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Сажетак

Урадусеразматраутицајосећањастраха,примарне
људскеемоцијеиглавногделаинстинктазасамоодржање,
нанасилнопонашањеумеђународнимодносима,изаспекта
психолошко-инстинктивистичких и реалистичких теорија
међународниходноса.Теблискешколевећдеценијаматрпе
критикезбогставадајепонашањенародаидржаванеодво-
јивоодљудскеприроде.Стомконстатацијомслажусемно-
гиуваженистручњацизамеђународнеодносе,одкојихнеки
сматрајудајеосећањестрахаосновниилиједанодважни-
јихузрокамеђународнихсукоба.Њиховастајалиштаиде-
финициједопуњујусеуовомрадурезултатимасавремених
истраживањаизобластисоцијалнепсихологије,неурофизи-
ологијеигенетике.Скрећесепажњанаурођенукорелацију
осећањастрахаиосећањамржње,којаутичунаформира-
њечовекакаонасилногбића,збогчегаонизграђујеисистеме
склоненасиљу.Уочаваседаодређенеекономске,религијске,
географске,културолошке,идеолошкеидругеразличитости
измеђународа,иницирајупојавумеђусобногнеповерења,ко-
ренанетрпељивостиинасилногпонашања.Процесодосе-
ћањастрахадонасилногпонашањадржава,појашњавасе
психолошкиммоделом„фобоцентричнепетље“,којисеса-
стоји од двамодела„кружне емоционалне реакције“, спо-
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јена уфобичној „стимулусној ситуацији“.Истиммоделом
илуструјусеузроциипоследицесрпско-хрватскихстрахова
инетрпељивости(србофобијаикроатофобија),којисуини-
циралиграђанскиратуХрватској.
Кључнеречи:страх,мржња,агресија,насиље,кружнаемо-

ционалнареакција,фобоцентричнапетља,ср-
бофобија,кроатофобија.

1.Утицајосећањастраха
нанасилнопонашањечовека

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.Могућностприменемодела
„фобоцентричнепетље“упојашњавању

утицајастрахаимржње
нанасилнопонашањедржава

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

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

43 RobertJ.Sternberg,KarinSternberg,TheNatureofHate,н.д,стр.40.



ДариоО.Кршић УТИЦАЈОСЕЋАЊАСТРАХА...

162

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Слика1–Српскохрватска„фобоцентричнапетља“

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

56 РадославГаћиновић,„Стратегијанационалнебезбедностистратешкидоку
ментдржаве“,Националниинтерес,Институтзаполитичкестудије,Београд,
бр.3/2009,стр.196.
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пријатназанекудржавуилинацију(нпр.поразурату),она
моженекомакцијом(поновнимступањемурат)покушатида
вратисвојстатуснапретходностање,илиакосматраданије
довољномоћнадатоучини,покушаћедасереадаптира,тј.
да сепомири са својим тренутнимстањемидаприлагоди
својепонашањеускладусњим(покушадипломатскимсред
ствимада отклонимогућу опасност даљег губљењамоћи).
Након одређеног времена реадаптације, постоји могућност
даједржаваповратиласвојунационалнумоћипроценилада
међународнеоколностидозвољавајуспровођењеакције,која
јеследећакарикаунизуКЕР,ињуспроводидабизадово
љиласвојеинтересе.Постојимноштвотеоријаидефиниција
рата, а у овомраду поменућемо тек једну из 70их година
прошлогвека,енглескогполитикологаХедлијаБула(Hedley
Bull),којијератодредиокао„организованонасиљеодстра-
неполитичкихгрупаједнепротивдругих”.57 

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

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

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

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

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

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

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

THEЕFFECTOFTHEEMOTIONOFFEAR
ONVIOLENTBEHAVIOUR

ININTERNATIONALRELATIONS

Resume

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

reaction, phobocentric loop, Serbophobia, Croa-
tophobia.
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