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Са же так
Напримеруједнепопуларнепричеукојојсепромови-
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Pри ча ко ја но си на слов „Крв, зној и Еуро сонг“ кру жи ла је по 
ин тер не ту, пу тем имеј ла. Пи са на је у ма ни ру при мор ског го-

во ра, у пр вом ли цу и при по ве да је хр ват ски де чак ко ји са де дом са 
Шол те игра „чо ве че не љу ти се“, док мај ка и отац гле да ју из бор за 
пе сму Евро ви зи је. При ча је на ста ла 2010. го ди не, по што Хр ват ску 
пред ста вља гру па Фе ми нем. Из вор но, при ча по ти че с хр ват ског 
бло га big blog.tpor tal.hr, из ру бри ке „Bi lje žni ca Ro bi ja K.“, где све 
тек сто ве пот пи су је то бо жњи уче ник оде ље ња IIIa, Ро би К. Ко лум-
* Научни саветник, Институт за политичке студије, Београд
** Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, под на сло вом „Де мо крат ски и на ци о-

нал ни ка па ци те ти по ли тич ких ин сти ту ци ја Ср би је у про це су ме ђу на род них ин те гра-
ци ја“, ко ји је одо бри ло Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли-
ке Ср би је.
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ни сти овог бло га су по зна ти пу бли ци сти и про тив ни ци на ци о на ли-
зма, Ми лош Ва сић, Ма рин ко Чу лић и Сла вен ка Дра ку лић. 

За плет при че „Крв, зној и Еуро сонг“ се од ви ја око де ча ко вог 
не схва та ња ро ди тељ ских ко мен та ра да хр ват ски пред став ник у из-
бо ру за пе сму Евро ви зи је не ће до бро про ћи јер не на сту па у ис тој 
гру пи у ко јој се на ла зе пред став ни ци дру гих др жа ва ко је су би ле 
ре пу бли ке бив ше Ју го сла ви је, а ко ји би ина че гла са ли за Фе ми нем. 
Из ме ђу ро ди те ља и де де на ста је на пе тост на кон де ди не опа ске да 
Хр ва ти већ јед ном ни су до бро про шли по што су одво је ни од Ср ба, 
Бо са на ца и Ма ке до на ца. По што де чак не раз у ме о че му се ра ди ро-
ди те љи му об ја шња ва ју да де да ми сли на Ју го сла ви ју, за јед нич ку 
зе мљу ко ја је др жа ла Хр ват ску у бал кан ском за тво ру, због че га она 
ни је мо гла да уђе у го спод ску Евро пу. За тим сле ди са свим ло гич-
но де ча ко во пи та ње: „А за што он да ти и ма ма ку ка те да су нас на 
Евро ви зи ји раз дво ји ли од Ср ба, Бо са на ца и Ма ке до на ца?“ Отац 
об ја шња ва си ну: „‘Ако нас на Евро ви зи ји одво је од Ср ба, Бо са на ца 
и Ма ке до на ца (...) он да не до би ја мо до вољ но гла со ва и ис па да мо 
из кон ку рен ци је. А кад ис пад не мо из Евро ви зи је он да се уда ља ва-
мо од европ ског ђи ра и вра ћа мо се на зад у бал кан ску спи ку!’ Ја сам 
уле ти јо: ‘Та мо ди су Ср би, Бо сан ци и Ма ке дон ци?’ Та та је ре као 
‘Тач но! А ми оће мо европ ски ђир, ра зу миш, та мо ди су Њем ци, 
Шви цар ци, Фран цу зи и дру ги при сто јан свит.’ Ја сам уле ти јо: ‘А 
то не мо же мо ако нас раз дво је од Ср ба, Бо са на ца и Ма ке до на ца?’“ 
Отац је био ра до стан што је де чак, из гле да, схва тио да у том слу ча-
ју хр ват ски пред став ник не ће до би ти до вољ но гла со ва. А де чак је 
он да за кљу чио: „Кад нас раз дво је од Ср ба, Бо са на ца и Ма ке до на ца 
оће нас при бли жит Ср би ма, Бо сан ци ма и Ма ке дон ци ма! А да би се 
ми што ви ше уда љи ли од Ср ба, Бо са на ца и Ма ке до на ца ни ко нас 
не сми одво јит од Ср ба, Бо са на ца и Ма ке до на ца! Сва ко раз два ја-
ње од Ср ба, Бо са на ца и Ма ке до на ца си ли нас да бу де мо ску па са 
Ср би ма, Бо сан ци ма и Ма ке дон ци ма! Све је ло гич но!“ Ро ди те љи 
су би ли бла го збу ње ни а де да се сме ју љио на ово. Отац је из нер-
ви ра но упи тао де ду за што се сме је, а овај је ре као да је за до во љан 
што је унук схва тио „нај ве ћу тај ну у по ви је сти хи сто ри је“, то јест 
раз лог за про паст Ју го сла ви је. „Ју го сла ви ја је про па ла за то да жи-
ви вјеч но!“, ре чи су ко ји ма се за о кру жу је ова то бо жња анег до та.

Без раз ло га ко је би сам са др жај при че оправ да вао, на слов је 
„Крв, зној и Еуро сонг“, са ја сном и не дво сми сле ном асо ци ја ци јом 
на пр ви го вор Вин сто на Чер чи ла као бри тан ског пре ми је ра. У том 
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го во ру је Чер чил опи сао сво је бу ду ће јав но де ло ва ње као за ла га-
ње кр ви, зно ја, рин та ња и су за, а што је не што ка сни је по ста ло 
ле ген дар ни мо то за лич не ин ве сти ци је на ко је је Чер чил по звао 
цео бри тан ски на род у бор би са на ци стич ком Не мач ком, од но сно 
ка сни је са по сле ди ца ма ра та. Из син таг ме је та да из у зе то рин та-
ње, да би оста ле са мо те ле сне теч но сти ко је асо ци ра ју на ве ли ка 
и бол на ула га ња – жр тву, на пор и по тре сне емо ци је – и да би она 
та ко до би ла сво ју ро ман тич ну ак ци о ну но ту. У на сло ву на ше при че 
на ме сто су за се на ла зи Еуро сонг. То зна чи да не ма по тре бе за пла-
ка њем, не ма шта да се жа ли, јер све је и да ље исто као што је би-
ло: Ју го сла ви ја по сто ји, ма кар на „Пе сми Евро ви зи је“. Су зе мо гу 
би ти са мо од ра до сти. Та ко ђе, су зе мо гу би ти не за до вољ ство што 
је Ју го сла ви ја оп ста ла, ма кар и у том об ли ку, на кон ула га ња кр ви 
у до мо вин ски рат и зно ја у по ли тич ке на по ре усме ре не ка оса мо-
ста љи ва њу Ре пу бли ке Хр ват ске. На слов је, да кле, дво сми слен, па 
га мо же ту ма чи ти ка ко ко хо ће, с тим што су у сва ком слу ча ју су зе 
асо ци ра не са су бли ма ци јом Ју го сла ви је ко ја се по ја вљу је у гла са-
њу на из бо ру за пе сму Евро ви зи је.

Опет, мо же мо на слов про чи та ти и као при чу о но ви јој исто-
ри ји и те жња ма Хр ват ске. Крв и зној иду уз вре ме екс трем них жр-
тво ва ња, уз рат. Сва ко ће про ли ти ма кар јед но од та два у бор би 
за бо љи свет – што су Хр ва ти учи ни ли у до мо вин ском ра ту ко ји је 
во дио еман ци по ва њу од Ју го сла ви је. Су зе су ту да опла чу ту крв, 
да ожа ле жр тве и пат ње, али и да очи сте гре хе, па би иза њих тре-
ба ло ко нач но да се по ја ви но ва, пре о бра же на хр ват ска ствар ност. 
Ипак, ов де су зе из о ста ју а на њи хо вом ме сту се по ја вљу је Еуро-
сонг, сим бол ве се ле и без бри жне Европ ске за јед ни це. Хр ват ска, 
ви ди мо ода тле, ја сно зна за што се бо ри ла у ра ту 1990-их. По сле 
ра та не ма на ци о нал них су за, не ма пат ње ни ти ка ја ња, од мах до ла-
зи бо ља ствар ност, европ ска, и то рас пе ва на и бље шта ва ка квом се 
и чи ни ла европ ска пер спек ти ва из ју го сло вен ских про сто ра. Кад 
та мо опет Ју го сла ви ја. И за што се он да уоп ште ра то ва ло?

Ка ко год је ту ма чи ли, при ча „Крв, зној и Еуро сонг“ на је дан 
не у ми тан на чин до ка зу је ка ко је не мо гу ће ју го сло вен ским на ро ди-
ма ис пе тља ти се из ве за брат ства и је дин ства ко је су ус по ста вља не 
то ком пе ри о да од по ла ве ка. Ова ко или она ко, ми јед ни без дру гих 
не мо же мо до бро да про ђе мо. Ви ди се већ, и пре ула ска др жа ва 
бив ше Ју го сла ви је у Европ ску уни ју, да смо у пер спек ти ви та мо 
опет за јед но - као по сва ђа ни про вин ци јал ци ко ји се срет ну у ино-
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стран ству, где страх од ве ли ког све та бу ди у њи ма но стал гич ну со-
ли дар ност. Кад су се емо ци је око рас ту ра ња Ју го сла ви је уми ри ле 
и по ка за ло се да сва ко дне ви ца ни је по ста ла знат но бо ља, се ћа ње 
на Ју го сла ви ју је по че ло да до би ја пле ме ни ту па ти ну и да се по ја-
вљу је у фол клор ном одељ ку на ци о нал них осе ћа ња ре зер ви са ном 
за „до бра ста ра вре ме на“.

Ипак, у при чи „Крв, зној и Еуро сонг“ ни су са мо до бра ста-
ра вре ме на оно рас по ло же ње ко је по др жа ва на ра во у че ни је. Оно се 
ви ше не ка ко под ра зу ме ва, док је не што са свим дру го по кре ну то да 
об ја сни зна чај вир ту ел не Ју го сла ви је. За вр шна тврд ња, „Ју го сла-
ви ја је про па ла за то да жи ви вјеч но!“, ја сно по чи ва на ло ги ци ко ја 
про жи ма срп ски мит о ко сов ској би ци: про паст у опи пљи вој ре ал-
но сти ра ди тра ја ња у све ту иде а ла. Ста ви ће мо са да на стра ну раз-
ли ку из ме ђу Цар ства не бе ског као ду хов не ре ал но сти и све та иде ја 
као фик ци је, по што се у на шем без бо жном ве ку они по и сто ве ћу ју. 
Ов де је за нас за ни мљи во то што ви ди мо да се не ло гич на ко сов ска 
ло ги ка по ја вљу је да спа се и очу ва Ју го сла ви ју, као што је сво је-
вре ме но  упо тре бље на да ус по ста ви др жа ву Ср би ју у кон ти ну и те-
ту са сред њо ве ков ном др жа вом Не ма њи ћа упр кос пре ки ду из ме ђу 
њих то ком ко га је Ср би ја по сто ја ла као иде ал. У на шој при чи је 
тзв. ју го но стал ги ја са мо оквир у ко ме се по ја вљу је ди на мич ка си ла 
ко сов ске ло ги ке да пре ко ге не ра ци ја пре не се раз у ме ва ње ју го сло-
вен ског за јед ни штва, об на вља ју ћи га по ла ко. Шта ви ше, и дра ма је 
слич на: на кон ору жа ног су ко ба ко ји је окон чао по сто ја ње зе маљ-
ске др жа ве она се по ја вљу је у не ма те ри јал ном све ту, где је по ста-
ла не у ни шти ва. То што из бор за пе сму Евро ви зи је, као ме сто на 
ко ме се са да на хо ди Ју го сла ви ја, сто ји на ме сто Цар ства не бе ског, 
где се би ла пре се ли ла не ма њић ка Ср би ја, са мо је на шем вре ме ну 
од го ва ра ју ћи не ма те ри јал ни ам би јент. То не зна чи, на рав но, да ће 
Ју го сла ви ја ика да ви ше би ти ус по ста вље на на зе мљи, али је ипак 
већ са да ја сно да ће у Европ ској уни ји све бив ше ју го сло вен ске ре-
пу бли ке по но во би ти у по ли тич кој и еко ном ској за јед ни ци, чи ме се 
отва ра пут ка ре ви та ли за ци ји њи хо ве до не дав не бли ско сти, ко је се 
мно ги још увек жи во и но стал гич но се ћа ју и мо жда уче то ме сво је 
по том ство.

Што се ти че ме ха ни зма ства ра ња иден ти те та, „ми сво је Ја кре-
и ра мо у ин тер ак ци ју са дру ги ма што пред ста вља је дан ре ци про чан 
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про цес ко ме не ма кра ја“, а што ауто мат ски уоб ли ча ва и ко лек тив.1) 
Ка ко је то кра ће фор му ли сао Чарлс Ку ли: „Selfandsocietyaretwin-
born“.2) У на шој при чи, де ча ко вим ис ти ца њем па ра док сал не ло ги ке 
ука за но је на то, у ства ри, да и ко лек тив ни иден ти тет има ре ла ци о-
ни ка рак тер, баш као шта га има и ин ди ви ду ал ни.3) Не где на ска ли 
иден ти те та из ме ђу по је дин ца и чо ве чан ства сто ји онај ет нич ки или 
на ци о нал ни, ко ји се ус по ста вља у ре ла ци ји пре ма дру гим слич-
ним гру па ма: „Бу ђе ње ет нич ких и на ци о нал них иден ти те та по сле-
ди ца је по ја ве от по ра пре ма ап стракт ном гло бал ном иден ти те ту и 
мно штву со ци јал них иден ти те та, у де мо крат ским дру штви ма, што 
оте жа ва ин ди ви ду ал ни из бор“.4) Пре ма ово ме из ла зи да док је Ју-
го сла ви ја функ ци о ни са ла као гло бал но и ко лек тив но у од но су на 
ре пу блич ко као ет нич ко и по је ди нач но, до тле је код мно гих по је-
ди на ца и ја чао тај ет нич ки иден ти тет, на ро да и њи хо вих зе ма ља од 
ко јих се Ју го сла ви ја са сто ја ла. Ме ђу тим, ка ко се гло бал на сли ка 
про јек то ва ла на ви ши ни во – Евро пе од но сно све та – та ко се иде ја 
Ју го сла ви је по но во по ја ви ла, као укруп ња ва ње ет нич ког иден ти те-
та у окви ру гло бал ни јег ко лек ти ва не го што је она би ла. 

„Ко сов ско опре де ље ње је сте ујед но и етич ко, ег зи стен ци јал но, 
ес ха то ло шко и есте тич ко опре де ље ње“, пи ше Пре драг Ја шо вић, „и 
као та кво је по ста ло спе ци фи кум срп ског на ро да у свим сфе ра ма 
ње го вог ег зи стен ци јал ног по твр ђи ва ња“.5) Ме ђу тим, зе маљ ски по-
раз ра ди тра ја ња у веч но сти је ти пич но хри шћан ско раз ми шља ње 
и као та кво не мо же би ти стра но ни јед ном хри шћан ском на ро ду, 
па ни хр ват ском. У ства ри, по го то во не хр ват ском као су сед ном и 
сво је вре ме но брат ском. Кон крет но су, пре ма на ла зу Дра ги ше Ви-
то ше ви ћа, и у ван срп ским књи жев но сти ма по сто ја ле пред ста ве 
Ко со ва, а нај ви ше код Хр ва та ме ђу свим ју го сло вен ским на ро ди-
ма.6) Но, ка ко су се они опи ра ли Ср би ји и ње ној ју го сло вен ској 
иде ји, опет по нај ви ше Хр ва ти, то ни ко сов ски ет но тво рач ки мит 
ни је ипак мо гао би ти ши ро ко при хва ћен, иако је сва ка ко био ши-

1) Ми ша Сто ја ди но вић, „Иза зо ви фор ми ра ња иден ти те та у са вре ме ном дру штву“, Поли-
тичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 3/2011, стр. 71-72.

2) Char les Hor ton Co o ley, „So cial Con sci o u sness“, ProceedingsoftheAmericanSociological
Society, 1, 1907, р. 98.

3) Lju bo mir Pe tro vić, „U po tra zi za iz mi šlje nom stvar no šću. Ju go slo ven ski iden ti tet u ča so pi su 
Ju go slo ven 1931-1932“, Istorija20.veka, 2007, vol. 25, br. 1, str. 41.

4) Исто, str. 43.
5) Пре драг Ја шо вић, „По јам ко сов ских мо ти ва“, Баштина, св. 29, 2010, стр. 36.
6) Дра ги ша Ви то ше вић, Српско песништво 1901–1914, књ. I, Вук Ка ра џић, Бе о град, 

1975, стр. 88.
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ро ко по знат. Ме ђу тим, са да је очи глед но до шао тре ну так ка да се 
по зи ва ју из за бо ра ва дав но упо зна ти мо де ли са мо спо зна је, нај пре 
они по зна ти ка кав је ко сов ски мит.

На из бо ру за пе сму Евро ви зи је, у без ду шном све ту агре сив ног 
по ли ти зо ва ног мар ке тин га, ко ри сно је уне ти ма ло ста рог сен ти-
мен та брат ства и је дин ства и ло кал па три о ти зма. То ра де ју го сло-
вен ски на ро ди, као што ра де и со вјет ски, или скан ди нав ски, бал-
тич ки. „За шти та Gemeinschaft дру штва је раз би је на и ин ди ви дуе 
су ста вље не пред мно го број не ди ле ме у по гле ду њи хо вог иден ти-
те та и од ре ђи ва њу где при па да ју, што ујед но отва ра и мо гућ ност за 
њи хо вом са мо ре а ли за ци јом“, пи ше Ми ша Сто ја ди но вић.7) Не ки се 
по је дин ци, очи глед но, ре а ли зу ју кроз об но ву не ис тро ше них осе-
ћа ња ју го сло вен ског за јед ни штва, ожи вља ва ју ћи га по мо ћу нај по-
зна ти јег и нај у спе шни јег у Ју го сла ви ји ет но тво рач ког ми та – оног 
ко сов ског. Та ко се, ко нач но, и код Хр ва та по ма ља схва та ње вред-
но сти Ју го сла ви је, ње но при хва та ње, на кон што су је са бо ти ра ли 
кроз чи тав пе ри од ње ног по ли тич ког по сто ја ња. Да би се вир ту ел-
ни ју го сло вен ски иден ти тет ус по ста вио и објек тив но, у из бо ру за 
пе сму Евро ви зи је као кул тур ној уста но ви Евро пе, а не са мо ра су-
то у осе ћа њи ма мно гих по је ди на ца, по сег нуо је аутор при че „Крв, 
зној и Еуро сонг“ за не ло гич ном ко сов ском ло ги ком, хри шћан ском 
ло ги ком, чи ме је још јед ном до ка за на ње на моћ да гра ди на ци о нал-
ни иден ти тет, и то у нај не по вољ ни јим усло ви ма по ли тич ког не по-
сто ја ња на ци о нал не др жа ве.

Je le na Milj ko vic-Ma tic
NA TI O NALLY FO UN DED STRENGTH  

OF THE KO SO VO MYTH
Sum mary

An example of the popular story, inwhich a newYugo-
slavunityisbeingpromoted,establishedintheauspicesof
Europe,bringsusthepossibilitytoobservethelogicofthe
Kosovomythatwork.TheYugoslavnostalgyisinthebac-
kground,whilethedramamotivatoristheresettlementof
thestatefromtherealisticintotheidealisticworld,where
itcannotbedestroyed.Anexampleisevenmoresointe-
restingbecauseitcomesfromCroatia,whichhasalways
sabotagedtheYugoslavunity, inordertorenewit inthe
virtualshape,byusingthemostcharacteristicSerbianfe-
ature–themythologicalKosovoethics.

7)  Ми ша Сто ја ди но вић, нав. де ло, стр. 77.
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Re su me

Inashortanecdoticstory,named„Blood,sweatandEuro-
song“,whichhadbeencirculatingtheInternetinsummer
2010,wecanrecognizeatwork the logicof theKosovo
ethnicallybasedmyth,thankstowhichamodernSerbian
state is being founded, applied toYugoslavia.A hero of
thestory isa littleboy,whodoesn’tunderstandwhyare
hisparentsnervousbecauseofthefactthatCroatiaisnot
inthesamegroupasotherformerYugoslavrepublicsthat
wouldvotefortheCroatiansonginaEurovisionsongcon-
test,whenotherwisetheyconsiderYugoslaviaasaBalkan
prisonforCroatia.Sincetheparentsdon’tseethecontro-
versies in theirattitudes, theboy,who isencouragedby
hisgrandfather,anobviousYugoslavnostalgic,concludes
thatYugoslaviafellapartonlytoliveforever.Likeinthe
Kosovomyth,afterthearmedconflictthatendedthepoli-
ticalexistenceofthestate,thestatereceiveditsvirtuallife
whichcannotbedestroyed,anditisevenbeingfruitfulin
thecaseofSerbia.Thetitleofthestory„Blood,sweatand
Eurosong“, although formally recalls the famous Chur-
chillsintagme,doesn’trefertohim,buttothewarefforts
ofCroatiainthedirectionofitsstateindependence,which
haveendedintherepeatedYugoslavfellowshipwithinthe
EuropeanUnionandits–sofaronlycultural–instituti-
ons.Theso-calledYugoslavnostalgyisonlyaframework
inwhichadynamicstrengthoftheKosovologicisbeing
shown,totransfertheYugoslavfellowshipthroughgene-
rations.InCroatia,aswellasinotherYugoslavrepublics,
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Kosovomythwasknown,andintheCroatianliteratureit
wasmostpresent,sotheauthorofthestory„Blood,sweat
andEurosong“reachedtotherepertoireofthecommon,
Yugoslavarchetypes,andatthesametime,demonstrated
thebrotherhoodandunityoftheYugoslavpeople.Thefor-
mationoftheidentityisadynamicandreciprocalsocial
process, which has been activated in the case of Yugo-
slaviaonlynowwhentheYugoslavnationsmetthemuch
biggercommunity,Europeanandworld,thanYugoslavia
which seemed to swallowedanddepersonalized them.A
provenKosovologicwasinstinctivelyusedforthatjob.

 Овај рад је примљен 17. јула 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 
септембра 2012. године.
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