљеницима, итд. и на крају конста
тује да је целисходно уништити сву евиденцију која се одно
си на тај случај, при чему се могу оставити протоколи засе
дања тројке НКВД која је осудила заробљене на смрт, као и
акте о извршењу одлуке тројке. Уз писмо се прилаже пројект
одговарајуће одлуке ЦК КПСС.
Слика 4. Писмо А. Н. Шељепина Н. С. Хрушчову
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Као што се види, писмо носи датум 9. март 1965, ути
снут на печату у горњем десном углу, уз речи „Подлежит во
зврату” (Мора се вратити). Међутим, писмо је написано 3.
марта 1959, како стоји на дну, уз Шељепинов потпис. Датум
„20 III 65” налази се на печату на крају писма, с десне стра
не потписа. Шта значе ови датуми? Ако је писмо написано
и послато 3. 3. 1959, а примљено у ЦК КПСС 9. 3. 1965 (или
20.?), следило би да је од КГБ до ЦК КПСС путовало шест
година и шест дана, што је просто невероватно. Других зна
кова да је писмо примљено у ЦК КПСС нема. Када је, тада
још жив, Шељепин (коме и поред упорних захтева није до
стављен оригинал писма) упитао шта значе наведени печати,
ситуацију је уз помоћ државног архива покушао да објасни
Јаблоков:  документ од 3. марта дуго није регистрован јер се
налазио у сефу код руководиоца општег одељења ЦК КПСС
Владимира Никифоровича Малина (Владимир Никифоро
вич Малин), а када је Малин 1965. одлазио с те дужности,
документ је регистрован 9. марта 1965 под бројем 0680 у те
кућем деловоднику ЦК КПСС, а 20. марта 1965. под бројем
9485 предат у Архив ЦК КПСС.65
Поред тога, као и у случају Беријиног писма и овај до
кумент је преправљан – на документу предатом Уставном
суду није било печата у десном доњем углу. Сам документ
садржи и много фактичких грешака, што све доводи у пита
ње његову веродостојност.66
И на крају као мали закључак посвећен наведеним до
кументима из „Затвореног пакета № 1“ само два момента.
Први се односи на њихово обелодањивање („увођење у науч
ни промет“). Већ смо видели да су они (копије) прво предати
Уставном суду 1992, а да их Суд није признао за веродостој
не. Чињеница да су документе предали Пољацима и да је њи
хово постојање већ увелико изрек ламирано, приморавала је
њихове „власнике“ да их обелодане. И заиста, документи су
објављени (као што је објашњено, само три од пет предатих
Уставном суду), али тек 1994. у часопису „Војни архиви Ру
сије“ («Военные архивы России»). После првог броја за 1993.
годину, у ком су документи објављени, више се ниједна ње
65 И.С. Яжборовская; А.Ю. Яблоков и В.С. Парсаданова. Исто, стр. 394.
66 Видети детаљније у: В.Н. Швед, Исто, стр. 370. и даље
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гова свеска није појавила. Иако је одштампан у тиражу од 50
хиљада примерака, само око 600 је послато библиотекама на
Западу, а све преостало остало је на складишту. Пошто су у
часопису дати погрешна (непостојећа) адреса и телефон ре
дакције, било је практично немогуће доћи до њега. И још је
дан ситан, пикантан детаљ: супротно закону у часопису није
наведена штампарија која га је штампала.
Истовремено, ова три документа објављена су у часопи
су „Питања историје“ («Вопросы истории»), број 1 за 1993.,
али се он све до краја 1995. није појављивао ни код претплат
ника ни у библиотекама.
Други момент којим треба бар за сада завршити причу
о документима из „Затвореног пакета № 1“ односи се на до
казивање да су они фалсификати. Иако је, према пристали
цама совјетске верзије, и ово мало што је наведено довољно
да се ти документи прогласе за фалсификате, ипак су крити
чари званичне верзије с не малом пажњом приступили њи
ховом темељном разматрању. Количина откривених знакова
фалсификовања већ увелико прелази бројку од неколико де
сетина.67

5. Зак ључак
Катињски случај је трагичан и нажалост још увек не
решен. И не само то – мале су шансе да се он скоро, а можда
и било када, реши. Сувише су велике игре и интереси у пита
њу, како када се посматрају међународни односи, тако и када
је реч о унутрашњој ситуацији у Русији. За разлику од пољ
ске стране, која је успела да оствари консензус о овом питању
(вероватно једним делом захваљујући чињеници да је усво
јен закон којим се забрањује пропагирање комунизма), руска
страна је дубоко подељена: с једне стране налазе се званични
представници државе и један број историчара и других науч
них радника, а с друге стране до скора усамљени појединци
патриотског усмерења. Прилично је необјашњиво да С. Кар
гановић, који је толико много, као појединац, учинио за ра
67 Мухин (Ю.И. Мухин, Подонки истории. Самая зловещая тайна XX века,
2011, стр. 694. и даље) наводи 37 доказа да су они фалсификовани, а на суду
поводом случаја „Џугашвили против Нове газете” ‒ 49 (Ю.И. Мухин, Суд над
Сталиным, 2010б стр. 139‒156.) Број наравно није коначан.

84

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

стр. 53-89

светљавање сребреничког случаја, не види овакву ситуацију
у катињском случају. А паралела је више него евидентна.
Нажалост (или на срећу), то што је речено о перспек
тивама решавања катињског, не може рећи и за случај Сре
бреница – сувише су велике силе у игри да би им се једна
мала земља могла одупрети, чак и када би била јединстве
на (а није). Одатле може да следи закључак да ће Катињски
случај још дуго живети, док ће други овде посматран случај
силом бити претворен у судску одлуку којом ће бити забра
њено његово даље истраживање. Када ће се то десити, зависи
од процене оног ко је целу игру смислио и спровео, односно
од његових потреба и могућности да тим случајем уцењује и
остварује своје ситне, тренутне интересе.
Зашто се то све дешава сада, седам деценија после јед
ног и деценију и по после другог случаја? Ту долазимо до
праве суштине паралеле која између њих постоји – и у јед
ном и у другом случају на делу су недорасле и анационал
не елите, које нису у стању да разумеју суштину игре и да
јој се одупру. Прихватајући кривицу и извињавајући се пре
потпуног разјашњавања случаја, оне се надају да ће моћи да
промене геополитичке и геостратегијске односе у свету. На
дају се да је на делу управо оно што, можда и несвесно, каже
аутор текста о ком је овде реч – да су ставови и интереси За
пада нестални, засновани на тренутним интересима, као и да
се малима и недовољно јакима може исплатити улагивање и
потирање сопствених интереса. При томе се заборавља да је
управо то једна од карактеристика меке моћи коју западне зе
мље током последњих деценија постижу. Нажалост, или мо
жда на срећу, интереси западних земаља су знатно сталнији
и знатно дугорочнији, и не зависе од тога да ли ће се неки
председник за нешто извинити или не. У питању су страте
шки интереси, а они су по дефиницији дугорочни. А стра
тешки интерес Запада није да постоји велика и јака Русија
(кажу да је једном приликом Шумпетер изјавио да се не ради
о комунизму него о Русији), и стога ће Запад увек подгревати
и финансирати Чеченију, наранџасте револуције у окружењу
Русије, и наравно Катињски случај.
На исти начин, Запад није био заинтересован за посто
јање (релативно) велике и јаке Југославије и здушно је помо
гао њено растурање. Ако то схватимо, онда ћемо разумети
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и зашто је Србима морала да буде додељена улога „лоших
момака” – Срби су били, и увек могу да буду, (једини) ин
тегративни фактор на просторима бивше Југославије. И то
је дугорочни интерес Запада, који не зависи од тога шта и
како ми радимо. И као што ће свака елита у Русији бити по
државана од Запада уколико је слаба и анационална, тако ће
и свака елита у Србији бити подржавана само ако обезбеђује
исте такве интересе Запада на просторима бивше Југосла
вије. Исто важи, наравно, и за елите у окружењу, с тим што
се оријентација Запада – пријатељски односи са земљама у
окружењу Русије и Србије неће мењати када свака од елита у
тим земљама буде потрошена. Постоји довољно разрађених
и проверених метода којима се такве елите врло једноставно
уклањају.
Између Катиња и Сребренице заиста постоји паралела,
али надам се да се може видети да је та паралела ипак нешто
другачија него што је то видео аутор текста на сајту Нове
српске политичке мисли.
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LESSONS FROM KATYN WOODS – NOT
ONLY FOR SERBS
Resume
This paper considers the Katyn case, one of the most tra
gic and still unclear events from the World War II, as well as its
resemblance to Srebrenica. It proves that, regardless of the fact
the highest representatives of the USSR, that is Russia, admitted
to the responsibility, there are still many unrevealed facts as well
as numerous and significant arguments that refute that official
(Goebbels’) version of the Katyn case. Eventually, we draw the
conclusion that the (ab)use of both cases is the result of the strate
gic interests of the West, which are much more stable and in long
term they do not depend on the current situations in the territory
of Russia and Serbia and their surroundings.
Keywords: Katyn, crime, version, Serbs, history, parallels, falsifi
cations, strategic interests.
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често и немогуће. У оваквој ситуацији нашли су се народи
Балкана уочи Великог рата. Тада се у вртлогу балканског пи
тања нашла и политичка сцена Србије. Ситуацију је додатно
компликовала политички недовољно јасно издиференцирана
српска елита, разапета између интереса умирућег Османског
Царства, нарастајућег утицаја Русије, немачког продора на
Исток и британског противљења геополитичким променама
на Балкану.  

Сукоб интереса Великих сила
на територији Балкана
Од античке философске мисли па до савремене, наука
настоји да дефинише суштину функционисања света. На
станак великих држава, усмерен је деловањем експанзиони
стичких елита, вођеним потребом за престижом, жудњом за
повећањем моћи и жељом за увећањем профита. Ко заоста
не у трци за увећањем политичке и економске моћи, не са
мо што терен препушта својим конкурентима већ иде путем
пропасти.1
Територија Балкана је у географском смислу део евро
азијског континента. Балкански простор, као такав, поима
се и одређује кроз политичко-географски положај. Заправо,
географски положај је динамичан однос територијалне, од
носно државотворне целине, према природним и друштве
ним компонентама географске средине у ближем и даљем
окружењу. Њега одређују две групе међусобно повезаних
фактора: географски и политички. У просторном смислу, по
литичко-географски положај можемо дефинисати као дина
мичан однос територијалне целине према природним и дру
штвеним компонентама географске средине, релевантним за
унутрашње политичке односе, као и за спољнополитичке од
носе према другим територијалним целинама и међународ
ним организацијама.2 Поред политичког фактора и политич
ко-географске одлике битно одређују геостратешки положај
државотворне територије, нарочито у геополитичком и гео
1
2
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економском смислу. Наиме, анализа политичко-географског
положаја подразумева посматрање решења или последица
узајамних односа у зависности од географских могућности и
политичких интереса.3
Историчари се слажу да се Источно питање као однос
међу Великим силама наметнуло у време погоршања економ
ског стања Османске империје. Треба додати да је на овакво
унутрашње економско стање додатно утицала и међународ
на аграрна криза из 1873. године. Инострани зајмови почели
су да коче функционисање Османске државе која се гушила у
траншама које су стизале за отплату доспелих кредита. Пре
ма подацима до којих је дошао Donald C. Blaisdell, укупан др
жавни дуг Османске царевине износио је 1875. године двеста
милиона фунти стерлинга. Годишња отплата државног дуга
износила је петнаест милиона фунти стерлинга а укупан др
жавни приход из кога се отплата зајмова издвајала износио
је свега осамнаест милиона фунти стерлинга.4 Према про
стој рачуници, властима је остајало само три милиона фун
ти стерлинга за покриће свих осталих државних трошкова,
што је за последицу имало повећање пореза. Пореска стопа је
у једном тренутку износила чак 60% сељачких прихода, јер
се систем сакупљања пореза обављао на черири нивоа, што
је   и био главни разлог што је у државну касу улазило не
довољно новца. Централне власти покушавале су да словом
закона стану на пут малверзацијама које су се јављале при
ликом сакупљања пореза на постојећи начин али је чинов
ничка похлепа била јача и од закона. Централне власти биле
су немоћне а државни систем нагло је почео да се урушава,
нарочито на територијама где је живело хришћанско станов
ништво, које је због друге вере морало да издваја већи порез
од муслиманског живља.5
Развој догађаја који су утицали на решавање Источног
питања помно су посматрале Велике силе. Оне су још 1871.
године одржале Понтску конференција у Лондону где су се
3
4
5
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сложиле да пониште одредбе Париског мира из 1856. годи
не и тиме потврдиле престанак неутралности области Црног
мора. Овоме је допринео завршетак француско-пруског ра
та, где је Француска као поражена, престала да штити ин
тересе Отоманског царства. Ситуација која је настала након
Наполеоновог пораза, потпуно је била у складу са интереси
ма британске круне. Некадашња равнотежа мултиполарних
снага била је поново успостављена. Велика Британија је не
сметано могла да се врати хегемонистичкој политици. Она је
уз помоћ ратне флоте контролисала морске путеве, уз помоћ
савеза управљала приликама на европском континенту а по
сле индустријске револуције утицала и на отвореност међу
народног тржишта роба и капитала.6
Наредне, 1872. године у Берлину су се састали руски,
немачки и аустроугарски цареви који су постигли прелими
нарни споразум о новом дипломатском савезу. Овај савез
формално је потписан у Шенбруну 6. јуна 1873. године што
је била политичка основа стварању Велике источне кризе на
кон 1875. године. Русија, која је у том тренутку била највише
заинтересована за дезинтеграцију Османског царства, поста
ла је један од незаобилазних фактора у решавању балканског
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
рат Османској царевини. Међутим, овом рату предходила је
интензивна дипломатска активност свих Великих сила. Још
током 1874. године Аустро-угарска монархија покренула је
трговинску политику ширих размера према Истоку. Наиме,
циљ је био да са подунавским кнежевинама закључи била
тералне трговинске уговоре. Русија и Немачка, као чланови
Тројецарскога савеза сматрале су овакву дипломатску ак
тивност сасвим исправном. Ариф-паша, тадашњи министар
иностраних послова Велике Порте жестоко се опирао дипло
матским корацима Тројецарског савеза, сматрајући га кон
традикторним Париском уговору из 1856. године. Наиме, у
6
7
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члану 7 Париског уговора силе потписнице гарантовале су
опстанак Османског Царства. У дипломатској ноти коју је
Велика Порта против овога уручила Аустро-угарској монар
хији постављено је питање: „да ли неће доћи дан, када ће
људска воља бити немоћна, да заустави струју, којој се даје
мах толиким повредама уговора?“ Нота је садржала врло ра
зуман али и визионарски закључак: „да звони глас бојажљи
ве слутње, да несрећа иде.“8
Поред појачаних дипломатских активности, царска Ру
сија учествовала је у рату за ослобођење Србије и Црне Горе
1876. године и војно. Наиме, руском генералу Михаилу Гли
горијевићу Черњајеву предата је команда Моравске војске, у
том тренутку најважније српске, црногорске, херцеговачке и
босанске армије. Поред Черњајева, велики број руских офи
цира заузео је командна места. Од 2400 руских војника, њих
600 били су официри. Поред овога Русија је послала знатну
материјалну помоћ у новцу и санитетском материјалу. Ратна
дејства нису ишла у корист устаника па је генерал Черњајев
са Делиграда послао телеграм руском Цару у коме је, због
лошег стања на бојишту, од руског Цара захтевао хитно при
мирје. После овог телеграма, већ сутрадан 18. октобра 1876.
године, руска влада наложила је генералу Игњатијеву који се
налазио у Цариграду да Високој Порти ултимативно саоп
шти да у року од 48 часова османске трупе прекину све војне
активности. У супротном, ако се не успостави примирје, ру
ско-царски посланик прекинуће све дипломатске односе и са
целокупним посланством, напустиће Цариград.9
Након овог примирја, снагом руске дипломатије испо
слован је „Status quo ante bellum“, да би се у будуће избегао
сваки неспоразум. Тако успостављено политичко решење
није могло задуго опстати, па су обе зараћене стране гледале
у правцу Русије, очекујући расплет догађаја.10
Са друге стране, Британска влада није седела скрште
них руку. Она је здушно снабдевала османску армију оружјем
и ратним материјалом а у њеном главном штабу, као стручни
Јован Ристић: Дипломатска историја Србије, Просвета, Београд, 1896, књига
1, стр 7-8.
9 Жив. Живановић: Политичка историја Србије у другој половини деветнае
стог века, књига прва, Геца Кон, Београд, 1923, стр. 339-341.
10 Исто: стр. 342.
8
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консултант, седео је високи британски официр. Што је већа
конкуренција аспираната на хегемонију, то је већа нужност
водеће силе, да кроз империјални наступ нагласи сопствене
захтеве. Из тог разлога је Дизраели, својим бурним говором
у Кристал паласу, нагласио да Британија руску политику на
Балкану и средњој Азији сматра провокацијом.11
Трка између Великих сила за увећањем политичке мо
ћи утицала је и на оружане активности. Политичку арену
ни једна од сила није препушта својим конкурентима. Већ
10. јуна 1877. године руска војска започела је ратна дејства
освајајући територије Османског царства. Током јула месе
ца, битке су се водиле по целој линији европског и азијског
фронта. Руска војска била је успешна а њихов став је био да
све иде добро и брзо!12 Балкан је током ратних дејстава доби
јао нове политичке контуре.
Уочи Сан Стефанског примирја, Кнез српски који се
борио на страни Руса, послао је генералу Игњатијеву писмо
следећег садржаја: „Народ српски први је отворио низ крва
вих борби за ослобођење своје и својих сународника. Због
тога данас, када се деле накнаде за учињене заслуге, Ја (кнез
српски) изражавам зебње којих не могу ослободи“. Наиме,
писмо које је српски Кнез послао кнезу Николи Петровићу
и генералу Игњатијеву уручили су 10. фебруара 1878. годи
не пуковници Лешјанин и Катарџија. Писмо се односило на
предлог српске Владе у корист проширења јужних српских
граница. Са друге стране, руско расположење није ишло
на руку српским захтевима. Генерал Игњатијев и Нелидов,
као руски пуномоћници били су наклоњени Бугарима па и
на штету Срба. Оваквом руском ставу највише је допринела
Аустроугарска којој су нове српске границе највише смета
ле.13 Наиме, након војних и дипломатских пораза у Немачкој
и Италији, Аустроугарска царевина тежиште своје експан
зионистичке политике пренела је на Балкан. Утемељење но
вим територијалним разграничењима и новој међународној
11 Херфрид Минклер: Империје - логика владавине светом-од старог Рима до
Сједињених Држава, стр. 49.
12 Жив. Живановић: Политичка историја Србије у другој половини деветнае
стог века, књига прва, стр. 363.
13 Јован Ристић: Дипломатска историја Србије, Просвета, Београд, 1896, књига
2, стр. 121.
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политичкој клими на Балкану, допринео је руско-аустроу
гарски споразум склопљен 15. јануара 1877. године у Пешти.
Том приликом је аустроугарски преговарач гроф Андраши,
јасно ставио до знања руској страни, да као интересну сферу
своје државе сматра цело подручје до зацртане граничне ли
није Тимок-Вардар-Солун.14
После завршеног Берлинског конгреса 1878. године,
властима у Бечу дозвољена је окупација Босне, Херцеговине
и Новопазарског Санџака. То је изнова запалило старо су
парништво између Русије и Аустроугарске. Тиме је Беч не
двосмислено показао интерес да се руски утицај на Балкану
смањи а ако прилике дозволе, и потпуно уништи.15 Интереси
империјалних сила ни једног тренутка нису јењавали.

Утицај великих сила
на политичке прилике у Србили
Међународна политичка сцена и прилике на Балкану
недвосмислено су утицале на креирање унутрашње полити
ке и међусобне односе политичке елите у самој Србији. Ин
тереси великих сила, често су се поклапали са националним
интересима српског народа. Историјском тренутку доприне
ла је рецесија османског царства, или „умирућег царства“,
како су га историчари крстили. То је била очита прилика да
се утицај страних сила искористи за осамостаљивање пра
вославног света на Балкану. Заједнички интереси и мудра
политика, отварали су врата српској политичкој мисли, да
уз огроман труд и велике жртве буде језичак на ваги у тре
нутку, када велике силе буду политички прекрајале Балкан.  
Овако узаврелој политичкој сцени додатно је допри
нела златна грозница која је оборила цену злата на светској
берзи. Посматрајући Аустроугарску са којом је Србија имала
озбиљну трговинску размену, пратећи њену монетарну по
литику, српски монетарни систем био је принуђен да следи
европска правила и вредности. Наиме, српски монетарни си
стем је, пошто је то и Аустроугарска централна банка уради
ла, установио француски модел и стандарде Латинске моне
14 Владимир Ћоровић: Односи између Србије и Аустро-угарске у XX веку, Штам
па државне штампарије Краљевине Југославије, Београд, 1936, стр. 9.
15 Исто.
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тарне уније. Новоустановљени монетарни систем био је ста
билан, што је био  основ тадашњој српској политичкој елити
на путу ка осамостаљењу и стварању сопствене државе.
Према казивању Милоша Симеоновића, београдског
свештеника тога доба, у Србији су практично постојале две
партије. Либерална или Ристићевци и Конзервативна или
Чумићевци. Ови први започели су рат за ослобођење право
славног народа на Балкану. Но, како ствари нису кренуле нај
бољим током за српску идеју, конзервативци су настојали да
свим силама преузму власти од Либерала, а из освете желели
су да им суде, па чак и водеће прваке да утамниче.16 Како су
османлије заузеле градове и села са православним становни
штвом, раскол међу овим партијама био је очигледан а борба
за превласт сурова.
Иако у тадашњој Србији политички живот нису води
ле партије већ утицајни људи тога доба, политички живот се
развијао. Рађале су се слободарске идеје које су утицале на
креирање унутрашње и спољне политике. Носиоци модерних
идеја били су млади људи школовани на страни, нарочито у
Француској где су били у прилици да се довољно упознају
са либералним идејама. Још за време прве владе Кнеза Ми
лоша постојали су туркофили и русофили што је самим на
зивом карактерисало њихове политичке ставове. Борећи се
за власт, део тадашње политичке елите залагао се за Турски
устав из 1838. године, којим се ограничавала власт владара и
на тај начин уводио олигархијски систем управе.17
Насупрот либералима постојала је политичка групаци
ја староконсервативаца, која је за време друге владе Кнеза
Михајла, држала у својим рукама целокупну државну упра
ву. Основна разлика између ових политичких струја била је
у томе што су либерали истицали начело народне суверено
сти а староконсервативци, сматрајући да народ није зрео за
политичке слободе, имали су став да целокупна власт мора
да буде у рукама владара и његових најближих сарадника.18
Староконсервативце наследили су младоконсервативци који
16 Жив. Живановић: Политичка историја Србије у другој половини деветнае
стог века, књига прва, стр. 345.
17 Ч. Митриновић, М. Н. Брашић: Југословенске народне скупштине и сабори,
Издање Народне скупштине Краљевине Југославије, Београд, 1937, стр. 98.
18 Исто.
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су под утицајем слободоумне западњачке интелегенције же
лели да од патријархалне земље направе модерну европску
државу са уређеним правним системом.19
Српски Устав из 1888. године био је израз тежњи вла
дара да се партије искористе за напредак и просперитет др
жаве а никако за борбу која може довести државу у опасну
кризу опстанка. На крају, српски Устав је био дело компро
миса свих политичких странака и основ да се најмасовни
ја политичка странка, Народна радикална, развија са својим
програмским циљевима.20 Првак Народне радикалне стран
ке, Никола Пашић није крио личну проруску оријентацију.
Из жеље за тешњом сарадњом Србије и Русије чак је уго
варао женидбу Александра Обреновића руском принцезом.21
Због те чињенице аустроугарска штампа је Николу Пашића
демонизовала као германофоба. Он је на претње Беча одго
варао Србија је мала и слаба земља према Аустрији али њено
достојанство није ни за длаку слабије од достојанства ма
које друге независне државе.22
Својим прикривеним утицајем, велике силе премешта
ле су бојиште са међународне сцене на територију Србије.
Бизмарк је још 1879. године говорио: „Само Србија и Црна
Гора на Балкану представљају камен спотицања на путу
Аустрије.“23 Разлог овоме је очигледно  Русија која је помага
ла Србију у њеним напорима националног ослобођења, еко
номског и културног јачања и стварања независне државе.24
Балканском питању и овако већ сложеним односима
Русије и Аустроугарске који су се сударали на територији
Србије, морамо додати политички утицај Велике Британије.
Наиме, Виљем Еверт Гледстон (1809-1898), један од најзначај
нијих британских политичара XX века залагао се за принцип
да Балкан треба да припадне балканским народима. На тај
начин би се сузбио руски и аустријски утицај а Србија, по
19 Исто. стр. 100.
20 Исто. стр. 114.
21 АСАНУ-11721, дипломатсак преписка Николе Пашића, видети Пашићев изве
штај М.И.Ј. од 10.10.1983.
22 Д. Симеуновић: Нововековне политичке идеје у Срба, Институт за политичке
студије- Београд и Правни факултет-Бања Лука,  Београд, 2003, стр.493.
23 В. Ћоровић: Односи између Сбије и Аустро-угарске у XX веку, Штампа држав
не штампарије Краљевине Југославије, Београд, 1936, стр. 29.
24 М. Кнежевић: Србија и Русија, Институт за политичке студије, Београд, 2009,
стр. 31.

99

Ратко Љубојевић

СРБИЈА ИЗМЕЂУ ВЕЛИКИХ СИЛА

саветима Гледстона, ни у ком сличају не би смела да своју на
ционалослободилачку активност спроводин отворено. Глед
стон је ишао и даље предлажући тајне акције званичне Срби
је на организовању добровољачких одреда у циљу национал
ног ослобођења и уједињења.25 Оваквој политичкој клими
допринело је политичко насиље у Босни од стране владајуће
Аустроугарске. У току устанка српског народа у Херцегови
ни 1882. године група устаника из Невесиња послала је По
сланицу тадашњем премијеру Велике Британије Гледстону о
разлозима устанка. Устаници су изнели да политика Аустро
угарске није била да се у Босни и Херцеговини осигура мир
и благостање, већ да се српско народно име, језик и обичаји
потисну. Свако ко би се користио српским именом проглаша
ван је за велеиздајника. Циљ аустроугарског уласка у Босну
био је заправо део освајачке политике Продора ка Истоку. У
посланици су устаници наводили конкретне примере како су
православна деца у комуналним школама учила да је Свети
Сава био лопов, рушене су цркве и џамије а непослушно ста
новништво тамничено и вешано. Закључак  је био једноста
ван, интерес власти је био да завади православно и мусли
манско становништво.26

***
У време слабљења и распада Османског царства, ус
комешани и супротстављени хегемонистички интереси ве
ликих сила су оживели. Балкан је тада постао погодно тле за
њихов продор. Балкански народи били су ношени јаким сло
бодарским идејама али без јасне политичке визије о последи
цама моћи великих сила. У балканском вртлогу, највећи по
литички притисак трпела је Србија на којој су се избијањем
Великог рата сломили непомирљиво сукобљени интереси
великих сила. Овим ратом, велике силе су покушале да реше
балканско питање али су само продубиле кризу и увећале
супарничке интересе. Балканска криза се након Великог рата
развијала различитим интензитетом, при томе остављајајући
у међународној политичкој арени исте аспиранте.   
25 А. Растовић: Велика Британија и Србија 1878-1889, Службени лист СРЈ и
Историјски институт Српске академије наука и уметности, Београд, 2000, стр.
120-121.
26 Исто, стр. 127.
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ПОЛИТИЧК А МИСАО О НАСИЉУ
И ДРЖ АВИ У КЛАСИЧНОМ
СОЦИЈАЛИЗМУ
Сажетак
Предмет рада се односи на феномене насиља и држа
ве и њихово одређивање у оквиру класичне социјалистичке
мисли. Циљ рада је конструкција модела кроз који се огледа
комплементарност феномена насиља и државе, а на осно
ву којег се касније апстрахује мисао о насиљу и држави код
сваког појединачног мислиоца. Зак ључци се односе на тезу
о значајном ослањању свих револуционарних социјалиста
на темељни однос насиља и државе који је комлементаран.
Сматрамо да се кроз проучавање поменутог модела уроње
ног у мисао различитих социјалиста (марксизам, анархизам
и синдикализам) може доћи до научних објашњења и лакшег
разумевања социјалистичке идеолошке логике.
Кључне речи: социјализам, држава, насиље, револуција, анар
хизам

1. Насиље и држава
Пре свега је битно истаћи како промишљања о држави
и насиљу постоје од како и прва филозофска, политичка и
друштвена промишљања. Желимо да покажемо како насиље
и држава нису предмет истраживања арбитрарном одлуком
аутора, већ да се намећу као кључни феномени у историји
*
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политичке мисли. Дакле, потребно нам је да, одмах на почет
ку, укажемо на природну повезаност ова два феномена. По
требно је да успоставимо неку врсту теоријског модела који
ће нам показати ова два феномена као комплементарна. На
основу тог модела ћемо касније моћи да апстрахујемо тај део
политичке мисли оних социјалистичких мислилаца који су
предмет овог рада.
Метатеоријски поглед на феномене насиља и државе
неће бити предмет истраживања у овом раду, али га се свака
ко морамо дотаћи. Наиме, имајући у виду аксиоматски став
да је држава заправо заснована на монополу силе и на леги
тимном раду те силе – насиља, одмах на почетку можемо да
видимо незаобилазну везу ова два појма. Уколико би се под
сетили да је држава настала, између осталог, како ћемо ка
сније у раду видети, да би зауставила насиље које је владало
у природном стању, видели бисмо да ту постоји нека проти
вуречност. Идеју за овакво посматрање односа насиља и др
жаве, пре свега кроз призму односа предржавног, херојског
доба са једне стране и периода од настанка државе са друге
стране, добили смо кроз читање разматрања Драгана Симеу
новића о Хегеловим доприносима политичкој теорији.1
Идеа листичком дијалектиком гледано могли бисмо то
да прикажемо на следећи начин: теза у форми насиља у при
родном стању, наилази на своју противуречност у држави ко
ја треба да га заустави, или бар заузда. У трећем дијалектич
ком кораку долази до синтезе и превазилажења противуреч
ности у форми настајања државне силе и државног насиља.
Ако тако посматрамо, онда можемо рећи да држава у исто
време и зауставља насиље, али га и рађа у потпуно новом и
контролисаном облику.  То је једносмерно усмерено насиље
зауздано и употребљено у сврхе ‘’државног разлога’’. Многе
теорије су настале из промишљања ова два феномена, за које
сматрамо да имају посебно место у политичкој науци. Међу
тим, како бисмо дошли до приказа различитих теоријских
погледа на те феномене, сматрамо да је неопходно предста
вити појмовно одређење истих. Иако је сваком политикологу
јасно о којим феноменима се ради, за потребе овог рада веру
јемо да је неко опште и најшире виђење потребно уврстити у
1

Драган Симеуновић, ,,Хегелов допринос политичкој теорији у делу ‘’Естети
ка’’ ‘’, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд,  бр.
4/2008, стр. 125-146.
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овај приказ. Сматрамо да репрезентативна мишљења аутора
Драгана Симеуновића и Радомира Лукића о насиљу и држа
ви могу да нам помогну у одговарању на потребе овог дела
рада.
Шта је то насиље и како га научно објаснити? Драган
Симеуновић у својој студији о насиљу наводи Петровића Г.
када каже да ‘’моћ као надмоћ у клици садржи насиље’’,2
јер је извођење насиља заправо манифестација моћи. Мада
се исто тако, може закључити и да насиље може бити ма
нифестација немоћи. Насиље, слично томе, може бити знак
опадања или нестајања ауторитета. Дакле, однос моћи, силе
и насиља је близак јер се за силу каже да је ‘’средство оства
рења и одржања моћи’’ док је насиље ‘’начин исказивања и
спровођења моћи када субјекат свој утицај посредује силом
у комуникацији са објектом моћи.’’3 Као што можемо да ви
димо, сила, насиље и држава су појмови који су међусобно
условљени и повезани на посебан начин. Симеуновић то об
јашњава када каже ‘’сила је средство владавине, а насиље је
начин или метод владавине којим владајући остварује свој
утицај на усмеравање кретања у друштвеној заједници или
у некој области друштвеног живота.’’4 Да бисмо што преци
зније одредили значење појма насиља потребно је одредити
га у односу на сличне појмове којима се често, грешком, даје
исто значење. Најчешће се поистовећују или се не прави ја
сна разлика у значењу појмова силе и насиља. Сила, са једне
стране је статична категорија, она делује и када се не употре
бљава. Сила је претпоставка и постојање могућности наси
ља.5  Са друге стране ‘’насиље као деловање увек подразуме
ва акцију и динамику’’6.
Дакле, можемо рећи да је ‘’насиље људска делатност,
а сила је средство, оно није проста употреба силе, већ њен
рад’’.7 Мислимо да ће много помоћи додатном расветљавању
овог појма ако наведемо и то да ‘’друштвено насиље никада
2
3
4
5
6
7

Петровић Г., Филозофија и револуција, Загреб, 1983, стр. 103, у: Симеуновић
Драган, Политичко насиље, Радничка штампа, Београд, 1989. стр. 7.
Исто.
Исто, стр. 11.
Исто, стр. 14.
Исто.
Симеуновић Драган, Политичко насиље, Радничка штампа, Београд, 1989.
стр. 21.
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није, и није ни могло бити, социјално-онтолошка датост већ
облик људске активности који настаје у комуникацији соци
јалних актера у којој они директно или индиректно користе
силу.’’8 Ми се слажемо са тезом да насиље није иманентно
друштву и човеку, али да настаје његовом свесном одлуком,
из надмоћи или пак немоћи. Међутим, за потребе овог рада
није довољно одредити само појам насиља, већ и политич
ког насиља. По Симеуновићу политичко насиље представља
друштвеним сукобима изазван или изнуђен облик политич
ког деловања.9 То значи да политичко насиље није природан
облик деловања, већ друштвеним сукобима условљен начин
политичке активности. То наравно не значи да су сви дру
штвени процеси праћени насиљем, а исто тако ни да су сви
облици насиља нужно у служби политике и политичких ци
љева. Када је у питању однос државе и политичког насиља
треба имати у виду да ‘’као што политичку власт не треба
идентификовати са појмом државне власти пошто је она само
основни вид политичке власти, тако ни политичко насиље
не треба идентификовати са појмом државног насиља...’’10.
То значи да иако држава располаже са највећим капацитетом
политичког насиља на некој територији и над неким станов
ништвом, то не значи да располаже са укупним потенција
лима политичког насиља тог друштва. Из тога произилази,
да и сваки појединац може бити актер политичког насиља
потпуно независно од државе, а у оквиру те исте државе. Да
кле, за постојање политичког насиља је потребно да постоји
спровођење политичких циљева насилним путем, тј. да ак
тер свесно врши насиље као средство у функцији политике.
Ако се вратимо на одређење извора политичког насиља, има
јући у виду речено, да деловање у форми политичког насиља
јесте пре свега друштвено условљено можемо рећи и тиме
закључити да се ‘’основни подстицаји за политичко насиље
налазе, пре свега, у ситуационој основни друштвеног живо
та, а не у људској природи, односно генима, јер су, уствари,
социјални, економски и други услови друштва ти који зако
8 Исто, стр. 22.
9 Исто, стр. 28.
10 Симеуновић Драган, Политичко насиље, Радничка штампа, Београд, 1989.
стр. 33.
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номерно рађају политичко насиље.’’11 Иако човек има могућ
ност насилног понашања по својој природи, та могућност се
развија и остварује, а потом и у многоме усмерава, у услови
ма различитих друштвених околности. Такође, сада нам је
лако да као узрок сваког политичког насиља одредимо сукоб
друштвених интереса. Симеуновић у том смислу наглашава
да ‘’супротност интереса различитих друштвених група је и
најчешћи узрок политичког насиља.’’12 Коначна дефиниција
политичког насиља, које ћемо се држати у овом раду, је ка
ко Симеуновић пише: ‘’Директна или индиректна, латентна
примена силе у сфери политике и политичког, односно као
директна или индиректна, латентна примена силе над све
шћу, телом, животом, вољом или материјалним добрима
стварног или потенцијалног, односно претпостављеног по
литичког противника.’’13
Појам државе подразумева организовану политичку
творевину која се састоји из три основна елемента: терито
рија, становништва на тој територији и суверене власти која
делује на тој територији. Радомир Лукић међутим, полазе
ћи од ове поставке, фокус свог посматрања државе ставља у
оквире примене силе, тј. легитимног политичког насиља од
стране државних институција. Наравно он не своди државу
само на ту појаву па каже да се ‘’држава појављује као нешто
што врши насиље над нама, као организовано насиље. С дру
ге стране, исто тако знамо да држава врши читав низ послова
који немају непосредне везе са насиљем.’’14 Иако постоји низ
других друштвених организација и институција које, попут
државе, врше неке услуге и послове, попут синдиката, при
ватне болнице, приватне школе, итд, ‘’оно што државу разли
кује и на први поглед од таквих организација јесте каректер
насиља који она има’’.15 По Лукићу, иако се улога државе не
своди на насиље, њена differentio specifica је управо то. Ту
11 Симеуновић Драган, Политичко насиље, Радничка штампа, Београд, 1989.
стр. 65.
12 Исто, стр. 68.
13 Симеуновић Драган, Увод у политичку теорију, Институт за политичке студи
је, Београд 2009, стр. 102
14 Лукић Радомир, Теорија државе и права, Завод за уџбенике и наставна сред
ства, Београд, стр. 177.
15 Исто.
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се намеће следеће питање: по чему се држава разликује од
осталих организација и институција заснованих на сили? Те
организације могу бити ширег и ужег обима по критерију
му броја чланова, већег или нижег степена организованости,
могу вршити различите функције и располагати различи
тим облицима примене политичког насиља. Међутим, како
примећује Лукић, ‘’запазићемо да је државна организација
за насиље јача од осталих. Њој се не може супротставити.
Она је најјача.’’16 Из ових посматрања и изведених закључа
ка, Лукић закључује да је држава у најопштијем смислу ‘’ор
ганизација за насиље, која обухвата веома велики број љу
ди, ‘’органа’’, који су сви међусобно повезани и заштићени
оружаном силом којом располажу и која је највећа у датом
друштву.17 Оно што нам може бити од користи је и Лукићево
виђење ткзв. ‘’два елемента’’ државе. Први и видљиви еле
мент је управо овај који смо приказали – насиље. Међутим,
он сматра да описивањем првог елемента није објашњена и
суштина државе. Да би се проникло у суштину државе, по
њему, је потребно објаснити и тај други елемент. Међутим,
како наводи, ту постоје две основне, теоријске струје које се
споре у објашњавању тога чему служи државно насиље. Пр
ву групу чине ткзв. ‘’солидаристичке теорије’’ ‘’које другим,
основним елементом државе сматрају то што она остварује
општедруштвене интересе, општу вољу, опште добро, општи
напредак итд.’’18 Другим речима, теоретичари те струје сма
трају да друштво треба да врши неке функције и заједничке
послове на јединствен начин. Вршење тих функција предста
вља општи интерес, општу вољу. Спровођење опште воље
спроводи држава на основу непосредног или посредног при
станка свих на такво спровођење. Да би та државна функција
била ефикасна она располаже монополом на насиље како би
могла да спроводи своје одлуке. ‘’Насиље, дак ле, као спољни
елемент државе, не служи ничем другом до остварењу основ
ног задатка државе који представља њен суштински елемент
– општедруштвено добро.’’19 Друга теоријска струја се осла
16 Лукић Радомир, Теорија државе и права, Завод за уџбенике и наставна сред
ства, Београд, стр. 177.
17 Исто, стр. 178.
18 Исто, стр. 179.
19 Исто, стр. 180.

110

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

стр. 105-121

ња на историјски материјализам. Како Лукић наводи свака
друштвена класа има своје партикуларне интересе, те онда
није могуће да постоји један општи друштвени интерес. Шта
више, ти партикуларни класни интереси су супротставље
ни један другом. Из те иманентне сукобљености се рађа кла
сни сукоб у којем свака класа, по Лукићу, жели да наметне
свој интересни систем свима другима. Најбољи начин да то
учини јесте да освоји државну власт и да их путем држав
ног насиља наметне. Лукић тврди, да то заправо објашњава
државно насиље као нужност класног друштва. У том сми
слу он тврди да је ‘’држава организација владајуће класе за
заштиту класних интереса путем концентрисаног физичког
насиља.’’20 Као што из приложеног можемо да приметимо,
Лукић припада другој групи теоријских погледа на државу.
За потребе овог рада, сматрамо да је приказана веза
државе и насиља од кључне важности. Већ споменута дија
лектичка тријада се може објаснити тако да синтеза настаје
услед неке врсте друштвеног договора или уговора који рађа
државу и подржављује насиље. Због тога је важно и да спо
менемо дефиницију појма државе, како Симеуновић пише,
‘’са правног становишта, које је увелико ослоњено на антич
ко филозофско становиште (Епикур) о настанку државе пу
тем уговора који су између себе направили слободни људи,
централно упориште стварања државе је управо тај уговор
који је правна категорија.’’21 Наравно, он нам скреће пажњу
да је тај уговор подразумевајућ и предпостављен и тако на
стао међу људима како би отклонио проблеме и омогућио
благостање. Са становишта политичких наука, Симеуновић
наводи Љубомира Тадића, и појам државе додатно објашња
ва ставом да је држава ‘’модерна форма власти човека над
човеком’’.22 Слободни смо да закључимо да је евидентно да
се та власт заснива на монополу државне силе, која је пак
настала подразумевајућим друштвеним уговором, а који је
окончао природно стање.
20 Лукић Радомир, Теорија државе и права, Завод за уџбенике и наставна сред
ства, Београд, стр. 182.
21 Симеуновић Драган, Увод у политичку теорију, Институт за политичке студи
је, Београд, 2009, стр. 72.
22 Исто.
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2. Поглед из угла социјализма
Европски социјализам као идеологија која је умного
ме обележила 19. век је методолошки, епистемолошки и хе
уристички настала из филозофских концепата које је утеме
љио Хегел. На Хегелову дијалектику се директно наставља
Марксова материјалистичка дијалектика, која је заправо и
основ марксизму као идеологији.
Иако не први мислиоци социјализма, а оно први одмах
после људи попут Сен Симона и Фуријеа, Маркс и Енгелс су
утемељивачи класичног марксизма и социјалистичке поли
тичке мисли уопште, те покретачи европског радничког по
крета. У односу на доктрину коју су они створили, развија се
број различитих струја и партикуларних идеологија које су
биле у различитом теоријском односу са референтном иде
јом марксизма. За потребе овог рада, нужно нам је да прика
жемо основне постулате тих мислилаца.

2.1. Марксизам
Маркс и Енгелс суштину својих ставова о насиљу и др
жави објављују у свом ‘’Комунистичком манифесту’’. Тамо
пише да државом влада једна класа и да на тај начин уређује
целокупно друштво према сопственим потребама.
Порек ло државе по Енгелсу ‘’није отјеловљење морал
не идеје, слика и отјеловљење разума, како тврди Хегел.’’23
Она је заправо производ друштва, настао како би се убла
жавао класни конфликт. ‘’Та сила која је произашла из дру
штва, али која се ставља изнад њега и све се више отуђује
од њега, јест држава.’’24 ‘’Како је држава настала из потребе
да се обуздају класне супротности, а како је истодобно на
стала усред сукоба класа, то је она по правилу држава нај
моћније, економски владајуће класе, која помоћу ње постаје
и политички владајућа класа, те тако стјече нова средства за
угњетавање и експлоатацију потлачене класе.’’25 Тако је ан
тичка држава била робовласничка, као што је феудална др
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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жава била окренута коришћењу зависних кметова од стране
племства, како би модерна држава била оквир у којем капи
тал експлоатише најамне раднике – пролетеријат.26 Имајући
то у виду, потребно је да се пролетери као обесправљена и
експлоатисана класа организују и спроведу комунистичку
револуцију у којој ће те неправедне односе изменити. Про
летери ‘’немају ништа својега штитити, него на против имају
разрушити сва досадања средства за осигурање приватнога
обогаћивања и приватнога осигурања.’’27 Пролетеријат је ве
ћински део друштва и по први пут у историји, већински део
друштва треба да обезбеди бољитак за већину. Он тај поду
хват не може да изведе уколико се у процесу сви виши сло
јеви друштва који контролишу државу ‘’не разлете у зрак.’’28
Дакле, циљ је промена друштва и државе, а средство је рево
луционарни рат. Тај рат ће се водити између пролетеријата
и буржоа зије, превасходно у свакој држави појединачно, где
тај тихи сукоб већ постоји. Тада ‘’тај се рат претвара у јавну
револуцију када насилним обарањем буржоа зије пролетари
јат долази до власти.’’29 По њима су прави заступници рад
ништва и пролетеријата, а самим тим и марксизма, заправо
комунисти. Као класно најсвеснији део радничког покрета
издвајају се од осталих странака и фракција радничког по
крета управо по томе. Комунисти увек заступају интересе
свих радника без изузетка. ‘’Најближи циљ којем теже кому
нисте не разликује се од циља осталих радничких странака:
организација радничке класе, уништење буржоаског госпо
дарства, освојење политичке власти пролетеријату.’’30 Про
летери треба да преотму производна средства буржоазији и
то би ‘’у почетку било могуће само деспотским поступком
према данашњем праву власништва и буржоаским увјетима
производње.’’31 Маркс и Енгелс се залажу за јавно деловање
покрета, и то да се под јавном паролом каже да ‘’се њихови
26 Исто.
27 Маркс Карл и Енгелс Фридрих, Комунистички манифест, Будућност, Будим
пешта, 1904, стр. 13.
28 Исто.
29 Маркс Карл и Енгелс Фридрих, Комунистички манифест, Будућност, Будим
пешта, 1904, стр. 13.
30 Исто, стр. 14.
31 Исто, стр. 19.
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циљеви могу постићи само насилним обарањем цијелог да
нашњег реда.’’32 Држава је инструмент над којим се контрола
успоставља успешном насилном револуцијом. Тај инстру
мент омогућава контролу на средствима производње у пре
стројавање целокупног друштва. Пролетеријат укида класе
тиме што остаје једина класа. Таква држава постепено треба
да одведе то друштво у комунизам када ће и саму себе пре
вазићи у следећем дијалектичком кораку. Као што може да се
примети из овог кратког приказа, потврђују се опште позна
ти ставови да се у марксизму централне идеје тичу насиља
и државе. Другим речима, насиља као средства у решавању
класних и друштвених проблема, а државе као инструмента
који на одређен начин треба да мења друштво.

2.2. Бланкизам
Огист Бланки је француски револуционар и мисли
лац социјалистичке мисли познат као утемељивач правца у
оквиру социјализма – бланкизма. Потребно је подвући да је
Бланки као социјалиста против постојања јасног политичког
програма и доктрина. Тврди да програми и доктрине могу
да се изјалове уколико народ заборави ‘’једино и практично
сигурно средство – силу.’’33 Сила као средство револуције ко
ја за циљ има ‘’уништење запрека’’34 оличених у ‘’црној вој
сци’’ реакције и у организованом капиталу. Када се те главне
препреке униште пут ће бити отворен стварању новог дру
штва. Он се залаже за изненадне преврате и успешне исхо
де ‘’револуционарног насиља’’.35 Имајући у виду да је и сам
учествовао у борбама поручује да због репресије рад револу
ционарних група мора бити тајан. Заправо стварање ‘’језгра
завереника, чврсто уједињених и дисциплинираних, главни
је фактор успјеха.’’36 Бланки разрађује концепцију ‘’бланки
стичке партије, странке која се ствара из тајних друштава,
а којој је програм обарање бужоа зије насилном експропри
32 Исто, стр. 27.
33 Бланки Огист, Критика друштва и остали радови, Школска књига, Загреб,
1979, стр. 6.
34 Исто, стр. 85.
35 Бланки Огист, Критика друштва и остали радови, Школска књига, Загреб,
1979, стр. 12.
36 Исто, стр. 14.
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јацијом.’’37 Оно што је такође битно напоменути за потребе
нашег рада јесте Марксово високо мишљење које је имао о
Бланкију. Ретке су похвале попут ове: ‘’Чврсто вас увјера
вам да нитко више од мене самога не може бити заинтереси
ранији за судбину човјека којега сам увијек сматрао главом
и срцем пролетерске партије у Француској.’’38 Закључујемо
разматрање Бланкијеве мисли напоменом да он није сматрао
да ће револуција аутоматски увести друштво у комунизам.
Напротив, он период после револуције види као процес па
каже да се ‘’комунистички поредак не може импровизирати,
јер ће он бити резултат просвјећивања, а оно се не може им
провизирати.’’39 Он сматра да неизбежни део процесе ствара
ња комунистичког друштва јесте просвета. ‘’Између образо
вања и комунизма постоји тако чврста веза да једно не може
без другога начинити ни корак напријед ни назад.’’40

2.3. Анархизам
Сергеј Генадијевич Нечајев је руски револуционар и
анархиста. Нечајев сматра да револуционари морају да се ор
ганизују и да делују и пре него што отпочне коначни обра
чун у виду свеобухватне револуције. Терористичке акције су
средство којим се скреће пажња умерених истомишљеника
да се придруже ‘’обнављању руског живота путем превра
та.’’41 Наравно, циљ таквог деловања је ‘’народна, сељачка ре
волуција.’’42 Противи се доктринарним социјалистима за које
каже да су поборници ‘’папиранатих револуција’’, а залаже
се за акцију ‘’која свим средствима и увек непоколебљиво те
жи истом циљу неумољивог уништавања.’’43 Револуционарне
организације треба таквим својим активностима да раскрче
пут општем народном устанку. Нечајев као препреке види и
наводи: људе који заузимају високе друштвене положаје, љу
де који имају велику економску моћ, интелектуа лце који су
наклоњени претходнима. Њима предвиђа ликвидацију, кон
37 Исто.
38 Бланки Огист, Критика друштва и остали радови, Школска књига, Загреб,
1979, стр. 19.
39 Исто, стр. 78.
40 Исто, стр. 75.
41 Перовић Латинка, Планирана револуција, БИГЗ, 1988, стр. 171.
42 Исто, стр. 172.
43 Исто, стр. 173.
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фискацију и ућуткивање а самом врху државе ‘’истребљење
цара и читаве породице, свих његови чланова и чељади...’’44
Такве и сличне припремне методе завереничких група треба
да припреме и створе услове за ‘’блиски општенародни уста
нак против етатизма и класног друштва.’’45 Нечајев одступа
од класичног западног типа социјалистичког покрета када
каже да револуција не сме да има обзира према било каквом
остатку претходног облика друштва и политичке заједнице.
Он у својој политичкој мисли и пракси значајно одудара од
класичног марксизма када каже да права револуција, она која
је спасоносна за народ, је таква уколико ‘’у корену уништава
сваку државност и из корена истребљује све државне тради
ције, институције и класе у Русији.’’46 Нечајев живо описује
опште безнађе милиона људи у Русији свога доба, у којем
су сви лишени најнеопходнијег у најгорем сиромаштву. За
такво стање човечанства које је неприродно, Нечајев криви
следеће четири друштвене форме: Капитал, Држава, По
родица, Религија. Потребно је навести да он поред буржуја,
чиновника и осталих класних, међу непријатеље сврстава и
ткзв. ‘’доктринарне социјалисте’’47, тј. социјалисте парламен
тарне и програмске оријентације, који нису за насилну акци
ју. Због тога што прави револуционари јесу заправо окруже
ни непријатељима, Нечајев каже да им преостаје ‘’само један
пут – пут тајни.’’48 Поред обичног народа, нечајевци могу да
се уједине само ‘’са дивљим светом разбојника, тим истин
ским  и јединим револуционаром у Русији.’’49
Михаил Бакуњин је чувени руски анархиста 19. века.
На почетку, можда најбоље руску анархистичку идеју опису
је Достојевски у свом писму Соњи Ивановној у којем описује
своје утиске са једног конгреса анархиста на којем је и Баку
њин говорио: ‘’Почели су од тога да, ради достизања мира на
земљи, треба уништити хришћанску веру. Уништити велике
државе и направити мале; уништити све капитале, да би све
било заједничко, и по наређењу – тако и остало. И главно је –
44
45
46
47
48
49

Перовић Латинка, Планирана револуција, БИГЗ, 1988, стр. 174.
Исто, стр. 175.
Исто, стр. 181.
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огањ и мач, а после тога, кад све буде уништено, онда ће по
њиховом мишљењу, завладати мир.’’50 Бакуњин тврди да су
државе по својој суштини међусобно оштро супротставље
не, али све имају заједничку основу и циљ постојања. Циљ
постојања државе, по Бакуњину, је ‘’потчињавање народних
маса’’51 Као пример државности, државе и реакције он види
немачку државу у којој је цело друштво подређено држави и
ради у интересу државе. Он иде даље, па каже да докле год
Немачка буде била држава, да ће она ‘’по неопходности бити
првостепена и главна представница и непрестани извор свих
могућих деспотизама у Европи.’’52 По, Бакуњину, деспотска
је природа државе иманентна свакој која се ослања на војну
силу како би се одржала. После пруско-француског рата 1871.
Немачка је та која постаје најснажнија и централна држава у
Европи, са најјачом копненом војском. Међутим не чини је то
‘’средиштем праве реакције’’, већ ‘’државни разум’’ којим се
руководи Бизмарк. У суштини за Бакуњина постоје два по
ла друштвено-политичке стварности, један државни и дру
ги народни. Ти полови су оштро супротстављени. У својој
основи они су класно формирани. У том смислу он каже да
‘’између та два свијета, међу физичким радницима и образо
ваним друштвом, које себи спаја, како је познато, све врлине,
љепоте и доброте – помирење је заиста немогуће.’’53 Сходно
томе, он види једини начин да се тај сукоб превазиђе а то је
рат буржоа зије и радничке масе. ‘’Рат на живот и смрт! И
не само у Француској, већ у цијелој Европи. Тај рат се мо
же ријешити само одлучном побједом једне од двију страна,
одлучним свргавањем друге.’’54 Циљ тог отвореног рата као
вида насилног обрачуна класа за циљ има ‘’тријумф социјал
не револуције и рушење свега што се назива држава.’’55 Да
проблем није само у немачкој држави него у самом концеп
ту државности најбоље ћемо приказати следећим цитатом:
‘’Дакле, задовољавање народних жеља и народних потреба
од стране имућних и оних који владају – свакако је немогуће.
50
51
52
53
54
55

Бакуњин Михаил, Државност и анархија, ЦИД, Подгорица, 2010, стр. 8.
Исто, стр. 51.
Исто, стр. 57.
Исто, стр. 68.
Исто, стр. 69.
Бакуњин Михаил, Државност и анархија, ЦИД, Подгорица, 2010, стр. 69.
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Због тога остаје једино средство – државно насиље, тј. др
жава, јер држава заправо и значи насиље, владавина путем
насиља...’’56 У том смислу, Бакуњин суштински одступа од
Маркса јер наводи да  чак ни најдемократскија, република,
па ни Марксова народна држава неће ослободити људе, јер
држава ‘’у суштини представља владавину масама одозго
до дна, посредством интелекуталне мањине.’’57 Решење свих
проблема види у револуционарном насиљу и ‘’страственог
рушења, рушења које спасава и које је плодотоврно, будући
да из њега и само путем њега ничу и рађају се нови свјето
ви.’’58

2.4. Синдикализам
Жорж Сорел је истакнути француски мислилац соција
листичке мисли, прецизније један од класика синдикализма.
Правац социјалистичке идеологије који се јавља у 19. веку
као реакција на реформисани социјализам, тј. на парламен
тарни социјализам. Разочаран социјалистима у Француској
који друштвене реформе желе да спроведу кроз учествовање
у демократским процесима, он позива на изворне начине об
рачунавања са капитализмом. Љут што буржоа зија финан
сира шефове таквих социјалистичких странака он каже да
‘’радници немају новаца, али имају на располагању знатно
ефикасније средство за акцију, којим се уназад неколико го
дина и служе: могу задавати страх.’’59 Сорел се бескомпро
мисно залаже за револуцију која ће се догодити по угледу
на ‘’велику наполеоновску битку’’60 у смислу да победник
потпуно уништава побеђене. Почетак те битке ће покренути
штрајкачи, тј. синдикат. Путем низа штрајкова треба да се
дође до ‘’катастрофичке револуције’’61 Дакле, циљ револу
ције је уништење целе класе буржоа зије и затирање капита
лизма. Ту није краљ циљевима револуције по Сорелу. Он се
залаже и за уништење државе када каже да ‘’синдикалисти
не мисле реформирати државу као што су то мислили људи
56
57
58
59
60
61

Бакуњин Михаил, Државност и анархија, ЦИД, Подгорица, 2010, стр. 72.
Исто.
Исто, стр. 77.
Сорел Жорж, Револуција и насиље,  Глобус, Загреб, 1980, стр. 42.
Исто, стр. 44.
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18. столећа. Они би је хтјели уништити јер желе остварити
Марксову мисао: социјалистичка револуција не жели пости
ћи замјена владајуће мањине неком другом мањином.’’62 Ов
де можемо да приметимо основне елементе анархо-синдика
листичке идеје. Непријатељ пролетеријата није само капита
листичка класа, већ и сама држава, док је субјекат синдикат,
а средство револуције штрајк и насиље. У прилог томе он
предлаже како треба ‘’пребити све говорнике демокрације и
представнике владе, како нитко не би гајио илузије у вези
са природом насиља.’’63 Сорел позива на враћање изворним
марксистичким идејама код француских социјалиста. Ако би
хтео да афирмише изворне идеје револуције он мора да се
пре свега сукоби са социјалистима реформистима које види
као непријатеље револуције и отпаднике марксизма. Наиме,
социјалистички парламентаризам се јавио после класичног
марксизма, а као реакција на њега јавља се ‘’нова школа’’ ка
ко је Сорел назива – синдикализам. Он им замера што под
контролом држе радничку класу, што као коначан резултата
има опстајање буржоаске класе на власти. Сорел признаје да
се парламентарни социјалисти нису у потпуности одрек ли
насиља, али тврди да су то учинили јер им одговара ‘’одре
ђена узнемиреност, но да она мора бити ограничена, а по
литичари је морају контролирати.’’64 Имајући то у виду Со
рел упозорава да ‘’револуционарни синдикализам не смије
бити под утјецајем социјалиста названих револуционарима
из парламента.’’65 Сорел заправо заговара став да је парла
ментарни социјализам анти-марксистички преображај соци
јализма. Заступнике тог преображаја назива ‘’произвођачи
ма друштвеног мира’’.66 Као основни фактор марскизма он
види пролетерско насиље и због тога сматра непријатељима
оне социјалисте који му то одузимају. У том смислу он ка
же да добро спровођење пролетерског насиља има да води
‘’укидању парламентарног социјализма.’’67 Оно што је важно
за потребе овог рада, јесте напоменути блискост коју Сорел
62
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64
65
66
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примећује између бланкиста и синдикалиста. Он наиме, по
штује и похвално говори о француској бланкистичкој шко
ли социјализма, па тако за њих каже да представљају ‘’чисту
традицију револуционарне силе.’’68 Изузетно цени спрем
ност бланкиста да применом насиља остваре своје циљеве,
без страха да се ‘’сукобе са ватром.’’69
Приказ социјализма 19. века који је овде постављен ни
је свеобухватан, већ је прилагођен потребама нашег предме
та истраживања. Дакле, не тврдимо да неки други мислиоци
нису подједнако допринели у формирању социјалистичке
мисли, али сматрамо да је овај приказ адекватан као рефе
рентна основа за јасније одређивање политичке мисли о на
сиљу и држави.
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Dejan M. Jovanovic
THE POLITICAL THOUGHT ABOUT 
VIOLENCE AND STATE 
IN CLASSIC SOCIALISM
Resume
Main aim of this paper is to show that there is an dialectic
link between the phenomenon of state and the phenomenon of vio
lence, before all in a political sphere. In order to prove that, the
author made a model by witch he is able to prove that there is mu
tual connection between the existence of violence in pre-state pe
riod of history and the primordial creation of first political states.
Due to that fact, it is possible to use that model for explaining the
ideology of socialism and its various political shapes such as syn
dicalism, anarchism, marxism and blanquism. Since the connec
tion of state and violence exists before and independently of any
ideology, it is reasonably easy to analyse it within the socialist
ideology and to determine how that ideology treats the matters of
state and political violence. In this way, author argues, it is easier
to explain the logic of socialist ideology, mainly the problem of
revolution and the use of political violence.
Key words: Socialism, violence, state, anarchism, syndicalism,
Marxism, blanquism
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НОВИ ПРИСТУПИ МАЊИНСКОМ
ПИТАЊУ: ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА
И НАЦИОН АЛНЕ МАЊИНЕ
– СЛУЧ АЈ СРБИЈА
Сажетак
Свако друштво/држава у којој живе националне мањи
не суочава се са дилемом на који начин се ови „посебни“ де
лови друштва инкорпорирају у ширу заједницу. Интеграција
кроз процес децентрализције један је од начина, будући да
она јача демократску структуру друштва, штити мањине
и подстиче грађанску партиципацију, стварајући позитивну
идентификацију грађана са друштвом. Процес интеграци
је у овом раду посматрамо кроз призму правде, где је циљ
интеграције постизање правне једнакости између национал
не мањине и већине, односно смањење надмоћи већине. Би
тан предуслов успешне интегративне мањинске политике је
спречавање ескалације сукоба или избијање конфликта међу
различитим етничким заједницама. Процес интеграције за
снива се на поштовању принципа толеранције и принципа ин
теракције. Политика интеграције треба да приближи инте
ресе већине и мањине и створи осећај припадности заједнич
ком друштву, и на тај начин умањи опасност од сегрегације
етничких заједница, нарочито оних које су територијално
концентрисане. У децентрализованом систему то је могуће,
*
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будући да такав систем подразумева увећање надлежности
нижих, периферних државних органа и недржавних инсти
туција и подстиче активније учешће грађана у процесима
одлучивања и доношења одлука које се односе непосредно на
њих.
Кључне речи: националне мањине, интеграција, процес де
централизације, мањинска права, мањинска по
литика у Републици Србији.

1. Општи осврт на одређење националне 
мањине и процес децентрализације
Упркос чињеници да су „мањине“ предмет одредби
различитих међународних конвенција и резолуција, у ме
ђународном праву не постоји сагласност око садржаја појма
националне мањине, нити постоји правно обавезујућа дефи
ниција овог појма.1 Као разлог за непостојање универзалне
и међународно прихваћене дефиниције наводи се то што је
појам „мањина“ неодређен, стога ниједна дефиниција не би
била довољно општа и прецизна тако да обухвати каракте
ристике свих националних мањина које би могле да постоје.2
Међу бројним покушајима да се дефинише национална ма
њина, за потребе овог рада издвојићемо два аутора -  Жила
Дешена и Вила Кимлику.
Дефиниција националне мањине коју даје Жил Дешен
(Jules Deschênes) гласи: „Националне мањине су група гра
ђана једне државе, која је бројчана мањина у недоминантном
положају у тој држави, а која је обележена етничким, вер
ским или језичким карактеристикама различитим од већине
становништва; они имају осећање међусобне солидарности
проузроковано, макар и имплицитно, колективном вољом
за преживљавање, с циљем да се постигне стварна и прав
на једнакост са већином.“3 Процес интеграције националних
1
2
3

Francesko Capotorti, Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious
and Linguis tic minorities, United Nations, New York, 1991, str. 14.
Javid Rehman, The Weakness in the International Protection of Minoritz rights,
Kluwer Law International, Hague, 2000, p. 14.
Jules Deschênes, Proposal Concerning a Definition of the Term ‘Minority’ UN Do
cument, E/CN.4/Sub.2/1985/31 (14. May 1985) p. 181.
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мањина има управо за циљ успостављање система који ће
различитим афирмативним мерама остварити једнакост ма
њине и већине.
Аутор Вил Кимлика (Will Kymlicka) у дефинисању на
ционалне мањине, исто као и Дешен, полази од њихових до
минантних разлика у односу на већину. Али, Кимлика ис
тиче да националне мањине не треба посматрати искључи
во као групе засноване на пореклу, већ као културне групе,
географски и историјске компактне мањине које запоседају
заједничко тло и себе доживљавају као посебан тип друштва
унутар шире друштвене заједнице.4 Према тумачењу овог
аутора, националне мањине можемо посматрати као само
управна друштва која су инкорпорирана у ширу заједницу.
Поред тога што оба аутора националне мањине дефинишу
као групе које се разликују по пореклу, језику, религији и
култури, и један и други полазе од става да је циљ делова
ња националних мањина успостављање правне једнакости са
већином.
Највећа дилема са којом се суочава неко друштво/држа
ва у којој живе националне мањине јесте управо на који на
чин се ови „посебни“ делови друштва инкорпорирају у ширу
заједницу. Интеграција кроз процес децентрализације један
је од начина, и процес интеграције у овом раду посматрамо
кроз призму правде, где је циљ интеграције постизање прав
не једнакости између националне мањине и већине, односно
смањење надмоћи већине. Процес децентрализације, као
процес и принцип организације и расподеле надлежности,
тесно је повезан са начелом демократичности и демократ
ским вредностима, и већина савремених демократија усвоји
ла је децентрализацију као кључан организациони принцип,
нарочито у овако сложеним питањима. Иако постоје бројни
критичари појма и политике децентрализације, који истичу
да је у питању изузетно скуп процес, који мобилише много
средстава и захтева много већу потрошњу времена приликом
4

Will Kymlica, Politics in Vernacular: Nationalisam, Multiculturalisam and Citi
zenship, Oxford Univesity Press, Oxford, 2001, p. 54; У делу написаног пре по
менутог, Кимлика такође даје дефиницију националне мањине, упоређујући
их са етничком групом уз напомену да у мултинационалним државама живе
националне мањине. Детаљније погледати у: Вил Кимлика, Мултикултурално
грађанство - либерална теорија мањинских права, Центар за мултикултурал
ност, Нови Сад, 2002, стр. 33-46.
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доношења одлука, при чему оне не морају да буду учинкови
те, дугорочно боље и ефикасније, може се рећи да у модер
ном демократском свету преовлађује број оних који су посве
ћени заговорници децентрализације.5
Заговорници децентрализације истичу да се неке од
њених круцијалних предности могу представити на следе
ћи начин: повећање броја центара у којима се одлучује ди
ректно доводи до доношења одлука примеренијих потребама
различитих средина. Ово подиже ниво задовољства и моти
више рад аутономних актера као што су региони, градови
и општине, с обзиром на то да им даје самосталност у раду
и одлучивању сходно потребама окружења, што резултира
благостањем локалне заједнице, и, посредно, читавог дру
штва. Такође, децентрализација подстиче и захтева актив
није учешће грађана у процесима одлучивања и доношења
одлука које се односе непосредно на њих, и доводи до јачања
цивилног друштва и грађанске културе.6
Осим подстицања и унапређења ефикасности политич
ког и економског процеса у друштву и држави, децентрали
зација има позитиван и интензивирајући ефекат у свим ло
калним срединама, идентитет грађана и њихову идентифи
кацију са вредностима, интересима и процесима у локалној
заједници, али и широм друштвеном заједницом, на другој
страни. Једном речју, децентрализација јача демократску
структуру друштва, штити мањине и подстиче грађанску
партиципацију, стварајући позитивну идентификацију гра
ђана са друштвом, док друштва у којима је доследно реа ли
зована показују много виши степен стабилности у односу на
она где је централна власт кључна или готово једина инстан
ца одлучивања.7

5

6
7

Маријана Пајванчић, Снежана Ђорђевић, Татјана Јованић, Мирослав Проко
пијевић, Александар Попов, Дејан Вучетић и Андреј Митић Појмовник децен
трализације, Канцеларија Националног савета за децентрализацију Републи
ке Србије, Београд, 2011, стр. 34-35.
Ибид.
Снежана Ђорђевић, „Децентрализација и јачање капацитета локалних власти
у Србији“, Анали Хрватског  политолошког друштва, вол. 8, бр. 1, сијечањ
2012.
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2. Дефиниција и циљ интеграција
У контексту интегративне мањинске политике под ин
теграцијом се подразумевају процеси који имају за циљ
остваривање права националне мањине и повећање друштве
не кохезије кроз реа лно укључивање мањинских група у по
литичке и друштвене токове. Битан предуслов успешне ин
тегративне мањинске политике јесте спречавање ескалације
сукоба или избијање конфликта међу различитим етничким
групама (заједницама). Процес интеграције заснива се на по
штовању принципа толеранције и принципа интеракције.
Примена ова два принципа подразумева схватање интегра
ције као двоструког процеса, који поред гарантованих права
подразумева и постојање дужности и обавеза које имају при
падници етничких заједница као чланови једног друштва.8
Идеа л интегративне мањинске политике је стварање равно
правног друштва у којем ће свако имати иста права, обавезе
и једнаке шансе да учествује у друштвеном, политичком,
економском и културном животу. Политика интеграције тре
ба да приближи интересе већине и мањине и створи осећај
припадности заједничком друштву, и на тај начин умањи
опасност од сегрегације етничких заједница, нарочито оних
које су територијално концентрисане. У децентрализованом
систему то је могуће, будући да такав подразумева увећање
надлежности нижих, периферних државних органа и недр
жавних институција, при чему ти органи и институције оста
ју, у извесној мери, и даље подређени вишим управним ин
станцама. Дакле, централизацији и децентрализацији има
нентни су односи и стања надређености и подређености, јер
само оно што је устројено као хијерархијски уређен поредак
може бити одрживо. „Подела послова између хијерархијски
једнаких органа или институција, рецимо министарстава
сложене државе и државе у њеном саставу или између двеју
општина, нема везе с децентрализацијом.“9 Апсолутно де
8

9

Група аутора, Љубљанске смернице за интеграцију разноликих друштава,
Организација за европску безбедност и сарадњу - Високи комесар за нацио
налне мањине, новембар 2012. године, доступно преко: http://www.osce.org/sr/
hcnm/110500?download=true, (Приступљено 20. маја 2015) стр. 14-25.
Милан Петровић, Наук а о управљању као претпоставка управне политике
(Општи део), Ниш, 2006, стр. 200.
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централизована држава, у којој се сви државни послови оба
вљају на нивоу самоуправних ћелија, јесте идеа л који је не
могуће остварити. Зато се, приликом анализирања неког др
жавног уређења, никада не поставља питање да ли држава
јесте или није децентрализована, већ само у којој мери она то
јесте, односно није. Свакако да се у децентрализованијем си
стему омогућава и олакшава партиципирање грађана и њи
хово учешће у процесу доношења одлука, што је посебно ва
жно за изградњу заједништва и легитимитета заједничких
институција.10 У том смислу, питање интеграције национал
них мањина посматраћемо из угла децентрализације система
и демократске стабилности. Ова тврдња полази од станови
шта да постојање било какве групе људи која је искључена из
политичког и друштвеног живота представља велику опа
сност по демократску стабилност друштва. Или, како је то
рекао Вил Кимлика „демократска стабилност се може пости
ћи једино признавањем, а не потискивањем мањинских на
ционалних идентитета.“11 Интеграција националних мањина
посебно добија на важности када говоримо о „новим“ демо
кратијама, које још увек немају консолидоване политичке
институције, имају недовољно развијену демократску поли
тичку културу, и у којима су и даље доминантне етничке по
деле и разлике. Процес интеграције има за циљ стварање
функционалног и инк лузивног друштва. Интеграција као
култура заједничког живота различитих етничких заједница
подразумева активно учешће националних мањина у поли
тичком и друштвеном животу уз поштовање права и слобода
припадника националних мањина. Процес интеграције на
ционалних мањина подразумева њихово учешће (интегриса
ност) у политички и друштвени живот заједнице (државе) у
којој живе. Стога, када говоримо о процесу интеграције мо
рамо разликовати два облика: политичку и друштвену инте
грацију. Политичка интеграција обухвата остваривање пра
ва на политичко представљање, кроз примену различитих
механизама афирмативне акције и могућности утицаја на до
ношење одлука. Постоје различити модели за обезбеђивање
10 Дејан Вучетић, Дејан Јанићијевић, Децентрализација као полазиште даљег
развоја Србије - приручник, Центар за развој грађанског друштва PROTECTA,
Ниш, 2006, стр. 12.
11 Вил Кимлика, Магда Опалски, Може ли се извозити либерални плурализам?,
Београдски центар за људска права, Београд, 2002, стр. 45.
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групног представљања националних мањина, али су два нај
присутнија у пракси источноевропских земља: једно је дело
вање преко политичких партија, друго је заступање интере
са преко институције Савета националних мањина, чија је
примарна делатност остваривање права на културну аутоно
мију.12 Друштвена интеграција представља процес повезива
ња и уједињавања појединаца, скупина и других делова дру
штва у функционално усклађену средину утемељену на рав
ноправности и поштовању културних различитости. Дру
штвена интеграција доприноси стабилности друштва и ње
говом развоју. Стабилност може бити нарушена када ојачају
елементи изван равнотеже друштва и стварају конфликт
(кризу) у систему, а њихова узајамна повезаност подстиче по
грешну интегрисаност. Рђава или изнуђена интеграција по
стаје централна тачка у процесу дезинтеграције друштвеног
система - систем се не одржава и не наставља. Процес децен
трализације, као повећање надлежности локалних самоупра
ва, веома је важан за интеграцију националних мањина, јер
на тај начин мање заједнице, које су слабије организоване
(бројчано мање националне мањине), могу лакше да оствару
ју своја права. Циљ интеграције кроз децентрализацију је да
се национално питање не решава административно-терито
ријалним одвајањем. Децентрализација треба да се посматра
као шанса за корекције постојећег „институционалног инжи
њеринга“,  која је потребна због стабилизације демократије и
ефикаснијег „управљања конфликтима.“13 „Скорашњи пре
гледи етнонационалистичких конфликата широм света пока
зују да постојање самоуправе смањује вероватноћу за насил
не конфликте, док одбијање или укидање права на самоупра
ву лако ескалира до конфликта.“14 Да бисмо се уверили у тач
ност ове тврдње не морамо да гледамо много у историју нити
да тражимо одговоре у далеким земљама, довољно је да по
гледамо преко граница и вратимо се двадесет година уназад

12 Florian Bieb er, „Introduction: Minority participation and political parties“, in: Flo
rian Bieb er (ed.) Political Parties and Minority Participation, Skoplje: Fried rich
Ebert Stiftung-office Macedonia, 2008. p.11.
13 Јован Комшић, Дилеме демократске нације и аутономије - огледи о политич
кој транзицији у Србији, Службени гласник, Београд, 2006, стр. 240.
14 Вил Кимлика, Магда Опалски, Може ли се извозити либерални плурализам?,
Београдски центар за људска права, Београд, 2002, стр. 45.
Ибид.
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и подсетимо се ратних разарања деведесетих на Балкану.15
Након распада комунистичких режима деведесетих година
наступа ера националних држава које су по карактеру свог
уређења већином унитарне централизоване државе. Велики
број влада ових држава сматрао је да би препуштање власти
нижим инстанцама подстицало центрифугалне силе, што ће
касније проузроковати и јачање сепаратистичких захтева и
покрета међу националним мањинама.16 Све ове државе, као
и бивше републике СФРЈ, пружале су снажан отпор идеји фе
дерализма и сваки захтев националне мањине за неким ви
дом територијалне аутономије тумачиле су као сепарати
стички и издајнички. Свака земља бившег комунистичког
блока која је била суочена са мањинским национализмом у
решавању етничких конфликата полазила је од следеће три
претпоставке: 1) да су мањине нелојалне, и то не само нело
јалне према држави и већинској нацији, већ се виде као групе
које су лојалне садашњим и потенцијалним непријатељима и
са њима сарађују; 2) да јака и стабилна држава захтева слабе
и немоћне мањине - другим речима, етнички односи се по
сматрају као игра нултог збира (zero sum game): све што може
користити мањини сматра се претњом за већину; 3) да је
третман мањина пре свега питање националне безбедности.17
Кимлика закључује да, док год људи прихватају једну или
више ових премиса, остаје мало простора за изградњу систе
ма мањинских права који би и мањина и већина могле сма
трати праведним и демократским, јер је „читаво питање о
положају праведности између већине и мањине гурнуто под
тепих, будући да питање националне безбедности има при
мат над питањем праведности, и будући да нелојалне мањи
не не могу имати легитимне захтеве.“18
15 Овде мислимо на ратне сукобе који су пратили распад СФРЈ: „Домовински“
рат у Хрватској (1990-1995), рат у Босни и Херцеговини (1992-1995) и суко
би на Косову (1996-1999). Иако је СФРЈ била федеративна република чији је
правни систем познавао концепт мањинских права, јединице федерације - ре
публике, данас независне државе, дуго су категорички одбијале да „својим“
националним мањинама дају било каква самоуправна права оцењујући захте
ве мањина као сепаратистичке.
16 Donald Horowitz, A Democratic South Africa: Constitutional Engineer ing in a Di
vided Society, University of California Press, Berkeley, 1991, p. 224.
17 Вил Кимлика, Магда Опалски, Може ли се извозити либерални плурализам?,
Београдски центар за људска права, Београд, 2002, стр. 81.
18 Ибид.
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3. Одлике мањинске политике 
у Републици Србији
Предмет мањинске политике може бити решавање две
групе питања, зависно од степена (не)развијености етничког
конфликта. Мањинска политика може бити дефинисана као
стратегија управљања етничким конфликтима и напетошћу.
Ово је политика која наступа након оружаних сукоба изме
ђу различитих етничких заједница и има за циљ уклањање
ризика од есклације етничких сукоба. С друге стране, у мир
нодопским и демократским условима мањинска политика је
интегративна и може се дефинисати као управљање разли
читошћу, односно мултиетничношћу, и има за циљ повећање
друштвене кохезије. Мањинска политика састоји се од низа
мера које се примењују у оквиру различитих секторских по
литика: култура, образовање, социјална политика и сл. Нај
већу одговорност за вођење демократске мањинске политике
има власт, односно владајућа политичка елита и већински
народ, јер главне полуге моћи у једном друштву држи ве
ћинска нација. Мањинска политика је, по свом одређењу, део
националне-државне политике и само један од сегмената де
мократизације друштва.19
Анализом последња три документа Високог комеса
ра за националне мањине  (Препоруке из Лунда, Препоруке
из Болзана и Љубљанске смернице)20 можемо увидети да те
жиште мањинске политике нису само институционално га
19 Душан Јањић, Нове националне мањине и демократска мањинска политика,
Институт за миграције и народности, Загреб, 2009, стр. 215.
20 Високог комесара за националне мањине (ВКНМ) - институције која је осно
вана 1992. године у оквиру ОЕБС-а. Циљ оснивања ове институције је: иден
тификација етничких тензија које би могле да угрозе мир, стабилности и при
јатељске односе између држава чланица ОЕБС. Институција ВКНМ објављује
збирке препорука и водиче за различите области које се тичу права национал
них мањина са циљем да се предложе решења добре праксе која ће смањити
међу-етничке напетости и   умањити ризик од избијања конфликта. Препоруке
усвојене након 1995. године: Хашке препоруке о праву националних мањи
на на образовање (1996), Препоруке из Осла о правима националних мањина
на употребу сопственог језика (1998), Препоруке из Лунда (1999), Препору
ке за рад полиције у мултиетничким државама, Препоруке из Болцана (2008)
и Препоруке из Љубљане (2012). Доступно преко:http://www.osce.org/hcnm
(Приступљено 7. маја 2015. године).
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рантована права националних мањина, већ се говори о успе
шној интеграцији која подразумева осећај заједништва, ин
теракцију између мањине и већине и изградњу заједничких
институција. Предуслов за интеграцију које ће допринети
друштвеној кохезији јесте постојање функционалне правне
државе.21
Мањинска политика у Републици Србији се може де
финисати као сегрегативни мултикултурализам 22, који до
приноси одвојености мањина и њиховом су-постојању, али
не и повезивању прожимањем у једно интегрисано друштво.
Мањинска политика може да делује позитивно (интегратив
но) или негативно (дезинтегративно) на опште друштвене
процесе.23 Темељи мањинске политике на Балкану поставља
ни су још у бившој СФРЈ. Комунистички режим који је водио
ову државу је, према оценама многих аутора, водио интегра
тивну мањинску политику. Према тврдњама ових аутора, у
СФРЈ постојао је високи степен заштите националних мањи
на, као и механизми који су обезбеђивали учешће мањина у
политичком, друштвеном и културном животу.24 Након рат
них разарања деведесетих година, етнонационалистичке ко
лективне хипнозе која је владала простором Балкана, све зе
мље некадашње чланице СФРЈ врло брзо су заборавиле идеју
братства и јединства и кренуле у ретроградну политику ве
личања сопствене националне заједнице. Политичке елите и
грађани заборавили су да поред већине постоје и мањине које
21 Ксенија Марковић, „Модели политичке и друштвене интеграције национал
них мањина“, у Компаративна политика - есеји, (ур.) Зоран Крстић, Факултет
политичких наука, Београд, 2014, стр. 107.
22 Илија Вујачић, „Десет година нове мањинске политике у Србији“, Политичка
мисао, вол. 49, бр. 2, липањ, 2012, Доступно преко: http://hrcak.srce.hr/index.
php?show=clanak&id_clanak_jezik=126141, (Приступљено 01. јула 2015. годи
не) и Горан Башић, „Политика мултикултуралности, заштита или контрола
етничких идентитета?“, Филозофија и друштво, вол. 3, 2007, стр. 167-195.
23 Илија Вујачић, Десет година нове мањинске политике у Србији, у Политичка
мисао, вол. 49, бр. 2, липањ, 2012,  Доступно преко: http://hrcak.srce.hr/index.
php?show=clanak&id_clanak_jezik=126141 (Приступљено 01. јула 2015. годи
не) стр. 150.
24 Тибор Варади, „О шансама за етнокултуралну правду у централној и источној
Европи - са освртом на Дејтонски споразум“, у Вил Кимлика и Магда Опал
ски, Може ли се извозити либерални плурализам?, Београдски центар за људ
ска права, Београд 2002, стр. 137 и Алпар Лошонц, „Мултикултуралност и
етнокултурални диверзитет“, у Горан Башић (ур.) Демократија и мултикул
туралност у југоисточној Европи, Центар за истраживање етницитета, Бео
град, 2003. година, стр. 194.
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говоре другачији језик, исповедају другу веру, имају власти
ту културу и традицију. Пракса „добре“ мањинске политике,
која признаје и штити мањинска права, брзо је замењена по
литиком ми версус они. Таква политика подразумевала је да
је све што је другачије од нас погрешно или просто не посто
ји. Распад СФРЈ праћен ратом створио је још један проблем,
а то су „нове“ националне мањине. Нове националне мањине
биле су припаднице некада конститутивних народа, односно
грађани бивших република. Главна окосница политике де
ведесетих јесте оспоравање права припадника националних
мањина, које је праћено и кршењем основних људских права
оних који су, стицајем околности, постали од пуноправних
грађана једне државе депривилеговани становници друге
државе.25 Генеза механизама за заштиту и унапређење права
националних мањина, на просторима бивше СФРЈ можемо
поделити у следеће фазе: 1) конститутивна фаза- за време ко
мунистичких режима у СФРЈ; 2) фаза редуковања- средина и
крај осамдесетих година; 3) фаза занемаривања- од 1989. до
1990. године; 4) фаза нарушавања 1991-2005; 5) фаза реинте
грације- од 2005. до данас. Тема овог рада биће анализа по
следње фазе, фазе реинтеграције у Републици Србији. Један
од основних услова које је поставила Европска унија земљама
екс-Југославије јесте унапређење регионалне сарадње и осло
бађање од тешког ратног наслеђа, као и побољшање положаја
етничких мањина у свакој од ових земаља. Инсистирање на
овим питањима није неуобичајено, ако узмемо у обзир то да
је након деведесетих година XX века питање положаја наци
оналних мањина постало део сигурносног питања Европске
уније, тако да се интеграција националних мањина доводи у
директну везу са напретком европских интеграција.26 право
са тим изазовом суочена је и Република Србија- процес евро
интеграције наметнуо је захтев да се преиспитају постојећи
механизми заштите и унапређења мањинских права и да се
формулише јасна мањинска политика, која ће бити у складу
25 Илија Вујачић, „Десет година нове мањинске политике у Србији“, Политич
ка мисао, вол.49, бр.2, липањ, 2012, Доступно преко: http://hrcak.srce.hr/index.
php?show=clanak&id_clanak_jezik=126141 (Приступљено 1. јула 2015. годи
не).
26 Florian Bieb er, Introduction: „Minority participation and political parties“, in: Flo
rian Bieb er, (ed.) Political Parties and Minority Participation, Skoplje: Fried rich
Ebert Stiftung-office Macedonia, 2008. p. 5-30.
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са демократским вредностима, међународним стандардима
и правилима Европске уније. На трагу ових принципа, ма
њинска политика у Републици Србији  мора бити у складу са
начелима интеграције и децентрализације. Децентрализаци
ја политичког система, односно јачање локалне и регионалне
самоуправе и de facto и de jure повећала би могућности које
се пружају мањинама.27

4. Мањинска права у Републици Србији
Да бисмо утврдили која су то права мањинска, морамо
одговорити на питање зашто су захтеви за мањинским пра
вима легитимни, односно зашто мањине тако упорно траже
„специјални статус“ у једној држави и друштву? Под „спе
цијалним статусом“ мањине најчешће подразумевају уста
вом и законом гарантована права и слободе и различите мере
афирмативне акције да се прок ламована права и остваре.
Захтеви за мањинским правима морају се посматрати у
контексту грађења нације, односно као одговор на државну
политику грађења нације. Уколико државна политика грађе
ња нације није допуњена мањинским правима она ће лако
постати репресивна и неправедна.28 Стога су мањинска права
неопходна како би се у етнички разноликом друштвима за
довољили принципи правде.29
Мада међународни документи у дефинисању садржаја
мањинска права одређују ова права као индивидуа лна пра
ва, ипак се признаје да многа од мањинских права постају
садржајна тек онда када се уживају и остварују у заједници
са другима. Постоји отпор код многих аутора да се прихва
ти појам колективних права, али се све више прихвата иде
ја да делотворно коришћење права попут културних права,
права на образовање, службену употребу језика и писма и
сл. подразумева да то буде заједници са другима.30 Тако да
27 Војислав Становчић, „Појам националне мањине и третирање индивидуал
них и колективних права“, у Годишњак, Факултет политичких наука, Београд,
2008, Доступно преко: http://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2010/05/27Prof.-dr-Vojislav-Stanov%C4%8Di%C4%87-Pojam-nacionalne-manjine-i-tretira
nje-individualnih-i-kolektivnih-prava.pdf (Приступљено: 1. јула 2015. године)
28 Вил Кимлика, Магда Опалски, Може ли се извозити либерални плурализам?,
Београдски центар за људска права, Београд, 2002.
29 Ибид., стр. 61.
30 Међу бројним теоретичарима постоји консензус око колективних права која
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субјекат права нису више само појединци већ и групе, од
носно националне мањине. Законодавство и мањинска по
литика Републике Србије особена је по томе што гарантује
припадницима националне мањине остваривање и заштиту
индивидуа лних и колективних права у складу са законом и
међународним стандардима.
У Републици Србији се националним мањинама сма
трају све групе држављана који се називају или одређују
као народи, националне и етничке заједнице, националне и
етничке групе, националности и народности, а испуњавају
услове који су дефинисани законом.31
Индивидуа лна права остварују се појединачно, а колек
тивна у заједници са другима, у складу са уставом, законом
и ратификованим међународним документима. Путем колек
тивних права припадници националних мањина, непосредно
или преко својих представника, учествују у одлучивању или
сами одлучују о појединим питањима везаним за своју кул
туру, образовање, обавештавање и службену употребу језика
и писма, у складу са законом.
Индивидуа лна права припадника националних мањи
на су: право изражавања националне припадности; право на
слободан избор и коришћење личног имена и имена своје де
це, као и на уписивање ових личних имена у све јавне испра
ве, службене евиденције и збирке личних података према је
зику и правопису припадника националне мањине; право да
приватно и јавно, слободно користи свој језик и писмо; право
се односе на културну аутономију. Међу значајнијим ауторима који изучавају
концепт колективних права су: Young (1990) , Young (1997), Kymlicka (2002),
Kymlicka (2009), Philips (1992).
31 ,,Национална мањина у смислу овог закона је свака група држављана Саве
зне Републике Југославије која по бројности довољно репрезентативна, иако
представља мањину на територији Савезне Републике Југославије, припада
некој од група становништва које су у дуготрајној и чврстој вези са терито
ријом Савезне Републике Југославије и поседује обележја као што су језик,
култура, национална или етничка припадност, порекло или вероисповест, по
којима се разликује од већине становништва, и чији се припадници одликују
бригом да заједно одржавају свој заједнички идентитет, укључујући културу,
традицију, језик или религију. Националним мањинама у смислу овог закона
сматраће се све групе држављана који се називају или одређују као народи,
националне и етничке заједнице, националне и етничке групе, националности
и народности, а испуњавају услове из става 1. овог члана”, Закон о заштити
права и слобода националних мањина, Службени лист СРЈ, бр. 11/2002, Слу
жбени. лист СЦГ, бр. 1/2003 - Уставна повеља и Службени гласник Републике
Србије, бр. 72/2009 - др. закон и 97/2013 - одлука УС, чл. 2.
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да негује своје обичаје, традицију, културу и језик; право на
образовање на матерњем језику; право на заштиту личних
података који се односе на припадност националној мањини;
право на учествовање у јавном животу и равноправност при
запошљавању у јавној служби; право да слободно заснивају и
одржавају везе са сународницима у земљи и у иностранству,
и друга.32
Колективна права националних мањина су: право на
очување, заштиту и унапређење својих етничких, култур
них и језичких посебности, као и на услове који омогућавају
преношење њихове културе и традиције на потомство; пра
во на културну аутономија односно права учешће у процесу
одлучивања или одлучивање о питањима везаним за њихову
културу, образовање, информисање и употребу језика и пи
сма, непосредно или преко изабраних представника; право
на мањинску самоуправу које укључује право на избор наци
оналног савета националне мањине и друга права предвиђе
на посебним законима.33
Ради остварења права на самоуправу у култури, обра
зовању, обавештавању и службеној употреби језика и писма,
припадници националних мањина могу изабрати своје наци
оналне савете. Закон о националним саветима националних
мањина који дефинише и уређује надлежности савета дефи
нише га као тело путем којег националне мањине остварују
своје право на културну аутономију. Ова тела бирају припад
ници националних мањина на националном нивоу посебним
изборима34 и њихова улога јест да репрезентују и бране права
и интересе националне мањине испред државних органа и
испред јавности.
32 Закон о заштити права и слобода националних мањина, Службени лист СРЈ,
бр.ј 11/2002, Службени лист СЦГ, бр. 1/2003 - Уставна повеља и Службени
гласник Републике Србије, бр. 72/2009 - др. закон и 97/2013 - одлука УС и За
кон о националним саветима националних мањина, Службени гласник Репу
блике Србије, бр. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014).
33 Ибид.
34 У Србији је након избора за Националне савете националних мањина реги
строван 21 савет за националне мањине, док је на последњем попису из 2011.
године забележено постојање 21 етничке заједнице, тако да је свака заједница
регистровала свој национални савет. Националне савете националних мањи
на изабрале су следеће националне мањине: албанска, ашкалијска, бошњачка,
бугарска, буњевачка, влашка, грчка, египатска, мађарска, немачка, ромска, ру
мунска, русинска, словачка, словеначка, украјинска, хрватска, чешка, маке
донска. Ови савети, по закону, делују на нивоу Републике Србије.
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Постојање законом дефинисаних мањинских права би
тан је нормативни елемент интегративне мањинске полити
ке, али не и довољан. Да гарантована права не би остала мр
тво слово на папиру, потребно је да се успоставе механизми
који ће омогућити уживање тих права.

5. Механизми и актери 
интегративне мањинске политике
Механизми који обезбеђују друштвену интеграцију
могу се сврстати у следеће категорије: политичка партиципа
ција на свим нивоима власти, несметана укљученост у дру
штвене токове, право на остваривање културне аутономије и
механизме афирмативне акције при запошљавању, нарочито
у јавном сектору.35 Друштвена интеграција може се најједно
ставније дефинисати као постојање заједничког живота из
међу припадника националних мањина и већинског станов
ништва. Друштвена интеграција подразумева висок степен
интеракције између мањине и већине, што води смањењу се
грегације националних мањина и јачању друштвене кохезије.
У случају Републике Србије, први корак који је пред
узет када говоримо о статусу националних мањина било је
решавање питања политичке интеграције. У том процесу,
посебно значајну улогу у заступању интереса националних
мањина имале су политичке партије. Путем политичких пар
тија, мањине су успеле да уђу у парламент и владу и на тај
начин покушају да имају већи и значајнији политички ути
цај. Овакав приступ интеграцији националних мањина није
карактеристичан само за Републику Србију већ и за земље
бивше СФРЈ, као и за све остале земље Југоисточне Евро
пе.36 Политичке партије националних мањина постоје колико
и вишестраначје у Републици Србији, више од две деценије.
35 Примена ових афирмативних мера има за циљ да обезбеди равномерну за
ступљеност припадника националних мањина у органима државне управе
на централном, покрајинском (регионалном) и локалном нивоу, односно да
састав запослених у државним органима у највећој могућој мери осликава
структуру становништва. Примена ових мера трба да буде у складу са демо
кратским принципима и принципима добре управе.
36 Синиша Таталовић, „Етнички сукоби и еуропска сигурност“, Политичка кул
тура, Загреб, 2003, стр. 13.
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Политика интеграције, да би била успешна, мора би
ти свеобухватна и системски спроведена, будући да ефекти
њеног спровођења утичу на све секторе друштва који зах
тевају ангажовање широког спектра учесника. Актере који
учествују у формирању и спровођењу политике интеграције
можемо сврстати у неколико група: институције свих нивоа
власти (законодавна, извршна, судска власт и независне ин
ституције на националном и локалном нивоу), органи држав
не управе, политичке партије, приватни сектор (послодавци
и синдикати) и цивилно друштво.37 Институције власти и ор
гани државне управе имају одлучујућу улогу пре свега у про
цесу креирања мањинске политике- дефинисањем законског
и институционалног оквира политике и преузимањем одго
ворности за спровођење закона и других правних аката који
утичу на мањинску политику. Актери који спадају у ову гру
пу су: Влада, Народна скупштина, национални савети наци
оналних мањина, локална самоуправа. У процесу друштвене
интеграције Савет националних мањина требало би да има
кључну улогу, јер је то институција која је носилац права на
културну аутономију једне националне заједнице као колек
тива, и на тај начин је и један од најбитнијих актера интегра
ције. Интегративна мањинска политика мора се креирати и
спроводити у партнерству свих органа власти и органа и тела
које представљају националне мањине. У случају Републике
Србије, партнерство се мора остварити између органа власти
(надлежних министарстава у секторским политикама и ор
гана локалне самоуправе) и представника мањина, односно
представника националних савета националних мањина и
свих других актера који су значајни за спровођење интегра
тивне мањинске политике (политичке партије, организације
цивилног друштва које се примарно баве људским и мањин
ским питањима, институције које су од посебног значаја за
националне мањине).
За потребе овог рада ћемо се осврнути на улогу две
институције које имају веома значајну улогу у презентова
њу интереса мањина самим тим и креирању мањинске по
37 Група аутора, Љубљанске смернице за интеграцију разноликих друштава,
Организација за европску безбедност и сарадњу - Високи комесар за нацио
налне мањине, новембар 2012. године, Доступно преко:http://www.osce.org/sr/
hcnm/110500?download=true, (Приступљено 20. маја 2015) стр. 33-38.
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литике. Посебну улогу у процесу интеграције имају управо
политичке партије, јер својим политичким деловањем имају
велики утицај на стварање интеркултуралног друштва про
мовисањем различитости и толеранције. Политичке партије
могу заступати примарно интересе већинске заједнице, инте
ресе националних мањина и интересе и мањинске и већинске
заједнице. У случају Републике Србије, партије су најчешће
моноетничке, односно примарно заступају или интересе ма
њинске или интересе већинске заједнице. Улогу политичких
партија националних мањина у процесу интеграције треба
посматрати двоструко. Прва димензија њиховог утицаја се
односи на право на политичко представљање- учествовање у
власти и креирању политика. Политичке партије национал
них мањина заступају интересе мањине коју репрезентују у
законодавном телу (Народној скупштини Републике Србије).
Поред тога политичке партије националних мањина чине ве
ћину у структурама националних савета за националне ма
њине, па самим тим имају велику улогу у процесу интегра
ције. Друга димензија се односи на њихову улогу у спрово
ђењу интегративне мањинске политике кроз органе локалне
самоуправе у чијем раду учествују.
Савети за националне мањине имају изузетно значај
ну улогу у процесу интеграције националних мањина, јер је
основна надлежност ових институција спровођење загаран
тованих права у области културне аутономије, као и репре
зентовање интереса националне мањине у области оствари
вања колективних права и то: право на образовање, право на
службену употребу језика и писма, право  на информисање и
културна права. Институција савета за националне мањине
ушла је први пут у српско законодавство доношењем Закона
о заштити права и слобода националних мањина 2002. годи
не. Међутим, тај закон није прецизно дефинисао питања као
што су: начин избора националних савета, организациону
структуру, надлежности и начин финансирања. Та питања,
као и дефинисање надлежности савета, правно су регулиса
на доношењем Закона о националним саветима националних
мањина 2009. године.38 Ова институција замишљена је као
38 Закон дефинише и уређује: а) надлежности савета националних мањина у че
тири области која спадају у домен колективних права: право на образовање,
право на службену употребу језика и писма, право  на информисање и кул
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кровна организација, која ће представљати интересе цело
купне мањинске заједнице у области културне аутономије,
односно оним питањима која су кључна за очување иденти
тета и унапређење права националних мањина.

6. Модели партиципације 
представника националних мањина 
у процесу одлучивања
Савети националних мањина  једна су од најважнијих
институција за интеграцију националних мањина. Такође,
Савети представљају облик консултативног механизма и ди
ректни су партнери државним институцијама приликом кре
ирања, али и спровођења мањинске политике. Стога је изу
зетно важно дефинисати моделе партиципације представни
ка националних мањина у процесу одлучивања.
Дефинисана су три облика партиципације у политич
ком одлучивању: консултације, заједничко доношење одлу
ка (co-decision making) и самостално доношење одлука (full
decision making).39 Процес консултација подразумева да се
представници мањина консултују око закона и одлука које
директно утичу на право мањина. Мана овог модела је у то
ме што одлуке које се донесу у дијалогу са мањинама нису
обавезујуће. Заједничко доношење одлука подразумева да
постоји политичка партиципација мањина на нивоу владе и
парламента. Овај модел је задовољавајућ када говоримо о по
литичкој репрезентацији, али не и када говоримо о политич
ком одлучивању. Примена овог модела у пракси је показала
да се глас мањинских представника често игнорише због њи
хове ограничене партиципације у процесу политичког одлу
чивања. Самостално доношење одлука подразумева да пред
ставници националних мањина имају могућност доношења
самосталних одлука. Овде је битно нагласити да се модел
турна права; б) начин избора националних савета и организациона питања
(избор органа у оквиру савета и делокруг рада тих органа); ц) начини финан
сирања ове институције; д) односе са осталим државним органима, органима
аутономних покрајина и локалне самоуправе, Закон о националним саветима
националних мањина, Службени гласник Републике Србије, број 72/2009.
39 Introduction: Florian Bieb er, „Minority participation and political parties“, in: Flo
rian Bieb er (ed.) Political Parties and Minority Participation, Skopje: Fried rich
Ebert Stiftung- office Macedonia, 2008, p. 8.
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самосталног одлучивања, према препоруци присталица овог
модела, треба примењивати у одлукама које директно утичу
на националне мањине. Примери таквих одлука су питања
употребе језика националних мањина.40
У правној и политичкој пракси Републике Србије са
вети за националне мањине доносе самостално одлуке о
оним питањима које су од суштинског значаја за националне
мањине, али су ипак најчешћи модели одлучивања давање
мишљења, односно консултације или заједничко доношење
одлука, које претпоставља давање сагласности савета на од
луке државних органа.

7. Секторске политике 
у мултиетничким срединама
„Политику мултикултуралности“, под којом се под
разумева скуп мера, активности, инструмената институци
ја које се старају о међунационалним односима у земљи и
остваривању индивидуа лних и колективних права нацио
налних мањина, води држава. Држава, преко својих органа,
осмишљава и спроводи јавне политике.41 Иако је Уставом Ре
публике Србије гарантована самоуправа националних мањи
на и призната су колективна права у областима важним за
очување њиховог етно-културног идентитета (образовање,
култура, информисање), још увек нема великог напретка у
побољшању положаја националних мањина. Проблем је сва
како у начину избора мањинских самоуправа, будући да се
бирају искључиво на националном нивоу. Ради остварења на
самоуправу у култури, образовању, обавештавању, припад
ници националних мањина могу изабрати своје националне
савете, у складу са законом. Логика Закона о националним
саветима и државног односа према мултикултуралности је
40 Introduction: Florian Bieb er, „Minority participation and political parties“, in: Flo
rian Bieb er (ed.) Political Parties and Minority Participation, Skopje: Fried rich
Ebert Stiftung - office Macedonia, 2008,  and Joseph Marko, Effective Participation
of National Minorities. A Comment on Conceptual, Legal and Emperical Problems.
Committee of Experts on Issues Relating to the Protection of National Minorities,
Strasbourg: DH- MIN (2006) 014.
41 Горан Башић, Маријана Пајванчић, Од сегрегативне ка интегративној по
литици мултукултуралности, Центар за истраживање етницитета, Београд,
2015, стр. 131.
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у томе да се призната права припадника националних ма
њина остварују искључиво преко мањинске самоуправе.42
Закон о локалној самоуправи подразумева оснивање савета
за међунационалне односе, као самостално радно тело, који
разматра питања остваривања, заштите и унапређивања на
ционалне равноправности, које чине представници српског
народа и националних мањина, у национално мешовитим је
диницама локалне самоуправе.43
Непосредно учешће грађана у остваривању права је
услов демократије. Самоуправа и аутономија су облици ко
ји треба да омогућавају и поспешују директно и делотворно
учешће грађана у одлучивању, управљању и заштити јавних
добара и интересима због којих су признате.44 Децентрали
зација мањинских самоуправа је неопходна и она омогућава
како непосредно учешће припадника националних мањина у
њиховом раду, тако и квалитетније могућности за очување
идентитета националних мањина. Децентрализован модел
остваривања права на самоуправу и „културну аутономи
ју“ националних мањина упућује на интегративни приступ
мултиетничности, поспешује сарадњу локалних мањина са
локалним властима и доприноси бољим интеркултуралним
властима. Иако то није једина јавна политика у којој се за
поставља улога грађана у вези са остваривањем признатих
права, треба рећи да због природе мултиетичности у Срби
ји, различитих потреба националних мањина, занемаривање
чињенице да су грађанима права непосредно доступна пред
ставља озбиљан недостатак у владавини права.
У Србији, област образовања, посматрана у целини,
претежно је подељена између Републике, Аутономне покра
јине и јединица локалне самоуправе, али у зависности од по
сматраног нивоа образовања, зависи и већи или мањи степен
надлежности и послова на одређеним „нивоима“. Може се за
пазити да у расподели надлежности и послова између разли
42 Закон о националним саветима националних мањина, Службени гласник Ре
публике Србије, број 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014.
43 Закон о локалној самоуправи, Службени гласник Републике Србије, број
129/2007, члан 98.
44 Горан Башић, Маријана Пајванчић, Од сегрегативне ка интегративној по
литици мултукултуралности, Центар за истраживање етницитета, Београд,
2015, стр. 138.
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читих нивоа власти јединице локалне самоуправе имају зна
чајна овлашћења на нижим нивоима образовања (пре свега
у предшколском, а делимично и у основном). Поред форми
рања основних школа, и обезбеђивања средстава за рад ових
установа из буџета за установе које оснивају, јединице локал
не самоуправе доносе и акт о мрежи школских установа (на
основу критеријума који утврђује централни ниво - Влада) уз
сагласност министарства надлежног за послове образовања.
У национално мешовитим срединама, акт о мрежи установа
јединице локалних самоуправа доноси се уз мишљење саве
та за националне мањине. Област културе такође је у посто
јећем правном оквиру у Републици Србији подељена између
Републике Србије, аутономне покрајине и јединица локалне
самоуправе.45 Одређене надлежности и најопштије послове
у области културе које обављају јединице локалне самоу
праве су: старање о задовољењу потреба грађана у области
културе, односно уређење питања од покрајинског значаја у
области културе; оснивање установа и организација у обла
сти културе и обезбеђивање финансирања и суфинансирања
програма и пројеката у области културе.
Децентрализација у овим областима, будући да су вео
ма важне за мултиетничке средине, објективно значи и своје
врсну дерегулацију, јер држава усваја оквире (законе и друге
прописе), а саме општине, где постоје различите мањинске
заједнице, прилагођавају се потребама и детаљније уређују
ове процесе. У том смислу, посебно је важно питање коорди
нације, креирања стратегија образовног и културног развоја
као и изградња капацитета институција и одрживости број
них културних програма и институција у мултиетничким
срединама. Основ за то је да се креирају стратегије у чију
израду али и реа лизацију би, поред државе, биле укључене
локалне власти, све битне образовне и културне институци
је, цивилно друштво и грађани. Стратегија и план државе
треба да подразумева у већој мери ослањање на потребе свих
45 Устав Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, број 98/06, За
кон о култури, „Службени гласник Републике Србије“ број 72/09; Закон о ло
калној самоуправи, Службени гласник Републике Србије, број 129/07, Закон
о утврђивању надлежности АПВ, Службени гласник Републике Србије, број
99/09, 67/12-Од УС.
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грађана и јединица локалних самоуправа, и где би мултиет
ничност требало да буде уткана у јавне политике којима се
јачају везе између различитих култура и етницитета.46

8. Децентрализација као шанса 
за интегративну мањинску политику
Мањинску политику у Србији   дефинисали смо као
сегрегативни мултикултурализам. Постоји широк сет ма
њинских права гарантованих законом (индивидуа лна и ко
лективна права) и развијени су и механизми за спровођење
тих права, али та политика није довела до повећања интер
акције између већине и мањине, и чак је умањила степен ин
теграције националних мањина у односу на период из доба
комунистичке владавине. Утисак је да је цео концепт мањин
ске политике резултат  политичких калкулација и договора
неколицине партијских вођа већине и мањине, а не резул
тат широког друштвеног консензуса. Цео концепт мањинске
политике постављен је на „сегрегативној парадигми у којој
су главне идеје водиље етничка толеранција и трпељивост,
а мултиетничност се поима као стање због којег нико није
превише срећан.“47 Највећу одговорност за ово стање сноси
већина, јер она поседује највећу политичку моћ, али ни пред
ставници националних мањина нису ослобођени одговорно
сти. У Србији интересе националних мањина представљају
мањинске политичке партије, путем којих мањине остварују
право на политичко представљање и оне су главни актери
политичке интеграције, и савети националних мањина, пу
тем којих мањине остварују своја право на културну ауто
номију, и они би требало да имају главну улогу у процесу
друштвене интеграције.
Не можемо да се не запитамо зашто је, упркос свим
овим мерама и правима, Србија и даље етнички подељено
друштво? Постоје два узрока оваквог стања. Први је то што
владајуће структуре никада нису исказале отворену наме
ру да промовишу мањинска права и мултиетничност, ни
46 Горан Башић, Маријана Пајванчић, Од сегрегативне ка интегративној по
литици мултукултуралности, Центар за истраживање етницитета, Београд,
2015, стр. 135.
47 Ибид., стр. 133.
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ти су преузеле неопходне мере за спровођење интегратив
не мањинске политике. Морамо истаћи да је велики помак
направљен у вези са нормативним положајем и политичком
интеграцијом националних мањина. Међутим, није се оти
шло даље од тога. И даље је остала велика празнина због
непостојања адекватне стратегије мањинске политике која
би заокружила правно-инситуционални оквир мањинских
права и слобода.48 Друго, цео процес креирања мањинске по
литике није био довољно транспарентан ни партиципативан,
услед централизованости система и, као резултат, имамо се
грегацију националних мањина. Пошто је систем затворен и
централизован, политичке странке националних мањина су
концепт мањинске самоуправе схватиле као политичко поље
у коме ће оне моћи да остваре своје политичке амбиције, а са
вете су искористиле као механизам за промовисање сопстве
них интереса. Представници власти видели су шансу да кроз
политичку интеграцију пацификују националне мањине та
ко што ће се задовољити интереси политичких елита нацио
налних мањина, пружањем шансе да постану део владајуће
структуре и учествују у подели политичког „плена.“ Поред
тога, националне мањине у Србији су се увек делиле на оне
мање или више лојалне и зависно од степена те лојалности
добијали су и већи део политичког плена. Мањинска поли
тика у Србији је централизована и под превеликим утица
јем политичких партија, како мањинских, тако и већинских.
Утицај грађана из редова националних мањина на креирање
мањинске политике завршава се оног момента када изаберу
своје савете или представнике у парламенту, услед центра
лизованости система и непостојања институционалних ме
ханизама да значајније утичу на одлуке које доноси ово тело.
Успешна мањинска политика мора бити у складу са
принципима интеграције и децентрализације и не може се
заснивати само на политичким калкулацијама и контроли
политичких лидера националних мањина. Претпоставка је
48 Стратегија мањинске политике мора бити плански акт, утврђеним подручјима
деловања, наведен скуп конкретних мера и активности, дефинисане обавезе
и овлашћења, задатака и приоритета, рокова и финансијских трошкова. Илија
Вујачић, „Десет година нове мањинске политике у Србији“, Политичка ми
сао, вол. 49, бр. 2, липањ, 2012, стр. 162. Доступно преко: http://hrcak.srce.hr/
index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=126141 (Приступљено 1. јула 2015.
године).
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да ће заинтересованост политичких странака националних
мањина за остваривање интереса преко националних саве
та ослабити уколико им се омогући да те интересе испоље у
политичком животу, отварањем политичког процеса. Међу
тим, смањење утицаја политичких партија може се постићи
децентрализацијом мањинских самоуправа тј. националних
савета. Овај модел подразумева избор локалних мањинских
самоуправа, који би омогућио непосредно учешће грађана у
остваривању права, што је услов за развијање демократије.
Аутори овог модела као његове највеће предности наводе: ве
ћу партиципацију грађана, смањен утицај политичких пар
тија на овај процес, повећани степен сарадње између органа
локалне самоуправе и локалног националног савета, креира
ње и прилагођавање  мањинске политике у складу са прили
кама у локалној заједници, већу доступност права бројчано
мањим етничким заједницама.49
Овај приступ јесте добар и може донети велики напре
дак интеграцији, али за његову реа лизацију потребно је да се
у извесној мери децентрализује и цео апарат државне упра
ве, у супротном ово решење није праведно и неће бити ни
успешно. Овај модел неће бити успешан уколико се не пове
ћају надлежности и овлашћења локалних самоуправа, а то
подразумева децентрализацију политичког система. И сами
аутори овог модела наглашавају да за његову примену тре
нутно не постоје ни институционалне претпоставке ни ин
фраструктура.50
Држава Србија мора да донесе одлуку какву мањинску
политику жели да води, да ли ће се задовољити одржавањем
statusa quo, или ће преузети одговорност и остварити корак
напред у процесу интеграције и креирати мањинску поли
тику која ће бити резултат друштвеног консензуса мањине
и већине. То подразумева одустајање политичких партија од
свеопште контроле овог процеса и отварање процеса према
грађанима, што се може постићи једино децентрализацијом
политичког и управног система.
49 Концепт локалних мањинских самоуправа је детаљно описан у: Горан Башић,
Маријана Пајванчић, Од сегрегативне ка интегративној политици мултукул
туралности, Центар за истраживање етницитета, Београд, 2015, стр. 131-149.
50 Ибид., стр. 142.
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Ksenija Markovic, Andrijana Jovanovic
NEW APPROACHES TO THE MINOR ITY 
QUESTION: DECENTRALIZATION 
AND ETHNIC MINOR ITIES 
- THE CASE OF SERBIA
Resume
Every society/country with residing national minorities is
faced with the dilemma how these “special” social groups are
incorporated in the wider community. Integration through the
process of decentralization is one way, since it strengthens the
democratic structure of the society, protects minorities and enco
urages civil participation, creating a positive identification of the
citizens with the society. The integration process in this work will
be considered from the point of justice, where the objective of the
integration is achieving a legal equality between national minori
ties and the majority, or the reduction of the supremacy of the ma
jority. An essential prerequisite for successful policy of minority
integration is prevention of conflict escalation between different
ethnic groups. The integration process is based on respect for the
principles of tolerance and interaction. Integration policy sho
uld bring together the interests of the majority and minority, and
create a sense of belonging to a common society, and thus reduce
the risk of segregation of ethnic communities, especially those
that are geographically concentrated. Successful minority policy
must be in accordance with the principles of integration and de
centralization, and cannot be based only on political calculations
between political leaders of majority and minority. Also influen
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ce of political leaders of national minorities on work of National
Councils must be reduced. The assumption is that the interest of
the minority parties for the realization of interests over national
councils weakens if they are allowed to express their interests in
political life, by opening the political process. However, reducing
the influence of political parties can be achieved through decen
tralization of political process in total, and through decentrali
zation of local self-government and minority governments- Nati
onal Councils. This model implies the election of local minority
self-governments, which would allow for direct participation of
citizens in exercising their right, as a condition for the develop
ment of democracy. The decentralization process, as a process
and principle of organization and distribution of powers is clo
sely linked to the principle of democracy and democratic values,
and the most modern democracies has adopted decentralization
as a crucial organizational principle, especially in such complex
matters. In addition to encouraging and improving the efficiency
of the political and economic processes in the society and the
state, decentralization has a positive and intensifying effect in all
local communities, the identity of citizens and their identification
with the values, interests and processes in the local community
and the broader community, on the other side. In short, decentra
lization strengthens the democratic structure of society, protects
minorities and fostering civil participation, creating a positive
identification of the citizens with the society, and the society in
which it is implemented consistently show a much higher level
of stability compared to the one where the central government is
crucial, or almost the only instance of decision making.
Keywords: national minorities, integration, decentralization, mi
nority rights, minority policy in the Republic of Ser
bia.
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УТИЦ АЈ ОСЕЋ АЊА СТРАХ А НА
НАСИЛНО ПОН АШАЊЕ СУБЈЕКАТА
МЕЂУН АРОДНИХ ОДНОСА
Сажетак
У раду се разматра утицај осећања страха, примарне
људске емоције и главног дела инстинкта за самоодржање,
на насилно понашање у међународним односима, из аспекта
психолошко-инстинктивистичких и реалистичких теорија
међународних односа. Те блиске школе већ деценијама трпе
критике због става да је понашање народа и држава неодво
јиво од људске природе. С том констатацијом слажу се мно
ги уважени стручњаци за међународне односе, од којих неки
сматрају да је осећање страха основни или један од важни
јих узрока међународних сукоба. Њихова стајалишта и де
финиције допуњују се у овом раду резултатима савремених
истраживања из области социјалне психологије, неурофизи
ологије и генетике. Скреће се пажња на урођену корелацију
осећања страха и осећања мржње, која утичу на формира
ње човека као насилног бића, због чега он изграђује и системе
склоне насиљу. Уочава се да одређене економске, религијске,
географске, културолошке, идеолошке и друге различитости
између народа, иницирају појаву међусобног неповерења, ко
рена нетрпељивости и насилног понашања. Процес од осе
ћања страха до насилног понашања држава, појашњава се
психолошким моделом „фобоцентричне петље“, који се са
стоји од два модела „кружне емоционалне реакције“, спо
*
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јена у фобичној „стимулусној ситуацији“. Истим моделом
илуструју се узроци и последице српско-хрватских страхова
и нетрпељивости (србофобија и кроатофобија), који су ини
цирали грађански рат у Хрватској.
Кључне речи: страх, мржња, агресија, насиље, кружна емо
ционална реакција, фобоцентрична петља, ср
бофобија, кроатофобија.

1. Утицај осећања страха 
на насилно понашање човека
Страх се у психологији сматра „негативном емоцијом“,
која подстиче на размишљање, учи о претњи, њеној природи
и условима у којима се појављује, као и одговарајућим стра
тегијама за њено превазилажење,1 постајући саставни и нај
битнији део инстинкта за самоодржање. Јавља се као реакци
ја на ситуацију коју субјекат оцени опасном, тј. када процени
да је угрожена нека његова вредност, а ишчезава када неста
не и ситуација која је оцењена претећом. Страх од смрти –
корен свих страхова, који је опседао човека због неизвесне
будућности (пошто је био изразито физички слаб и спор у по
ређењу с другим бићима), усмерио га је у потрагу за „моћи“.
Адлер (Alfred Adler) је у вези тога казао: „Крупно значење у
животу људи има страх. (...) Оно што се у њему огледа јесте
прастрах свих живих бића. Нарочито у људи има он свој узрок у њиховој општој несигурности према природи. (...) Он је
човеку постао најмоћније средство да овлада околином или
да јој се уклони.“2 Слично је тврдио и Фром (Erich Fromm),
по којем је човек изгубио „хармонију с природом“, те од ро
ђења постао најбеспомоћнији од свих животиња и стога му
је неопходна заштита.3 Ранк (Otto Rank) је отишао још даље,
домисливши да „убијање, жртвовање других, смањује страх
од смрти ега“.4 Веровао је да се особа откупљује од казне
смрти, од сопственог убиства, кроз смрт другог човека. За
Ничеа (Fried rich W. Nietszche) страх је „мајка морала“, те ка
1
2
3
4

Maria Miceli & Cristian o Castelfranchi, Expectancy & Emotion, Oxford University
Press, 2015, стр. 131.
Алфред Адлер, Познавање човека, Матица српска, Нови Сад / Просвета, Бео
град, 1984, стр. 266-268.
Ерих Фром, Здраво друштво, Рад, Београд, 1983, стр. 48.
Љубомир Ерић, Страх од смрти, Просвета, Ниш, 2001, стр. 186.
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да би човек био кадар да одстрани разлог свога страховања,
одстранио би и морал, чиме људи сами себи више не би били
потребни,5 али је подсећао да управо „сметена и страшљива
бића лако постају убице“.6 Гловер (Edward Glover), енглески
медицински психолог, тврдио је да велик део енергије који
подстиче организацију мира, има потпуно исти извор као и
енергија која покреће рат. Мржња, по њему, не указује само
на агресивне тенденције, већ се може користити и као зашти
та од унутрашње анксиозности.7 Мони-Керли (Roger MoneyKirle) домислио је „паранојачку теорију агресије“. По њему,
одрастајући, дете овладава страховима у својој игри, чиме
плашљивост замењује агресивношћу. Када сасвим одрасте,
неће без разлога сумњати у своје иностране суседе, али ако
му они запрете, може да преувелича опасност и усвоји „ма
ничну одбрану“.8
Научници сматрају да се лимбички систем, у којем до
лази до осећајног искуства, код сисара развио веома рано,
пошто је одговоран за појаву страха, агресивног понашања,
глади и сексуа лне жеље.9 Такође, неу рофизиолози су доказа
ли да амигдале учествују у неу ралној обради података веза
них за осећање страха.10 Кливер (Heinrich Klüver), је 1934. го
дине извео познати експеримент на резус мајмунима, вучи
цама, дивљим мачкама и пацовима, уклањајући им амигдеа
ле, што је те животиње толико преобразило, да су изгубиле
своју способност за агресивне и силовите реакције, чак и под
снажном провокацијом.11 Потпуно исте манифестације де
шавале су се и људима, којима би услед неке незгоде амигда
ле биле оштећене, или би до тога дошло током електричних
стимулација, или при неу рохируршким захватима. Уз не
Фридрих Ниче, С оне стране добра и зла, Графос, Беобрад, 1980, стр. 115-116.
Fried rich W. Nietszche, Osvit, IRO Rad, Beograd, 1982, стр. 105.
Збирка психоан
 алитичких есеја: Психоанализа и рат, Норвешко лекарско
друштво / Комитет за људска права, Београд, 2001, стр. 44.
8 Исто, стр. 55.
9 Carol Turkington, The Encyclopedia of the Brain and Brain Disorders, Facts On
File,  New York, 2002, стр. 165.
10 „Стога су, дакле, сва ова проучавања потврда тога да амигдале имају кључ
ну улогу у препознавању и реаговању на претеће ситуације.“ (Видети: J. S.
Morris, K. J. Fristоn, C. Büchel, C. D. Frith, A. W. Young, A. J. Calder, R. J. Dolan,
„A neuromodulatory role for the human amygdala in processing emotional facial
expressions“, Brain, Oxford University Press, Vol. 121, 1998, стр. 47.).
11 Erich Fromm, Anatomija ljudske destruktivnosti, Naprijed, Zagreb, 1975, стр. 104.
5
6
7
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препознавање осећајног израза лица других људи, код њих је
преовладавало и одсуство страха и агресије. Клиничка иску
ства данас јасно указују на главну улогу амигдала у осећању
страха, љутње и агресивности, чиме оне постају неу рофизи
олошким доказом о непосредној повезаности осећања страха
са насилним понашањем – оне су „средишњи емоционални
рачунар мозга”.12  У истраживање агресије укључили су се
и стручњаци из области генетике. Тако, да би се разумела
нервна кола која учествују у агресивном понашању, анализи
рано је испољавање тзв. „веома раних гена“, да би се откри
ле области мозга које се активирају приликом агресивних
дела.13 Краљевски колеџ у Лондону, објавио је 2002. године
студију која повезује низак ниво примарног ензима МАО-А
(моноаминска оксидаза-А) са антисоцијалним понашањем.14
Већ 2004. године МАО-А је од стране америчких истражива
ча назван и „ратничким геном“, због повезаности са повећа
ним импулсом агресивног понашања. Занимљиво је и то да
су субјекти са ниском активношћу МАО-А имали и значај
но смањени волумен амигдала.15 Једна од студија је имала за
циљ истраживање доприноса полиморфизама приказаних у
умереном преносу два гена која учествују у серотонергетској
неуротрансмисији у развоју насиља. Најзанимљивији закљу
чак истраживања гласио је: ефекат интеракције окружења
у детињству и тзв. „5HТТ генотипа“ на насилно понашање,
утврђен у непријатељском окружењу током детињства, ути
цао је на насиље које се испољавало тек у каснијем раздобљу
живота, ако су постојале и кратке алеле.16

12 Miloš Judaš, Ivica Kostović, Temelji neuroznanosti, MD, Zagreb, 1997, стр. 404.
13 Klaus A. Miczek,Andreas Meyer-Lindenberg, Neuroscience of Aggression, Sprin
ger-Verlag, Berlin, 2014, стр. 11.
14 Randy J. Nelson, Biology of Agression, Oxford University Press, Oxford/New
York, 2006, стр. 126.
15 Larry J. Siev er, „Neurobiology of Aggression and Violence“, The American Jo
urnal Of Psychiatry, American Psychiatric Association, Volume 165, Number 4,
2008, стр. 436.
16 Reif A., Rosler M., Freitag C. M., Schneid er M., Eujen A., Kissling C., Wenzler D.,
Jacob C.P., Retz-Junginger P., Thome J., Lesch K.P., Retz W., „Nature and nurture
predispose to violent behavior: serotonergic genes and adverse childhood environ
ment“, Neuropsychopharmacology, Clinical and Molecular Psychobiology, Depart
ment of Psychiatry and Psychotherapy, University of Würzburg, No. 32, 2007, стр.
2375.
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2. Утицај осећања страха и мржње 
на насилно понашање држава
Главна психолошка разлика између масе и појединца је
у томе, као што је давно уочио Гистав Л’ Бон (Gustave Le
Bon), да маса познаје само једноставна и претерана осећања,
за разлику од сложенијег психолошког склопа људске инди
видуе.17 Амерички бригадни генерал Елтинг (LeRoy Eltinge),
пионир савремене војне психологије, уочио је да осећања и
идеје особа у гомили имају исти смер, али да њихова поједи
начна свест нестаје, те да се ствара „колективни ум“, који је
пролазан, али поседује јасно одређене одлике.18 Душевним
феноменима у маси бавио се зачетник неу рохирургије, Вил
фред Тротер (Wilfred Trotter), који је разматрао могућност да
у човеку постоји „инстинкт стада“ (gregariousness). За њега
је друштвеност феномен од изузетног биолошког значаја и
као такав вероватно одговоран за настанак важне групе ин
стинктивних нагона.19 Позната је Фројдова аналогија „стад
ности“ са „вишећеличношћу“, којом је она манифесација
„из-либида-проистичуће склоности свих истоврсних живих
бића да се здружују у све обухватније јединице“.20 Тротер је
репресију тражио у  „инстинкту стада“, док је Фројдова пси
хоанализа исту открила у „егу“. Појаву рата међу народима
за Тротера је означавало очигледно испољавање друштвеног
инстинкта, које у другим ситуацијама тешко примећујемо.21
Социјална психологија потврђује постојање афилија
тивности или „афилијативног мотива“ код човека, који се
манифестује његовом тежњом да буде заједно с другим осо
бама и да се са њима удружује. Афилијативност се повезу
је са страхом – већи интензитет страха повећава интензитет
17 Gustave Le Bon, Psychologie der Massen, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1951,
стр. 38.
18 LeRoy Eltinge, Psychology of War, Army Serbice School Press, Forth Leav en
worth, Kansas, 1918, стр. 18.
19 Wilfred Trotter, Instincts of the Herd in Peace and War, T. Fisher Unwin, London,
1924, стр. 20.
20 Сигмунд Фројд, Психологија масе и анализа ега: Изабрани списи, Анима/Фе
дон, Београд, 2006, стр. 182.
21 Wilfred Trotter, Instincts of the Herd in Peace and War, н. д, стр. 139.
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мотива за удруживањем.22 Британски социјални психолог
Таџфел (Henri Tajfel), аутор који се можда и најчешће поми
ње у новијој литератури везаној за теме социјалног иденти
тета, закључио је да се људи идентификују са групама како
би наметнули структуру у дотада потпуно несигурним окол
ностима.23 Према Лоренцу (Konrad Lorenz), заступнику „хи
драуличког модела агресије“, насиље „долази изнутра“, тако
да човек не учи да буде агресиван, већ је то део његове при
роде. Био је песимиста по питању могућности науке да реши
проблем агресивности: „Наука ретко када доводи до драма
тичних промена у току историје осим, природно, у смислу
уништења, јер је сувише лако злоупотребити снагу.“24
Савремени социјални психолози – Гринберг (Jeff
Greenberg) Шелдон (Solomon Sheldon), Пишчински (Tom
Pyszczynski) и други, тврде да је целокупно људско пона
шање мотивисано „страхом од смртности“ (тзв. „терор-ме
наџмент теорија“: Terror Management Theory). Током својих
експеримената приметили су да у ситуацијама када су угро
жени, људи показују већу тенденцију везивања за групу и
групне идентификације.25
Људске индивидуе, вођене страхом формирају зајед
нице унутар којих одређују заједничке норме, интересе и
вредности, на чему даље изграђују институције које служе
за управљање, координацију и легитимност вршења зајед
ничких акција, што је све подређено једном циљу – повећању
моћи друштва, односно повећању безбедности. Занимљива је
особина страха, да у врло кратком времену може попримити
особине типичне за неку епидемију, што се назива „колек
тивном паником“. Слично је приметио и Фројд, објашњава
јући да страх у маси може да порасте до огромних размера
22 Никола Рот, Основи социјалне психологије, Завод за уџбенике и наставна сред
ства, Београд, 1989, стр. 240-243.
23 William Peter Robinson, Social Groups and Identities: Developing The Legacy of
Henri Tajfel, Routledge, Oxford, 1996, стр. 73.
24 Конрад Лоренц, О агресивности, Вук Караџић, Београд, 1970, стр. 200.
25 Greenberg, Jeff; Solomon, Sheldon; Pyszczynski, Tom; Rosenblatt, Abram; Bur
ling, John; Lyon, Deborah; Simon, Linda; Pinel, Elizabeth,  „Why do people need
self-esteem? Converging evidence that self-esteem serves an anxiety-buffering fun
ction.“, Journal of Personality and Social Psychology, American Psychological As
sociation, Vol 63. (6), 1992, стр. 913-922.
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услед индукције (заразе).26 Сматрао је да је агресивност један
вид испољавања „нагона смрти“, танатоса;  да је рат одређен
појмовима права и моћи, те да се сукоб интереса од почет
ка развоја цивилизације у принципу увек решавао применом
силе. Крајњи циљ борбе је да се противничка страна спута и
примора да напусти своје захтеве и престане да се противи.
То се најбоље остварује ако се противник убије, закључио
је Фројд, а његова судбина ће застрашивати све оне који би
следили његов пример. За Фројда рат има и позитивне стра
не, јер служи као прикладно средство за постизање вечног
мира, пошто је у стању да створи велике целине унутар ко
јих једна снажна централна сила онемогућава нове ратове.
Сем тога, пише он, рат је и у мери природе, биол ошки је за
снован и оправдан и практично се не може се избећи.27 Ве
роватно најстарије историјско дело у којем је описан однос
емоције страха и насиља међу народима јесте Тукидидова
„Историја Пелопонеског рата“. У свом делу овај стратег је
казао: „Рат су започели Атињани и Пелопонежани прекр
шивши тридесетогодишње примирје, које су склопили по
сле заузећа Еубеје. (...) Најистинитијим узроком, али који се
најмање помиње, држим то, што су Атињани постајали
моћни и задавали страх Лакедемонцима, те их натерали у
рат.“28 Истраживања Едварда Гловера можда су још значај
нија за психологију међународних односа, пошто је уочио да
се унутрашњи људски подстицаји пројектују на неке споља
шње, тј. да је нагонски непријатељ унутрашњи и непознат,
али се пројектује у неког спољашњег. Тај процес сматрао је
најстаријим менталним механизмом, који је користан у нео
дложним ситуацијама, али пошто посебно снажно делује у
већини групних односа, веома је опасан за опстанак циви
лизације.29 Психоаналитичар из истог раздобља, Роџер Мо
ни-Керли, подупирао је тезу да су нације паранојачке једна
према другој, па „свака у одбрамбеним мерама својих суседа
види сигурну потврду својих страхова“.30 Ерих Фром је чове
26 Сигмунд Фројд, Психологија масе и анализа ега: Изабрани списи, Анима/Фе
дон, Београд, 2006, стр. 159.
27 Љубомир Ерић, Страх од смрти, н. д, стр. 228.
28 Тукидид, Повијест Пелопонеског рата, Дерета, Београд, 1991, стр. 25.
29 Збирка психоан
 алитичких есеја: Психоанализа и рат, н. д., стр. 45.
30 Он описује ток параноје из које настаје рат: „Прво се побуди страх, онда мр
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ка описао као „рођеног убицу“; биће које мучи чланове своје
врсте из чистог задовољства. Водио се мишљу да је агресив
ност најбољи начин да се човек ослободи страхова.31 Према
Дејвиду Хелду (David Held), супарништво између држава од
увек је покретала, не само амбиција владара и унутрашњи
или домаћи интереси, већ и сама структура међународног
система. Државе су морале, следећи интерес сопствене без
бедности, да се припремају за рат, „процес који је сам по себи
производио несигурност код других држава, које су тежиле
да одговоре на исти начин.“32 Односно, државе су се наору
жавале и постајале милитаризоване, делом да би обезбедиле
сопствену сигурност, али су тиме стварале страх код дру
гих, које су се потом такође наоружавале, чиме се сигурност
свих држава умањивала. Хелд овај „зачарани круг узајамне
несигурности“ назива „безбедносном дилемом“ („security di
lema“), термин који је први употребио професор Џон Херц
(John Herz), 1950. године. О неу ралгичном језгру безбедносне
дилеме, размишљао је и Роберт Џервис (Robert Jervis), про
фесор спољне политике на Универзитету Колумбија. У својој
анализи, под називом „Сарадња под безбедносном дилемом“,
одређује безбедносну дилему као ситуацију у којој поступци
помоћу којих једна држава покушава да повећа властиту без
бедност, умањују при томе безбедност других.33 Хенри Ки
синџер (Henry Kissinger), промишљајући о почецима Хлад
ног рата, запажа да су „предрасуде, мржња и страх основни
узроци међународних сукоба“.34 Раш Дозије (Rush W. Dozier)
изнео је став да мржња извире из древног инстинкта опстан
ка. Мржња је, по њему, „агресивни облик несвиђања“ који

31
32
33
34

жња која га држи под контролом; но мржња очекује одмазду и тиме повећа
ва страх који мора да се потопи још већом мржњом и тако даље. Систему
је потребна ефективна мржња - мжња која може да се задовољи - како би
се одржала у животу. Ако би мржња постала немоћна, претворила би се у
хистеричну узнемиреност која чини њен несвесни темељ.“ (Исто, стр. 63-72.).
„Када се особа може ослободити пасивног стања страха и почне нападати,
нестаје болна природа страха“. (Видети: Erich Fromm, Anatomija ljudske de
struktivnosti, н. д, стр. 24.)
Дејвид Хелд, Демократија и глобални поредак, Филип Вишњић, Београд,
1997, стр. 72.
Robert Jervis, „Cooperation Under the Security Dilemma“, World politics, John
Hopkins University Press, Vol. 30, Issue 2, 1978, стр. 211.
Хенри Кисинџер, Дипломатија, Књига 2, Верзал пресс, Београд, 1999, стр.
415.
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одражава екстремни облик страха. Међутим, у овом случају
реакција појединца је таква да се бори, уместо бежи, што је
у принципу прва реакција на страх. Стога он сматра мржњу
„врстом фобије од беса“ (anger phobia)35, која је у прошлости
помогла људима да предупреде опасне ситуације. Еминент
ни холандски психолози, Фрајда, Кајперс и Шуре (Nico H.
Frijda, Peter Kuipers, Elisabeth ter Schure), износе став да је
бекство реакција на страх и нервозу.36 Међутим, бекство по
некад може бити и последица мржње и беспомоћности. На
пример, људи у Западном Дарфуру су бежали од много моћ
нијих џанџавида, који су уништавали њихова села и убија
ли их. То што су бежали, не значи да избегли нису мрзели
џанџавиде. У Руанди пак, многи припадници племена Тутси
и Хуту замрзели су једни друге, посебно након геноцида по
чињеног од априла до јула 1994, када је убијено око милион
људи.37
Што се тиче теорија и дефиниција мржње психоло
шких и реа листичких теоретичара међународних односа,
оне су, иако узајамно различите, уствари често комплемен
тарне. Прва група теорија припада теоријама нагона и ин
стинкта (Фројд, Лоренц), о којима је понешто речено у делу
рада који више говори о осећању страха. Потом, следе теори
је које се преклапају са темом „зла“, односно „теорије мржње
које потичу из злих дела“. Неки пак истраживачи, укључу
јући Хану Арент (Hannah Arendt) и Стенли Милграма (Stan
ley Milgram), наглажавају важност „ситуационих фактора“.
Арент је тврдила да је велика вероватноћа, да је једна сасвим
обична особа могла да се затекне у ситуацији у којој је могла
да постане одговорна за хладнокрвна убиства великог броја
35 Rush W. Dozier, Jr., Why We Hate, McGraw-Hill Professional, New York, 2003,
стр. 19.
36 Frijda, Nico H.; Kuip ers, Peter; ter Schure, Elisabeth, „Relations among emo
tion, apprais al, and emotional action read iness“, Journal of Personality and Social
Psychology, American Psychological Association, Vol. 57(2), Aug. 1989, стр. 212228.
37 Један од припадника племена Хуту, учесник тих стравичних догађаја, изјавио
је следеће: „Наравно да смо их мрзели. План да их поуб
 ијамо је био спреман.
То је била готова ствар. Мржња је била дубоко усађена, тако да свако ко би
видео припадника племена Тутси би га и убио. То је разлог због чега смо напу
стили своје домове и отишли из једног дела земље у други.“ (Видети: Robert
J. Sternberg, Karin Sternberg, The Nature of Hate, Cambridge Univeristy Press,
Cambridge, 2008, стр. 2.).
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људи. Таква ситуација могла је да изроди „зло понашање“.38
„Експерименти покорности“ које је спровео Стенли Мил
грам, професор Универзитета Јеjл (Yale University), су до
некле оправдали тврдње које је изнела Арентова. Једним од
најконтроверзнијих експеримената у историји, којег је запо
чео нетом након почетка суђења Ајхману (Аdolf Eichmann),
желео је да пронађе одговор зашто су Немци били толико по
корни и због чега су наносили бол и патње другима, када им
је било наређено да то ураде. Оно што је било уочљиво у по
нашању испитаника, јесте њихов покушај да игноришу своју
жртву и фокусирају се на водитеље пројекта и његове упуте.
Вероватно се то дешавало због тога што су покушавали да
ублаже унутрашњу напетост, која је настајала очитовањем
бола жртве. Наведни феномен Милграм је назвао „слагањем
са ауторитетом“. Експеримет је спроведен у Аустралији, Јор
дану, Шпанији и Немачкој, где су људи реаговали слично као
и у првом изведеном експерименту.39 Штауб (Ervin Staub) и
Баумајстер (Roy F. Baumeister) су промишљали о природи
зла и његовом односу са масовним убиствима, као што су она
почињена током холокауста, геноциду над Јерменима, „ауто
геноциду“ Кмера у Камбоџи, итд. Тако је Штауб, професор
психологије на Универзитету Масачусетс, нагласио како је
случај геноцида којег су починили Турци над Јерменима вр
ло занимљив са стајалишта проучавања корена зла, због то
га што Турци никада нису признали да се ради о геноциду,
него о „самоодбрани“.40 Емоције које Штауб повезује с мр
жњом су: одбојност, бес, страх и непријатељство. Појаснио
је и историјским примером колико мржња може да буде ира
ционална, па чак и самодеструктивна – нацисти нису желе
ли да узимају крв заробљених Јевреја, која им је иначе била
неопходна за трансфузију, због страха од могуће „контами
нације“.41 Баумајстер, професор психологије на Државном
универзитету Флорида, на питање „шта је зло?“, наводећи
мишљења многих аутора, закључује да „намерно наношење
38 Исто, стр. 23-24.
39 Stanley Milgram, „Behavioral Study   of Obedience”, University of Toledo, De
partment of Psychology, Интернет, http://homepages.utoledo.edu/mcaruso/social/
milgram.pdf, 15/06/2014, стр. 93-100.
40 Ervin Staub, The Roots of Evil, Cambridge University Press, 1989, стр. 6-7.
41 Исто, стр. 76.
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повреда некоме ко је недужан и ко не заслужује такво по
нашање“, заправо сачињава зло. Примећује, као и Штауб на
примеру Турака, да већина људи чија се дела осуђују као зла,
не сматрају своја дела злим. На пример, они могу схватати
да наносе повреде другим људима или да их експлоатишу,
али сматрају да су њихова дела оправдана, или да су жртве
заслужиле такав однос.42 Теорије „моралног императива“ се
углавном односе на масовне масакре, а баве се подстицањем
убистава од стране „виших инстанци“. Вође и следбеници
могу имати одређене сумње по питању „моралног импера
тива“, али он служи као успешан „поклич на окупљање“, без
обзира на то какве сумње они гаје. Наиме, све док следбени
ци верују, вође могу бити безбрижне. Представник ове стру
је, Роберт Зајонц (Robert Bolesław Zajonc), уочио је каракте
ристике које су уобичајене за масакре. Између осталих, ту
спада „колективно подстрекивање“, током којег се убице ме
ђусобно провоцирају и подстичу један другог на „колективно
лудило“. Гомила испољава ефикасност која је појединцима
тешко достижна. Масовна убиства „других“ представљају се
као морална дужност оних од којих се то тражи (или им се
нареди) да изврше та убиства.43

3. Могућност примене модела 
„фобоцентричне петље“ у појашњавању
утицаја страха и мржње 
на насилно понашање држава
Свако осећање, било оно индивидуа лно или колектив
но, део је једног сложеног когнитивно-физиолошко-бихејви
оралног склопа, који се у савременој психологији (теорији
трансакционе анализе) назива „кружном емоционалном ре
акцијом“  (у даљем тексту: КЕР). Пошто трансакциона ана
лиза, као теорија личности и комуникације, настоји да об
једини искуства других теорија, у овом раду нагласак је на
одређењу осећања страха и мржње из аспекта те психолошке
школе, коју је, као теорију личности и комуникације, кра
42 Roy F. Baumeis ter, Human Evil: The Mythical and the True Causes of Violence,
IDC Herzliya, Интернет, http://portal.idc.ac.il/en/symposium/hspsp/2010/docu
ments/21-baumeis ter.pdf, 03/05/2014, стр. 2.
43 Robert J. Sternberg, Karin Sternberg, The Nature of Hate, н. д, стр. 40.
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јем 1950-их установио амерички психијатар Ерик Берн (Eric
Berne). Реч је о реконструкцији догађаја који су довели до
самог осећања и који се природно настављају на само осећа
ње, условљавајући понашање. КЕР модел се може приказати
као нека врста „ланца“, чији су крајеви спојени, а „карике“ су
мустимулусна ситуација → опажање стимулусне ситуације
→ приписивање значења стимулусу → приписивање значаја
стимулусу → обрада значајних података → спремност на де
ловање → мишљење и бирање понашања → само понашање,
тј. деловање усмерено ка стимулусној  ситуацији.44 Премда је
КЕР модел у данашњој психологији и психотерапији прила
гођен за појашњавање настајања осећања и њиховог утицаја
на понашање појединца, могуће је, уз одређене модифика
ције, применити га и на проучавање „колективног осећања“
и „колективног понашања“ субјеката међународних односа.
Почеци оваквог размишљања сежу у време Платона и његове
аналогије „душе и државе“ – он упоређује човека са државом
и говори о човеку као о држави у малом; и држава и душа
састоје се од три тела.45 Наиме, ако се у природи може приме
тити „колективно понашање“ организама, онда се мора гово
рити и о „колективним осећањима“ истих, пошто су осећања
у интеракцији с понашањем. Неки аутори помињу термине
као што су „колективно памћење“, други пак „интелигенцију
роја“ (Swarm Intellingence), а оба представљају могућу базу за
изучавање одабира обрасца понашања држава у међународ
ном систему. „Интелигенција роја“ представља метафорич
ки назив за слободно структурисане, динамичне накупине
„апстрактних честица“ у „апстрактним просторима“, које
показују одређена колективна својства. Традиционална пси
холошка схватања виде појединца као релативно изолованог
„процесора информација“, што човека описује као „аутоном
ног мислиоца“ који, зависно од потребе, понекад консултује
и друге појединце. Према истраживачу вештачке интелиген
ције, Милонасу (Mark Millonas), постоји пет начела „инте
лигенције роја“: 1) блискост (рој може да врши једноставне
просторне и временске прорачуне), 2) могућност одговора
(рој може да одговара на различите квалитативне факторе
44 Зоран Миливојевић, Емоције: психотерапија и разумевање емоција, н. д, стр.
37.
45 Платон, Држава, БИГЗ, Београд, 2002, стр. 261.
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из околине), 3) различитост одговора (активности роја нису
ограничене само на уске, устаљене „канале деловања“), 4)
стабилност (рој не мења своје понашање при свакој промени
околине), 5) адаптивност (рој мора да промени понашање кад
је то исплативо).46
Посматрајући понашања различитих „система“, укљу
чујући и државне, примећују се одлике „интелигенције роја“,
која утиче на „адаптацију“ система на промене у окружењу,
што пак доказује присутност својеврсног „колективног ума“.
Антрополог Херт Хофштеде (Geert Hofstede), један од најути
цајнијих теоретичара и истраживача културалних комуни
кација,  који националну културу дефинише као „ментални
програм“, допшута да у неким државама мултиетичност мо
же подразумевати постојање више „софтвера ума“, али тако
ђе да негде припадници различитих заједница (или региона)
унутар једне земље могу да деле исти „колективни ментални
програм“.47 По њему, велика већина људи живи у колективи
стичким друштвима у којима „интереси групе имају прио
ритет над интересима појединаца“, где људи од малих ногу
„уче да размишљају о себи као о припадницима ‘ми’ групе“,
која им обично нуди заштиту или осећај сигурности у заме
ну за лојалност.48
Осећање неке државе, којем би, према моделу КЕР, по
четна карика била нека угрожавајућа стимулусна ситуација,
може да се представи овако: Држава „Х“ (народ који је сачи
њава), због колективног страха од губитка неке вредности,
могао би да изабере насилно понашање као начин за уклања
ње своје забринутости. То иницира масовно осећање стра
ха (који се обично трансформише у осећање мржње) и код
нападнуте стране „Y“, што ће подстаћи њено насилно пона
шање. Уз одбрамбено агресивно понашање, држава „Y“ још
може да одабере и „бег“ од предмета угрожавања (државе
„X“), односно потчињавање вољи угрожавајуће силе, или да
46 Mark Millonas, Swarms, phase transitions, and collective intelligence, Research
Gate, Интернет, http://www.researchgate.net/publication/216301125_Swarms_
Phase_Transitions_and_Collective_Intelligence, 20/06/2015.
47 Зоран Р. Ћирјаковић, „Примена модела димензија националних култура Херта
Хофштедеа у истраживању политичког обрасца у Србији: Постоји ли софтвер
српског политичког ума?“, Национални интерес, Институт за политичке сту
дије, Београд, бр. 3/2013, стр. 222.
48 Исто, стр. 236.
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јој народ избегне, што води нестанку те државе (пример Ре
публике Српске Крајине након хрватске војне акције „Олу
ја“). По том обрасцу, обе стране убрзо се могу наћи у стању
рата, чије трајање би зависило од мноштва фактора (пре све
га од асиметрије моћи), а завршило би се победом једне од
учесница, или обостраним исцрпљењем и склапањем мира.
Завршетком рата, ланац насилног понашања не мора да буде
заувек прекинут, јер поражена страна (или страна која је на
било који начин незадовољна претходним исходом сукоба)
временом нагомилава своју моћ, све док се не стекну услови
за нови војни конфликт, у којем се она нада победи. Исто
времено, пратећи понашање поражене државе, која може да
буде у време мира у привидно добрим односима с победнич
ком страном, победник такође у страху од одмазде покушава
да увећа властиту моћ. Читав процес наликује неу ротичном
„зачараном кругу“ („circulus vitiosus“) или „безбедносној ди
леми“. Њено трајање зависи од мноштва спољних и унутра
шњих фактора, али она постоји вероватно док постоје и суко
бљени интереси држава у међународном систему. У периоду
мира, ситуација може наликовати стању немогућности обно
ве конфликта, али се препознавањем понашања (константно
увећавање моћи држава и повремено фобично оптуживање)
може претпоставити да ће до поновног сукоба вероватно до
ћи у будућности.  
У међународним односима постоји гледиште названо
„теорија дугих цик луса“, које настоји да објасни зашто су се
током претходних пет векова периоди рата смењивали с пе
риодима мира, уз промену цик луса која се обично догађала
истовремено с променама у релативној моћи главних држава.
Наиме, током тих цик луса, глобални ратови су увек водили
до победе једне од сила, која би постала победнички хегемон
и способна да диктира правила према којима ће се управљати
међународни политички и економски односи. Но, временом
се појављују нови супарници који угрожавају светског лиде
ра. У таквом „неу ротичном“ међународном систему, велике
силе утичу на буђење страхова малих држава у различитим
правцима: мала држава страхује од велике силе, али и од не
ког угрожавајућег субјекта (друге мање државе) у суседству.
Историјски догађаји кроз која су прошле извесне државе, од
њиховог формирања, појаве стрепњи, гомилања моћи, па све
164

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

стр. 151-178

до конфликата с другим државама, могу да се представе као
„карике“ у моделу који представља бар две КЕР спојене у
петљу (сукоб с најмање једном државом). Петља, када се гра
фички представи, више наликује „бесконачној осмици“ него
„зачарном кругу“, у којој сваки народ (држава) има властиту
КЕР различитог интензитета и временског трајања. У жи
жи преплитања КЕР-а два народа, налази се осећање страха,
које представља погонску снагу за појаву мржње, те непре
стано кружење и међусобно утицање негативних осећања на
насилно понашање. Стога се таква петља може назвати „фо
боцентричном петљом“.
Како би се сликовитије предочила могућност примене
„фобоцентричне петље“ на примеру држава (или нација), у
ту сврху могу да послуже вишедецнијски конфликтни одно
си између Срба и Хрвата. Узроци српско-хрватске нетрпељи
вости (србофобије и кроатофобије) могу се са сигурношћу
пратити од половине 19. века, а први сукоби уследили су по
четком 20. века. Односи између Срба и Хрвата (који се тичу
и конфликата и сарадње) могу се посматрати на различитим
разинама: етничкој, политичкој, религијској, економској, вој
ној, дипломатској, идеолошкој, интелектуа лној, културној,
информативној, медијској, спортској, итд. Плод међусобне
сарадње била је изградња две заједничке југословенске др
жаве, са два различита државна и друштвена уређења, које
су нестале у међусобним оружаним сукобима њених народа.
Нижи интензитети српско-хрватских сукоба, подразумева
ли су коришћење различитих економских, психолошких и
медијских инструмената: дискриминације у запошљавању,
културног и економског запостављања регија с националним
мањинама, ширења стереотипа, претњи и физичких напада
на појединце, уништавања приватне имовине, те обрачуна
спортских навијача. Када су интензитети нетрпељивости и
конфликата достизали свој врхунац, обе стране користиле су
насиље као средство да присиле другу страну на промену
понашања, што је укључивало – асимилацију, атентате, рат
не злочине, протеривање становништва, уништавање при
ватне имовине и културних добара, итд. Може се приметити
да би јединствени модел српско-хрватске „фобоцентричне
петље“ био прилично комплексан за приказивање, тј. састо
јао би се од мноштва мањих „фобоцентричних петљи“, које
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би изнова започињале након извесне акумулације страхова
и нетрпељивости. На пример, српско-хрватски сукоб који би
се јасно могао приказати једном „фобоцентричном петљом“,
кулминирао је грађанским ратом у Хрватској, након побуне
српског народа против сецесионистичког и изразито нацио
налистичког хрватског режима. Наиме, као што примећују
извесни аутори, крај 20. века донео је једну новину у пракси
оружаних сукоба – доминирају борбена дејства на терито
ријама држава у виду побуна.49 Свакако, та дешавања била
су условљена друштвено-политичким променама које су за
десиле читаву Југославију тога времена, а актери нису били
искључиво Срби и Хрвати, грађани Хрватске.
Приличан утицај на догађаје који ће завршити српскохрватским оружаним сукобом 90-тих година прошлог столе
ћа, имале су и политичке елите других република, а нарочи
то спољни чиниоци (велике силе, религијски центри моћи,
међународне организације, емиграција, итд). Поједноставље
ни модел српско-хрватске „фобоцентричне петље“ (Слика 1)
састојао би се од следећих карика:
1) Стимулусне ситуације (узрока међусобних страхова
и нетрпељивости): Под појмом „стимулусна ситуација“ под
разумева се промена у спољашњем свету, који окружује су
бјекта (у овом случају Србе и Хрвате). Те промене у психоло
гији се зову стимулуси или подражаји. Да би субјекат могао
приметити промену, мора постојати разлика између претход
ног стања у окружењу и стања у времену опажања промене.
Наиме, дана 6. и 7. маја 1990. одржан је други круг вишестра
начких парламентарних избора у Хрватској, на којима је са
41,9% гласова победила хрватска конзервативна десничарска
странка – Хрватска демократска заједница. Националистичке
и шовинистичке изјаве појединих хрватских политичара, као
и наговештаји да ће Хрватска у скорој будућности покушати
да изађе из југословенске заједнице, пробудиле су страхове
код Срба од могућег понављања погрома из Другог светског
рата. Наравно, хрватско сагледавање истог проблема, поме
рило би „стимулусну ситуацију“ на ранији период (појаву
49 Владан Јончић, „Правни смисао оружаних сукоба у процесу европских инте
грација“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд,
бр. 1/2015, стр. 197.
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Слободана Милошевића или на 1986. и израду Меморанду
ма Српске академије наука и уметности). С друге стране,
„стимулусна ситуација“ би се из српске перспективе могла
померити на 1971. годину и „Хрватско прољеће“ – масовни
националистички и сецесионистички покрет, који је уживао
подршку великог дела хрватских комуниста, политичког вр
ха републике Хрватске, али и усташке емиграције. Стога се,
ипак, као нарочита „неу ралгична тачка“ у српско-хрватским
односима новога доба, треба узети време када су сви грађани
Хрватске демократски одлучивали о својој будућности, а то
су били вишестраначки парламентарни избори 1990. године,
при чему је дошло до „промене у окружењу“ – победе десне
хрватске опције, након 45 година владавине комуниста.
Слика 1 – Српско-хрватска „фобоцент рична петља“

2) Реакције и реакционе тенденције (омоћавање наци
ја): У психологији се реакција и акциона тенденција дефи
нишу као тренутак када субјект процени значење стимулуса
значајним, при чему долази до активирања посебних биоло
шких програма који се доживљавају као осећање. Основна
сврха тих програма је да припреме организам за адаптивно
понашање – акцију на стимулус. У међународним односима,
реакција и акциона тенденција неког организма, наликовала
би повећавању националних моћи због страха од туђе пре
моћи. Позната је Тавнијева (Richard H. Tawney) дефиници
ја моћи, као „способност једне стране да се приволи друга
167

Дарио О. Кршић

УТИЦАЈ ОСЕЋАЊА СТРАХ А ...

страна на понашање у жељеном правцу“.50 Моргентау (Hans
Morgenthau), одређује моћ као „човекову контролу над ми
шљењем и акцијама других људи“,51 а Холсти (Kal J. Holsti),
је представља као „општу способност државе да контроли
ше понашање других“.52 Националну моћ савремени аутори
дефинишу као „способност неке земље да следи стратешке
циљеве путем одлучне акције“.53
Према томе, ова карика српско-хрватске „фобоцентрич
не петље“, односила би се на „омоћавање“, тј. јачање нацио
налне хомогенизације, како Хрвата, тако и Срба, након спро
ведених избора (повратак дела усташке емиграције у Хрват
ску и њен утицај на пораст национализма и шовинизма, по
раст национализма код Срба, стварање паравојних хрватских
и српских формација, спровођење плебисцита о аутономији
Срба у Хрватској, итд.).
3) Протимичног ефекта или протимије (активирање
„колективних сећања“ и постављање приоритетних наци
оналних циљева). Основни циљ протимије је бирање оног
понашања које ће бити најбољи одговор на процењену сти
мулусну ситуацију, односно које ће јој пружити већу безбед
ност. Појављује се и посебно активирање меморије, при чему
се призивају сећања која су емоционално специфична, јер се
у претходним искуствима траже одговори који могу помо
ћи у остварењу садашњег циља. Ако упоредимо овакав мен
тални процес људске индивидуе с „колективним менталним
процесом“ неке државе или нације, уочава се сличност из
међу протимичног ефекта и „националног интереса“. У оба
случаја ради се о постављању приоритетног циља субјекта,
на основу којег се одабире оно понашање којим ће се тај циљ
досегнути. Рејмон Арон (Raymond Arond), је сматрао да на
ционални интерес указује на дугорочне циљеве државе и
подсећа грађане да су чланови једне трајније политичке за
једнице. Главни национални интереси свих држава за Арона
50 Richard H. Tawney, Equality, Unwin, London, 1931/1952, str. 78.
51 Hans Morgenthau, Politics among Nations, Knopf, New York, 1978, str. 25.
52 Kal J. Holsti, International Politics: A Framework for Analysis, Englewood Cliffs,
1967, str. 193.
53 A. J. Tellis, J. Bially, C. Layne, M. McPherson, Measuring National Power in the
Postindustrial Age, RAND, Santa Monica, 2000, str. 25.
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су: безбедност, слава и идеја.54 За многе теоретичаре међу
народних односа, „национална безбедност“ је „несводиво је
згро националног интереса”55, односно „остварење и чување
државног националног интереса“ 56.
Пример за ову карику српско-хрватске „фобоцентричне
петље“ био би следећи: Србија на различите начине (безбед
носно, морално, интелектуа лно, економски) све више потпо
маже Србе у Хрватској да истрају у борби за аутономијом,
јер јој је у интересу да сачува Југославију, и на тај начин „све
Србе у једној држави“. С друге стране, у хрватском Сабору
учестали су брутални вербални напади на Србе, а широм
Хрватске долази до физичких насртаја на поједине истакну
тије Србе. Циљ хрватских нових власти у очима Срба је јасан
– Хрвати желе издвајање из Југославије и насилно решавање
„српског питања“. Срби преко савезних органа покушавају
да разоружају хрватске паравојне фомрације, али им то не
полази за руком. Док Сабор усваја одлуку по којој у Хрват
ској не важе савезни закони, Српско национално вијеће и Из
вршно вијеће САО Крајине одговарају одлуком о раздружи
вању од Републике Хрватске, са нагласком да Крајина остаје
у саставу Југославије.
4) Акције на стимулус (насилно понашање хрватског
и српског народа). Након што је субјект у потпуности ода
брао одговор на стимулусну ситуацију, тада приступа адап
тивном понашању, то јест акцији која ће му омогућити да се
прилагоди тој ситуацији или да је промени. Уколико субјект
успе у својој намери и промени стимулусну ситуацију, тада
престају разлози за постојање непријатног осећања и насту
па осећање задовољства. У противном, једини начин да се
непријатно осећање отк лони, јесте реадаптација, тако што ће
субјект  морати да промени значај и значење саме ситуаци
је. Врло слично је и понашање неке организоване политичке
заједнице. У случају да је „стимулусна ситуација” била не
54 Иво Висковић, Спољна политика Југославије – репетиторијум, Факултет по
литичких наука Универзитета у Београду, Београд, 1991, стр. 24.
55 Драган Р. Симић, Наук а о безбедности, Службени лист СРЈ / ФПН, Београд,
2002, стр. 32.
56 Радослав Гаћиновић,  „Стратегија националне безбедности стратешки доку
мент државе“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд,
бр. 3/2009, стр. 196.
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пријатна за неку државу или нацију (нпр. пораз у рату), она
може неком акцијом (поновним ступањем у рат) покушати да
врати свој статус на претходно стање, или ако сматра да није
довољно моћна да то учини, покушаће да се реадаптира, тј.
да се помири са својим тренутним стањем и да прилагоди
своје понашање у складу с њим (покуша дипломатским сред
ствима да отк лони могућу опасност даљег губљења моћи).
Након одређеног времена реадаптације, постоји могућност
да је држава повратила своју националну моћ и проценила да
међународне околности дозвољавају спровођење акције, која
је следећа карика у низу КЕР, и њу спроводи да би задово
љила своје интересе. Постоји мноштво теорија и дефиниција
рата, а у овом раду поменућемо тек једну из 70-их година
прошлог века, енглеског политиколога Хедлија Була (Hedley
Bull), који је рат одредио као „организовано насиље од стра
не политичких група једне против других”.57
Што се тиче примера за ову карику српско-хрватске
„фобоцентричне петље“, она би могла да се састоји од следе
ћих догађаја: Дана 31. марта 1991. године специјалци МУП-а
Хрватске нападају српске положаје на Плитвицама. Почиње
оружани сукоб између Срба и Хрвата, у којем падају и пр
ве жртве. Хрватска у мају одржава референдум о отцепљењу
(94,17% изашлих гласача подржава независност), а хрватски
политички врх тражи од ЈНА да се повуче у касарне. Уско
ро почињу и први погроми српског становништва у Источној
Билогори и Западној Славонији (операција хрватске полици
је и паравојске „Откос 10“). Европска заједница 15. јануара
1992. доноси одлуку о међународном признању Словеније и
Хрватске, чиме је криза још више заоштрена. Срби и Хрва
ти гурнути су у наставак крвавог сукоба, којег неће смирити
ни мировна мисија Уједињених народа, већ ће га повреме
но „утишавати“, што су хрватске снаге искористиле за вла
стито омоћавање, за разлику од српских, које су слабиле под
дејством уведених међународних санкција. У међувремену
је отпочео и грађански рат у Босни и Херцеговини. Рат се
окончава након хрватских војних операција „Бљесак“ (1-3.
мај 1995.) и „Олуја“ (4.-7. август 1995.), услед којих је избегло
57 Hedley Bull, The Anarchical Society, Macmillan, London, 1995, str. 178.
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и протерано око 250.000 Срба из Хрватске. У рату је убијено
или нестало између 12.000 и 16.000 људи на хрватској страни,
а на српској између 7.000 и 9.000 људи. Тачан број жртава и
несталих до сада није утврђен, а наведени бројеви су прибли
жно одређени од стране хрватских, српских и међународних
аутора.58 Хрватска је ратом задовољила своје главне интересе
зацртане још у 19. веку, а Срби су приморани да изврше „ре
адаптацију“. Због недовољне моћи (војне, економске, дипло
матске, итд.), а нарочито због притиска једностране „међуна
родне заједнице“, нису били способни да поврате изгубљене
територије. То не мора значити да у будућности неће доћи до
поновног српско-хрватског сукоба, којег може изазвати нека
друга „стимулусна ситуација“, односно осећање страха и не
трпељивости. Пример може да буде Француска, која је након
тешког пораза 1871. године чекала 43 године на прилику за
„реванш“ Немачком Царству. Такође, може се догодити и да
Хрватска и Србија буду суочене са заједничким проблемом у
будућности, неком претећом ситуацијом, која их може уједи
нити и прекинути међусобну „фобоцентричну петљу“. Као
сличан пример могу опет да послуже Немачка и Францу
ска, које су већ деценијама након Другог св. рата креатори и
партнери у изградњи Европске уније. У случају да Европска
унија престане да постоји, могућност обнове француско-не
мачке „фобоцентричне петље“ поново би постала изгледна.
Један од главних разлога њихове сарадње назире се и у стра
ху од пораста моћи тадашњег Совјетског Савеза, а данас од
нарастајуће моћи Русије, емиграната из неразвијених земаља
Азије и Африке, терористичких напада, итд.
Логично се намеће питање услова за хрватско-српску
сарадњу. Познато је да је један од приоритета спољне поли
тике сваке државе развој добросуседских односа, зато што се
највише отворених питања и неспоразума дешава у односи
ма са суседима. На жалост, крвави сукоби и ратни злочини
могли су да буду давно спречени, јер, као што је закључио
58 Што се тиче српских жртава, најновије утврђене бројке могу се погледати
на овој адреси: Српске жртве рата и пораћа на подручју Хрватске и бивше
РСК 1990.–1998. године, Документационо информациони центар „Веритас“,
Интернет, http://www.veritas.org.rs/srpske-zrtve-rata-i-poraca-na-podrucju-hrvat
ske-i-bivse-rsk-1990-1998-godine, 01/08/2015.
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Момчило Суботић – ако је само стварање прве југословенске
државе било неминовно и ван домашаја Срба, онда је ту др
жаву требало уредити на федеративној или конфедеративној
основи, у којој би Срби обележили свој историјски и етно
језички простор, чиме би се избегла сва доцнија спорења и
геноцидна страдања Срба од стране Хрвата.59 Међутим, по
што је такав след догађаја изостао, искуство нам показује да
након што би хрватско-српски сукоби били окончани, меха
низми који би били коришћени за успостављање међусобног
поверења и сарадње, нису се показали довољно ефикаснима.
Након последњег грађанског рата у Југославији и даље би
долазило до повременог интензивирања кроатофобије и ср
бофобије, које тињају и 20 година по његовом окончању.
Процес међусобног помирења кроз јачање политич
ких, економских и културних односа Србије и Хрватске, от
почео је од стране међународне заједнице, али динамика и
резултати покренутих механизама (различити облици сарад
ње између државних институција, дипломатских и економ
ских представништава, сродних агенција и научних инсти
туција, предузетничка повезивања, слободан проток људи и
добара, царинске олакшице, културна размена, итд) нису по
казала значајан напредак у успостављању међусобног пове
рења, као кључног услова за успешну сарадњу између Срба
и Хрвата, о чему сведоче различите научне студије и нови
ја истраживања социо-политичких перцепција у Републици
Хрватској и Републици Србији.
Српско-хрватски односи још увек су оптерећени по
вратком избеглих лица и њихове имовине, откривањем суд
бине несталих лица, процесуирањем одговорних за ратне
злочине, нарочито неуспелим међусобним тужбама пред
Међународним судом правде, као и различитих перцепција
фундаменталних историјских догађаја битних за обе нације,  
(нпр. традиционално хрватско прослављање војне операције
„Олуја“ код Срба се обележава као дан жалости због почиње
59 Момчило Суботић, „Србија и српске земље сто година после Великог рата“,
Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2014, стр.
27-41.
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них злочина хрватске војске). Дакле, из српско-хрватског при
мера је видљиво да социјални конфликти представљају један
веома комплексан социјални феномен, „за чије је објашњава
ње потребно укључити мултидисциплинарни приступ“.60 У
том смеру, интензивније проучавање утицаја осећања страха
на насилно понашање у међународним односима, сигурно би
пружило свој велики допринос у њиховом разумевању и мо
гућем спречавању.  
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Dario Krsic
THE ЕFFECT OF THE EMOTION OF FEAR
ON VIOLENT BEHAVIOUR 
IN INTERNATIONAL RELATIONS
Resume
„The fear of all fears“ is the fear of death, which in the
opinion of leading experts in individual and social psychology,
neurophysiology, and international relations, has a driving role
in violent behavior. Namely, man often uses violent behavior in
order to destroy or neutralize the source of threats directed at
his existence and thereby dispel unpleasant emotion of fear (if
he feels it is impossible to oppose, he will try to protect himself
through escape). Emotion of hatred, in turn, implies intense anti
pathy, aversion, anger and stereotyping, as well as the process of
distinguishing between „us“ and „them.“ In this sense, hatred is
an aggressive form of disliking, which reflects an extreme form of
fear. Hatred is essentially the product of the primary emotions –
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fear, which the subject feels towards the object of hatred for which
he/she believes to be irrationaly destructive, evil, and that it thre
atens some of his/her values, that it does so without adequate
reason or justification, and that it does it in full awareness and in
tentionally.Certain group of people, as well as an individual, can
possess ability (power) of projecting fear to his community (state),
by transfering objective or subjective information on the situation
of vulnerability by other community (state), which can contribute
to violent behavior of that community (state) towards other, due
to intention to protect values of common interest. Through fusion
of feelings of fear and power, which gives the impression that the
source of threat can be overcome, state justifies and resorts to use
of military force, therefore starting a war with another state (or
group od states).The history of human civilization shows us that
certain economic, political, religious, geographical, climatic, or
other circumstances, lead to large-scale feelings of fear in „vul
nerable“ people, so that those within the state, begin to build up
its power, in order to feel more prepared to respond to possible
danger. So people strengthen their community, built on shared
values and interests (national interest), preparing for possible ag
gressive behavior to protect it and meet its aims, and thus reduce
or mitigate the rational and irrational fears. On the other hand,
countries that witness strengthening of power of their neighbor,
„intimidated“ by such development also begin to gain strength.
This situation, in which the procedures by which a country tries
to increase its own security and at the same time reduce the safety
of others, is called the „security dilemma“. With some adjustment
and refinement, it is possible to explain it by the psychological
model of „circular emotional reaction“, which is used in modern
transaction analysis. This is typical circular emotional reaction
(CER) of the state, which resembles a kind of „neurotic vicious
circle“. Two such CERs, merged in phobic focus, provide a model
which is named in this thesis as „phobocentric loop“. This model
represents the flow of developing feeling of fear, to the emergen
ce of violent behavior at the national/country level. Applied in
any relationship or time, the model of „phobocentric loop“ in its
essence is not subject to the principle of development and histo
ricity, which applies the methodology of social psychology, due
to the simple reason that it represents unchangeable influence of
feelings on the behavior and the behavior on feelings. In this pa
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per, through the model of „phobocentric loop“, the violent be
havior between Serbs and Croats in the civil war in Yugoslavia
(1991-1995), the roots of which lay in the feeling of fear, has been
briefly explained. The emergence of Serbophobia and Croatop
hobia in the 19th century, led on several occasions to conflicts of
high intensity in the next century, where a huge number of people
died (number of killed people varies from several hundred thou
sands to two million), when eventually the conflict culminated in
the expulsion of the Krajina Serbs in the Croat military operation
„Storm“ in 1995. Model of Serbo-Croatian „phobocentric loop“
consists of the following „links“: 1) stimuli situations which result
in mutual distrust, 2) reactions and action tendencies (empower
ment), 3) prothymia (setting priority goals), 4) actions on stimulus
(violent behavior).  
Key words: fear, hatred, aggression, violence, circural emotional
reaction, phobocentric loop, Serbophobia, Croa
tophobia.

Овај рад је примљен 15. јуна 2015. године а прихваћен за штампу на састан
ку Редакције 28. августа 2015. године.
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ТЕРОР БУГАРСКИХ ОКУП АТОРА
У ВРАЊСКОМ КРАЈ У ЗА ВРЕМЕ
ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА**
Сажетак
Рад анализира систем терора који су успоставили Бу
гари током Првог светског рата над становницима јужне
Србије, са посебним освртом на насиље које су бугарски оку
патори починили у Врању и околини. Окупирањем терито
рија Србије, Бугари су у Првом светском рату настојали да
остваре идеју “Велике Бугарске”, позивајући се превасход
но на одлуке Санстефанског мира. Вођени иредентистич
ким идејама Бугари су коришћењем пропаганде и ревизијом
историјских чињеница вршили насилну бугаризацију српског
становништва, тврдећи да је реч не о Србима, већ о “Мо
равским Бугарима”. С обзиром да бугаризовање Срба није
могло да се спроведе мирним путем, бугарски окупатори су
користили разне облике политичког насиља. Срби у Врању
и околини су били интернирани, убијани и мучени само због
тога што нису желели да се одрекну свог националног иден
титета. Иако је систем бугарског терора био присутан на
простору читавог Врања, у Сурдулици су се извршавале нај
*

Научни сарадник, Институт за политичке студије, Београд.

** Рад  је настао у оквиру научно-истраживачког  пројекта «Демократски и наци
онални капацитети политичких институција Србије у процесу међународних
интеграција” (евиденциони број 179009), финансираном од стране Министар
ства просвете и науке Републике Србије.
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масовније и најбруталније егзекуције, о чему сведоче масов
не гробнице Срба у овом крају.
Кључне речи: Први светски рат (1914–1918), Бугарска, те
рор, Врање, Србија, насиље, идентитет.

1. О српско-бугарским политичким односима
Српско-бугарски односи су кроз историју прошли ви
шеструке  етапе - од пријатељства и савезништва, до непри
јатељства и рата. Овом темом су се у виду путописа, публи
цистике и огледа  посебно бавили  Јован Цвијић, Александар
Белић, Стојан Новаковић, Милован Миловановић, Свети
слав Симић1 и Јован Хаџи-Васиљевић, што је створило добру
увертиру за дубља научна истраживања између два светска
рата којима су се бавили научници попут Алексе Ивића и
Божидара Ковачевића.2 Дубљом анализом сложених српскобугарских односа су се у послератном периоду бавили истра
живачи попут Владимира Стојанчевића, Косте Милутинови
ћа, Војислава Вучковића, Илије Николића, Бориславе Лилић
итд.   
Између Срба и Бугара су постојале веома значајне ди
настијске везе (посебно у време Немањића), док је рецимо
током Првог српског устанка Карађорђе имао у својим бор
беним редовима бимбашу бугарског порекла, Драгана Папа
зоглуа, који се борио против Турака све до своје смрти 1808.
године.3 Кнез Милош је такође неговао добре дипломатске
односе са Бугарима, што се види по томе да је на путу до
Цариграда   више од месец дана провео у Бугарској као ра
до виђен гост.4 Српски кнез је много тога учинио на плану
културног препорода Бугара помажући штампање бугарских
књига и давањем стипендија бугарским ђацима за студира
1
2
3
4

Милован Миловановић и Светислав Симић су први међу српским интелек
туалцима   писали о српско-бугарским односима у периоду пре Балканских  
ратова (1912-1913).
Види: Предговор Владимира Стојанчевића за књигу Бориславе Лилић, Из
прошлости српско-бугарских односа, Институт за политичке студије, Београд,
1999.
Борислава Лилић,  Из прошлости српско-бугарских односа, Институт за поли
тичке студије, Београд, 1999.
Милош је имао заказан сусрет са турским султаном Махмудом II.
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ње у Србији.5 Осим тога, Србија је у време Милошеве вла
давине понекад индиректно, а некад и директно, помагала
бугарски народноослободилачки покрет. Непосредно по за
вршетку Другог српског устанка кнез Милош је са Бугари
ма одржавао претежно трговачке односе, али је и прихватио
избеглице из Бугарске које су бежале у српску кнежевину
након грчког устанка (1821-1827) и турско-руског рата (18281829). Посебно су се становници из западнобугарских кра
јева добро уклапали у ново српско окружење због   велике
сличности са домаћим становништвом. Наиме, осим језика,
бугарско становништво је показивало и низ етнографских
обележја који су били присутни и код Срба.6 Значајно помена
је и склапања мешовитих бракова између Бугара и Срба, што
је посебно било карактеристично између житеља Видинске
казе и Неготинске нахије.
Основни камен спотицања у српско-бугарским односи
ма у 19. веку било је опредељење становништва, које је могло
да остане у бугарској кнежевини или да постане саставни део
српске државе. Из тог периода је познат сукоб између станов
ника Софијског и Видинског санџака. Док су први били за
останак у Бугарској, други су се залагали за припајање срп
ској држави.
Бугарске претензије према српским територијама отво
рено почињу да се показују са идејом  “Велике Бугарске” која
се рађа под окриљем бугарске цркве, када је турски султан
1870. године издао ферман о формирању самосталне бугар
ске цркве тј. Бугарске егзархије. У време турске владавине је
целокупан православно-хришћански свет био под ингерен
цијом  цариградског патријарха, који је био из редова грчког
клера. Тиме су Грци контролисали велики део духовне, али
и световне власти, што није увек одговарало поробљеном
хришћанском становништву. Како би наставили борбу за на
ционално ослобођење (која није била одувек подржавана од
стране цариградске патријаршије), Бугари су почели и борбу
за црквену самосталност. Међутим, по стварању Егзархије,
Бугарска је показала своје освајачке амбиције које су биле
5
6

Борислава Лилић,  Из прошлости српско-бугарских односа, Институт за поли
тичке студије, Београд, 1999, стр. 21-28.
Владимир, Стојанчевић,  Српско-бугарски односи у западној Бугарској (18041918), Институт за политичке студије, Београд, 2005, стр. 39.
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усмерене не само ка црквеној доминацији, већ и према те
риторијама јужне Србије и Македоније. У то време почиње
прогон цариградских митрополита и епископа на Југу Срби
је, уместо којих се доводи бугарски клер. Посебно је у  Врању
Егзархија користила школско-црквену јурисдикцију коју је
добила од султана за “бугаризацију српског народа”.7 Тада
се у врањском крају успоставља двовлашће између Бугара и
Срба које је бесомучно трајало све до Берлинског конгреса.
Бугари су доводили своје свештенство али и своје учитеље,
како би у Врању и околини у потпуности бугаризовали дома
ће становништво кроз образовање и религију. Захваљујући
Берлинском конгресу 1878. године ослобођен је врањски, ни
шки, топлички и пиротски округ од турске власти, што је за
последицу имало и ослобађање од бугарске егзархије.
Цариградска патријаршија је 1872. године прогласила
Егзархију расколничком. Егзархија се убрзо од црквено-бо
гослужбеног покрета трансформисала у екстремно национа
листичку институцију која је посебан анимозитет показивала
према Србима. Колико су Бугари били сурови у обрачуну са
српским живљем, а посебно са српским свештенством, пише
у својим делима Владимир Стојанчевић. Наиме, Бугарска је
1872/73. године попу из Белоградичке нахије запретила да ће
га заједно са змијом и мачком ставити у џак, а потом бацити
у Дунав, уколико не забрани упражњавање типично  српског
обичаја – празновање славе.8 Изразити критичари Егзархије
у српској јавности онога доба били су Васа Пелагић и Свето
зар Марковић.
Бугари су уклањали све што је подсећало на добросу
седске трагове са Србима, посебно из доба кнеза Милоша који
је на све начине помагао бугарски национално-ослободилач
ки покрет. Палиле су се црквене књиге у Рилском манастиру
које је штампао у Србији кнез Милош, док се у Софијској
епархији посебно радило на девастирању култа краља Ми
лутина који је био веома популаран у бугарским  крајевима.9
7
8
9

Александар Трајковић, Време безумља: документи о бугарским злочинима у
врањском крају 1915-1918, Економска политика, Београд, 1981, стр. 6.
Владимир Стојанчевић, Српско-бугарски односи у западној Бугарској (18041918), Институт за политичке студије, Београд, 2005, стр. 83.
Владимир Стојанчевић, Српско-бугарски односи у западној Бугарској (18041918), Институт за политичке студије, Београд, 2005.
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Према Јовану Хаџи-Васиљевићу који се бавио истра
живањем бугарско-српских односа, становништво у Врању
је 7 година (колико је трајала Егзархија у овом крају), одо
левало бугарском утицају, те је своје покојнике опојавало
под ведрим небом, а децу крштавало у кућама.10 Ослобађа
њем Србије 1878. године није престала да постоји идеја   о
“Великој Бугарској”. Први повољан тренутак за реа лизацију
експанзионистичке  политике  се рађа са Великим  ратом у
коме су Бугари учествовали на страни Централних сила тј.
Немачке и Аустроугарске. Да би стала на страну Централних
сила, Бугарска је захтевала територијално проширење које је
укључивало просторе  Источне Тракије, Јужне Србије и целу
Македонију. Бугарска је напала Србију 14. октобра 1915. го
дине. Тада почиње голгота српског становништва.

2. Терор Бугара у Врању и околини
О злочинима Бугара над становништвом Врања и око
лине током Првог светског рата знамо највише захваљујући
врсном емпиријско-теоријском   истраживању Јована ХаџиВасиљевића који је непосредно учествовао у Великом рату,
те је посматрао бугарски терор не само са становишта науч
ника, већ и као војник.11 Драгоцене податке о страдању ста
новништва на Југу Србије је оставио и осведочени пријатељ
српског народа Арчибалд Рајс, који је учествовао у писању
извештаја о покољу над становницима Сурдулице. Од са
времених истраживача можемо издвојити Сретена Динића и
Александра Трајковића који су дали немали допринос у от
кривању злочина бугарских окупатора. Иначе,   прва штам
пана књига о бугарским злочинима публикована  је на фран
10 Види: Јован Хаџи-Васиљевић, Бугарска зверства у Врању и околини (19151918), Подружница потомака ратника ослободилачких ратова Србије од 1912.
до 1918. године “4. октобар”, Врање, 2003.
11 Јован Хаџи-Васиљевић је прешао Албанију као припадник Моравске дивизи
је II позива. Своје утиске са ратишта је штампао у књигама. Видети више о
томе у: Јован Хаџи-Васиљевић, Кроз Албанију 1915. године, Штампарија Св.
Сава, Београд, 1929; Јован Хаџи-Васиљевић, Са Крфа на солунско војиште,
Удружење потомака ратника ослободилачких ратова Србије од 1918. године,
Врање, 2012; Јован Хаџи-Васиљевић, Српска војска у европском рату, Удру
жење потомака ратника ослободилачких ратова Србије од 1918. године, Вра
ње, 2008.
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цуском језику у три тома, и то одмах по завршетку рата 1919.
године.12  Након прегледа ових  докумената подигнута је оп
тужница против 500 бугарских држављана, а тражено је да
25 лица буду изручена као главни ратни злочинци. Никола
Пашић је у почетку сматрао да би се требало судити бугар
ском цару Фердинанду као и немачком владару Вилхелму,
али се од тога у каснијем процесу одустало.13
Да бисмо разумели режим терора које су Бугари успо
ставили у Србији током окупације, морамо најпре одговори
ти на следеће питање: како су Бугари оправдавали  територи
јалне претензије према изворно српским крајевима?
Бугарски терор  као и њихове освајачке претензије су
биле утемељене на неоснованој претпоставци да Срби који
живе у Врању (и уопште у целој јужној Србији) нису Срби,
већ “Моравски Бугари”, те је тако читав српски простор који
су окупирали био назван “Моравском Бугарском”.  
Ова фашисоидна идеја је поникла захваљујући ствара
њу Санстефанске Бугарске.14 То је први изговор који су кори
стили Бугари окупирајући Врање и Југ Србије, а други аргу
мент  се проналазио у вишегодишњем офанзивном деловању
Егзархије на овим просторима. Иако   је целокупна терито
рија Врања била   изложена стравичном терору окупатора,
најинтензивнији злочини су извршени  у селу Ристовац15  и
Ушевце, док у ширем врањском продручју Сурдулица пред
ставља највећу кланицу у коју су се доводили Срби са свих
страна на мучење, убијање и интернирање.
12 Види: Documentes relatives aux violations des convenctions de la Haye et du Droit
International en general, commises de 1915-1918. par les Bulgares en Serbie ocu
pee, I-III, Paris, 1919.
13 Види: Павловић Момчило (ур.), Поменик жртвама бугарског терора на југу
Србије 1915-1918, Институт за савремену историју, Београд, 2007, стр. 11-12.
14 “Санстефанска Бугарска” је добила на кратко српске територије, што су ка
сније Бугари узимали за основ окупације српских крајева у Првом светском
рату.  Бугари су мислили да ће се лако ослободити Русије после Санстефан
ског мира. Исто тако су сматрали да се лако могу ослободити и немачког ути
цаја по завршетку Првог светског рата.
15 Све до акције Косте Пећанца, Бугари су заводили терор у овом селу. Након
четничке акције, Бугари су у знак одмазде жртвовали Ристовац (убијено је 53
житеља овог села). Према: Хаџи Васиљевић Јован, Бугарска зверства у Вра
њу и околини, Културно-привредно друштво Врањанаца у Београду, Београд,
1922.
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Одмах по окупацији Врања, Бугари су успоставили
систем терора који је трајао све до краја рата. Терор се нај
општије може одредити као врста политичког насиља које
спроводе они који се налазе на власти, са циљем застраши
вања16 целокупног становништва како би реа лизовали своје
политичке циљеве. О владању уз помоћ застрашивања Дра
ган Симеуновић каже следеће: “Симболичка функција наси
ља у терору се не огледа у намери вршења директног наси
ља над свима, већ у домену егземпалрне егзекуције израсле
из могућности да свако буде објект насиља, и исто толико
услед створене немогућности да се, без обзира на потпуну
недужност, остане заштићен”.17 Бугари су у време окупаци
је користили хипертрофирано насиље како би становништво
Врања држали под контролом. О томе сведоче масовне гроб
нице у овом крају.18
Режим терора је у Врању завео начелник округа Цо
нев,19 док му је у томе помагао  командант места, мајор Стој
менов. Непосредно задужени за спровођење страховладе би
ли су војници озлоглашеног 43. пука20  којим је  командовао
Петар Калканџијев. Доласком у ову варошицу на Југу Срби
је, бугарски окупатори су најпре покушали да изврше добро
вољну бугаризацију становништва, а кад им то није пошло
за руком, онда су почели са употребом силе. Направили су
спискове “подобних” и “неподобних” грађана и “тајне одбо
ре”, са задатком процењивања подобности Врањанаца за “бу
гарску ствар”. Како је већина становника Врања одбила да се
бугаризује, за казну су интернирани у Бугарску. На том путу
је већина њих убијена, а многи се никада нису ни вратили из
заробљеништва. Хипертрофирано насиље21  током бугарске
окупације је имало за циљ да превасходно уништи најуглед
16 Страх је, како је Ерих Фром тврдио поред боли, најгора врста осећаја која се
може јавити код човека. Видети више о томе у: Ерих Фром, Анатомија људске
деструктивности, II део, Напријед, Загреб, 1986, стр. 23.
17 Драган Симеуновић, Тероризам, Правни факултет, Београд, 2009, стр. 23.
18 Тзв. “јаме безданке”.
19 Он је био први в. д. начелника округа у Врању.
20 Овај пук је најдуже остао у Врању, а контролисао је територију од Ниша до
Скопља.
21 О култури насиља видети више у: Simeunović Dragan, “The Tradition of Collec
tive Guilt as the Main Source of the Cultur of Violence”, Science and Society-Nau
ka i društvo, br. 2, 2014, str. 47-61.
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није Врањанце, како би служили за пример другима.22 Тако
су први на удару бугарског терора били најобразованији љу
ди, међу којима су предњачили свештеници и учитељи.
Одбијање Врањанаца да се бугаризују је имало стра
вичне последице. Само у првих 6 месеци окупације, Бугари
су убили у врањском крају око 4.000 грађана, међу којима је
било око 500 интелектуа лаца.23 Насиље бугарских окупатора  
је  извршавано у три фазе:24
1. Прва фаза је подразумевала уништење интелигенци
је и угледних људи.
2. Друга фаза се заснивала на уништењу жена, које су
према бугарској перцепцији сматране веома опасним непри
јатељима (вероватно из разлога што су децу училе матерњем
језику и васпитавале у српском националном духу).25 Бугари
су “посебно опасним” сматрали жене из врањског и топлич
ког краја и стога су им забрањивали да се слободно крећу и
путују. То су могле чинити једино уколико су биле спремне
да путују са бугарским културним друштвом, што је под
разумевало да се добровољно бугаризују и одрекну српског
порекла.
3. Последња, трећа фаза је тежила уништењу свега оно
га што је било синоним за српско национално биће.
Да би имали оправдање за терор који су спроводили
над српским живљем, Бугари су се користили најстрашни
јим пропагандним триковима. Тако је на пример, у извештају
Штаба моравске војноинспекцијске области под бројем 7079
од 20. новембра 1916.  писало како у Врању наводно од 9.577
22 Према сведочењу Ј. Хаџи-Васиљевића најпре су врбовани  кметови за “бугар
ску ствар”. Први међу кметовима који су одбили колаборацију са окупаторима
били  су Тома Михајловић и Харитон Миљковић, који су након тога у јануа
ру 1916. мучки убијени. Види: Јован Хаџи-Васиљевић, Бугарска зверства у
Врању и околини (1915-1918), Подружница потомака ратника ослободилачких
ратова Србије од 1912. до 1918. године “4. октобар”, Врање, 2003.
23 Александар Трајковић, Време безумља: документи о бугарским злочинима у
врањском крају 1915-1918, Економска политика, Београд, 1981, стр. 105.
24 Јован Хаџи Васиљевић, Бугарска зверства у Врању и околини, Културно-при
вредно друштво Врањанаца у Београду, Београд, 1922, стр. 9.
25 Како би искоренили српско становништво и смањили наталитет, Бугари су
подводили српске жене војницима који су боловали од венеричних болести.
Према: Према: Јован Хаџи Васиљевић, Бугарска зверства у Врању и околини,
Културно-привредно друштво Врањанаца у Београду, Београд, 1922.
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становника, њих 9.008 чине Бугари.26 Лажирањем  демограф
ских података Бугари су желели да потврде да наводно шти
те интересе “Моравских Бугара” који су живели на терито
рији окупиране Србије. Ево шта је о томе писао Јован Хаџи
Васиљевић: “По начину и средствима којима су је спрово
дили, њихова пропагандна радња изазива одвратност свега
културнога света”27, и додаје како је пропагандна активност
у Врању више но игде у целој Србији била устремљена про
тив српског језика и националног идентитета.
Да би успели у својим фашисоидним идејама бугарски
окупатори су морали да промене свест аутохтоног српског
становништва у Врању. Како им је то ишло веома тешко,
определили су се за разне варијанте културног геноцида.
Једна од забрана која је одмах уведена приликом окупације
Врања јесте – забрана употребе српског језика. Врањанци су
морали не само да подносе документа на бугарском језику,
већ им је било забрањено да комуницирају на матерњем, тј.
српском језику. Једна од тих бескрупулозних мера у оквиру
спровођења културног геноцида је било спаљивање српских
књига28 , што је учињено наредбом Главног штаба Бугарске,
3. маја 1916. године. Како истиче Јован Хаџи Васиљевић у
својим записима, деца у Врању су вадила своје књиге из ва
тре, иако су им бугарски војници претили силом.29  Ипак тре
ба рећи да нису баш све књиге спаљене, јер су Бугари издво
јили оне књиге и списе које су сматрали важним и однели у
Бугарску, док су посебно чували изводе из матичне књиге
рођених, јер су на основу њих могли правити спискове “по
добних” и “неподобних” грађана.
Бугари су скрнавили споменике српских покојника како
би уништили доказе о томе да је на територији града Врања
икада постојала српска нација.  Непоштовање према мртвим
српским ратницима из Балканских ратова најбоље описује
26 Александар Трајковић, Време безумља: документи о бугарским злочинима у
врањском крају 1915-1918, Економска политика, Београд, 1981, стр. 47.
27 Јован Хаџи Васиљеви, Бугарска зверства у Врању и околини, Културно-при
вредно друштво Врањанаца у Београду, Београд, 1922, стр. 68.
28 Поседовање књига на српском језику је било кажњиво као и поседовање
оружја.
29 Поводом овог варварског чина је веома оштро реаг овала женевска омладина,
противећи се уништењу културног идентитета једног народа на овакав начин.
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Арчибалд Рајс: “Бугари су се понашали као најгори варвари.
Они су чак профанисали споменик погинулима 1912-13”.30
Осим тога, окупатори  су мењали и презимена покојника на
надгробним споменицима у Врању,  додајући им ев на крају.
Ови “докази” су упућивани у Софију, како би се употпуниле
тврдње о томе да је Врање заправо бугарска територија.
Бугаризација   имена и презимена је спровођена како
над мртвим, тако и над живим Врањанцима. Родитељи су
били присиљавани да својој тек рођеној деци дају бугарска
имена, док су презимена уместо на ић (што је одлика српских
презимена), морала да се завршавају на ев (као што је то ина
че уобичајено код Бугара).
Велика пропаганда је реа лизована путем социјализа
ције, те су сходно томе учитељи у Врању добили посебан
програм из Бугарске по коме су држали часове на бугарском
језику. Историја је прекрајана, подаци су се лажирали, а де
ца су морала да уче како нису Срби, већ “Моравски Бугари”.
Да је ово била државна стратегија Бугарске видимо и по то
ме што је Парламент Бугарске 1915. године послао  учитеље
на територије јужне и источне Србије, како би на “исправан
начин” образовали  децу у Србији. Српски учитељи који би
одбили овакав програм су били интернирани. Иста судбина
је чекала и родитеље који су одбијали да шаљу децу у овакве
идеологизиране школе.
Бугарима је сметала и српска ношња јер је била део
српског националног идентитета. Због тога су  забрањивали
и ношење шајкаче, српске кошуље и опанака (посебно су би
ли забрањени каишеви на опанцима).31
Уништење националног идентитета није могло да се
изврши док год је постојао јак утицај српске православне цр
кве, која је вековима била духовни стожер српског народа.  
Да би наметнули утицај бугарске цркве, окупатори су мора
ли најпре да се обрачунају са српским клером. То су радили
на веома перфидан начин, вршећи тајне егзекуције (како не
би изазвали револт код становништва) и депортујући српске
свештенике у заробљеничке логоре у Бугарској, из којих се
већина никада није вратила. Према подацима Међусавезнич
30 Арчибалд Рајс, Шта сам видео и проживео у великим данима: саопштења
једног пријатеља из тешких времена, Дерета, Београд, 1991, стр. 263.
31 То је из разлога што су представљали специфичност српског фолклора.
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ке комисије коју су сачињавала 3 Срба, Француз Бонасије и
Енглез Х. Б. Мен, у Јужној Србији је убијено укупно 150 све
штених лица.32  Само у врањском округу је од 1915. до 1916.
године убијено 42 свештеника.33 Многа свештена лица су по
кушала самоубиство, како не би отишла у бугарске логоре
у којима их је чекала најгора тортура. Припадници право
славног српског клера  су одвођени у Бугарску преко власин
ских планина, ходајући 7-10 дана. У затвореништву су многи
умрли од пегавог тифуса и осталих заразних болести, услед
нехигијенских услова. Према сведочењу протојереја топлич
ког округа Танасија Урошевића, у  бугарским затворима су
свештеници хватали стенице уз помоћ листа пасуља. Само за
ноћ би свако ухватио 80-150 комада стеница.34
Геноцидне намере бугарских освајача се виде најек
сплицитније из тајног документа који је донет 29. маја 1918.
године под називом “Инструкција војне инспекције Морав
ске области”. У овом документу се између осталог наводи и
следеће: “Да би се спровела бугаризација ове области, тре
ба претходно уништити све што је српско, па ће се тако на
рушевинама србизма изграђивати бугаризам”.35 “Опасност”
од српских жена је наглашена у овом документу јер су би
ле оквалификоване као “најзначајнији и најжешћи шовини
сти”.36
Бугарски “страх” од српских жена као наводних носи
лаца српског националног духа је прерастао у најгори тип
тортуре. Жене су злостављане како психички, тако и фи
зички, биле су понижаване и уцењиване, а многе од њих су
убијане на најбруталније начине. Један од најгорих облика
деперсонализације и понижавања женског бића су биле тзв.
вечеринке које су Бугари организовали с времена на време.
Реч је заправо о покушају да се српске жене подводе бугар
32 Момчило Павловић, Поменик жртвама бугарског терора на југу Србије
1915-1918, Институт за савремену историју, Београд, 2007, стр. 12.
33 Александар Трајковић, Време безумља: документи о бугарским злочинима у
врањском крају 1915-1918, Економска политика, Београд, 1981, стр. 47.
34 Слађана Бојковић, Милоје Пршић, Страдање српског народа у Србији 19141918, Историјски музеј Србије, Београд, 2000, стр. 333.
35 Александар Трајковић, Време безумља: документи о бугарским злочинима у
врањском крају 1915-1918, Економска политика, Београд, 1981, стр. 50.
36 Александар Трајковић, Време безумља: документи о бугарским злочинима у
врањском крају 1915-1918, Економска политика, Београд, 1981, стр. 56.
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ским војницима, те очеви, мужеви и синови нису дозвољава
ли женским члановима породице да одлазе на овакве догађа
је без њихове пратње. Током бугарске окупације многе жене
на Југу Србије и у врањском крају су биле силоване, али о
томе не постоје прецизни записи због стида које су жртве си
ловања осећале, као и због патријархалног морала израженог
на овим просторима. Колико се ишло далеко у процесу пони
жавања српских жена, види се из изјаве бугарског митропо
лита Милентија који је истицао како “жене не би требало да
се супротстављају бугарским војницима, јер чак и да остану
у другом стању, у томе нема зла”.37
Егзекуција становништва српског порекла у Врању је у
почетку спровођена тајно. Окупатори су тела убијених најче
шће бацали у реке, бунаре или их закопавали на пољима и у
планинама. Бугарска перфидност  у извршењу ових злочина
је ишла до тих граница, да су често породицама убијених
говорили како су њихови ближњи добро у заробљеништву у
Бугарској, а некима су чак узимали и новац како би га навод
но доставили заробљеницима.38
Насиље бугарских окупатора у Врању и околини је
ишло упоредо са пљачкањем становништва. Под изговором
закона, окупаторске власти су на све могуће начине пљачка
ли поробљени и осиромашени народ. Најмање казне су изно
силе од 1000 до 2000 лева, али су ишле и преко 50 000 лева.39
Застрашивање становништва се спроводило на разне начине,
а једна од најприсутнијих  метода била је претрес становни
штва. Наиме, Бугари су на сваких  10 дана детаљно претре
сали куће српског становништва, наводно тражећи оружје
и комите. Да би сачували животе својих ближњих (и куће
од спаљивања), Врањанци су давали последње залихе нов
ца  и последњи комад хлеба. При том су окупатори узимали
све - храну, новац, стоку, намештај, одећу, алат… Приликом
повлачења војске 1918. су чак однели делове млинова за мле
37 Александар Трајковић, Време безумља: документи о бугарским злочинима у
врањском крају 1915-1918, Економска политика, Београд, 1981, стр. 81.
38 Током Првог светског рата из Јужне Србије (укључујући и Врање) је укупно
интернирано око 100.000 људи, од којих се 50.000 није вратило из заробљени
штва. Према: Александар Трајковић, Време безумља: документи о бугарским
злочинима у врањском крају 1915-1918, Економска политика, Београд, 1981,
стр. 83.
39 Сретен Динић, Бугарска зверства у Врањском округу, Штампарија књижар
ница и цинкографија, Народ, Београд, 1921, стр. 88.
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вење пшенице. Уколико би поједини Срби побегли од бугар
ског терора онда би се њихова имовина стављала на лицита
цију или би се разграбила међу самим Бугарима.40  Пљачкане
су и апотеке (две апотеке у Врању), те је тако становиништво
остало без икаквих медикамената.41   У селима није било ни
шта боље - сви сељани  који би имали стоку су морали да до
носе млеко у сирарнице које су носиле назив “мандра”, како
би се направио сир за бугарску војску.
Бугарска окупација Врања, и уопште целе јужне Ср
бије, била је пропраћена различитим облицима политичког
насиља. Принуда је облика насиља који су Бугари учестало
примењивали над подјармљеним народом. Ови  облици при
нуде су се чак могли упоредити са турским зулумом који је
трајао неколико стотина година над српским народом. Попут
Турака, и Бугари су увели кулучење, тј. принудни рад42, на
који су одвођени не само радно способни становници Врања,
већ и старије генерације (60-80 година), жене и нејака деца, о
чему је и Арчибалд Рајс оставио документоване извештаје.43
Приликом изградње Кичевског пута многи људи су изгуби
ли животе јер су радили у нехуманим условима. Одвођење
на рад у рудник је такође била честа појава, а свако бекство
би се најстроже кажњавало. Уколико би неко самовољно на
пустио принудан рад кажњаван је батинањем (25 удараца) по
голом телу, плус новчано. Након другог бекства окривљеном
би се узимала целокупна покретна и непокретна имовина, а
он би завршавао у логору.
Систем терора бугарских окупатора је наишао на ко
лективну осуду не само поробљеног становништва, већ и це
ле међународне јавности, када је прекршен 23. члан  Хашке
конвенције који гласи: “Забрањено је ономе ко води рат да
приморава сународнике  противничке стране да учествују у
ратним операцијам управљеним противу њихове земље”.44
40 Исто, стр. 89.
41 Исто, стр. 90.
42 Посебно би се угледни Врањанци принуђивали на најтеже и најпрљавије по
слове (попут чишћења јавног тоалета или ношења тешког терета), како би се
омаловажили.
43 Према: Архив Југославије, Међународна комисија за ислеђивање бугарских
злочина у Србији и Македонији 1916-1922, бр. фонда 14, бр. фасцикле 2.
44 Арчибалд Рајс, Шта сам видео и проживео у великим данима: саопштења
једног пријатеља из тешких времена, Дерета, Београд, 1991, стр. 53.
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Због покушаја регрутовања српских мушкараца (од 17 до 65
година старости) за бугарску војску, развиће се бунт обес
прављених Срба који ће и покренути Топлички устанак 1918.
године под вођством  Косте Пећанца и Косте Војновића.45  То
ком 25 дана устанка ослобођени су делови  врањског, нишког
и рашког округа, Прокупље, Лебане, Пуста Реку, околина
Бруса, Рибарска Бања (устаници су дошли чак до Сокобање).
Реваншизам бугарских окупатора је по свршетку Топлич
ког устанка био катастрофалан – погубљено је 20.000 људи
у крајевима обухваћеним устанком (укључујући и Врање).46
Становништво града Врања је било под перманентном
тортуром бугарских окупатора током целог рата. Манир бу
гарских окупатора је био да увек пре егзекуције туку жртве
користећи “беле пушке”, тј. велике батине којима би пребија
ли становништво.47 Најмањи број удараца би износио 25, док
максимални број није био одређен. Они који би пуким случа
јем преживели пребијање, у великој мери би остајали богаљи
до краја живота.48  Неки подаци о мучењу жртава у јужним
деловима Србије превазилазе све границе бестијалности. Та
ко су рецимо, у Житном Потоку војници 25. пука одрали жи
ву мајку Петра Стаменковића,   док су у селу Гргуре Аврама
Тодоровића бацили у казан и скували.49 Ни трудне жене нису
биле поштеђене. Ударане су у трбух, па су многе од њих на
кон таквог мучења побацивале или би остајале сакате.
Бугари су користили разне методе мучења: вешање за
руке и ноге, паљење сламе испод главе, чупање женама дојки
клештима, спуштање жртава у бунар где би и умирали у нај
горим мукама…Посебно се радило на психичком кажњава
45 У садејству са аустроугарским снагама, Бугари су крваво угушили устанак.  
Пећанац се стационирао на Копаонику, где је 1918. године сачекао савезничку
војску.  Коста Војновић је код села Гргура био опкољен и приликом окршаја
са непријатељем је извршио самоубиство.
46 Момчило Павловић, Поменик жртвама бугарског терора на југу Србије
1915-1918, Институт за савремену историју, Београд, 2007, стр. 13.
47 Ударали су 100 удараца, а често и до 1000. Тукли су по ушима, табанима, ру
кама, стомаку, а често и по гениталијама.
48 Да би ублажили несносне болове од удараца “белим пушкама”, пребијени Ср
би су увијали ране у овчију кожу како би што пре зацелиле. Према: Алексан
дар Трајковић, Време безумља: документи о бугарским злочинима у врањском
крају 1915-1918, Борба, Београд, 1981.
49 Александар Трајковић, Време безумља: документи о бугарским злочинима у
врањском крају 1915-1918, Економска политика, Београд, 1981, стр. 79.
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њу цивилног становништва. Смишљане су најгнусније мето
де за мучење,  попут  приморавања жена у црнини да играју
уз музику на гробовима својих најмилијих, под претњом да
ће бити убијен   и остатак породице уколико не послушају
наредбу.50  Силовања која су била масовна и која су најчешће
извршавали бугарски чиновници и официри,   можемо увр
стити у психофизички облик тортуре. С обзиром да окупа
тори нису марили ни за животе оних најневинијих, а то су
свакако деца, силована су и  деца од 12 година.51  Неретко су
се силовала деца пред мајкама и обратно. За убијање српског
живља бугарски окупатори су претежно користили бајонете,
али је било  и дивљачких облика политичких убистава, по
пут кувања у казану.52
Егзекуције би се извршавале појединачно, а неретко
и у групама (најчешће од 10-12 у групи).53 Према сведочењу
Арчибалда Рајса убиства  у селу Ристовцу су била огромна:
“Сада смо у старој Србији и оно што сазнајем о владању Бу
гара, превазилази све што смо могли замишљати. Ристовац
је потпуно изгорео и сви његови мушкарци  и дечаци од де
сете године, побијени су”.54
Село Ушевце је такође било опустошено. У знак одма
зде што је српска војска напала бугарске војнике, побијено
је скоро цело село (107 људи).55  Па ипак, највећа “кланица”
српског становништва је била у Сурдулици56  у којој је по из
вештају Арчибалда Рајса убијено 2000-3000 људи.57 Убиства
50 Јован Хаџи Васиљевић, Бугарска зверства у Врању и околини, Културно-при
вредно друштво Врањанаца у Београду, Београд, 1922.
51 Јован Хаџи Васиљевић, Бугарска зверства у Врању и околини, Културно-при
вредно друштво Врањанаца у Београду, Београд, 1922.
52 Момчило Павловић, Поменик жртвама бугарског терора на југу Србије
1915-1918, Институт за савремену историју, Београд, 2007.
53 Бугари су извршавали ова убиства у мањим групама, како се не би одмах от
крила перфидност и подмуклост њихове фашистичке и геноцидне политике.
54 Арчибалд Рајс, Шта сам видео и проживео у великим данима: саопштења
једног пријатеља из тешких времена, Дерета, Београд, 1991, стр. стр. 263.
55 Јован Хаџи Васиљевић, Бугарска зверства у Врању и околини, Културно-при
вредно друштво Врањанаца у Београду, Београд, 1922, стр. 113.
56 Врела Река, Дубрава, Стојкова Шума, Дубока Долина, Калифер, Радичеве Ба
ре, Влашки Дол су само нека од места у Сурдулици која представљају колек
тивне гробнице.
57 Архив Југославије, Међународна комисија за ислеђивање бугарских злочина у
Србији и Македонији 1916-1922, бр. фонда 14, бр. фасцикле 2.
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у Сурдулици су најчешће извршавана ноћу, а према писању
америчког новинара Вилијама Драјтона, лешеви умрлих се
често и нису закопавали, већ су се остављали псима као хра
на.58
Током посете једној од масовних гробница у Сурду
лици (Дубока долина) Арчибалд Рајс је, правећи извештај
о погинулим Србима,   тврдио како је близу чувене Дубоке
Долине затекао чопоре разуларених  паса који су побеснели,
јер су их Бугари хранили људским лешевима: “Кад смо тамо
дошли, пси који су подивљали јер су се хранили месом без
бројних жртава бугарског беса, беже испред нас. Свуда кости
и хумке. Страшно је што су Бугари овде урадили”.59
Окупација Бугара у врањској области је била праћена
изразитим репресалијама, од којих можемо посебно издвоји
ти масовна силовања и насилно одвођење деце од родитеља
у бугарске војске60  итд.  Једна од најокрутнијих  идеја јесте
продаја 8000 девојчица српског порекла из јужних крајева
Србије турским харемима, што је као податак изнео Нико
ла Пашић.61 Ништа мање окрутно било је масовно расеља
вање породица у Малој Азији по највећим забитима, како би
се што више уништио српски национални дух под налетом
азијске тортуре.62
Бугарски национализам, који је током Првог светског
рата прешао у шовинизам и фашизам, био је мотивисан екс
панзионистичким претензијама и жељом да се реа лизује
идеја “Велике Бугарске”. Ове иредентистичке тенденције су
биле присутне не само у редовима бугарских политичара,
већ су их подржавали и поједини интелектуа лци попут Ива
на Вазова који је  у песмама наглашавао да треба извршити
геноцид над Србима, док је пак, дипломатски представник
58 Documents relatifs aux violations des Conventions da la Haye et du Droit internati
onal en général, commises de 1915-1918 par les Bulgares en Serbie occupée, Paris,
tom I, цитирано према: Александар Трајковић, Време безумља: документи о
бугарским злочинима у врањском крају 1915-1918, Борба, Београд, 1981, стр.
120.
59 Према: Арчибалд Рајс, Шта сам видео и проживео у великим данима: саоп
штења једног пријатеља из тешких времена, Дерета, Београд, 1991, стр. 264.
60 Регрутовани су и малолетни дечаци од 12 година.
61 Арчибалд Рајс, Аустро-бугаро-немачке повреде ратних закона и правила: до
писи једног практичара криминалисте са српског маћедонског фронта, Др
жавна штампарија Краљевине Србије, Крф, 1918, стр. 74.
62 Рајс сматра да су Бугари овај стравичан план спроводили по наређењу Нема
ца.
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приликом склапања Букурешког мира истакао да су Бугари
спремни и са ђаволом да се удруже, само да би уништили
Србију.63
Овакви ирационални и неосновани политички циљеви
су довели до великог броја жртава – познато је да је Србија
током Првог светског рата изгубила једну трећину свог ста
новништва.64 Преамбициозни бугарски планови су такође
имали своју цену, па је тако Бугарска на крају осујећена и
понижена највише личила на “хијену са почупаним зубима”,
како је о њој писао  француски лист Soleil du Midi 8. октобра
1918. године: “Најзад је Србија враћена Србима у целости од
оних који се хваљаху да су је освојили и убили јој расу. Веће
и лепше сатисфакције нема од те, што је право и правда побе
дила криминалитет. У Европи се неће више наћи народа који
ће зажалити Бугаре од којих је сада остала само једна хијена
са исчупаним зубима”.65
Сваки систем терора (укључујући и бугарски за време
Првог светског рата) се базира на претпоставци да се може
владати застрашивањем и уз помоћ насиља. Оно што се при
том често заборавља, јесте чињеница да се свест о нацио
налном идентитету не може изменити бајонетима и силом.
Покушај да се од једне етничке групе направи нека друга на
силу, никада у политици није давао дугорочне   резултате.
Свесни свог етничког порекла Срби у јужним крајевима су
се током Првог светског рата упорно одупирали асимила
цији бугарских окупатора, о чему најексплицитније сведочи  
покретање Топличког устанка.
Иако је насиље у политици понекад ефикасно јер даје
брзе резултате, отпор храброг становништва у Врању и око
лини је показао да се силом не може изазвати колективна ам
незија код једног народа. Данас након једног века од бугар
ске окупације Врања, гробови погинулих сведоче о исконској  
потреби људске врсте да очувају свој национални идентитет,
без обзира колико било хипертрофирано насиље система те
рора у којем се налазе.
63 Јован Хаџи Васиљевић, Бугарска зверства у Врању и околини, Културно-при
вредно друштво Врањанаца у Београду, Београд, 1922. стр. 7.
64 Бојковић Слађана, Пршић Милоје, Страдање српског народа у Србији 19141918, Историјски музеј Србије, Београд, 2000.
65 Сретен Динић, Бугарска зверства у Врањском округу, Штампарија књижар
ница и цинкографија, Народ, Београд, 1921, стр. 79.
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Marija Djoric
THE TERROR OF BULGAR IAN
OCCUPIERS IN THE VRANJE DISTRICT
DURING THE FIRST WORLD WAR
Resume
This paper analyzes the system of terror that the Bulgarians
had established during the First World War against the habitants
of the southern Serbia, with special emphasis on the violence
committed in Vranje and the surrounding area by the Bulgarian
occupiers. By invading the Serbian territories, the Bulgarians ha
ve strived during the First World War towards realizing the idea
of “The Great Bulgaria”, relying primarily on the decisions made
by the Treaty of San Stefano. Lead by the irredentist ideas, the
Bulgarians carried out a violent brutalization against the Serbian
population by using propaganda and revision of the historical
facts, arguing that is was not the Serbian population, but “the
Morava Bulgarians”. Given that the Bulgarisation of Serbs could
not be done by peaceful means, the Bulgarian invaders used the
system of terror. The Serbs in Vranje and the surrounding area
were interned, murdered and tortured only because they did not
want to give up their national identity.
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The occupiers have, during the First World War, applied all
forms of political violence in Vranje and the surrounding area,
from basic forms such as the threat of force, coercion, pressure,
political murder, torture, to the complex forms such as terror and
repression.
The violence of the Bulgarian occupiers was carried out in
three phases. While the first phase implied the destruction of the
intelligence and respectable people (teachers and priests in the
first place), in the second phase, the Bulgarian fascists have plan
ned terrorizing women of the Serbian national origin. The Bul
garians regarded as “particularly dangerous” the women of the
Vranje and Toplica districts, since they were most deserving for
preservation of the Serbian national identity through the upbrin
ging of children. The last, third phase, aimed at the destruction of
everything that represented a Serbian national being.
Regardless that the city of Vranje was exposed to the scary
terror of the occupiers, the most intense crimes had been com
mitted in the villages Ristovac and Usevce, while Surdulica, in
the wider area of Vranje, represents the biggest slaughterhouse
in which the Serbs were tortured, murdered and interned. The
village Ristovac was completely burned down, and all of its male
habitants older than ten were murdered. In the village Usevce 107
people were murdered, while in Surdulica there are still dozens of
tombs (in Vrela Reka, Dubrava, Stojkova Suma, Duboka Dolina,
Kalifer, Radiceve Bare, Vlaski Dol etc.), in which lie the remains
of the Serbs killed.
Even though the violence in politics is sometimes effective,
since it gives fast results, the resistance of the brave habitants of
Vranje and the surrounding area has shown that force cannot ca
use a collective amnesia in one nation. Today, one century after
the Bulgarian occupation of Vranje, the tombs of the fallen testify
of a fundamental need of the human kind to preserve its national
identity, regardless how hypertrophied the violence of the system
of terror in which they are kept is.
Key words: First World War (1914–1918), Bulgaria, terror, Vra
nje, Serbia, violence, identity.

Овај рад је примљен 1. јула 2015. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 28. августа 2015. године.
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СРПСКО ДРУШТВО ЦРВЕНОГ
КРСТА У РАТОВИМ А ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ
СРБИЈ Е ОД 1876. ДО 1918. ГОДИНЕ**
Сажетак
Аутор у раду приказује допринос Српског друштва Цр
веног крста (СДЦК) у ратовима за ослобођење Србије од
1876. до 1918. године. Делујући у складу с одредбама Женев
ске конвенције из 1864. и 1906. године и начелима Међуна
родног покрета Црвеног крста, СДЦК је за 42 године посто
јања пружало подршку кадровски и материјално неспрем
ном српском војном санитету у шест ратова. Непосредним
ангажовањем и посредовањем у обезбеђивању кадровске и
материјалне помоћи из иностранства СДЦК је пресудно до
принело ублажавању ратних губитака српске војске и стра
дања становништва у тешком периоду борбе за национално
ослобођење и опстанак српске државе. Заједно са војском,
која је изнела терет ратова за ослобођење, СДЦК се због
свог деловања сврстава међу најзначајније институције у из
градњи модерне српске државности.
Кључне речи: Српско друштво Црвеног крста, Црвени крст
у Србији, Међународни покрет Црвеног крста,
ратови за ослобођење Србије, војни санитет
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Прво национално друштво Црвеног крста у Србији, под
називом Српско друштво Црвеног крста (СДЦК), основано
је 6. фебруара 1876. године у Београду, на иницијативу др
Владана Ђорђевића, а већ 11. јуна исте године признато је
од стране Међународног комитета Црвеног крста (МКЦК),
иако Србија још увек није била независна држава. Организа
ција и рад СДЦК су на почетку били уређени само његовим
правилницима.1 Након стицања независности Србије, 1896.
године је усвојен први закон о Црвеном крсту у Србији по
ком је СДЦК, уживајући аутономију и одређене повласти
це, функционисало све до краја Првог светског рата.2 Делу
јући у складу с одредбама Женевске конвенције из 1864. и
1906. године и начелима Међународног покрета Црвеног кр
ста, СДЦК је пружало подршку српском војном санитету у
два српско-турска рата (1876-1878), српско-бугарском рату
(1885), Балканским ратовима (1912-1913) и Првом светском
рату (1914-1918).

1. Српско-турски ратови (1876-1878)
У кулминацији Велике источне кризе, која је започела
1875. године српским устанком у Босни и Херцеговини и не
редима у Бугарској, Србија и Црна Гора су објавиле рат Тур
ској 30. јуна 1876. године. Слабо припремљена српска војска
са 120.000 војника, напала је тада технички и кадровски над
моћнију турску војску од 180.000 војника.3
За збрињавање рањеника у рату српска војска је на рас
полагању имала војни санитет, основан 1864. године, који
је и кадровски и материјално био неспреман за рат. Након
првих ратних операција санитет је почео да отказује услед
слабе организације, малобројности и неприпремљености ле
1
2

3

Друштво Црвеног крста Краљевине Југославије, Споменица 1876-1936,
Државна штампарија Краљевине Југославије, Београд, 1936, стр. 87-90.
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.
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.
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кара и болничара, као и недостатка санитетског материјала
и возила.4 Потпуни слом војног санитета избегнут је ангажо
вањем СДЦК, основаног само неколико месеци пре почетка
рата, и доласком мисије руског Црвеног крста. Према речима
др Владана Ђорђевића „и да не беше тек основаног Српског
друштва Црвеног крста и великог прилива иностране меди
цинске помоћи, материјалне и кадровске санитет би још у
самом почетку овог рата у потпуности подбацио“.5
Током рата, СДЦК је о свом трошку ангажовало 30 ле
кара, 200 болничара, и опремило 55 резервних болница у ко
јима је збринуто 30.000 рањених и болесних војника и ци
вила.6 Уз посредовање СДЦК, руски Црвени крст је послао
мисију са 123 лекара, 188 болничара и болничарки, 4 апо
текара и комплетним материјалом за потпуно опремање 17
болница. Руска мисија је држала готово целокупну болничку
службу у позадини, а поред непосредне помоћи рањеницима,
чланови мисије су српским лекарима и болничарима прено
сили и стручно знање.7
Услед неуспеха српске војске у ратним операцијама, уз
посредовање Русије, закључено је примирје 1. новембра 1876.
године, а у фебруару 1877. године закључен је мир. Када је на
пролеће 1877. године избио руско-турски рат, Србија се др
жала по страни. Међутим, пошто је руска војска заустављена
код Плевне у Бугарској, Русија је тражила улазак Србије у
рат. Пошто Србија није била спремна за рат, Русија је током
лета 1877. године пружила знатну финансијску помоћ Србији
за реорганизацију и опремање војске и санитета.
Упркос реорганизацији, српски војни санитет и даље
није имао довољно кадра и материјалних средстава.8 Сани
тетска служба оскудевала је и у возилима и привременим
4
5
6
7
8

Владимир Станојевић, Историја српског војног санитета, Штампарија
Златибор, Београд, 1925.
Владан Ђорђевић, Историја српског војног санитета, Државна штампарија,
Београд, 1893, стр. 4.
Друштво Црвеног крста Краљевине Југославије, op.cit., стр. 91-92.
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.
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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ратним болницама.9 Будући да је помоћ санитету била нео
пходна, СДЦК се такође припремало за нови рат. Са једне
стране, обезбеђен је долазак лекара из иностранства, а са
друге, СДЦК је искористило прилику да консолидује своју
организацију, увећа материјална средства и организује кур
севе за добровољне болничаре.10
Други српско-турски рат је почео 13. децембра 1877. го
дине. Овог пута, Србија је ушла у рат са око 85.000 војника,
боље наоружаних и организованих него у претходном рату,
против приближно исто толико Турака. Ратне операције у
овом рату су изведене са више успеха, тако да су до 5. фе
бруара 1878. године, када је закључено примирје, ослобођени
Ниш, Пирот, Лесковац, Прокупље, Куршумлија, Врање и де
лови Косова.
Допринос СДЦК се огледао у давању готово једне че
твртине потребног санитетског кадра (12 лекара и 150 бол
ничара) који су о трошку СДЦК служили у резервним бол
ницама. Осим тога, СДЦК је издржавао већину резервних
болница у Крагујевцу, Нишу, Јагодини, Зајечару и Великом
Градишту. Поред српских рањеника, у болницама СДЦК се
лечио и велики број заробљених турских рањеника, који су
после завршеног лечења транспортовани у Турску.11

2. Српско-бугарски рат (1885)
Српско-бугарски рат је почео 14. новембра 1885. године
када је Србија војним путем покушала да спречи уједиње
ње Кнежевине Бугарске и Источне Румелије. Мобилисано је
око 40.000 војника, који су упућени на територију Бугарске.
После две седмице рата, уз посредовање великих сила, за
кључено је примирје, а мир је закључен марта 1886. године у
Букурешту. У току рата Србија је имала 746 погинулих, 4.570
рањених и 640 несталих војника.12
Српски војни санитет је дочекао и овај рат у недовр
шеној реорганизацији, кадровски и материјално неспреман,
те је помоћ СДЦК била од великог значаја. Непосредно пре
9
10
11
12

Ibid.
Друштво Црвеног крста Краљевине Југославије, op.cit., стр. 93.
Ibid, стр. 94.
Бранислав Поповић, op.cit., стр. 44.
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рата, СДЦК је за потребе војног санитета купило три сани
тетске колоне са 45 рањеничких кола и 6 кола за санитетски
материјал, а за чување ових кола је изградило зграду у Нишу.
Такође, СДЦК је организовало и курсеве за добровољне бол
ничаре. Током рата, друштвени дом у Београду био је пре
уређен у специјалну болницу, а још 19 резервних болница
биле су снабдеване санитетским и хируршким материјалом
из складишта СДЦК.13
Заједничким деловањем војног санитета и СДЦК, Ср
бија је збрињавала своје рањенике, док друга зараћена стра
на, Бугарска, није имала војни санитет. У Европи се прику
пљала помоћ и конвоји санитетског материјала су кренули
у Бугарску, али су морали да пређу линију фронта. Тада се
догодило нешто што у историји до тада није забележено. Ср
бија је на један дан прекинула ратне операције, отворила ли
нију фронта и пропустила санитетски материјал који је из
Беча упућен у Софију. Србија се придружила апелу из Евро
пе и отворила своје војне магацине из којих је дала лекове и
сав други материјал неопходан за отварање једне болнице у
Бугарској, и на тај начин помогла непријатељској страни у
рату. За овај преседан у историји ратовања, МКЦК у Жене
ви је доделио специјално признање Србији и њеном Црвеном
крсту, тако што је у холу зграде ове организације постављена
табла са речима: „Буди тако хуман као што је била хумана
Србија 1885. године.“

3. Балкански ратови (1912-1913)
Први балкански рат је вођен од октобра 1912. до маја
1913. године између Србије, Бугарске, Грчке и Црне Горе на
једној страни и Турске на другој страни. За разлику од прет
ходних ратова, српска војска је у Први балкански рат ушла
припремљена, тако да је, према речима страних ратних допи
сника, могла да се пореди са савременом европском војском.14
Међутим, што се војног санитета тиче, премда знатно
оснажен у односу на претходни период, и даље није поседо
вао довољне капацитете за пружање хитне медицинске по
13 Владан Ђорђевић, Срце и душа Европе, Државна штампарија Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца, Београд, 1880, стр. 18.
14 Александар Недок, Балкански ратови 1912-1913, Медија центар Одбрана,
Београд, 2012.
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моћи војницима на ратишту. Кадровско стање војног саните
та сумирао је министар војни у писму СДЦК од 29. новембра
1912. године, у коме је писао: „У целој Србији има свега 390
лекара, а од ових је ратним распоредом одређено 296 за во
јиште тако да за позадину остаје свега 74 лекара“.15 Тадашњи
начелник војног санитета, пуковник др Лазар Генчић у окви
ру својих предавања у Официрском дому је закључио: „Ми у
ствари немамо војни санитет, већ једну малу групу грађан
ских лекара обучених у униформе санитетских официра“.16
Главни проблем војног санитета током ратних опера
ција била је евакуација рањеника из зоне борбених дејстава.
Наиме, санитетских возила није било довољно, батаљонска
једноосовинска рањеничка кола нису била подесна за брдскопланинске терене јер су се лако превртала, док су дивизиј
ска двоосовинска рањеничка кола, набављена од СДЦК, била
превелика и нису могла да прате дивизијску војну колону.17
Једина светла тачка у евакуацији рањеника била су три са
нитетска воза која су, прешавши укупно 40.000 километара,
евакуисала више од 11.000 рањеника до позадинских болни
ца. У опремању ових возова санитетским и другим материја
лом у великој мери је учествовало и СДЦК.18
Први Балкански рат је завршен закључивањем миров
ног уговора у Лондону 30. маја 1913. године. Губици српске
војске су били око 5.000 погинулих, преко 18.000 рањених, и
преко 7.000 преминулих од рана и болести.19 Лондонски ми
ровни уговор није решио територијалне спорове између сила
победница, што је био узрок новог рата, који је почео 30. јуна
1913. године када је Бугарска покушала силом да реши споро
ве са Србијом и Грчком. Србији и Грчкој су се у рату против
Бугарске убрзо придружиле Црна Гора, Румунија и Турска.
Ратне операције у Другом балканском рату су обустављене
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. јула, а уговор о миру потписан је у Букурешту 10. августа
1913. године. Губици српске војске су били 9.000 погинулих,
око 5.000 преминулих, највише од колере, и 36.000 рањених.20
Током Другог балканског рата, поред проблема са ева
куацијом и збрињавањем рањеника, српски војни санитет и
СДЦК су се суочили са епидемијом колере. Епидемија коле
ре, која је постојала међу бугарским трупама још од новембра
1912. године, током Брегалничке битке, вођене од 30. јуна до
9. јула, захватила је и српску војску.
Још пре избијања Првог балканског рата, колера и ти
фус су захватили делове европске Турске. У току рата, на
бугарском делу фронта, дошло је до велике епидемије коле
ре међу турским војницима и цивилима. Када је почетком
новембра почела битка за Једрене, колера се проширила и
на бугарске трупе захвативши 30.000 војника.21 Од колере је
оболео и један део српских војника који су крајем новембра
1912. године упућени као помоћ бугарским трупама у опсади
Једрена, али је епидемија захватила српску војску тек током
Брегалничке битке.
За суочавање са епидемијама српски војни санитет је
кадровски био потпуно неспреман.22 Санитет није распола
гао потребним епидемиолошким средствима, специјализо
ваним болницама и возилима, тако да је епидемија напре
довала услед недостатака адекватне изолације заражених
војника и рањеника.23 У спречавању епидемије колере нису
примењене ни вакцине, које су раније искоришћене у грчкој
војсци.24 Коначни биланс епидемије колере у српској војсци
је био 15.000 оболелих и 5.000 преминулих.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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Српско друштво Црвеног крста одиграло је значајну
улогу у борби против колере током Балканских ратова. Још
крајем 1912. године, СДЦК је обезбедило 10 апарата за испи
тивање воде и 2 покретна дезинфекциона апарата. У 1913. го
дини, СДЦК је купило 10 Декерових барака са по 24 кревета
за потребе дезинфекције и тријажирања инфективних боле
сника, основало дезинфенкциони завод у Пироту и обезбе
дило долазак немачких и руских епидемиолога, што је пре
судно допринело заустављању епидемије.26
Као и у претходним ратовима, у Србију су и током
Балканских ратова, уз посредовање СДЦК, долазили лекари
из иностранства и мисије других друштава Црвеног крста.
Премда коначан број страних мисија, лекара и медицинског
особља није познат, процењује се да је једну трећину лека
ра финансирало СДЦК, једну трећину њихова национална
друштва, а да је трећина дошла о сопственом трошку. Током
1913. године у Србији је радила 21 мисија Црвеног крста из
Белгије, Велике Британије, Данске, Норвешке, Русије, САД,
Холандије, Швајцарске и Шведске, са укупно 85 лекара.27

4. Први светски рат (1914-1918)
Напад Аустро-Угарске и почетак Првог светског рата
30. јула 1914. године, српска војска је дочекала исцрпљена
Балканским ратовима. На почетку рата, српска оперативна
војска је имала око 500.000 војника.28 Српски војни санитет
је ушао у рат са скромним људским ресурсима (409 лекара,
190 апотекара и 90 ветеринара) и болничким капацитетом од
само 50.000 кревета, што није било довољно за потребе то
лике војске.29
Непосредно пред почетак рата у јулу 1914. године упра
ва и главни магацин СДЦК су премештени из Београда у
Ниш, одакле је организована помоћ војном санитету. У пр
вим месецима рата, деловање СДЦК је обухватило: 1) снаб
девање постојећих болница санитетским материјалом; 2)
26
27
28
29

Бранислав Поповић, op.cit, стр. 61.
Миле Игњатовић, op.cit, стр. 19.
Бранислав Поповић, op.cit, стр. 64.
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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оснивање и одржавање резервних болница; 3) опремање свих
седам санитетских возова; и 4) збрињавање неколико десети
на хиљада рањеника и болесника.30 СДЦК је располагало са
20.000 кревета што није било довољно за збрињавање рање
них и болесних, па је упућен апел за међународну помоћ. По
што МКЦК у августу није могао да помогне, СДЦК је упути
ло директне позиве друштвима Црвеног крста савезничких
и неутралних држава. На позив су се одазвала друштва из
Аргентине, Велике Британије, Грчке, Јапана, Русије, САД и
Француске, која су послала материјалну помоћ или мисије.31
Огроман број рањеника, као и њихов лош смештај у
првим месецима рата проузроковао је појаву инфективних
болести, као што су рекуренс и пегави тифус. Први случа
јеви тифуса забележени су већ у октобру, а права епидемија
се развила након Колубарске битке у децембру 1914. године.
Непосредно пре Првог светског рата пегавог тифуса у Србији
није било, а сматра се да су га донели заробљени војници из
делова Аустро-Угарске, где је тифус био ендемски присутан.
Хигијенско-епидемиолошке прилике у Србији после Колу
барске битке су биле веома тешке: 1) потпуна исцрпљеност
војника и лоша исхрана; 2) преко 50.000 рањених или боле
сних у већ пренатрпаним болницама; 3) око 60.000 заробље
ника (од тога око 3.000 заражених болесника); 4) заједно су
евакуисани заробљеници, војници и цивили, здрави и бо
лесни; и 5) лоша лична и колективна хигијена. У ваљевској
болници је дошло до „пренатрпавања рањеника“ услед не
могућности евакуације пругом Ваљево-Младеновац, а дру
гих превозних средстава није било. Евакуацијом рањеника у
друге болнице епидемија тифуса се ширила услед непреста
ног контакта са зараженим рањеницима.32
Највећа заразна болница је била нишка војна болница
у којој је од тифуса умирало по 40 болесника дневно. Борбом
против епидемије тифуса управљао је међународни одбор за
сузбијање инфективних болести основан у Нишу, састављен
од представника српског војног санитета и страних мисија
које су посредством СДЦК дошле у Србију. У циљу зауста
30 Друштво Црвеног крста Краљевине Југославије, op.cit., стр. 105.
31 Српско друштво Црвеног крста, Извештај за 1912-1920, Штампарија и
Литографија Саве Раденковић и Брата, Београд, 1922, стр. 624-625.
32 Јелена Јовановић-Симић, op.cit.
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вљања епидемије почетком 1915. године предузета су два
кључна корака: 1) заустављен је целокупни саобраћај у Ср
бији у циљу спречавања даљег мешања болесних и здравих;
и 2) спроведена је масовна дезинфекција и депедикулација
људи, одеће, постељине и свих простора у којима су борави
ли болесници. У исто време француски стручњаци за инфек
тивне болести су вакцинисали становништво против тифуса
и колере. Епидемија тифуса савладана је у мају 1915. годи
не. Премда потпуних података о броју оболелих и умрлих од
тифуса нема, према проценама тадашњег начелника војног
санитета др Симе Карановића, у војсци је умрло око 35.000
војника, док се број умрлих у народу кретао око 150.000. По
ређења ради, у Церској бици је погинуло око 3.000, а у Колу
барској бици око 22.000 српских војника.33
Пред почетак друге офанзиве против Србије, СДЦК је
11. септембра 1915. године морало да започне евакуацију ма
гацина и благајне из Ниша у Крушевац како не би пали у
руке непријатеља, пошто се очекивао и напад из Бугарске.
У Крушевцу се у октобру 1915. године управа СДЦК поде
лила на два дела. Први, на челу са др Марком Леком, остао
је у Србији у покушају да настави рад СДЦК, рачунајући на
заштиту коју је Женевска конвенција из 1906. године пружа
ла националним друштвима Црвеног крста. Други део сe са
војском повлачио из Србије преко Црне Горе и Албаније.34
При повлачењу, због болести, фактички председник СДЦК
др Војислав Суботић је остао у Патријаршији у Пећи.35 Ту се
догодио још један случај, јединствен у дотадашњој истори
ји Црвеног крста – председник једног националног друштва
Црвеног крста, др Суботић, постао је ратни заробљеник, по
што су га тако третирале аустроугарске трупе.36
Рад чланова СДЦК у аустроугарској окупационој зони
био је веома тежак, будући да окупатор није дозволио само
стални рад СДЦК и да је присвојио његову имовину. Премда
су чланови главног одбора СДЦК у априлу 1916. године 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.

210

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

стр. 201-217

жили да окупациони гувернман омогући аутономију СДЦК
у складу са Женевском конвенцијом, то није учињено. На
против, гувернман је у свом одговору од 1. маја 1916. године
истакао: 1) да ће се „бивше СДЦК до законског регулисања
прилика“ звати Друштво Црвеног крижа у Генерал-гуверн
ману Србије; 2) да ће целокупан санитетски материјал СДЦК
бити под управом санитетског одељења гувернмана у Срби
ји; 3) да ће се писмени саобраћај друштва обављати искљу
чиво на немачком језику и преко окупационе управе. Многи
чланови управе СДЦК су стављени под полицијски надзор, а
од 10. октобра 1916. године друштво је било потчињено Цр
веном крсту у Бечу.37
У бугарској окупационој зони, стање је било још теже.
Непосредно пре напуштања Ниша у септембру 1915. године,
др Суботић је оставио писмо бугарском Црвеном крсту у ко
јем је затражио поштовање принципа Женевске конвенције
и заштиту имовине и права кадрова СДЦК. У писму је на
значено и да се магацин СДЦК ставља на располагање како
за српске, тако и за бугарске рањенике и болеснике. Упркос
томе, бугарско друштво Црвеног крста је целокупан санитет
ски и болнички прибор из магацина СДЦК пренело у своје
магацине у Бугарској, док је архива СДЦК у великој мери
оштећена.38 Рад СДЦК у бугарској окупационој зони је био
забрањен, а председници одбора у Скопљу (митрополит Ви
ћентије), Алексинцу (прота Аврам Миловановић), Књажевцу
(прота Лазар Петровић) и Лесковцу (прота Комненовић) су
убијени.39
Други део СДЦК, након повлачења из Србије преко Цр
не Горе и Албаније, деловао је у избеглиштву – у Женеви
од марта, и на Крфу од маја 1916. године. Рад СДЦК у избе
глиштву је био усмерен у три правца: 1) добијање призна
ња од непријатељских држава; 2) успостављање комуника
ције са отаџбином, и слање помоћи становништву; и 3) сла
ње помоћи за готово 200.000 српских ратних заробљеника
и интернираних цивила у логорима непријатељских држава.
Чланови управе СДЦК, Јеврем Жујовић и Ђорђе Радојловић,
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 Женеви у марту 1916. године уз подршку МКЦК осно
вали Извештајни биро СДЦК у циљу прикупљања података
о српским заробљеницима и слања помоћи становништву у
окупираној отаџбини.40 Са друге стране, део главног одбора
СДЦК, предвођен др Борисављевићем, отпочео је свој рад на
Крфу 1. маја 1916. године.41
Након започињања рада у избеглиштву СДЦК је насто
јало да обезбеди признање националних друштава Црвеног
крста у непријатељским државама како би могло да добије
спискове заробљеника и организује слање помоћи у складу
са тадашњим ратним правом. Бугарски црвени крст није при
знавао СДЦК и одбијао је да даје информације са образложе
њем да не даје информације о становницима „бивше Србије“
који су постали бугарски поданици према којима се посту
па у складу са бугарским законима. Аустријски Црвени крст
је одбијање образложио тиме да Црвени крст у Србији има
седиште у Београду и да тамо ради „под заштитом Царскокраљевског гувернмана“. Тек након више уложених протеста
Извештајног бироа и интервенције МКЦК, друштва Црвеног
крста из Аустрије и Бугарске су пристала да воде преписку са
СДЦК, али само посредством МКЦК. Тек у октобру и новем
бру 1917. године, бугарско и аустријско друштво су признали
рад СДЦК, мада је до самог краја рата било великих тешкоћа
да се од тих друштава добију информације о стању српских
заробљених војника и интернираних цивила.42
Огранак СДЦК на Крфу је своју делатност усмерио на
прикупљање прилога у новцу, одећи, болничком и санитет
ском материјалу и лековима, како за српске војнике на Со
лунском фронту и лечењу у Француској и Северној Африци,
тако и за становништво у Србији, заробљене и интерниране.
За потребе прикупљања помоћи СДЦК је организовао посеб
не одборе у савезничким и неутралним државама, пре свега
у Великој Британији, Италији, Јапану, Француској и САД.43
Извештајни биро у Женеви своју делатност је усмерио
на три поља: 1) слање новца и пошиљки за становништво у
Србији; 2) прикупљање и дистрибуција помоћи из иностран
40
41
42
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Ibid, стр. 698-701.
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Ibid, стр. 688-691.
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ства; и 3) посредовање у слању државне помоћи заробље
ним и интернираним српским војницима и цивилима. Сла
ње новца у Србију, СДЦК је организовао преко бечке банке
Банкферајн, која је имала експозитуру у Београду. Од маја
1916. до октобра 1917. године, српска Влада са Крфа је преко
Извештајног бироа СДЦК послала новчана средства на име
чиновничких плата и пензија, удовичких пензија и помоћи
грађанима у износу од 10,5 милиона швајцарских и 8,5 мили
она француских франака.44 У току рада Извештајног бироа,
од пријатељских организација и појединаца је прикупљено
и становништву Србије дистрибуирано неколико милиона
франака помоћи.45 Упоредо са настојањем да обезбеди при
знање од непријатељских држава, Извештајни биро је преко
посебног комитета из Берна и холандског посланства у Со
фији организовао слање помоћи за око 200.000 српских рат
них заробљеника и интернираних цивила у непријатељским
државама. За време посредовања Извештајног бироа, од ок
тобра 1916. до септембра 1917. године, послато је преко 2 ми
лиона франака помоћи.46
Све време рада у избеглиштву, посебно у периoду пре
добијања признања од бугарског и аустријског Црвеног кр
ста, СДЦК је одржавало везу са својим члановима у Србији.
Чланови СДЦК из одбора у Београду, Шапцу, Крагујевцу и
Крушевцу, упркос надзору окупатора, успевали су да доста
ве информације Информационом бироу у Женеви. Приватна
писма чланова, огласи у новинама и преписка посредством
дипломатских мисија неутралних држава су више од годину
дана били једини извори информација из окупиране Србије.
Ови одбори су такође чинили главну мрежу за дистрибуци
ју помоћи СДЦК у окупираној Србији.47 На тај начин, према
речима др Ђорђевића „Црвени крст је био једина српска ин
ституција у окупираној Србији“.48
Рад СДЦК у периоду од окупације до ослобођења Срби
је сумиран је на крају извештаја са последње седнице управе,
која је одржана 25. децембра 1921. године. На крају извештаја
44
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је писало: „Историја не познаје ничега сличнога ономе што
се десило Српском црвеном крсту 1915-1918. године. Он је
био не само роб, већ и изгнаник. И као роб и као изгнаник,
Српски црвени крст није изгубио присуство духа, већ је ра
дио у корист и на добро српске војске и српског народа, био је
и остао увек доследан човекољубљу и свима прописима Же
невске конвенције.“49

Зак ључак
Заједно са српском војском, делујући у шест ратова у
периоду од 1876. до 1918. године, СДЦК је учествовало у бор
би за национално ослобођење и изградњу модерне српске др
жаве. Деловање СДЦК је обухватало две групе активности.
Прва је подразумевала непосредно ангажовање СДЦК у пру
жању кадровске и материјалне помоћи војном санитету. У
српско-турском рату 1876. године, који је избио само четири
месеца након оснивања СДЦК, потпуни колапс војног сани
тета је избегнут управо деловањем СДЦК. Ни у касније вође
ним ратовима, војни санитет није могао да функционише без
обилне помоћи СДЦК, посебно током борбе са епидемијом
колере 1913. године. Друга група активности је обухватала
посредовање код МКЦК ради доласка мисија националних
друштава Црвеног крста из других држава у Србију.
Посебно значајан, али уједно и најтежи, период делова
ња СДЦК је био Први светски рат, како због дужине трајања
рата, тако и због размера страдања са којима је српски народ
био суочен. У првој ратној години, СДЦК је допринело збри
њавању неколико десетина хиљада рањеника и зауставља
њу епидемије тифуса, која је однела готово 200.000 живота.
Током окупације Србије од 1915. до 1918. године, делујући
у избеглиштву СДЦК је настојало да слањем више десети
на милиона франака помоћи ублажи страдање преко 200.000
српских ратних заробљеника и интернираних цивила у ло
горима Аустро-Угарске, Бугарске и Немачке и становништва
окупиране Србије. Део СДЦК који је остао у Србији је био
суочен са забраном рада, пљачком имовине и убиствима чла
нова које је спроводио окупатор. И поред тога, СДЦК је ус
49 Друштво Црвеног крста Краљевине Југославије, op.cit., стр. 125.
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пело да функционише као једина српска институција у оку
пираној отаџбини, дистрибуирајући помоћ становништву и
служећи дуже од годину дана као једини извор информација
о положају становништва под окупацијом.
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Adrijana Grmusa
SERBIAN RED CROSS SOCIETY IN SERBIA’S
LIBER ATION WARS FROM 1876 UNTIL 1918
Resume
In the paper the author presented the contribution of the
Serbian Red Cross Society (SRCS) to the struggle for national
liberation and the building of the modern Serbian state during
the liberation wars in the period 1876-1918. In its 42 years of exi
stence, the SRCS continuously supported the ill-prepared Serbian
military ambulance in six wars. The work of the SRCS in Serbia’s
liberation wars was predominantly marked by the two groups of
activities – direct involvement in providing personnel and mate
rial assistance to the military ambulance and intercession with
the International Red Cross Movement (IRCM) to enable the ar
rival of the foreign Red Cross societies’ missions to Serbia. In
that manner, the losses of the Serbian army and civilians were
significantly alleviated.
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The direct involvement of the SRCS during the liberation
wars was indispensable and irreplaceable since the military am
bulance suffered from the chronic deficiency in both personnel
and medical supplies throughout the period of the liberation
wars. Apart from the need to provide for the wounded, the SRCS
had to face the epidemics during the Balkan wars and at the be
ginning of World War One. On the other hand, the significant help
of the foreign Red Cross societies was also ensured due to the
SRCS engagement.
The most difficult period for the SRCS was during the World
War One, because of its duration and the extent of the suffering
of Serbian soldiers and civilians. During the first year of the war
the SRCS took care of tens of thousands of wounded and provided
significant contribution in overcoming the typhus epidemic which
had taken almost 200.000 lives. During the occupation of Serbia
1915-1918 the SRCS worked in exile and helped in alleviating the
state of over 200.000 imprisoned Serbian soldiers and civilians in
the prisoner camps in the occupying countries and the population
in occupied Serbia. Part of the SRCS which remained in Serbia
was faced with prohibition of its work, looting of property and
murders of its members by the occupier. Still, it was functioning
as the only Serbian institution in the occupied country and the
only source of information about the occupied population. SRCS’
great effort positions it as one of the most important Serbian in
stitutions during the long period of the liberation wars.
Keywords: Serbian Red Cross Society, Red Cross in Serbia, In
ternational Red Cross Movement, Serbia’s Libera
tion Wars, Military Ambulance.
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ЗАД АРСКА РЕЗОЛ УЦИЈА
(У СПОМЕН СТО ДЕСЕТ ГОДИНА
ОД ЊЕНОГ ДОНОШЕЊА)
Сажетак
Рад има за циљ да покаже значај Задарске резолуције
(донете 16. и 17. октобра 1905 у истоименом граду), доне
те захваљујући истакнутим српским политичарима из Хр
ватске, Славоније и Далмације. У то време представљала је
крупан политички догађај у животу јужнословенских зема
ља које су биле у склопу Аустроугарске монархије. Њоме су
биле прихваћене одлуке претходно донешене Ријечке резолу
ције (донете 3. октобра 1905), у којој је истакнута жеља за
побољшање државно-правног положаја Хрватске те уједи
њење са Далмацијом, уз услов да се призна равноправност
српског са хрватским народом у свим сферама политичког и
културног живота тих покрајина. Такође, изражена је подр
шка мађарској опозицији око остварења државне самостал
ности уз исте услове које су донели хрватски политичари у
Ријеци. Главна одлика Задарске резолуције је у томе што је
првенствено говорила о српско-хрватској сарадњи, утеме
љујући тако политику “новог курса“ која је била у свом раз
витку на тим просторима, насупрот претходно поменутој
резолуцији у којој су у центру пажње били хрватско-мађар
ски односи и сарадња.
Због њеног либералног и демократског програма при
хватили су је готово сви напреднији српски и хрватски кру
гови тог доба. Зато ову српску резолуцију која је донешена у
*
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Донатовом граду можемо назвати прекретничким политич
ким актом у унутарполитичком погледу и највишим доме
том српско-хрватских односа пре стварања прве заједничке
државе тих народа. Ипак, због свог пројужнословенског ка
рактера изазвала је како одобравања тако и нападе у свим
важнијим српским и хрватским политичким круговима. У
ближој или даљој вези с поменутом резолуцијом уследили су
у свим овим земљама крупни политички догађаји који су на
кон Првог светског рата довели до Уједињења.
Кључне речи: Далмација, Задар, Срби, Хрвати, нови курс,
1905.
Октобра ове године навршава се сто десет година од
доношења две веома значајне резолуције у српско-хрватској
историји. Прва је Ријечка, коју су донели хрватски полити
чари 3. октобра 1905. године, а две недеље касније уследи
ла је и Задарска резолуција, документ донешен од стране
српских заступника из Хрватске, Славоније и Далмације,
16. и 17. октобра 1905. године у истоименом граду. Обе сто
је у ближој или даљој вези са политичким догађајима који
су уследили у свим јужнословенским земљама на прагу 20.
века. Ова два документа су од далекосежног значења, наро
чито ако се сагледа развој политичких прилика који је по
том и довео, крајем Првог светског рата, до ослобођења тих
простора од „austro-mađarskog gospodstva“.1 Такође, не само
на ширим просторима које су тада делили Срби и Хрвати,
него и у Далмацији, (тада аустријској покрајини) у којој је
се родио нови, модерни српско-хрватски договор, оличен у
поменутим резолуцијама, настале су повољније прилике по
Србе у Хрватској, а нарочито у Далмацији. Њихов културни,
просветни и привредни рад добија донекле слободније дело
вање, наравно колико су тада дозвољавале околности и при
лике строге аустријске власти. Ипак, с једне стране попушта
борбени притисак Хрвата, који се враћају јужнословенској
оријентацији, а с друге и сами Срби извлаче поуку из дота
дашње подвојене политичке борбе.2
1
2

Čulinović Ferdo, „Zadarska rezolucija“, Zbornik – Zadar (ur. J. Ravlić), Zagreb,
1964, str. 250.
Новоустановљеном политиком, српски политички и културни живот на При
морју ушао је у своју трећу фазу развоја и трајао је све до 1914. године чека
јући расплет и решење јужнословенског питања на Балкану. (Види: Војин Д.
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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
јужнословенско обележје својствено том добу3 већ га може
мо назвати и зрелом фазом српско-хрватских односа у којој
се дошло до политичког компромиса што је изродило нови
национални оптимизам и довело до ближег међусобног кул
турног повезивања. Југословенска (српско-хрватска) историј
ска наука сматрала га је са пуним правом као највећи домет
међусобних односа двају поменутих народа пре Уједињења.
Вера у политику помирења и усаглашавања заједнич
ких циљева оличених у политици „новог курса“, када се узме
период од готово три деценије међусобне нетрпељивости и
неуспелих покушаја слоге, остављала је доста простора за
резервисаност од стране како Срба тако и Хрвата у Далма
цији.4 Пре доношења поменутих резолуција чак се осећало
„политичко мртвило“, апатија за општу народну ствар, па се
тежиште тих политичких односа донекле било пребацило у
Хрватску и Славонију.5 Како би се остварио хрватско-срп

3

4

5

Калинић, Културни препород Срба у Северној Далмацији од 1848. до 1914.
године, Факултет политичких наука, Београд, 2014, докторска дисертација).
Догодило се тада у готово свим југословенским земљама неколико пресудно
важних догађаја, који су показали снажну тенденцију широких народних маса
за ослобођење од апсолутистичких режима било својих (Србија и Црна Гора),
било туђинских (Хрватска и Македонија) од страног утицаја и експлоатације
у привредном сектору. Истовремено сазревају тежње за зближавањем и са
радњом свих југословенских народа, које су после 1878. године биле замрле.
Година 1903. бележи у Хрватској јако политичко трвење на релацији Супи
ло–Трумбић–Смодлакине политике новог курса која је довела до зближавања
Срба и Хрвата (Dinko Foretić, „Godina 1903. – godina progresivnih pokreta kod
jugoslovenskih naroda“, Zadarska revija, br. 1–2, 1984, str. 121).
Неуспели покушај политичког српско-хрватског споразума познат као „За
дарски компромис“ десио се 1888. године у истоименом граду. Потекао је од
Бјелановића а за циљ је имао заједничко наступање на изборима. Срби би у
Северној Далмацији по том договору добили по једно загарантовано место у
Царевинском већу и земаљском одбору. Наиме, разлог је био што се изборни
котари за Далматински сабор и поменуто веће нису подударали па кандидат
Српске странке никако није могао проћи. Иако је био прихваћен од Бјелано
вићевог круга, од стране српских конзервативаца, клерикалаца и Бокеља, ни
је био прихваћен. Напокон, 1897. године, постигнут је политичким споразум
између народњака и Српске странке, али је смрт најчувенијег Ђевршчанина
и кандидата за Царевинско веће омела у даљем политичком раду (Kosta Milu
tinović, Vojvodina i Dalmacija 1760–1914, Prosveta, Novi Sad 1973, 340–344).
„Prenimo se“, Dubrovnik, br. 38, 25. 5. 1908.
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ски споразум на Приморју, било је неопходно да таква идеја
заживи и код сународника преко Велебита. Свакако, већа је
одговорност била код већинског народа Хрвата неголи код
мањинских Срба. Како су праваши крајем 19. и почетком 20.
века били изузетно јаки политички актери на далматинском
тлу, било је потребно да извесни политичари попут Задрани
на, уредника Narodnog lista, Јураја Бјанкинија и Сплићанина
др Јосипа Смодалке доживе политичку еволуцију и зрелост.6
Наравно, изузев дон Иве Продана, „трабанта д-ра Јозефа
Франка“, уредника задарске ултраклерикалне и проправа
шке Katoličke Dalmacije, који се са таквом политиком никада
није мирио.7 Ипак, треба имати у виду да су јаки противници
и даље били преостали конзервативни правашки заступни
ци у Далматинском сабору називајући се чистим правашима
окупљеним око дон Иве Продана. Попут франковаца у Хр
ватској и Славонији негирали су српску једнакост, сматрају
ћи Србе политичким Хрватима.8
Такође, не треба заборавити да je 1901. године на све
тлост дана изашло од стране православног далматинског
Епископа Никодима Милаша (Шибеник 1845–1915 Дубров
ник) чувено историјско дело Православна Далмација које је
додатно узбуркало већ одавно пробуђене клерикалне и на
ционалне духове у Далмацији. Овом својом књигом, Милаш
је имао за циљ да покаже православним Далматинцима про
шлост њихове вере у Далмацији. Наслов за ово дело еписко
пу Милашу је дао поменути орган римокатоличке цркве Ka
tolička Dalmacija. Под уредничком Продановом палицом по
менути лист је кроз штампу и брошуре које је издавао отво
6

7
8

За Смодлаку се може рећи да је био прави идеолог и протагониста политике
„новог курса“. Сматрао је да је српско-хрватску слогу могуће постићи ако
се измени хрватска политика која се темељила на тријализму. Сматрао је да
док год у Далмацији буде толико присталица тријализма колико их има, та се
слога неће моћи остварити. Тријалистичка идеја нарочито се развила од оку
пације БиХ (1878) и водила је у све већи раскорак хрватску и српску политику.
Ако се питање сједињења Далмације са банском Хрватском – размишљао је
Смодлака – „prenese iz okvira monarhije u krug naših zajedničkih (tj. hrvatskih i
srpskih – I. P, nacionalnih aspiracija“, те кад се Срби увере „da se hrvatska po
litika okrеnula protiv bečkog režima sloga će se nametnuti kao nešto što je sasvim
prirodno i neminovno“ (Josip Smodlaka, Izabrani spisi (ur. Rismondo Vladimir),
Split 1989, str. 44).
„Накнадни избори у Далмацији“, Србобран, бр. 102, 9 (22) 5. 1907.
Beroš Josip, „Zadarsko pitanje“, Zadarska revija, br. 5, 1966, str. 381.
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рено нападао православну веру, говорећи како су је туђинци
унели у Далмацију средином 19. века. Милаш је одговорио
историјски, хронолошким редом, истакавши значај свих бор
би и тешких искушења која су њихови преци морали да из
држе у одбрани и очувању вере својих отаца, наглашавајући
да своју веру морају да љубе и поштују и да је она једина
која води ка спасењу.9 Најзначајније историјско дело из пе
ра поменутог далматинског епископа похвалила је тадашња
српска штампа из остатка Монархије и Србије, а стизале су и
многе похвале од свештенства и народа у Далмацији.10
Поменута дешавања тих година која су се огледала у
оштрим националним и верским конфротирањима довољ
но нам говоре каква је клима владала у српско-хрватским
односима. Међутим, главни политички преокрет дешава се
међу истакнутим хрватским правашима Антом Трумбићем
(Сплит 1864–1937 Загреб), Франом Супилом (Цавтат 1870–
Лондон 1917), Јосипом Смодлаком (Имотски 1869–Сплит
1956) и др. Изузетан је пример последњег поменутог полити
чара који још 1903, напушта стару правашку политику, да би
након 1905. године основао Хрватску пучку напредну стран
ку са органом Pučka sloboda у граду испод Марјана.11 Нова
политичка снага убрзо је напредовала ширећи идеје српско–
хрватске слоге. Поред поменутих, извесну улогу одиграо је
и Дубровчанин, из Хрватске народне странке, др Перо Чин
грија (Дубровник 1837–Дубровник 1921). Са тако снажним
политичким фигурама, нови политички курс временом је до
бијао све више замаха и присталица. Јаке разлоге треба тра
9

Бурни догађаји из 1896. године у Далмацији, нарочито у Врлици, изазвали су
Милаша да у својој васкршњој посланици устане против унијаћења право
славних у Далмацији. Тако се задарски епископ све више почео интересовати
за историју православне вере на тим просторима. Пуне четири године, кад год
би имао слободног времена, бавио се овом тематиком. Скупљао је грађу у За
дарском, Дубровачком, Венецијанском и другим архивима. На темељу аутен
тичних писаних докумената, Милаш је изнео чврста уверења да је све оно што
је тада износила римокатоличка пропаганда плод њиховог верског фанатизма.
Изнео је аргументе да је православна вера била једина вера у Далмацији преко
900 година. У 10. веку тадашњи далматински епископи подлегали су утицају
романизма и од тада се православна вера од званичне претворила у гоњену ве
ру (Калинић Војин, Допринос Никодима Милаша културном препороду Срба
у Далмацији, Београд–Шибеник 2009, стр. 128).
10 Исто, стр. 128.
11 Пре тога лист се звао Sloboda.

223

Војин Д. Калинић

ЗАДАРСКА РЕЗОЛУЦИЈА

жити и у томе што су хрватски политичари били углавном
незадовољни односом Аустрије према Далмацији, посебно у
економским питањима, јер је као покрајина Далмација знат
но заостајала за другим хабзбуршким земљама. Такође, међу
њима је стално био присутан и страх од империјалне поли
тике суседне Италије према читавом Јадранском приморју.
С друге стране, Српска странка је доживела велики по
трес пролазећи у потоњим годинама кроз многе турбуленци
је. Исте године умро је њен харизматични вођа Саве Бјелано
вића (Ђеврске 1850–Задар 1897) године. Из политичко-кул
турног наслеђа последњег квартала 19. века према хрватским
странкама, а нарочито према правашима, код српских првака
владало је изразито неповерење, тако да се у неким тренуци
ма чинило да је створен непремостив јаз за постизање било
каквог значајнијег компромиса. Када је тло за српско-хрват
ско јединство сазрело у Хрватској и Славонији, снажно се
одразило и на браћу на Приморју. Стога је политичко вођство
Српске странке одлучило да у таквој ситуацији прихвати све
гласнији позив са друге стране како би свом народу доне
ли политичку, културну и сваку другу равноправност ради
светлије будућности. Тако се након дубровачких преговора
1903. године један од првих значајнијих покушаја заједничке
политике десио у Дрнишу. На том старом политичком боји
шту Срба и Хрвата у Северној Далмацији у августу исте го
дине изабрано је заједничко општинско веће.12
Најважнији корак српски политичари су учинили са
станком у Српској читаоници у Задру. У тада главном граду
аустријске покрајине Далмације, који је важио за културни и
политички центар Срба у Северној Далмацији тог доба, оку
пило се укупно двадесет и шест представника свих српских
странака са обе стране Велебита.13 Једногласно су изгласали
чувену Задарску резолуцију 16. и 17. октобра 1905. године,
која је уследила након претходне Ријечке резолуције, доне
те од стране хрватских политичара тринаест дана раније.14
12 Rene Lovrenčić, Geneza politike „novog kursa, Institut za hrvatsku povijest, Za
greb, 1972. str. 203.
13 Види: Војин Д. Калинић, Културни препород Срба у Северној Далмацији од
1848. до 1914. године, Факултет политичких наука, Београд, 2014, докторска
дисертација.
14 Ријечка резолуција је политички документ којег су донели истакнути хрват
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Састанком је председавао дубровчанин, др Антун Пуљези.15
Далматинске Србе представљали су чланови Управног одбо
ра Српске странке на Приморју. Међу њима посебно су се ис
тицали Задранин др Урош Десница, Книњанин Душан Ама
новић и Дрнишанин Тодор Миовић, док су са далматинског
југа, Дубровника и Боке, били: др Антун Пуљези, др Балдо
Гради, Ђуро Вукотић, др Лујо Маци. Два српска представ
ника са Царевинског већа у Бечу: др Радослав Квекић и Ан
дрија Вујатовић Шаров, Владимир Симић, Јосип Кулишић и
Крсто Ковачевић, као заступници на Далматинском сабору,
и Владимир Десница, начелник Обровачке општине.
Поред равноправности два народа, те залагања за сје
дињење са Хрватском и Славонијом, треба нагласити да су у
центру споразума била и културна питања. На првом месту
то је био назив народног језика, да се назива српским или хр
ватским. Затим, у школским установама да српско име буде
равноправно хрватском, као и српска и хрватска историја, те
да ученици уче оба писма, ћирилично и латинично. (ПРИ
ЛОГ 1)
– питање поштовања заставе, „да у оним опћинама гдје
су Хрвати и Срби заступани у опћинском вијећу, буду опћине
извјешавати не само заставу већине него заставу и мањине
вијећа, ако иста износи барем трећину укупног броја вијећ
ника“.16
ски политичари из Хрватске и Далмације 3. 10. 1905. године у истоименом
граду. Произашла је из политике „новог курса“ покренуте још 1903. године
која се темељила на српско-хрватском споразуму. Њоме се, поред проклама
ције савеза са мађарском опозицијом задати будући заједнички политички ци
љеви од који су најважнији: равноправност оба народа, борба за уједињење
Хрватске и Славоније са Далмацијом, супростављањем даљој германизацији,
и политици „продора на Исток“. Поменути циљеви што се требало постићи
зближавањем са Мађарима и Италијанима. Састављању резолуције највише
су потпомогли: Анте Трумбић, Франо Супило, Перо Чингрија, Јурај Бјанкини
и др. Прихватили су је све хрватске странке осим Чисте странке права и Хр
ватске пучке сељачке странке.
15 Из Хрватске су присуствовали следећи српски представници: као изаслани
ци средишњег одбора Српске народне Самосталне странке: адвокат др Бог
дан Медаковић, уредник, Светозар Прибићевић, свештеници Вељко Лукић
и Петар Крајновић, др Петар Бјелобрк, Васо Мугачевић. Затим изасланици
средишњег Одбора Српске народне радикалне странке: адвокати др Ђорђе
Красојевић, Жарко Миладиновић, Миливој Бабић, Јован Радивојевић Вачић
(„Задарски састанак“, Dubrovnik, br. 43, 22. 10. 1905).
16 „Записник састављен у уреду земаљског уреда у Задру, дана 14. новембра
1905“, Застава, бр. 266, 4. 12. 1905.
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– да се поштује писмо на којем је поднет поднесак не
ком делу власти и покрајина, било ћириличким или лати
ничним писмом, и да решења поднесака буду на оном писму
на којем су поднесени.17
Између осталог, важно је напоменути да се на задар
ском састанку први пут десило да су Срби са обе стране Ве
лебита дошли у директне политичке односе. Једногласним
одлукама су пристали на даљи заједнички рад са Хрватима
ради обостраног бољитка.18
На крају, изабран је и одбор који би са Хрватима на
правио споразум о заједничкој акцији: из Српске странке на
Приморју: А. Пуљези и У. Десница, од самосталаца: Б. Меда
ковић и С. Прибићевић, а од радикала Ђ. Красојевић и Ј. Р.
Влачић.
Одбор је одмах предао резолуцију др Пери Чингрији.
Истог дана одржали су и италијански посланици на Далма
тинском сабору седницу, после које су издали своје саопште
ње.19
Услед договора између хрватских и српских политича
ра на Далматинском сабору, Чингрија је прочитао на седни
ци од 14. новембра 1905. године записник у којем су су углав
ном све тачке потписаног споразума:
„Оба клуба стоје на становишту да су Срби и Хрва
ти један народ, да су једни према другима равноправни и да
особито данас, кад се у свијету, а посебице у овој монархији
појављују на видику судбоносни догађаји, који засјецају рав
но и у њихове животне и народне интересе, треба окупљати
народну снагу у народне редове, да их догађаји не затекну
неприправне ∕...∕.20
Такође, српски и хрватски клубови у Далматинском са
бору одлучили 14. новембра исте године „да ставе на чисто
она питања политичко-народна, која између Хрвата и Срба
17 Исто.
18 „Показало се у Задру, да међу свим Србима из Далмације и Србима опозици
онарима из Хрватске и Славоније нема разлике. Сви су зато, да се покуша
заједница са Хрватима, ако Хрвати признаду Србе“ („Српски састанак у За
дру“, Застава, бр. 239, 8. 10. 1905).
19 Лујо Бакотић, Срби у Далмацији од пада Млетачке Републике до Уједињења,
Прометеј, Београд, 2002,  стр. 138-139.
20 Исто, стр. 138-139.
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нијесу до сада била одређена или су јавном животу била по
водом неспоразумијевању или препирању“.21
У Сабору Хрватске и Славоније, Задарску резолуције
поздравио је у име потписника Ријечке резолуције правашки
посланик Аугуст Харамбашић. Том приликом дао је изјаву
солидарности у којој је између осталог рекао и следеће:
„ /.../ Као Хрват изјављујем овдје искрено и отворено
да сам био неизмјерно сретан када сам доживјео овај ко
рак наше честите, племените и витешке браће Срба да су
се са нама поставили раме уз раме у борби за бољу срећу и
љепшу будућност ове наше зајендичке отаџбине, коју су на
ши прадједови заједнички населили, коју су наши преци зајен
дичји бранили /.../ . Та нам резолуција доказује да ће андоћи
сретно и благословено вријеме да се више не дамо заводити
од туђинца звао се он Мађар или Нијемац, да с еборимо за
наше заједничко домаће огњиште, да се не кољемо за Босну
и Херцеговину него да раме уз раме заједничи порадимо за
срећу нашег народа хрватскога и српског имена и да јендоћ
као културни људи у народном погледу у 20. вијеку дођемо до
исправнога становишта, да се поносимо и једним и другим
народним именом, јер је и знаност и хисторија необориво
утврдила да на naшем југу сва наша племена: Хрвати, Срби,
Словенци и Бугари сачињавају један народ, јер говоре једним
језиком /.../“.22
Поред целокупне тадашње српско-хрватске јавности,
обе резолуције поздравили су својом резолуцијом српска и
хрватска прашка омладина.23 Управо ти млади студенти за
дојени Масариковим идејама по повратку у домовину умно
гоме су учинили да идеје из Ријеке и Задра заживе у животу
Далмације. Наиме, својим напредњачким деловањем у зна
чајној мери су успели да разводне тврдокорно праваштво и
остале факторе попут клерикалства и аустрофилства који су
били препрека бољим српско-хрватским односима на При
морју.24
21 „Записник састављен у уреду земаљског уреда у Задру, дана 14. новембра
1905“, Застава, бр. 266, 12.4. 1905.
22 Ferdo Čulinović, „Zadarska rezolucija“, у Zbornik – Zadar (ur. J. Ravlić), Matica
Hrvatska  Zagreb, 1964. стр. 268.
23 „Резолуција српске и хрватске омладине у Прагу“, Застава, бр. 224, 15. 9.
1905.
24 Mirko Ležaić, Jugoslovenski naprednjački pokret i njegov odjek u Sjevernoj Dal
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Ријечка и Задарска резолуција дочекане су у Далмацији
углавном с одобрењем (осим код франковаца и клерикалаца),
у банској Хрватској подељено (најоштрију опозииц ју поред
франковаца развила је Хрватска сељачка странка браће Ра
дића), док су у Војводини изазвале критику код радикала и
код либерала, мада на различите и по садржини и по форми.
Оно што је у Војводини, без обзира на странке, изазвало от
поре била је несрећна Трумбићева формулација о споразуму
између хрватског и угарског народа:
„Полазећи с тих претпоставки, хрватски заступ
ници сматрају да је њихова дужност борити се упоредо с
угарским народом за испуњење свих државних права и слобо
штина, у увјерењу да ће речена права и слобоштине бити од
користи хрватскому и угарскому народу, а тиме ће се удари
ти темељи трајному споразумљењу обају народа“.25
Пошто је овој изјави изгубљено из вида да су управо
неугарски народи међу којима су се налазили и Срби сачи
њавали већину у Угарској, оштро је реаговао и најутицајни
ји првак Српске радикалне странке, уредник новосадске За
ставе, Јаша Томић.
Томић није био задовољан ни једном од обе резолуци
је. Међутим, док је прву оштро критиковао, другу Задарску
резолуцију је хвалио уз велике резерве.
Михајло Полит Десанчић није био задовољан са садр
жином и неодређеним формулацијама Ријечке резолуције,
бринући се са великом резервом о њеном спровођење у дело
тако се исто није могао сложити ни са конкретно стилизова
ним одлукама Задарске резолуције. Ипак, признао да је по
тоња прилично одређенија од претходне. Главне примедбе је
изнео у листу Браник и сводила се на следеће:
„Српским одлукама, донесеним у Задру, има се много
шта приговорити ∕...∕ . По себи се разуме, да онај народ, који
тежи за својом слободом, да такав изазива симпатије. Али
није питање о таквим симпатијама, већ је у питању о одно
шају према данашњој мађарској коалицији и Кошутовцима.
Ваљда је чиста ствар за нас Србе и Хрвате да слобода, за
maciji (prvi dio 1897−1903), Šibenik1939.
25 Kosta Milutinović, Vojvodina i Dalmacija 1760 – 1914, Prosveta, Novi Sad 1973,
str. 359
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коју се боре Кошутовци, кош не условљава удела у тој слобо
ди за Србе и Хрвате? То је баш оно, што се Мађарима свагда
пребацивало и пребацује, да они хоће слободу за себе, а не и
за народе, који с њима стоје у савезној или државној зајед
ници  ∕...∕.26

Зак ључак
Као што смо претходно видели, Ријечка и Задарска ре
золуција представљале су крупне политичке догађаје у ју
жнословенским земљама тог доба. Српска резолуција која је
донета у Донатовом граду у државно-правном погледу изра
жава два основна становишта. Истиче се антидуа листички
став јер захтева ревизију државног система Аустроугарске
као и Ријечка резолуција. Из овог разлога су српски заступ
ници показали спремност за подршку мађарској коа лицији у
борби против дуа лизма. С друге стране не напушта се стано
виште Угарско-хрватске нагодбе уколико се тиче реинкопо
рације Далмације Хрватској и Славонији. Та два става нису
опречна него се међусобно надопуњују.27 Наиме, тада се сма
трало да би се реформом дуа листичког система Монархији
могли решити многи проблеми који су настали у српским и
хрватским земљама.
Ипак највећи значај оба политичка документа огледа се
у томе што су у доброј мери успели да смире заоштрене срп
ско-хрватске односе. Наиме, били су камен темељац и глав
не полуге наступајућој пројужнословенској политици „новог
курса“. У уској вези како са Ријечком тако и са Задарском
резолуцијом било је и оснивање српско-хрватске коа лиције
крајем 1905. године која је стајала на општим принципима
који су били донешени на поменутим састанцима. Иако је,
како смо претходно поменули имала доста противника ме
ђу политичким првацима оба народа, била је довољно јака
да опстане на политичком и културном тлу у наредним го
динама. Потоњим деловањем та коа лиција крчила је будући
заједнички југословенски пут. Стога је, без претеривања и
26 Исто, стр. 361.
27 Ferdo Čulinović, „Zadarska rezolucija“, у Zbornik – Zadar (ur. J. Ravlić), Matica
Hrvatska  Zagreb, 1964, str. 265.
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можемо назвати најважнијим политичким актом српско-хр
ватских односа пре Уједињења.
Прилог 1:
Тако су српски делегати у име своји странака 17. окто
бра 1905. године у просторијама Српске читаонице у Задру
донели следећу резолуцију:
„Тежња сваког народа да сам одлучује о свом бићу и о
својој судбини мора да изазове сваког, који сам гине за сло
бодом. А данашњу борбу мађарског народа поздрављамо тим
радосније, што је садашњи државни склоп, против кога је та
борба наперена, свом снагом спутавао и што данас спутава
развитак наше отаџбине хрватског и српског народа. Држав
на пак самосталност Угарске, која би тада живјела само сво
јим животом и располагала само својом снагом, доњела би
такве политичке прилике, у којима би мађарски народ био
упућен да у свом рођеном интересу потражи споразум с не
мађарским народима Угарске, да у њиховој снази угледа и
своју снагу, па да, заједно са њима, а у наслону на троједну
Краљевину Далмацију, Хрватску и Славонију, осигура усло
ве за своју народну будућност и безбједност.
Стога потписани српски заступници српских странака,
свјесни о замашености данашњег опћег политичког положаја
у монархији и узевши у обзир становиште заузето од хрват
ских заступника на ријечкој конференцији, изјављују да ће
подупријети данашњи покрет мађарског народа, којему би,
зајендички с Хрватима, и фактички потпору понудили, кад
би са стране мађарски коа лираних странака биле пружене
реа лне гаранције да ће с еоне заузети како би се, уз њихове
оправдане захтјеве испуниле и тежње Хравтске и Славоније
које иду за проширењем њеног државно – правног положа
ја, да јој се зајамчи што самосталнији политички, културни,
привредни и финанцијални опстанак и развитак.
Подједнако траже и радиће потписани заступници и
изасланици да се у Хрватској и Славонији створе демократ
ске установе, које би јој зајамчиле слободан уставан живот
и развитак, и уклониле данашње несносне парламентарне,
управне и друштвене одношаје.
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Стојећи на том становишту, очекује да ће мађарске ко
алиране странке, свој одношај према немађарским народима
у Угарској поставити на праведне основе, како би се овима
обезбједио народно-културни опстанак и развитак.
Што се тиче захтјева браће Хрвата за реинкопорацијом
Далмације Хравтској и Славонији, која је и позитивним зако
нима зајамчена, приправне су српске странке уложити и сво
ју снагу за остварење овог захтјева, ако се са хрватске стра
не уклони запрека, која је досад прјечила српској странци на
Приморју да с еза сједињење изјави, а то је да се са стране
Хрвата обавезно призна равноправност српског народа са хр
ватским.
Да би се пак с браћом Хрватима могли ставити у спо
разум ради заједничке акције, бира се одбор од три лица, са
три замјеника, који ће одлуку доставити извршном одбору
ријечке конференције, и с њиме ступити у преговоре у сми
слу ове одлуке.
Др Пуљези. А. Вујатовић Шаров, др Р. Квекић, Вуко
тић, Ј. Кулишић, Симић, др Ковачевић, др Десница, Тодор
Мијовић, др Гради, др Маци, Душан Амановић, Владимир
Десница, Б. Медаковић, др Васо Муачевић, Перо Краиновић,
Вељко Лукић, др Перо Белобрк, Светозар Прибићевић, др
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Vojin D.Kalinic
THE ZADAR RESOLUTION
Resume
In the beginning of the XXth century the Serbs and the Croats
living in Croat ia, Slavonia, and Dalmatia, which in that moment
were the part of the Austro-Hungarian Empire, found themselves
with great many difficulties and many unresolved questions. Alt
hough they were frequently in discordance, and with different po
ints of view on the solution of their national interests, both wan
ted more political freedom from Vienna. In these circumstances,
happens the political upheaval among the Croatian politicians as
they begin to understand the need of an accord with the Serbian
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politicians in order to create a better future. The most important
representatives of the Serbian parties from both regions Croatia
and Dalmatia met in Zadar (October 16/17, 1905) and adopted the
Zadar Resolution. This document was a very important political
decision for the south Slavic countries in the Austro-Hungarian
Empire territories. The Resolution accepted the decisions of the
previously adopted Rijeka Resolution (October 3, 1905) in which
the Croatia expressed its desire for improvement of its state-legal
status and its unification with the Dalmatia. One of the conditions
were make equal the right of the Serbs and the Croats, respect
the Serbian identity and history, name the language Serbian or
Croatian, free use of the cyrilic alphabet, respect for the national
flag. The Resolution also expressed the willingness to support the
Hungarian opposition in achieving an independent state under
the same conditions brought by the Croatian politicians in Rijeka.
While the Rijeka resolution was primarily focused on the Croa
tian-Hungarian relations, the Zadar Resolution was about Ser
bian-Croatian collaboration practiced in the politics of the “new
course” and the struggle for the national liberation and unifica
tion of the south Slavic countries. These ideas gave a Resolution
an important echo also in some foreign political circles.
This is why the Zadar Resolution adopted in Donat’s town
was a real milestone in the domestic policy. Because of its liberal
and democratic program it was accepted by all the progressive
Serbian and Croatian political circles. However, because of its
south-slavic character it provoked not only an approval but also
a disapproval of some political circles. The events which accom
panied the Resolution brought to the Unification after the World
War I.
Keywords: Dalmatia, Zadar, 1905, Serbs, Croats, „new course“.
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Крунислав Совтић*, Далибор Милетић**

НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ И МОНЕТАРИЗАМ
КАО ОСНОВА АНТИРАЗВОЈНЕ
ДЕФЛАТОРНЕ МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИК Е
Сажетак
У раду се пре осталог истражују данас доминантне
у свету концепције о улози новца и монетарних фактора у
процесу привредног раста, запослености и стабилности
привреде. Полазећи од става да "није битно порек ло новца
(примарна емисија, депозити банака, инострани новац), већ
његова употреба, усмеравање, контрола и ефекти које се по
стижу употребом новца", посебно се изучава активна улога
новца у привредном развоју. Посебно се изучава феномен и
контроверза у економској теорији да ли "експанзивна и раз
војно усмерена монетарна политика може бити ефикасна
у покретању производње и оживљавању економског раста,
без покретања инфлације. У том правцу изучавају се моне
таристичка концепција, реална или материјалистичка кон
цепција монетарне политике и варијанта реалног приступа.
Посебно се изучавају монетарни импулси и механизам
трансмисије монетарног деловања у привреди у концепту
активног новца. У томе је од посебног значаја реална и но
минална количина новца у привреди у вођењу монетарне по
литике.
Након теоријског дела у наставку рада се изучава
монетаризам, либерализам и њихов утицај на неразвијене
*
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привреде у свету, посебно под данас доминантном неолибе
ралном парадигмом (коју су прихватиле и ове државе). Овде
се истражује монетаризам, неокејнзијанизам (државни ин
тервенционизам) и неолиберлани систем, а посебно дефла
торна политика и редукција агрегатне тражње у склопу
политике "реструктурисања и стабилиазције националних
привреда, а тако и наше привреде.
Кључне речи: неолиберализам, монетаризам, стабилизаци
ја, дефицити, неликвидност, дефлација, тран
смисија, запосленост, инфлација, конкуренција.

1. Теоријске концепције
о улози монетарних фактора у привреди
1) Активна улога новца у привредном развоју
Није битно порек ло новца, битна је његова употреба
и ефекти који се постижу употребом новца
Ренесанса новца у модерним привредама, и све већа
улога новчаног фактора у регулисању укупних привредних
токова указују на чињеницу да је стварно дошло до „великог
заокрета”. Од некадашње „неутралности” новца у привреди
из класичне економије, практично, није остало ништа. Клат
но у третирању значаја и деловања новца се привремено по
мерило на супротну страну - преко придавања доминантног
значаја улози новца у привреди. Тржиште новца и тржиште
капитала, бројни процеси трансформације једних у друге об
лике новца и новчане имовине, већа улога монетарне контро
ле и инструмената монетарне регулације ишли су у прилог
таквом систему. Ово посебно у условима експлозивног и не
контролисаног ширења новчаних (финансијских) деривата,
за шта је везана и нова финансијска криза.
Међутим, сложени механизам савремених привреда,
расподела и прерасподела дохотка, све сложеније делова
ње реа лних фактора развоја, као и улога савремене државе
с бројним инструментима фискалне политике истовремено,
указују и на све већи значај фискалног сектора у регулиса
њу економских процеса. Истовремено већи значај екстерне
компоненте у економском развоју (отворене економије)
координације макроекономске политике на међудржавном
238

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

стр. 237-269

нивоу, специфични токови капитала и новца, деловање међу
народних монетарних и финансијских институција у модело
вању макроекономских политика појединих земаља, указују
да је неопходна потпуна координација монетарне, фискалне
и платнобилансне политике и регулације. Стратегија моне
тарне и фискалне политике мора да уважава све наведене
факторе и механизме узајамног деловања. Иначе, парцијално
вођена, усмерена на појединачне циљеве развоја које треба да
оствари, најчешће остаје потпуно неефикасна, односно кон
траиндикована.1
Посебно сложена питања, која се редовно постављају у
модерним привредама, су монетарна и фискална деловања у
привреди и платнобилансна неравнотежа, али и буџетски де
фицити, финансијска криза државе и дефицитарно финанси
рање развоја (посебно у неразвијеним привредама оскудним
капиталом и слабо монетизованим економијама - без разви
јеног тржишта новца и тржишта капитала, како у погледу
институција тако и у погледу инструмената, али и традиције,
културе, квалитета државних институција и др.). Бројна су
питања која су морала да се поставе у погледу савременог
монетаризма, неолиберализма (често третираног као нео
конзерватизам), све развијенијег „скривеног” државног ин
тервенционизма у савременим привредама које карактерише
истовремена појава криза (или рецесије), незапосленост и ви
сока инфлација. Стога, монетарна и фискална политика данас
добијају посебну улогу да реше „нерешиви проблем” исто
временог постизања довољне стабилности привреде (ефика
сну антиинфлациону политику) и остваривање довољно ви
соке стопе економског раста, уз толерантну неравнотежу у
платном билансу. Све то треба остварити, истовремено, јер је
постало јасно да је на сцени кризе кејнзијанске политике ре
гулисања тражње, уз све оштрију критику ортодоксног кеј
нзијанства у политици стабилизације приведе. Монетаризам
се, истовремено, као нова филозофија, уз све веће захтеве за
либерализацијом свих токова у економији (готово до ауто
матизма тржишта типа класичне економије), уз одговарају
ће моделе стабилизације и развоја, нуди свим развијеним и
1

Видети студију др Слободана Комазеца: Монетарна стратегија и политика, Чигоја,
Београд, 2002. (посебно део: ,,Стратегија монетарне политике“, стр. 96-126).
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неразвијеним привредама у свету. Мада је јасно да се такви
модели не могу једноставно и некритички пресађивати из
једне високоразвијене привреде на слабо развијене привреде
тај концепт и модел се упорно „натурају” привредама у раз
воју. Бројне уочене слабости, потпуно супротни ефекти од
очекиваних, довољан су доказ и опомена за све економије да,
на бази теоријских достигнућа у свету, граде себи иманентан
модел стабилизације и економског раста.
Када се држава преко макроекономске политике од
лучи за истовремено остваривање стабилног курса валуте,
стабилност цена, раст производње, извоза, стандарда ста
новништва - мора се поставити питање: да ли је то могуће
остварити истовремено? Ово посебно из разлога што је та
ква политика редовно праћена рестриктивном монетарном
политиком (која треба да допринесе стабилизацији цена и
курса). „Новчана маса ће се одржавати на достигнутом ни
воу до постизања стабилности цена, а усклађиваће се с реа л
ним растом бруто домаћег производа”2. Примарна емисија ће
се кретати искључиво на основу куповине девиза од стране
централне банке и кредитирањем девизних потраживања по
основу извоза роба и услуга (уз обавезу да се девизни прилив
продаје централној банци. Каква се тада води монетарна по
литика? То су ствари наше централне банке. Каква је улога
домаћег новца у покретању привредног раста и осигурања
довољне ликвидности привреде?
Да ли је монетарна политика усмерена на стабилизаци
ју цена и девизног курса, рестриктивно вођена, у стању да бу
де довољно подстицајна на производњу и привредни раст? Да
ли је привреда довољно монетизована и да ли располаже соп
ственим капиталом, да ли је ликвидна и да ли има могућност
алтернативних улагања новца и капитала, колико је зависна
од кредита банака, а банке од централне банке, како делује
новац и кредит у привредним токовима, да ли су финансиј
ски и монетарни токови под контролом, шта је са деловањем
каматне стопе, какав је механизам трансмисије монетарног
деловања у привреди и сл. Све су то питања на која се прет
ходно морају знати одговори, када се креатори економске по
2

Комазец, С.: Монетарни импулси развоју, сопств. издање, Београд, 2014, стр. 24.
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литике одлуче на дугорочно вођење рестриктивне монетарне
политике у циљу стабилизације курса и цена. Коначно, на
какву подршку и координацију оваква политика може рачу
нати код фискалне политике, политике расподеле, девизне и
спољнотрговинске политике, политике формирања штедње
и инвестиција и сл. Координација и синхронизација ових де
лова макроекономске политике у остваривању економског
раста и стабилизације привреде, што је и основа ефикасне
монетарне политике.
Да ли, насупрот томе, експанзивна и развојно оријенти
сана монетарна политика може бити ефикасна у покретању
производње и оживљавању економског раста, али без покре
тања инфлације? Да ли је и под којим претпоставкама мо
гуће водити офанзивну и развојно оријентисану монетарну
политику, без инфлаторних удара? Све су то питања на која
тражимо одговор у нашим истраживањима.
Покушали смо да све наведене (и друге) феномене ис
тражимо и да осветлимо ову, иначе, врло сложену и по број
ним деловањима познату проблематику.

2) Монетарни фактори
у процесу привредног развоја
Новац је не само сложен и врло хетероген савремени
феномен (са бројним облицима) већ и врло значајан фактор
нормалног одвијања процеса репродукције. Под новцем и
монетарним факторима треба подразумевати пре свега, ко
личину новца и кредита у привреди,3 без обзира у којем се
облику тренутно она налазила, као и инструменте непосред
ног монетарног регулисања и механизме преношења (тран
смисије) њиховог деловања у привреди. Основно питање
које се намеће у монетарној теорији и политици јесте какав
је однос и међусобно деловање монетарних и немонетарних
(реа лних) фактора репродукције? Да ли монетарни фактори
постају иницијални фактори одређених промена у привре
ди, и какав је карактер тих промена, односно, да ли су реа л
ни фактори примарног значаја и да ли се монетарни фактори
прилагођавају тим реа лним кретањима у привреди? Прави
3

Кредит је извор савременог новца, што многи стално истичу када наводе да је савре
мени новац у ствари кредитни новац.
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одговор на то питање је од основног значаја за вођење моне
тарно-кредитне политике.4 Но, у погледу овог питања данас
постоје три основне концепције:
1) Монетаристичка концепција, према којој монетарни
фактори имају доминантно деловање у опредељивању токо
ва репродукције (производња, цене, запосленост, стабилност,
платно-билансна равнотежа, коришћење капацитета и др).
2) Реа лна или материјалистичка концепција, према ко
јој пресудно деловање на токове репродукције имају реа лни
фактори (инвестиције, потрошња и расподела, производња,
ниво дохотка и др.), док су монетарни фактори неутралног
карактера и немају никакав утицај на токове репродукције.
3) Варијанта реа листичког приступа у први план исти
че примарну улогу реа лних фактора, али признаје и поврат
но деловање новчаног фактора. Ова теорија, данас, углавном,
доминира у монетарној теорији.5
Према првој концепцији монетарни фактори, а тиме и
монетарна политика, имају одлучујуће деловање на све то
кове репродукције. Да ли ће привредни раст бити бржи или
спорији, да ли ће економска политика успети да очува већу
или мању стабилност привреде у основи зависи од успеха ко
јим је у стању да себи подреди монетарни фактор, да „упра
вља” новцем у привреди. То значи, заправо, да ли је у стању
да проводи више мање успешно монетарно-кредитну поли
тику. Циклично кретање коњунктуре ова концепција обја
шњава деловањем новчаног фактора. Либерална кредитна
политика и експанзија новца доводе редовно до бржег развоја
привреде и узлазне фазе циклуса.6 Насупрот томе, контрак
тивно-кредитна политика сигурно води депресији и високој
незапослености рада и капацитета. Исто тако, кретање цена,
односно инфлациони поремећај ова концепција искључиво
веже за претерану емисију новца (експанзивну монетарнокредитну политику), пад цена за рестриктивну монетарну
политику. Тиме је овај правац непосредно последица кванти
4
5
6

Монетарна политика је свесно регулисање новца у привреди од стране банкарског
система – на челу с централном банком.
Perry Anderson: „Историја и поуке неолиберализма“, Економика, Београд, бр. 4, 2004,
стр. 191.
М. Бабић: Макроекономија, изд. МАТЕ, Загреб, 2010, стр. 298 и 289, и др С. Комазец:
Макроекономија, Институт БК, Београд, 1998, стр. 482.
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тативне теорије новца. Мада је ова концепција знатно шира
од квантитативне која углавном промене цена посматра као
искључиву последицу деловања монетарног фактора. Доду
ше, и данас се емпиријски може доказати уска повезаност у
кретању репродукције и новчаног оптицаја, при чему високој
коњунктури одговара раст цена и раст масе новца и креди
та у привреди, као што у фази рецесије и пада националног
дохотка и запослености готово редовно имамо појаву пада
ња масе новца и кредита у привреди (мада више и не дола
зи до снижења цена). Међутим, ова концепција, полазећи од
површних посматрања, није у стању да сагледа: да промене
циклуса и заокрет коњунктуре потичу од реа лних фактора
репродукције, те да монетарни фактори само прате токове
кретања, прилагођавајући се насталим променама.7
Друга, реа лна концепција, видели смо, полази од става
да су реа лни токови репродукције од примарног значаја, док
су монетарни фактори секундарног. То су фактори који се са
мо прилагођавају променама реа лних фактора репродукције,
омогућавајући њихов нормалан ток („да од стране новчаног
фактора не би дошло до сметњи у нормалним токовима ре
продукције”). Према овој концепцији, реа лни фактори дово
де до цикличног кретања привреде, до заокрета коњунктуре,
док се монетарни фактори само прилагођавају тим, већ на
сталим, променама. Високу фазу коњуктурног циклуса пра
ти раст новца и кредита у привреди, док фазу рецесије или
кризе прати оскудица новца и рестрикција кредита. Исто та
ко повећање нивоа цена повлачи за собом раст масе новца у
оптицају, као што и њихово снижење доводи до смањења по
требне количине прометних знакова за обављање смањеног
робног промета.8
Будући да је очито, да у савременим привредама мо
нетарни фактори немају пасивну улогу, односно само уло
гу посредника у репродукцији, већ да су и значајан активан
фактор, а често и иницијални фактор одређених промена у
репродукцији, то се ова реа лна концепција на крају „кори
гује”, претварајући се у знатно реа листичну трећу варијанту.
7
8

К. Маркс: Капитал, I том, Култура, Београд, 1947, стр. 529.
Управљање монетарном макроекономијом и равнотежа у макроекономији (у књизи
др Слободан Комазец: Монетарна стратегија, стр. 168, 169).
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Трећа варијанта о улози монетарних фактора у при
вреди, видели смо и даље истиче примарну улогу реа лних
фактора, али признаје и активну улогу монетарних фактора
у свим токовима репродукције. Монетарна кретања, према
великом броју ових аутора, не само да се прилагођавају мате
ријалним кретањима, већ постају и самосталан активан фак
тор којим се може свесно деловати на токове привреде. Према
овој концепцији, банкарски систем ће кроз одговарајућу мо
нетарну политику ставити на располагање привреди оноли
ко новца и кредита, колико то захтева дати ниво производње
и робног промета, уз дати ниво цена (друштвени производ
по текућим ценама као индикатор „нормалног” снабдевања
репродукције новцем). Ова варијанта је данас доминантна у
теорији и политици, што је уско везано за развој кредитног
(депозитног) новца, манипулисаног новца и све развијенијем
државном интервенционизму, при чему држава остварење
одређених циљева економске политике (развојних, социјал
них, структурних и других) користи новац и новчану поли
тику централне банке (која јој је и даље у рукама). Све већи
буџетски дефицит, повезање са све већим јавним расходима
(инвестиционог, трансферног, чисто војног деловања у при
вреди, изван његових нормалних функција промета и плаћа
ња.
То значи да данас постоји дијалектичко јединство ре
алних и монетарних фактора у репродукцији, па у једном
моменту могу имати примат први, у другом други фактори,
мада у основном односу треба истакнути примарну улогу ре
алних фактора репродукције. Овим смо добили одговор на
питање вођења и ефикасности монетарне политике (о чему
касније шире расправљамо), да јој се не би, што се често чи
ни, стављали у задатак и такви циљеви у развоју, које она
објективно не може остварити. Због тога се често истиче - да
за успешно спровођење монетарно-кредитне политике, тре
ба паралелно спроводити и други комплекс мера на подруч
ју стабилизације као: фискалну, спољнотрговинску, девизну,
политику доходака и цена, политику штедње и инвестиција,
да бисмо добили задовољавајући резултат на подручју поли
тике новца и кредита.9 Могућност деловања новца и кредита
9

Довољна количина новца јесте потребан, али не довољан услов за економску експан
зију (Alvin Hansen: Monetary Theory and Fiscal Policy, New York, 1949, стр. 198).
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у репродукцији шире је објашњена у делу где се објашњава
значај и улога банкарског кредита у савременој привреди.10
Новац је, видели смо, не само доста хетероген механи
зам у модерној привреди, већ и изванредно ефикасан фактор у
процесу стабилизације (или дестабилизације) привреде, али и
омогућавања токова репродукције у целини.
Модерна монетарна теорија настоји, пре свега, да на
ђе одговор на питање трансмисионог механизма у деловању
основних монетарних варијабли на процесе репродукције.
Другим речима, како и којом брзином могу инструменти
монетарне политике деловати на основне привредне макроагрегате, као што су: бруто домаћи производ, ц цене, запо
сленост, коњунктура, буџетска потрошња, увозно-извозни
комплекс платни биланс, ликвидност репродукције и др.11

2. Монетарни импулси и трансмисиони
механизам монетарне политике
Новац и монетарне мере, сигурно је, делују на економ
ску активност. Међутим, што се тиче природе и механизма
трансмисије овог деловања схватања се у самој основи много
разликују. Једно схватање је кејнзијанска концепција (у чијој
основи су односи приходи-расходи) и механизам камате као
главна веза између новца и економске активности, односно
динамике и понашања основних агрегата (инвестиција, за
послености, дохотка и др.). Друго схватање одбацује поделу
економске теорије на анализу националног дохотка (макрое
кономија) и на теорију цена (микроекономија). Према овој те
орији, производња и запосленост се објашњавају одговарају
ћим променама релативних односа и променама цена. Ово би
се могло сматрати средњим схватањем. И коначно, на сасвим
другом полу, налази се позната неоквантитативна концепци
ја с познатим елементима.
Представници квантитативне теорије, у свим варијан
тама у којима се она појављује, посматрају варијације коли
чине новца у односу према националном дохотку као страте
шку категорију стабилности и економског раста.
10 В. М. Усоскин: Теорији денег, Мисљ, Москва, 1976, посебно део ,,Природа новца и
његова улога у процесу развоја’’, стр. 74-84.
11 М. Бурда, Ч. Вилпош: Макроекономија, Публикум, Београд, 2004, стр. 41.
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Представници неоквантитативне теорије новца, посебно
чикашка школа, полазе од тога да су новац и монетарна поли
тика од примарног значаја у регулисању коњунктуре, да проме
не „монетарне базе” одлучујуће делују на национални доходак
и остале макроагрегате.12
Промена волумена новца постаје, дакле, глобални из
раз монетарне политике а проводи се уз непосредно делова
ње масе новца на економску активност. Тиме промена стопе
раста обима новца делује на реа лни друштвени производ (по
сле извесног временског интервала, у којем се огледа зака
шњавање у деловању монетарне политике (о чему ћемо на
другом месту шире расправљати). Монетарна политика је,
значи, путем контроле новчане масе веома ефикасна као ин
струмент стабилизације, знатно ефикаснија од фискалне по
литике.13 Оваква неоквантитативна схватања су подвргнута
озбиљној критици, посебно у последње време. Полазећи од
тога да очита узајамна повезаност која постоји између произ
вода и количине новца, може потицати не од стране новчане
масе, већ од стране понашања дохотка, узрок и последицу је
тешко одвојити и јасно диференцирати, јер најчешћа влада
уверење да се „не прилагођава економски процес количини
новца, већ обрнуто, количина новца економском процесу”.14
Монетарни импулси, према овим схватањима преносе
се на привреду преко релативних промена цена, које са своје
стране, делују на тражњу новца, на реа лне вредности, ства
рање нових средстава и обавеза и „приноса од средстава” (ка
мату), односно на производњу и потрошњу.15
Функција тражње новца и тражње кредита се укључу
ју у целовит систем с функцијама инвестиција, потрошње и
формирања дохотка.16 До сада формирани економетријски
модели су показали како почетна промена у расположивој
новчаној маси сукцесивно делује на национални доходак и
12 M. Friedman: А. Schwartz: „Money and Busines Cylkes“, Review of Economic Statistics,
1963, стр. 32-64, K. Brunner: „The Role of Money and Monetary Policy“, Review of the
FRB of St. Luis, бр. 7, 1968, стр. 9-24.
13 Теза полази из става да је функција тражње новца знатно стабилнија од функције по
трошње, док је управо функција потрошње та на којој се заснива деловање и ефекти
промена јавних расхода и пореских стопа.
14 M. Wilms - J. Siebke: Теоретичари и монетарна политика, НБЈ, Преводи, 8. 1971, стр.
25.
15 Видети J. G. Clouwer - E. Shaw: Money in a Theory of Finance, Washington, DC, 1960.
16 Karl Brunner: The Role of Money and Monetary Policy, НБЈ, бр. 2, 1970. (превод).
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цене, а ово се даље са своје стране одражава на промене ка
матних стопа, цену капитала, склоност потрошњи. Коначно,
све скупа повратно делује на формирање дохотка.
Тешко је данас прихватити ставове неокејнзијанаца да
укупна количина новца представља једну од варијабила које
утичу на коњунктуру, али само индиректно, путем трансми
сије преко камате. Ланчана реакција, која настаје променама
количине новца преко камате, делује на тражњу инвестиција.
Инвестиције, пак представљају само саставни део глобалне
тражње, која делује на привредни раст.17
У краћим временским периодима постоји узајамно де
ловање новца и дохотка, и то кроз стални процес монетиза
ције привреде.
Постојање сталне везе између новца и бруто производа
не значи да постоји веза само у једном правцу, односно да
новац делује на производ. Постоји уска повратна веза бруто
производа и процеса стварања и поништавања новца с већим
узрочним деловањем економске активности на новац.18
Друго, временска повезаност новца и економске актив
ности (кроз извесно заостајање деловања у времену) није у
могућности да објасни прецизно колико варирање монетар
ног раста доводи до флуктуације економске активности.
Треће, висока корелација између промена количине
новца и економске активности у цикличним кретањима је
доказана, уз одређено заостајање у понашању агрегата при
вреде иза промена количине новца.19
Четврто, у пројекцијама и анализи ефеката „промена
количине новца треба да ухвати и интервал између емитова
ња монетарног импулса и његовог крајњег деловања на еко
номску активност”.20
Како постоји чврст однос између дохотка и количине
новца, расположива количина новца може да се мења ауто
номним монетарним мерама – при чему предузећа и произ
17 Као да се у последњим годинама камата није повећавала на 12-18% (чак и есконтна
стопа 10-12%), праћене високом стопом инфлације, високом стражњом, падом стопе
раста и запослености.
18 С. Комазец: Стратегија стабилизације економског система, Штампа, Шибеник,
1998, стр. 357.
19 Бабић, М.: Макроекономија (Посебно део ,,Утицај монетарне политике на камату’’,
стр. 340).
20 Karl Brunner: The Role of Money and Monetary Policy…, стр. 17.
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вођачи прилагођавају своје издатке стању своје ликвидности,
да би успоставили жељени ниво средстава. Укупна количина
новца, у крајњем случају, делује на издатке привреде, а ови
на бруто домаћи производ и запосленост те се повећања вр
ше до оног нивоа који одговара новом односу новца и дохот
ка. То је „нормални” ток утицаја.
Теорија новчане базе је успела да докаже уску везу из
међу стопа промена новчане масе и друштвеног производа,
али се тиме још ништа не каже о узрочној вези ових агре
гата укупне новчане масе. Промене стопе раста новчане ма
се, према овим схватањима редовно претходе флуктуацијама
привредног циклуса.21
Повезаност монетарног и економског убрзања, односно
успоравања, је у теорији доста јасна. Запажено је да су већа
убрзања или успоравања монетарних импулса праћена убр
заним, односно успореним, кретањем реа лног националног
производа.
Не упуштајући се дубље у теоријске проблеме узајам
ног деловања монетарних и реа лних фактора у репродукци
ји, неопходно је, још једном, навести да се диспропорције у
привреди и неуравнотеженост јављају пре свега на страни
реа лних фактора репродукције, мада и монетарни фактори
могућности самосталан фактор кризе или фактор „који про
дубљује већ насталу кризу”.22
Познато је да у условима експанзије долази, поред оста
лог и до пораста цена, што је уско везано за проширење моне
тарног волумена који делује на пораст производње и проме
та, али и на даљњи раст цена. Тиме експанзија новчане масе,
делујући на раст производње и запослености, истовремено
доводи и до пораста укупне новчане тражње, односно по
трошње. Истина, експанзија новца и кредита не стоји у већој
сталној и утврђеној сразмерни према формирању тражње,
21 Исто тако и флуктуацијама индустријске производње, банкарских кредита, понашање
потрошача и др. Прекретница у монетарном расту претходи покрету у економској ак
тивности, али се то може објашњавати и деловањем реалних економских фактора на
новчану масу. Студије из области монетарне теорије указују на овакво деловање, од
носно због чега циклична померања монетарног раста претходе променама економске
активности, будући да то значајно делује на стратегију монетарне власти у спровође
њу монетарне политике (већ према оцени постојеће, а не неке будуће ситуације).
22 М. Фридман: Теорија новца и монетарна политика, Рад, Београд, 1996, стр. 86. Види
и H. Johnsen: „Monetary Theory and Policy“, American Economic Review, јун, 1962.
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али је општа тенденција у понашању два агрегата иста. Раст
новчане масе доводи до раста тражње, а она са своје стране,
доводи до проширења репродукције и пораста свих облика
потрошње.23
Кредит и новац подржавају или ограничавају репродук
цију - зависно до основне оријентације монетарне политике,
односно да ли је експанзионо или рестриктивно оријентиса
на. Према оваквим схватањима уколико се желе ограничити
циклична кретања у реа лном сектору привреде, мора се ста
вити под контролу и ограничити експанзија укупне количи
не новца у привреди.24
У фази претераног успона коњунктуре централна бан
ка и круг пословних банака настоје - смањити стопу раста
банкарских кредита - да би се сузбила претерана коњункту
ра, наравно узимајући у обзир и временско заостајање у де
ловању мера монетарне масе на коњунктуру. Преовладава и
уверење да би повећање количине новца и кредита требало
бити доста уједначено и независно од флуктуација привред
ног циклуса. Овакви ставови не узимају довољно у обзир
основе стварања новца и данас диригованој привреди, у којој
све мање остаје паралелан однос и супротна кретања робе и
новца, у којој новац постаје инструмент за цели низ других
често неекономских циљева, посебно у сфери покривања све
већег обима јавних расхода (буџетског дефицита).

3. Новац као неутралан
и активан фактор развоја
Улога новца у одређивању токова економских проце
са и данас је предмет оштрог разилажења економиста. Док
новац, према једнима, врши контролу над процесима, други
верују да он нема неки већи утицаја на економске процесе,
односно да је он готово неутралан фактор у репродукцији.
Према ставовима неактивног новца, обично се полази од тога
23 Видети: J. Tobin: „Notes on Optimal Monetary Growth“, Journal of Political Economy, avg.
1968. и A. Marty: „The Optimal Rate of Growth of Money“, ibidem.
24 Полази се од претпоставке да се новац убризгава у процесу производно-прометне
сфере, да подстичу инвестиције и ликвидност привредних субјеката и тиме доводе до
пораста потрошње. Новчана тражња претходи финалној потрошњи. Могуће је да се
емисија новца врши за финансирање буџета и личне потрошње, те долази до готово
аутоматског пораста масе новца и новчане финалне тражње.
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да се количина новца само прилагођава реа лним потребама
привредног развоја, тако да се своди на пасиван елемент си
стема. С друге стране, однос новца према другим агрегати
ма је врло променљив. Заправо не може се успоставити неки
стални однос и као фактор с којим се може у политици уна
пред рачунати, а тиме и свесно утицати променама масе нов
ца на привредну активност.
Тврдњу да је новчана маса активан фактор у привред
ним процесима, обично се настоји поткрепити с три следећа
елемента:
1) Промене количине новца у привреди имају редовно
одређена већа или мања деловања у целокупној при
вреди.
2) Однос новца према већем броју макроагрегата, (про
изводња, инвестиције, извоз, увозу, запосленост, по
трошња) није стабилан и предвидљив у времену, а
тиме постаје инструмент свесног усмеравања при
вредне активности.
3) Новчану масу у привреди је могуће доста ефикасно
контролисати преко инструмената монетарне поли
тике, а с њом данас успешно манипулише централна
банка с кругом пословних банака.
Код Кејнза и неокејнзијанаца у разрађеној теорији по
трошње дохотка пошло се видели смо, од тога да склоност
ликвидности одређује каматну стопу, а однос каматне стопе
и стопе маргиналне ефикасности капитала одређује понаша
ње инвестиција. С друге стране, инвестиције и маргинална
склоност потрошњи одређују доходак, производњу и ниво за
послености.25
Будући да је маргинална склоност потрошњи доста ста
билна, као и мултипликатор инвестиција, одређивања наци
оналног дохотка је дато производњом промене инвестиција
и мултипликатора. Представници неоквантитативне теорије
полазе од тога да пораст новчане масе доводи до пораста
производње, а он је једнак производу пораста количине нов
ца и брзине формирања дохотка, дакле Y = М · В, „доходак
25 Група аутора: Стратегија развојне фискалне политике, Јантар група, Београд, 2000.
(Посебно део ,,Јавни дуг, буџетски дефицит емисија новца’’, стр. 178. „Развојна фи
скална политика у координацији с развојном монетарном политиком“, стр. 248).
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се налази у линеарном односу према количини новца”, тврди
на једном месту Џ. Маћешић.26
Тражња новца је стабилна, било у номиналном било у
реа лном изразу. Многи модели су указали да постоји кон
зистентнији однос између потрошње и количине новца од
конзистентности инвестиција и расхода као кејнзијанске те
орије.27 Тиме се дошло до закључка да је количина новца зна
чајнији индикатор у одређивању потрошње него расходи из
неког ранијег периода.28
Постоји мишљење да дугорочне промене у реа лној ко
личини новца по становнику стоје у високој корелацији с
дугорочним променама у реа лном дохотку по становнику.29
Количина расположивог новца колеба се у супротном прав
цу од брзине оптицаја. Тиме се и изводи закључак да „велика
колебања у ценама верно одражавају велика колебања у ко
личини новца по јединици производа”.30
Посматрајући кретање реа лне количине новца и реа л
ног домаћег производа у циклусу, примећено је да реа лна ко
личина новца расте у фази експанзије и опада, или спорије
расте, у фази контракције циклуса. „Међутим, амплитуда
кретања у реа лној количини новца има далеко мањи распон
него амплитуда кретања у реа лном дохотку”.31
Реа лна количина новца би тиме требала деловати ста
билизационо на цикличне осцилације, смирујући их, одно
сно сужавајући распон осцилација. То, изгледа, не види кван
титативна теорија новца, већ напротив, полази од супротног
става, да осцилације у монетарном расту доводе и узрокују
осцилације у привредним кретањима (цикличне осцилације).

26 Џ. Маћешић: „Новац, монетарна политика и економетријски модели“, Југословенско
банкарство, бр. 12, стр. 16. Према овом аутору формирање дохотка је у САД и Канади
далеко стабилнија од инвестиционог мултипликатора у свим посматраним годинама.
27 Џ. Маћешић: „Новац, монетарна политика и економетријски модели“, Југословенско
банкарство, бр. 12, 1972, стр. 8. Видети у том погледу и G. Macesich: The Canadian
Journal of Economics and Political Science. VIII, 1964, стр. 368.
28 Milton Friedman: The Quantity Theory of Money – A. Restatement (у књизи М. Фридман:
Теор ија новца и монетарна политика, стр. 15-34).
29 М. Фридман: Теорија новца и монетарна политика, Рад, Београд, 1972, стр. 37.
30 Исто, стр. 38. Реална количина новца је годишњи раст номиналне количине новца,
коригован за годишњи раст цена.
31 Исто, стр. 38.
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Послератни економски раст је јасно показао да тврд
ња о стабилности монетарног мултипликатора (као и мул
типликатора јавних расхода и мултипликатора пореза) нема
основа, односно нема довољно индиција за потврду такве
хипотезе, те је и поверење које је дато њиховом деловању у
привреди било претерано, посебно у односу на ефекте које
се постижу променама брзине оптицаја новца у свим привре
дама.32 Тако је и теорија потрошње (неокејнзијанска теори
ја) коначно била присиљена да прихвати став даје „и новац
значајан у развоју и стабилности привреде”. Ово је посебно
дошло до изражаја оног момента када се променама новчане
масе донекле постигла стабилност цена, када је успоставље
на контрола над новчаним оптицајем и када се у последње
време камата слободније формирала на високом нивоу33
Постоји, дак ле, већа корелација између укупне коли
чине новца и потрошње, односно националног дохотка, не
го између аутономних расхода (кејнзијанских инвестиција)
и потрошње. Новије макро-анализе, исто тако, показују да
раније тврдње – по којима укупна количина новца није од
значаја, те да се доходна брзина оптицаја понаша веома не
равномерно и да стога не могу бити елемент сигурности и
предвиђања у активној стабилизационој политици – немају
стварне важности. Такви ставови, а доминирали су до пре
десетак година, су довели до подређене улоге новца у еко
номској анализи и политици стабилизације.
Новија истраживања су открила да промене у новчаној
маси у привреди делују на расходе и потрошњу максимално
након шест месеци од извршених иницијалних промена нов
ца. Исто тако доказано је да и расходи на потрошњу имају ви
соку корелацију с променама у новчаној маси, ако су настали
пре два тромесечја, док у истом том периоду постоји слаба
корелација између потрошње и аутономних расхода.
32 Доходна брзина оптицаја, према квантитативној теорији, је однос између номиналног
дохотка и годишње количине новца која се налаз и у оптицају (М1). Имплицитни де
флатор цена је кретање које се добија поделом номиналног с реалним дохотком. (М.
Фридман, оп. цит., стр. 39). Реални доходак је, да се подсетимо остварени доходак
сведен на непромењене цене, што се обично чини прерачунавањем номиналног до
хотка на једну годину, која се узима као базна година (сталне цене).
33 Видети податке о понашању камата у Билтену НБС, бр. 6, 2014. Табеле каматних сто
па банака.

252

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

стр. 237-269

Према многим студијама, рађеним у последње време,
потврђено је да је „брзина формирања дохотка” стабилнија
функција од мултипликатора инвестиција. Због тога, према
већем броју схватања приступ који узима квантитативна те
орија код промена дохотка сигурнији је од приступа потро
шње дохотка. Истина, овде се још не види шта је узрок, а
шта последица промена: да ли је доходак примаран фактор, а
количина новца секундаран (изведене), или обрнуто. Лако је
прихватљив и став, који се из тога свега извлачи, наиме, да је
са становишта економске политике лакше предвидети и кон
тролисати количину новца, него предвидети и контролисати
издатке, односно потрошњу. Због врло променљивог утица
ја количине новца на доходак и привредну активност, према
неокејнзијанској теорији, тешко је и поред свега прихватити
новчану масу као главни економски индикатор у компенза
торној економској политици.”34
Како стварно постоји висока корелација промена нов
чане масе и инвестиција, односно стопе раста, очито је да
је ова веза једна од јачих аргумената монетариста - и да се у
последње време снажно потенцира.35

4. Монетаризам, либерализам
и неразвијене привреде
1) Монетаризам, неокејнзијанизам
и савремени неолиберални систем
Међународни финансијски капитал, врло концентри
сан, мултилатерално постављен као блок интереса развије
них привреда према земљама у развоју (корисницима капи
тала) преко својих финансијских и монетарних институција
већ дуго покушава да наметне сопствену филозофију развоја
и мере економске политике.
34 Квантитативна теорија полази од разграничења номиналне количине новца и реалне
(номиналне, кориговане за рас цена). Монетарна политика стога може да регулише
само номиналну количину, док реалну и њено понашање одређује привредни систем
у целини. На тај начин однос између промена у номиналној количини новца и реалној
представља окосницу неоквантитативне теорије новца (види: Џ. Маћешић, оп. цит.,
стр. 17).
35 Група аутора: Монетарна стратегија и политика…, стр. 86. (Видети посебно део:
,,Стратегија ефикасне монетарне политике’’, стр. 179, 181 и 183.)
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Неокејнзијанска теорија и политика регулисања тра
жње и потрошње показала се потпуно неефикасном у случају
комбинације високе инфлације и стагнантног раста (стагфла
ције). Мере економске политике засноване на тој парадигми
или убрзавају инфлацију, уз благо лечење незапослености, уз
обарање стопе раста, или стварају супротне ефекте. Ту је ова
политика контраиндикована. Осамдесетим годинама разви
јене индустријске земље напуштају кејнзијанску доктрину,
прихватајући монетаризам као идеолошку основу и одгова
рајуће мере монетарне политике.36 Такву политику Међуна
родни монетарни фонд (ММФ) практично никада није ни на
пустио од свог оснивања до данас. То се посебно односи на
политику девизног курса, политику платно-билансног урав
нотежавања, монетарну политику, каматну стопу и контролу
монетарних агрегата. Преузимањем монетаризма од стране
држава развијеног капитализма само се појачава интересна
повезаност међународног капитала, финансијских институ
ција и интерес држава развијеног капитализма. Интереси
државе и међународног капитала тиме добијају јединствену
платформу у усмеравању (политици) средстава, кретању ка
питала, заштити интереса крупног финансијског капитала, а
тиме и ових држава и институција. Свет је суочен са новим
облицима међународне поделе рада, сферама утицаја, про
дором капитала из света развијених у неразвијене, уз врло
суптилне облике експлоатације неразвијених земаља. Инду
стријски капитал (извоз робе) уступа место финансијском ка
питалу и технолошкој ренти (трансфером технологија, тех
нолошком зависношћу и сл.).
Шта у таквим односима значи наметање неразвијеним
земљама мера економске политике из развијених привреда
капитализма?
Истовремено се мора поставити и питање: шта зна
чи наметање као примарни циљ за земље у развоју и "борба
против инфлације" (као код развијених привреда), а не напо
ри за убрзан економски раст, као једини излаз из заостало
сти, зависности, претеране задужености и тешкоћа у међуна
родним економским и финансијским односима ових земаља?
36 Шире о прихватању неолиберализма и настанку «тачеризма» видети код: Ерик Реј
нерт, Спонтани хаос, Чигоја, 2010, стр. 120 и 126.

254

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

стр. 237-269

У земљама у развоју постоје снажно уграђене дистор
зије фактора развоја, пре свега, у односима и на тржишту
робе, рада и капитала потребног за развој. Слика је следећа:
1) Тржиште робе - ограничено и оскудно;
2) Тржиште рада - огроман притисак неквалификова
них и недовољно обучене радне снаге, уз изузетно
високу незапосленост,
3) Тржиште капитала - огроман мањак штедње потре
бан за развој, уз притисак непродуктивне потрошње.
Уз наведено осећа се слаба организација, слабо кори
шћење ресурса, бирократизација и неефикасност државе,37 уз
гранску и регионалну имобилизацију фактора развоја. Дефи
цитно финансирање постаје нужност и готово редовни извор
додатне акумулације.
Привредна депресија резултат је оштре дефлациони
стичке политике развијених земаља у условима слабог функ
ционисања монетарног система, слабог функционисања тр
говачког, финансијског и технолошког система - праћени
светском инфлацијом и високом незапосленошћу, дубоким
структурним променама привреда - означили су и крај ере
послератног привредног бума у капитализму државним ин
тервенцијама, а на основу кејнзијанске економске доктрине.38
Истовремено, у развијеним земљама постепено постаје
доминантна неокласична теорија (као некакав нови "меша
ни" облик либералистичке доктрине непотпуног laissez fai
rea, која полази од става да у фази опадања коњунктуре тре
37 Овде би могли посебно истаћи неефикасну економску политику државе, некоорди
нисане акције државе посебно у секторима који траже скупа истраживања, велики
капитал и инвестиције, осигуравање потребних информација о трендовима у свету и
новим технологијама, изостанак планова развоја или њихово неспровођење, изоста
нак помоћи перспективним гранама, односно кочење развоја грана без перспективе.
38 Кејнзијанство је, очигледно, пошло од погрешне претпоставке да ће интервенција др
жаве у привреди кроз дефицитно финансирање и повећане јавне расходе и трансфере
довести до оживљавања коњунктуре, а када уђе у фазу просперитета повећања дохот
ка и пореских прихода, враћати дугове и уравнотежавати буџет. Међутим, јавни рас
ходи су изгубили антицикличан карактер, претворивши се у структурне расходе, док
су фазе рецесије постале нередовне, тако да није било могуће повећањем пореза по
крити дугове и кризне фазе циклуса, што је познати компензацијски буџетски систем
финансирања. То је довело до сталног раста јавних дугова, уз стални раст буџетског
дефицита. Стални буџетски дефицити и огромни јавни дугови, за њихово финанси
рање створили су посебан подсистем финансијског система (јавни сектор) са својом
одвојеном логиком и политиком у развоју модерних држава. То се данас посматра као
један од битних фактора инфлације и нарасле кризе тзв. «државе благостања».
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ба подстицати штедњу и инвестиције, а преко технолошких
иновација повећавати понуду и осигурати нову експанзију.
Повећање штедње треба осигурати релативним смањи
вањем трошкова рада (надница) и широке или јавне потро
шње.
Политика ММФ, оријентисана на рестриктивну моне
тарну и финансијску политику, у неразвијеним привредама
- дужницима, под утицајем доминирајуће монетаристич
ке концепције регулисања привреде, у први план је иста
кла отплату и сервисирање дугова, и одржавање потребне
ликвидности у међународним плаћањима (платно-билансно
прилагођавање). Таква политика ММФ праћена је оштром
рестриктивном монетарном политиком (ограничавањем ра
ста новчане масе у привреди), порастом каматних стопа и
тражење, зона "реа лних камата", рестрикцијом јавне потро
шње и инвестиција, стимулацијом штедње. Таква политика
се, осим у неколико развијених привреда (САД, В. Британија,
Јапан, Немачка) показала контраиндикована у свим земљама
у развоју, доводећи до:
1) Стопе раста,
2) Повећања незапослености,
3) Обарања потрошње и стандарда,
4) Одлива капитала по систему отплата и камата,
5) Социјалне напетости, продубљавања кризе,
6) Повећања стопе и убрзања инфлације,
7) Погоршање terms of trade,
8) Погоршавања конкурентне способности привреде,
9) Слабљења девизних курсева и девизних резерви.
Процена ММФ, заснована на монетаристичкој концеп
цији регулисања привреде да ће доћи до потпуно супротних
ефеката и слабљења притиска спољних дугова, показала се
потпуно погрешна.
"Кејнзијански методи сами (ефективна тражња) нису
више способни да оживе привреду ако су порези високи а
профитна стопа и штедња ниске, и ако су наднице нефлек
сибилне (ако је понуда нефлексибилна), чак и кад је тражња
врло стимулативна.
Ниска профитна стопа дестимулише инвестиције, а
преко тога раст производње и продуктивности. Високи поре
зи дестимулишу штедњу и интерес за рад, док нефлексибил
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не наднице онемогућавају прилагођавања у овим величина
ма. Исто тако, методи економије понуде не могу сами реши
ти проблем инвестирања (понуде), ако недостаје адекватна
тражња. У ствари, и економија понуде и економија ефектив
не тражње полазе са исте тачке - односа штедње и инвести
ција, али су им различите методе динамизирања тог односа.
Те методе сада треба комбиновати. У процесу инвестирања
учествују само фирме (на бази антиципиране продаје), али у
процесу штедње учествују и фирме и становништво. Пошто
се може десити да се инвестиције не поклапају са штедњом,
може се јавити, с једне стране, проблем ефективне тражње,
кад држава треба да интервенише ради успостављања равно
теже и пуне запослености и, с друге стране, проблем неаде
кватног профита и штедње (а онда и инвестиција, продуктив
ности и производње) који се морају стимулисати смањењем
пореза на пословне фирме и становништво, убрзаном амор
тизацијом основни фондова, смањењем владиних расхода и
регула и повећањем флексибилности надница и привредног
система. У том контексту адекватна монетарна политика би
неутралисала инфлационе ефекте смањених пореза и успо
рила би антиципирану инфлацију, што би водило паду ка
матни стопа, а штедња би појачала кредитно тржиште, док
би флексибилне наднице и цене умањиле потребе за држав
ним инвестицијама. Економија понуде директно напада "је
згро" инфлације, јер стимулише штедњу, иновације, пад ка
матних стопа, флексибилност надница, понуду радне снаге и
продуктивност фактора производње, што директно утичу на
расположивост и трошкове рада и капитала"39
Државна економска политика развијених земаља у
основи носи неоконзервативни карактер. Излазак из еко
номске кризе и контрола инфлаторних процеса захтевали су
сасвим конкретне мере и инструменте економске политике
(стагфлација). Спроводе се кредитне рестрикције, огранича
вање буџетских дефицита, подржавање структурне политике
и стимулација развоја одређених грана, стимулација научнотехнолошких процеса, контрола кретања девизних курсева,
подржавање извоза, уравнотежавање платног биланса.
39 Јанковић, Радован: «Фактори рецесије и спорог и неравномерног опоравка светске
привреде, 1980-1986», Економска мисао, 2/1986, стр. 23.
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Неоконзервативна тенденција у економској политици
развијених привреда очитује се у реприватизацији профит
них државних компанија (Јапан, В. Британија, САД, Немачка
и Француска), уз постепено дерегулисање финансијске сфе
ре, слабљење контроле над каматном политиком, приливом
капитала, променама девизних курсева и др. (уз слабљење
антитрустовског законодавства).
Ортодоксна неокласична политика стабилизације, ко
ју препоручује ММФ, најчешће се своди на то "да покушај
стимулисања извоза по сваку цену помоћу либерализације
трговине или агресивне депресијације валуте често може
угрозити стабилизациони програм и тако одложити решава
ње кризе дугова".40
Интересантан је случај притиска ММФ на Боливију да
изврши снажну девалвацију валуте ради поправљања стања
платног биланса и премошћавања "девизног јаза", ради омо
гућавања плаћања камата на спољни дуг. У ствари, предлог
се своди на коришћење инфлације као средства за финанси
рање отплата дугова, али по цену сиромашења становни
штва, одлива супстанце у иностранство и претварање "де
визног јаза" у развоју немоћ. Наравно да је таква препорука
одбијена.
Рецептура ММФ садржи и захтев за вођење политике
реа лне камате, без обзира на њено снажно редистрибутивно
деловање - одливом дохотка у руке власника финансијског
капитала.
Рестриктивна монетарна политика и политика сталног
ограничавања потрошње у неразвијеним привредама могу
само да доведу до обарања стопе раста и преласка привреде у
рецесију и кризу развоја. “Рестриктивна монетарна политика
је напросто кампања против животног стандарда радничке
класе која се изводи свесном интензификацијом незапосле
ности, користећи економску принуду против појединаца и
против индустрије, политику коју земља никада не би допу
стила да је знала шта ће бити учињено.”41
40 J.D.Sachs: Trade and Exchange Rate Policies in Growth-oriented Adjustment Program,
IMF, The World Bank, Washington, 1997, стр. 294.
41 Др Драгољуб Стојанов: Економска криза и економска политика, Информатор, Загреб,
1985, стр. 182.
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Неокласични модел ММФ данас представља нову ор
тодоксију у односу на неразвијене земље - дужнике. Новија
истраживања откривају у томе снажан утицај новог монета
ризма и “економије понуде” (supply side economics). Реафир
мација тржишног аутоматизма типа Саyовог закона, репри
ватизација средстава производње, алокациона функција тр
жишта и дерегулација привредних токова, праћени захтевом
за “отвореном економијом”, али и сталном стагфлацијом, ви
соком незапосленошћу рада и капитала, хиперинфлацијом,
одливом акумулације и капитала у иностранство - елементи
су и карактеристике система који се међусобно искључују. С
друге стране, висока задуженост привреде, слаба ефикасност
и потпуна демотивисаност за развој и стварање акумулације
у инфлацији (уз “маргиналну ефикасност капитала” која се
креће око 0-1%), очигледно је потпуно другачији “амбијент”
у којем треба водити рестриктивну монетарну и фискалну
политику и ограничавање свих облика потрошње. Потро
шња редовно изгледа “претерана”, уз потпуно “охлађену” ко
њунктуру. Такав концепт стабилизације може довести само
до продубљивања кризе. Рестриктивна монетарна политика,
уз позитивне реа лне каматне стопе, требало би да доведе до
смиривања инфлације, повећане ефикасности употребе нов
ца и новчаног капитала, а то у основи значи да се полази од
претпоставке да је инфлација у свим привредама монетарног
порекла. Извозно оријентисана стратегија, помогнута убрза
ном девалвацијом валуте, требало би да подстакне извоз и
осигура довољан девизни прилив за “затварање девизног ја
за” и смиривање притиска или “омче дугова”. Да ли прелаз са
увозно-супститутивне на “извозно-експанзивну” стратегију
стабилизације и развој може дати (и у којем периоду) задово
љавајуће, не и спектакуларне, резултате? Мада су искуства
неких “отворених” економија (Сингапур, Таyван, Ј. Кореја)
позитивна, да ли је оваква стратегија општег карактера и
примењива на све земље и све услове развоја?.
Постоји тврдња да је “природни пратилац овакве руди
ментарне, тржишне, економске политике, чак и у тржишним
привредама, пораст инфлације, а не њено сузбијање”.42
42 Др Драгољуб Стојанов: Социјални аспекти антиинфлационе политике, Научни скуп,
Сплит, децембар 1987.
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Застарела тржишна структура, рудиментарна привре
да, низак ниво производње и per capita дохотка, мала и не
довољна понуда робних фондова за покриће домаће тражње
и потрошње (која је иначе ниска и неадекватна) не осигу
равају довољне извозне вишкове робних фондова. Прираст
друштвеног производа није довољан ни за плаћање обавеза
о каматама на иностране дугове. Притисак потребног извоза
праћен је сталном и све бржом депресијацијом девизног кур
са, али углавном без позитивних ефеката на извозне секторе
привреде. Пораст извоза се, дакле, осигурава углавном кон
тракцијом домаће потрошње уз све убрзанију девалвацију и
убрзање инфлације (уз бројне прерасподеле у привреди, али
углавном непроизводног карактера и пребацивање највећег
дела ресурса на финансијске операције. Настаје заправо за
чарани круг сталне девалвације, повећања каматних стопа (и
тежњи за достизањем реа лне камате), а затим и индексација
примања - што се све слама у општем инфлаторном хаосу
и хиперинфлацији. Тако “ослобођени тржишни механизам
само отвара инфлаторни процес, без позитивних ефеката на
производњу и запосленост, односно поправљање и постепено
уклањање платно-билансне неравнотеже и девизне кризе”.
“Контрапункт живота” ових привреда налази се у убр
заном привредном расту, уз брже измене привредне струк
туре. Брз привредни раст је модус вивенди у решавању наго
миланих привредних проблема и излазак из дужничке кризе
(уз процес постепеног раздуживања).
Фискална политика уз снажне редистрибутивне ефек
те на доходак богатих слојева (које обично криза не погађа)
и његово убацивање у производне процесе, стварање додат
ног дохотка, уз нужну контролу цена, морају бити синхро
низовани с одговарајућом политиком доходака.43 Дефицитно
финансирање производног сектора (не државних буџета, као
у класичном систему дефицитног финансирања, односно кеј
нзијанском дефицитном буџетском финансирању), могуће је
користити за активирање фактора развоја и мртвих капита
ла. То остаје једини правац агресивне развојне политике и
43 Повећање пореза виших доходних група и пореза на имовину ефикаснији је метод ан
тидепресивне политике у односу на редукцију јавних расхода чиме се равномерније
распоређује и терет стабилизационе политике, наравно, уколико се при том изабере
стратегија смиривања потрошње.
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стварања еx анте штедње чије стварање ове земље “не могу
чекати неколико година”. или деценију - две. У таквим одно
сима смирених цена могуће је тражити зону “позитивне ре
алне каматне стопе” и девизног курса. Велики проблеми на
стају што у неприпремљеном привредном систему политика
тражења реа лних цена финансијских агрегата само води ја
чању финансијског капитала на рачун производног капита
ла, уз бројне прерасподеле на рачун стварања бруто домаћег
производа и дохотка.
Проблеми се заоштравају и чињеницом да у тим зе
мљама не постоје развијени сви облици тржишта, а посеб
но ефикасно тржиште капитала које би “вишак” капитала и
“принудну штедњу” ефикасно усмерило у рационална ула
гања. Тако створени вишак капитала или се прелива у чисте
финансијске трансакције, или се одлива у иностранство, или
подстиче финалну домаћу тражњу, или се једноставно тран
сформише у девизна средства и чисту стерилизацију кроз
процес тезаурације.
Основно питање које се мора поставити гласило би:
због чега ММФ и ИБРД не препоручују стриктну приме
ну новог либерализма (монетаризма, “економије понуде”) и
за САД које имају дефицит трговинског биланса, фискалну
кризу, незапосленост, пад коришћења капацитета - што је и
општа карактеристика земаља у развоју.44
Јасно је да би такав сценарио био глатко одбачен, јер,
ради се о концепцији развоја која садржи чудну мешавину
кејнзијанске и монетаристичке теорије (али и других права
ца). Истина, САД имају огроман прилив страног капитала
којим финансирају бројне дефиците, развијено тржиште ка
питала, брже могућности прилагођавања због брзог техно
44 Дефицит трговинског и платног биланса, и поред става влада и свих до сада адми
нистрација о смањивању, стално расте, улога јавног сектора и буџетског дефицита
се повећава, јавни дуг је повећан, увоз капитала је огроман, што све привреду одр
жава изван зоне рецесије, док се сталним обарањем курса долара труди да се одржи
конкурентна способност на светском тржишту. Све је то праћено извозом инфла
ције и незапослености у друге индустријски развијене и недовољно равијене земље.
Престанак прилива капитала (из развијених, али и неразвијених земаља)
довео би до брзог «отреж њења», уз нуж ну рестрикцију државних расхода,
пораст каматних стопа и рестрикцију новца, а то би пок рен уло инфлаторни
талас, уз истовремен у појаву оштре рецесије и високе незапослености рада
и капитала.
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лошког развоја, долар као светски новац, социјално обиље и
висок per capita доходак, односно економски ниво уз разви
јену “државу благостања”, што све немају земље у развоју.
Тиме је отпор ових земаља филозофији и препорукама за ста
билизациону и развојну економску политику ММФ у свим
овим земљама у развоју знатно ограничен.

2) Дефлаторна политика
и редукција агрегатне тражње
Монетаристички модел стабилизације наметнут не
развијеним привредама води продубљивању кризе, високој
незапослености, општој неликвидности и блокирању свих
интерних фактора развоја. Политика високе камате онемогу
ћава инвестиције и економски раст, а иде и у корист финан
сијском, а не производном капиталу.
Неомонетаристичка концепција либералног капитали
зма постала је доминантна основа савремених макроеконом
ских политика развијених привреда. Монетаризам са позна
тим елементима (понуда новца, инфлација, реа лна камата,
девизни курс, тражња новца и др.) постаје нажалост, прео
влађујућа парадигма неразвијених - са потпуно различитом
структуром привреде и друштва, институцијама система и
“квалитету” и рејтингу државе.
Међународни монетарни фонд и светски кредитори
(носиоци понуде светског капитала) препоручују дужницима
са високом инфлацијом рецептуру стабилизационе политике
дефлаторног карактера. Инфлација треба да се монетарно гу
ши и ограничава, као да је инфлација доминанто монетарни
поремећај привредне равнотеже (без деловања на ублажавање
притиска трошкова, што јој у ствари чини основу). Редукова
ње буџетског дефицита преко напуштања субвенционисања
цена извоза и камата, праћени оштром рестриктивном поли
тиком - истина, имају класичне дефлаторне ефекте (ограни
чавање експанзије новца), али доводе до истовременог раста
трошкова пословања. Тражење остваривања реа лне камате,
реа лног курса националног новца, реа лних доходака и др.
утемељено је на макроекономској политици развијених зема
ља. Макроекономска политика стабилизације ових земаља
спроводи се у сасвим другом амбијенту (развијено отворено
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тржиште, висока ефикасност и осетљивост капитала на про
мене камате, отворена привреда, финансијска дисциплина,
развијен банкарски и монетарни систем, развијена финан
сијска тржишта, висок расположиви доходак и штедња, ела
стичност потрошње развијени облици имовине у којима се
држи доходак привредних и других субјеката, али и државе
и др.), што све не постоји у неразвијеним земљама.
Политика ограничавања потрошње и контрола монетар
не масе, сасвим оправдане с развијеним привредама, тешко су
прихватљиве у земљама у развоју из следећих разлога: 1) Ви
сина и структура потрошње су ниски и врло нееластични (еле
ментарне животне потребе), 2) Привреда ових земаља је слабо
монетизована, што, у недостатку властите акумулације и од
лива капитала, оставља једини простор за додатно банкарско
финансирање развоја. Ортодоксна стабилизациона политика
која се спроводи рестрикцијом тражње и потрошње, политика
„реалних“ фактора производње и реалне девалвације настоји
се бројним притисцима наметнути земљама у развоју. Основ
но питање при ограничавању потрошње јесте: који то облик
потрошње у формирању укупне тражње треба контролисати и
ограничавати: личну, инвестициону, јавну или извозно-увозну
(Y = C + I + G + (X - M).
Да ли је могуће и даље ограничавати личну потрошњу
и којих слојева, може ли се то линеарно чинити у социјално
изразито раслојеном друштву или је могуће ограничавање
инвестиције које су и даље генератор развоја (мада су у свим
земљама у развоју драстично опале у бруто домаћем произ
воду, као уосталом и у нашој привреди).
Очито је да се у успостављеним односима може гово
рити само у ограничавању јавне (буџетске) потрошње, која
је углавном непроизводна и нерационална у овим земљама.
Како не постоје једнакости инвестиција и штедње, финансиј
ско тржиште је у понуди сиромашно, раст „додатне“ штедње
тешко се може остваривати додатном компресијом осталих
облика потрошње, посебно личне и инвестиционе. При томе
се мора поставити и питање: како је могуће брзо структурно
прилагођавање ових привреда без нових инвестиција и до
датне акумулације. Стога је притисак на увоз капитала из
иностранства и нарастање спољног дуга постало готово не
контролисан процес.
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„Све дотле док се камате, цене и курсеви могу ератично
колебати, структурни односи економије – расподела при
хода на класе, учешће државе у бруто домаћем производу,
продуктивност рада, интензитет капитала и технолошка
способност могу се мењати само тешко и с много сукоба.
Прилагођавање структурних реа лних односа монетарним
тенденцијама рестрикције у оваквом случају има карактер
шока. Држава задужене земље изгубила је свој суверенитет
привредно-политичког интервенисања“.
„Дефлациона политика стабилизације (монетарне и
фискалне политике) настоји редуковањем агрегатне тражње
да спроведе одговарајуће дезинфлационе процесе. Међутим,
уколико је и постојала инфлација тражње она се брзо пре
твара у инфлацију трошкова. Монетаристичка и кејнзијанска
теорија, откривајући ригидност цена и трошкова (нееластич
ност наниже) ради спречавања већих негативних ефеката
рецесионог карактера - пад производње, дохотка, запослено
сти, инвестиција – препоручују постепен (градуелистички)
приступ, а не шок-терапију“.

Закључак
Ренесанса новца у модерним привредама и све већа
улога новчаног фактора (готов новац, депозитни или кре
дитни нова, девизна средства, фиктивни новац и др) у свим
његовим облицима, траже да се дубље изучи активна улога
новца у привреди. напуштена је класична теорија неутрал
ног новца и класична дихотомија. Кејнзијанска теорија новца
у односу на реа лним и новчаним тржиштима (функције ИС
- ЛМ) данас доминира. Ово се посебно осећа у новој свет
ској финансијској кризи када највећи број развијених држава
огромном емисијом новца спасавају банке, берзе, осигура
вајућа друштва и велике корпорације, а обарањем каматне
стопе готово на нулу (0,5%) дају подстицај инвестирању и
позајмљивању новца код банака.
У истраживању се дошло до потврде следећих ставова.
1) Промене масе новца и кредита банака у привреди ре
довно имају већа или мања деловања на целокупну привреду
и све макроагрегате,
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2) Однос новца према већем броју макроагрегата (про
изводња, инвестиције, извоз, увоз, запосленост, потрошња,
бруто домаћи производ) није стабилан и предвидив у вре
мену, што отежава вођење активне монетарне политике. То
значи да руковање новцем и његовим усмеравањем (употре
бом) у ствари се руководи инструментом свесног усмеравања
привредне активности,
3) Новчану масу, а посебно банкарски кредит, могуће је
ефикасно контролисати преко бројних инструмената моне
тарне политике централне, али и пословних банака.
Савремена неокејнзијанска теорија и политика регули
сане тражње и потрошње показала се недовољно ефикасна у
случају комбинације високе инфлације и стагнантног раста
праћени високом незапосленошћу (стагфлација). Стога ожи
вљавањем инфлације и високом незапосленошћу све развије
не привреде напуштају кејнзијанску доктрину и прихватају
монетаризам као идеолошку основу и одговарајуће мере мо
нетарне, фискалне и спољнотрговинске политике. Преузима
њем монетаризма од стране државе развијеног капитализма
само се појачава интересна повезаност међународног финан
сијског капитала, финансијских институција у свету и инте
рес држава развијеног капитализма.
У неразвијеним привредама због великих дисторзија
у развоју и бројних неравнотежа на тржишту роба, рада и
капитала, вођење дефлационе (рестриктивне) монетарне по
литике и високих каматних стопа воде редовно у привредну
депресију. Стога се монетаризам јавља као фактор проду
бљавања привредне и финансијске кризе и не одговара овим
привредама. Ове привреде због мале штедње, слабе монети
зације привреде, слабе организације и институција система,
потреба за високим стопама привредног раста - морају да
прибегавају експанзивној монетарној и фискалној политици.
Политика високе каматне стопе, рестрикција јавне потро
шње и инвестиција, рестриктивна монетарна политика и др
су у овим привредама контраиндиковани, јер доводе и до па
да стопе привредног раста, пораста незапослености, обарања
потрошње и стандарда, одлива капитала по систему отпла
та и камата на спољни дуг, социјалне напетости и великих
прерасподела доходака, погоршавања конкурентске моћи,
слабљења девизних резерви и девизног курса (уз политику
прецењеног курса).
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Посебно негативни ефекти на ове привреде осећају се
због прихватања монетаристичког модела стабилизације, ко
ји је наметнут овим државама, који преко дефлаторне поли
тике (уместо дефицитарног производног финансирања) води
продубљавању кризе, општој неликвидности, ликвидацијама
предузећа, незапослености и блокирању свих интерних фак
тора развоја. Овакав модел развоја и концепт макроеконом
ске политике ове привреде не би смеле да прихвате, већ да
створе сопствени модел развоју. Иначе, гомилањем спољних
дугова и обавеза ове земље редовно одлазе у презадуженост
и готово колонијални однос пун уцена светског финансиј
ског капитала и његових институција (ММФ, Светска банка,
СТО и др).
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Krunoslav Sovtic, Dalibor Miletic
NEOLIBER ALISM AND MONETAR ISM
AS THE BASIS OF ANTI-DEVELOPMENTAL
DELATIONARY MONETARY POLICY
Resume
The renaissance of money in modern economies and in
creasing role of monetary factors (cash, deposit money or credit,
foreign currency assets, fictitious money, etc.) in all its forms, are
asking deeper study of active role of money in the economy.
The classical theory of neutral money and the classical
dichotomy are abandoned. The Keynesian theory of neutral mo
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ney and the classical dichotomy are abandoned. The Keynesian
theory of money in relation to the real and financial markets (fun
ction of IS-LM) still dominates. This is specially seen in the new
world financial crisis when the greatest number of developed co
untries with the vast issue of money save banks, stock exchanges,
number of developed countries with the vast issue of money save
banks, stock exchanges, insurance companies and large corpora
tions, and provide an incentive to investment and borrowing mo
ney from banks by folding the interest rates to almost zero (0,5%).
The study confirmed the following attitudes.
1) Changes in quantity of money and bank credits in the
economy, regularly have greater of lesser effect on overall eco
nomy and all macro-aggregates,
2) The influence of money on a larger number of mac
ro aggregates (production, investment, exports, imports, em
ployment, consumption, gross domestic product) is not stable and
predictable in time, which makes an active monetary policy more
difficult. This means that the handling of money and its directing
(using) is in fact governed by the instrument of conscious direc
ting of economic activity,
3) Money supply, particularly the banking loan, can be ef
ficiently controlled over the many instruments of monetary policy
of the central, and also sommercial banks.
Modern neo-keynesian theory and policy of regulated de
mand and consumption proved to be inefficient in the case of a
combination of high inflation and stagnant growth accompanied
by high unemployment (stagflation). Therefore, with the revival of
inflation and high unemployment, all developed economies leave
the Keynesian doctrine and accept monetarism as an ideological
basis and appropriate measures of monetary, fiscal and foreign
policy. Taking over the3 monetarism b< the state with developed
capitalism only intensifies association of interest of the internati
onal financial capital, financial institutions in the world and the
interest of the of advanced capitalism states.
In underdeveloped economies due to large distortions in
development and numerous imbalances in the market of goods,
labor and capital, the managing of deflationary (restrictive) mo
netary policy and high interest rates regularly lead in an econo
mic depression. Therefore, monetarism emerges as the factor of
deepening economic and financial crisis and does not conform
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with these economies. These economies, due to the low savings,
poor monetization of the economy, poor organization and institu
tions of the system, the needs for high rates of economic growth
- must resort to expansive monetary and fiscal policy.
Policy of high interest rates, restrictions of public spen
ding and investment, restrictive monetary policy and others, are
contraindicated in these economies, because they also lead to a
decline in the rate of economic growth, rising of unemployment,
and the overthrow do consumption and standards, capital out
flows by the system of payments and interests on external debt,
social tension and major redistributions of incomes deterioration
of the competitive power, the weakening of foreign exchange re
serves and foreign currency course (with overvalued exchange
rate policy).
In particular, the negative effects on the economy are felt
due to accepting the monetarist model of stabilization, which is
imposed on these countries, which, through deflationary policies
(instead of deficit financing production) leads to deepening the
crisis, the general insolvency, liquidation of companies, unem
ployment and blocking all the internal factors of development.
These economies mustn’t accept this model of develop
ment and the concept of macroeconomic policy, but to create
their own model in development. Otherwise, the accumulation of
external debts and obligations of the country regularly go into
over-indebtedness and almost colonial relationship full of blac
kmail of the world’s financial capital and its institutions (MMF,
World Bank, WTO, etc.).
Keywords: neoliberalism, monetarism, stabilisation, deficits, insol
vency, deflation, transmission, employment, inflation,
concurrence
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ПОЛОЖ АЈ РАДНИК А У ДОБА
НЕОЛИБЕРАЛНЕ ГЛОБАЛИЗАЦИЈ Е
Сажетак
У овом раду анализиране су различите последице про
цеса глобализације заснованог на моделу неолибералног ка
питализма, а посебна пажња је посвећена положају рад
ника, смањењу радничких права и изазовима пред којима се
данас налази раднички покрет. Глобализација је интерпре
тирана као комплексна појава која се темељи на прихавата
њу неолибералног политичко-економског модела, а у односу
на то и питање положаја радника је третирано као само
један од аспеката који је нераскидиво повезан за проблеми
ма као што су степен незапослености, животни стандард,
људска права, глобалне интеграције и сл. У циљу испитива
ња различитих аспеката постојећег политичко-економског
и друштвеног система покушало се доћи до зак ључка у којој
мери је тенденција ка генерисању и умножавању неравно
правности и сиромаштва инхерентно присутна у капита
листичком систему као таквом, а колико ове појаве постају
још израженије са доминацијом неолиберализма на глобал
ном нивоу. Емпиријски подаци који су разматрани у раду, као
и зак ључци бројних теоретичара, указују на чињеницу да је
положај радника у савременом свету све несигурнији, да до
лази до све убрзанијег друштвеног раслојавања и концентри
сања богатства у рукама малог броја људи, и да овај пораст
неједнакости на светском нивоу може довести у питање
*
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стабилност, одрживост и моралну оправданост постојећег
система.
Кључне речи: раднички покрет, неолиберални капита
лизам, глобализација, неједнакост, радничка права
1. Увод
Раднички покрет се данас налази на прекретници. Већ
деценијама смо сведоци очигледног   опадања синдикалног
чланства, слабљења утицаја радничких организација, сма
њивања права радника и повећања степена незапослености
чак и у развијеним земљама. Поред свега овога мења се и
структура радне снаге, класичне поделе на blue-collar и whi
te-collar раднике постају превазиђене, флексибилни облици
запослења постају све шире распрострањени, а несигурност
радног места постаје опште прихваћена појава. Више од две
ста година радници широм света су се удруживали ради бор
бе за боље услове живота и рада, и за стварање праведнијег
друштва у целини, а процес глобализације је ставио раднике
и радничке организације пред нове изазове. Глобализација
представља комплексан феномен чије се последице могу ви
дети у областима политике, економије, друштвених односа,
културе, екологије, развоја науке и технологије. Савремени
теоретичари интерпретирају процес глобализације на веома
различите начине. Тумачења се крећу од апсолутне глорифи
кације, до критичких анализа које покушавају да сагледају и
објасне све негативне последице које глобализација у сада
шњем облику носи са собом. Чак и најжешћи критичари се
слажу са тим да овај процес није могуће зауставити, и да то
није ни потребно, већ да је неопходно из корена преиспита
ти принципе на којима он почива и формулисати нове, који
би били основа за једну другачију, хуманију, рационалнију и
одрживију глобализацију.
Степен неједнакости у савременом свету најбоље изра
жава податак да 1% светске популације поседује 48% укуп
ног богатства и да се прогнозира да ће до 2016. године овај
најбогатији сегмент становништва поседовати 50% светског
богатства, односно онолико колико и преосталих 99% попу
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лације.1 У неким од најмногољуднијих земаља света велики
део становништва живи испод границе апсолутног сирома
штва. Забрињавајуће су и статистике које показују проценат
становништва који преживљава са мање од 2 долара дневно:
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
Већ из овог насумичног избора земаља лако се уочава
да су у питању стотине милиона људи који живе испод онога
што би се, по стандардима развијенијих држава, могло сма
трати нивоом људског достојанства. Питања сиромаштва и
животних услова нераскидиво су повезана са питањем рад
ничких права, а пошто огромну већину светске популације
чине радници, односно особе које сопственим физичким или
интелектуа лним радом зарађују за своју егзистенцију, онда
је и разматрање ове проблематике неопходно контекстуа ли
зовати у шире друштвене оквире.
Актуелна глобализација је директно повезана са нај
новијом технолошком и информатичком револуцијом, са
убрзаним ширењем канала комуникације и транспорта, са
процесима међународне интеграције и са доминацијом нео
либералног капиталистичког модела на светском нивоу. Ме
ђутим, као последице свега овога јављају се ширење економ
ске неједнакости, друштвено раслојавање и сегментисање,
политичка нестабилност, економско-финансијске кризе, еко
лошке кризе и мноштво других проблема. Идеа ли савремене
цивилизације као што су демократија, стабилност, једнакост
и грађанска слобода бивају доведени у питање, а право људи
на рад, нормалну зараду и хумане услове живота и рада по
ново постаје од суштинског значаја. Посматрано у оваквом
ширем контексту, борба радника за права везана за запосле
ње представља само један корак ка демократичнијем и пра
веднијем друштвом у целини. Да би се одговорило на овакве
захтеве неопходно је преиспитивање положаја радничких
1
2

“Wealth: Having it All and Wanting More”, Oxfam Issue Briefi
 ng, Oxfam Inter
national, 2015, p. 2, https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attac
hments/ib-wealth-having-all-wanting-more-190115-en.pdf
“World Development Indicators”, World Bank,  http://data.worldbank.org/indica
tor/SI.POV.2DAY
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организација, ширење области деловања и директно повези
вање са другим друштвеним покретима, што са собом повла
чи и потребу за новим, флексибилнијим моделима радничког
организовања.

2. Друштвено-економски аспекти
глобализације и изазови неолиберализма
Глобализација представља врло комплексан процес ме
ђународне интеграције у области културе, политике и еко
номије. Иако се ова три аспекта глобализације често ана
лизирају одвојено, свако дубље проучавање неизоставно ће
показати међусобну испреплетаност и нераскидиву повеза
ност  ових димензија, као и последице које настају у четвртој
димензији – на еколошком плану. Корене глобализације мо
жемо тражити још у Магелановој експедицији, којој је било
потребно три године да оплови око света (1519–1522), а развој
науке и технологије, као и усавршавање система комуника
ције, довели су до тога да се данас дужина путовања између
било које две тачке на планети мери у часовима, док помоћу
сателитске комуникације информације прелазе раздаљине
од десетина хиљада километара у року од једне четвртине
секунде. Научни развој водио је током историје ка све бржем
процесу глобализације, али последње три деценије облежиле
су три појаве које су глобализацији дале нови смисао:
1. информатичка и телекомуникациона револуција,
2. распад социјалистичког блока и крај биполарног
светског поретка,
3. глобална доминација политичко-економског модела
оличеног у неолибералној капиталистичкој демо
кратији.
Док је глобализација своје корене имала у колонијал
ним и империјалистичким тежњама старих европских др
жава, савремени модел глобалног повезивања се заснива на
једној концептуа лно другачијој основи, на ономе што се не
ки аутори називају ,,Coca-Cola/McDonalds империјализмом”.  
Покушавајући да сажето објасне развој економско-политич
ке ситуације током последњих 70 година, Јозеф Халеви и Ја
нис Вароуфакис су апсолутну америчку доминацију у свет
ским оквирима у периоду након II светског рата поделили на
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две фазе. По њима, прва фаза, која је трајала до седамдесетих
година, подразумевала је одржавање стабилности на свет
ском нивоу помоћу активног јачања две зоне – европске зо
не  концентрисане око Немачке и азијске зоне концентрисане
око Јапана – које су биле зависне од САД и које су служиле за
амортизовање флуктуација у светској економији и одржава
ње стабилности долара. Друга фаза, која је почела средином
седамдесетих година XX века, заснивала се на радикалном
редефинисању глобалног финансијског система. Ово је под
разумевало трансформацију светске економије у периферију
из које ће САД увозити огромне количине добара, без велике
бриге о регулисању платног биланса. У основи, САД свој де
фицит према остатку света плаћају издавањем обвезница и
привлачењем капитала преко берзи вредносних папира. На
овај начин САД се снабдевају робом по неинфлаторним це
нама не морајући при том да брину о свом дефициту, пошто
у ствари приморавају све остале земље света да финансирају
тај дефицит. Да би што сликовитије описали овакву геополи
тичку ситуацију, аутори су упоредили САД са Минотау ром,
чудовиштем из античке грчке митологије, коме су сваке го
дине приношене људске жртве да би се утолила његова глад
и умирили богови.3
Потпуна глобална доминација овог модела, међутим,
била је могућа тек са распадом социјалистичког блока. У
историјском смислу, последње две деценије XX века пред
стављају крај биполарно организованог света са јасном по
делом на капиталистички и социјалистички блок. Процес
дезинтеграције и војног и економског слабљења социјали
стичких земаља трајао је дуже времена, а кулминацију је до
живео између 1989. и 1991. године падом Берлинског зида,
расформирањем СССР-а, Варшавског пакта и СФРЈ-а. За раз
лику од Европе где је крај социјалистичког система у већини
земаља био изненадан, а транзициони процес радикалан и
вођен идејом ,,шок терапије”, у Кини и још неким земљама
Азије и Африке ова трансформација је имала знатно спорији
и неприметнији ток. Крај Хладног рата и крах земаља ,,дру
гог света” многи су погрешно протумачили и као слом једне
идеје, која је макар номинално повезивала све ове државе,
3

Joseph Halevi, Yanis Varoufakis, “The Global Minotaur”, Monthly Review, New
York, vol. 55, no. 3, 2003.
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па је тако амерички теоретичар Френсис Фукујама у својој
чувеној књизи ,,Крај историје и последњи човек” (1992) пом
пезно закључио да се тадашња политичка дешавања могу
схватити као ,,крај историје као такве… односно као крајња
тачка идеолошке еволуције човечанства и универзализација
западне либералне демократије као финалне форме људске
владавине.”4 Светска дешавања су врло брзо демантовала ову
теорију, јер иако је неолиберална концепција полако али си
гурно постајала апсолутно доминантна у свету, политичким
и војним конфликтима се није назирао крај. Штавише, данас
економске, финансијске, енергетске и еколошке кризе, као и
ратови и политичка нестабилност доводе у питање дугороч
ну одрживост постојећег система.
Капитализам је током историје осцилирао од форме која
у великој мери тежи ка социјализму, до либералнијих облика
који се залажу за што већу слободу тржишта и што мање ин
тервенција од стране државе. Данашњи облик капитализма,
који се најчешће дефинише као неолиберализам, представља
вероватно до сада најекстремнију варијанту либареа лизације
тржишних односа у оквиру капиталистичке економије. Ли
берализам подразумева слободу тржишта да се саморегули
ше, уз претпоставку да ће минимализација уплитања државе
у економске односе довести до оптималне расподеле ресурса
у друштву, максималног активирања укупних људских по
тенцијала, прогреса и просперитета, а све то уз помоћ онога
што је још Адам Смит назвао ,,невидљивом руком тржишта”.
Ако покушамо да сагледамо ситуацију из нешто шире пер
спективе, врло лако можемо уочити парадоксалност чињени
це да је хиљаде година развоја цвилизације и науке довело
до тога да данас као људска раса сматрамо да је оптималан
модел на коме треба да организујемо комплетно друштво, не
онај који се заснива на интелигентном, искуственом и етич
ком координисању људских активности, већ онај који верује
у ирационалне способности једног апстрактног и хазардног
система какво је тржиште.
Интересантно је да критику капитализма не морамо
тражити међу противницима овог система, јер чак и код не
ких од најутицајнијих теоретичара либерализма проналази
4

Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, Free Press, New York,
1992.
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мо запажања која преиспитују основне принципе оваквог на
чина организовања. Тако је још Џон Стјуарт Мил, један од
најзначајнијих енглеских мислилаца XIX века писао: ,,При
знајем да нисам очаран идеа лом живота који заступају они
који мисле да је нормално стање људских бића борба за на
предовање, и да су саплитање, лактање, гурање и гажење јед
них по другима, који сачињавају постојећи облик друштве
ног живота, најпожељнији облици функционисања за људски
род.”5 Сличну мисао изрекао је у XX веку Џон Мајнард Кејнз:
,,Капитализам је запањујуће веровање да ће најопакији међу
људима чинити најопакије ствари и да ће то довести до нај
већег добра за све... Капитализам није успех. Он није интели
гентан, није леп, није праведан, није моралан и не испуњава
очекивања. Укратко, ми га не волимо и полако почињемо да
га презиремо. Али када се питамо шта би могли да ставимо
на његово место веома смо збуњени.”6
Ипак, сам принцип потпуног либерализма у оквиру
капиталистичког система представља у суштини мит, зато
што је досадашња историја показала да одређени облик кон
троле и координације мора да постоји, при чему та контрола
може да поприми различите облике. Савремени модел само
уграђује тенденције ка интернационализацији пословања у
капиталистички систем на тај начин што  дерегулацијом на
националном нивоу и јачањем међународних финансијских
институција контролу пребацује на интернационални ниво.
Ово доводи до још веће концентрације капитала и веће нејед
накости и експлоатације на глобалном нивоу зато што држа
ве и поред своје иманентне карактеристике да фаворизују оне
слојеве који поседују економску и социјалну моћ ипак има
ју обавезу да штите друштвену стабилност и основна пра
ва свих својих грађана, док су корпорације и   међународне
финансијске институције деперсонализоване и имају једино
обавезу очувања профитабилности. Идеологија либерализма
је управо због овога довела до оштрих напада на институци
ју државе, као фактора очувања националних интереса и ин
тереса већине грађана.7  О слабљењу моћи државе и порасту
5
6
7

William J. Barber, A History of Economic Thought, Wesleyan University Press,
Middletown, CT, 2009, p. 102
John Maynard Keynes, “National Self-Sufficiency”, The Yale Review, Vol.22, 1933.
Јован Б. Душанић, Економија постмодерне, Досије студио, Београд, стр. 94,
2014.
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моћи великих корпорација најбоље говори чињеница да од
100 највећих светских економија само 49 представљају држа
ве, док су 51 корпорације, а да је већ 1997. године Бил Гејтс,
тада најбогатији човек света, увећао је своју нето вредност за
18 милијарди долара, што је приближно било једнако укуп
ним примањима 11 милиона становника Зимбабвеа те исте
године.8 Богатство у власништву 80 тренутно најимућнијих
људи на планети еквивалентно је средствима која поседује
сиромашнија половина светске популације, односно 3,5 ми
лијарди људи.9
Концепт ,,државе благостања”, који се појавио у првој
половини XX века и који је био широко прихваћен у разви
јеним државама у периоду након II светског рата, већ дуго
времена се налази у опадању. Држава благостања је подра
зумевала поштовање људских слобода, демократичност, со
цијални мир и тежњу ка напретку друштва у целини, а са
одбацивањем ове парадигме и усвајањем новог, неолиберал
ног приступа, тржиште све више преузима од државе улогу
координационог механизма. Основни циљеви постају профи
табилност и економски раст, чиме се у великој мери одбацује
пређашња одговорност за друштвену репродукцију са свим
својим базичним вредностима. Жужа Ферге објашњава ово
као одбацивање идеје интегрисаног друштва, а суштину ова
квих тенденција дефинише као индивидуализацију друштве
ног.10 По њој је у систему државе благостања констелација
моћи била је подељена између три актера – тржишта, државе
и цивилног друштва, при чему су у условима макар дели
мичне демократије ови актери могли да контролишу и огра
ничавају једни друге. Са наступањем нове парадигме, које
се дешава у контексту глобализације економије, долази до
нарушавања ове равнотеже на светском нивоу. Међународне
управљачке институције и међународно цивилно друштво
представљају недовољно развијене (а у неким сферама и не
David C. Korten, “The Post-Corporate World: Life After Capitalism”, Feasta Revi
ew 1, Foundation for the Economics of Sustain ability, Dublin, p. 5, 1999.
9 “Wealth: Having it All and Wanting More”, Oxfam Issue Briefi
 ng, Oxfam Inter
national, 2015, p. 3, https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attac
hments/ib-wealth-having-all-wanting-more-190115-en.pdf
10 Zsuzsa Ferge, “The Central European Perspective on the Social Quality of Europe”,
у: Beck W., van der Maes en L., Walker A. (ed.): The Social Quality of Europe, Klu
wer Law International, p. 2, 1997.
8
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постојеће) супарнике глобалног капитала. Логика плурали
стичког друштва на овај начин бива нарушена услед домина
ције једног актера над друга два.11
Јаз између богатих и сиромашних земаља се повећава,
а многе државе имају све мање шансе да сустигну развијене.
Међународне финансијске институције координишу светску
економију на начин који омогућава оним државама и поје
динцима који поседују највише моћи и богатства да очувају
своју позицију у односу на друге. Националне привреде ма
ње развијених земаља тада попримају такмичарски карактер
и у циљу достизања конкурентности на међународном нивоу
започињу процесе тржишне дерегулације, смањења соци
јалне заштите и либерализације регулативе везане за права
радника. Све ово за последицу има умножавање несигурних
и незаштићених послова, пораст броја сиромашних радника
са ниским примањима и све масовнију дугорочну незапосле
ност. Бесплатно образовање и здравствене услуге, као и пен
зионо и социјално осигурање, који су раније представљали
подразумеване елементе друштвеног система (како у многим
развијеним капиталистичким земљама, тако и у социјали
стичким земљама), са појавом неолиберализма и транзиције
постају све ређи. Државе бивају принуђене да прочисте своје
пореске политике да би се ослободиле солидарних и реди
стрибутивних компоненти. Фрагментација друштва се про
ширује у различитим правцима, па се тако, између осталог,
стварају и вештачки антагонизми између образованих и нео
бразованих, држављана и имиграната, младих и старих, зато
што се ове групе доживљавају као међусобно конкурентне.
Прихватање оваквих стандарда је посебно очигледно у зе
мљама у транзицији, где се ова идеологија усваја још брже и
агресивније него у западној Европи. Разлози за ово су више
струки, а могу се тражити у вишем нивоу спољног дуга код
ових земаља, у притисцима међународних финансијских ин
ституција и у недовољној развијености цивилног друштва,
које још није разрадило стратегије борбе за основна људска
права у новом систему.12

11 Ibid., p. 3
12 Ibidem, p. 11.
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Да би се потпуније сагледале последице ових промена
потребно је анализирати и трансформације до којих долази у
структури друштва. Марксистичка подела друштва на класе
данас делује превазиђено, зато што флексибилност и адап
табилност савременог светског система има за последицу
знатно сложенију друштвену стратификацију. Испреплета
ност различитих класа и слојева друштва доводи до тога да
је веома тешко прецизно дефинисати друштвене целине које
би унутар себе поседовале релативно компактне комплексе
вредности, циљева, карактеристика и позиција. И поред тога,
многи теоретичари се и даље ослањају на стару терминоло
гију која класе узима као основу за објашњавање структуре
друштва. Анализирајући друштвену пирамиду, Дејвид Рот
коп појединце који се налазе на самом врху назива ,,надкла
сом”, дефинишући је као 6.000 најутицајнијих људи из чита
вог света који контролишу међународне финансијске инсти
туције, мултинационалне корпорације, глобалне медијске
куће и најважније позиције у најмоћнијим владама света.13
Франк Депе, са друге стране, говорећи о поделама до којих
долази у радничкој класи, дефинише савремени капитализам
као ,,веома динамичан економски и друштвени систем који
доводи до реструктурирања радничке класе: у хоризонтал
ној димензији, путем превазилажења националних граница,
и у вертикалној димензији, путем хијерархијског сегменти
сања друштва”. 14 По њему се одмах испод врха друштвене
пирамиде налазе делови средње класе са вишим примањима
и ,,аристократски” радници са вишим квалификацијама, који
се најчешће налазе у услужном сектору информација и тех
нологије. Ову групу радника Роберт Рајх назива ,,аналитича
рима симбола”, описујући их као људе који углавном прате
стил живота средње класе и подржавају неолибералну идео
логију и политику, иако  често усвајају неке идеје прогресив
них друштвених покрета као што су феминизам, екологија
или покрет против расне дискриминације.15 Испод овога се
13 Devan Pillay, “Economy, ecology and the natural limits to growth”, у:  Serrano M.,
Xhafa E., Fichter M. (Ed.), Trade Unions and the Global Crisis: Labour’s Visions,
Strategies and Responses, International Labour Office, Geneva, 2011.
14 Frank Deppe, The Future of Working Class in the 21st Century, 2003, http://www.
wissentransfer.info/nc/neue_beitraege_termine/detail/artikel/the-future-of-theworking-class-in-the-21st-century/
15 Ibidem.
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налази индустријска радничка класа, која је значајно опала
по бројности током последњих неколико деценија, а затим
и класа неквалификованих и ниско плаћених радника, који
често немају стално запослење. Многи аутори наводе и мар
гиналну класу која се налази на самом дну, која је осуђена на
репродукцију ван званичног система рада и која се ослања на
такозвани неформални сектор. Ову класу карактеришу ду
горочна незапосленост, сиромаштво, социјална изолација и
маргинализованост у односу на већи део политичких и дру
штвених токова.16 И поред свега овога, чини се да дефиниса
ње различитих класа данас има само ограничен значај и да
је потребно остати отворен за шире и флексибилније моделе
интерпретације, који би били у стању потпуније да објасне
сложеност друштвено-политичког тренутка.
Анализирање друштвене стратификације може нам,
међутим, помоћи да увидимо колико су неки од темељних
принципа и вредности модерне цивилизације релативизо
вани током последњих неколико деценија. Ове принципе и
вредности можемо пронаћи у Општој дек ларацији о људским
правима коју је 1948. године усвојила Генерална скупштина
УН, а међу њима се издвајају: тежња за мирним решавањем
сукоба, рат против сиромаштва, право на личну слободу, де
мократски поредак и образовање. Поред права сваког човека
на слободу и безбедност, дек ларација дефинише и основне
елементе правног поретка у коме ће сви грађани бити трети
рани равноправно, као и опште право на социјалну заштиту
и школовање.17
16 Слободан Миладиновић, “Декласирани или на маргини друштвене структу
ре?”, Социолошки преглед, vol. XLVIII, no. 1, , стр. 41-68, 2014.
17 The Universal Declaration of Human Rights, 1948: http://www.un.org/en/docu
ments/udh r/За размат рање положаја и права радника посебно су битни сле
дећ и чланови дек ларације:
Члан 23.
Свако има право на рад, на слободан избор запослења, на правичне и при
хватљиве услове рада и на заштит у од незапослености.
Свако, без икак ве разлике, има право на једнак у плат у за једнак рад.
Свако ко ради има право на праведн у и задовољавајућу нак над у која њем у
и његовој породици обезбеђује егзистенцију која одговара људском досто
јанству и која ће, ако буде пот ребно, бити употп уњена другим средствима
социјалне заштите.
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Међутим, 67 година после доношења ове Декларације
изгледа да је по многим питањима процес почео да се од
вија уназад. Нова глобална парадигма прихвата незапосле
ност и сиромаштво као нормалне делове људског стања. Си
ромаштво више не представља скандал, чак ни сиромаштво
усред изобиља. Критикујући савремене економисте, Јанис
Вароуфакис показује како су њихови компликовани фи
нансијски модели покушавали да замаскирају неизвесност
финансијских тржишта уз концепте као што је ,,ризик без
ризика”, али нису успели да објасне појаву незапослености
која се није смањивала са економским растом, па су је тако
једноставно прозвали ,,природном стопом незапослености”.
Ова нова етикета као да је укинула потребу објашњавања не
запослености, проглашавајући је природном појавом. Ово је
само једна од контрадикторности капиталистичког система,
ког карактеришу ,,истовремена способност за произвођење
масовног богатства и неподношљивог сиромаштва, великих
нових слобода и најгорих облика ропства.”18
Примери за ово последње постоје како у метафоричном,
тако и у буквалном смислу. Истраживања су показала да се
данас око 27 милиона људи широм света налази у ситуацији
дужничког ропства и уговорног ропства.19 Ако анализирамо,
на пример, Катар као државу са највишим приходима по гла
ви становника у свету, видећемо да огроман део економије
Свако има право да оснива и да ступи у синдикат ради заштите својих инте
реса.
Члан 24.
Свако има право на одмор и разонод у, укључ ујућ и разумно ограничење рад
ног времена и повремени плаћени одмор.
Члан 25.
Свако има право на животни стандард који обезбеђује здравље и благоста
ње, његово и његове породице, укључ ујућ и хран у, одећу, стан и лекарску
нег у и пот ребне социјалне службе, као и право на осиг урање у случају не
запослености, болести, инвалидности, удовиштва, старости или других
случајева губљења средстава за изд ржавање услед околности независних од
његове воље.
18 Yanis Varoufakis, The Global Minotaur: America, Europe and the Future of the
Global Economy, Zed Books, London, New York, p. 18, 2013.
19 Jeffrey Harrod, Robert O’Brien (ed.), Global Unions? – Theory and Strategies
of Organized Labour in the Global Political Economy, Routledge, London, New
York, p. 10, 2002.
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зависи од радника имиграната, при чему велики број физич
ких радника долази из најсиромашнијих делова Пакистана,
Непала, Бангладеша, Индије и Филипина. У потрази за по
словима који би им омогућили да издржавају своје породице
у земљама из којих долазе, ови радници често завршавају у
незавидној ситуацији, у којој послодавци заплењују њихове
пасоше, а они постају приморани да раде исцрпљујући дуге
радне смене, без слободних дана, и да живе у потпуно неху
маним условима колективних смештаја, без слободе кретања
у земљи или изласка из ње док год им послодавац то не одо
бри. Кршење основних људски права се дешава и у другим
државама Блиског истока, као на пример у Саудијској Араби
ји, при чему то не спречава САД и земље Европске Уније да
овакве државе посматрају као своје блиске партнере и да са
њима одржавају стратешку сарадњу у циљу постизања еко
номске и политичке користи.
Мултинационалне компаније из развијених земаља са
рађују понекад у неразвијеним земљама са организацијама
које користе робове или пак добровољне раднике који раде
у ужасним условима, често у нехигијенском или небезбед
ном окружењу, са исцрпљујуће дугим радним временом, а
све то за плату од једног долара дневно.20 Једини начин за
трајно елиминисање оваквог експлоатисања, коришћења де
чије радне снаге и укидања основних људских слобода, би
ло би доношење одређене обавезујуће правне регулативе на
међународном нивоу која би заштитила макар основна права
радника у читавом свету, али овако нешто није на помолу у
некој ближој будућности.     
Радници и обични људи представљају главне губитни
ке процеса глобализације. Научни прогрес је довео до уса
вршавања производње и процвата глобалне економије, али
механизам капиталистичког система доделио је радницима
само минималан део плодова овог напретка, концентришући
капитал и моћ све више у рукама неколицине. Економиста
Ричард Вулф показао је да чак и кејнзијанске промене у аме
ричкој економији нису довеле до суштинске промене односа
између капитала и рада, већ су током историје само служи
20 Gary Chartier, “Sweatshops, Labor Rights and Competitive Advantage”, Oregon
Review of International Law, vol. 10, p. 149, 2008.
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ле као привремени стабилизатори у ситуацијама већих еко
номских криза, када би уобичајени цик лус успона и падова
искакао из нормале и угрожавао стабилност самог система.
Упоређивање раста продуктивности и реа лних надница у
производњи током последњих 120 година лако може показа
ти диспропорционалност између ове две категорије: 21
Слика 1. Индексирани раст продуктивности и реа лних надница
по сату, у производној индустрији САД, 1890-2006 (Црна линија
означава продуктивност, а сива реа лне наднице)

Са претходне слике лако можемо уочити следеће: иако
је реа лна надница по сату порасла у посматраном периоду,
њен раст није пратио раст продуктивности, посебно не од
1970-их година када неолиберална парадигма постаје доми
нантна у САД-у. Узрок ове неравномерности лежи у комо
дификацији рада, којом се у моделу капиталистичке произ
водње људски рад поставља у позицију робе, која се као и
свака друга роба може продавати и куповати на тржишту,
при чему се цена рада одређује на основу односа понуде и
потражње. Са оваквом формулацијом постаје јасно да радни
ци губе право на учествовање у подели профита или у најбо
љу руку добијају мрвице од читавог колача, чиме се купује
21 Richard D. Wolff, The Keynesian Revival: a Marxian Critique, 2010, http://rdwolff.
com/content/keynesian-revival-marxian-critique
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њихова лојалност. Међутим, изједначавање тржишта рада
са тржиштем производа и финансијским тржиштем могуће
је само док постоји општи социјални консензус око тог пи
тања. Анализирајући закон тржишта Емил Пуже наводи да
,,ако је на тржишту гомила кромпира, они ће бити јефтини
ји, а ако их је мало, цена ће расти. Исто важи и за раднике:
њихова надница варира у односу на обиље или недостатак
радне снаге... Овај немилосрдни аргумент апсурдне логике
може се прихватити као исправан све док се радник сматра
робом, све док је као врећа кромпира пасиван и инертан.”22
Раднички покрет је током историје успевао да се избори за
одређена права радника, са мањим или већим успехом, у за
висности од тога колико је одлучно наступао и колико је јаку
базу имао. Слабљење радничког покрета било је великим де
лом условљено, између осталог, деполитизацијом синдиката
и одрицањем од ширих друштвених циљева. Може се уочити
да је слабљење положаја радника на светском нивоу текло
паралелно са економским и политичким слабљењем соција
листичког блока током 1970-их и 1980-их. Крајем осамдесе
тих година припремале су се значајне промене на светској
политичко-економској сцени. Френсис Фукујама је у свом
чланку из 1989. године предвиђао крај историје, совјетски
председник Михаил Горбачев је 1988. године у свом говору
у УН употребио фразу нови светски поредак, коју је поновио
и амерички председник Џорџ Буш Старији у свом обраћа
њу Конгресу 11. септембра 1990. године (додуше, вероватно
са мало другачијом визијом тога како би тај нови поредак
требало да изгледа). Распад социјалистичког блока убрзао је
погоршавање положаја радника широм света. Чак и у европ
ским земљама са најразвијеним социјалним правима од тада
долази до постепеног слабљења солидарног принципа и до
доминације суровог закона тржишта. Може се претпостави
ти да су чак и дисфункционални системи који су постојали у
социјалистичким државама, са својим принципом релатив
не једнакости (макар и у сиромаштву) представљали једну
врсту претње стабилности владајућим структурама у капи
талистичким земљама. У страху од ширег незадовољства и
22 Емил Пуже, Директна акција, Центар за либертерске студије, Београд,  стр. 5,
2005.
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нарушавања социјалног мира, владе западних земаља мора
ле су да ограничавају могућности за капиталистичку експло
атацију и да обезбеде одређена права радничкој класи, али
са сломом социјалистичког блока и настанком униполарног
светског поретка, нестају спољашње претње капиталистич
ком поретку и радничка права постају од другоразредног
значаја.
Развој глобалне економије пратио је оштар контраст у
начинима на које су капитал и рад добијали право да прелазе
националне границе. Доктрина неолиберализма у ствари је
веома селективна у својим тенденцијама ка либерализаци
ји, па је по њој потребно да се оствари тренутна и потпуна
слобода кретања капитала, док рад треба да буде ограничен
унутар државних граница.23 Да бисмо разумели логику која
стоји иза овога, довољно је само да замислимо како се гра
нице најразвијенијих земаља отварају за десетине и стотине
милиона емиграната који добијају право да се такмиче на тр
жишту рада потпуно равноправно са постојећим државља
нима тих земаља и лако можемо схватити колико би снажне
потресе изазвала оваква промена. Либерализација тржишта
рада не подразумева, у ствари, слободу кретања рада (одно
сно радника), већ дерегулацију радног права, укидање права
радника на организовање, колективно преговарање и соци
јалну заштиту, и слободу послодаваца да дефинишу услове
рада по својим потребама.
Захтеви за повећаном флексибилношћу тржишта рада
постају с временом све гласнији, а разни менаџмент гуруи
убеђују младе људе да је стабилно запослење са пуним рад
ним временом луксуз који не могу очекивати у овом ,,врлом
новом свету”. Овакви захтеви се све више базирају на прет
њама уместо на обећањима, а смањење плата, интензифика
ција рада и елиминисање утицаја синдиката, проглашавају
се нужним у циљу избегавања катастрофа и рецесија, а не у
циљу достизања већег просперитета. Са друге стране, при
метна је парадоксална тежња компанија за изградњом све
веће лојалности код својих радника, који треба да се поисто
вете са предузећем у ком раде, да посвете велике количине
времена и енергије свом послу, а све то у циљу повећања про
23 Roberto Mangabeir a Unger, Carlos Salinas de Gortari, “The Market Turn Without
Neoliberalism”, Challenge, vol. 42, no. 1,  p. 20, January/February 1999.
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дуктивности,   ефикасности и профитабилности компаније,
која не узвраћа реципрочно ову лојалност и не обећава било
какву дугорочну сигурност тим истим радницима.24

3. Одрживост постојећег система
Крајем XX века, по први пут после више деценија, по
ново је постало легитимно да се промовише незапосленост
зарад повећавања продуктивности, да се у циљу повећања
плата руководилаца и профита акционара отпушта и смању
је радна снага, да се ризикује здравље, сигурност и еколошке
опасности ради краткорочних финансијских резултата.25 У
готово свим земљама света дошло је до значајног повећања
разлика у приходима, све раширенијег сиромаштва, незапо
слености, дехуманизације рада, смањивања права радника,
социјалне несигурности, неизвесности запослења, класног
раслојавања друштва, све раширеније појаве неформалног
запослења у сивој и црној економији, повећања задужености
на индивидуа лном и националном нивоу... Томас Поге наво
ди да готово 2,5 милијарди људи на свету живи у екстрем
ном сиромаштву, без задовољених основних потреба исхра
не, безбедне воде за пиће, елементарних санитарних услова,
адекватног пребивалишта, основне здравствене заштите и
писмености. Трећина свих смрти на планети узоркована је
управо сиромаштвом, односно неухрањеношћу или болести
ма које се лако могу спречити или лечити у нормалним усло
вима. Сиромаштво представља узрок смрти око 18 милиона
људи годишње, при чему више од 10 милиона чине деца мла
ђа од 5 година. Колико год да су ове цифре шокантне, још
више је забрињавајућа процена да би свега 1% укупних годи
шњих прихода развијених земаља света био довољан за пот
пуно искорењивање екстремног сиромаштва, а да се при том
никакви значајнији кораци не предузимају у том правцу. 26
24 Louis e Amoore, “Work, production and social relations”, у:  Harrod J., O’Brien R.
(ed.), Global Unions? – Theory and Strategies of Organized Labour in the Global
Political Economy, Routledge, London and New York, p. 46, 2002.
25 Jeffrey Harrod, Robert O’Brien (ed.), Global Unions? – Theory and Strategies
of Organized Labour in the Global Political Economy, Routledge, London, New
York, p. 11, 2002.
26 Jeffrey Harrod, Robert O’Brien (ed.), Global Unions? – Theory and Strategies
of Organized Labour in the Global Political Economy, Routledge, London, New
York, p. 11, 2002.
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Чак ни Светска финансијска криза из 2007/2008. годи
не није пореметила неолиберални глобални поредак, а владе
и званични теоретичари су покушали да објасне крах не као
последицу неодрживих финансијских конструкција, већ као
резултат нерационалне потрошње обичних грађана, који су
потом били принуђени да путем штедње плате краткороч
не и дугорочне ефекте ове кризе и рецесије која је уследила.
Иако многи еминентни економисти истичу да се већина зе
маља још увек није опоравила од те кризе, званични ставо
ви влада и међународних финансијских институција упорно
понављају да је све поново у нормали и да не постоји потре
ба за озбиљнијим преиспитивањем начина функционисања
постојећег економског и финансијског модела. Криза је, ме
ђутим, отворила важна питања о одрживости постојећег си
стема. Сваки систем који није у стању да оствари дугорочну
кохезију између свих својих саставних елемената, као ни да
функционише стабилно у односу на своје окружење, нужно
је подложан ентропији и дезинтеграцији. Неолиберални гло
бални систем је конструисан тако да репродукује неједнакост
и сукобљава различите друштвене групације које егзистира
ју унутар њега, док у односу на екосистем који га окружује
делује разарајуће, са механизмима адаптације који функцио
нишу са огромним закашњењем. Једино што се може закљу
чити јесте да је неопходна радикална промена оваквог систе
ма, промена која би била заснована на општеприхваћеним
вредностима правде, једнакости, слободе и одрживости.  
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Sasa Peric

THE POSITION OF WORKERS IN THE
ERA OF NEOLIBER AL GLOBALIZATION
Resume
This paper analyzes different consequences of the process
of globalization which is based on the model of neoliberal capita
lism, with special attention being paid to the position of workers,
reduction of labour rights and challenges that the labour move
ment faces today. By examining various aspects of the existing
political, economic and social system we tried to see to what ex
tent is the tendency for generating and multiplying inequality and
poverty inherently present in the capitalist system as such, and
how much does the prevalence of neoliberalism on a global le
vel enhance this tendency. Globalization is a complex and multi
layered process of international integration centered around the
basic principles of neoliberal economic and political paradigm,
and different implications of such a process are intrinsically con
nected. The change in the position of workers worldwide is only
one of these implications, and others that are closely related to it
are: growing inequality, hunger, unemployment, curtailment of
certain human rights, social insecurity etc. With the emergence
of the neoliberal model from the 1970s, and especially after the
fall of the Berlin Wall and dissolution of the Eastern Bloc, many
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of the labour rights that existed both in welfare states and in soci
alist countries started to disappear. Unemployment started to be
regarded as a natural phenomenon, long-term employment with
full benefits became an exception rather then a rule in most of the
world countries, and general tendency towards liberalization sig
nificantly diminished the mechanisms that were protecting labour
rights on the state level. The withdrawal of the state from many
areas of social provision has led to the amplification of internal
inconsistencies of the capitalist system, increasing stratification
of society and rapid concentration of wealth and power in the
hands of small number of people. This paper analyzes these ten
dencies by examining various empirical data, as well as theoreti
cal models postulated by scientists from different fields, and tries
to draw attention to some of the most destructive implications of
neoliberal globalization, especially the disempowerment of wor
kers which directly efects the majority of the world population.
The distinct propensity of the existing world system towards in
stability – economic, political, social, environmental – puts in qu
estion its long-term sustainability and moral justifiability.
Keywords: labour movement, neoliberal capitalism, globaliza
tion, inequality, labour rights.

Овај рад је примљен 30. јуна 2015. године а прихваћен за штампу на састан
ку Редакције 28. августа 2015. године.
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Овај књига предс тавља збор
ник радова са истои мене нау чне
конференц ије и плод је рада 54
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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.

Књига се сас тоји из чет ири хро
нолош ко-тематс ка дел а у којима
се тумач и општи историјс ки пе
риод Првог светс ког рата.
Први хронолош ко-тематс ки
период назван је „У предвечерје
Вел иког рата“ и обу х вата период
који претход и Првом светс ком
рат у. Без разу мевања онога што
му је претход ило, овај догађај
огромн их размера, сам по себи,
не би могао бит и адек ватно схва
ћен нит и објаш њен. Овде аутори
размат рају како општије, тако и
спец ифич н ије, огра н и чен ије про
блеме. Размат рају се општи про
блем и узрок а, кривице за рат, ње
гове пос лед ице и проблем правде.
Ови проблем и су исп реп летан и, а
чес то су и у узрочном однос у као
сложен и догађаји. У вези с овим
општим проблем има је свак ако
важ на улога држ ава и држ авн ик а
који својим одлук ама доводе до
тако комп лекс не појаве као што
је рат.
Будућ и да су Балк анс ки рато
ви претход ил и Првом светс ком
рат у, то је без сумње имало удел а
Алечковић Николић, М. Мијалковски
и И. Ђорђевић, Г. Матић, М. Ђорђевић,
Н. Мрвић-Петровић, 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.
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у ономе што ће услед ити. Иако
се не мог у пос мат рат и као узрок,
Балк анс ки ратови су природна
пос лед и ца та козва ног Источ ног
питања, а читав склоп пол ит ич
ких, дип ломатс ким и међудрж ав
них односа се у конт ин уитет у
протеже све до Првог светс ког
рата. У том смис лу се ист раж ује
и шири контекст дип ломатс ких
односа уочи и за време рата, вој
ни и пол ит ичк и савези, што даје
јас нију слик у о правим узроц и
ма рата. Важ ан аспект сач ињава
ју однос и Аустроу гарс ке према
Балк ан у и држ авама на овом тлу,
посебно према првом суседу Ср
бији. Пошто је рат започео управо
сукобом између ове две држ аве,
без разу мевања опште пол ит ике
Аустроу гарс ке као моћне европ
ске зем ље према балк анс ком
простору, није мог уће разу мет и
ни потоњи рат. Још једна важ на
тема јес те геопол ит ик а рус ко-не
мачк их односа у контекс ту опште
геопол ит ике вел ик их европс ких
држава. Ови однос и између вел и
ких сил а су свак ако бил и одлуч у
јућ и у времен у које је претход ило
рат у и у њима треба траж ит и од
говор на општа питања о узрок у и
кривиц и за избијање рата.
Поред ових општијих питања,
размат рају се и спец ифичн ије те
ме као што је рус ка хуман итарна
помоћ Србији с краја XIX век а
и почетком XX – тема која ни
је до недавно бил а сис тематс ки
обрађена. Или, на пример, про
296

блем грчког нац ионалног буђења
пре (од 1800. год.) и током Првог
светс ког рата (такозвана „вел ик а
идеја“) која је у вел икој мери ути
цал а на опш и став грчког народа
и вођс тва према догађајима који
су услед ил и и довел и до вел иког
страдања Грк а, што је утицало
на колект ивн у свест Грк а и оду
стајање од сваке вел ике идеје, без
обзира на њихову славн у исто
ријс ку прош лост. Или полож ај
српс ког народа у Аустроу гарс кој
монарх ији и убис тво пат ријарх а
Лук ијана (1913. год.), догађај који
је узнем ирио Србе у Монарх ији и
имао прворазредн и значај за став
и однос Срба према датој држ ави.
Све ове теме и радови који их
обрађују пруж ају добар увод у са
му проблемат ик у рата. По себи се
разу ме да ова књига није пројект
који смера на целовитост обраде
теме, али даје вредан доп ринос
разу мевању обрађен их аспек ата.
Друг и хронолош ко-тематс ки
период сконцент рисан је око Са
рајевс ког атентата и тако је и на
зван. Ово је један од малобројн их
појед иначн их догађаја у историји
којима се прип ис ује вел ик а улога
у потоњем утицају на историјс ки
ток.
У прис ту п у овом појед и нач
ном догађају пос тавља се низ пи
тања управо због историјс ких
консек венц и које се с њим пове
зују. У том смис лу траж и се од
говор на читав низ историјс ких,
правн их, психолош ких и друг их
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питања. Такође, с обзиром на но
вија, ревизион ис тичк а тумачења,
поставља се питање, да ли је сми
слено један чин од пре сто год ина
тумач ит и данаш њим мерил има?
На пример, то су пок ушаји да се
овај атентат тумач и као директан
узрок Првог светског рата, или,
пак, да се интерп рет ира као теро
ристичк и чин у савременом сми
слу реч и. И само суђење Гаврилу
Принц ип у и друг им учес ниц и
ма атентата указује на један низ
правн их проблема који су у вези с
тим и који захтевају разјаш њења.
Један део дел атнос ти ауторâ
пос већен је одговору на питање о
карактеру личнос ти главног акте
ра атентата, Гаврил а Принц ипа.
Дилема, да ли је херој или теро
риста, или проблем моралног ста
туса његовог чина, као и психоло
гија и идеолог ија главног атента
тора изазивал и су паж њу већ од
самог почетк а, а та питања и данас
заок уп љају интерес ист раж ивача.
Будућ и да је атентат извршен у
одређеном соц ијално-пол ичком
контекс ту, некол ико радова је по
свећено разу мевању друштвен их,
пол ит ичк их и економс ких фак
тора који су владал и у Босни и
Херцеговин и тог времена. Они су
утицал и на чланове орган изац и
је Млада Бос на који су деловал и
управо у том друштвено-пол и
тичком миљеу. С тим у вези је и
проблем идеолог ије и идеја које
су усвојил и припадн иц и ове ор
ган изац ије и које су обл иковале
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како њихов став према Аустроу
гарс кој, тако и према ујед ињењу
Јуж них Словена и мат иц и Срби
ји. Тек се у овом ширем контекс ту
може адек ватн ије објас нит и и са
ма одлук а и чин атентата на пре
столонас ледн ик а Франца Ферд и
нанда.
Низ конкретн их објаш њења и
тумачења самог атентата бави се
вечном енигмом да ли је атентат
био орган изован у Србији, као
што ју је опт уж ивал а Аустроу гар
ска, или је дело аутономне гру
пе? Чињен ица је да се у времен у
које претход и атентат у одвијал а
сложена шпијунс ка игра између
Аустроу гарс ке и Србије. Изве
сно прикривање док аза и док уме
ната које се оди г рало, пре свега с
аустроу гарс ке стране, отеж ава до
данас историчарима да своје ста
вове непобитно док а ж у.
Корп ус радова у овом делу
књиге обу х ват ио је време и при
лике у тадаш њој Бос ни, идеолог и
ју младобосанаца, сам чин атен
тата и лич ност непос ред ног из
врш иоца, Гаврил а Принц ипа, као
и аспекте међудрж авн их односа,
дип ломат ију и зак ул ис ну дел ат
ност тајн их орган изац ија и оно
га што се догађало на дворовима
Монарх ије и Србије.
Трећ и део бави се сам им ра
том, однос но разл ич ит им њего
вим аспек
т и
ма, од прав
н их до
хуман итарн их, и нас ловљен је:
„Први светс ки рат“. Разу ме се да је
акценат на правн им проблем има
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и остал им пратећ им, док су вој
ни аспект и изос тављен и – то је
посао војн их стручњак а и војн их
историчара.
Две вел ике правне теме с исто
тако вел ик им историјс ким и дру
штвен им пос лед ицама тич у се
Лондонс ког споразума и Версај
ског уговора. Лондонс ки спора
зум је потп исан 1915. год ине, то
ком рата, те је тиме битно утицао
и на ток рата. Мот ив за његово
потп ис ивање леж и у жељи да се
Итал ија привуче на стран у Ан
танте. За узврат, Итал ији су дате
територије у Далмац ији и Ист ри,
што је има ло да лекосеж не пос ле
дице које се преко Другог свет
ског рата протеж у све до данас.
Интересантно је упоред ит и како
један наш аутор и један итал ијан
ски у овој књизи износе разл ич и
те оцене о правичнос ти и рац ио
налности одлук а везан их за Лон
донс ки споразум.
Версајс ки споразум је ставио
тачк у на Први светс ки рат и пот
писан је 1919. год ине. Данас је до
ста расп рос трањено глед иште да
је овај уговор био сувише теж ак
за Немачк у и да је у себи нос ио
клиц у Другог светс ког рата. На
теш коће које ће произвес ти овај
уговор скрен уо је паж њу врло ра
но, већ 1920. год ине, франц ус ки
истори чар Жак Бан вил. Бан ви ло
ва мисао је анал изирана и доведе
на у везу с периодом пос ле Другог
светс ког рата. Осим историјс ких
пос лед ица које је на (инд ирек
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тан?) нач ин произвео Версајс ки
споразум, он је оставио и читав
низ правн их проблема који ни
су ни до данас разјаш њен и. Ово
се тиче пре свега међународног
права пре и пос ле Првог светс ког
рата. Наи ме, Версајс ким споразу
мом увод и се појам агрес ије који
је био стран међународном праву
које је било практ иковано у Евро
пи. Репарац ије које су Немачкој
наметн уте поч ивају на концепт у
агрес ије. Тиме је уведен низ еле
мената који су у нес кладу с кла
сичн им међународн им поретком.
Још увек нис у разјаш њена сва пи
тања када је реч о однос у ратне
штете и међународног јавног пра
ва.
Некол ико радова је пос веће
но проблем има везан им за ратне
злоч ине, пре свега оне које је по
чин ил а аустроу гарс ка војс ка на
тлу Србије, али и војс ке Немачке
и Бугарс ке. Овде се рад и пре свега
о кршењу међународног ратног и
хуман итарног права. Ове повреде
су биле најизражен ије на Балк ан
ском рат ишту. Ово су конс татова
ли предс тавн иц и међународн их
орган изац ија као и самос талн и
експерт и. За нас је важ ан Рајсов
извештај јер је њиме док ументо
вана дел атност Аустроу гара која
је резулт ирал а бројн им ратн им
злоч ин има и остал им прот ив
правн им акт има. Иако је код нас
Арч ибалд Рајс позната личност,
његов Извештај није довољно по
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знат, осим у ужим стручн им кру
гови ма.
Цивилно становн иштво је
битно страдало у Србији током
Првог светс ког рата, а многи су
бил и жрт ве злоч ина поч ињен их
од стране прот ивн ичк их арм ија.
Будућ и да је IV Хаш ка конвенц и
ја садрж ал а низ норм и које су до
нете у Хаг у 1899. и 1907. год ине, а
које су имале за циљ и заштит у ци
вил а, Аустроу гарс ка се као пот
пис ница ових док умената морал а
држат и њих. Међут им, као што се
вид и из Извештаја А. Рајса, норме
ових док умената су сис тематс ки
кршене. Пракса да се нечовечно
поступа према цивилном станов
ништву, то јест, да се муч и, убија,
злоставља, прогон и обу х ватају се
појмом „злоч ин прот ив човеч но
сти“ који улази у упот ребу управо
пос ле Првог светс ког рата, а на
основу праксе коју су спровеле
Аустроу гарс ка према Србима и
Отоманс ка империја према Јер
мен и ма.
Суочена с овако теш ким зло
чин има који су вршен и над ци
вилн им становн иштвом, а не
моћна да их спреч и, српс ка влада
је преду зел а читав низ корак а да
светс ку јавност обавес ти о овим
злодел има. Да би то пос тигла,
она се обрат ил а не само бројн им
међународн им инс тит уц ијама,
већ је ангажовал а и бројне срп
ске интелект уа лце да о томе оба
вештавају светс ку јавност. Она је
то чин ил а нароч ито преко својих
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дип ломатс ко-конзул арн их пред
ставн иштава у инос транс тву. Ова
акт ивност је обрађена, а то нам
пруж а прил ик у да се упознамо с
њоме у овој књизи.
У пар радова су обрађене спе
цифичне правне теме, стриктно
везане за овај период. На пример,
заштита права војн их инвал ида
и њихових пород ица у Србији у
времен у Вел иког рата и по њего
вом окончању. Или, захтев за из
ручење Вилхелма II Хоенцолерна.
Као што је познато, немачк и краљ
се по окончању рата склон ио у
Хол анд ију, а на пок ушаје и ини
цијат иву нек их земаља да се да се
изруч и да би му се суд ило, Хол ан
дија је одговорил а негат ивно. Ово
је произи л азило из правног става
Хол анд ије која није имал а прав
ног основа да га изруч и. У раду се
размат рају правн и аспект и овог
случаја и пос лед ице које је про
извео у потоњој правној пракс и
Европе, па и шире.
Некол ико радова је пос веће
но темама које нис у правне, али
осветљавају овај период. Обра
ђен је кратак период од 25 дана
који су претход ил и рат у, али су
бил и зас ићен и сложен им пол и
тичко-дип ломатс ким играма, не
пос ред н им војн им прип ремама,
доношењем одлуке да се Србији
упут и улт имат ум и нач ин њего
ве прип реме и доношење форм у
лац ије која је факт ичк и вод ил а
неизбеж нос ти рата. Током рата
много српс ких ђак а упућено је у
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Франц ус ку на школовање. Ова уз
гредна пос лед ица рата битно ће
утицат и на култ уру Србије у на
редн их двадесетак год ина, као и
на франц ус ко-српс ке односе који
су тада бил и веома оснажен и. А
на југ у се рађал а нова зем ља, Ал
бан ија, која је такође битно обеле
жена ратн им прил ик ама из Вел и
ког рата. Решења која су тада доне
та у вези с Албан ијом, одред ил а су
и потоњи период њен их односа са
сусед има – как ав је поглед на овај
период из Албан ије, донос и нам
рад и аутор из ове зем ље, прил ик а
која није чес та пос ледњих год ина.
Трећ и, пос ледњи део књиге,
„Пос лед ице“ донос и низ радова
који говоре не само о правн им,
већ и друг им пос лед ицама иза
зван им овим ратом. Правне по
след ице су биле далекосеж не и
ишле су даље од пуког рег ул иса
ња односа које је произвео рат.
Оне су обл иковале међународне
односе у пос лератном периоду и
битно промен и ле однос према
рат у у глобалн им оквирима. Ово
је претпос тавља ло преос миш ља
вање појмова који се тич у не са
мо ius in bello већ и ius ad bellum.
Државе су преду зеле мере да се
унап ред и међународн и правн и
поредак и у том циљу основан је
Сталн и суд међународне правде,
Међународна орган изац ија рада,
а у оквирима Друштва народа ус
поставља се сис тем заштите пра
ва мањина. Сви ови проблем и се
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подробно расп ра вљају у ра дови
ма аутора ове књиге.
Лајп циш ки суд за ратне зло
чине је био важ на инс тит уц ија
која је требало да доп ринесе не
само поравнању правде за злоч и
не у Вел иком рат у, већ и да ство
ри оквир за будуће инс тит уц ије
овога типа. У том смис лу је и да
нас интересантно ист раж иват и
карактер овог суда, т.ј. да ли је он
био унут раш њеп равног или ме
ђународноп равног оквира? Док је
овај суд имао огран ичен домен и
утицао углавном на један правн и
аспект – проблем ратн их злоч и
на, Конференц ија 1919. у Паризу
која је одред ил а мировн и уговор
суштинс ки је утицал а не само
на форм ирање нових држ ава и
повлачење нових гран ица, већ је
имал а далекосеж ног утицаја на
унут раш њи држ авн и живот, на
роч ито поражен их земаља. Изу
чавање правног аспекта одредаба
овог уговора, као и општих пос ле
дица, нароч ито у светлу будућ их
догађаја на европс ком тлу, даје
значајан доп ринос разу мевању
историје на овом прос тору.
Још некол ико радова је пос ве
ћено спец ифичн ијим проблем и
ма. Један од тих проблема тиче се
међународн их односа у стат ут у
итал ијанс ке рег ије Карнаро 1920.
год ине. Друг и се тиче развоја оси
гурања у Србији и како се Први
светс ки рат одразио на дел атност
осиг урања. Или случај Милунке
Савић, херои не која је својом не
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сва к и да ш њом ратном судби ном
зад ивил а свет а ипак имал а тра
гичн у судбин у. Такође проблем
државног уређења (са српс ке тач
ке глед ишта) новонас тајуће држ а
ве Јуж них Словена јес те тема која
је овде обрађена, укључ ујућ и не
само ставове пол ит ичара према
овом проблем у, већ и јавног мње
ња, то јест српс ке интел игенц ије.
Сви ратови остављају сећање на
траг ичне догађаје и сви народ и
под иж у меморијале комп лексе. У
том смис лу за нас је такође важ на
баштина Првог светс ког рата и
како се према њој однос ит и – то је
оно што спада у „култ уру сећања“.
И коначно, како се однос ит и
према ревизион ис тичк им пок у
шајима када је реч о Првом свет
ском рат у и који су мот иви за ова
кве пок ушаје, учес тале баш уочи
стогод иш њице почетк а рата? Да
ли су ови пок ушаји чис то нау ч
не, интелект уа лне природе, или у
њима има идеолог ије, тек ућ их по
лит ичк их интереса и дугорочн и
јих пројек ата деловања и прес ије
једн их на друге? Како да се ми, као
нац ија, пос тавимо према овак вим
ревизион ис тичк им пок ушајима,
како се они одраж авају на идент и
тет нац ије? На ова питања такође
нал азимо одговоре у пос ледњем
делу књи ге.
Пос ле овог прегледа опште те
мат ике ове књиге, пот ребно је да
ти и генералн у вреднос ну оцен у.
Обимност књиге и богатс тво са
држаја не би бил и довољн и да ра
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дови нис у високог квал итета. Не
само да добар део учес ник а већ
има иза себе признат у академс ку
каријеру, већ се може запазит и да
су писању својих прилога прис ту
пил и са искреном заи нтересова
нош ћу. То што ова књига својим
квал итетом увел ико над ил ази
просек тек ућ их зборн ик а са кон
ференц ија свак ако је пос лед ица
ове заи нтересованос ти аутора, а
она мож да пот иче из чињен ице
да се поводом стогод иш њице Пр
вог светс ког рата у европс кој, па и
шире, јавнос ти поново отворил а
полем ик а о кључн им темама веза
ним за овај рат. Бил и смо сведоц и
некол ик их ревизион ис тичк их по
кушаја из којих стоји не само убе
ђење ових аутора, нит и њихова
жеља да буду запажен и, већ и од
ређен и интерес и разл ич ит их дру
штвен их и држ авн их снага. Иако
међу ауторима ове књиге нема оп
штег слагања, а нек а глед ишта су
и директно суп ротс тављена, сви
одреда су пок азал и интелект уа л
но поштење у жељи да своја глед и
шта рац ионално зас нују и бране.
У темат иц и везаној за хуман и
стичке нау ке теш ко је избећ и уно
шење вреднос них судова, ако је
уопште то и мог уће, али теж ња да
се макс имално иск ључе идеоло
шке квал ифик ац ије и незас нова
ни ставови изговорен и у апод ик
тичком тон у јес у врл ина сваког
доброг рада у овим облас тима.
Можемо рећ и да су су аутори ове
књиге пот руд ил и да буду упра
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во на овај нач ин интелект уа лно
коректн и. Иако дол азе из разл и
чит их европс ких земаља, Рус ије
и САД, њихови радови (као и из
лагања на конференц ији) нис у ре
зулт ирал и јаловим идеолош ким
конфронта ц ија ма. Су п ротс та
вљена тврђења су добар пот ицај
да се не само вид и да се и данас у
разл ич ит им зем љама разл ич ито
гледа на Вел ик и рат и његове по
след ице, већ и да се трага за исти
ном кол ико је то мог уће.
Вредно је одат и признање
приређивач има Зборн ик а, као и
целом Инс тит ут у за упоредно
право као главном нос иоц у про
јекта, на вел иком ангаж ман у ко
ји је био пот ребан да би се добио
овако висок квал итет књиге. Ова
књига ће међу мног им књигама
обја вљен им поводом стогод и
шњице овог рата зау зет и истак
нуто мес то. Она је заис та значајан
доп ри нос на ц ионал ној култ у ри, а
исп уњава и улог у час ног бран ио
ца истине о Првом светс ком рат у.
Ненаметљиво, без буке и помпе,
сам им својим садрж ајем она даје
одговор и на оне недобронамерне
и интелект уа л но нечас не пок у ша
је да се прош лост реи нтерп рет и
ра у складу с тек ућ им интерес има,
било идеолош ке или пол ит ичке
природе.

Овај рад је примљен 2. јула 2015. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 28. августа 2015. године.
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Никола Марковић
НОМОС ЗЕМЉЕ

Карл Шмит, Федон
2011 – Београд
Карл Шмит је један од најкон
троверзн ијих писаца двадесетог
век а, и као так ав изазива паж њу и
данас, дивљење и подозрење. Из
тог разлога смо се осврн ул и на ње
гову књиг у Номос зем ље. У овој
обимној књизи он предс тавља
основу за стварање међународног
права, и смешта га у један појам,
који је био познат у старој Грчкој,
у својој целос ти, од чега је према
Шмит у, данас остал а само бледа
сенк а, и пуко позит ивис тичко на
браја ње.
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Да би објас нио зашто је реч no
mos уопште значајна, он поч иње
са сам им конс тит ут ивн им дога
ђајима, који креи рају право само
по себи. Зем ља је по њем у мајк а
права, и она као так ва има три
мере. Прво, унут раш њу меру, у
смис лу сет ве и обраде зем љишта,
уложеног рада и труда. Наг рада
за овај труд је раст. Друга мера је
крчење и обрађивање зем љишта,
и пос тављање лин ија раздеобе, и
трећа ограде и сам и гран ичн и ка
менови. Зем ља је дак ле кроз ове
три мере, повезана са сам им пра
вом.
Међут им, у овај конс тит ут ив
ни догађај стварања права не ула
зи и море, са обзиром на чињен и
цу, да прве заједн ице нис у биле у
мог ућнос ти да га освоје, јер нис у
имале средс тва, а и бојал и су се
воде, па су правил и насеља далеко
и од сам их рек а.
У том периоду, први пут се ја
вљају и гусари, чија реч пот иче
од грчке peiran, која подразумева
усуд ит и се(стр. 12). Тек са вел и
ким поморс ким царс твима они
пос тају злоч инц и, и бивају гоње
ни као так ви.
Пра чинови права нас уп рот
томе остају везан и за зем љу, осва
јање, заузимање, оснивање градо
ва и колон ија(стр. 14).
Ова форм ул а је како навод и
Шмит срочена у књизи Исидора
Севиљс ког „Грац ијанов декрет“, у
коме се изл аже суштина међуна
родног права, у обл ик у освајања,
ратова и тако даље(стр. 14).
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По Шмит у, право нас таје за
узимањем зем ље у двос труком
смис лу, према спољаш нос ти и
према унут раш њос ти. Питање
унут раш њос ти се однос и на саме
односе унутар групе која осваја и
расподељу је освојене поседе уну
тар групе, као и влас ничк а права
у родовс ком смис лу. Према спо
љаш нос ти група стоји нас прам
нек их друг их освајача, који такође
зау зимају зем љу и стварају своје
право.
Тако се ствара право над зе
мљом, и сукцес ија тог права. (стр.
16)
Правн иц и позит ивис ти сма
трају врховн у својин у у приватно
правном смис лу, не и у оном сми
слу на који се Шмит позива, и који
се рађа у зау зимању зем ље. Они
владавин у над зем љом смат рају
као вршење јавне влас ти, не и као
владавин у која је сама себи циљ, и
посес ију моћ и сам у по себи. Пре
ма Шмит у, појед ин и вел ик и фи
лозофи права су препознал и ову
пра основу права, која укључ ује
и зем љиште. Tako Ђ. Вико смат ра
да су људ и право добил и од херо
ја, а да су пра елемент и и чинови
људс ких права бил и деоба зем љи
шта, рел иг ија, склапање бракова,
и право на азил.
Шмит се даље позива на Лок а
и Канта, како би даље разрад ио
своја глед ишта. Према Лок у, су
штина пол ит ичке влас ти је јурис
дикц ија над зем љом (стр.18). За
самог Канта, како га Шмит наво
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ди, прво стицање не може бит и ни
једно друго до стицања зем љишта
(стр. 18) Конс тит ут ивн и елемент
сваке заједн ице је зау зимање зе
мље (стр. 19). Стога је историја
међународног права историја за
узимања зем ље (20).
Владавина у том смис лу под
разу мева успос тављање конт ро
ле над зем љом, морем и ваздухом.
Шмит каже да ће ваздух прож дра
ти море, па и зем љу, а да ће плане
та пос тат и склад иште ѕа сирови
не и носаче авиона (стр. 21).
Сва ова размат рања су рефлек
сија догађаја која су претход ил а
глобалном међународном праву.
У том времен у су цивил изац ије
имале појма о томе, где се која на
лази, Кинес ка и Римс ка рец имо,
али нис у имале „нау чно“ иск ус тво
у цел ин и, тј глобалн и карактер.
Шмит навод и Теодора Мон
зена, и његове наводе да су у том
периоду, пред глобалном, свак и
странац био неп ријатељ, а свак и
рат био до уништења(стр. 23).
Први уговор који је остао са
чуван из древн их времена је из
међу Рамзеса Другог, и Хат ус ил а,
владара Хет ита. Овај уговор се
однос ио на помоћ око споља
шњих и унут раш њих неп ријате
ља, изручењу избеглица и емиг ра
ната, амнес тија. Ово се у историји
нази ва ло „двојна хегемон ија“.
Сви вел ик и пол ит ичк и ком
плекс и моћ и који су форм ира
ни на Исток у и Западу у периоду
Старог или Средњег век а, су чи
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сто конт иненталне, речне или
у најбољем случају култ уре уну
траш њих мора поп ут Римс ког
царства(стр. 26). Номос њиховог
просторног уређења и није био
одређен кроз су п ротност између
копна и мора(стр. 26).
Када се створе царс тва, нас та
ју троструке везе. Однос и изме
ђу сам их империја, однос народа
унутар истих, и однос и племена
и империја. Овак во међународно
право, није имало глобалн и ка
рактер, зато је остало рунд имен
тално. Из ове чињен ице, произ
ил ази разлог за рат до уништења,
који се догађао између појед ин их
империја(28). Унутар царс тва ме
ђут им, је народ има дозвољено
међународно правно пос тојање.
Шмит са помало ирон ије, навод и
тачн у чињен иц у, да су у Спарт и
Хелот има дата правна признања,
тако што су им сваке год ине обја
вљивал и рат, и ишли да их убијају.
Даље се Шмит обраћа Хри
шћанс ком међународном праву.
Оно што је Хриш ћанско право
донело на свет је питање правед
ног рата, које је било так ва ино
вац ија, да је ушло у сам у идеју и
основне принц ипе Лиге народа.
Res publica Christiana се као
просторн и поредак развил а у вре
мен у сеобе народа када су у Евро
пу ушли Лангобард и, Вандал и,
Гот и, Словен и. Појед ин и су осва
јал и територије, а нек и су потп и
сивал и споразуме са Папом. Оно
што је прво произаш ло из ова
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кве једне пол ит ичке лег уре јес те
Бург ундс ко краљевс тво. Зем ља је
бил а дељена између Германа ко
ји су зау зимал и зем љу, и велепо
седн ик а зем ље, који дат ирају још
од периода пре крах а Западног
Римс ког царс тва. Међународно
правно јед инс тво, које је нас та
ло овак вим уговорима, се звало
Republica Chirstiana. Њен no
mos је одређен срукт урама и сме
штањима. Област пагана је бил а
мис ионарс ка област, а право на
покрштавање је дол азило од Па
пе, преко Хриш ћанс ког владара.
Зем ље мус лимана су биле неп ри
јатељс ке, а прот ив њих су вођен и
Свет и ратови.
Најзан им љивији део његовог
изл агања је свак ако истин ита чи
њен ица да унут раш њи ратови у
Европ и нис у укидал и Res publi
ca Cristiana, већ су то биле борбе
око пол агања права између кра
љева под „Пап ин им сунцем“, од
нос но истим поретком који нико
није нападао као так ав(стр. 33).
У Средњем век у, Цар и Папа
су бил и вид љиви предс тавн иц и
бож анс тва на зем љи. Историја
је у том смис лу борба за Рим, не
и прот ив Рима. Конт ин уитет са
Римс ким царс твом се нал ази у
признању, да и само Хриш ћанс ко
царс тво има сопс твен и крај, као
и свако царс тво(Откровење Јо
ваново). У том смис лу Хриш ћан
ско царство се налази у смислу
kat-echon, то јест задрж аватеља
зла. Царс тво није нагом ил авало
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моћ само по себи, већ је прављена
разл ик а између potestas и auctori
tas(стр. 36). Папа и Цар су се само
разл иковал и по угледу, а пробле
мат ичн и однос и црк ве и царс тва
су битно другач ији од кас нијег
проблема између односа црк ве и
државе. Држ ава се јавља као фор
ма превазил ажења грађанс ког
рата, док је Цар понек ад пол агао
право на auctoritas а Папа на po
testas(стр. 36).
Невоља је нас тал а тек када је
у тринаес том век у, уведено Ари
стотелово учење о societas per
fecta, по коме се црк ва и царс тво
одвајају на две societas perfecta,
а право на мис ионарс ки рад до
бија од Папе, однос но право на
експанзију територија. Цар није
имао апсолутн у моћ, већ задатке,
не по верт ик ал и над друг им кућа
ма, већ задатак у обл ик у „мис ије“,
која пот иче из друге сфере, а не
достојанс тва кра љева(стр. 38).
У Дантеовој Монархији, цар
ство се трет ира као „најсаврше
нији“ појавн и обл ик људс ких за
једн ица(стр. 38). Јавља се идеја са
вршен их и аутарх ичн их заједн ица
које су у стању да исп уне своју
сврх у и смисао(стр. 38). Са обзи
ром да овај концепт није узео у
обзир kat-echon, може вод ит и да
ље само цезаризма, који замењује
„леп у“ идеју Хриш ћанс кога цар
ства, и који се рађа у Франц ус кој
револу ц ији.
Бонапарт ис тичко царс тво би
ло је први и нају пад љивији при
мер од папс ке круне одвојеног це
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заризма(стр. 39). Ово је другач ије
царс тво од Хриш ћанс ког.
Царс ка круна Светог Римс ког
цара је бил а збирк а круна, и на
следн их права. Када је то право
Немачкој оду зето, њен земаљс ки
patos, примат је прво дат друг им
крунама, а круна Светог римс ког
цара је сведена на пуко пос тојање,
већ у 14. И 15. век у. Повезаност
територијалног и хриш ћанс ког
царс тва је заборављена. У нес та
јањима тих прос торн их појмо
ва, најављује се општи нес танак
средњевековног поретк а(стр. 41).
Међут им оно што остаје на снази
је појам тира н ије, као неп ријате
ља човечанс тва. Он је заједн ичк и
неп ријатељ за поредак копна, као
што је пират неп ријатељ људс ког
рода за поредак мора(стр. 41).
Номос је Грчк а реч за прво ме
рење, која је основа за сва будућа
мерења(стр. 44). Она у себи нос и
значење смештања и поретк а.
По Шмит у, од софис та не по
стоји више тумачење да су nomos,
и зау зимање зем ље у међусобној
вези. Наравно оно што он пре
виђа је чињен ица да се не може
спровод ит и конс тантно нас иље,
према свима, како споља, тако и
према унут ра, па се и nomos као
так ав мора мењат и, што вод и „раз
водњавању“ појма, јер је и сам чин
нас иља промен ио форм у, или не
стао.
Код Платона nomos знач и she
don, пуко правило. Nomoi, имају
по нешто од нал ичја модерног за
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кона, а Aристотел разл ик ује пол и
теју од nomoi. За Теофрас та nomoi
су бил и проп ис и разл ич ит их по
литеја, а за Ксенофана, свак а пи
смена наредба нос иоца влас ти је
бил а nomos(стр. 45).
По Шмит у, Солон је створио
пол итеју и номои деобом зем ље
и отп исом дугова. Дак ле слабље
њем арис тократ ије, јача право
само по себи. За Арис тотел а, no
mos је владавина средњег, добро
распоређеног влас ништва над зе
мљом(стр.46).
Тако је према Шмит у, порек ло
nomosa, које леж и у зау зимању зе
мље нес тало, а значење „испари
ло“ у ант и-тезама.
Шмит не ископава nomos да
би пок азао инс тит уц ије ране
историје, већ да укаже на однос
nomosa и пол агање права на зау
зимање зем ље.
Номос дол ази од реч и nemein
која знач и дел ит и и напасат и(стр.
49). То знач и да је nomos мера која
одражава и одређује лик пол ит ич
ког, соц ијалног и рел иг ијс ког по
ретк а(стр. 49).
Код Пиндара је nomos краљ, а
код Арис тотел а је тај појам суп ро
тан стабилној владавин и „средње
класе“ условно речено. Ово је по
Шмит у он нап исао јер је имао у
виду Ксеркса, Перс ијс ког дес по
та, који је поседовао чис ту моћ,
неог ран ичен у било как вим прин
цип има. Шмит тврд и техн ичк и
да так ав nomos сам по себи и није
дак ле лош, јер не жел и да разу ме
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оно што је сам Арис тотел знао, на
основу нагом ил аног Грчког иск у
ства. Није он имао у виду Ксеркса,
већ свог драгог учен ик а Алексан
дра Македонс ког, који је слом ио
многе nomose, Грчк и, Египатс ки,
Перс ијс ки и пок ушао да уђе и у
Инд ију, стазама старих Грчк их
мореп лова ца.
Код Платона је nomos право
јачега, а у Немачкој „метармофоза
бића у требање“(стр. 53).
Номос по њем у није везан за
правн и позит ивизам Келзена на
пример, већ је nomos по њем у кон
стит ут ивн и историјс ки догађај,
чин лег ит им итета, који легал итет
чин и смис лен им(стр. 53).
Он да ље набраја Ни дермаје
ра, Јос та Трира, Салвин ија, који
наглашавају везу nomosa и зау зи
мања зем ље. Салвин ије иде чак
корак даље, и говори да су својим
позит ивизмом правн иц и укло
нил и нас иље, као конс тит ут ивн и
елемент права.
Тако се нас иље сакрива у пра
ву, јер се ствара норма која у фор
ми закона шаље држ авн им орга
нима који примењују закон(стр.
57). Позит ивизам дак ле крије по
рек ло нас иља у нормама, јер не ре
злик ује закон и меру(стр. 57). Зато
се свак а јавна или тајна наредба
могла бит и закон, пук им изврша
вањем(стр. 57.)
Шмит даље ист раж ује поре
кло nomosa читањем Хомера. Не
што пос тоји пре nomosa и важ и
за све људе, nous или noos, као
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дух људ и, и као нешто што је за
једн ичко свим људ има. Одисеј је
био тај који је путовао, и упознао
духове мног их градова пос ле пада
Троје, и видео шта је свима зајед
ничко. Он даље опт уж ује све оне
које му додељују почас но мес то
првог соц ијалног психолога, као
неос новано признање, и каже да
није мог уће да се он интересовао
за дух људ и, јер је то „први“ урад ио
Хегел, и да се са тим у вези он мо
гао интересоват и само за nomos у
форм и утврда градова која је ви
део пут ујућ и, јер је немог уће да је
стари мореп ловац зап раво ишао у
градове да упозна људе, већ је само
пловио око њих!
„Све док светс ка историја још
није зак ључена, него је још отворе
на и у покрет у, све док друг им ре
чима људ и и народ и још увек има
ју будућност, а не само прош лост,
у увек новим појавн им обл иц има,
светс ко-историјс ких догађаја, на
стајаће и нови nomos“(стр. 60).
Европс ки nomos међународ
ног права је поч ивао на зау зимању
зем ље из 16. и 17. век а, али пос ле
другог светс ког рата њем у је до
шао крај. Међут им Шмит са пра
вом тврд и да није свак а инвазија,
окупац ија и зау зимање зем ље за
снивање новог поретк а(стр. 61).
Било је много нас илн их чинова у
историји који нис у креи рал и ни
как ав nomos. Прво су бил и акт ив
ни номос и копна, зат им је додато
море, и данас је са развојем лете
ћих ескадрил а акт уел ан и вазду
шни.
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Шмит на прави начин дели
nomos међународног права на
две врс те, изу зимајућ и спонтане
чинове нас иља који су брзо само
себе разорил и. Прва, зау зимање
зем ље унутар признатог међу
народног поретк а, и друг и који
разбијају пос тојећ и територи
јалн и поредак, и зас нивају нови
nomos(стр. 61). Шмит зак ључ ује
да није тачно да се свак а промена
гран ица, окупац ија, анекс ија, сук
цес ија нал ази ван међунаредног
поретк а, неке акц ије се уклапају, а
неке разбијају међународн и поре
дак(стр. 62).
Нови nomos зем ље су одред и
ла открића „новог света“, и нас та
нак нових глобалн их лин ија.
Нови свет није одређен као
„неп ријатељ“, већ као слободн и
прос тор у коме није важ ило прет
ходно европс ко право, иако је по
Европ љан има оно важ ило за чи
таву зем љу, али је било упућено на
до тада познате прос торе. Једна
од познат их лин ија из овог перио
да је бил а Particion del mar oceano
одређена договором између Шпа
наца и Порт угал аца, која је дел и
ла Атланс ки океа н на пол а, као и
многе дру ге.
Ипак најзначајн ија је нас тал а
под тајном клау зулом уз Шпан
ско-Франц ус ки уговор Latetu
cambresis из 1559. Год ине, која
је пос тавил а правн у основу раз
ликовања новог и старог света
и домет европс ког права. Пос ле
ове лин ије је практ ично све било

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

дозвољено, а тада се јављају и пр
ви пират и, осниван и од стране
држава, за међусобне обрач уне
без кршења претходно пос тиг
нут их договора. Шмит са правом
говори о утицају ових догађаја, и
пот ис кивања домородаца на Хоб
сов Левијатан, и Џона Лок а и њи
ховим тезама о природном стању.
У овом периоду, јавља се један
најц ит иран ијих црк вен их фило
зофа Франц ис ко де Виторија, чо
век који је кас није утицао на све
филозофе међународног права.
Његово схол ас тичко теолош ко
размат рање оставља утисак објек
тивности, јер правн и основ папе
и цара за владање светом одбац ује
као нелег ит иман. Инд ијанц и су
по њем у ипак људ и, за разл ик у од
Сеп улведе који их предс тавља као
дивљаке према којима је све до
звољено.
По Виторији, урођен иц и задр
жавају право на сопс твен у власт и
влас ништво над зем љом(стр.95).
Он у овом смис лу правно не изјед
начава хриш ћане и нех риш ћане.
На њега ово није оставило морал
ни утисак, нит и нек ак ва сакрал
на слик а девице Марије, већ је
борба за Америк у бил а одређена
глобалн им лин ијама. По њем у би
признавање, или чак уговарање
ових лин ија изван којих прес та
је разл иковање права и неп рава,
било грех и злоч ин(стр. 97). Сви
људ и су по Виторији равноп рав
ни, а појмови реверзибилн и, те
да су Инд ијанц и открил и Евро
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пу, имал и би право да исто учине
европ љан има. У случају трговине,
Инд ијанц и не би могли да спре
че трговин у измеђи Франц уза и
Шпан ије рец имо, што зас нива
економс ка права оних који бивају
покорен и. На овај нач ин Виторија
измешта правно сед иште међуна
родног права из Европе, и шири
прос торн и поредак. Ова његово
неисторијс ко пос мат ра ње на д и
лази све филозофе пос ле њега. У
самој основи освајања новог све
та, стоји папс ки налог за мис ију, на
чем у се врло једнос тавно зас нива
Виторијина теза о праведнос ти
рата(стр. 117). Она се зас нива на
пап ином potestas spiritualis.
Silete theologi in munere alieno!
Реформац ија је довел а до тога
да су теолози бил и иск ључен и из
практ ичног размат рања међуна
родно правн их питања(стр. 126).
Нас таје нова држ ава која елим и
нише царс тво сред њега век а, за
једно са potestas spiritualis.
Франц ус ка је прва права суве
рена држ ава која има правн ичк у
свест, јер нас таје превладавањем
грађанс ког рата. Боден пише сво
ји чувен и рад Шест књига о ре
публици пар год ина пос ле Варто
ломејс ке ноћ и, пос ле чега се сама
свест о праву мења. Он и Гент и
лис имају да пон уде филозофији
нешто ново. Гент ил ис говори о
новом међународном праву кога
је нос ил ац држ ава, а први уговори
који су из овога проистек ли су би
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ли тајн и, у усменом формат у. Ово
је нарушавало концепт позит иви
ста и сам их писан их норм и, што
би свак и црк вен и теолог имао
право да осуд и, али не и обичан
правн ик(стр. 138).
Међут им, форма рата у Евро
пи се промен ил а, и превладава
њем верс ког рата, сам концепт се
измешта у сукоб између држ ава,
али као двобој, а не рат до уни
штења. Стога је нова форма пра
ведног рата узел а следећ и обл ик.
Праведан је свак и рат који воде
војно орган изоване арм ије, при
знат их држ ава европс ког међуна
родног права, и према правил има
европс ког ратног права(стр. 151).
Државе су биле трет иране као
особе(стр. 151). Стога „држ ава то
сам ја“ и није пог реш на интерп ре
тац ија. Сувереност се даје појед и
ним особама, „вел ик им људ има“.
Ту се јавља „друштвен и уговор“,
нови nomos који обавезује, танан,
али који ипак пос тоји, у обл ик у
црк вен их, економс ких веза, одно
сно трад иц ионалн их обавеза(стр.
157).
Рат се сам по себи вод и због
нек ак вог плена. Прот ивн ик у се
може оду зет и тол ико да вишене
може да наш код и(стр. 181). Међу
тим, са оне стране глобалне „ли
није“, јавља се гусарење, као об
лик „расп рава“ између европс ких
magni homines.
Мож да је од свих „читања“, нај
битн ије његово разу мевање Кан
та. Између независ них држ ава не
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пос тоји казнен и рат, нит и рат до
ист ребљења(стр. 186). Он даље
увод и појам праведног и неп ра
ведног неп ријатеља. Праведан је
онај коме неко учин и неп равду, а
сам одговор на његов напад бива
неп раведан. По њем у Кант има
осећај за нас танак једног новог
nomosa зем ље, то јест глобалног
међународног права. Кантов не
праведн и неп ријатељ је нешто
шире схваћен. То је особа која
омог ућава веч ито природно ста
ње и рат између народа јер то по
ставља као опште правило. Так ав
човек под иже све оне који осећају
да им је слобода угрожена, а про
тив њега се може вод ит и и превен
тивн и рат(стр.188). То међут им
не мора бит и ратн и прот ивн ик,
јер ако се повређују јавн и угово
ри свих народа, чија је слобода да
остан у окуп иран и повређена. То
је дак ле бунтовн ик и прот ив саме
анарх ије, јер анарх ија и право не
морају да се иск ључ ују(стр. 213).
Свак ако вред и помен ут и и
уговоре о неу т ралнос ти, који се
однос и на Швајцарс ку и Белг ију.
Неу т ралност дол ази из признава
ња вел ик их сил а, не самоп рогла
шавања. Мог ућност са највећ им
дометом је било право на уче
стовова ње на европс ким конфе
ренц ијама, које су нос иле много
бенефиц ија. За Немце то је било
сиг уран знак добијања мог ућно
сти за држ ање колон ија.
Зау зимање зем ље унутар про
сторног поретк а међународне за
једн ице се одвијало прес танком
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суверенос ти ран ијег владара над
датом територијом.
Међут им, са дол ас ком Напо
леона, који је „прох ујао као вихор“,
и промен ио поредак у Европ и,
просторн и поредак се на тре
нутак промен ио. То је на кратко
рестау рац ија прек ин ул а, али се
пок азал а мог ућност краја jus pu
blicum Europаeum, која је дефи
нит ивно и нас туп ил а по оконча
њу Другог Светс ког рата.
Растућа вера и самообмана је
наступ ил а у Европ и због ујед иње
ња Итал ије и Немачке. Пос ледње
европс ко зау зимање зем ље се де
сило на афричком тлу, 1885 год ине
на конференц ији о Конг у, у Бер
лин у. На тој конференц ији се по
јавил а и Америк а, која је 1884 при
знал а зас таву Конга, и тако унеле
додатн у конфузију у европс ко ме
ђународно право(254). Међут им,
Америк а није рат ификовал а акт
о неу т рал изац ији Конга, нит и је
то гарантовал а 1914. год ине. Акт
о Конг у је требао да буде гарант
слободне трговине, и спречавање
Европе да вод и рат, у Африц и око
колон ија(257).
„Члан 10. каже да се силе пот
пис нице обавезују да ће рат ифи
коват и неу т ралност територије
басена Конга, све док се европс ке
силе које у овим областима вр
ше свој суверен итет, или у њима
имају протекторат, корис те своје
право да се прогласе неу т ралн им
и док исп уњавају обавезе које неу
тралност нос и са собом(стр.258).
Претходно је свак а колон ија бил а
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пос мат рана као држ авна терито
рија мат ичне држ аве. Неу т рал
ност се поштује докле год је и
члан ица европс ке конференц ије
неу т рална. Међут им, међународ
ну колон ију Конго, којој је 1885.
призната као независ на, Белг ија
зау зима, и проглашава својом ко
лон ијом. У то време јавља се де
бата о томе да ли једна неу т рална
држ ава може имат и колон ије. По
Белг ијанц има, неу т ралност Кон
га је бил а само фак ултат ивна, јер
је нис у гарантовале вел ике силе.
Штавише, Белг ија 1907. спрово
ди ефект ивн у окупац ију и разбија
међу народн и европс ки прос тор
ни поредак jus publicum Europe
aum.
„Опште кретање према сло
бод и, укидање трад иц ионалн их
смештања, и у том смис лу тотал
на мобил изац ија наји нтензивн и
је врс те, једно свеопште укидања
мес та, темељно је измен ило евро
поцент ричн и свет, и стрмоглави
ло га у друге токове сил а, у којима
се законс ки позит ивизам, оријен
тисан на држ аву, пок азао сас вим
беспомоћ н им“(стр.280).
Парис ке конференц ије су тре
бале да воде миру. Оне међут им
нис у донеле ништа ново осим што
су уклон иле два стуба европс ког
међу народног поретк а, АустроУгарс ку и Немачк у, као монарх ије.
Светс ка конференц ија је намет
нул а Друштво народа, а Женева
је симбол ично изабрана због Кал
вина, као место почел а англосак
сонс ких демократ ија. „Беспомоћ
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ност“ Лиге народа, се ускоро док а
зал а на анекс ији Етиоп ије, за којом
су се усп рот ивиле само Совјетс ки
Савез, Кина, Бол ивија и Нови Зе
ланд(стр.289). Необичан савез
Енглес ке, нац истичке Немачке,
фаш истичке Итал ије, Франц ус ке
и остал их чланова конференц ије,
који је по Шмит у резултат важења
старих договора из Европс ког ме
ђународног поретк а, који Шмит
даље имп лиц итно наговештава у
делу књиге о Америчкој изол ац и
ји.
Када је рат био објављен Хи
тлеровој Немачкој, нико се није
позивао на Лиг у народа, као да тај
поредак није ни пос тојао. Уоста
лом, Шмит каже да је поредак
урушен 1935. анекс ијом Етиоп ије
и да од тада практично преста
је деловање утицаја Америке на
Европс ки поредак.
Америк а није рат ификовал а
Версајски уговор, већ је са Не
мачком склоп ил а сепаратн и мир
1921. Уствари највећ и проблем је
бил а морална клау зул а о изол ац и
он изму Монрове докт ри не, која је
ушла у темеље новог поретк а који
је био нејасан и тек у нас тајању, и
који је пропао јер су Америк ан
ци инс ис тирал и на спровође
њу својих пол ит ичк их идеја и за
њих агитовал и, са гарантовањем
да се неће повућ и, иако на крају
ипак јес у. То је изазвало највећ и
проблем, и факт ичк и повратак на
претходн и већ слом љен и nomos.
Но према Шмит у, Монрова док
трина је омог ућавал а Америк ан
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цима да се мешају у Европс ки по
редак, али не и обратно(стр.308).
Америчк а глобална лин ија је до
вод ил а у питање стари Европс ки
поредак. Први пут реч „хем исфе
ра“ је искориш ћен 1823. у говору
председн ик а Монроа.
„Ипак ово стање ствари тек
ретко је доп ирало до свес ти прав
ник а Средње Европс ких држ ава,
уско притеш њен их и лакоу мн их
на свој ситн ичарс ки екск лузивн и
територијал изам“(стр. 347). Од
редба „западна хем исфера“ има
своје спец ифично смештање које
није ни на Исток у, ни на Западу,
где леж и њен арк ан ум и извор ње
не моћ и. За Америк у, зау зимање
зем ље има дефанзиван смисао, у
идеји чис тога поретк а, који треба
да одбран и цел и свет, од прљав
штине старог и његове корупц ије.
Стога је Америк а истинс ка Евро
па. Џеферсон 1812. каже да мери
дијан који дел и Атланс ки океа н на
пол а, дел и свет, на свет мира(Аме
ричк и конт инент) и свет рата(ста
ра Европа). Међут им овај наи ван
поглед на свет се промен ио 1898. у
рат у са Шпан ијом, где је Америк а
пок азал а своје право лице, и отво
рил а врата империјал изму(стр.
363).
„Маркс примећује да и у ре
публик ама и монарх ијама 19. ве
ка буржоас ка својина одређује
стварн и устав и држ аву“(стр. 365).
„Због ратовања између држ аве
и друштва, пол ит ике и економ ије,
материјалн и садрж ај пол ит ичке
држ аве леж и ван пол ит ике и уста
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ва“(стр. 365). На основу овога је
англосаксонс ко поимање права
теш ко смес тит и, јер се остаје при
свести преддрж авнос ти, док је на
терен у очигледна над држ авност.
Када се на то дода и Америчко
схватање признања, као општег
акта саглас нос ти, који се може
расп рос трет и на свак и догађај,
свак и рат и свак у територију на
зем љи, конфузија пос таје још ве
ћа. Нароч ито ако се на то дода и
признање побуњен ик а, и факт ич
ко дек ларисање њи хове су вере
ности, које према Америк анц има
може да пос тоји паралелно са су
веренош ћу једне држ аве, и да то
не ствара конфликте у правном
сми
с лу. У том сми
с лу, Аме
рич
ки назив за outlaw states добија
једно ново смештање, у смис лу
казне, а то је управо признавање
побуњен ик а. Међут им признање
побуњен ик а се зас нива на праву
да се примен и гол а сил а где год је
пот ребно, на основу Стимсонове
докт рине из 1932. год ине и већ по
бројан их „неиск варен их“ идеа л а
западне хем исфере. САД задрж а
вају право да ускрате признање
променама поседа, а свако збива
ње на зем љи може да изазове ин
тервенц ију САД(стр.386). Свима
друг има је то право забрањено
јер се не зас нива на рец ип роц и
тет у, однос но моћ се не може ни
зам ис лит и мак ар ни као беспо
моћн и гест, јер нема ефект ивност,
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однос но важење у однос у на моћ
САД. Так ви гес тови, поп ут Фран
цус ких и Енглес ких, о признава
њу Југа, кроз конс татац ију о рат у
бивају одбачен и јер нис у смеште
ни у међународном праву западне
хем исфере, са обзиром да Европ
ски поредак не утиче на Америч
ки конт инент(стр. 385).
Због ове књиге, јако је теш ко
смес тит и Шмита, осим ако га не
читамо као бран итеља jus publi
cum Europaeum, уз његову кон
статац ију да је тај поредак пропао.
Шмит крит ичк и гледа на ангарж
ман Америке, када је у питању ме
ђународно право, и на више мес та
пок азује како су Сјед ињене Аме
ричке Држ аве промен иле саме
односе у Европ и, а зат им и у свет у.
Њихов nomos зем ље је чис та су
протност у однос у на Европс ки,
који се зас нивао на задрж авању
и огран ичавању сил а, уз пошто
вање међународног права, које се
зас нивало на признању вел ик их
сил а између себе. Он на фанта
стичан нач ин пок азује како се no
mos развијао, од варварс ког, чији
је свак и рат био рат до уништења,
до Европс ког, који је зау зео фор
му двобоја, међусобно уважен их
прот ивн ик а. Америк а је нап ро
тив, разбил а овак ав nomos, и себи
је дал а за право да уређује свет по
свом на хођењу.

Овај рад је примљен 28. јуна 2015. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 28. августа 2015. године.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На левој страни у заглављу се налази име, средње слово и презиме
аутора, звање аутора, назив установе, факултета и седиште. Наслов рада
куцати на средини великим словима – Bold (фонт 14). Поднаслови се пи
шу на средини, великим словима (фонт 12) и нумеришу се арапским бро
ојевима. Уколико поднаслов садржи више целина, оне се такође означа
вају арапским бројевима, и то: 1.1. – малим обичним словима Bold (фонт
12). Сви текстови на српском језику треба да су куцани ћирилицом. У
тексту су италиком (курзивом) истакнуте речи на страном језику. Обим
рада не сме бити већи од 1 ауторског табака (односно 16 страна, 36300
карактера са размаком).
После ових података следи сажетак који треба да садржи од 100 до
250 речи. Иза сажетка иду кључне речи чији број не може бити већи од
10, док њихова употреба у тексту треба да буде што већа. У сажетку треба
да стоји предмет анализе, циљ рада, коришћени методолошки приступи,
резултати, закључак или одређене препоруке. На крају текста, после ли
тературе, треба написати резиме чија дужина може бити до 1/10 дужине
чланка. Аутор би у резимеу у структуир аном облику требало да истакне
најважније резултате и закључке истраживања до којих је дошао у свом
раду знатно шире него у сажетку. Сажетак, кључне речи и резиме треба
превести и на енглески језик, ако је рад на енглеском, сажетак и кључне
речи треба превести на српски језик. Текст за часопис не садржи посебан
увод и закључак.
Текст треба писати у фонту Times New Roman, величина слова 12, са
увученим пасусима и проредом 1,5 – ћирилично писмо.
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се налази
коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте су истог
фонта као основни текст и треба их куцати са командом Insert – Referen
ce – Footnote, а не намештањем разних оквира, јер једино на тај начин
можемо гарантовати, да ће се и у прелому фусноте појавити на добром
месту. Приликом навођења фуснота руководити се следећим упутствима:
– када се ради о монографији фуснота мора садржати: име и презиме
аутора, наслов рада у италику, издавач, место, година издања и број
стране (на пример: Зоран Аврамовић, Родомрсци, Институт за по
литичке студије, Београд, 2009, стр. 15; Кристофер Кокер, Сумрак
запада, Досије, Београд, 2006, стр. 54);
– када се ради о чланку, име и презиме аутора, назив чланка под на
водницима, назив часописа у италику, издавач, место издавања,
број, година излажења и број страница (на пример: Миша Стоја
диновић, „Од теорије социјалних конфликата до њихових реше
ња“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд,
бр. 04/2009, стр. 67);
– када се ради о зборнику радова: име и презиме аутора, назив рада
под наводницима, назив зборника италиком, онда у загради напи
сати приређивача зборника, издавач, место издања, година издања,
број стране (на пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и придружива

ње Европској унији‘‘, у зборнику: Србија – политички и инсти
туционални изазови (приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђу
рић), Институт за политичке студије, Београд, 2008, стр. 239);
– извори са Интернета, који не смеју прећи више од 10% коришћене
литературе, треба да садрже пуну интернет адресу и датум присту
па (на пример: http://sh.wikipedia.org/wiki/Revolucija 05/03/2015).
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да од
говори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се од
навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање цели
не) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 19.
априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2,
р93/1894).
Литература треба да се налази на крају рада, испред резимеа, поређа
на по азбучном реду, са следећим елементима:
– књиге: презиме и име аутора, наслов књиге италиком, издавач, ме
сто издања, година (на пример: Суботић, Момчило: Српско пита
ње данас, Институт за политичке студије, Београд, 2008);
– зборници: презиме и име аутора, назив рада под наводницима,
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача
зборника, издавач, место издања, година издања (на пример: Мар
ковић, Драган, ,,Демократизација власти и управљања у Србији‘‘, у
зборнику: Србија – политички и институционални изазови (прире
дили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за политичке
студије, Београд, 2008);
– чланак: презиме и име аутора, назив рада под наводницима, назив
зборника италиком, онда у загради написати приређивача збор
ника, издавач, место издања, година издања (Кнежевић, Милош,
,,Варка европске хармоније‘‘, Српска политичка мисао, Институт
за политичке студије, Београд, бр. 4/2008);
– литература са Интернета, која не сме прећи више од 10% коришће
не литературе, треба да садржи пуну интернет адресу (на пример:
http://sh.wikipedia.ofg/wiki/Revolucija).
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да од
говори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се од
навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање цели
не) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 19.
априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2,
р93/1894).
Текстове слати у штампаном и електронском облику: Институт за
политичке студије, Светозара Марковића 36, е-mail адреса – smiljana.
paunovic@ipsbgd.edu.rs

УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА
Главни задатак рецензента је да доприносе очувању високог квалитета
који иначе ужива наш часопис. На првом месту треба нагласити да
рецензент не сме бити упознат са идентитетом аутора рада и обрнуто,
аутор не сме знати идентитет рецензента. Приликом добијања рада сваки
рецензент има рок од 20 дана да редакцији достави урађену рецензију.
Веома је важно да рецензент буде свестан да је поступак рецензије
поверљив, при чему се садржај рецензије не сме откривати трећој страни.
Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји било који вид
конфликта интереса у вези са радом који треба да рецензира потребно је
да о томе што пре обавести редакцију.
Приликом рецензије рукописа рецензент треба да одговори на следећа
питања: Да ли је аутор показао у чему је оригиналност чланка? Да ли
је аутор довољно оправдао своје тврдње? Да ли је аутор стручно/научно
утемељио своје тезе? Да ли је рад комплетан према Упутству за ауторе?
Којој научној области рад припада? Затим, рецензија треба да садржи
примедбе о стручном/научном квалитету рукописа, али и сугестије за
побољшање рукописа, уколико за то постоји потреба.
На самом крају рецензент треба да оцени којој категорији рад припада
(оригиналан научни рад, прегледни рад, кратко или претходно саопштење,
научна критика, односно полемика, осврти и прикази) 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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