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Сажетак
Пот пи си нај ви ших пред став ни ка три кон сти ту тив на на ро да 

ни су се би ли ни осу ши ли на Деј тон ском спо ра зу му, а по че ло је 
ње го во оспо ра ва ње и из ну тра и спо ља и до дан-да нас пред ста вља 
из вор пер ма нент не не ста бил но сти. Не ста бил ност ге не ри ра не из-
вје сност ко ја опет ин спи ри ше ка ко сва ко днев на ка фан ска на га ђа-
ња тзв. обич них љу ди, та ко и ме диј ске ана ли зе и на уч не прог но зе 
о то ме ка ква ће Бо сна би ти у до глед ној пер спек ти ви и да ли ће је 
уоп ште би ти. Аутор је из ло жио пет на ест ал тер на тив них сце на ри ја 
о бу дућ но сти БиХ до кра ја на ред не де це ни је. 
Кључ не ре чи: бу дућ ност БиХ, Бо шња ци, Ср би, Хр ва ти, Ре пу бли ка Срп-

ска, Хер цег-Бо сна, ин те гра ци ја, пу зе ћи рас пад, цен тра-
ли за ци ја, САД, Ру си ја, Тур ска, ЕУ, НА ТО, КиМ, ак те ри, 

* Текст је реализован у оквиру пројекта „Конституционализам и владавина права у 
изградњи националне државе – Случај Србије“ који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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ли де ри, прог но зе, ис хо ди, су ко би, кон со ци ја ци ја, де мо-
кра ти ја 

Бо сна и Хер це го ви на и 17 го ди на на кон ра та жи ви под ме-
ђу на род ним про тек то ра том, а ви со ки пред став ник УН/ЕУ са дик-
та тор ским “бон ским овла ште њи ма” све до да нас ни је дао шан су 
ло кал ној де мо кра ти ји. А пи та ње је и да ли би до ма ће на ци о нал не 
сна ге без ино стра ног ту тор ства би ле спрем не да из гра де кон сен зус 
о бу дућ но сти зе мље. На су прот оцје на ма о БиХ као “про па лој др-
жа ви”, “не до вр ше ној др жа ви”, “нео др жи вој др жа ви” ”деј тон ској 
кон струк ци ји”, “про ма ше ној кон струк ци ји”, по сто је и оне ко је у 
њој ви де “оли че ње европ ских ври јед но сти”, “вјер ске и ет нич ке то-
ле ран ци је”, “тра ди ци је мул ти кул ту ра ли зма и су жи во та”, “ко ег зи-
стен ци је и про жи ма ња раз ли чи тих на ро да, ре ли ги ја и кул ту ра.”1) И 
јед не и дру ге оцје не по зи ва ју се на до ка зе из да ле ке про шло сти и 
са вре ме не исто ри је и на то ме гра де про јек ци је за бу дућ ност.  По-
ли тич ка ат мос фе ра ду го го ди шње хро нич не не из вје сно сти пред ста 
вља ел до ра до за прог но зе о то ме шта ће се са Бо сном и ње на три 
не сло жна др жа во твор на на ро да де си ти у на ред ној де це ни ји. Мно-
ге од њих су пу ка про јек ци ја ли је пих же ља или мрач них слут њи, 
стра хо ва и на да, али ако по ђе мо од ак ту ел них по ли тич ких чи ње-
ни ца и до ми нант них по ли тич ких трен до ва, мо же мо пре по зна ти и 
не ко ли ко ре ла тив но ре ал них сце на ри ја. На на ред ним стра ни ца ма 
из ло жи ће мо са др жај  три на ест сце на ри ја рас пле та бо сан ске дра-
ме, са критчким ко мен та ри ма на ма не и пред но сти сва ког од њих, 
те уло гом уну тра шњих (Ре пуб ли ка Срп ска, “Хр ват ска Ре пу бли ка 
Хер цег-Бо сна”, “Бо шњач ка БиХ”) и спољ них ак те ра - ка ко ре ги о-
нал них (Ср би ја и Хр ват ска), та ко и гло бал них (САД, ЕУ, Ру си ја и 
Тур ска).    

1.НОВИГРАЂАНСКИРАТ

По че ће мо са нај го рим али ма ње вје ро ват ним сце на ри јем, 
а то су но ви ме ђу на ци о нал ни су ко би. Као ни пр ви пут, не ће их 
иза зва ти Ср би, не го опет Бо шња ци, са по но во истом на мје ром да 
ком ши ја ма на мет ну сво је про јек ци ју бу ду ће Бо сне као “гра ђан ске 
др жа ве” у ко јој ће они као ве ћи на би ти по ли тич ки до ми нант ни. 
Док су 92. то учи ни ли, из ва на ле га ли зо ва ном, ма јо ри за ци јом у за-

1) Френ сис Фу ку ја ма пи ше о БиХ као “сла бој и про па лој др жа ви” и по ре ди је са Со ма ли-
јом, Ру ан дом, Си е ра Ле о не ом, Ис точ ним Ти мо ром и сл. Слич не оцје не да ју и При дам, 
Га ла гер, Крамп тон, Мек Ма хон и др. Ви дје ти: Френ сис Фу ку ја ма, Из град ња др жа ве, 
Заг реб 2005.  Од го ва ра ју ће оцје не да ју и При дам, Га ла гер, Крамп тон, Мек Ма хон и др.
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јед нич ким ор га ни ма у Са ра је ву2) и та ко на тје ра ли Ср бе да оруж јем 
бра не устав ну рав но прав ност, на ред них го ди на би то мо гли из ве-
сти као “ле ги тим ни ору жа ни от пор се це си ји РС”. Али ово га пу та 
Ср би га не ће ни за по че ти, не го ће то би ти Бо шња ци. Про па ганд-
на при пре ма су ко ба оба вља се по ли тич ким и ме диј ским рас пи ри-
ва њем мр жња пре ма Ср би ма и Срп ској, пре у ве ли ча ва њем рат них 
зло чи на над Му сли ма ни ма, под сти ца њем ре ван ши стич ких емо-
ци ја, ети ке ти ра њем Деј тон ског спо ра зум као “ле га ли за ци је ге но-
ци да”, стиг ма ти зо ва њем срп ских ли де ра и сл. При то ме се и да ље 
ра чу на на аме рич ку вој ну по др шку, ко ја би ово га пу та би ла бр-
жа и ро буст ни ја, а на ре ак ци ју Ср би је се и не ра чу на јер је вој но 
ослаб ље на и бло ки ра на европ ским ам би ци ја ма. Би ла је до вољ на 
јед на под сти цај на из ја ва Сти пе Ме си ћа да ће “хр ват ске тру пе ако 
ус тре ба пре сје ћи ко ри дор код Брч ког”, па да не ки бо шња чки пр-
ва ци шо ки ра ју Јо си по ви ћа по ну дом да ин сце ни ра ју по вод за та кву 
ак ци ју. Рат не ди мо ве из Са ра је ва не пу шта са мо ре и су-ул-уле ма 
Це рић ка да при је ти по ја вом “не ких но вих му сли ма на” ко ји ни су 
до бро ћуд ни и на год ни као “ста ри”, не го, ваљ да, ис кљу чи ви и ми-
ли тант ни исла ми сти. Чи ни то и Ла гум џи ја, ко ји је у по сти збор-
ном ин тер вјуу “Гар ди ја ну” на ја вио да ће, уко ли ко За пад не по др жи 
му сли ман ске со ци јал де мо кра те, власт у БиХ пре у зе ти “не ки лу-
ди ра ди ка ли”3), а то су, ваљ да, Му сли ман ска бра ћа или Ал Ка и да.  
Озло је ђен до ла ском Ешто но ве код До ди ка и кра хом Ин цко ве ини-
ци ја ти ве про тив РС у СБ УН, Да ни јел Сер вер, аме рич ки екс перт 
за Бал кан бли зак Стејт де парт мен ту, из ја вио је: “Ако до ђе до ра та 
у БиХ, ни ко не ће мо ћи да ка же да ни је би ло упо зо ре ња.” По што 
зна мо да је Ци мер ман ку мо вао ра ту у БиХ 92., ова из ја ва мо же да 
дје лу је као са мо и спу ња ва ју ћа прог но за. 

2.ПУЗЕЋИРАСПАДБиХ

Дру ги и мно го ре ал ни ји сце на рио по ла зи од то га да БиХ уна-
зад по ла ми ле ни ју ма ни ка да ни је би ла др жа ва. Со ци ја ли стич ка ре-
пу бли ка БиХ, са не ким др жав ним атри бу ти ма и ме ђу на ци о нал ном 
иди лом не мо же се узе ти као кон тра ар гу мент. Пр во, за то што ни је 
би ла са мо стал на, не го са мо фе де рал ни дио ју го сло вен ске др жа ве 

2) У ли тер ту ри о БиХ по чет ком 90-их, обич но се по ми ње са мо за сје да ње пар ла мен та на ко-
ме је од лу че но о ре фе рен ду му о др жав ном оса мо ста ље њу про тив во ље срп ских по сла-
ни ка. Кри за је за по че ла још ра ни је, си сте мат ском на ци о нал ном ма јо ри за ци јом у дру гим 
ре пу блич ким ор га ни ма због че га су се срп ски пред став ни ци по ву кли из пред сјед ни штва 
и вла де БиХ.

3) Ли дер СДП је овај ин тер вју бри тан ском днев ни ку дао у но вем бру 2010.
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и, дру го, за то што ни је би ла де мок рат ска па на ро ди и гра ђа ни ни су 
мо гли да сло бод но из ра зе сво ја ин ди ви ду а ла на и ко лек тив на опре-
дје ље ња. БиХ под про тек то ра том ни је др жа ва ни да нас, ни ти има 
вид них из гле да да то уско ро по ста не, па за па ра во не ма бог зна шта 
ни да се рас пад не. Ту кон ста та ци ју, ма да са раз ли чи тим емо ци ја ма, 
ди је ле не са мо Ср би и Хр ва ти и мно ги Евро пља ни, не го и Бо шња-
ци и Аме ри кан ци. У про ље ће 92. рас па ла се за то што је Ср би ни су 
хтје ли, а са да не мо же да се са ста ви за то што ова кву ка ква је не ће, 
из раз ли чи тих раз ло га, ни Бо шња ци ни Хр ва ти. Пр ви је да нас не ће 
за то што по њи хо вом уку су ни је до вољ но цен тра ли зо ва на, дру ги 
за то што у њој не ма ју ен ти тет са сво јом на ци о нал ном ве ћи ном, 
та ко је, па ра док сал но, ова кву ка ква је бра не је ди но Ср би. БиХ је 
да нас нео др жи ва др жа ва јер ни ко из ну тра до ње не др жи, а одр жа 
ва се јер ни ко спо ља не зна шта са њом да ура ди. Бо шња ци би хтје-
ли да је стран ци си лом ин те гри шу, а по што у ино стран ству ни ком 
не па да на па мет да то учи ни, са ра јев ски ана ли ти ча ри на га ђа ју да 
се сви јет за пра во већ по ми рио са рас па дом, са мо што и САД и ЕУ 
же ле да рас пад бу де кон тро ли сан, од но сно ми ран и по сте пен. Ако 
то 1992. због “ша ре ле о пар до ве ко же” ни је би ло  оства ри во без 
ра та, рат на и по рат на ет нич ка чи шће ња на све три за ра ће не стра-
не ство ри ла су на ци о нал но хо мо ге не те ри то ри је.4) У том сми слу 
БиХ би у на ред них де се так го ди на на про сто сли је ди ла пут свих 
пост ко му ни стич ких фе де ра ци ја ко је су се рас па ле по те ри то ри јал-
но-ет нич ким гра ни ца ма, као што су СССР, ЧССР и СФРЈ. И са-
мо је пи та ње вре ме на ка да ће не ко мо ра ти да по зо ве ме ђу на род ни 
кон зи ли јум да кон ста ту је ње ну кли нич ку смрт. А по зив чак и не би 
мо рао да бу де упу ћен са те ле фон ског бро ја 0038751 јер и Бо шња ци 
по тај но при жељ ку ју свој ен ти тет са мо не сми ју то да ка жу. При-
сут не су и оцје не да је по сто ја ње ка кве-та кве БиХ ге о по ли тич ка 
ну жност, ка ко би се бо сан ски му сли ма ни за др жа ли у мје ша ви ни 
са хри шћа ни ма. Аме ри кан ци то бра не на че лом мул ти кул ту ра ли зма 
и ин тер кул ту ра ли зма (иде а ли стич ки ар гу мент) и стра хом да би за-
себ на му сли ман ска др жа ва мо гла по ста ти мо сто бран за џи хад ски 
те ро ри зам (ре а ли стич ки ар гу мент),5) а Евро пља ни да би др жав но 
из два ја ње му сли ма на у БиХ би ло обес хра бру ју ће за ин те гра ци ју 

4) Ет нич ки хо мо ге не или ет нич ки чи сте те ри то ри је у до слов ном сми слу да нас ни гдје не 
по сто је. Арент Лај пхарт узи ма као кон вен ци ју да у јед но на ци о нал ним др жа ва ма жи ви 
нај ма ње 80 од сто при пад ни ка ма тич ног на ро да. Упо ре ди ти: Аренд Лај пхарт, Мо де ли 
де мо кра ти је, ЦИД, Под го ри ца 2003.

5) Да ни јел Сер вер: “БиХ – но ви круг па кла или шан са за функ ци о нал ну др жа ву”, Да ни, 
18.02.2011.
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број них му сли ман ских ма њи на у ње мач ко, фран цу ско, бри тан ско 
или хо ланд ско дру штво.6)

3.ФЕДЕРАЦИЈАУКОНФЕДЕРАЦИЈИ

Ва шинг тон ским спо ра зу мом Му сли ма на и Хр ва та, под па-
тро на том САД и Ње мач ке, ни је са мо пре ки нут ме ђу соб ни рат ко ји 
је из био у је сен 1993. и фор ми ран за јед нич ки ен ти тет на зван Бо-
шњач ко-хр ват ска фе де ра ци ја не го је про јек то ва на и на кнад на кон-
фе де ра ци ја Фе де ра ци је са Хр ват ском. Упра во пер спек ти ва по сли-
је рат ног др жав ног по ве зи ва ња са ма ти цом би ла је за хер це го вач ке 
Хр ва те ком пен за ци ја за од у ста ја ње  од већ фор ми ра ног за себ ног 
ен ти те та (“Хер цег-Бо сна”). Иако је ин те грал ни дио јед ног ме ђу-
на род ног спо ра зу ма “фе де ра ци ја у кон фе де ра ци ји” ка сни је “за бо-
ра вље на”, ни ка да ни је фор мал но оспо ре на. Ни је те шко прет по ста-
ви ти да ни туђ ма нов ска ни пост туђ ма нов ска  Хр ват ска ни ка да ни је 
би ла искре но рас по ло же на да чак у кон фе де рал но окри ље при ми 
Бо шња ке-му сли ма не и то не том по што се ри је ши ла хр ват ских Ср-
ба. Као што ни Бо шња ци, као број ча но до ми нант ни у Фе де ра ци ји 
ни су би ли вољ ни да по ста ну број ча но сла би ји парт нер у кон фе де-
ра ци ји са др жа вом Хр ватс ком. По го то во не да од у ста ну од сно-
ва о сво јој на ци о нал ној др жа ви Му сли ма ни ји или Бош ња ки ста ну 
јер ће све до тле се бе до жи вља ва ти као “бал кан ске Па ле стин це”. 
Пре ћут ни спо ра зум Са ра је ва и За гре ба да се тај дио Ва шинг тон-
ског спо ра зу ма “гур не под те пих” ство рен је на ра чун хер це го вач-
ких Хр ва та, али је фор мал но остао на сна зи, те би у да љим игра-
ма и раз и гра ва њи ма око суд би не Бо сне мо гао би ти ак ти ви ран као 
фор ма њи хо ве за шти те од све из ра же ни је бо шњач ке до ми на ци је у 
ве ћем ен ти те ту. Ре ак ти ви ра ње цје ло ви те вер зи је Ва шинг тон ског 
спо ра зу ма по др жа ла би Ба ња лу ка јер је истим ме ђу на род ним до-
ку мен том би ло пред ви ђе но да се РС сло бод но опре ди је ли да ли 
ће да се при дру жи ком ши ја ма, да бу де са мо стал на или да уђе у 
од го ва ра ју ћи кон/фе де рал ни аран жман са Ср би јом. Спе ци јал не и 
ре ци проч не ве зе из ме ђу Срп ске и Ср би је, де фи ни са не у Деј то ну 
1995, пред ста вља ју ва ри ја ци ју ових ком би на ци ја из 1993. и тре ба-
ло би да ре ла ти ви зу ју др жав ну гра ни цу на Дри ни, са ко јом се Ср би 
у БиХ те шко ми ре.  

6) Лео Тин ден мас и др., Не до вр ше ни мир – из вје штај Ме ђу на род не ко ми си је за Бал кан, 
Б92, Бе о град 1998.
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4.СРПСКАСАСРБИЈОМ

Фак тич ка се це си ја Ко со ва од Ср би је, без об зи ра на спор но 
ме ђу на род но при зна ње, од мах је и не из бје жно ста ви ла на днев ни 
ред без ма ло иден тич ну по зи ци ју Ре пу бли ке Срп ске у БиХ. Не са-
мо по ана ло ги ји не го и као ком пен за ци ју те ри то ри јал но оште ће ној 
Ср би ји. Исти на, Ср би ја се фо ку си ра ла на то да до не ких бо љих 
вре ме на у сво јим др жав ним гра ни ца ма бар фор мал но-прав но за-
др жи ко ли јев ку срп ске др жав но сти и пра во слав не ду хов но сти, а 
по ли тич ка ели та Срп ске пре фе ри ра др жав но оса мо ста ље ње. Али, 
исто вре ме но, код срп ског на ро да на обје оба ле Дри не  по сто ји сна-
жна и при род на тра ди ци о нал на те жња за ује ди ње њем. Би ла би то, 
у крај њој ли ни ји, са мо ло гич на фа за у по до ма клом про це су пре-
ком по зи ци је др жав них гра ни ца на Бал ка ну у скла ду са те ри то ри-
јал но-ет нич ким про мје на ма на те ре ну. При зна њем но вих др жа ва 
ко је су на ста ле рас па дом Ју го сла ви је ме ђу на род на за јед ни ца је 
отво ри ла пан до ри ну ку ти ју ко ју је те шко за тво ри ти ре а фир ма ци-
јом по сту ла та о не про мјен љи во сти гра ни ца у ре ги о ну. Ши ре ње 
Ал ба ни је на под руч ја КиМ, за пад не Ма ке до ни је, па и ју го и сточ не 
Цр не Го ре би ће јед на ко те шко за у ста ви ти, као и про мје не гра ни це 
на Дри ни. Иде ја “трам пе” КиМ за РС, ко ју је отво ре но за сту пао Зо-
ран Ђин ђић, праг ма тич ни и на За па ду нај о ми ље ни ји пост ми ло ше-
ви ћев ски ли дер Ср би је, ни је на и шла на по зи ти ван од јек у Ва шинг-
то ну, а на сље дни ци уби је ног пре ми је ра уБе о гра ду ни су је мно го 
по ми ња ли. Не ки ана ли ти ча ри са де сне оба ле Дри не сма тра ју да је 
то за то што би раз мје на те ри то ри ја ма у на ро ду би ла ло ше при мље 
на као “тр го ви на све том срп ском зе мљом”. А не ки опет да би на-
ци о нал но ра ди кал ни пре ко дрин ски Ср би уде сно по мје ри ли од нос 
по ли тич ких сна га у Ср би ји и да је за то “дру га Ср би ја” ре зер ви са на 
пре ма иде ји ује ди ње ња. Срп ска по ли тич ка ели та на ли је вој оба ли 
Дри не пак, на вод но, стре пи да би ута па њем у је дин стве ну на ци о-
нал ну др жа ву РС из гу би ла свој суб јек ти ви тет, од но сно би ла све-
де на тек на јед ну од про вин ци ја уну тар цен тра ли зо ва не  Ср би је.

5.УНИЈАТРИНАЦИОНАЛНЕРЕПУБЛИКЕ

Др жав на за јед ни ца три на ци о нал не ре пу бли ке пред ста вља 
не са мо нај ре ал ни ји сце на рио за БиХ у на ред ној де це ни ји не го је то 
ње на ре ал ност без ма ло већ ове 2012. и сви ме ђу на род ни ми ров ни 
спо ра зу ми за БиХ, од Ли са бон ског до Деј тон ског, под ра зу ми је ва ли 
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су  те ри то ри јал но-ет нич ка раз гра ни че ња.7) За те че на “ша ра ле оп-
до ве ко же” ра том и ет нич ким чи шће њи ма са све три стра не не по-
врат но је пре тво ре на у три јед но бој на по ља. По ред РС, по сто ји де 
фац то и не при зна та ХР Хер цег Бо сна, а са мим тим и Бо шњач ка 
ре пу бли ка, али је ри јеч “по дје ла” по сљед њих го ди на по ста ла оди-
о зна, иако, на рав но, под ра зу ми је ва уну тра шњу по дје лу, а не рас-
пад БиХ. На про тив, ци је ле 1991, од но сно у го ди ни из ме ђу из бо ра 
и ра та, о по дје ли се го во ри ло као о пот пу но ле ги тим ном рје ше њу 
о ко ме су без за зо ра јав но рас пра вља ле све три на ци о нал не стран-
ке. По ли ти ча ри су по са ра јев ским са стан ци ма под ми шком но са ли 
уста ве Швај цар ске и Бел ги је, а те ри то ри јал но-ет нич ка ре ги о на ли-
за ци ја би ла је са др жа на и у про гра му ре фор ми ста Ан те Мар ко ви-
ћа. Кар то граф  Дар вин био је ме ђу но ви на ри ма нај тра же ни ји са го-
вор ник из Ку ти ље ро вог ти ма, а по дје лу су под ра зу ми је ва ли и сви 
ме ђу на род ни ми ров ни спо ра зу ми. Чак и при је то га, Изет бе го вић 
је још на пред из бор ном ми тин гу у Фо чи го во рио да се “СДА бо ри 
да Му сли ма ни до би ју са мо оно ли ко Бо сне ко ли ко мо гу про спе ри-
тет но кон тро ли са ти”, а ње го ви сљед бе ни ци су то ком ра та пи са ли 
гра фи те “пот пи ши, Али ја, нек је на ша па ма кар ко авли ја”. По-
сљед њи пут муслман ско вођ ство вра ћа се на по дје лу у је сен 1993. 
по сли је отва ра ња хр ват ско-му сли ман ског фрон та у сред њој Бо сни 
и му сли ман ско-му сли ман ског у Ца зин ској кра ји ни про тив АПЗБ 
Фи кре та Аб ди ћа, ка да је  са го вор ни це Бо шњач ког са бо ра пред-
сјед ник СДА и на Ра дио-Са ра је ву са оп штио: “Ово ви ше ни је рат 
за БиХ не гао рат за оп ста нак му сли ман ског на ро да!” Фа на тич ни 
вјер ник и ли дер на ци о нал не стран ке по чео је да се гр сти по дје ле 
тек од суд бо но сног су сре та са Ци мер ма ном, а при чу о је дин стве-
ној Бо сни као је ди ном рје ше њу при ча и СДП, са не што ви ше са мо 
фор мал ног ле ги ти ми те та. Пар ти ја са 0,1 од сто Ср ба и 0,25 од сто 
Хр ва та у струк ту ри члан ства, са Ком ши ћем и плат фор ма шком по-
ли ти ком де фи ни тив но је увје ри ла за пад не Хер це гов це да се је ди на 
га ран ци ја рав но прав но сти кри је у “тре ћем ен ти те ту”. Без то га би 
“беи ха” тро но жац мо гао сва ки час да се пре вр не. Глав на пре пре ка 
да и тре ћа стра на при хва ти уни ју три на ци о нал не ре пу бли ке је сте 
увје ре ње Бо шња ка да има ју пра во на ве ћу те ри то ри ју.   

7) Те ри то ри јал но-ет нич ка раз гра ни че ња уну тар БиХ, као рје ше ње, пред ло же на су и у 
Венс-Ове но вом и у Овен-Стол тен бер го вом и у пла ну Кон такт-гру пе.
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6.БОШЊАКИСТАНПЛУССАНЏАК

Сље де ћи сце на рио по ла зи од на из глед ле ги тим ног бо шњач-
ког усло ва да се евен ту ал на уну тра шња по дје ла на три ен ти те та 
ве же и за од го ва ра ју ће те ри то ри јал не ком пен за ци је. На род ко ји је 
у рат ушао са без ма ло 45 од сто по пу ла ци је БиХ и ко ји са да по не-
ким про цје на ма бро ји чак око 50 од сто, кон тро ли ше са мо око 25 
од сто те ри то ри је. У не фор мал ним раз го во ри ма о по дје ли са дру га 
два на ци о нал на парт не ра бо шњач ки ли де ри и по ста вља ју од го ва-
ра ју ће за хтје ве. Са др жај на ана ли за те ри то ри јал но-ет нич ке по дје-
ле, ко ја је пот пи са на у Деј то ну, по ка зу је, ме ђу тим, да је бо шњач-
ка стра на до би ла ква ли тет за кван ти тет. Са из у зет ком Ба ња лу ке, 
сви нај ве ћи гра до ви, као што су Са ра је во, Ту зла, Мо стар, Зе ни ца, 
при па ли су њи ма, а то зна чи и фа бри ке, тр го ви не, бан ке, уни вер-
зи те ти, ин сти ту ти, ме диј ске ку ће, шко ле, бол ни це, би бли о те ке, му-
зе ји, ин фра струк ту ра, ре пре зен та тив ни објек ти и сл. Илу стра ци је 
ра ди, не ко ли ко са ра јев ских оп шти на (Но ви град, Во го шћа, Ха џи-
ћи, Хра сни ца), по је ди нач но,  на ла зи ле су се из над Ба ња лу ке на 
ранг-ли сти раз ви је но сти у БиХ. Бо шња ци су про пу сти ли да узму 
ве ћу те ри то ри ју по ну ђе ну у го то во свим ме ђу на род ним спо ра-
зу ми ма при је Деј тон ског, а да нас на те ри то ри јал не уступ ке ни су 
спрем ни ни Ре пу бли ка Срп ска ни Хер цег-Бо сна, ни ти је то са да 
прак тич но оства ри во с об зи ром на то да су се то ком ми ну ле дви је 
де це ни је сви кан то ни и ен ти те ти те ри то ри јал но-ет нич ки за о кру-
жи ли. Бо шња ци мо жда и због то га јав но не по ми њу трој ну по дје лу, 
али за то ин тен зив но ра де на по ве зи ва њу са Ра шком у Ср би ји, ко ју 
на зи ва ју Сан џак. Не ве лик те ри то риј од три оп шти не са ма ло број-
ном му сли ман ском по пу ла ци јом од све га 120 хи ља да ду ша ста вио 
се под на ци о нал но и вјер ско, али и по ли тич ко по кро ви тељ ство 
Са ра је ва. Опре ди је ли ли су се да бу ду Бо шња ци, ма да ни кад ни-
су жи вје ли у Бо сни, и као свог вјер ског по гла ва ра при зна ли са ра-
јев ског ре и су-ул-уле му умје сто оног у Бе о гра ду. Већ уочи пр вих 
сло бод них из бо ра 91, из Сан џа ка су сти гле ко ло не ауто бу са као 
по ја ча ње би рач ком ти је лу СДА, а од рат не 92. Сан џа кли је су ма-
сов но пре ла зи ле Дри ну да би се као до бро вољ ци при кљу чи ли тзв. 
Ар ми ји БиХ. Уз по др шку ре и са Му ста фе Це ри ћа и ли де ра СДА 
Ба ки ра Изет бе го ви ћа, муф ти ја Зу кор лић у Но вом Па за ру уве ли ко 
ра ди на ауто но ми ји Сан џа ка, а то би мо гло да бу де ком пен за ци ја 
за ма њак бо шњач ке те ри то ри је у БиХ. Са јед не стра не, то дје лу је 
као ко рак бли же пре ком по но ва њу др жав них гра ни ца у скла ду са 
те ри то ри јал но-ет нич ком кар том Бал ка на. Са дру ге пак отва ра њем 
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ове ди о ни це би ла би про би је на Зе ле на тран сфер за ла ко ја по ве зу је 
му сли ма не од Са ра је ва у Евро пи до Истам бу ла у Ма лој Ази ји и 
да ље на Бли ски ис ток, а у то ме За пад са зеб њом пре по зна је мо сто-
бран за про дор ислам ског те ро ри зма. Та кво на ми ри ва ње у дру гој 
др жа ви са свим си гур но не би при хва ти ла Ср би ја, а ни Ре пу бли ка 
Срп ска јер би би ла пре сје че на на бо сан ски и хер це го вач ки дио. И 
по ред то га Бо шња ци ис трај но ра де на што тје шњем по ли тич ком 
по ве зи ва њу Па за ра са Са ра је вом и у то ме ви де ја ку кар ту за за вр-
шно по спре ма ње у ре ги о ну. 

7.БиХБЕЗХЕРЦЕГ-БОСНЕ

Овај сце на рио се вје ро ват но нај ма ње по ми ње у са вре ме ној 
по ли ти ко ло шкој ли те ра ту ри о БиХ, али то ни по што не мо ра зна чи-
ти да је и ма ње ре а лан од свих прет ход них и на ред них. 

Из не на дан и му ње вит спољ но по ли тич ки де сант Тур ске на 
Бал кан уна зад дви је-три го ди не, на и шао је на по ди је ље не и за ни-
мљи ве ре ак ци је у Ср би ји и БиХ. У Ср би ји су не са мо сан џач ки 
Бо шња ци, као по том ци исла ми зо ва них хри шћа на за о ста лих по-
вла че њем про па лог Османс ког цар ства не го и зва нич на власт у 
Бе о гра ду све ини ци ја ти ве Гу ла, Ер до га на и Да ву тог луа до че ка ли 
ра ши ре них ру ку. Ан ка ра се пре по ру чи ла и као по ми ри тељ по сва-
ђа них сан џа ких по ли тич ких ли де ра у вла ди Ср би је8) и као ка та-
ли за тор од но са из ме ђу дви је ислам ске вјер ске за јед ни це у јед ној 
др жа ви и као ин ве сти тор у за о ста лу ра шку област и као по сред ник 
на ре ла ци ји Бе о град – Са ра је во, и још све то уз ви со ко по кро ви-
тељ ство САД. У БиХ опет, као и би ло ко јим дру гим по во дом, и 
тур ска ди пло мат ска офан зи ва је на и шла на три раз ли чи та од го во ра 
три ло кал на на ро да: у Бо шња ка – по зи ти ван, код Ср ба – не га ти-
ван и Хр ва та – не за ин те ре со ван.  Док су се Са ра је во и Ба ња лу ка 
отво ре но и же сто ко спо ри ли по во дом број них и уче ста лих  не/
ди пло мат ских ак ци ја агил ног тур ског ми ни стра спољ них по сло-
ва, за пад ни Мо стар се уви јек упа дљи во др жао по стра ни. У исто 
ври је ме и Иво Јо си по вић је по чео дис крет но да оп стру и ше тур ску 
ко ор ди на ци ју ре дов них го ди шњих са ми та ше фо ва др жа ва Ср би је, 
Хр ват ске, БиХ и Цр не Го ре. Ина че вр ло ак ти ван и кон струк ти ван 
у ре ги о нал ној нор ма ли за ци ји од но са, Јо си по вић се без об ја шње ња 
ни је по ја вио у Ка ра ђор ђе ву, а Гу ла ни је по звао на Бри ју не. Из то га, 
али и из чи ње ни це да тур ски ди пло мат ски, по ли тич ки, при вред ни, 
кул тур ни и сл. ми си о на ри си сте мат ски за о би ла зе за пад ну Хер це-

8) Ри јеч је о Ра си му Ља ји ћу и Су леј ма ну Угља ни ну, ми ни стри ма у вла ди Ср би је.
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го ви ну, ро ди ла се прет по став ка да су им Аме ри кан ци  по вје ри ли 
но ви план за БиХ. По том сце на ри ју би Хр ва ти, све ма ло број ни ји 
и све кон цен три са ни ји на не ве ли ком про сто ру на ју го за па ду БиХ, 
до би ли ви со ку ауто но ми ју и де фац то би ли при кљу че ни европ ској 
Хр ват ској, док би пре о ста ли те ри то риј био пре пу штен бо шњач ко-
српс ком, а то у крај њој кон се квен ци зна чи ру ско-тур ском над ме-
та њу. У исту ва не вроп ску схе му би ла би укљу че на и Ср би ја са Ра-
шком, за ко ју ће вра та ЕУ, упр кос свим ње ним на сто ја њи ма, оста ти 
за тво ре на ба рем то ком на ред не де це ни је. 

8.АСИМЕТРИЧНАКОНФЕДЕРАЦИЈА

Ва ри јан ту прет ход ног сце на ри ја пред ста вља фе де ри ра ње 
Фе де ра ци је, од но сно ин сти ту ци о нал но рје ше ња по ко ме би се “ве-
ћи ен ти тет” по ди је лио на два те ри то ри јал но-ет нич ка по лу ен ти те та. 
Бо шњач ко-хр ват ски су коб из 1993. Ва шинг тон и Бер лин су ри је ши-
ли удру же ном ва тро га сном ин тер вен ци јом пре ко За гре ба. Је ла ви-
ћев по ку шај об но ве Хер цег-Бо сне ОХР је 2001. угу шио ору жа ним 
пре па дом на Мо стар ску бан ку као фи нан сиј ску под ло гу “тре ћег 
ен ти те та”. Из бор ни ин же ње ринг ко јим су Бо шња ци иза бра ли Хр-
ва та Жељ ка Ком ши ћа у Пред сјед ни штво БиХ као и по сти збор ни 
ко јим су Ла гум џи ја и Ти хић ис кљу чи ли из вла сти дви је по бјед нич-
ке стран ке у Хр ва та (ХДЗ –“сло ва” и ХДЗ –“број ке”), по но во је до 
уси ја ња за о штрио од но се у дво на ци о нал ној Фе де ра ци ји. Да нас се 
не при род на за јед ни ца хр ват ских и бо шњач ких на ци о на ли ста у ве-
ћем ен ти те ту об на вља по сте пе ним ис пра вља њем плат фор ма шких 
ма ни пу ла ци ја (ре кон струк ци ја фе де рал не вла де) под дис крет ним 
при ти ском Ва ти ка на, Бер ли на, Бе ча и Заг ре ба. Хр ва ти ће ипак с 
пра вом тра жи ти не ку вр сту ин сти ту ци о нал не га ран ци је рав но-
прав но сти пред хе ге мо ни стич ким аспи ра ци ја ма бо шњач ке ве ћи не. 
Про блем се не мо же ри је ши ти без ми ни мал но за јед ни це кан то на са 
хр ват ском ве ћи ном, а пре о ста ла за јед ни ца кан то на са бо шњач ком 
ве ћи ном би ла би мо жда мак си мум му сли ман ске ауто но ми је ко ју 
би исла мо фо бич ни За пад мо гао да про гу та, а Ба шчар ши ја та кав 
ис ход по тај но и при жељ ку је. Ср би би то са за до вољ ством мо гли да 
при ва те. јер по дје ла Фе де ра ци је на два на ци о нал на по лу ен ти те та 
би ла би ис кљу чи во ствар бо шњач ко-хр ват ског раз гра ни че ња, док 
би фор ми ра ње још јед ног (тре ћег) ен ти те та вје ро ват но отво ри ло 
пи та ње те ри то ри јал них ком пем за ци ја на ра чун РС. Иако би ово рје-
ше ње би ло ком про мис на по ла пу та из ме ђу бо шњач ких те жњи за 
уни та ри за ци јом ве ћег ен ти те та и хр ват ских за уво ђе ње “тре ћег ен-
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ти те та”, вје ро ват но да би га Хр ва ти при хва ти ли са мо као пре ла зно 
рје ше ње ка об но ви “Хер цег-Бо сне”, а Бо шња ци га баш због то га 
апри о ри од би ли.  

9.ЕX-ЈУКАОЗНД

Иако је За пад, план ски или не смо тре но, ак тив но до при нио 
рас ту ра њу СФРЈ, на ру ше ви на ма ове др жа ве се ис по ста ви ло да је 
та фе де рал на др жа ва ипак би ла за пра во је ди но функ ци о нал но рје-
ше ње за ве ли ки дио Бал ка на, ко је се, што у мо нар хи стич кој што 
у со ци ја ли стич кој вер зи ји, исто риј ски по твр ди ло у кон ти ну и те ту 
од ви ше од по ла ви је ка. Нај при је је Ми ло ше вић оп ту жен за то што 
је ни је при хва тио као кон фе де ра ци ју. Ка сни је су га ам не сти ра ли 
са ми кон фе де ра ли сти Ку чан и Туђ ман при зна њем да је то за њих 
тре ба ло да бу де са мо пре ла зно рје ше ње и лак ши пут ка се це си-
ји. Да би на кра ју из Бри се ла и Ва шинг то на би ли лан си ра ни или 
бар по др жа ни про јек ти као што су  Бал кан ска фе де ра ци ја, Пакт 
за ста бил ност ју го и стич не Евро пе, За јед ни ца не за ви сних др жа ва 
и сл. Не ки пут се иза тих ма гло ви тих за ми сли кри ла еx Ју го сла ви-
ја без Сло ве ни је ко ја је већ би ла оти шла у ЕУ, дру ги пут тро у гао 
ко ји за тва ра ју За греб, Бе о град и Са ра је во због при је све га је зич ке 
и кул тур не срод но сти на ро да у ове три др жа ве, тре ћи пут се иста 
иде ја ши ри ла и на Цр ну Го ру, а че твр ти пут чак и на Ал ба ни ју с 
об зи ром на Ко со во. У сва ком слу ча ју, по ка за ло се да БиХ те шко 
мо же да оп ста не без тје шње и чвр шће ве зе са Ср би јом и Хр ват-
ском због по ди је ље не ло јал но сти два од три ње на на ро да и њи хо ве 
исто риј ске че жње за ује ди ње њем са ма ти ца ма. Си гур но да би у 
окви ру ве ће и сна жни је др жа ве би ло лак ше ако не и је ди но мо гу ће 
са вла да ти цен три фу гал не при ти ске Ал ба на ца на Ко со ву и Ма ке до-
ни ји, а су тра и у Цр ној Го ри, али и Ср ба и Хр ва та у БиХ, али иде ја 
о вас кр са ва њу Еx-Ју као ЗНД или је ја ко пре у ра ње на или де фи ни-
тив но за ка шње ла. Од мо мен та ка да се Хр ватс ка де фац то већ при-
кљу чи ла ЕУ, а Ср би ја по сли је три про па ла ју го сло вен ска про јек та 
бра ни свој др жав ни ин те гри тет на Ко со ву, у Вој во ди ни и Сан џа ку, 
по ста вља се пи та ње ко би у до глед ној пер спек ти ви уоп ше мо гао 
да бу де пи је монт но вог оку пља ња у ЗНД. Но ве ЈУ др жа ве, по сли је 
кр ва вих су ко ба, у ко је је ди но ни су би ли укљу че ни Ма ке дон ци, још 
уви јек тра же фор му лу до бро су сјед ских од но са.       



СПМ број 2/2012, година XIX, свеска 36. стр. 401-420.

412


10.ЦЕНТРАЛИЗОВАНАДРЖАВА

Ко а у тор ство овог сце на ри ја при па да Аме ри кан ци ма и Бо-
шња ци ма, али је у но ви је ври је ме ре жи ју пре у зе ла Тур ска. Што 
из мо рал них (мул ти кул ту ра ли зам као до ма ћа тра ди ци ја и прак-
са), што из праг ма тич них (пре вен ци ја ислам ског те ро ри зма) што 
из раз ло га не ра зу ми је ва ња евро пске по ли тич ке кул ту ре и исто-
ри је, САД са ви ше или ма ње кон цен тра ци је и енер ги је упор но гу 
ра ју ин сти ту ци о нал ну ин те гра ци ју БиХ. Чи ни ле су то пре ко ви-
со ког пред став ни ка УН и ње го вих бон ских овла шће ња, од но сно 
си сте мат ским пре но ше њем ен ти тет ских над ле жно сти на са ра јев-
ски др жав ни цен тар. Ка да је на си ље ОХР-а над Срп ском и Ср би ма 
(су спен до ва ње за ко на до не се них у пар ла мен ту, смје њи ва ње де мо-
крат ски иза бра них ли де ра, кр ше ње деј тон ског спо ра зу ма) пре шло 
мје ру европ ског уку са и БиХ сте кла ре пу та ци ју по сљед ње ди ка та-
ту ре у Евро пи, пре шло се на суп тил ни је ме то де (при јет ње, при ти-
сци, усло вља ва ња) и не у трал ни је фор му ла ци је (Деј тон 2, устав не 
ре фор ме, функ ци о нал ни ја др жа ва, усмје ре ни до го во ри ло кал них 
по ли ти ча ра). Ду го на ја вљи ва но вра ћа ње БиХ у над ле жност Евро-
пља на, нај при је је фор мал но из ве де но та ко што је ви со ки пред став-
ник УН по стао УН/ЕУ, за тим је уз ње га до ве ден и дру ги па ра лел ни 
пред став ник ЕУ Со рен сен, ко ји у не по зна том ро ку тре ба да по ста-
не и је ди ни. Као то бо жњи до каз да се ипак при ми че дан ка да ће Ва-
шинг тон за и ста Бри се лу пре пу сти ти европ ско дво ри ште, ОХР ће, 
на вод но, у пре ла зној фа зи пре се ли ти сје ди ште из Са ра је ва у Беч 
и би ће уки ну та из рав на аме рич ка су пер ви зи ја над Брч ким. Ра чу-
на ју ћи да ће САД на мет ну ти Ср би ма и Хр ва ти ма цен тра ли зо ва ну 
БиХ и та ко обез би је ди ти до ми на ци ју нај број ни јег на ро да, Бо шња-
ци оп стру и шу би ло ка кав до го вор са ком ши ја ма, алар ми ра ју ме-
ђу на род ну јав ност да РС и ХБ ру ше за јед нич ку др жа ву, као и сво ју 
не моћ да за у ста ве ми ли тант не исла ми сте. Да аме рич ка спољ на по-
ли ти ка не ће на пу сти ти Бо сну и Бо шња ке, из ја вио је оно мад Фи лип 
Ри кер, по моћ ник за мје ни ка др жав не се кре тар ке (Аваз, 23. мај), а 
не што ра ни је гла сно го вор ник Стејт де парт мен та је об ја вио да ће се 
ОХР по ву ћи из БиХ тек он да ка да ад ми ни стра ци ја САД про ци је ни 
да су за то за до во ље ни сви нео п ход ни усло ви.  Све у све му, Аме-
ри кан ци не од у ста ју од то га да до даљ нег “пред во де у Бо сни” и да 
су “не до вр ше не по сло ве” са мо при вре ме но од ло жи ли да би по бра-
ли ље ти ну Арап ског про ље ћа у Ли би ји, Егип ту, Си ри ји и дру гим 
зе мља ма Бли ског ис то ка. Дру гим рје чи ма, цен тра ли за ци ја под већ 
по зна ти ма или но вим псе у до ни ми ма би ће по но во на днев ном ре ду, 
до ма ћи за го вор ни ци и про тив ни ци та ко ђе су по зна ти, али ће спољ-
на по др шка овим по то њим би ти не што оја ча на ве ћим ан га жо ва њем 
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Мо скве и Бри се ла, па и Хр ват ске, ко ја је са да чла ни ца ЕУ. Али ће се 
и на дру гој стра ни на ћи агре сив на тур ска ди пло ма ти ја, ко ја се, уз 
по др шку је ди не су пер си ле, у ве ћој по ло ви ни БиХ већ по на ша као 
код ку ће. Исто вре ме но, цен тра ли за ци ја БиХ је у не ку ру ку не мо гу-
ћа ми си ја не са мо због но вог са мо по у зда ња РС и но вог от по ра ХБ. 
И у по ли тич кој те о ри ји и у по ли тич кој прак си те ри то ри ја ли зо ва не 
или транс те ри то ри јал не де мо крат ске кон со ци ја ци је тре ти ра ју се 
као је ди но одр жи во рје ше ње за на ци о нал но сло же не за јед ни це, а 
по го то во ду бо ко по ди је ље ња дру штва као што је БиХ.9)

11.УЛАЗАКУЕУКАОРЈЕШЕЊЕЗАБиХ

Ма шта под тим кон крет но ми сли ли, мно ги ауто ри ула зак 
БиХ у ЕУ сма тра ју и за нај и звје сни ји и нај бо љи сце на рио за ње ну 
бу дућ ност и је ди ни про блем ви де у то ме што ће мо жда ипак би ти 
“на ду гу шта пу”. Не ки од њих, као Жар ко Пу хов ски, сма тра ју да ће 
по сто ја ти кон ти нуи тет из ме ђу ОХР у Бо сни и Бо сне у ЕУ: “Ка-
сно уве че пред по ноћ ви со ки пред став ник ће на пу сти ти Са ра је во, 
а ра ном зо ром из Бри се ла ће сти ћи ви јест о при је му у члан ству.” У 
са ра јев ском ман да ту (про)аме рич ког бри та на ца Пе ди ја Еш да у на 
лан си ра на је кон струк ци ја да је деј тон ска струк ту ра БиХ, са ен ти-
те ти ма и кан то ни ма, пре пре ка за ње но при кљу че ње ЕУ. То на рав но 
ни је тач но јер по сто ји ви ше за пад но е вроп ских или ста рих чла ни ца 
Уни је ко је има ју исту или слич ну уну тра шњу струк ту ру по пут Бел-
ги је, Шпа ни је, Бри та ни је или Ње мач ке, па се пре ма про стој ана-
ло ги ји цен тра ли зо ва на др жа ва не мо же по ста вља ти као услов за 
при јем БиХ. По ри је кло об ма не от кри ва сам Еш да ун у сје ћа њи ма 
на сво ју ми си ју у Бо сни, гдје пи ше ка ко се јед ног да на до сје тио на 
ко ји на чин да па ри ра срп ском от по ру ин те гра ци ји др жа ве. По звао 
је Со ла ну у Бри сел и за мо лио га да то уне се као услов на ма пи пу та 
у ЕУ, а овај је то спрем но при хва тио.  Бо шњач ки ли де ри су то ме до-
да ли још јед ну кон струк ци ју: да се евро ин те гра ци ја ма ре ла ти ви зу-
ју и обе сми шља ва ју на ци о нал не по дје ле у БиХ. Ме ђу тим, за хтјев 
ЕУ да БиХ го во ри “у је дан глас” не зна чи цен тра ли за ци ју, уни-
та ри за ци јуи до ми на ци ју бо шњач ке ве ћи не, не го са мо раз ви је ну 
кон со ци ја ци ју или ухо да ну фе де ра ци ју у ко јој ће три кон сти ту тив-
на на ро да бр жим и ефи ка сни јим уса гла ша ва њем до ла зи ти до ком-
про ми са и кон сен зу са. По ру ка из ЕУ за пра во гла си: “Нај при је се о 
све му до го во ри те код ку ће, па тек он да до ђи те у Бри сел, јер ни смо 
спрем ни да ов дје слу ша мо ва ше не су гла си це и да ар бит ри ра мо ко 

9)  Ви ди ра до ве Ро бер та Да ла, Арен да Лај пхар та и дру ги са вре ме них те о ре тир ча ра де мо-
кра ти је.
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је у пра ву”. Европ ска уни ја ни је за јед ни ца др жа ва ко је се од ри чу 
свог су ве ре ни те та и на ро да ко ји за не ма ру ју свој иден ти тет. А да 
ни је та ко, Ни јем ци се не би бо ри ли за др жав но ује ди ње ње, Фран-
цу зи - да не из гу бе осни вач ки при мат, По ља ци - да се ва ло ри зу је 
њи хо ва број ност и ве ли чи на зе мље итд. Они не ка жу: “Ни је ва жно, 
јер у ЕУ ви ше не ма др жав них гра ни ца, а не ма ни на ци ја јер смо 
сви Евро пља ни …” Да ни су тач не чак ни проц је не да ће члан ство 
у ЕУ учвр сти и ти Деј тон ски или не ки дру га чи ји трој ни до го вор у 
БиХ о БиХ та ко ђе свје до че при мје ри већ по ме ну тих ста рих чла ни-
ца. Док се то ком ми ну лих де це ни ја ЕУ све ви ше ин те гри са ла, Сје-
вер ни Ир ци, Фла ман ци, Ба скиј ци и др. су на пре до ва ли ка се це си ји 
и на њи хо во оса мо ста ље ње се већ ра чу на као на из вје стан ис ход. 
На по кон, иако не тре ба ис кљу чи ти мо гућ ност да БиХ као из у зе-
тан слу чај бу де и ра ни је при мље на по убр за ној про це ду ри, пре ма 
пла ни ра ној ди на ми ци ЕУ се не ће ши ри ти у на ред ној де це ни ји, а за 
“деј тон ску тво ре ви ну” је пред ви ђен и знат но ду жи рок.10) 

12.ПРИЈЕУНАТОНЕГОУЕУ

Учла ње ње у НА ТО, ко ји ни је са мо вој на не го и по ли тич ка 
ор га ни за ци ја под ко ман дом САД, мо гло би зна чај но да ути че на 
бу дућ ност БиХ и бу де те мељ јед ног по себ ног сце на ри ја до кра ја 
на ред не де це ни је. Пер спек ти ва “атланст ких ин те гра ци ја” не са мо 
да је про це ду рал но и вре мен ски бли жа не го пред ста вља и не зва-
нич ни прет ход ни услов за кан ди да те за члан ство у ЕУ, па се због 
то га че сто го во ри о је дин стве ном про це су “евро а тлант ских ин те-
гра ци ја”. Ипак, по сто је зе мље чла ни це ЕУ ко је ни су у НА ТО-у као 
и обрат но, а на по ло ви ни БиХ, то је сте у РС, по сто ји из ра же но рас-
по ло же ње да се тај про цес одво ји и огра ни чи на ЕУ. Ре зер ве срп-
ског на ро да пре ма оној дру гој ин те гра ци ји за сно ва не су ди је лом на 
свје жем сје ћа њу на бом бар до ва њу срп ских по ло жа ја око Са ра је ва 
и Ср би је. Али не ма ње и на у на ро ду ра ши ре ној бо ја зни да би се па-
ра тан при јем БиХ у од но су Ср би ју мо гао до ве сти инос тра не тру пе 
на гра ни цу на Дри ни. На по кон, то би РС ди рект но су прот ста ви-
ло са ве знич кој, сло вен ској и пра во слав ној Ру си ји, и то не са мо на 
емо ци о нал но-пси хо ло шком не го и на ре ал ном вој но-по ли тич ком 
пла ну, о че му се зва нич на Мо сква ди рект но и не дво сми сле но огла-
си ла. Бли жу пер спек ти ву БиХ у НА ТО-у су зи ло је и отво ре но и 
на пад но ло би ра ње Тур ске уочи не дав ног са ми та Али јан се у Чи ка-

10)  У но ви јим ис ту пи ма зва нич ни ка ЕУ по ми ње се 2025. го ди на као нај ско ри ји тер мин ка-
да би Ср би ја мо гла да по ста не чла ни ца, а БиХ за о ста је за ба рем још не ко ли ко го ди на.
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гу јер ни је има ло овла шће ња из РС. Због то га, на и ме, Ср би ма ни је 
те шко да за ми сле да Тур ска, ко ја и не кри је про бо шњач ку прист ра-
сност по вјер ској и кул тур ној осно ви, као чла ни ца НА ТО-а и аме-
рич ки ре ги о нал ни фа во рит, под са ве знич ком за ста вом уше та сво је 
вој ни ке у Срп ску. Члан ство у НА ТО-у, без об зи ра на рас по ло же ње 
у по ли тич ком ру ко вод ству и ко ман ди овог од бра ме ног са ве за, по-
ста ло је још је дан ка мен спо ти ца ња три на ро да у БиХ. Бо шња ци су 
еуфо рич но “за” јер ра чу на ју да би то би ла под ло га за ве ћи ути ца ја 
САД и Тур ске у при лог њи хо вих на ци о нал них ин те ре са. Хр ва ти, 
та ко ђе, јер је њи хо ва “ма ти ца” већ уве ли ко уну тра. Ср би, од но-
сно пар ла мен тар не стран ке у РС, не дав но су по сти гли кон сен зус да 
учла ње ње БиХ ве жу за ре фе рен дум и прет ход но при кљу че ње “ма-
ти це”. А по што је но во и за бра ни пред сјед ник Ср би је при ли ком по-
сје те Мо скви из ја вио да ње го ва зе мља не ће у НА ТО, ис па да је про-
цес, бар при вре ме но, бло ки ран. Не тре ба, ме ђу тим, за не ма ри ти 
не дав ну из ја ву тур ског ам ба са до ра Ах ме та Јил ди за у са ра јев ском 
Ава зу да дви је тре ћи не по пу ла ци је БиХ же ли у НА ТО, без об зи ра 
на то што се ње го ва ста ти сти ка за пра во од но си са мо на рас по ло-
же ње на ро да у јед ној по ло ви ни зе мље, тј. у Фе де ра ци ји. По истом 
прин ци пу тзв. гра ђан ског ре фе рен ду ма (“је дан чо вјек - је дан глас”) 
ко ји је иг но ри сао рав но прав ност срп ског на ро да, БиХ је 1992. из 
ве ла се це си ју и, уз по др шку САД и ЕУ, до би ла ме ђу на род но при-
зна ње од УН.11)        

13.ПРОДУЖЕЊЕSTATUSQУО-а

Овај сце ан риј не мо ра да зна чи вјеч но вра ћа ње истог од но-
сно бес ко нач но про ду жа ва ње ло шег ста ња. И по ред де мо крат ске 
тран зи ци је и гра ђан ског ра та на на ци о нал но-вјер ској осно ви, и 
по ред тан ког уну тра шњег и све сла би јег вањ ског ле ги ти ми те та, 
и по ред ту тор ства ме ђу на род ног про тек то ра са бон ским овла шће-
њи ма, и по ред че сто дра ма тич них уну траш њих про бле ма и вањ-
ских при ти са ка, БиХ ипак тра је већ два де се так го ди на ба рем као 
сво је вр стан др жав ни про ви зо риј. Деј тон ски спо ра зум су ма кар и 
под над зо ром ве ли ких си ла ипак пи хва ти ли и пот пи са ли нај ви ши 
пред став ни ци сва три кон сти ту тив на на ро да. Та ко ђе, при вре ме ни 
и оквир ни устав ни аран жман, са др жан у анек си ма ми ров ног спо-
ра зу ма, им пле мен ти рао је у кон со ци ја тив ни по ли тич ки си стем ко-
ји омо гу ћу је да БиХ исто вре ме но бу де и де мо кра ти ја и др жа ва. Из-
мо ре на по ку ша ји ма и фру стри ра на не у спје си ма да учи ни не што 

11)  Днев ни аваз, 15. мај/сви бањ 2012.
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ви ше, ме ђу на род на за јед ни ца је пре пу сти ла до ма ћим ак те ри ма 
да се са ми рав но прав но до го во ре. А они, опет, и са ми ис цр пље ни 
ме ђу соб ним над му дри ва њи ма, при ти сци ма и кон тра при ти сци ма, 
пре пу сти ли су да ври је ме учи ни сво је, па су се Ср би по ми ри ли са 
по сто ја њем др жав не за јед ни це БиХ, а Бо шња ци и Хр ва ти са по сто-
ја њем Ре пу бли ке Срп ске.12) Украт ко, sta tus qуо ће по сте пе но сви 
при хва ти ти као нор мал но, од но сно при род но ста ње. А што се ти че 
функ ци о ни са ња кон со ци ја тив ног по ли тич ког си сте ма, и у ли те ра-
ту ри и у прак си сто ји да је не са мо ком пли ко ван, скуп и спор, не го 
и да је че сто бло ки ран на из мје нич ним по те за њем ве та од стра не 
свих уче сни ка због ствар ног или уми шље ног угро жа ва ња ви тал-
ног на ци о нал ног ин те ре са. Из так вог ста ња се на вод но из ла зи са-
мо сти ца њем од го ва ра ју ћих по ли тич ких вје шти на, на ви ка, ис ку-
ста ва, оби ча ја, обра за ца ми шље ња и по на ша ња, што опет зах ти је ва 
мно го вре ме на и стр пље ња и у крај њој ли ни ји зна чи про мје ну по-
ли тич ке кул ту ре. Вје ро ват но би се у том сло же ном и те шком про-
це су већ од ма кло да је ме ђу на род на за јед ни ца Деј тон ски спо ра зум 
већ 1995. за ко ва ла као ду го роч но нео спо ри во и не про мјен љи во 
рје ше ње, умје сто што је и са ма пр ва за по че ла ње го ву сло бод ну 
ин тер пре та ци ју и ре ин тер пре та ци ју, про бле ма ти за ци ју и ре ви зи ју. 
Оног мо мен та ка да је отво ри ла коб ну пу ко ти ну из ме ђу “сло ва и 
ду ха Деј тонс ког спо ра зу ма” БиХ је оста ла без устав не ар ма ту ре на 
ко ју се је ди но мо гла чвр сто осло ни ти, и ова шан са је ду го роч но, 
ако не и де фи ни тив но, про пу ште на.         

14.ГРАЂАНСКАДРЖАВАБЕЗГРАЂАНА

Ра ди се о сце на ри ју по ко ме у БиХ, при је све га Са ра је ву као 
глав ном гра ду, по сто ји сво је вр сна је згра гра ђан ског дру штва, а чи-
ни је ур ба на ин те лек ту ал на ели та оку пље на у не вла ди ном сек то ру, 
ко ја се бе ви ди као све ти о ник про све ће но сти, мо дер ми за ци је, ин-
ди ви ду а лиз ма и ко смо по ли ти зма „у мо ру при ми ти ви зма, шо ви ни-
зма, вјер ског фа на ти зма и кул тур не за ту ца но сти“. Они се би за да ју 
ми си о нар ску уло гу да про по ви је да њем љу ских пра ва и пар ти ци-
па ци је, на ци о нал но вјер ски по ди је ље ну БиХ ин те гри шу у је дин-
стве но гра ђан ско дру штво. А при то ме за бо ра вља ју да је фор ми ра-
ње на ци ја исто риј ски ко ин ци ди ра ло са гра ђан ским ре во лу ци ја ма 
и да је пот пу но про ма ше но су прот ста вља ње гра ђан ског дру штва и 

12)  У, до ду ше, ри јет ким при ли ка ма бо шњач ки по ли ти ча ри и по ли тич ки ин те лек ту ал ци да-
ју из ја ве о то ме да се Ре пу бли ка Срп ска мо ра при хва ти ти као ре ал ност.. На срп ској 
стра ни опет БиХ се под ра зу ми је ва, ма кар и као не же ље ни, др жав ни оквир.
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на ци о нал не др жа ве. Ово је и на ду жу ста зу је дан од нај ма ње вје ро-
ват них сце на ри ја јер по ла зи од пог ре шне прет по став ке да се БиХ 
по ли тич ком ин тер вен ци јом од о зго мо же пре ко но ћи пре тво ри ти 
у из ну тра је дин стве но гра ђан ско дру штво ка кво је у за пад ним зе-
мља ма на ста ја ло сто ље ћи ма. Ни јед на од бив ших ју го сло вен ских 
ре пу бли ка и на ро да ни су у том по гле ду има ли зна чај ни ју пред ко-
му ни стич ку тра ди ци ју, а БиХ је и ме ђу њи ма би ла на за че љу. Про-
цес ин ду стри ја ли за ци је и мо дер ни а ци је био је  ма ње-ви ше је два 
за по чео па је и гра ђан ска кла са би ла тек у по во ју. А по што је то ком 
ра та 1941-1945 и од мах на кон осло бо ђе ња уни ште на од но сно раз-
вла шће на и де кла си ра на, пост ко му ни стич ка тран зи ци ја ни је има ла 
на шта да се на сло ни и ус по ста ви на кнад и кон ти ну и тет. Тр жи шна 
еко но ми ја, де мо крат ска пар ти ци па ци ја, вла да ви на пра ва и дру ге 
прет по став ке гра ђан ског дру штва још уви јек пред ста вља ју ви ше 
ду го ро чан про је кат не го не по сред ну ре ал ност. Кон цепт из град ње 
на ци о нал не др жа ве (sta te na ti o nal bu il ding) као тран зи ци о ног ге не-
ра то ра дру штве них про мје на има огра ни чен до мет уко ли ко по сто-
ји су ви ше ве ли ки јаз из ме ђу но вих струк ту ра и за те че них кул ту ра. 
Пост ко му ни стич ка де мо кра ти за ци ја је већ на пр вим сло бод ним из-
бо ри ма 90-те по ка за ла сна гу тих по ти сну тих под кул ту ра у БиХ, 
ка да су три на ци о нал не стран ке до би ле по др шку 80 од сто би рач ког 
ти је ла. А сва ки од на ро да ис ка зао же љу за др жав ним са мо ор га ни-
зо ва њем и са мо у пра вом по сво јој мје ри и са сво јим су на род ни ци ма 
и исто вјер ни ци ма. По ку шај ме ђу на род не за јед ни це да гра ђан ским 
ре фе рен ду мом (је дан чо вјек – је дан глас) обез бје ди де мо крат ску 
ле ги ти ма ци ју оса мос та ље њу БиХ про из вео је гра ђан ски рат на 
на ци о нал но-вјер ској осно ви те на сли је ђе не раз до ре до дат но је 
про ши рио и про ду био и уни штио со ци јал но е ко ном ске осно ве ре-
ин те гра ци је. Ни дви је де це ни је од ме ђу на род ног при зна ња БиХ 
код два на ро да и ве ћи не ста нов ни штва не по сто ји ло јал ност пре-
ма за јед нич кој др жа ви ни ти устав ни па три о ти зам (Ха бер мас), па 
су по ме ну ти по ли тич ки и еко ном ски ци ље ви тран зи ци је и ври јед-
но сти гра ђан ског дру штва ре ал но оства ри ви је ди но у ди је ло ви ма, 
зва ли се они ен ти те ти, кан то ни, ре пу бли ке или сл.    

15.БиХКАОЗАМРЗНУТИКОНФЛИКТ

Прет ход но на ве де на гре шка ме ђу на род не за јед ни це у БиХ,  
са пре у ра ње ним при зна њем ко ја је 1992. иза зва ла гра ђан ски рат, 
мо жда и ни је на ста ла тра гич ном ома шком не го као про јек то ва ни 
“за мр зну ти кон фликт”. Јед ном је по слу жи ла као оправ да ње за пр-
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во бор бе но ан га жо ва ње НА ТО-а и оста нак аме рич ких вој них ба-
за у Евро пи, дру ги пут као ко ри дор за пе не тра ци ју Тур ске у пре-
двор је ЕУ, а тре ћи пут мо жда као улог у стра те шким над ме та њи 
ма и на год ба ма са Ру си јом. По овом сце на ри ју, ко ји би био нај го-
ри јер би зна чио ду го роч но мр цва ре ње, БиХ би мо гла по ста ти и 
екс пе ри мен тал ни по ли гон за те сти ра ње раз ли чи тих огра ни че них 
ору жа них ин тер вен ци ја, так тич ких по ли тич ких рје ше ња, не на сил-
них суб вер зив них ак ци ја ру ше ња и про мо ци ја ре жи ма и ли де ра, 
ма ни пу ла ци ја стран ка ма и ма са ма. По зна то је да “сла бе др жа ве и 
ду бо ко по ди је ље на и кон фликт на дру штва” пред ста вља ју иде а лан 
по моћ ни те рен за си му ли ра ње и тре нинг опе ра ци ја ко је се при пре-
ма ју за гло бал ну аре ну, а Бо сна је у овом ди је лу сви је та без прем ца. 
Ни је те шко прет по ста ви ти да “ве ли ки брат” то ле ри ше фор ми ра ње 
ве ха биј ских ко му на у Ма о чи, Бо чи њи и дру гим се ли ма по БиХ ка-
ко би као на дла ну из бли за по сма трао ка ко се од га ја ју, вас пи та ва ју, 
при пре ма ју, али и дје лу ју ислам ски те ро ри сти умје сто да се ис-
тим по слом ло ма та по сње жним вр ле ти ма на гра ни ци из ме ђу Ав га 
нис та на и Па ки ста на. Као што ни они клин ци ко ји су оно мад у 
не ко ли ко про вин циј ских ос нов них шко ла у РС са фла сте ром пре-
ко уста тра жи ли ве ћу сло бо ду ме ди ја си гур но ин спи ра ци ју ни су 
на шли у “ве се лој све сци” и цр та ним фил мо ви ма. Вје ро ват но је то 
са мо нај мла ђа ге не ра ци ја от по ра ша ко ји се об у ча ва ју да су тра сво-
је су гра ђа не уби је де да су за њи хо во си ро ма штво и не за по сле ност 
кри ви ло кал ни ко рум пи ра ни по ли ти ча ри, а не гло бал ни ганг сте ри 
са Вол Стри та. Нај бо ље ка сни је че ка ју ин тер на ци о нал не ка ри је-
ре, баш као и оне из прет ход не ге не ра ци је на ших от по ра ша, ко ји 
са да у Ту ни су, Ли би ји, Егип ту, Је ме ну, Си ри ју и та ко да ље и бу де 
арап ска про ље ћа. Иако рад них мје ста мањ ка на све стра не, је ди но 
тај но ви про фи та бил ни сек тор цви је та и Џим Шарп је већ об ја вио 
но ви при руч ник.13) Овај сце на рио је мо жда и нај цр њи по БиХ јер 
зна чи ду го роч но ино стра но ме на џи ра ње на ших уну тра шњих кон-
фли ка та и ду го ро чно мр цва ре ње на ро да, из ко га се те шко из ву ћи 
без но вих ве ли ких уну тра шњих или вањ ских ло мо ва, а ко је та ко ђе 
ни је ла ко пре жи вје ти.      

*
**

У за кључ ку се на ве де ни сце на ри ји по сте пе ну вје ро ват но ће 
мо гу свр ста ти у три ка те го ри је као вр ло вје ро ват ни (5, 8, 13), вје-

13) “Од дик та тор ских ре жи ма до де мо кра ти је” је нај по зна ти је Шар по во дје ло, а иза те о риј ски 
ин то ни ра ног на сло ва кри је се при руч ник за не на сил но ру ше ње ре жи ма у ино стран ству 
чи ја ефи ка сност је пре ми јер но те сти ра на упра во у Ср би ји. Но ви ја ис ку ства и по у ке, овај 
аутор је са жео и књи зи:  Self-Li be ra tion - A Gu i de to Stra te gic Plan ning for Ac tion to End a 
Dic ta tor ship or Ot her Op pres sion, The Al bert Ein stein In sti tu tion, 2009.  
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ро ват ни (2, 3, 4 , 5, 11, 12, 14) и ма ње вје ро ват ни (1, 6, 7, 10, 15). 
Прог но стич ка сла бост по ну ђе них сце на ри ја за бу дућ ност БиХ у 
на ред ној де це ни ји, као уоста лом и свих фу ту ро ло шких ис тра жи-
ва ња, про из и ла зи отуд што се за сни ва ју ис кљу чи во на ак ту ел ним 
ста њи ма и трен до ви ма на ло кал ном те ре ну и у ужем и ши рем окру 
же њу. А из ми чу им уви јек мо гу ћи гло бал ни по тре си, ко је је те шко 
пред ви дје ти и мо гу све пре ко но ћи про ми је ни ти. По зна то је, ре ци-
мо, да и по ред ар ми је за пад них екс пе ра та оку пље них у број ним 
аме рич ким ин сти ту ти ма за Со вјет ски са вез и ис точ ну Евро пу, баш 
ни ко ни је пред ви дио пад Бер лин ског зи да, као што ни у овом тре-
нут ку ни ко не мо же да са гле да пос ље ди це евен ту ал ног кра ха евро-
зо не, или пред ви ди ка ко ће се по на ша ти у до глед ној бу дућ но сти 
по на ша ти ки не ски џин или зе мље БРИК-а у пу ном са ста ву.

NenadKecmanovic

BOSNIAINTHETHIRDDECADEOFTHISCENTURY
–FifteenScenariosofOutcome–

Summary
Sig na tu res of the hig hest re pre sen ta ti ves of the three con sti tu ent 

pe o ples on the Dayton Tre aty we re chal len ged in ter nally and ex ter nally, 
and they are the main so ur ce of per ma nent in sta bi lity even to day. The 
in sta bi lity ge ne ra tes un cer ta inty, which in spi res spe cu la tion of so cal led 
or di nary pe o ple and sci en ti fic analyzes and prog no ses of what wo uld 
Bo snia and Her ze go vi na lo oks li ke in re cent fu tu re or whet her it will 
exist at all. The aut hor in his pa per analyzes fif teen al ter na ti ve sce na ri os 
abo ut the fu tu re of Bo snia and Her ze go vi na in the end of next de ca de.        
Keywords: the fu tu re of Bo snia and Her ze go vi na, Bo sni ans, Serbs, Cro ats, 

Re pu bli ka Srp ska, in te gra ti ons, craw ling de cay, cen tra li za tion, 
USA, Rus sia, Tur key, EU, NA TO, Ko so vo and Me to hi ja, ac tors, 
le a ders, fo re casts, out co mes, con flicts, con so ci a tion, de moc racy.
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Resume
This pa per re pre sents fif teen dif fe rent al ter na ti ve sce na ri os abo-

ut the fu tu re of Bo snia and Her ze go vi na in the end of next de ca de.  He 
starts with the worst and the less li kely sce na rio, and that is the sce na-
rio of ‘’new ci vil war’’. The next sce na rio is the sce na rio of craw ling 
col lap se, which me ans pe a ce ful se pa ra tion, and this sce na rio is al so 
bad so lu tion. The third sce na rio ‘’Fe de ra tion in Con fe de ra tion’’ re fers 
to the im por tan ce of sig ni fi cant cla u se of Was hing ton Tre aty which it 
was ne glec ted and it co uld be ac ti va ted again.  The forth is ‘’Srp ska 
with Sr bia’’ is de fo ted to the pos si ble in te gra ti ons of Re pu bli ka Srp-
ska and Ser bia, as so me kind of com pen sa tion for lo sing of Ko so vo. 
The fifth sce na rio is the tri par ti te union or con/fe de ra tion who se three 
na ti o nal re pu blics are in te gra ted in to the two en ti ti es rat her than the 
asymme tric con fi gu ra tion of tree pe o ple. The sixth and the se venth sce-
na rio analyzes ra rely men ti o ned pos si bi li ti es that Bo sni ans ‘’re le a se’’ 
Srp sku and to ta ke Sand zak in stead, or to le a ve Her zeg-Bo snia, which 
is re du ced to We stern Her ze go vi na, to Cro a tia (‘’Bo snia and Her ze go-
vi na wit ho ut Her ze go vi na’’). The eight sce na rio pre dicts ‘’asymme tric 
fe de ra tion’’ or di vi sion of a lar ger en tity in to two se mi-en ti ti es to pro-
tect ‘’the Cro a tian mi no rity’’. The ninth sce na rio is the ac hi e ve ment of 
Yugo-no stal gia in which the for mer Yugo slav re pu blics will be lo o sely 
con nec ted as in de pen dent sta tes. Un der tenth sce na rio is con si de red the 
cen tra li za tion as the in sti tu ti o nal in te gra tion of Bo snia and Her ze go vi-
na. Ele venth and twelfth sce na rio analyzes in te gra tion of Bo snia and 
Her ze go vi na in to the EU and NA TO. Thir teen sce na rio opens the pos-
si bi lity that not hing spec ta cu larly hap pens in Bo snia and Her ze go vi na 
and that the Dayton Tre aty sta bi li ze in ti me, and the fo ur te enth is the 
uto pia of cre a ting of ci vil so ci ety thro ugh the NGO net work. Ac cor ding 
to the last sce na rio Bo snia and Her ze go vi na is only ‘’fro zen con flict’’.       

* Овај рад је примљен 26. марта 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. марта 2012. године.
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