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УВОД

,,Че сто осва ја на, ни кад по ко ре на’’. Овај сло ган ко ји се мо же 
сре сти у ви ду на леп ни ца на ауто мо би ли ма Кор зи ка на ца чак и у ре-
ги о ну Па ри за при лич но је згро ви то од сли ка ва сло же ност кор зи кан-
ске си ту а ци је и исто риј ског на сле ђа овог остр ва. Кор зи ка пред ста-
вља је дан од де ло ва Фран цу ске ко ји је ме ђу по след њи ма при по јен 
овој др жа ви, и то у 18.ве ку. Кор зи ка је у јед ном кра ћем вре мен ском 
раз до бљу (1754-1768) чак ужи ва ла у сво јој не за ви сно сти (ко ли ко 
се то мо гло)  као бри тан ски про тек то рат под вођ ством Па ска ла Па-
о ли ја, исто риј ске лич но сти ко ја је го то во сте кла мит ски ста тус у 
све сти кор зи кан ских ро до љу ба и на ци о на ли ста. Ђе но вљан ска ре-
пу бли ка ко ја је под сво јом вла шћу др жа ла ово остр во го то во че-
ти ри прет ход на ве ка је до шла у су коб са кор зи кан ским уста ни ци-
ма под  Па о ли је вим вођ ством и из тог раз ло га по тра жи ла по моћ 
Фран цу ске Лу ја XV, ко ја је сво ју по моћ усло ви ла при вре ме ним 
усту па њем Кор зи ке од стра не Ђе но ве. Кра љев ске тру пе су на не ле 
од лу чу ју ћи по раз кор зи кан ским уста ни ци ма 1769. и фак тич ки ти-
ме озна чи ле крај не за ви сно сти Кор зи ке за ду жи вре мен ски пе ри од. 
По ис те ку 20 го ди на од оку па ци је, Фран цу ска је трај но при по ји ла 
остр во сво јој те ри то ри ји. Прак тич но се мо же ре ћи да се нај ве ћи 
део од но са из ме ђу Фран цу ске и овог остр ва вре мен ски по кла па са 
но ви јом фран цу ском исто ри јом на кон бур жо а ске ре во лу ци је 1789. 
Ку ри о зи те та ра ди, Кор зи ка по ста је део фран цу ске др жа ве у го ди ни 
ро ђе ња нај по зна ти јег Кор зи кан ца у исто ри ји - На по ле о на Бо на пар-
те. 

Ет нич ки по сма тра но, ово остр во на се ља ва ста нов ни штво ро-
ман ског по ре кла, и у ет нич ком сми слу срод ни је Ита ли ја ни ма не го 
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оста лим Фран цу зи ма.1) Кор зи кан ци има ју и свој по се бан, кор зи-
кан ски је зик, ко га мно ги лин гви сти довoде у ве зу са од ре ђе ним 
ди ја лек ти ма ита ли јан ског је зи ка. Слич но као и у мно гим дру гим 
де ло ви ма фран цу ске др жа ве, и на Кор зи ци је про цес де фи ни тив-
ног уко ре њи ва ња фран цу ског је зи ка био при лич но ду го тра јан и 
про сти рао се кроз чи тав XIX век и да ље. Зна ча јан ин те рес Фран-
цу ске је, из ме ђу оста лог, би ло и при до би ја ње острв ске ели те на 
сво ју стра ну кроз до де љи ва ње ис так ну тих по ло жа ја. То је по себ-
но би ло ви дљи во то ком ко ло ни јал них осва ја ња у дру гој по ло ви ни 
19. ве ка. Ве ко ви ма уна зад, Кор зи ка је би ла на се ља ва на еми гран ти-
ма, по го то во са под руч ја Ђе но ве и То ска не. Ка рак те ри сти ка да на-
шњих Кор зи ка на ца је, из ме ђу оста лог, ја сно уоч љи ва дво је зич ност 
у сва ко днев ном жи во ту, јер зна чај на ве ћи на њих до бро вла да са оба 
је зи ка. Острв ски ка рак тер Кор зи ке је не сум њи во трај но обе ле жио 
мен та ли тет и пси хо ло ги ју ста нов ни штва. За ни мљи ва из ја ва ауто ра 
ко ји су се де таљ ни је ба ви ли пи та њем Кор зи ке пре ма ко јој ,,онај 
ко ји ни је раз у мео без ум ну и лу ду при вр же ност Кор зи ка на ца пре-
ма њи хо вом остр ву у ме ри да она да је ап со лут ни раз лог и сми сао 
њи хо вом по сто ја њу, ни кад ни шта не ће раз у ме ти о Кор зи ци’’.2) Ова-
ква тврд ња, из не та очи глед но на те ме љу ви ше ве ков ног ис ку ства, у 
мно го ме нам мо же олак ша ти раз у ме ва ње пси хо ло ги је Кор зи ка на-
ца. Фи зич ка одво је ност од остат ка кон ти нен та, сла би ја кул тур на 
и дру га ин тер ак ци ја с Фран цу ском кроз ве ко ве су не ми нов но ути-
сну ли сна жан пе чат на спе ци фич не од ли ке кор зи кан ског иден ти те-
та. Украт ко, ка ко је то је згро ви то при ме ће но, ,,Кор зи кан цем се ,ра-
ђа’, то се не по ста је’’.3) Жан-Ту сен Де сан ти, по зна ти кор зи кан ски 
те о ре ти чар ма те ма ти ке је то на за ни мљив на чин об ја снио: ,,Остр во 
се но си са со бом... Ка да смо и на дру гом ме сту, ми смо на Кор зи ци. 
Тре ба при хва ти ти ми сао о том ду а ли зму остр вља на.’’4) 

Кор зи ка је уоби ча је но и са пра вом по сма тра на као зе мља из-
ра зи те па три јар хал не  кул ту ре. Ис так ну то ме сто ко је за у зи ма по-
1)  По себ ну за ни мљи вост пред ста вља чи ње ни ца да сви Кор зи кан ци (без из уз ет кa) има-

ју фран цу ска име на и ита ли јан ска пре зи ме на, у скло пу ду го трај не др жав не по ли ти ке 
по фран цу же ња лич них име на. Та ко на при мер, чак и је дан од од во ђа се па ра ти стич ког 
по кре та, уби јен 2000. го ди не, се звао Жан-Ми шел Ро си.

2)  José Gil, на ве де но пре ма An ge Ca sta, La pa ra bo le cor se, ren con tres avec l’iden tité, Ajac-
cio, Edi ti ons Al bi a na, 1995, стр. 10, пре у зе то од Ma ri na Ca su la, ibid. стр. 17.

3)  Eli sa beth Du po i ri er: Laquestiondel’identitéetdespartisrégionalistesenCorse, In sti tut de 
Ci en ci es Po li ti qu es i So ci als, Bar ce lo na 2001, стр. 4.

4)  Jean-To us sa int Des san ti, ’’Les li e ux sont tombés sur la tête’’, dans An ge Ca sta (dir.), Lapa
rabolecorse,rencontresavecl’identité, Ajac cio, Edi ti ons Al bi a na, 1995, стр.11, на ве де но 
у Ma ri na Ca su la, ibid. стр. 26.
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ро ди ца као сре ди ште дру штве ног жи во та на остр ву, сна га кланова 
за сно ва на на крв ним и род бин ским ве за ма, не по ти зам, схва та ње 
по ли ти ке као сво је вр сне тр го ви не и ве шти не до го ва ра ња, упо тре ба 
на си ља за рад по ли тич ких ци ље ва и низ дру гих осо бе но сти чи ни 
сва ко днев ни цу дру штве ног жи во та на Кор зи ци. По себ ну ме сто у 
кор зи кан ском по и ма њу дру штве них вред но сти има по јам части. 
Пол Жа ко би, пред сед ник Из вр шног са ве та Кор зи ке и члан ста ре и 
по зна те острв ске по ро ди це, сма тра да је ,,по тре ба очу ва ња ча сти 
нај ва жни ја од ли ка кор зи кан ског дру штва’’.5) Има ју ћи све ово у ви-
ду, мо же се прет по ста ви ти сте пен не ра зу ме ва ње острв ског жи во-
та и мен та ли те та, по сма тра но са стра не. При ме ће но је при том да 
,,ин те гра ци ја Кор зи ке у фран цу ски по ли тич ки си стем се оба ви ла 
пу тем кла но ва, по ве за них и ор га ни зо ва них пре ко ве ли ких по ро ди-
ца... дру гим ре чи ма: дозволило се утврђивање једногпредмодер
ногподсистемаунутарједногсавременогполитичкогсистема.’’6) 
Украт ко, ако је част јед на од основ них вред но сти у кор зи кан ском 
по и ма њу ства ри, клан је не сум њи во јед на од нај ва жни јих дру-
штве них ће ли ја.

1.КОНЦЕПТФРАНЦУСКЕНАЦИЈЕ

1.1.Општипоглед

,,На ци ја је ком плек сан еко ном ски, кул тур ни, дру штве но-со ци-
јал ни, по ли тич ки фе но мен, и јед на од нај ва жни јих око сни ца по-
ли тич ких за јед ни ца мо дер ног до ба.’’7) На ве де на кон ста та ци ја нам 
ука зу је на сву те жи ну на уч нич ког за дат ка све о бу хват ног про у ча ва-
ња ове сло же не по ја ве. У том сми слу, те шко да би се у те о ри ји  мо-
гла из дво ји ти не ка оп ште при хва ће на де фи ни ци ја на ци је. Не рет ко 
се по јам на ци је, и у ла ич ким рас пра ва ма, али и у на уч ним кру го-
ви ма, ако не пот пу но из јед на ча ва, а оно сва ка ко при бли жа ва пој-
му ет но са или ет нич ке гру пе. Ка рак те ри сти ке ко је по ве зу ју јед ну 
на ци ју су нај че шће: је зик, ре ли ги ја, ет нич ко по ре кло, исто риј ско 
се ћа ње, за јед нич ка те ри то ри ја, кул ту ра и тра ди ци ја, ге о граф ска 
по ве за ност...; го то во да је не мо гу ће на ве сти пот пу ну ли сту свих 
5) Mic hael Jonhs: ’’Europe’sBlackSheep:ExplainingEthnicConflictinCorsicaandtheBasque

Country”, са кон фе рен ци је ‘’In ter na ti o nal Stu di es As so ci a tion An nual Me e ting’’, Mon treal 
PQ, March 2004, стр. 23

6) Isi dre Mo las : ,,Par tis na ti o na li stes, auto no mie et clans en Cor se’’, Uni ver si tat Auto no ma de 
Bar ce lo na, In sti tut de Ci en ci es Po li ti qu es i So ci als, Bar ce lo na 2000, стр. 9.

7) Ја сна Ми ло ше вић Ђор ђе вић: Човеконацијисхватањенационалногидентитетау
Србији, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 14.
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ре ле вант них чи ни ла ца у том по гле ду. На ма се опет чи ни да на ци-
ја мо же би ти за па же на, ње но по сто ја ње кон ста то ва но и кроз не-
ке ван ма те ри јал не, нео пи пљи ве, али опет при сут не еле мен те. Јер, 
,,на ци ја је је дан ду хов ни прин цип, про и за шла из ду бо ких за пле та 
исто ри је, јед на ду хов на по ро ди ца...’’8)

Да би се раз у мео кон цепт и идеј на осно ва фран цу ске на ци је, 
нео п ход но је уда љи ти се у из ве сној ме ри од срп ске и бал кан ске 
пер спек ти ве. За раз ли ку од Бал ка на где је ет нич ки фак тор био, ако 
не је ди ни а оно до ми нан тан у фор ми ра њу на ци ја, то ни је увек био 
слу чај на за па ду Евро пе. Ста ро је би ло пи та ње да ли на ци ја прет-
хо ди др жа ви или др жа ва на ци ји. На чин оства ри ва ња на ци о нал-
ног је дин ства се пре ма на чи ну оства ре ња и но си о ци ма по ду хва та 
раз ли ко вао у мно гим зе мља ма. У Фран цу ској пот пу ном ства ра њу 
фран цу ске на ци је је прет хо ди ло кон сти ту и са ње про стра не и сна-
жне др жа ве са ја ком цен трал ном, кра љев ском вла шћу и раз ви је ном 
ад ми ни стра ци јом, уз на кнад ну пот пу ну по бе ду фран цу ског је зи ка 
на чи та вој те ри то ри ји и, раз у ме се, при род но ја ча ње осе ћа ња на-
ци о нал ног ду ха и за јед ни штва. У том сми слу се мо же кон ста то ва-
ти да Фран цу ска за и ста пред ста вља је дан кла си чан мо дел за пад-
но е вроп ске др жа ве-на ци је. Ва же ћи устав не де фи ни ше из ри чи то 
шта чи ни фран цу ску на ци ју али на је дан по сре дан на чин од ре ђу је 
оквир фран цу ског на ро да, пред ви ђа ју ћи ,,јед на кост пред за ко ном 
свих гра ђа на без об зи ра на по ре кло, ра су или ве ру.’’ Из ово га не-
дво сми сле но про из и ла зи да је усво јен је дан, на зо ви мо га прав но-
по ли тич ки кон цепт фран цу ске на ци је, на су прот оног дру гог, пре-
вас ход но ет нич ког. До ду ше, ко ли ко су пој мо ви ,,на род’’ и ,,на ци ја’’ 
те сно по ве за ни и су штин ски те шко рас ки ди ви нај бо ље се ви ди по 
фор му ла ци ји са др жа ној у чла ну 3. уста ва Фран цу ске: ,,На ци о нал-
на су ве ре ност при па да на ро ду.’’ Иако је сло же но пи та ње на ци је 
пред мет ин те ре со ва ња и из у ча ва ња ви ше на у ка и ди сци пли на оно 
је у Фран цу ској до би ло јед ну, при лич но осо бе ну и прав ну, од но сно 
суд ску ди мен зи ју.

На и ме, при ли ком до но ше ња дру гог ста ту та Кор зи ке 1991. го-
ди не, Устав ни са вет, вр ше ћи сво ју устав но суд ску функ ци ју, је био 
по зван да се из ја сни о са гла сно сти до тич ног ак та са уста вом Фран-
цу ске. Ка мен спо ти ца ња је би ла јед на на из глед бе за зле на фор му-
ла ци ја где се по ми њао ,,кор зи кан ски на род, као део фран цу ског 
на ро да.’’ Устав ни са вет је у сво јој од лу ци ис та као да је на ве де на 
8) Er nest Re nan:Qu’estcequ’unenation?, Mil le et une nu its, 1997, стр. 30.
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син таг ма у су прот но сти са на че лом је дин стве но сти9) фран цу ског 
на ро да ко ји правно не по зна је ни ка кве под гру пе уну тар се бе, би ло 
на ет нич кој, те ри то ри јал ној, је зич кој, кул тур ној или вер ској осно-
ви. Устав на на че ла се ,,су прот ста вља ју при зна ва њу ко лек тив них 
пра ва о би ло ка квој гру пи да се ра ди за сно ва ној на по ре клу, кул ту-
ри, је зи ку или ве ро ва њи ма’’, ка ко сто ји у од лу ци Устав ног са ве та 
из 1999. То прак тич но зна чи да на ре ла ци ји по је ди нац- фран цу-
ски на род ни јед на под гру па или под це ли на не мо же ста ја ти као 
по сред ник и у том свој ству зах те ва ти од ре ђе на пра ва за се бе. У 
осно ви ова ква кон цеп ци ја фран цу ске на ци је има сво је из во ри ште 
у Фран цу ској ре во лу ци ји ко ја је из не дри ла не ко ли ко ру ко во де ћих 
на че ла ме ђу ко ји ма и је дин стве ност фран цу ског на ро да. На тај на-
чин, чи тав кон цепт фран цу ске на ци је је по стао пред мет за шти те 
це ло куп ног фран цу ског прав ног по рет ка. 

1.2.СлучајНовеКаледоније

Ме ђу тим, у ис тој тој од лу ци Устав ни са вет пра ви јед но на из-
глед суп тил но ни јан си ра ње, јер по ред фран цу ског на ро да по ми ње 
и ,,пре ко мор ске на ро деко ји ма је при зна то пра во на сло бод но опре-
де ље ње и на сло бод но из ра жа ва ње њи хо ве во ље.’’ То нас на во ди 
на за кљу чак да је по јам ,,пре ко мор ских на ро да’’ defacto свр стан у 
по себ ну ка те го ри ју фран цу ског пра ва. Нај у бе дљи ви ја по твр да то га 
је слу чај Но ве Ка ле до ни је на ко га се из ви ше раз ло га тре ба не што 
де таљ ни је освр ну ти.

Ова пре ко мор ска те ри то ри ја у Ти хом оке а ну је ‘80-их го ди-
на про шлог ве ка би ла по при ште ору жа них су ко ба из ме ђу сна-
га ре да и при ста ли ца се це си о ни стич ког по кре та, до тог ни воа да 
је би ло про гла ше но и ван ред но ста ње. Тен зи је су ипак по че ле да 
спла шња ва ју кра јем те де це ни је, а кру на ви ше го ди шњих на по ра 
за по сти за ње трај ног спо ра зу ма се де сио 1998. са пот пи си ва њем 
до го во ра из ме ђу фран цу ске вла де и по ли тич ких сна га на остр ву, 
ка ко при ста ли ца не за ви сно сти, та ко и при ста ли ца оп стан ка Но ве 
Ка ле до ни је у Фран цу ској.  До тич ни по ли тич ки спо ра зум је по-
стао, на кон по твр де гра ђа на на ре фе рен ду му, део устав ног тек ста 
(по себ на гла ва XI II), са до дат ним, оја ча ним прав ним га ран ци ја ма 
за по што ва ње од ре ђе них пра ва острв ског, и то пре све га до мо ро-
дач ког ста нов ни штва. Овај спо ра зум пред ви ђа да ће се спро ве сти 
9) Је дин ство би ов де по сма тра ли као пре вас ход ну по ли тич ку ка те го ри ју (као нпр. кад би-

смо ре кли ,,на род но је дин ство пред не при ја те љем’’ или слич но), док би је дин стве ност 
би ла тре ти ра на као прав ни по јам, у сми слу не де љи во сти фран цу ског на ро да.
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пре нос ве ли ког бро ја над ле жно сти острв ским ин сти ту ци ја ма, и то 
на неповратан на чин. У том сми слу, фран цу ској др жа ви би то ком 
вре ме на у про це су при ме не овог спо ра зу ма оста ло у над ле жно сти 
све га не ко ли ко овла шће ња као сим бол су ве ре но сти над остр вом: 
од бра на, спољ ни по сло ви, без бед ност... Исто та ко, уве де на је и ка-
те го ри ја ,,др жа вљан ства Но ве Ка ле до ни је’’ као па ра лел но по сто је-
ћа уз је дин стве но фран цу ско др жа вљан ство, што се ни ка ко не мо-
же сма тра ти бли ским фран цу ској по ли тич кој тра ди ци ји. У по гле ду 
нор ма тив не вла сти, Но ва Ка ле до ни ја је до би ла пра во до но ше ња 
,,зе маљ ских за ко на’’  у до ме ну ње них над ле жно сти, ра ни јих или 
пре не ше них. Ова по себ на ка те го ри ја ака та јој омо гу ћу је да са мо-
стал но ре гу ли ше пи та ње од зна ча ја за њу. Они ,,на Но вој Ка ле до-
ни ји има ју исту прав ну сна гу као и др жав ни за ко ни и мо гу би ти 
пред мет кон тро ле са мо Устав ног са ве та.’’10) Спо ра зу мом је та ко ђе 
пред ви ђе но да острв ска по пу ла ци ја има пра во да се ди рект но из ја-
сни о евен ту ал ној не за ви сно сти Но ве Ка ле до ни је, уко ли ко у свом 
пе том ман да ту, ра чу на ју ћи од 1998, острв ска скуп шти на до не се од-
лу ку о рас пи си ва њу ре фе рен ду ма, што зна чи из ме ђу 2014. и 2018. 
го ди не. На тај на чин се услед сло же ног по ли тич ког спле та окол но-
сти до шло у при ли ку да се не по вре ди вост те ри то ри јал не це ло ви-
то сти др жа ве ре ла ти ви зу је  (што устав ина че и до пу шта кроз члан 
53.), до ду ше де мо крат ским пу тем.  

У јед ном мо мен ту се у Фран цу ској ја ви ла код не ких ауто ра ди-
ле ма, у пр вом ре ду код по зна тог про фе со ра пра ва Ре неа Ка пи та на 
(RenéCapitant), у по гле ду кон крет не при ме не чла на 53. уста ва пре-
ма ко јем ,,ни ка кво усту па ње, раз ме на, при са је ди ње ње те ри то ри је 
ни су пу но ва жни без са гла сно сти за ин те ре со ва ног ста нов ни штва’’. 
За овог ауто ра, ра ди се о ,,ло кал ном ре фе рен ду му’’11) јер је реч о 
из ја шња ва њу гра ђа на на са мо јед ном де лу те ри то ри је, што не мо-
же има ти оба ве зу ју ћу сна гу као и ре фе рен дум на на ци о нал ном ни-
воу, те пре ма то ме он пред ста вља са мо је дан од нео п ход них (али 
не и до вољ них) усло ва за евен ту ал ну се це си ју. По вод за нео п ход-
но пре ци зи ра ње ста ва по овом пи та њу је би ла се це си ја Ко мо ра од 
Фран цу ске 1975, ар хи пе ла га у Ин диј ском оке а ну. Устав ни са вет се 
огла сио по овом пи та њу и за у зео при лич но ја сан и не дво сми слен 
став, ре кав ши да ,,од ред бе чла на 53. мо ра ју би ти ту ма че не та ко да 
10) Lexiquedestermesjuridiques, Dal loz, Pa ris, 16ème édi tion, стр. 404, 2007.
11) На ве де но пре ма Said Has sa ne Said Mo ha med: ‘’Le prin ci pe de l’in di vi si bi lité de la Répu-

bli que et le dro it de cer ta ins ter ri to i res à fa i re séces sion’’, VI Iè me Con grès français de dro it 
con sti tu ti on nel, Ate li er n°4 : Con sti tu tion et ter ri to i res, 25, 26 et 27 sep tem bre 2008.
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бу ду при ме њи ве не са мо у си ту а ци ји где би Фран цу ска усту пи ла 
не кој стра ној др жа ви део те ри то ри је или га од ње сте кла, већ та ко-
ђе и у слу ча ју ка да би не ка те ри то ри ја пре ста ла да бу де у са ста ву 
Фран цу ске и кон сти ту и са ла се као не за ви сна др жа ва или њој би ла 
при по је на.’’ Ова кав став још увек оста је на сна зи с об зи ром да до-
тич на ин сти ту ци ја ни је у ме ђу вре ме ну ре ви ди ра ла сво је ста но ви-
ште у ве зи са до тич ним пи та њем. 

1.3.ЈезичкопитањеуФранцуској

А да би се на ци о нал но је дин ство мо гло оства ри ти у ствар-
ном жи во ту и фран цу ска на ци ја пот пу но за о кру жи ти, нај ва жни ји 
пред у слов је био ус по ста ви ти је зич ко је дин ство, од но сно не при-
ко сно ве ну пре власт фран цу ског је зи ка на чи та вој те ри то ри ји над 
ре ги о нал ним је зи ци ма или ди ја лек ти ма (као нпр. ок си тан ским, 
бре тон ским, ба скиј ским...). Бор ба за је зич ку мо но лит ност по чи ње 
већ то ком са ме Ре во лу ци је. Та ко, опат Гре гу ар, јед на од ис так ну тих 
фи гу ра Ре во лу ци је је из ја вио: ,,Је дин ство Ре пу бли ке на ла же и је-
дин ство је зи ка.’’12) Ако узме мо у об зир и ми шље ње чу ве ног фран-
цу ског исто ри ча ра из XIX ве ка Жи ла Ми шлеа пре ма ко јем исто ри ја 
Фран цу ске по чи ње са фран цу ским је зи ком, он да је ја сно ко ли ки је 
зна чај је зич ке ком по нен те у чи та вом спле ту пи та ња у ве зи са иден-
ти те том. Про цес ши ре ња фран цу ског је зи ка кроз де ло ва ње обра-
зов ног си сте ма је тра јао ви ше од јед ног ве ка на кон Ре во лу ци је, а за 
ко на чан успех тог по ду хва та је кљу чан био пе ри од Тре ће Ре пу бли-
ке (1870-1940). Је зич ко пи та ње у Фран цу ској је до би ло но ву ди-
мен зи ју то ком ‘90-их го ди на у кон тек сту од но са пре ма Европ ској 
по ве љи о ре ги о нал ним или ма њин ским је зи ци ма из 1992. На и ме, 
упра во се по зи ва ју ћи на ап со лут ну пре власт фран цу ског је зи ка и 
из ло же ни кон цепт фран цу ског на ро да, Устав ни са вет је оце нио као 
су прот ну уста ву кон крет ну по ве љу сма тра ју ћи да она на ру ша ва на-
че ло је дин стве но сти фран цу ског на ро да јер од ре ђе ним ет нич ким, 
кул тур ним или је зич ким гру па ма уну тар фран цу ске на ци је омо гу-
ћа ва ко ри шће ње јед ног ко лек тив ног пра ва, у да том слу ча ју, пра ва 
на упо тре бу ре ги о нал ног или ма њин ског је зи ка.

С дру ге стра не, по ље где је учи њен очи гле дан на пре дак, фак-
тич ки и ин сти ту ци о нал ни, је ста тус кор зи кан ског је зи ка. За кон је 
био пред ви део да се у основ ним и сред њим шко ла ма из у ча ва кор-
зи кан ски је зик, ,,из у зев у слу ча ју не га тив ног ми шље ња ро ди те ља’’. 
12) Char les San to ni, ibi dem, стр. 173.
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Иако не ки по да ци по ка зу ју да зна чај на ве ћи на уче ни ка по ха ђа ча-
со ве кор зи кан ског је зи ка, Устав ни са вет је у сво јој од лу ци ис та као 
да ,,на ста ва кор зи кан ског је зи ка не мо же има ти оба ве зу ју ћи ка рак-
тер ни за уче ни ке, ни ти за на став ни ке.’’ Зна ју ћи у том кон тек сту да 
је Устав тек 2008. го ди не при знао по сто ја ње ре ги о нал них је зи ка, 
кроз јед ну при лич но сти дљи ву од ред бу ко ја са мо ка же да ,,ре ги-
о нал ни је зи ци при па да ју ба шти ни Фран цу ске’’, он да ова кав став 
фран цу ског устав ног су да из ви ре из ло ги ке сво је вр сног ,,је зич ког 
на ци о на ли зма’’. У до ме ну про све те, над ле жност остр ва је про ши-
ре на и на ста ра ње о ви со ко школ ским уста но ва ма (по ред основ них 
и сред њих шко ла), што укљу чу је и фа кул та тив но осни ва ње но вих 
сме ро ва на ста ве и ис тра жи ва ња.

2.ОДНОСРЕГИОНДРЖАВА

Пот пу но је ја сно да је цен трал но пи та ње ко је се по ста вља на 
ре ла ци ји Фран цу ска- Кор зи ка пи та ње од но са из ме ђу на ци о нал ног 
и ре ги о нал ног иден ти те та, дру гим ре чи ма од нос цен тар-пе ри фе-
ри ја. Ово ва жно пи та ње чи ји од го вор нам осве тља ва це ло ку пан 
сплет од но са се са пот пу но истом оправ да но шћу  мо же по ста ви ти 
и за не ке дру ге ма ње или ви ше жа ри шне европ ске ре ги о не (Ба ски-
ју, Шкот ску, Флан дри ју, Ка та ло ни ју...). У том сми слу су пре не ко-
ли ко го ди на из вр ше на из ве сна ис тра жи ва ња са те жњом да при ка-
жу сте пен ве за но сти ста нов ни ка на ве де них под руч ја за свој ре ги он 
од но сно др жа ву ко јој при па да ју у це ли ни. Ис пи та ни ци су пред со-
бом има ли мо гућ ност да иза бе ру је дан од 5 по ну ђе них од го во ра:

а) осе ћам се са мо као при пад ник ре ги је,
б) осе ћам се ви ше као при пад ник ре ги је не го др жа ве,
в) осе ћам се под јед на ко и као при пад ник ре ги је и као при пад-

ник др жа ве,
г) осе ћам се ви ше као при пад ник др жа ве не го ре ги је,
д) осе ћам се са мо као при пад ник ре ги је.
Ре зул та ти су би ли ин ди ка тив ни. У нај ве ћем бро ју слу ча је ва (са 

из у зет ком Шкот ске) ан ке ти ра но ста нов ни штво се, по је ди нач но по-
сма тра но пре ма по ну ђе ним од го во ри ма (јер ни је дан од го вор ни је 
до био ап со лут но ве ћи ну), из ја сни ло да осе ћа под јед на ку при вр же-
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ност и свом на ци о нал ном и свом ре ги о нал ном иден ти те ту. Та ко 
на при мер у Ка та ло ни ји13) је (2005.) та квих од го во ра би ло 40%, у 
бел гиј ској Флан дри ји (2003). око 43%, Бре та њи (2001.) 57%, чак и 
у тра ди ци о нал но не мир ној Ба ски ји (2005.) бли зу 33%. Ме ђу тим, 
ка да се са бе ру од го во ри оних гра ђа на ко ји се бе по сма тра ју или ис-
кљу чи во или пре те жно кроз ре ги о нал ни иден ти тет он да тај број 
у по је ди ним под руч ји ма пре ла зи 50% и са мим тим то по ста је ве-
ћин ско ре ги о нал но опре де ље ње. Та кав би слу чај био ре ци мо у Ба-
ски ји (око 55%), а вр ло бли зу по ло ви не та квих од го во ра је би ло и 
у Шкот ској (око 48%).14) Ова кав ви ше сло јан иден ти тет по је ди на ца 
,,ра ди кал но до во ди у пи та ње дог мат ску ак си о ма ти ку свих на ци о-
на ли за ма, по ко јој на ци о нал ном иден ти те ту при па да ап со лут ни и 
све о бу хват ни при мат.’’15) То зна чи да се при ли чан број гра ђа на у 
на ве де ним ре ги о ни ма  иден ти фи ку је и кроз дру ге ни вое и об ли-
ке иден ти те та, по ред не сум њи во зна чај ног, на ци о нал ног. У сва ком 
слу ча ју, не спор ним нам се чи ни ис каз да ,,иден ти тет да је сми сао 
по сто ја њу’’.16) Мајкл Ки тинг (MichaelKeating), шкот ски по ли ти ко-
лог, при ме ћу је да су у фран цу ској тра ди ци ји ,,др жа ва и на ци ја та ко 
по ме ша ни да пој мо ви мо гу по не кад би ти раз ме њи ви’’17) од но сно 
би ти под ло жни че стом бр ка њу при ли ком упо тре бе. То фак тич ки 
зна чи да се при пад ност др жа ви по сред ством др жа вљан ства тре ти-
ра исто вре ме но и као при пад ност на ци ји, што ис кљу чу је ет нич ко 
по ре кло као до ми нан тан кри те ри јум ка кав сре ће мо уве ли ко, ре ци-
мо на Бал ка ну. 

Раз у ме се, све ове ре зул та те не тре ба по сма тра ти као ко нач ну 
или не про мен љи ву исти ну јер све што је под ло жно или од ре ђе но 
су бјек тив ним осе ћа њем или ста њи ма се мо же про те ком вре ме на 
из ме ни ти у за ви сно сти од број них по ли тич ких, со ци јал них, еко-
ном ских, кул тур них, ме ђу на род них и оста лих при ли ка. Али, у сва-
13) За Ка та ло ни ју би се до ду ше мо гла ста ви ти опа ска да је ис тра жи ва ње ура ђе но пре усва-

ја ња но вог ста ту та ове ауто ном не за јед ни це (2006.) ко јим је по пр ви пут по ме ну та ,,ка-
та лон ска на ци ја’’, су прот но шпан ском уста ву ко ји са др жи од ред бу о ,,не де љи во сти 
шпан ске на ци је’’.

14) Из вор ан ке те: CongrèsAFSPToulouse2007, Ta ble-ron de 3 : Etats démoc ra ti qu es et re con-
na is san ces de la ‘’di ver sité’’. Analyse com parée du  re no u vel le ment du plu ra li sme po li ti que, 
Session 1,Chri stop he Ro ux (CIR CaP-Uni ver sité de Si en ne) : ‘’Les na ti ons sans Etat dans 
les théori es con tem po ra ins du  na ti o na li sme : présup posés nor ma tifs et défis em pi ri qu es d’un 
re co urs à la so ci o lo gie des mo bi li sa ti ons“, стр. 10-12.

15) Ханс-Ул рих Ве лер: Национализам: историјаформепоследице, Све то ви, Но ви Сад, 
2002, стр. 136.

16) Ber nard La mi zet,Politiqueetidentité, Lyon, Pres ses uni ver si ta i res de Lyon, 2002, стр. 5, 
ци ти ра но у : Ma ri na Ca su la, ibi dem, стр. 62.

17) CongrèsAFSPToulouse2007, Chri stop he Ro ux, ibi dem, стр. 6.
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ком слу ча ју, ови по да ци ја сно го во ре да је још увек не за не мар љив 
број љу ди сна жно ве зан за др жа ву као це ли ну у ре ги о ни ма и под-
руч ји ма озна че ним, оправ да но или не, као про бле ма тич ним. 

3.ТЕРИТОРИЈАЛНАОРГАНИЗАЦИЈАФРАНЦУСКЕ

Те ри то ри јал на ор га ни за ци ја Фран цу ске је ду го вре ме на би ла 
обе ле же на сна жним цен тра ли змом за ко га се уко ре ње но ве ру је да 
пред ста вља јед ну од те ко ви на Фран цу ске ре во лу ци је. У при лог те 
тврд ње се мо же на ве сти чи ње ни ца да је тек устав ном ре ви зи јом из 
2003. Фран цу ска уне ла од ред бу о те ри то ри јал ној де цен тра ли зо ва-
но сти. С об зи ром да је сва ка евен ту ал на иде ја о фе де ра ли стич кој 
фор ми др жа ве вр ло бр зо угу ше на још то ком ре во лу ци је, оста ло је 
да се ова ве ли ка др жа ва трај но уре ди та ко да обез бе ђу је од го ва ра-
ју ће прав не га ран ци је и по ли тич ке усло ве за ува жа ва ње ле ги тим-
них ин те ре са на ро чи то по је ди них ет нич ких гру па, де ло ва фран-
цу ског на ро да и њи хо вих ма ње или ви ше из ра же них исто риј ских, 
је зич ких, кул тур них, ге о граф ских и оста лих по себ но сти. Устав 
Фран цу ске по зна је 5 ка те го ри ја те ри то ри јал них за јед ни ца или ко-
лек ти ви те та. То су: оп шти не, де парт ма ни, ре ги о ни, ко лек ти ви те ти 
по себ ног ста ту са и пре ко мор ски ко лек ти ви те ти. Фран цу ска је по-
де ље на на 26  ре ги о на (нај ве ћа те ри то ри јал но-по ли тич ка је ди ни-
ца), 100 де парт ма на у окви ру по сто је ћих ре ги о на, и бли зу 37 000 
оп шти на18). По де ла ко ја би се мо гла ус по ста ви ти раз ли ку је је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве оп штег ста ту са, је ди ни це по себ ног ста ту са 
и пре ко мор ске је ди ни це. Већ и ле ти ми чан по глед ја сно ука зу је на 
сву сло же ност и ком пли ко ван си стем те ри то ри јал не ор га ни за ци је.

За раз ли ку од де парт ма на и оп шти на, ре ги о ни као ор га ни за ци-
о не је ди ни це не ма ју ду бљу исто риј ску уко ре ње ност у дру штве ном 
жи во ту Фран цу ске. Ре ги о ни су уве де ни тек по чет ком 80-их го ди на 
про шлог ве ка. За ко ном из 1982. су до би ли ста тус те ри то ри јал не 
за јед ни це. У њи хо ве над ле жно сти спа да ју по го то во ,,ускла ђи ва ње, 
при пре ма про гра ма и ор га ни за ци ја раз во ја’’, где при том ,,ре ги он 
мо же де ло ва ти са мо у окви ру по што ва ња це ло куп не ауто но ми је и 
овла шће ња де парт ма на и оп шти на.’’Од тих 26  ре ги о на, 22 се на ла-
зе на коп ну и пот па да ју под оп шти прав ни ре жим, док 4 ре ги о на се 
убра ја ју у пре ко мор ске и ужи ва ју дру га чи ји прав ни ста тус. Ва же-

18) Пре ма не ким по да ци ма, Фран цу ска има при бли жно оп шти на ко ли ко и 14 дру гих др-
жа ва Европ ске Уни је. Из вор: Mic hel Ver pe a ux : LescollectivitésterritorialesenFrance, 
Dal loz, 2006 , Pa ris, стр. 7.
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ћим фран цу ским за ко ном је пред ви ђе но да ни је дан од  22 ,,коп не-
ног’’ ре ги о на не мо же би ти са ста вљен од са мо јед ног де парт ма на.

Де парт ма ни пак пред ста вља ју сре ди шњи ни во вла сти из ме ђу 
гра ђа ни на и др жа ве, од но сно цен трал не вла сти (при бли жно окру гу 
у Ср би ји). Ре во лу ци ја из 1789. је уки ну ла ста ре исто риј ске про-
вин ци је и уве ла де парт ма не у прав цу ве ће цен тра ли за ци је др жа ве. 
Њи хов број је ва ри рао то ком прет ход на два ве ка, а њи хо ве над-
ле жно сти се углав ном од но се на ру ко во ђе ње јав ним сер ви сом де-
парт ма на, из гла са ва ње бу џе та, да ва ње ми шље ња Вла ди, уче ство-
ва ње у кон тро ли оп штин ске упра ве, из но ше ње иде ја у ве зи ства ри 
од оп штег ин те ре са...

Оп шти не, ко је су, ка ко смо већ ви де ли, у Фран цу ској из у зет-
но број не при па да ју тзв. мо но тип ским оп шти на ма (са из у зет ком 
Па ри за, Ли о на и Мар се ја) што зна чи да ,,све оп шти не, оне у гра-
до ви ма исте као и оне у се ли ма има ју исто ве тан ста тус.’’19) Пре ко-
мор ске те ри то ри је, услед свог спе ци фич ног ге о граф ског по ло жа-
ја и исто риј ског ис ку ства, ужи ва ју зна чај ни ји сте пен ауто но ми је у 
са др жин ском сми слу у од но су на оста ле те ри то ри јал не је ди ни це. 
Ова тврд ња се по себ но од но си на Но ву Ка ле до ни ју ко ја је у том 
сми слу из бо ри ла за се бе нај ши ра овла шће ња. 

4.ПОЛОЖАЈКОРЗИКЕ

4.1.Друштвенеприликенаострву

Већ са ма чи ње ни ца да је Кор зи ка је ди на те ри то ри јал на је ди-
ни ца по себ ног ста ту са, да кле из ме ђу је ди ни ца оп штег ста ту са и 
пре ко мор ских те ри то ри ја, је чи ни по себ но за о кру же ном це ли ном 
у окви ру Пе те ре пу бли ке. Сва те жи на кор зи кан ског про бле ма је по-
че ла да озбиљ ни је би ва тре ти ра на од стра не фран цу ске по ли тич ке 
кла се тек по след њих 30 до 40 го ди на (да кле при бли жно го во ре ћи у 
,,пост де го лов ском’’ пе ри о ду, на кон 1970.), што је исто вре ме но мо-
ра ло до ве сти до тра же ња од го ва ра ју ћег по ли тич ког ре ше ња у ци-
љу сми ри ва ња све не ста бил ни је си ту а ци је на остр ву.

Озбиљ на про бле ма ти за ци ја кор зи кан ског пи та ња се у ве ли кој 
ме ри по ду да ра са раз во јем и ин сти ту ци о нал ним уоб ли че њем Пе-
те ре пу бли ке то ком ‘60-их го ди на XX ве ка. Фран цу ска тих го ди на 
до жи вља ва ин тен зив ни ји дру штве но-еко ном ски раз вој, али у том 

19) Рат ко Мар ко вић: Уставноправоиполитичкеинституције, Слу жбе ни гла сник, Бе о-
град, 2002, стр.590.
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кон тек сту се Кор зи кан ци осе ћа ју за по ста вље ним услед не до вољ-
не па жње ко ја Фран цу ска по кла ња про бле ми ма остр ва. Kако је то 
не ко сли ко ви то ма да хи пер бо лич но ре као, то је би ло до ба ,,Па ри-
за и фран цу ске пу сти ње’’20), алу ди ра ју ћи на не рав но ме ран еко ном-
ски и дру штве ни раз вој по је ди них де ло ва др жа ве. Оса мо ста ље њем 
Ал жи ра 1962. го ди не и ве ли ким при ли вом тзв. pi eds no irs (,,цр не 
но ге’’- уоби ча је ни на зив за фран цу ске на се ље ни ке у Ал жи ру) на 
Кор зи ку, зна чај но се ме ња де мо граф ска сли ка ста нов ни штва што 
до во ди до по ви ше них тен зи ја ме ђу аутох то ним ста нов ни ци ма Кор-
зи ке. Као сво је вр сну ком пен за ци ју за из гу бље ни за ви чај у Ал жи ру, 
др жа ва је из ве стан број ал жир ских Фран цу за  на се ли ла на Кор-
зи ку и до де ли ла им на об ра ду ква ли тет ну зе мљу. Као и у сва кој 
ре ла тив но за тво ре ној сре ди ни, и ов де је би ло бур них ре ак ци ја на 
,,упад стра ног те ла’’. По сте пе на екс пло зи ја на си ља сту па на сце-
ну 70-их го ди на, па је та ко на при мер ,,1971. би ло 9 атен та та на 
остр ву, 1976. 298 (!) атен та та’’, да би ,,1977. се де ша вао прак тич но 
је дан атен тат днев но.’’21) Tерористичко-се па ра ти стич ка ор га ни за-
ци ја ко ја је иза шла на ви де ло да на зва нич но 1976. се зва ла На ци о-
нал ни фронт кор зи кан ског осло бо ђе ња (Frontnationaldelibération
corseFNLC). Ка пу ља че, ма скир на оде ла, сли ка ње пред ка ме ра ма 
са оруж јем, отво ре не или при кри ве не прет ње упу ће не фран цу ској 
др жа ви, крат ки и је згро ви ти се це си о ни стич ки сло га ни по год ни 
за ла ко ме мо ри са ње и ши ре ње, гра фи ти агре сив не и не тр пе љи ве 
са др жи не (,,Фран цу зи на по ље’’ или ,,Ара пи на по ље’’), спа да ју у 
уоби ча је ни ар се нал овог по кре та и ње го вих при ста ли ца. По ме ну-
ти Пол Жа ко би ис ти че да Кор зи кан ци се бе сма тра ју ,,пла нин ским 
на ро дом’’ и ве ру је при том да по сто ји ,,тра ди ци ја на си ља’’ на Кор-
зи ци. ,,Ов де вла да омер та као на Си ци ли ји’’22), кон ста то вао је пре 
не ко ли ко го ди на др жав ни ту жи лац у Ажак си ју, Жо зе То рел. Иако 
је до ми нант но схва та ње ве ли ког бро ја те о ре ти ча ра да те ро ри зам 
ну жно има по ли тич ку по за ди ну и циљ (с чим се ми сла же мо), Пол 
Жа ко би сма тра да на Кор зи ци, ,,ка да се де си на из глед на ци о на ли-
20) An dré To rré :’’La Cor se, une expéri en ce de décen tra li sa tion ori gi na le po ur la Fran ce’’, Orga

nisationsetTerritoires, 2003, стр.1
21) Т. De sjar dins, LaCorseàladérive, Plon, 1977, на ве де но у Li za D’Ora zio: LaCorseaupetit

écran;constructiond’uneidentitéméditerranéenne:imaginaire,cultureetpolitique(1955
2007),thèsedеdoctorat, Uni ver sité d’Aix-Mar se il le 1, стр. 177,  2009.

22) Jean-Mic hel Décu gis, Chri stop he Labbé, Ar mel Méha ni, Oli via Re ca sens: ’’Sur la gu er re qui 
ra va ge la Cor se“, LePoint, 28.05.2009. http://www.le po int.fr/ar chi ves/ar tic le.php/347273.
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стич ко-те ро ри стич ки на пад те шко је од ре ди ти да ли је тај на пад из-
ве ден због по ли тич ких, еко ном ских или лич них раз ло га.’’23)  

4.2.Политичкеприликеиправнистатус

Све по ли тич ке стран ке са кон ти нен та има ју ло гич но сво је 
огран ке и на те ри то ри ји Кор зи ке (вла да ју ћа Уни ја за на род ни по-
крет, опозиционe Со ци ја ли стич ка пар ти ја, На ци о нал ни фронт, Ко-
му ни стич ка пар ти ја...). По ред њих, по сто ји не ма ли број пар ти ја и 
по кре та ко ји су спе ци фич но кор зи кан ски и чи је де ло ва ње не пре-
ва зи ла зи острв ске окви ре. Од ре ђе ни број њих не кри је сво је се па-
ра ти стич ко усме ре ње, као на при мер ,,Кор зи ка на ци ја’’, ,,Сло бод на 
Кор зи ка’’ и слич но. Ин ди ка тив но је да на по след њим ре ги о нал ним 
из бо ри ма одр жа ним 2010. го ди не Кор зи ка оста ла је ди ни ре ги он 
где је вла да ју ћа стран ка за др жа ла сво ју власт.

Та кве по ли тич ке при ли ке, уз од ре ђе ни кул тур но-исто риј ски 
кон текст, су не дво сми сле но до ве ли до уве ре ња у ши рој јав но сти да 
се пи та ње Кор зи ке мо ра ре ша ва ти уз из ра же ни ји ,,кре а ти ван’’ при-
ступ. Пр ви озбиљ ни ји по ку шај др жа ве да ре ши кор зи кан ско пи та-
ње се мо же сме сти ти у 1982. са до но ше њем но вог ста ту та остр ва, 
као не ке вр сте уну тра шњег ,,уста ва’’ ове те ри то ри је. Ус по ста вље-
ни су по пр ви пут по себ ни острв ски ор га ни. У пр вом ре ду Скуп-
шти на Кор зи ке са сво јим пред сед ни ком, ко ја је пр ви пут би ра на на 
не по сред ним из бо ри ма 1982. Овај ор ган мо ра би ти кон сул то ван у 
ве зи свих пред ло га за ко на или де кре та ко ји са др же по себ не од ред-
бе у ве зи Кор зи ке. По во дом то га, она мо ра из не ти сво је ми шље ње 
у пред ви ђе ним ро ко ви ма. Ис те ком ро ко ва, сма тра се да је до тич но 
ми шље ње из не то. Исто та ко, на сво ју ини ци ја ти ву или зах тев Из-
вр шног са ве та или пре ми је ра, она мо же из не ти пред ло ге у ци љу 
про ме не или при ла го ђа ва ња по је ди них за кон ских или под за кон-
ских од ре да ба ко је су на сна зи или су у фа зи раз ма тра ња а од но се 
се на над ле жно сти, ор га ни за ци ју и де ло ва ње кор зи кан ских ор га на 
у це ли ни, као и би ло ко јих од ред би у ве зи са еко ном ским, дру штве-
ним и кул тур ним раз во јем Кор зи ке.    

По ред пред став нич ког, Кор зи ка има и свој из вр шни (управ ни) 
ор ган у ви ду Из вр шног са ве та ко ји има пред сед ни ка и 8 чла но ва. 
Он упра вља остр вом, на ро чи то у обла сти еко ном ског и дру штве ног 
раз во ја, обра зов ног и кул тур ног де ло ва ња и уре ђе ња про сто ра, као 
и о пла ну раз во ја Кор зи ке. Пред сед ник пак овог те ла при пре ма и 
23) Mic hael Johns, ibid., стр. 22. 
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из вр ша ва од лу ке скуп шти не Кор зи ке, ру ко во ди слу жба ма у окви ру 
ад ми ни стра ци је, под но си по се бан го ди шњи из ве штај скуп шти ни 
Кор зи ке о ста њу на остр ву. Од по себ них кор зи кан ских ор га на по-
сто ји још и Еко ном ски, со ци јал ни и кул тур ни са вет. По се бан од нос 
ко ји др жа ва има пре ма Кор зи ци се ма ни фе сту је кроз ин сти ту ци ју 
Пред став ни ка др жа ве име но ва ног од стра не Вла де и ко ји се ста ра 
о на ци о нал ним ин те ре си ма, по што ва њу за ко на и управ ној кон тро-
ли. Он ус по ста вља са рад њу са кор зи кан ским ор га ни ма кроз раз-
ме ну ин фор ма ци ја и кон сул та ци је у ци љу вр ше ња сво јих по сло ва. 
Исто вре ме но он је је ди ни др жав ни иза сла ник ко ји је овла шћен да 
на сту па пред ор га ни ма Кор зи ке, а на зах тев пре ми је ра Фран цу ске 
или пак до го во ром пред сед ни ка кор зи кан ске скуп шти не и пред-
став ни ка др жа ве, овај по след њи ће би ти са слу шан од стра не кор-
зи кан ске скуп шти не. Ре ги ја је до би ла из ве сно про ши ре ње над ле-
жно сти у од ре ђе ним обла сти ма (обра зо ва ње, са о бра ћај, кул ту ра..) , 
али ста тус остр ва је до пу њен но вим ста ту том 1988.

‘90-те го ди не и по ред уло же них на по ра др жа ве ни су до ве ли до 
за вр шет ка на си ља и трај ног ми ра на остр ву. Из ве сна ре зиг ни ра-
ност и за си ће ност јав ног мне ња про бле мом Кор зи ке се упе ча тљи-
во на од ре ђе ни на чин ма ни фе сту је кроз из ја ву бив шег фран цу ског 
пре ми је ра Реј мо на Ба ра сре ди ном ‘90-их: ,,Ако Кор зи кан ци же ле 
не за ви сност, не ка је узму.’’24) Вр ху нац на си ља и кла сич но ба ца ње 
ру ка ви це у ли це др жа ви се де си ло ка да је уби јен 1998. не по сред-
ни пред став ник др жа ве у ли ку пре фек та Кло да Ери ња ка од стра не 
јед ног кор зи кан ског се па ра ти сте из кри ми нал ног ми љеа. Ти ме су 
фак тич ки до те ме ља сру ше ни сви дво де це ниј ски на по ри др жа ве у 
прав цу трај ног уре ђе ња кор зи кан ског пи та ња. По след њи, хро но-
ло шки по сма тра но, ве ли ки на пор да се по стиг не што це ло ви ти је 
и трај ни је ре ше ње за Кор зи ку да ти ра са по чет ка овог ми ле ни ју ма 
и као про из вод то га је усво јен 2002. за кон  где су основ ни ци ље-
ви би ли сле де ћи: пре нос но вих овла шће ња на Кор зи ку, под сти ца-
ње ње ног да љег те ри то ри јал ног уре ђе ња, раз вој острв ске при вре-
де, ре фор ма ре жи ма на сле ђи ва ња и раз вој и ја ча ње фи нан сиј ске 
струк ту ре остр ва.

Ва жно је на по ме ну ти ов де и чи ње ни цу да је у пот пу но сти очу-
ван оквир за ко но дав них над ле жно сти др жа ве ко је устав пред ви ђа 
и шти ти у чла ну 34. То зна чи да Кор зи ка овим тран сфе ром ни је 
24) Le Po int : ‘’Le re gain des régi o na li smes’’, http://www.le po int.fr/ar chi ves/ar tic le.php/105369, 

27/07/1996.
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до би ла по себ ну за ко но дав ну власт, већ са мо мо гућ ност да пред-
ло жи садржинскоприлагођавање за кон ских и под за кон ских ака та 
кор зи кан ским осо бе но сти ма и по тре ба ма. Ме ђу тим, и у том по-
гле ду се кор зи кан ски ор га ни мо ра ју при др жа ва ти од ре ђе них огра-
ни че ња, и то кон крет но ако је у пи та њу ужи ва ње не ких основ них 
пра ва или ин ди ви ду ал них сло бо да, где др жа ва не до пу шта ни ка ква 
озбиљ ни ја од сту па ња. По ред то га, пред став ник др жа ве на остр ву 
има овла шће ње да зах те ва су спен зи ју од лу ке кор зи кан ских ин сти-
ту ци ја о при ла го ђа ва њу за ко на или под за кон ских ака та при ли ка ма 
на остр ву.

5.МЕЂУНАРОДНОПРАВНИКОНТЕКСТ

Пи та ње Кор зи ке у окви ру Фран цу ске за слу жу је да бу де раз мо-
тре но и са ме ђу на род но прав ног ста нов ни шта, узи ма ју ћи у об зир 
из ме ње ни кон текст око прин ци па те ри то ри јал не це ло ви то сти на 
гло бал ном ни воу. Ни је ма ли број до га ђа ја и ин ди ци ја ко ји ука зу-
ју да је тра ди ци о нал ни ме ђу на род ни по ре дак за сно ван на по ве љи 
Ује ди ње них на ци ја пре тр пео те шке по тре се у по след ње две де це-
ни је. Јед но од те мељ них на че ла ОУН је са др жа но у По ве љи ове 
ор га ни за ци је, чла ну 2,  тач ки 4:

,,Чла но ви Ор га ни за ци је се у ме ђу соб ним од но си ма мо ра ју уз-
др жа ва ти од прет ње или упо тре бе си ле, би ло про тив те ри то ри јал не 
це ло ви то сти или по ли тич ке не за ви сно сти сва ке др жа ве, би ло на 
сва ки дру ги на чин ко ји је не спо јив са ци ље ви ма Ује ди ње них на-
ци ја.’’ 

Као ни ка да до са да у исто ри ји чи ни се, пра во на по што ва ње 
те ри то ри јал не це ло ви то сти др жа ва је до шло у су коб са све агре-
сив ни јим зах те ви ма по је ди них на ци о нал них или ет нич ких гру па 
за пра во на са мо о пре де ље ње до те ме ре да се мо же го во ри ти о сво-
је вр сној ква дра ту ри кру га. Из да на шње пер спек ти ве, при лич но да-
ле ко де лу ју ре чи тре ћег по ре ду Ге не рал ног се кре та ра УН У Тан та 
(1961-1971) : ,,ОУН не мо же при хва ти ти и ни ка да не ће при хва ти ти 
се це си ју у окви ру не ке сво је др жа ве чла ни це.’’25) Има ју ћи у ви ду 
та да шњу стро гу по ла ри за ци ју на два иде о ло шко-по ли тич ка бло ка 
где ни је дан ни је мо гао да од не се од лу чу ју ћу пре ва гу то ком ско ро 
по ла ве ка, ра зу мљи во је да је у та квој ,,рав но те жи стра ха’’ ме ђу на-
род но прав ни по ре дак мо гао ко ли ко-то ли ко ста бил но да функ ци о-

25) Cf . S. Ca lo ge ro po u los-Stra tis, Ledroitdespeuplesàdisposerd’euxmêmes, стр. 193., на ве-
де но пре ма De nis Gin gras : ‘’L’autodéter mi na tion des pe u ples com me prin ci pe ju ri di que’’, 
Lavalthéologiqueetphilosophique, 53, 2 (Juin 1997) : 365-375.
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ни ше. Ује ди ње не на ци је су ука за ле по себ ну па жњу овом осе тљи-
вом пи та њу, па је сход но то ме Кон фе рен ци ја УН 1993. утвр ди ла 
под ко јим усло ви ма на ро ди мо гу оства ри ти пра во на са мо о о пре-
де ље ње: 

1) у слу ча ју ко ло ни јал не упра ве,
2) у слу ча ју ра сне дис кри ми на ци је,
3) у слу ча ју стра не оку па ци је. 
С ме ђу на род ног ста но ви шта по сма тра но, Фран цу ска у по гле-

ду за шти те свог те ри то ри јал ног ин те гри те та има не сум њи во не-
у по ре ди во по вољ ни ју по зи ци ју од ве ли ке ве ћи не зе ма ља у све ту 
(од Ср би је ре ци мо). С об зи ром на по ло жај и ме ђу на род ни зна чај 
Фран цу ске, као стал не чла ни це Са ве та без бед но сти УН,ко јауз-
гред ре че но чи ни са Не мач ком но се ћи дво јац ЕУ, и исто вре ме но 
5. еко но ми је све та по сна зи, те шко је прет по ста ви ти да би се зна-
чај ни ји број др жа ва усу дио да на ру ши на ште ту Фран цу ске го ре 
на ве де ну оба ве зу из по ве ље УН ко ја се од но си на по што ва ње те ри-
то ри јал не це ло ви то сти и по ли тич ке не за ви сно сти дру гих др жа ва. 
То фак тич ки зна чи да је ди но у слу ча ју фран цу ског при стан ка на 
евен ту ал ну не за ви сност Кор зи ке, ова по след ња мо же сте ћи пун ка-
па ци тет у ме ђу на род ним од но си ма.

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

Из све га пре до че ног не дво сми сле но про из и ла зи да Кор зи ка 
пред ста вља, а и да ће у бу дућ но сти са свим си гур но пред ста вља-
ти те ри то ри ју suigeneris у окви ру Пе те ре пу бли ке. Ње не осо бе но-
сти без ма ло у свим обла сти ма дру штве ног жи во та на ла жу по се бан 
прав ни ре жим и по ли тич ки трет ман од стра не цен трал них вла сти. 

Да ља бу дућ ност остр ва, за ко ју ве ру је мо да у до глед но вре-
ме не ће бит ни је ме ња ти ин сти ту ци о нал ни аран жман, ће исто та ко 
за ви си ти од со ци јал них при ли ка и при вред ног раз во ја на остр ву. 
Те шко је у том кон тек сту по ве ро ва ти да ван окви ра Фран цу ске, ово 
рет ко на се ље но остр во огра ни че них ре сур са и са ту ри змом као 
глав ном при вред ном гра ном мо же оства ри ти за па же ни је успе хе у 
од но су на оно што се да нас по сти же. С дру ге стра не, отво ре но се 
по ста вља пи та ње има ли Кор зи ка до вољ но по ли тич ких ка па ци те-
та да у пот пу но сти пре у зме суд би ну у сво је ру ке. Јер, за ства ра ње 
јед не не за ви сне и ста бил не др жа ве би ло где у све ту ни је до вољ на 
кли ца са ме иде је о су ве ре но сти и аморф но ра ши ре на во ља у дру-
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штву, већ и кон крет не дру штве не сна ге и по ли тич ке ор га ни за ци је 
од го ва ра ју ће те жи не и спо соб но сти ко је би уз на род ни ,,ве тар у ле-
ђа’’ са не по сред ним из ја шња ва њем гра ђа на или без ње га мо гли да 
из не су успе шно оства ре ње те иде је. Ми ни смо до вољ но убе ђе ни да 
та кав сте пен од луч но сти и спо соб но сти тре нут но по сто ји на Кор-
зи ци. Чи ње ни ца да се па ра ти стич ке стран ке и по кре ти не ужи ва-
ју ве ћин ску по др шку ме ђу кор зи кан ским ста нов ни штвом (сва ка ко 
ма ње не го слич не стран ке у Ба ски ји или Ка та ло ни ји) не иде сва ка-
ко у при лог иде је о не за ви сно сти. Изо ло ва не те ро ри стич ке ак ци-
је огра ни че ног деј ства мо гу са мо да у ду жем вре мен ском пе ри о ду 
одр жа ва ју тен зи ју и су коб ни ског ин тен зи те та, али не мо гу кон-
струк тив но до при не ти са мо стал но сти Кор зи ке. То на си ље, по став-
ши део кор зи кан ске сва ко днев ни це је вре ме ном до ве ло до из ве сног 
мен тал ног за мо ра. Исто та ко не тре ба из гу би ти из ви да чи ње ни цу 
да мно го ви ше Кор зи ка на ца жи ви у пре о ста лом де лу Фран цу ске и 
ино стран ству, па је те шко по ве ро ва ти да је та, углав ном до бро ин-
те гри са на ди ја спо ра, у дру га чи јем ми љеу спрем на да се та ко ола-
ко упу сти у отво ре ну по др шку бор би за са мо стал ност остр ва и на 
од ре ђе ни на чин угро зи свој по ло жај, по го то во у остат ку Фран цу-
ске.26) При том, оно нај бит ни је, ап со лут но ни у јед ној спро ве де ној 
ан ке ти на остр ву не за ви сност ни је до би ла ма сов ну од но сно ве ћин-
ску по др шку ста нов ни штва. Оправ да но се мо же по ста ви ти пи та ње 
по сто ја ња одр жи ве и успе шне еко ном ске и со ци јал не ал тер на ти ве 
остан ку Кор зи ке у гра ни ца ма Фран цу ске.

Иако би смо се  мо гли сло жи ти са тврд њом у ве ли ком бро ју 
слу ча је ва да се ауто но ми ја ,,не вољ но ну ди, а не за хвал но при ма’’27), 
сви ак те ри у ве зи Кор зи ке ауто но ми ју до жи вља ва ју као по тре бу 
ван сва ке сум ње. По год ност те ри то ри јал не ауто но ми је се са сто ји 
у то ме, што за раз ли ку од не ких кла сич них об ли ка уре ђе ња (фе де-
ра ли зма ре ци мо), она пред ста вља при лич но кре а ти ван и отво рен 
ме ха ни зам за да ље об ли ко ва ње и по тен ци јал но ин сти ту ци о нал-
но уна пре ђе ње. По ред то га, ве ру је мо да  на кон прав но-по ли тич ке 
ана ли зе кор зи кан ске си ту а ци је пре да ва ња не ких да ле ко се жни јих 
прог но за о пер спек ти ва ма евен ту ал не не за ви сно сти Кор зи ке, тре-
ба са че ка ти и (мо гу ћи) ре фе рен дум о са мо стал но сти Но ве Ка ле до-

26) Не ма ли број по ли ти ча ра кор зи кан ског по ре кла је за у зи мао (а не ки још увек за у зи ма ју) 
ва жне или ма ње ва жне функ ци је у др жа ви, ре ци мо ми ни стра по ли ци ја, гра до на чел ни ка 
Па ри за итд.

27) На да Ра ду шки: ,,Ауто но ми ја Ју жног Ти ро ла као при мер ре ша ва ња по ло жа ја на ци о нал-
них ма њи на’’, Српскаполитичкамисао, 2/2009, Бе о град, стр. 242.
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ни је до 2018. го ди не, ка ко је то и пред ви ђе но. То на рав но ни ка ко 
не мо ра да зна чи да би се у слу ча ју по тврд не во ље Ка ле до ња на 
за пу ном су ве ре но шћу ну жно мо ра ла ус по ста ви ти за ко но мер ност 
да љег рас па да фран цу ске др жа ве као што се тај ,,до ми но-ефе кат’’ 
од и грао у СССР-у или СФРЈ.    

Но, не за ви сно од то га кор зи кан ски на ци о на ли стич ки по крет 
ипак па ти од сво је број ча не сла бо сти, огра ни че но де струк тив них 
ефе ка та ко је мо же про из ве сти, не до стат ка ши ре и убе дљи ви је по-
др шке ста нов ни штва као и од го ва ра ју ће ме ђу на род не по др шке, 
при са да шњем ста њу ства ри. До ду ше, по ред свих мо гу ћих ана ли за 
и уте ме ље них прет по став ки, ни је зго рег по ме ну ти и ми сао чу ве-
ног не мач ког књи жев ни ка Фри дри ха Ши ле ра пре ма ко јем ,,сва ки 
на род има свој дан у исто ри ји’’28). 

DusanGujanicic
L’ANALYSEPOLITICO-JURIDIQUEDUSTATUTDELA

CORSEENFRANCE
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28)  Ханс-Ул рих Ве лер, ibi dem, стр. 85.
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Resume
La Corse représente une entité territoriale spéciale en
Francedontlestatutcontinueàattirerl’attentiondebe
aucoupde facteurs sociaux, juristes et politologues, en
treautres.Lecontextehistoricoculturelspécifiqueetun
différentdéveloppementsocialcomplexifientlesrapports
entrecetteîleetlerestedelaFrance.L’existencedesmo
uvementsautonomistesetséparatistesenCorseactualise
laquestionduprincipedel’intégritéterritorialedel’Etat.
DanscesenslaCorsepeutêtrecomparéeavecd’autres
points de crise ou points de crise potentiels enEurope,
commelaCatalogne,l’Ecosse,lePaysBasque,laFlandre
etc.L’avenirdeceprincipefondamentalsurleplaninter
nationalresteàsuivre.
Lecadredel’autonomieterritorialedanslequelestsitué
l’aménagementpolitiqueetinstitutionneldelaCorsefon
ctionnecorrectementpourl’instant,maisdemeureouvert
pourl’éventuelfuturdéveloppementconformémentàdes
futursbesoinssociaux.Lesressourceséconomiques,eux
entreautres,decette îlenesontpasd’une telleétendue
quel’onpuisseenvisagerl’existencedelaCorsehorsde
laFrancecommeunemeilleureetplusefficacealterna
tive.Lapoursuitedel’investissementdansledéveloppe
ment leplus largede laCorseavec le respectde toutes
ses particularités historiques et culturelles apparaissent
commeuneseulevoieréelleencemoment.
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