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Уводник

П

оштовани сарадници, драги читаоци Политичке ревије!
Пред вама је последњи, четврти, број нашег угледног
часописа за 2018. годину. Као и у претходним издањима и овај број
је веома садржајан и истраживачки занимљив и изазован. Тему овог
броја чине радови по насловом: Косовски мит и предање као извор
српског идентитета. У првом чланку указује се на хришћанско
значење Косовског предања, које је уткано у српску народну
културу и историју, чиме српска традиција стиче јединствено место
у хришћанском свету (Ј. Миљковић-Матић). Аутор другог рада (М.
Пешић) обрађује Косовско предање схваћено као културолошки
мит, што омогућава његово целовитије сагледавање.
У рубрици под насловом “Европеизација“ колективног сећања,
мигрантска криза и евроинтеграције, налазе се веома садржајни,
актуелни и занимљиви радови троје младих истраживача. У првом,
ауторка (Т. Речевић) указује на парадигматску промену у политици
сећања ЕУ, у смислу институционализације и промоције тз. политике
антитоталитаризма, засноване на повлачењу својеврсног знака
једнакости између нацистичких, фашистичких и комунистичких
злочина. У другом раду аутор (М. Вукелић) расправља на тему
дихотомије „лошег“ етничког и „доброг“ грађанског национализма
у Немачкој данас, у контексту мигрантске кризе, а предмет рада у
трећем чланку (Н. Перишић) је утицај миграција на положај Србије
и њених односе са суседима и ЕУ.
У рубрици Огледи и студије налазе се два рада. У првом (М.
Суботић) расправља на тему односа филологије и геополитике
на српском етнојезичком и историјском простору, и указује на
инструментализацију филологије у геополитичке, најпре од стране
Хрвата који су преузели српски народни језик и прогласили га
за хрватски књижевни језик (19. век), што ће по истом моделу у
титоистичком периоду учинити босански (и остали) муслимани
(од 1993. Бошњаци), те Црногорци у време разбијања и распада
друге југословенске државе. Други рад је коауторски (Ј. Д.
Матијашевић – Обрадовић/ М. С. Ковачевић) и бави се пословима осигурања и обележја уговора о осигурању, те проблемом
привредног криминалитета у осигурању.
Да поновимо нешто што смо у неком од ранијих бројева
навели, а то је да Редакција посебну пажњу посвећује радовима
који представљају Осврте, приказе и научну полемику, па вас и
овог пута позивамо, поготово млађе колеге, да пишете радове за
ову значајну рубрику.

Редакција Политичке ревије има задовољство да се захвали
свим својим сарадницима и читаоцима на успешној сарадњи у
2018, те да вам честита Нову 2019. годину, с надом да ће она бити
још успешнија.
Главни и одговорни уредник
Др Момчило Суботић, научни саветник

политичка ревија
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Јелена Миљковић Матић
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РАЗЛИЧИТИ ОДНОСИ ПРЕМА КОСОВСКОМ
ПРЕДАЊУ И ЊИХОВ ЗНАЧАЈ
С ажет ак
У тексту се разматрају различити генерални ставови према
Косовском предању, због тога што они утичу на тумачење
поруке коју оно носи, а затим и на политичке ставове. Почињемо од разматрања питања је ли оправдано називати
Косовско предање митом. То је повезано са могућим перспективама из којих се Косовско предање посматра. Оне
могу бити хришћанска или секуларна, с тим да се секуларно становиште појављује у два вида – као агностичко и као
материјалистичко. Косовско хришћанско предање je са секуларног становишта схваћено као културолошки мит, тако
да може пренети своју поруку агностицима, али тешко и
материјалистима, из чије перспективе оно није разумљиво.
Ипак, изворно хришћанско значење је претежно и постоји
читање Косовског предања којим се оно може једним својим
делом пренети и секуларно оријентисаним људима или људима друге вере. Хришћанско значење је важно да се схвати,
јер оно је основна порука Косовског предања. Оно се налази уткано у српску народну културу и историју, чиме српска
традиција стиче јединствено место у хришћанском свету.
Кључне речи: Косовско предање, Косовски културолошки
мит, Хришћанство, Агностицизам, Материјализам, Култура.

*

Рад је настао у оквиру рада на пројекту 179009 који финансира Министарство просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије.
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Јелена Миљковић Матић

РАЗЛИЧИТИ ОДНОСИ ПРЕМА ...

О

ко Косова и Метохије се данас одвија борба на два фронта.
Један аспект борбе се одиграва на политичком плану и односи се на државно-правни статус Косова и Метохије, наравно са
припадајућим богатствима – природним, културним, индустријским. Други вид борбе се одвија на идентитетском плану, као борба
за право на културну и историјску интерпретацију те територије и
свега релевантног што се на њој налази. Изненађујућа чињеница,
међутим, јесте то да се ова друга борба не води само између Срба и
Албанаца, као два народа који претендују на ту територију и њене
културно-историјске садржаје. Она се води и између самих Срба.
Ово питање се прелама кроз однос према Косовском предању,
према Косовској бици. Док једна струја уважава националну традицију – државну, црквену и народну – дотле има и оних који не маре
за традицију, сматрајући је кочницом напретка. Два становишта се,
природно, разликују у погледу терминологије коју користе, тобоже
да би на прави начин описали феномен идеацијског Косова, док, у
ствари, избором речи желе да искажу свој став. Тако је за поштоваоце традиције особено да се опредељују за Косовско предање,
наслеђе, завет, традицију, док се друга струја радо определи за
реч мит, Косовски мит, којом се жели истаћи његова еволуциона
превазиђеност. Уобичајено је, наиме, да се мит повезује са племенским или античким друштвима, где означава приче о боговима, настанку различитих ствари и другим темама које су бесмислене са
становишта цивилизованог човека данашњице. Тако, мит се данас
користи да означи неистиниту причу или неистинито објашњење.
Ако погледамо у науку видећемо да проблем терминологије ту
није остао без одјека. Историчар Радован Самарџић је истакао, пре
више од двадесет година, да је Косовско предање у својој суштини историјско, са извесним одступањима, али да је свакако „много теже пристати на употребу термина ‘косовски мит’.“ Косовско
предање је историјско, пише Самарџић, „јер има своје исходиште
у једном историјском догађају и створено је у току унутрашње историје једног народа“. Историјско је, значи, на два начина, који су
међусобно повезани. Оно се, наиме, у одређеној мери удаљило од
историјске веродостојности, захваљујући томе што су се поједине чињенице прилагодиле потребама народа који је у Косовском
предању нашао ослонац своје самосвести и духовности. Али ово
није разлог да се Косовско предање назива митом. „Косовско опредељење српског народа проистиче из једног крупног догађаја, из
историјске судбине Срба, из његовог светосавског православља и
веома чврстих и високих етничких начела. Обележити читав овај
комплекс феномена називом ‘мит’ води осиромашењу једне изу- 12 -
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зетне историјске појаве, сложене суштине једног националног карактера и померању ствари ка њиховом непостојећем, неисторијском и паганском језгру“.1
Видимо да је аутор ових размишљања повезао мит са две квалификације: прва се односи на његову неисторичност а друга на паганство. Обе је оценио као „непостојеће“ – непостојеће у Косовском
предању, непостојеће у српској традицији, али и непостојеће у истини. Мит, дакле, мора бити прича о догађајима који нису и не могу
бити историјски догађаји. А као производ маште, мит је пагански по
својој природи. Ово кажемо ослањајући се на становиште Владете
Јеротића, који је писао о три нивоа мишљења и, уопште, доживљавања света. Назвао их је паганским, старозаветним и новозаветним,
према облицима религиозности у којима су се они историјски манифестовали. Ту је Јеротић, слично као и Самарџић, препознао нужну
везу између мита и паганства: „магијско и митско (...) чинило суштину паганских религија“. Он још објашњава да у основи магијског и
митског мишљења стоје психолошки „механизми конкретизације,
палеологичке трансформације и фантазматске идеације“.2
Аргументација Радована Самарџића, затим и Јеротићем описани процеси мишљења, а религијско паганство пре свега, као карактеристични за мит, намах отписују сваку могућност да се Косовско предање, са својим наглашено историјским и хришћанским
садржајем и карактером, именује као мит. И овде би требало да
буде завршена расправа о томе је ли оправдано називати Косовско
предање митом и односити се према њему на одговарајући начин.
Међутим, у науци постоји и веома озбиљно одношење према миту.
С тим у вези, не можемо заобићи једно научно остварење тежње
да се Косово и мит ипак помире, о чему ће бити речи нешто ниже.
Митови представљају захвално подручје за најразноврсније
анализе, пошто се у њих може учитати сваки, било какав садржај
човекове свести и подсвести („фантазматска идеација“), испројектовати на било који појам („конкретизација“), те баратати тиме на
сваки замислив начин („палеологичка трансформација“). То је све
најбоље приказано у делу француског етнолога и филозофа Клода
Леви-Строса, који је радио на томе да открије правила митске логике, као и да покаже најзначајније природне области њене примене. Сматрао је да је уз помоћ своје структуралне анализе митова не
само разоткрио законитости митског мишљења, него и да је дошао
до универзалних образаца људског менталног функционисања.
1
2

Радован Самарџић, На рубу историје, Београд 1994, стр. 161.
Владета Јеротић, “Паганско, старозаветно и новозаветно у савременом човеку“,
Психолошко и религиозно биће човека, Београд 2000, стр. 196.
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Због тога је изразио очекивање да ћемо можда „једног дана открити да је иста логика на дјелу у митском мишљењу и у знанственом
мишљењу и да је човјек увијек једнако добро мислио“.3
Владета Јеротић је, такође, приметио да научно мишљење може
бити блиско ономе што је означио као паганско мишљење: „Историја је могла да докаже да није наука била та која је прекинула са
идолатријом и политеизмом, него пророчка, јеврејска религија“.4 То
значи да је примена логичког мишљења и резоновања могућа и легитимна у сваком случају, те да је наука увек наука, без обзира на то
у ком се духовном амбијенту спроводи – религијском или секуларном. Међутим, непоштовање ових метатеоријских услова с обзиром
на проучавану ствар може да обезвреди резултате. Ако се, рецимо,
приликом анализе Косовског предања, пренебрегне његов хришћански карактер, бојати се да нам то неће донети вредне научне увиде.5
Такве анализе могу бити забавне за извођење, можда и за читање,
али нас њихови резултати сигурно не приближавају истини.
Постоји, међутим, у науци управо покушај помирења Косовског предања са митом, садржаја хришћанског и историјског са
приповедним обликом и начином мишљења који се везују за паганизам. Њега је учинила Сања Бошковић у својој књизи Косовски
културолошки мит.6 Из самог наслова је јасно да је Бошковић помирење мита са хришћанским предањем остваривала у области означеној именом културе. Култура се као научни концепт односи на
све друштвено санкционисане производе човековог стваралаштва,
као и саму стваралачку способност и мотивацију. Тако је ауторка Косовског културолошког мита својим подухватом учинила
најприроднију ствар с обзиром на задатак који је себи поставила:
смештање Косова и мита у један појам, уз помоћ културе која их
повезује, јесте једини начин за њихово зближавање као хришћанског значења и паганског мишљења. А зближавала их је због тога
што је хтела да покаже да Косовско предање има шта да преда много широј заједници него што је заједница православних Срба, те
да оно, средствима особеним за мит, „фиксира кључне културне
садржаје у колективној свести“.7
3
4
5

6
7

Claude Levi-Strauss, “Struktura mitova”, Strukturalna antropologija, Stvarnost, Zagreb
1989, стр. 227.
Владета Јеротић, “Паганско, старозаветно и новозаветно у савременом човеку“, нав.
дело, стр. 196.
Као конкретне примере можемо да наведемо рад Душана Бандића „Царство земаљско
и царство небеско“ (Царство земаљско и царство небеско, Београд 2008), као и наш
сопствени рад „‚Освета Косова‘ – српски национални идентитет између земаљског и
небеског царства“ (Политичка ревија, 1/2008)
Сања Бошковић, Косовски културолошки мит, Службени гласник, Београд 2014.
Сања Бошковић, Косовски културолошки мит, нав. дело, стр. 69.
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Својом књигом Косовски културолошки мит Сања Бошковић
је осветлила Косовско предање са његове световне стране, која је
некако увек остајала у сенци хришћанског тумачења. Косовско
предање је приказала као културну чињеницу од пресудног значаја,
способну да обухвати, одмери, распореди и пренесе све концепте и
значења који су важни за српско национално искуство: „Синкретизам Косовског културолошког мита не остварује се једино на бивалентности религијских искустава. Синкретички принцип је интегрални део његове структуре и подразумева вишеслојност извора.
(...) Покушали смо да у овом раду наведемо, анализирамо и утврдимо интерактивно дејство унутар различитих нивоа културолошког мита о Косову. Разнородност слојева и извора чини својеврсну
динамику унутар ове духовне целине, што доприноси њеном одржању и трајању у времену, те поузданом културном деловању“.8
(Занимљиво је да је до сличног увида у погледу динамичког услова
културе дошао и Мило Ломпар, написавши да „тек међуоднос између норме и њене негације, као константан однос унутар културе,
даје стабилност и разуђеност културне подлоге“.9)
Транспонујући хришћанско-историјски садржај помоћу митског мишљења у оно што је назвала културолошки мит, Бошковић
је протумачила све елементе садржане у предању о Косовској бици
као чињенице из области морала и егзистенцијалне проблематике, не одричући приоритетно хришћанско тумачење. На тај начин
је развила читав комплекс појава и вредности које представљају
основ етничке културе Срба.10 Ако се послужимо поново тезом
Владете Јеротића, о хијерархизованом мишљењу и спознавању,
можемо рећи да је Сања Бошковић показала својом студијом како
изгледа преображавање митског мишљења када се оно стави у амбијент значајног историјског предања са хришћанским тумачењем
– што је поступак супротан варварској анализи у којој се хришћанско значење занемарује у корист примитивнијег нивоа мишљења.11
8
9

Исто, стр. 27.
Мило Ломпар, „Слободан Јовановић и књижевност“, Полихисторска истраживања,
Catena mundi, Београд 2016, стр. 34.
10 Сажетак свих кључних порука које Косовски културолошки мит преноси ауторка је
дала у дијаграму сачињеном на начин карактеристичан за леви-стросовски приступ
(Сања Бошковић, Косовски културолошки мит, нав. дело, стр. 437.)
11 Карактеристичан је у том смислу пример порицања хришћанског опредељења народа на
коме Душан Бандић оснива своју анализу песме „Пропаст царства српскога“, да би добио
тумачења која не могу имати никакве везе ни са ликовима из предања нити са српским
народом. Он ставља у сумњу способност народа да прихвати и сачува хришћански
смисао Косовског предања, иако истовремено потврђује и признаје да народна песма
има искључиво хришћански смисао: „Све се збива у хришћанском духу. Па ипак,
једно питање остаје отворено: да ли је тај изворни хришћански дух који налазимо у
песми, прожимао оне који су је спевали, као и оне који су је слушали, памтили и даље
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Резултат је богато и радијантно морално језгро једног националног
менталитета, са потенцијалом за културни развитак. Њена студија
показује на који начин могу постојати Срби који себе означавају
као агностике, који нису хришћани по уверењу, а, опет, нису ни
противници традиције. Они могу да изговарају „Христос се роди“,
да фарбају јаја и да славе славу, иако њихова вера не иде даље од
стидљивог признања да „има нечег“. Јер, светосавско хришћанство
представља културно добро од националног, па и ширег значаја,
хришћанског и универзалног, поред тога што даје морални правац
српској култури.
Постоје, међутим, и прави противници традиције, за које Косовско предање није прихватљиво ни у ком облику и ни под којим
називом. Нећемо се позвати на науку ради приказивања овог становишта, пошто се најбољима у ту сврху показују релевантне изјаве данашњег првог човека Србије, њеног председника, с обзиром
на њихову добру документованост, затим на конзистентност која
произлази из порекла у једном извору, али и на значај, утицајност
положаја с ког су изговорене. Начин на који је протумачена прича
о Косовском боју показује да је овај сагледан на само са секуларног
становишта, него са строго материјалистичког становишта, лишен,
тако, не само своје природне и доминантне хришћанске димензије
него чак и културолошке интерпретације. На тај се начин у Косовско предање учитавају потпуно неаутентични садржаји – што је,
као што смо рекли, сасвим очекивана последица неодговарајућег
приступа. Косовско предање се види као величање пораза, смрти, назадности, несреће, фикција, парализа друштва. С тог становишта председник види свој народ и традицију овако:
- „ ... Да своју несрећу волимо толико дубоко, да срећу, често
не желимо ни да тражимо.“
- „ ... Да су нам митови стварност, и то у толикој мери, да нам
будућност изгледа као нешто сасвим непотребно.“
- „Ми смо земља и народ за које је време било заустављено.“
- „Није ово 1389. година како неки замишљају него 2018.“
- „Ми хоћемо, смемо, и умемо, да направимо тај важан корак, корак напред, корак којим се из митологије прелази у будућност, и из несреће у срећу. Променили смо се, већ, и спремни смо
да се мењамо, изнова, сваког новог дана. Србија у коју сте данас
дошли престала је да се нада смрти, и почела је да жели живот.“12
преносили? Да ли су ти стихови задржали хришћанско значење у њиховој свести?“ Није
јасно на који је начин Бандић замишљао да би песма иначе успела да задобије и задржи
хришћански дух, да га у њој није сачувао народ који је песму спевао, слушао, памтио и
даље преносио. (Душан Бандић, „Царство земаљско и царство небеско“, нав. дело, 229)
12 Обраћање председника Републике Србије на свечаној церемонији инаугурације, 23.
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- „ ... све обећавајући нам, како у ком случају, или „одмах“ и
„сада“, или неку правду и бољи живот на небу, у ‘небеској Србији’.
За њу је требало само да умремо, ништа више. Ја сам, да подсетим критичаре, обећао нешто сасвим супротно. Тешке мере, тешку
штедњу и тежак рад. Обећао сам, притом, живот, то јест начин на
који се до бољег живота стиже.“13
- „Нећу признати Косово, то није моја политика, али сам
спреман да разговарам и да прихватим чињеницу да код нас има
много митова и легенди.“14
- „ ... на најснажнији начин да штитим наше интересе [...]
водећи рачуна о компромису [...] не да штитим наше митове, већ да
штитим нашу будућност, али да штитим и нашу државу“.15
„То је стање духа, та заљубљеност у поразе, у несреће. Али, то
је истовремено нешто што се може променити“, сматра председник.16 Ради успешног преумљења потребно је људима, пре свега,
приказати исправно тумачење Косовских историјских догађаја.
Материјалистички приступ не одриче вредност Косовској бици као
историјском догађају, важном за национално самопоштовање. А
одступање од историјских чињеница, какво је спроведено у црквено-народној традицији, довело је до етичких искривљавања.
Тако је, поводом Видовдана, 2017. године, приликом полагања
венца на споменик Косовским јунацима у Крушевцу, председник
је изложио виђење битке на Косову пољу као победничке за српску
страну, позивајући се на један оновремени историјски извор. Затим
је смрт кнеза Лазара и јунаштво Милоша Обилића сагледао у оквирима утилитарним и нама савременим: изразио је уверење да је
кнез Лазар погинуо са жељом да будућност народа буде „постојана, овоземаљска са јасним циљем и резултатом“, а не „небеска или
митска или без икаква резултата“. Надахнуто и симболично дело
Милоша Обилића у црквено-народној редакцији представио је као
13

14
15
16

јуна 2017. у Палати „Србија“, https://www.predsednik.rs/pres-centar/vesti/obracanjepredsednika-republike-srbije
Александар Вучић, „Србија улази у нови век рада без чаробних штапића и рата“,
Ексклузивни ауторски текст за Новости, 31. децембар 2015, http://www.novosti.rs/вести/
насловна/политика.393.html:583984-Србија-улази-у-нови-век-рада-без-чаробнихштапића-и-рата
“Vučić pozvao Srbe na KiM da glasaju za Srpsku listu”, http://srpskalista.net/vucic-za-srpskulistu/?script=lat
Обраћање
нацији,
17.
марта
2018.
године,
https://www.youtube.com/
watch?v=723OUxizeFM (минут 48:52 – 49:01)
„Razgovor Svetislava Basare i Aleksandra Vučića: Promena svesti Srba biće najteži posao”,
Novi magazin, 08. 01. 2014. http://www.novimagazin.rs/vesti/razgovor-svetislava-basare-ialeksandra-vucica-promena-svesti-srba-bie-najtezi-posao. Цео текст разговора објављен је
сутрадан, 09. 01. 2014, на сајту Српске напредне странке, https://www.sns.org.rs/novosti/
vesti/vucic-promena-svesti-srba-bice-najtezi-posao
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примитивно тумачење, којим је умањен истински значај његовог
јунаштва, а затим објаснио како је заиста морала изгледати акција
Милошеве групе командоса: „Дозволили смо да мит представи
Милоша Обилића као некога ко је на превару убио турског султана, иако је јасно да је тај подвиг, са својим друговима, остварио
јуришем кроз сам центар турске војске“.17
Са материјалистичког становишта сагледан, Косовски бој постаје битка као било која друга, која се могла десити било где, било
када и с било којим учесницима и резултатом. Циљ ових банализација, којима се напада свако тумачење Косовске битке, културолошко као и хришћанско, јесте да се Срби отрезне од духовних
заблуда, да би били способни за живот у данашњем свету: „Безмало цео свет данас почива на идеји такозваног социјалног дарвинизма – ко је јачи тај успева и пролази, зато се боре да буду што
је могуће успешнији“. Као лек за духовну болест која је нагрдила
српски менталитет председник препоручује „мало протестантске
капиталистичке етике“.18
Да је интерна српска борба око интерпретације појма Косово значајно поље унутрашње националне активности јасно је и
самом председнику: „Хоћу и да отворимо унутрашњи дијалог по
питању Косова и Метохије, уз све наше разлике, без предрасуда,
а поштујући Устав наше земље. Морамо да будемо отворени, да
се ослободимо митског приступа, али и олаког давања онога на
шта имамо свако право. Наш унутрашњи дијалог, по том питању,
можда је и важнији од оног којег треба да водимо са Албанцима“
(нагласила ЈММ).19 Из уочљивих контрадикција – „уз све наше разлике, без предрасуда“ наспрам „да се ослободимо митског приступа“; и „поштујући Устав“ наспрам противљења олаком давању –
јасно је да дијалог мора да се одвија у правцу вођења унутрашње и
спољне политике која би била складна с дарвинизмом.
Узели смо ставове председника Србије према Косовском предању, односно (културолошком) миту, да их употребимо као пример
приступа који у потпуности поништава суштину српске традиције
– било да је сагледавамо као црквено-народну или је посматрамо
са умерено световног, агностичког становишта. Бојазан коју је изразио Радован Самарџић – да ће називом мит Косовско предање
17 S. Milenković, “Aleksandar Vučić u Kruševcu: Srbi su pobedili na Kosovu!”, Kruševac press,
28.06.2017.
http://krusevacpress.com/aleksandar-vucic-u-krusevcu-srbi-su-pobedili-nakosovu/
18 „Razgovor Svetislava Basare i Aleksandra Vučića: Promena svesti Srba biće najteži posao”,
нав дело.
19 „Говор председника Србије Александра Вучића у Скупштини“, Новости, 31. мај 2017.
http://www.novosti.rs/вести/насловна/политика.393.html:668069-Govor-predsednikaSrbije-Aleksandra-Vucica-u-Skupstini
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изгубити од своје историјске и хришћанске природе – превазиђена
је синтагмом културолошки мит. Док, за становиште социјалног
дарвинизма назив нема никакав значај, него је Косовска традиција
једноставно неприхватљива. Занимљиво је, у вези с овим, да наведемо мишљење Сање Бошковић, према коме
„чак и они који се дистанцирају од овог културног наслеђа,
поричући вредност косовског мита, у ствари учествују у његовом
животу и потврђују његову нужност самом чињеницом да морају
да се одреде у односу на њега и колективни идентитет који он
пројектује. Јер, сваки мит, па тиме и културни мит, жив је докле
год изазива реакције и одређење“.20
Могло би се помислити, ипак, како је екстремистички секуларизам, као материјалистичка оријентација коју прати дарвинистичка теорија, нешто попут булдожера који руши све на шта се
усмери. Сања Бошковић је показала да је и ту могућност сагледала
у оквиру своје тезе о свепрожимајућем деловању Косовског културолошког мита:
„Критички оријентисани појединци“, пише Бошковић, „сматрају да се померање устаљених вредности и евентуална еволуција становишта могу остварити једино путем порицања традицијом утврђених осећања или путем колективног добровољног
потискивања и заборављања усвојених смерница. Занимљиво је да
је и сам акт порицања овисан о менталним структурама које се начелно не прихватају. Да би се ослободили колективног памћења и
колективног идентитета, заступници критичког гледања морају да
их порекну, те тиме своју духовну слободу изнова доведу у везу с
колективним традиционалним вредностима. С друге стране, унутар менталне структуре Косовског културолошког мита налази се
и место у коме се могу препознати сви они који у неком часу посумњају у легитимитет колективног косовског идентитета. Истовремено, метафизичка замка тиме није и уклоњена. Декларативна,
вољна и свесна амнезија као лек од колективне прошлости није
у могућности да донесе жељено ослобођење од историјског и колективног идентитета. (...) Појмови као издаја, издајник, храброст,
јунаштво, оданост, пораз, ропство, Лазар, Милица, Милош, Марко
итд. уроњени су у културолошке представе те, као такви, у колективној свести Срба одражавају искуства којима су делом одређена
и њихова значења“.21
Косовски културолошки мит даје неким општим моралним и
егзистенцијалним појмовима специфично српску редакцију, као
20 Сања Бошковић, Косовски културолошки мит, нав. дело, стр. 75
21 Сања Бошковић, Косовски културолошки мит, нав. дело, напомена на стр. 120.
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што и „Светосавље није друго до Православно Хришћанство српског стила и искуства“.22 Но, тиме они не престају да буду појмови
од општег моралног значаја, као што ни Светосавље ничим не одступа од православних догмата и канона.
Видели смо, у овом нашем разматрању различитих односа према Косовском предању, да уместо претпостављена два становишта
– поштовалаца и противника традиције – постоје три: хришћанско,
агностичко и материјалистичко. Без обзира, међутим, на разлику
између два секуларна става, агностичког и дарвинистичког, ипак
је обома недоступна најзначајнија порука коју Косовско предање
носи, а то је хришћанска порука о спасењу човека за вечност. Јер,
„хришћанску истину чини откривање Божије у човековом срцу,
она није и не може бити достигнуће човекове логике“,23 те је не
може пренети ни културолошки мит, а још мање историјске чињенице о некој давној бици.
Културолошки мит, ипак, може пренети поруку о значају светосавског разумевања Косовског предања. Није довољно признати да „има нешто“. Вера агностика се окреће у правцу културе, у
правцу човековог стваралаштва, где се наслућује духовни смисао
и очекује олакшање души. Краће речено, агностици се, баш као
материјалисти, уздају у „царство земаљско“. Косовско предање нас
учи да без уздања у Бога не можемо доћи до радости, мира, љубави, остварења пуноће живљења, до царства Небеског. А разлику у
опредељењу између царства земаљског и царства Небеског чини
литургијско живљење. Кнез Лазар и његова војска су се причестили у предвечерје битке, као што нас о томе обавештавају народни
стихови.24 Кнез Лазар и његова војска нису ушли у Царство Небеско због тога што су погинули у бици. То би личило на нордијски
паганизам, у коме погинули у боју одлазе у свој рај, Валхалу.25 Такође, нису заслужили улазак у Царство Небеско ни тиме што су
погинули у бици против не-хришћана. Да погину у бици против
неверника јесте начин за исламске ратнике да се нађу у свом рају,
Џенету.26 Они су положили су своју наду на Бога у чијем царству је
22 Епископ Николај (Велимировић), „Предговор“, у књизи Архим. Др Јустина Поповића,
Светосавље као философија живота, фототипско издање, Манастир Ћелије, Ваљево
1993, стр. 8
23 Митрополит Јеротеј Влахос, „Православна психотерапија“, Православна психотерапија.
Наука Светих Отаца, Београд 2010, стр. 417.
24 Kosovo. Srpske narodne pjesme o boju na Kosovu, Epski raspored Stojana Novakovića
i drugih, Zagreb (1906), стр. 45, 46, 72; Караџић, Вук Стефановић, „ Пропаст царства
српскога“, Српске народне пјесме, II, Нолит, Београд 1969, 186-188.
25 Aleksandrina Cermanović-Kuzmanović i Dragoslav Srejović, Leksikon religija i mitova
drevne Evrope, Savremena administracija, Beograd 1992, pod “Ejnheriji” (стр. 124)
26 Enciklopedija živih religija, Nolit, Beograd 2004, pod “Džihad” (стр. 181)
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вечни живот, а не на било шта у царству земаљском. До последњег
свог тренутка у царству земаљском живели су кнез Лазар и његови
саборци као хришћани, непоколебиво опредељени за царство Небеско. Моменат у коме су своје опредељење у потпуности остварили, променивши светом, чека и свакога од нас. „Немојте се повести за уметницима који у Рају виде монотонију вечног постојања.
Уметници покушавају да надокнаде недостатке пуног живљења
овде, на земљи, па и у Рају очекују досаду коју овде нису умели да
савладају“, уочава на духовит начин један наш писац ограничења
уметности и потребу да се човек окрене Богу.27
Косовско предање је способно да пренесе данашњем агностику хришћанску поруку о суштинском значају литургијског живота,
који, поред свега на шта нас позива и што нам пружа црква, значи
још и уздржан однос према царству земаљском. Ово је врло важно
за данашње људе, упетљане у конзумеризам и хедонизам, да не би
тражили смисао живота на погрешним местима. Ова порука се не
налази само у самом предању, него је утиснута и у ширу целину
српског народног стваралаштва, а може се ишчитати и из историјске судбине српског народа.
Каже Јеротић да „религија и није у првом реду пут објашњавања мистерије света, него је, најпре, нада“.28 Нада на Бога, какву
је показао Свети цар Лазар, уткана је у српски идентитет и културу,
она обликује српску историју и менталитет. Културно-митолошко
тумачење представља додатни садржај и потенцијал значења Косовског предања, настао управо кроз историјско живљење народа.
Културолошки митови „добијају своја појединачна обличја или тумачења у складу с генерацијама које их живе и конкретизују према својим виђењима и потребама“.29 Косовско предање је, тако,
примерено и данас распрострањеном агностицизму, који га чита
у секуларном, културолошком кључу. Не треба, ипак, заборавити
да је Косовски културолошки мит зависан од Косовског црквено-народног предања, те је његово национално-културно значење
подређено хришћанском, а култура је секундарна у односу на дух –
иначе се изопачује сваки смисао, о чему сведочи материјалистичка
рецепција. Но, свеукупно узев, „сваки нараштај и сваки друштвени
слој на себи својствен начин доприноси изграђивању и одржавању
косовског завета“.30
27 Светозар Влајковић, Повратак изгубљеног, Бернар, Стари Бановци-Дунав-Београд,
2017, 24.
28 Владета Јеротић, “Паганско, старозаветно и новозаветно у савременом човеку“, нав.
дело, стр. 195.
29 Сања Бошковић, Косовски културолошки мит, нав.дело, стр. 77.
30 Исто, стр. 28.
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Наведимо, за крај, речи владике Николаја (Велимировића),
којима је истакао да нема на свету таквог хришћанског предања
као што је наше Косовско, па тако нема ни таквог народа као што
је српски: „Ниједан хришћански народ нема у историји својој оно
што има српски народ, нема Косово [...] Косово је уникум у двадесетовековној историји хришћанскога света“.31 Косовско предање
би, зато, ваљало разумевати, а свакако би његов значај требало уважавати.
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РАЗЛИЧИТИ ОДНОСИ ПРЕМА ...

Jelena Miljković Matić
DIFFERENT ATTITUDES TOWARD THE KOSOVO SAGA
AND THEIR MEANING
Resu me
There is a political battle going on these days considering
Kosovo and Metohija. It includes Serbs and Albanians, with their
ambitions to interpret the Kosovo cultural heritage and history,
each of the two nations in its own way and in its own political
behalf. Surprisingly, there is also a competition going between the
two Serbian standpoints towards spiritual tradition contained in
the story of medieval Kosovo battle. The focal point of the story,
present in both church and folk traditions, is a moment when prince
Lazar is choosing between the earthly kingdom and the Kingdom
of God. The tradition knows that his affiliation to the Heavenly
kingdom has set the main Serbian spiritual and cultural values
and determined a course of Serbian history. Nowadays, due to the
dominating secularism, many of the Serbs cannot comprehend the
Christian message. So, a scientific researcher, Sanja Bošković,
forged a term Kosovo cultural myth which is capable to transpose
the spiritual content into the cultural one. Thanks to that operation
the Kosovo tradition has revealed its many possible meanings,
apprehensible to secularly oriented people. Still, in this very
group, there are two standpoints: the one that respects tradition,
which we have named as agnostics, and the other that only tends
to gain a success in the material terms. We have called them the
materialists, also the darvinists, because of the anthropological and
social philosophy that is inherent to the materialism. Materialistic
reading of the Kosovo tradition is unfriendly to any of the
interpretations, so that becomes completely impossible to find
any positive meaning in it. But, there is a way for the agnostics to
reach the spiritual, Christian meaning, so they could understand
even more than just the cultural content of Kosovo tradition. That
would be important for their sake, but also for the sake of the
Kosovo tradition, to claim the significant place it should take in
the Christian and world’s cultural heritage.
Keywords: Kosovo saga, Kosovo cultural myth, Christianity,
Agnosticism, Materialism, Culture.
Овај рад је примљен 20. новембра 2018. године, а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 21. новембра 2018. године.
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КОСОВСКИ МИТ: ИЗМЕЂУ АПОТЕОЗЕ И
РЕДУКТИВНИХ ТУМАЧЕЊА
Саже т ак
Предмет анализе у овом раду је косовско предање, схваћено
као културолошки мит. Такав приступ омогућава целовитије
сагледавање косовског мита, како у смислу разноврсности
његових слојева тако и у смислу комплексности његовог значењског залеђа. У светлу оваквих увида, усложњава се и поглед на функције које је косовски мит добијао током његове
вишевековне рецепције, па тиме постаје јасније зашто је његово свођење на политичку димензију научно неприхватљиво. Иако се не може негирати чињеница да је, као и сваки
национални мит уосталом, и косовски мит био инструментализован у циљу политичких манипулација, вредновање овог
мита кроз поистовећивање са таквом врстом злоупотреба
представља деградацију с предумишљајем. Стога је један
од важних циљева овог рада управо раздвајање примарних
функција косовског мита од оних потоњих, наметнутих политичким тренутком. Као вид објашњена и аргументације
за оваква разграничења, у раду смо настојали да покажемо
зашто је косовски мит погодан за политичке злоупотребе и
како се оне остварују. Крајњи смисао свих поменутих опсервација представља сагледавање размера значаја косовског
мита, као и његове савремене релевантности, што уједно
представља и закључни део овог рада.
Кључне речи: косовски мит, национални идентитет, колективне представе, косовска битка, жртвовање, пораз.
*

Овај чланак настао је у оквиру рада на пројекту (број: 179009) под називом: „Демократски
и национални капацитети политичких институција Србије у процесу међународних
интеграција“, који финaнсира Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије.
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1. ПОЛИТИЧКИ ОКЛЕВЕТАНИ КОСОВСКИ МИТ

К

ао један од стожерних чинилаца изградње српског националног идентитета и државности, косовски мит постао је
предмет бројних проучавања у области историографије, културологије, теологије, фолклористике, историје усмене и средњовековне
књижевности, а у последње време и политиколошких опсервација.
Будући да је реч о феномену чија комплексност намеће мултидисциплинарну оптику у његовом проучавању, научно бављење било
којим проблемом везаним за њега, ма колико он био конкретан, специфичан и везан за његове савремене рецепције, захтева не само познавање, већ и уважавање идејне/значењске, историјске и културолошке комплексности косовског мита. Међутим, неретко се у јавној
сфери сусрећемо са редукцијама у разумевању овог мита, а оне су
посебно изразите у опсервацијама његовог политичког аспекта.
Када политички аспект косовског мита постане доминантан у
тумачењу његовог смисла и значења, и то на начин који их тенденциозно деформише, овај мит тада добија негативна тумачења.
Критичара косовског мита оваквог профила, који га поистовећују
са одређеним негативним појавама у друштву, јавним деловањима и погубним политикама које су свој легитимитет заснивале на
симболичком присвајању вредности које он оличава, аргументацију за критику налазе у политичким инструментализацијама овог
мита. Тиме овакви критичари чине управо оно што критикују –
инструментализују косовски мит у име залагања за његову дезидеологизацију. Тако настају она, много пута коришћена, одређења
овог мита као агресивне, ратнохушкачке, српске националистичке
идеологије, према којима он постаје главном идеолошком полугом
погубне српске опсесије ратовањем, осветништвом и страдањем.
Аргументација за реплике оваквим идеолошким дисквалификацијама косовског мита лежи у опсервирању сложености његовог
духовног и културног наслеђа и историјског завештања. Стога је једна од основних интенција овог рада управо супротстављање идејне
и структурне сложености, јединствености и културолошке особености косовског мита, његовим редуктивним тумачењима утемељеним на потенцирању политичке инстументализације као доминантног смисла његове рецепције. Томе треба додати и важност увида у
тенденциозно уништавање писаних трагова везаних за историјску
утемељеност постојања једне од двеју централних личности Косовског боја Милоша Обилића, у маргинализацију података и предања
о манастирима и утврђењима-задужбинама Милоша Обилића у Србији, као и о грбу његове породице у званичној хералдици.
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Управо због (гео)политички узрокованог вишедеценијског
скривања и занемаривања оригиналних домаћих и страних историјских записа, материјалних доказа и народног предања у вези
са битком на Косову пољу у области образовања и информисања у
Србији, могло је да дође до стварања „политичког мита“ о косовском предању као пуком миту, уместо представе о сложеном комплексу разнородних сегмента и културолошких слојева, пониклом
на стварном историјском догађају.
Као парадигматски пример идеолошки мотивисаног и редукционистичког опсервирања косовског мита послужиће нам наводи
из релативно скоро објављене књиге „Смрт на Косову пољу“ (2016)
Ивана Чоловића. Аутор је читалачкој јавности познат по ранијим
радовима и новинским написима у којима је негирао косовски
мит. Иако је у уводу горепоменуте студије експлицитно ограничио
предмет свог истраживања на „идеолошке и политичке функције
сећања на косовску битку“1, Чоловић је на основу њих вредновао косовски мит у целини. То потврђује већ летимичан поглед на
садржај књиге, на одређене наслове и распоред тема („Хоћемо Аркана“, Обилић у Сребреници, Народ је херој...).2
У закључном делу монографије, у којем је читаоцу понудио
„демонтирану“ и „разминирану“ верзију, косовског мита, аутор је,
у својој „пост“теоријској3 резигнацији, на крају ипак констатовао
безнадежност таквог подухвата: „Ипак, у овим политички коректним евокацијама Косовске битке остају два ограничења која доводе
у питање њихов демократски карактер. Прво је у томе што у националном колективу као етничко-верској заједници која се дискурзивно конструише под именом ‘српски народ’ или ‘српска нација’ – а
коју симболички уједињују митови етничког национализма, какав је
и мит о Косову – логично и неминовно нема места за све грађане Србије, а пре свега за оне са неким другим етничким самоодређењем.“4
1
2

3

4

Иван Чоловић, Смрт на Косову пољу, Београд, Библиотека ХХ век, 2016, стр. 5.
У поглавље „Косовски мит у другом светском рату“ аутор је сместио следеће поднаслове
„Српски нацисти славе Видовдан“ (иако знамо да је реч о колаборационистима, јер
Срби никада нису имали нацистички покрет) а потом „Од косовског до националсоцијалистичког мита“. Врло је индикативан и редослед по којем након поглавља „Од
Газиместана до Сребренице“ следи оно посвећено албанским „верзијама“ косовског боја
заснованим на идеји наводног „балканског братства“ између Албанаца и Срба. Иако је
заправо је реч о потурању албанског историјског првенста на српским просторима и
тенденциозном присвајању једног од два централна лика косовског боја Милоша Обилића
Већина „пост“теоријских трендова пледира за редефинисање концепта националног
идентитета са тачке гледишта подређених етничких група унутар националних
држава.Преиспитујући концепт нације, постколонијална теорија настоји да покаже „да
само текстуално представљање нације или националног идентитета у ствари служи
доминацији, искључивању или инструментализацији других“ (Јелена Ђорђевић,
Посткултура, Београд, Clio, 2009, стр. 340-341).
Иван Чоловић, Смрт на Косову пољу, нав.дело, стр. 462.
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Овако начелна примедба, везана за базична концептуална питања
поимања нације, заправо је псеудоаргумент против косовског мита,
јер би са позиција постколонијалне теорије такав приговор хипотетички могао бити упућен сваком националном миту.
Иако тврди да је косовски мит симболички ујединио Србе, Чоловић на другом месту у књизи доводи у питање и њихово учешће
у Косовској бици. Понесен конструктивистичким увидима у то да
су сви друштвени феномени социјално конструисани и дискурзивно посредовани, аутор појаву српског имена у писаним изворима о
Косовској бици квалификује као „српствујућу лексику“, објашњавајући ово ширим процесом „реинтерпретације у националном
кључу“, чији је део било и „дискурзивно посрбљавање Косова“5.
Како истиче, „наративно посрбљавање бораца који се 1389. године на Косову туку против Османлија“ означава „прву етапу формирања национално-романтичког дискурса о Косову“.6 Када, међутим, пише о албанским верзијама косовског мита, Чоловић напушта строго научни конструктивистички дискурс, пуштајући да га
„понесе“ албанска визија братске љубави између Албанаца и Срба.
Мада је очигледно да је у питању параван за потурање тезе
о албанском историјском првенству на српским просторима,7 Чоловић се у овом поглављу непрестано враћа идеји првобитног
српско-албанског „братског савеза“ против Османлија. Ова идеја
толико је драгоцена аутору да се чак упустио и у детаљно препричавање на њој заснованог књижевног дела албанског аутора. Након
тога је уследила појединачна прозивка „ускогрудих“ српских интелектуалаца који су одбацили овакву и сличне идеје, уз цитирање
њихових изјава. Немогуће је не приметити својеврсну провокацију
аутора у одабраном следу по коме се поглавље наставља и завршава изношењем података о албанској варијанти једног од два централна лика косовског боја Милоша Обилића.8
5
6
7

8

Иван Чоловић, Смрт на Косову пољу, нав.дело, стр. 123.
Исто, стр. 125.
Како историчар Салих Селимовић тврди, „српско историјско право на Косову и
Метохији најтачније бране управо турско-османски документи, тј. турски пописи који су
вршени често и педантно“. Они „децидирано доказују да су Aлбанци новопридошлице
на тoj територији и апсолутно побијају омиљену ‘илирску хипотезу’ о пореклу и
вишемиленијумској аутохтоности Албанаца не само на овом већ и на целом Балканском
простору“. Како Селимовић наводи, Турци су 1455. године на подручја Косова и
Метохије пописали око 13.000 српских кућа којих је било у свих 480 насеља, а само
46 албанских домаћинстава која су била разбацана у 23 насеља. У овом попису није
забележен ниједан топоним албанског порекла. Салих Селимовић, „Тада у ‘земљи Вука
Бранковића’ није било ни једног насеља у којем су били већина“, Интернет: http://fakti.
org/srpski-duh/istorija-ne-tumbaj/turski-popis-iz-1455-siptara-na-kim-bilo-u-samo-46-kucarazbacanih-u-23-naselja (25.10.2018.)
„Милош Копилић“, пореклом из Дренице, наводне колевке херојске лозе албанских
бораца, јавља се у албанским предањима и као главоносац, за разлику од српског епског
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Хронолошки дато приказивање идеолошке/политичке утилитаризације косовског мита у Чоловићевој монографији, почев од
формирања црквеног култа кнеза Лазара, преко Карађорђевих устаника, балканских и два светска рата, па све до Милошевићевог
погубног режима, има стални предзнак некаквог демаскирања које
треба да открије да испод језичких формула косовских митских
нарација и њиховог афективног потенцијала не постоје никакав
други садржај и смисао до пуки механизам за мобилизовање масе.
Таквим приступом косовски мит, колективна духовна творевина,
отуђује се од људи који су били главни (пре)носиоци његовог садржаја и смисла током вишевековне рецепције.
На почетку сваког разматрања политичке димензије косовског
мита потребно је имати свест о важности раздвајања функција које
је он имао у конституисању и развоју српског националног идентитета и српске државности, од његових савремених политичких
злоупотреба.
У временима „замишљања“9 српске националне заједнице,
косовски мит је „деловао као фактор политичке, културне и националне хомогенизације“.10 Овај централни српски мит је „успео
да све што је нацији потребно за дефинисање и самопрепознавање угради у једну једину идејну целину“. Међу најважнијима
су: „онтолошко осмишљавање српског постојања“ посредством
одсудног историјског догађаја који је поиман као борба добра и
зла, хришћанства и вере завојевача; Косово као „свето место“ око
кога ће гравитирати потоња историјска збивања; национална територија импликована у српској властели погинулој на Косову; национални јунаци као представници узоритог српског менталитета.
Историјско и симболичко периодизовање српског трајања према
одсудној бици; косовски циклус епских народних песама, као фолклорних творевина које садрже описе етике, обичаја, ношње.11
Током друге половине 19. века, један од водећих националних
императива био је управо повратак српског „светог места“ у сасјунака који није представљан као кефалофор. Чоловић, наравно, није пропустио прилику
да истакне како су неки српски интелектуалци присвојили овај значајни атрибут,
приписујући га Милошу Обилићу. Албанско присвајање једног од највећих српских
митских хероја Чоловић једноставно прихвата и објашњава то заједничким балканским
искуством и истоветношћу епских матрица. По њему, институционализовање овог
наводно албанског фолклорног јунака у носиоца херојског албанског отпора страним
угњетачма, продукт је сукоба на Косову 1990-их година.
9 Термин Бенедикта Андерсона којим он означава комплексан процес формирања
националних заједница.
10 Јован Базић, „Улога косовског мита у обликовању српског националног идентитета”,
Српска политичка мисао, 2012, бр. 4, 253-271, стр. 255.
11 Јелена Миљковић, „Трагична судбина косовског мита или преиспитивање српког
националног идентитета“, Политичка ревија, 2006, бр. 3, 569-577, стр. 569-570.
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тав српске државе, као вид симболичког обнављања изгубљеног
царства. „У свим борбама и ратовима за национално ослобођење,
почев од устаничких времена, преко Балканских ратова, па до Првог светског рата, косовски завет пружао је идејну, етичку и афективну основу за мобилизовање народа.“12
Иако је неспорна трансформација косовског мита током борби за ослобођење Србије, конкретније у периоду од пораза српске
војске у рату против Турака 1876 и 1877. године до коначног обрачуна са Османлијским царством на Куманову 1912. године, Поповићеве тезе о „естетичкој и хуманистичкој деградацији косовског
мита“13 у најмању руку су претеране. Чињеница је да се косовски
мит непосредно укључивао у националну пропаганду, што је било
разумљиво и прихватљиво у време духовне и материјалне припреме за ослободилачки рат. Постајући спона између „државотворног
грађанства“ и српског народа који се спремао у рат против турског освајача, косовски мит није могао остати онакав какав је био
у доба романтичара. Националноослободилачка мисао којој је мит
служио конкретизована је у форми видовданског култа.
Као „дан јуначког огледања, победе, тријумфа над злом“ митски Видовдан је, за Поповића у новом култу постао „симбол крваве, беспоштедне освете над свим што је турско“.14 Питање за
расправу јесте да ли ово значење Видовдана спорно ако се има у
виду оно што је и сам аутор констатовао, а то је чињеница да је
„мржња према Турцима расла паралелно са порастом злочинстава
која су чинили муслимански феудалци током XIX века“.15 За Чоловића свакако јесте спорно, јер он дословно изједначава вредности
за које су се борили османски завојевачи на једној и српски народ
бранећи своју земљу на другој страни косовског разбојишта.16
Реч – тастер, које се хватају и Поповић и Чоловић, а и сви критичари косовског мита јесте реч „освета“. Та „страшна“ реч има
моћ аутоматског деградирања косовског мита. Проблем је само у
томе што је њено значење нешто сложеније од оног које крити12 Милена Пешић, “Коме треба косовски мит?” ,Култура.Политика.Разумевање
(култура, нација, држава-проблеми идентитета у контексту савремене политике),
зборник радова VI међународне конференције (Београд 17-19. мај 2018.год) стр. 220226, Белгород: НИУ “БелГУ”; Москва:    Социально-теологического факультета им.
Митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова);Београд, Институт за
политичке студије, 2018, стр. 222.
13 Миодраг Поповић, Видовдан и часни крст, Београд: Библиотека ХХ век, 2007, стр. 168.
14 Исто, стр. 168.
15 Исто, 166.
16 „(...) али зато можемо да приметимо да су неке од најважнијих друштвених вредности за
које се у османских хроникама до смрти или победе боре Мурат и његови саборци исте
оне за које у српским култним списимао Лазару гину Кнез и његови витезови.“ Иван
Чоловић, Смрт на Косову пољу, нав. дело, стр. 66.
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чарима одговара. У контексту косовског завештања, реч „освета“
далеко је од увреженог значења порива ниже врсте, руковођеног
мржњом ради мржње, одмазде у виду насиља. „То није свесно
одабрано опредељење са негативним предзнаком, већ најчешће
изазвана, инстинктивна нужда самоодржања и опстанка појединаца и људских колектива“.17 Освета схваћена као одговор и одбрана
од онога што на разне начине угрожава појединце и њихову заједницу заправо успоставља поредак између поступака који су за њих
прихватљиви и оних који то нису.
Конкретније, у питању осветно-ослободилачка идеја, као вид
памћења губитка онога што је отето, који истовремено означава и
сазревање одлуке да се отето врати. „У српској историји тај тренутак памћења послије косовске битке трајао је вијековима и обликовао се као завијет, налог или обавеза ослобођења од вишевековног
турског ропства која подразумијева да оно што је борбом изгубљено, ако се мора, борбом треба бити и враћено“.18 У светлу ових
увида, постаје јасно зашто је видовдански култ морао садржати
осветну мисао и зашто она у том контексту не може бити спорна.
Другачији контекст употребе осветно ослободилачкој идеји
придодаје и другачија, негативна значења. Деформације у рецепцији косовског мита, односно његово некритичко, политикантско
и празнословно евоцирање, које је за последицу неретко имало
„конфузију национално-романтичарских егзалтација“ резултирали
су становиштем „да је косовско завјештање једна погубна и агресивна духовна, културна и политичка идеологија која Србе води у
нетрпељивост и сукобе са другим народима и као таква им кроз
историју доноси поразе и понижења“.19
С обзиром на то да наша савремена историја обилује примерима тога какве све опасности доноси поистовећивање изворног косовског мита са „свакодневним, манипулативним митиворством
и митоманијом“, неопходно је непрестано упућивање јавности у
разлике између њих, као у на механизме којима се изворни мит
„надграђује неуравнотеженом псеудомитском конструкцијом“.20

17 Станиша Тутњевић, Српски културни наратив, Нацрт за садржај српског културног
обрасца у светлу косовског наслеђа, Београд: Свет књиге, 2016, стр. 118.
18 Исто, стр. 117.
19 Исто, стр. 112.
20 Милош Кнежевић, Отмица Косова, Београд, Институт за политичке студије, 2006, стр.
149.
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2. МИТСКЕ РЕМИНИСЦЕНЦИЈЕ У ПОЛИТИЧКОЈ (ЗЛО)
УПОТРЕБИ
Вишевековна виталност косовског мита има различите узроке,
а за проблем којим се овде бавимо важна је његова структурна отвореност, односно динамичко међуделовање између његових различитих сегмената. Захваљујући отвореној структури косовског
мита, различита духовна искуства учествују у његовој друштвеној
рецепцији. То, међутим, има и своје мрачно наличје у виду подложности митских реминисценција различитим облицима манипулација. Разлог томе је релативна лакоћа са којом тема Косова прелази
границе између књижевних, религијских и политичких дискурса.21
То за последицу има дифузију елемената изворног мита у политички и публицистички дискурс, односно њихово изједначавање са
митским фразама у политичкој употреби.
Разлоге употребљивости митских елемената у идеолошке и
политичке сврхе треба тражити у самом карактеру митских представа. Будући да су укорењене у историјском и културном памћењу
и на располагању у виду општих знања, митске представе одликује
стабилност и у свакодневном дискурсу, без обзира на променљивост околности, јер су прилагодљиве актуелним приликама.
У свакодневним и јавним дискурсима садржаји косовског
мита посредују се путем формулаичних исказа, па га је због ове
„редуковане дискурзивне представљивости“ у том контексту могуће посматрати као стереотип.22 Веза између мита и стереотипа
је језичка и функционална. Симболички колективни акценти у митовима постају основа стереотипије о заједничком поимању историјске судбине и њених поука, неупитних вредности, циљева и националном идентификовању. „Чињеница заборава садржаја мита и
његових значења указује на важност домена клишетиране, језички
сведене преносивости и примене митских нарација.“23
У свакодневном дикурсу, имена или формуле којима се мит
представља показују већу одрживост у односу на значење које се
за њих везује, када је реч о разумевању митских нарација. Митска имена-симболи и формуле, као носиоци о одређених убеђења
и „слика смисла“ не објашњавају, већ само преносе и продукују
значење. „Митска прича у савременим политичким условима и
уопште јавној употреби, није прича из усменог предања већ при21 Милица Бакић-Хајден Косово: ванвремена метафора сред временског призивања //
Варијације на тему „Балкан“, 125-146, Београд, Институт за филозофију и друштвену
теорију, И.П. „Филип Вишњић“, 2006, стр. 126-127.
22 Гордана Ђерић, Пр(а)во лице множине, Београд, „Филип Вишњић“, 2002, стр. 32.
23 Исто, стр.30.
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менљиви клише или језички стереотип, ‘референца’ и аргументација у идеолошкој употреби.“24
Раскорак између комплексности значења појма-симбола у изворном митском предлошку с једне стране и његове сведености
у политичком дискурсу, посредством представљања изведеним
митских формулама с друге стране, упућује на простор погодан за
различита „померања смисла“ датих митских представа у жељеном правцу. „Стављањем у контекст савремене ситуације, формуле
изведене из митских нарација кодификују и усмеравају саму стварност, постајући, за одређене актере, основним аргументом политичке мобилизације.“25
При анализирању конкретних друштвених појава везаних за
употребу мита у политичкој пропаганди, важно је поставити питања о „претпоставкама које потенцирају социјалне функције дискурса ослоњених на митску причу“26, као и она везана за то који
се друшвени/политички актери њима служе и зашто. Тиме ће бити
олакшани увиди у закулисне, манипулативне сврхе коришћења
митских нарација, што повећава шансе за предупређивање ефеката
њихове злоупотребе.
3. КОСОВСКО ПРЕДАЊЕ КАО КУЛТУРОЛОШКИ МИТ
Пођемо ли од општепознате чињенице о кључној важности
коју је Косовска битка имала за историјску судбину, живот и дух
српског народа, можемо се сложити се са схватањем косовског предања као својеврсног одговора народа на велику историјску трауму
коју је преживео. То је уједно и првобитна од многих функција које
ће косовски мит добијати током његове вишевековне рецепције.27
Првобитна функција колективне интерпретације стварног историјског догађаја, створила је нуклеус будућег комплекса разноврсних сегмената колективног памћења који су се формирали око
Косовске битке. Сагледавајући косовски мит као културолошки
мит, Сања Бошковић28 је оваквим приступом успела да обухвати и
разноврсност његових слојева и вишеслојност извора на којима се
заснива његова дуготрајна рецепција. Управо овакво становиште
24
25
26
27

Гордана Ђерић, Пр(а)во лице множине, нав. дело, стр. 32.
Исто, стр. 31.
Исто.
Колико је Косовска битка била пресудна за српски народ истакао је још Вук Караџић.
„Ја мислим да су Србљи и прије Косова имали јуначки пјесама од старине, но будући
да је ова премјена тако силно ударила у народ, да су готово све заборавили, што је
било донде, па само оданде почели наново приповиједати и пјевати“.Вук Стефановић
Караџић, Српске народне пјесме I, Просвета, Београд, 1988, стр. 569.
28 Сања Бошковић, Косовски културолошки мит, Београд, Службени гласник, 2014.
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омогућава целовитије сагледавање читавог спектра значења и значаја косовског мита, увиде у његову савремену релевантност, али
пружа и аргументацију за реплику свим његовим поједностављеним, дискредитујућим схватањима.
„Разнородност слојева и извора“ косовског културолошког
мита разлог је због које се синкретизам сматра његовом основном
структурном одликом. Њиме се остварује специфична динамика
унутар духовне целине мита, који чине симултана и константна
међудејства историјског, контемплативног, метафизичко-хришћанског, архетипског сегмента и сегмента културолошких представа.29
Историјски сегмент косовског мита обухвата језгро историјских чињеница око којег је формирана митска структура. То су
Косовски бој, погибија кнеза Лазара и српских велможа, пораз и
губитак слободе и државе. Ови историјски факти транспоновани
су у епске структуре техником усменог посредовања. Током ових
процеса контемплативни сегмент надовезивао се на историјску основу, уводећи морална просуђивања у виду колективних народних
тумачења српског пораза, а у складу са њима и одређена одступања
од историјских чињеница. Кључно је свакако било увођење мотива
издаје Лазаревог зета и савезника Вука Бранковића, као и његово
ривалство са другим наводним кнежевим зетом Милошем Обилићем, кога је овај због зависти оклеветао пред тастом као „неверу“.
Због тога се Милош заклео на свечаној кнежевој вечери да ће убити Мурата, што је, као што предање каже, и учинио. Вишевековно
народно сећање на кнеза Лазара, Милоша Обилића, на старог Југа
Богдана и деветорицу браће Југовића, као и на остале припаднике
српске војске у тој бици у народном предању, песмама, пословицама и причама, књижевник Миодраг Павловић дефинисао је као
својеврстан „моћан реситал којим је читава српска средњовековна
историја претворена у непомични вербални споменик“.30
Комплексност настајања карактера епско-легендарног лика
Милоша Обилића и контроверзе везане за тумачења историјских
извора о имену Муратовог убице остављају простор за тенденциозна присвајања једног од највећих српских митских јунака, о
чему је већ било речи.
Иако несумњиво постоје, историјски извори и материјални докази о идентитету Муратовог убице, дуго времена због политичких
разлога нису спомињани ни у уџбеницима ни у средствима јавног
информисања у Србији. Данас су такође присутна настојања да се
29 Сања Бошковић, Косовски културолошки мит, нав. дело, стр. 27, 30.
30 Миодраг Павловић, Огледи о народној и старој српској поезији, Просвета, Београд,
2000, стр. 164.
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такви докази оповргну, а очита су у неким средствима информисања јавног у Србији, као на пример, у последње време, у неким
емисијама на званичном програму РТС-а.31
У најстаријем оригиналном историјском извору – писму српског краља Твртка Трогиранима 1. јула 1389. године, краљ Твртко
написао је да су „Срби победили“, а исте 1389. године је и представник Фирентинаца Салутати, у писму краљу Твртку, похвално
писао о „чети од дванаест српских витезова који су убили турског
султана током Битке на Косову“.32 Такође су и разни турски и грчки
историчари, у периоду након битке, писали да је султана Мурата у
бици на Косову убио „један младић, српски великаш Милош Обилић“, „пожртвован и смео као ниједан од осталих тада“ (зависно
од аутора Милош Обилић помињан је као лукави убица – у неким
турским историјским изворима, док је у другима хваљен).33 Како
наводи Миодраг Поповић, хроничар из XV века, Ашик-паша-заде,
који је, како сам каже, приказао косовске догађаје према изгубљеној хроници Јакши-Факиха, писаној у првој половини XV века,
први од турских писаца наводи име онога који је копљем пробоо
Мурата. То име је „Билиш Кобила“, заправо каламбур направљен
од Милошевог имена који значи „онај који зна задати ударац“. У
руском дневнику ђакона Игњатија из 1389. наводи се да је „Цара
Мурата лукавством убио Лазарев верни слуга по имену Милош“.
Бугарска хроника настала између 1413-1420. такође наводи Милошево име.34
Врло је индикативна и у сагласности са горе изнесеном тезом
о постојању свесне намере затирања трагова о историјском идентитету Милоша Обилића чињеница коју Поповић износи о изостајању имена Милоша Обилића из домаћих извора све до краја
XVII века. Наиме, „српски летописи до XVIII века, или, да будемо
опрезнији, до последње десетине XVII века, не помињу Милоша
Обилића нити говоре о Муратовом убици“.35 Будући да је тешко
31 Мирослав Савићевић, „Бој“, друга епизода документарне серије Косовски бој, Редакције
школског програма, Други програм, Тв Београд, 1989. Ур. Споменка Недић, https://www.
dailymotion.com/video/x3s8g41 (од минута 11:30 па надаље).
32 О писму Фирентинаца српском краљу Твртку у октобру 1389. године вифри Викентије
Васиљевич Макушев, „Прилози к српској историји XIV и XV века“, Гласник СУД 32,
1871, стр. 173–177. Миодраг Поповић пак сматра да „писмо фирентинске сињорије,
инспирисано вестима о српској победи на Косову, представља поетску интерпретацију
догађаја, те се не може узети као пуноважно сведочанство“. Видовдан и часни крст, нав.
дело, стр. 29.
33 Маја Николић, Византијски писци о Србији (1402-1439), Византолошки институт
Српске академије наука и уметности, Посебна издања, књ. 40, Београд, 2010, стр. 29-30,
cit. Ducas 37; Chalc., I. 49-51; 53-55; Радојчић, Грчки извори, 173.
34 Миодраг Поповић, Видовдан и часни крст, нав. дело, стр. 28-29.
35 Исто, стр. 32.
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поверовати у могућност да јунак о коме је постојало тако оригинално и богато српско усмено предање није нашао своје место у
ниједном тексту домаће писане књижевности пре XVIII века (изузмемо ли дело Константина Филозофа). Много вероватније је да су
трагови таквих написа систематски уклањани из одређених идејно-политичких мотива.
Материјални докази о постојању Милоша Обилића су, међутим, веома конкретни. То је, на пример, задужбина витеза Милоша Обилића, манастир Светог Романа Манастирак и тврђава Градиште, названа „Милошев град“ у селу Лаћислед између Крушевца и Александровца,36 а такође и манастири-задужбине Видојевац
и Каона, које су сестре Милоша Обилића Вида и Иконија подигле
након његове смрти. Манастир-задужбина Каона, између Шапца и
Ваљева, подигнут 1392. године, вековима се спомиње у различитим домаћим и страним историјским изворима, због заслуга његове братије за образовање и финансирање генерације ђака. Српска
православна црква је овом манастиру доделила орден Светог Саве
„за његове заслуге кроз историју“, а постоје и докази да је аустроугарска војска уништила архиву и однела црквена звона манастира
током Првог светског рата.37 Свему овоме треба додати и грб породице Милоша Обилића у званичној хералдици.
Метафизичко-хришћански сегмент косовског мита заснован је
на „тензији између земаљског и небеског, човечанског и божанског,
пролазног и вечног“38 у коју су смештени и Косовска битка и избор пред који је стављен кнез Лазар. Синтезом јеванђеоске мисли
о примарности очувања душе у односу на овоземаљски живот и
основне идеје јуначке епопеје, по којој смрт на бојном пољу осигурава ратнику боравак у небеском свету и вечну славу на овоземаљском, овај сегмент тумачи смисао кнежевог избора и свесне
жртве у морално-религиозном кључу. Кнежево бирање херојске и
мученичке смрти у боју са надмоћнијом турском војском добија
виши смисао опредељења за небеско царство у име читавог српског народа. Жртвовање уводи у небеско царство, чиме бивају искупљени српски греси, пре свега неслога великаша која је распар36 Правда, „Правда у родном месту Милоша Обилића: Србијо, овај манастир је задужбина
твог најхрабријет витеза“,http://www.pravda.rs/lat/2016/08/04/pravda-u-rodnom-mestumilosa-obilica-srbijo-ovaj-manastir-je-zaduzbina-tvog-najhrabrijeg-viteza-videofoto/
:
Темељи утврђења-задужбине су зарасли у траву и шибље, као и пут којим се долази до
ње.
37 Томислав Ж. Поповић, „Каона – спомен Обилићу“, Новости, 10. 03. 2007, http://www.
novosti.rs/додатни_садржај.524.html:278314-Kaona---spomen-Obilicu.; Такође видети
„Манастир Каона“, https://sr.wikipedia.org/sr-el/Манастир_Каона
38 Жарко Гавриловић, Косовски завет српског народа, Београд, Жарко Гавриловић (СЗР
Ташкопи), 1989, стр. 5.
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чала царство, али и греси српског народа због којих је испаштање
било потребно. Тиме и војни пораз и његова главна последица
– западање у турско ропство добијају исто значење прочишћења
кроз страдање. Овај шири, метафизички контекст збивања преосмишљава и сам мотив издаје Вука Бранковића. Издаја постаје део
Божијег промисла, средство којим се реализује сврховити пораз.
Косовски мит, који у колективном сећању чува „уједно и распеће
и васкрсење“ постаје тако „духовни симбол крцат садржајем, знак
распознавања и заједнички језик свих Срба кроз векове.“39
Архетипски сегмент косовског мита обухвата менталне и духовне схеме колективног несвесног, садржане у дубљим језичким
слојевима усмене епске традиције Срба. Реч је о траговима прехришћанског доживљаја света који одражавају старословенске религијске представе, као првобитне облике колективног перципирања стварности. Ове древне менталне и духовне схеме отелотворене су у архетипским представама, сликама и симболима, посредством којих су моделоване колективне представе о Косовској бици.
Трагови старих веровања и ритуала у епским песмама косовског
циклуса наводе истраживаче на закључак о ранијем постојању ритуалног песништва посвећеног прецима. То су пре свега посебно
обликовани призори погинулих јунака као и описи бојног поља,
због којих „се само место битке, Косово поље, доживљава као место колективне гробнице, као свето место на коме почивају кости
славних предака“.40
Опевајући херојску смрт косовских ратника, епски певач синтетизовао је „паганске слике, хришћанске садржаје и историјска
збивања“41 стварајући тако нове имагинативне целине и спајајући у
једно поетско време разна времена, од митског (словенског) до српског устаничког времена. Некадашње „гласовно-стиховне структуре, посвећене обредним сећањима на претке“, транспоноване су у
форми „метричко-мисаоних формула“ у епски дискурс, у коме су
добиле нову функцију, постајући „ритуализован језик којим се евоцира славна прошлост јунака-предака“, али и одређује садашњост
епског колектива.42
Транспоновањем старословенских веровања и божанстава у
слике и представе које се везују за хришћанску концепцију света,
39 Драган Суботић, „Косовски мит и етика у делу владике Николаја Велимировића“,
Косовски бој 1389-1999. године, стр. 343-360, Рача, Центар за митолошке студије Рача,
2002, стр. 349. Милена Пешић, „Коме треба косовски мит?“, нав. дело, стр. 223.
40 Сања Бошковић, Косовски културолошки мит, нав.дело, стр. 159. Милена Пешић, Коме
треба косовски мит?, нав. дело, стр. 223.
41 Миодраг Поповић, Видовдан и часни крст, Београд, Библиотека ХХ век, 2007, стр. 86.
42 Сања Бошковић, Косовски културолошки мит, нав. дело, стр. 178, 179.
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створена је специфична синтеза словенске и српске духовности,
коју очитује косовски културолошки мит. Могуће је претпоставити
да се иза епске структуре о херојској и светачкој судбини кнеза
Лазара крије древна обредна схема посвећена ритуалном лику јунака-претка.43 С тим у вези значајно је подсетити се српског паганског божанства Вида, који се везује за соларни култ, као бог
светлости, обиља али и рата, јуначког огледања. Народно предање
везало је Косовску битку за његов дан, као празник током којег су
српски преци оживљавали у себи свог прапретка хероја, постајући
и сами хероји, спремни на жртву којом ће се сјединити са својим
претком и тако обновити. Спајање јунаштва и светлости у једно,
као појава карактеристична за стару српску веру, говори по Миодрагу Поповићу о томе да су преци данашњих Срба „морали имати
развијену архаичну културу ратничког типа, као и властити, дубоко укорењени, начин мишљења и понашања.“44
Значајно је у овом контексту споменути и мученика Светог
Вида, који се данас често занемарује у контексту спомињања датума битке, а чије су фреске овековечене у манастирима на Косову и
Метохији, због чињенице да је у званичној преписци краља Твртка и Фирентинаца, неколико дана након битке на Косову пољу па
надаље, био употребљаван израз „на дан Светог Вида“ као одредница дана када се догодила битка. И у другим историјским изворима тог времена налазимо исто. Тако на пример, према једном
од најстаријих оригиналних историјских српских извора, којег је
историчар Павле Шафарик однео у Народни музеј у Прагу и назвао
Сеченички летопис, битка на Косову пољу је била „одржана 15.
јуна на дан Светог Вида“.45
На основу свега горенаведеног, косовски мит можемо данас
посматрати као својеврсни културни и духовни палимпсест српс43 Занимљиву поставку о концепту пораза као основном конститутивном елементу
стварања модерне нације пружио је Стивен Мок (Steven J. Mock). По њему је основа
свих националних митова у симболичкој смрти највреднијег и најузвишенијег
представника премодерне заједнице, као сурогата древне, обредне жртве. Његовом
смрћу остварује се с једне стране трајна веза са славном прошлошћу а са друге ствара
могућност за настајање и одржање нове, националне заједнице која је смењује. По њему
су то за српску националну заједницу управо били Милош Обилић – херој и кнез Лазар
– мученик. Steven J. Mock, Symbol of Defeat in the Construction of National Identity, New
York, Cambridge University Press, 2012.
44 Миодраг Поповић, нав. дело, стр. 85.
45 Љубомир Стојановић, Стари српски родослови и летописи, Сремски Карловци, 1927,
стр. 200; Дејан Јакшић, „О именима старих српских летописа“, стр. 229, цит. Josef Vašica,
Josef Vajs, Soupis staroslovanských rukopisů Národního musea v Praze, Praha 1957, XIII,
358– 366. Сигнатура: IX H 21, опис бр.155; Mихаил Несторович Сперанский, Рукописи
Павла Иосифа Шафарика (ныне Музея Королевства Чешского) e Праге, ЧОИДР, 1894
год, кн. 1, Москва 1894, 46–51 (бр. 12). Летопис се налази на странама 104б–114б. „–Это
такъ наз. Сеченичский лѣтописецъ“
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ког народа. У прилог овој тези иде и опис онога што чини сегмент
културолошких представа косовског мита.46
Засноване на колективним представама изразите вредносно-моралне снаге, културолошке представе косовског мита одражавају у највећој мери колективну свест српског народа. Реч је о
духовним процесима који одређују саму бит схватања косовског
историјског догађаја. Они су условљени менталним моделима који
се преносе путем традиције, као и специфичношћу самог садржаја
који колектив формира, вреднује и активно међугенерацијски преноси. То су представе „које колектив изграђује о заједничком простору – физичком и духовном у коме живи, и које потом рефлектује
у колективној културној пројекцији стварности. Отуда се културолошке представе појављују као самоизражавање колективне духовне стварности, похрањене у колективном памћењу“.47
Колективно памћење засновано на просторним представама
битно је за организацију друштва, не само у материјалној већ и у
симболичкој равни. Трагови духовних потреба, које се очитују у стварању посебних, светих места, намењених за извођење друштвених и религијских ритуала, трансформишу конкретни простор у
„културни пејзаж“. Деловањем колективног виђења стварности,
простор бива оплемењен одликама друштвеног идентитета. У тим
процесима културолошки митови имају изразиту улогу. Посредством деловања колективних вредности заједнице, културни пејзаж се „развија у метафизичку јединицу постојања, просторно-духовну целину у којој се исписују колективна, реална и имагинарно-духовна географија и историја.“48
Културни пејзаж који је изградио косовски културолошки мит
поклапа се, с једне стране са конкретним границама простора Косовске битке, а с друге стране са колективним представама о овој
бици, као и о важности, величини и моћи средњовековне српске
државе Немањића. „У тај културни простор уцртане су једнако реалне топонимске јединице и стварне историјске личности, као и
имагинарна места и ликови“.49 Тако је стварни пејзаж трансформисан у симболички духовни простор, посредством колективног
памћења, а на основама конкретних просторних одредница. На тај
начин „место – као географска и ментална тачка – постаје покретач афективних, унутарњих духовних процеса у којима се путем
сећања успоставља веза с прошлошћу која инспирише и иницира
46
47
48
49

Милена Пешић,”Коме треба косовски мит?”, нав. дело, стр. 224.
Сања Бошковић, Косовски културолошки мит, нав. дело, стр. 362.
Милена Пешић,”Коме треба косовски мит?”, нав. дело, стр. 224.
Сања Бошковић, Косовски културолошки мит, нав. дело, стр. 363.
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реаговања у историјском времену. Отуда митска структура косовског предања постаје духовни колективни топоним, центар колективне културне свести.“50
ЗАКЉУЧАК
Након приказа значењске, историјске и културолошке комплексности косовског мита и његовог садржинског, идејног, етичког богатства, постаје јасно до које мере су неозбиљне иако опасне, а свакако неприхватљиве редукције у тумачењу овог мита које
га поистовећују са његовим политичким инструментализацијама.
Такве рецепције косовског мита мотивисане су идеолошко-политичким разлозима, те стога нису толико продукт незнања колико
осмишљене злоупотребе косовског мита. Исто се може рећи и за
сва затомњавања историјских чињеница везаних за Косовски бој и
његовог јунака Милоша Обилића.
Косовски културолошки мит представља сложену духовну целину која одражава разне ступњеве српске колективне свести, као
и различите нивое духовног памћења. Развијајући се из средњовековног предања о Косовском боју, заснованог на „небеском топосу
јуначког подвига“51, којим је српски историјски пораз уздигнут у
духовну победу задобијања „небеског царства“, он је будућим покољењима завештао „етичко-голготска начела жртвовања живота
за заједницу и потомство.”52 Хришћанска идеја о примарности очувања душе у односу на живот, отеловљена у херојском лику цара
Лазара, који се, по узору на Исуса Христа, спрема да „положи живот за идеју која једино помоћу те жртве може да победи“.53 добила
је у косовском миту облик јединственог етичко-религиозног начела. Друга базична идеја „косовске етике“ о непоробљивости душе
српског народа, упркос чињеници поробљености његовог тела,
идеја је која одржава и подстиче „националне вере“ свих подјармљених.54 Ове две стожерне идеје прожимају косовски мит у свим
50 Сања Бошковић, нав. дело стр. 363, 367.
51 Милош Кнежевић, Отмица Косова, Београд, Институт за политичке студије, 2006, стр.
151.
52 Жунић, Д. Национализам и књижевност: српска књижевност 1985-1995, Budapest,
Open Society Instiute, Higher Education Support Programe, 1999, стр. 29 (преузето
15.7.2017)
https://www.scribd.com/document/234150709/Nacionalizam-i-KnjizevnostDragan-%C5%BDuni%C4%87
53 Дворниковић, В. Карактерологија Југословена, Београд, Просвета. Ниш, Просвета,
1990, стр. 538.
54 Ова велика идеја, по Ђурићу, генерише у људима „ (...)веру у коначну победу видовданске
мисли над пролазном силом турског освајача, као и спремност на подређивање себе
вишим циљевима (...)“. Ђурић, М. Видовданска етика, Загреб, Издање српског
академског друштва Његош. Фототипско издање: Ниш, Просвета, 1988, стр. 26, 54.
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временима његове рецепције, учествујући и даље у изградњи српског националног идентитета и одржавању оног највреднијег што
Срби памте о себи. У том смислу можемо се сложити са одређењем
Сање Бошковић по којем косовски мит представља једну врсту
просторно-временске менталне карте српског народа у којој су
садржани основни подаци о његовом духовном и историјском искуству.
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Milena Pešić
KOSOVO MYTH: BETWEEN APOTHEOSIS AND
REDUCTIVE INTERPRETATIONS
Resu me
The subject of the analysis in this paper is the Kosovo myth,
understood as a cultural myth. Such an approach allows for a
more comprehensive view of Kosovo myth, both in terms of
the diversity of its layers and in the sense of the complexity of
its meaningful hinterland. It provides insight into the specific
dynamics within the spiritual whole of the myth, which constitute
“simultaneous and constant interactions” of the historical,
contemplative, metaphysical-Christian, archetypal segment and
segment of cultural notions. Observing the mentioned segments
of the Kosovo myth, it is shown how it consists of its significant,
historical and cultural complexity, as well as its content,
ideological and ethical wealth. In the light of such insights, a
glance at the functions that the Kosovo myth received during
its centuries-old reception is more complex, and it becomes
clearer why its reduction to a political dimension is scientifically
unacceptable. Although one can not deny the fact that, like any
other national myth, the Kosovo myth was instrumentalized
for the purpose of political manipulation, the evaluation of this
myth through identification with such a type of abuse constitutes
degradation with premeditation. Therefore, one of the important
goals of this paper is the separation of the primary functions
of the Kosovo myth from those of the latter, imposed by the
political moment. On the basis of the examples presented by
Colovic’s approach to the Kosovo myth, we tried to show that the
tendentious replacement of the thesis is being fired, that is, the
transition from the observations of the ideological and political
faction of the Kosovo myth to its negative evaluation as a whole.
As an explanation of the arguments for such delimitation, we tried
to show why the Kosovo myth is suitable for political abuses and
how they are realized. The gap between the complexity of the
meaning of the concept-symbol in the original mythical template
on the one hand and its diligence in political discourse, through
the presentation of mythical formulas on the other hand, points
to a space suitable for the various “shifting of the sense” given
mythic performances in the desired direction. “Putting into the
context of the contemporary situation, the formulas derived
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from mythical narratives codify and direct the reality itself,
becoming, for certain actors, the basic argument of political
mobilization. The ultimate meaning of the above observations
is the examination of the scale of the importance of the Kosovo
myth, as well as its contemporary relevance, which is also the
final part of this paper. After showing the significance, historical
and cultural complexity of the Kosovo myth and its content,
conceptual, ethical wealth, it becomes clear to what extent they
are frivolous, although dangerous, and certainly unacceptable,
reductions in the interpretation of this myth that identifies it with
its political instrumentalisations. Such receptions of the Kosovo
myth are motivated by ideological and political reasons and,
therefore, are not so much a product of ignorance of how much
misconceptions about the misappropriation of Kosovo’s myth.
Kosovo’s cultural myth is a complex spiritual entity that reflects
the various degrees of Serbian collective consciousness, as well
as the different levels of spiritual memory.
Keywords: Kosovo myth, national identity, collective images,
Kosovo battle, sacrifice, defeat.
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,,ЕВРОПЕИЗАЦИЈА” КОЛЕКТИВНОГ
СЕЋАЊА: СЕЋАЊЕ НА ДРУГИ СВЕТСКИ
РАТ У ПРОШИРЕНОЈ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
Саже т ак
Иако се процес изградње колективних сећања најчешће
смешта у оквире домаћих ,,арена сећања”, најдинамичнија
препакивања историјских наратива у протеклој деценији се
нису одвијала унутар државних граница, већ на нивоу политике сећања Европске уније (ЕУ). Далеко најважнију, па
и парадигматску промену у политици сећања ЕУ представља растућа институционализација и промоција тзв. политике антитоалитаризма, засноване на повлачењу својеврсног знака једнакости између нацистичких, фашистичких и
комунистичких злочина. Циљ овог рада је да укаже на ову
промену, те да истражи иницијалне последице овакве ,,европеизације” колективних сећања држава чланица везаних за
Други светски рат и тоталитаризме који су обележили ратни
и послератни период. Основна теза овог рада је да тежња
ка изградњи паневропског историјског наратива о Другом
светском рату није само неодржива, већ и потенцијално
опасна. Да би постала универзална и била усвојена, норма
антитоталитаризма је морала да буде ,,денационализована”
и очишћена од партикуларних историјских контекста. Са
друге стране, да би била примењена у сваком појединачном
друштву, она мора да буде изнова реконтекстуализована. Управо вакуум који настаје оваквом деконтекстуализацијом и
реконтекстуализацијом колективних сећања отвара простор
за злоупотребу европске политике антитоталитаризма од
стране ревизионистички расположених националних поли*

Овај текст је настао у оквиру пројекта ,,Политички идентитет Србије у регионалном
и глобалном контексту”, бр. 179076, који финансира Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а реализује Факултет политичких наука Универзитета у Београду.
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тичких елита, и то неретко у сврхе дијаметрално супротне
оснивачким циљевима Уније. Емпиријску потврду ове тезе
рад пружа кроз анализу случаја Хрватске, показујући како
хрватске политичке елите успевају да ову политику искористе или као легитимацијску основу или као накнадно оправдање домаћих ревизионистичких тенденција које иду у
правцу релативизације хрватске фашистичке прошлости.
Кључне речи: политика сећања, Европска унија, европеизација, Хрватска, ревизионизам, Други светски рат.
1. УВОД

К

ада су завршни документ конференције ,,Наслеђе злочина
комунистичких режима у 21. веку”, организоване поводом
обележавања Европског дана сећања на жртве свих ауторитарних и
тоталитарних режима 2017. године, потписали представници свега осам држава чланица Европске уније (ЕУ), стигао је још један
сигнал да је жустра дебата око ,,исправне” интерпретације европске историје 20. века далеко од краја. Све чешће, а и све гласније
међусобне оптужбе за историјски ревизионизам које са различитих
идеолошких и географских страна стижу како у европске, тако у
националне институције широм Старог континента, чине да идеја
о изградњи ,,паневропског историјског сећања”1 делује све недостижније. Са друге стране, значајне промене које су у политици
сећања ЕУ током протекле деценије одвиле – а, међу које спада и
обележавање датума потписивања Рибентроп-Молотов споразума
као поменутог Дана сећања на жртве свих ауторитарних и тоталитарних режима – истовремено упозоравају да би и ниподаштавање
напретка у изградњи заједничког историјског сећања било једнако наивно. Сама чињеница да поједине европске институције воде
,,активну кампању памћења”2 и уједињење Европе експлицитно
условљавају ,,достизањем заједничког погледа на историју”3 говори да овај циљ није нестао са агенде европских и националних
предузетника сећања.
Оквир европске политике сећања који је у протеклом периоду
заузимао сам врх те агенде несумњиво представља наслеђе Дру1
2
3

Markus Prutsch, European Historical Memory: Policies, Challenges and Perspectives.
European Parliament, Brussels, 2013, p. 13.
European Parliament, European Conscience and Totalitarianism, Internet, http://
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20090213+0+DOC+XML+V0//EN, 20/09/2018.
European Comission, Europe for Citizens Programme 2014-2020. Programme Guide, Internet
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2018_en.pdf, 20/09/2018.
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гог светског рата, односно наслеђе тоталитарних режима који су
обележили како ратни, тако и послератни период. Улазак источноевропских и централноевропских држава у Унију 2004. године
изазвао је тектонски поремећај у ,,званичном” европском сећању
на 20. век будући да је оно деценијама уназад било обликовано
знатно другачијим искуством старијих, западноевропских чланица. Борећи се за признање и на мнемоничком пољу Уније, источноевропске државе су од самог уласка захтевале да се њихове патње
и жртве под тоталитарним комунистичким режимима укључе у
европско колективно сећање у коме је, све до тада, сећање на Холокауст заузимало централну позицију. Резултат таквог превирања
историјских наратива било је успостављање тзв. политике антитоталитаризма, засноване на повлачењу својеврсног знака једнакости
између нацистичких, фашистичких и комунистичких злочина, али
и интензивирање новог таласа ревизионизма у домаћим аренама
сећања бројних држава чланица.4
Управо веза између ова два нивоа политике сећања представља најшири предмет интересовања овог рада. Наиме, циљ рада је
да истражи како процес настанка, тако и повратни утицај ,,европеизације” колективних сећања држава чланица, те да укаже на инхерентне опасности и парадоксе које тежња ка изградњи заједничке европске историје са собом носи. Фокусом на сећање на Други
светски рат и тоталитаризме који су обележили ратни и послератни
период, рад настоји да покаже да је процес изградње заједничке европске историје неодржив и потенцијално опасан. Деконтекстуализација партикуларних историјских сећања држава чланица, коју
изградња паневропског историјског наратива о Другом светском
рату захтева, ствара вакуум који ревизионистички расположене националне политичке елите (зло)употребљавају како би или вештачки инсистирале на историјским посебностима или тенденциозно
поништавале међусобне историјске разлике – а, све у складу са
тренутним политичким интересима. Најважније од свега, вакуум
који ,,денационализација” колективних сећања на Други светски
рат ствара доводи до тога да европска политика антитоталитаризма
прети да, уместо већем поштовању жртава тоталитаристичких режима, води управо њиховој даљој инструментализацији.
Прво поглавље излаже основне теоријске претпоставке о улози националних и европских политичких елита у управљању ко4

Видети: Annabelle Littoz-Monnet, “The EU Politics of Remembrance: Can Europeans
Remember Together?” West European Politics, 35 (5), 2012, pp. 1182–1202; Laure Neumayer,
“Integrating the Central European Past into a Common Narrative: The Mobilizations Around
the ‘Crimes of Communism’ in the European Parliament”, Journal of Contemporary European
Studies, 23 (3), 2015, pp. 321–29.
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лективним сећањима, док друго поглавље указује на генезу европске политике сећања на Други светски рат. Треће поглавље нуди
емпиријску илустрацију основне тезе овог рада кроз пример постприступног ревизионистичког таласа у Хрватској – чланици која се
може сматрати својеврсним ,,критичним случајем” за испитивање
утицаја најскоријих промена у политици сећања ЕУ.
2. КОЛЕКТИВНО СЕЋАЊЕ, НАЦИОНАЛНИ И
ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ,,ПРЕДУЗЕТНИЦИ СЕЋАЊА”
Колективно сећање, као резервоар ,,светих културних кодова и митова”5 једне заједнице представља централни елемент изградње националних идентитета и модерних националних држава.
Како нуди одговоре на питање ,,ко смо ми?”, колективно сећање
одређује начин на који нека група памти своју прошлост, али и шта
из своје биографије заборавља, те представља извор непресушне
мобилизацијске моћи. Управо због те моћи, ,,моћ над доминацијом
симболима, памћењем и заборављањем”6 по правилу лежи у рукама оних који имају највећу реалну моћ у друштву – у рукама владајућих политичких елита. Као својеврсни предузетници сећања,
политичке елите непрестано настоје да ,,задобију друштвено признање и политички легитимитет за једно [њихово] тумачење или
наратив прошлости, задужен за усмеравање и подстицање активне
и видљиве друштвене и политичке пажње ка њиховом деловању“7.
,,Званичан” историјски наратив у датом тренутку је стога увек
исход политичког надметања међу различитим елитама које теже
да жељену интерпретацију колективног памћења учине што прихваћенијом.8
Како је веза између колективних сећања и изградње националних
идентитета толико снажна, не изненађује чињеница да у политиколошкој литератури о колективним сећањима доминира национални
ниво анализе који историјске наративе објашњава превасходно као
,,изразе борбе око моћи између различитих друштвених и политичких актера који политички легитимитет траже унутар националних
граница.9 Ипак, у току протекле деценије, значајан број студија је
5
6
7
8
9

Nebojša Blanuša, “Trauma and Taboo: Forbidden Political Questions in Croatia”, Politička
misao, 54 (1-2), 2017, стp. 171.
Dejan Jović, “‘Official Memories’ in Post-Authoritarianism: An Analytical Framework.”
Journal of Southern Europe and the Balkans, 6 (2), 2004, p. 98.
Elizabeth Jelin, State Repression and the Labors of Memory, University of Minnesota,
Minneapolis, 2004, стр. 33-34.
Јаn Assman. 1995. “Collective Memory and Cultural Identity”, New Gernman Critique,
1995/65, стр. 125–33.
Видети: Jan-Werner Mueller, Memory and Power in Post-War Europe, op. cit.; Jordi
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упозорио не само на то да су националне политичке елите у својој (ре)
интерпретацији увек приморане да ,,легитимитет за своју интерпретацију прошлости траже и на националном и на транснационалном
нивоу”,10 већ је указао и на то да националне арене више нису једино,
а понекад ни главно место за креирање политика сећања. Говорећи о
својеврсном ,,светском тржишту политике сећања”, ,,глобалним режимима историцитета” и ,,глобализованој култури сећања”11, бројни
аутори настоје да истакну све већу важност међународних форума
за надметање супротстављених наратива о кључним историјским
догађајима. Ипак, премда глобални правно-нормативни оквир успостављен унутар Уједињених нација представља најшире црвене
линије произвољној реинтерпретацији и ревалоризацији националних историјских наратива, далеко најживља ниша глобалне арене
сећања јесте политика сећања унутар ЕУ.12
Наиме, будући да су ,,очеви оснивачи” били приморани да
трагају за легитимацијском основом уређења које се разликовало
од свих постојећих, а које је притом доводило у питање сва уврежена правила међународних односа, потреба за историјским утемељењем се јавила већ на самом почетку европских интеграција.
Како у потрази за таквим утемељењем нису могли да посегну ни за
каквим паневропским оснивачким митом, паневрсопским херојима и антихеројима, званичници ЕУ су настојали да већ од самог почетка интеграционог процеса националним колективним сећањима додају и слој транснационалног европског сећања.13 Уколико
се као критеријум узме број декларација, резолуција и пројеката
усовојен или спроведен од стране Европског парламента и Европ10
11

12

13

Coromines i Guixe, “Introduction”, in Past and Power. Public Policies on Memory. Debates,
from Global to Local (ed. Jordi Coromines i Guixe), Ube, Barcelona, 2016.
Ana Milošević and Heleen Touquet, “Unintended Consequences: The EU Memory
Framework and the Politics of Memory in Serbia and Croatia”, Southeast European and Black
Sea Studies, 09 August 2018, p. 1-19.
Morsch Gunter, ““...A Comprehensive Revaluation of European History? “Developments,
Tendencies and Problems of a Culture of Remembrance in Europe”, in: If Not Now, WheN...?
International Conference. The Future of the Site of the Old Fairground Staro Sajmište in
Belgrade (edited by Maria Glišić, Milan Bogdanović, Wolfgang Klotz, and James May), pp.
118–38.
Видети: Markus Prutsch, European Historical Memory, op.cit.; Annabelle Littoz-Monnet,
“The EU Politics of Remembrance: Can Europeans Remember Together?” op.cit, pp. 1182–
1202; Ana Milošević and Heleen Touquet, “Unintended Consequences: The EU Memory
Framework and the Politics of Memory in Serbia and Croatia”, op. cit., p.1-19; Aline Sierp,
“Drawing Lessons from the Past: Mapping Change in Central and South-Eastern Europe.”
East European Politics and Societies, 30 (1), 2016, pp. 3–9; Laure Neumayer, “Integrating
the Central European Past into a Common Narrative: The Mobilizations Around the ‘Crimes
of Communism’ in the European Parliament”, op.cit, pp. 321–29.
Видети: Oriane Calligaro, “Legitimation Through Remembrance? The Changing Regimes of
Historicity of European Integration”, op.cit., pp. 330–43; Annabelle Littoz-Monnet, “The EU
Politics of Remembrance: Can Europeans Remember Together?”, op.cit., pp. 1182–1202.
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ске комисије – који су већ од 1970-их постали главни протагонисти
изградње заједничког европског сећања14 – чини се да се три оквира сећања издвајају као доминантна.15 Први оквир сећања везан је
за ,,откриће” заједничке европске баштине и усмерен на истицање
важности ,,заједничке културе, као једног од основних елемената
европског идентитета”.16 Као други важан оквир сећања се наметнула сама историја европских интеграција, како кроз оквире Заједница, тако и пре њих.17 Коначно, трећи оквир сећања чини сећање
на европску ратну прошлост, а пре свега на Други светски рат као
својеврстан ,,конститутивни Други” читавог европског пројекта.
Чињеница да ни седам деценија након што је инспирисало идеју о
европском уједињењу сећање на Други светски рат није задобило
своју коначну интерпретацију у наративу о заједничкој европској
историји, већ је дебата о његовој интерпретацији међу државама
чланицама ЕУ можда и живља него икада, говори о важности овог
сећања не само у досадашњем току изградње заједничког европског идентитета већ и упитној будућности колективног историјског
консензуса на коме би такав идентитет наводно требало да почива.
3. ЗАЈЕДНИЧКА ЕВРОПСКА ИСТОРИЈА: ОД
,,ХОЛОКАУСТ СЕЋАЊА“ КА ,,ГУЛАГ СЕЋАЊУ“
Иако је Европска заједница за угаљ и челик настала као превасходно економски пројекат, живописно сећање на два светска
рата и разарајуће сукобе између европских народа је несумњиво
представљало позадину овог пројекта уједињења. Када је и сам
Шуман у свом говору од 9. маја 1950. године описао економску
унију као једини начин за окончање француско-немачког непријатељства, те истакао наде да ће такво уједињење ,,довести до реализације првог конкретног темеља европске федерације која је неопходна за очување мира”18, сећање на европску ратну прошлост je
као својеврсан acquis historique communautaire19 остало уткано у
14 Oriane Calligaro, “Legitimation Through Remembrance? The Changing Regimes of
Historicity of European Integration”, op.cit., p.5.
15 Annabelle Littoz-Monnet, “The EU Politics of Remembrance: Can Europeans Remember
Together?”, op.cit., pp. 1182–1202.
16 The European Council Declaration on European Identity, Copenhagen Summit of 14 and 15
October 1973, Bulletin of the European Communities, no. 1, December 1973, p.118-122.
17 Annabelle Littoz-Monnet, “The EU Politics of Remembrance: Can Europeans Remember
Together?” op.cit., pp. 1182–1202.
18 Robert Schuman, Declaration de Robert Schuman (Paris, 9 Mai 1950), Internet, https://
www.cvce.eu/obj/declaration_de_robert_schuman_paris_9_mai_1950-fr-fa872cf5-67fa4848-ae00-fbc4d4715e96.html., 20/09/2018.
19 Fabrice Larat, “Presenting the Past: Political Narratives on European History and the
Justification of EU Integration” German Law Journal, 6 (1–2), 2005, p. 288.
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оснивачке документе ЕУ, а отуда и у званични наратив о заједничкој европској историји. Другим речима, ратно сећање је од самог
почетка било један од најјачих вектора европског идентитета, а
способност суочавања са сопственим ратним злочинима је, према
речима Тонија Џада, постала ,,улазница у ЕУ“.20
Упркос томе, питање колективног сећања на Други светски
рат није добијало готово никакав институционални израз унутар
оквира ЕУ све до 1990-их. Тек када је крај Хладног рата довео до
својеврсног ,,краја историје”, у већини европских држава су се
интензивирале дебате и око званичног историјског сећања на тоталитарно наслеђе 20. века, а ехо тих дебата се постепено преносио и на ниво ЕУ – а, пре свега у Европски парламент и Европску
комисију.21 Прва најава у преласку са немог на гласно колективно
сећање на Други светски рат одвила се 1995. године, када је Европски парламент 50. годишњицу од краја Другог светског рата
обележио комеморацијом посвећеном бомбардовању Дрездена.22
Када је тадашњи председник Европског парламента, Клаус Хенш,
том приликом истакао да су патње немачких цивила биле сличне
грађанима бомбардованог Ковентрија, Лењинграда или Ротердама,
те инсистирао на томе да је ,,зло зло и да су жртве жртве”,23 чинило
се да ће минимални заједнички именилац настајућег наратива о
Другом светском рату ићи у правцу ,,заједничког и самокритичног сећања на доба злоупотребе људских права у Европи које уједињује бивше жртве, починиоце и посматраче, те даје легитимитет Европској унији”.24 Такав иницијални дискурс инсистирања на
упоредивости злочина и патњи је посматраче настајућег наратива
о Другом светском рату испрва навео да се запитају да ли ће се
Холокауст и нацистички злочини и у ,,званичном” европском колективном сећању задржати свој статус јединственог геноцида у
историји човечанства или ће, пак, и они бити стављени у шири
контекст свих масовних злочина почињених на европском тлу.
Одговор на ово питање је, међутим, стигао врло брзо и дилему
решио у корист опстанка парадигме о Холокаусту као јединстве20 Tony Judt, Postwar. A History of Europe since 1945, Penguin Books, New York, 2005.
21 Anne Waehrens, Shared Memories? Politics and Memory of Holocaust Rememberance in
the European Parliament 1989–2009, Danish Institute of International Studies, Copenhagen,
2001.
22 European Parliament Resolution on a Day to Commemorate the Holocaust,Official Journal of
the European Communities, C166, May 1995.
23 Oriane Calligaro, “Legitimation Through Remembrance? The Changing Regimes of
Historicity of European Integration”, op.cit., p.9.
24 Wulf Kansteiner, “Losing the War, Winning the Memory Battle: The Legacy of Nazism,
World War II, and the Holocaust in the Federal Republic of Germany.” In: The Politics of
Memory in Postwar Europe (edited by Richard Ned Lebow, Wulf Kansteiner and Claudio
Fogu) Duke University, Durham, 2006, pp. 102–46.
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ном злочину. Штавише, од средине 1990-их, ,,дефинисање Холокауста као јединственог по својој монструозности постало једини
прихватљив начин поимања овог догађаја”25, како у дискурсу европских званичника, тако и у европским документима, па је само у
периоду од 1995-2000. године, Европски парламент је усвојио пет
нових резолуција везаних за Холокауст.26 Такви ,,наднационални”
напори Европског парламента у смеру европеизације сећања на Холокауст су 2000. године добили и ,,међувладину” димензију, када је
46 држава у оквиру Међународне алијансе за сећање на Холокауст
усвојило тзв. Стокхолмску декларацију.27 Са друге стране, сви дисонантни гласови, попут тадашњег предлога немачког парламентарца о укључивању места која су се односила на стаљинистичке
злочине или предлога шпанских и португалских парламентараца
о уважавању њихових искустава под Франковим фашистичким
режимом, били су одбацивани. Потврда оваквог правца европске
политике сећања стигла је и 2005. године, када је Европски парламент усвојио Резолуцију о сећању на Холокауст, антисемитизам
и расизам. Међутим, премда најважнија и најсвеобухватнија, ова
Резолуција је уједно била и последња резолуција Парламента о Холокаусту, будући да су се управо почетком 2000-их одвиле промене
које ће довести до прекретнице у европској политици сећања.
Наиме, тектонски потрес доминантног историјског наратива
заснованог на негативном консензусу око Холокауста изазвало је
тзв. Источно проширење 2004. године, будући да је дeсет нових
чланица из Централне и Источне Европе у Унију унело знатно
другачији пртљаг наслеђа Другог светског рата и Хладног рата од
оног који су старе чланице имале.28 Док су претприступном периоду настојале да све европске норме – укључујући и оне везане за
политику сећања – послушно преузимају, ове државе су уласком у
Унију стекле далеко бољу преговарачку моћ и, свесне тога, пожуриле да је искористе тамо где су европске норме биле у колизији
25 Annabelle Littoz-Monnet, “The EU Politics of Remembrance: Can Europeans Remember
Together?” op.cit., p. 1183.
26 Marek Kucia, “The Europeanization of Holocaust Memory and Eastern Europe” East
European Politics and Societies, 30 (1), 2016, pp. 102-103.
27 IHRA, Stockholm Declaration, Internet, https://www.holocaustremembrance.com/stockholmdeclaration, 20/09.2018.
28 Maria Mälksoo, “The Memory Politics of Becoming European: The East European Subalterns
and the Collective Memory of Europe”, European Journal of International Relations, 15
(4), 2009, pp. 653–80; Markus Prutsch, European Historical Memory, op.cit.; Aline Sierp,
“Drawing Lessons from the Past: Mapping Change in Central and South-Eastern Europe”,
op. cit., pp. 3–9; Laure Neumayer, “Integrating the Central European Past into a Common
Narrative: The Mobilizations Around the ‘Crimes of Communism’ in the European
Parliament”, op.cit, pp. 321–29; Georges Mink and Laure Neumayer, History, Memory and
Politics in Central and Eastern Europe: Memory Games, op.cit.
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са једним од централних елемената њихових националних идентитета – наслеђем тоталитаризма. Инсистирајући на уважавању
посебности њиховог искуства под стаљинистичким и другим тоталитарним и ауторитарним комунистичким режимима, ,,нове чланице” су, предвођене балтичким земљама и Пољском, претвориле
европске институције у полигоне за надметање старог наратива са
све гласнијим новим наративом према коме је крај Другог светског
рата био само почетак нове окупације, живота под диктаторским
режимима и изложености масовном кршењу људских права. Први
доказ да се промена односа снага у европској арени сећања одвила
у корист ,,Гулаг сећања”, стигла је приликом обележавања 60. годишњице краја Другог светског рата, када је Европски парламент
усвојио резолуцију којом су ,,размере патњи, неправде и дугорочне
друштвене, политичке и економске деградације које су претрпеле
заробљене нације са источне стране онога што је постало Гвоздена
завеса”29 по први пут ушле на агенду политике сећања ЕУ, док су
жртве Холокауста по први пут подведене под ,,све жртве нацистичке тираније”. Другим речима, чинило се да је већ 2005. године
вишедеценијска тежња ка изградњи заједничке европске историје
налазила пред пресудним изазовом који је могао да води или парадигматској промени зарад боље интеграције нових чланица у колективно европско памћење и европски идентитет, или одустајању
од идеје ,,паневропског историјског наратива”.
Свака наредна година је доносила нове доказе да је ,,политика антитоталитаризма” ипак однела превагу будући да је уследила
њена убрзана институционализација. Европски парламент је 2008.
године успоставио Европски дан сећања на жртве свих ауторитарних и тоталитарних режима,30 а потом 2009. године усвојио и резолуцију ,,о европској свесности и тоталитаризму”31. Премда ова
резолуција заиста настоји да пажљиво нијансира разлику између
различитих комунистичких режима, те знак једнакости ставља
само између нацизма и стаљинизма, и премда упозорава против
,,политичке инструментализације историје”, она врло убедљиво
илуструје дискурзивни преокрет у интерпретацији комунизма ка
оној заснованој на истицању његове злочиначке природе и структуралне сличности са нацизмом. Како је овакав преокрет само де29 Annabelle Littoz-Monnet, “The EU Politics of Remembrance: Can Europeans Remember
Together?” op.cit., p. 1190.
30 European Parliament, Declaration of the European Parliament on the Proclamation of 23
August as European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism, Internet,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20080439+0+DOC+XML+V0//EN, 20/09/2018.
31 European Parliament,European Conscience and Totalitarianism, op. cit.
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сет година раније било незамислив, ова резолуција је показала да
политика сећања унутар Уније заиста представља ,,ехо” националних колективних сећања оних најгласнијих, односно најбројнијих,
чланица у датом тренутку. Коначно, инсистирањем на томе да је
процес изградње европског идентитета условљен ,,достизањем
заједничког погледа на историју, признавањем комунизма, нацизма
и фашизма као колективног наслеђа и вођењем искрене и темељне
дебате о свим тоталитарним злочинима прошлога века”32 ова Резолуција је врло експлицитно потврдила и одлуку европских елита
да се истраје у намери изградње заједничке европске историје, макар и по цену њене свеобухватне реевалуације.
4. ОПАСНА ПРОМЕНА ПАРАДИГМЕ? НАЈМЛАЂА
ЧЛАНИЦА КАО ЛАКМУС ПАПИР НОВЕ ПОЛИТИКЕ
СЕЋАЊА У ЕУ
Премда се овако формулисаној политици антитоталитаризма
упућују бројне критике, чини се да је и академски и друштвено
најоправданија – а тренутно и најгласнија – она која упозорава да
овакво европско историјско сећање отвара широк ,,прозор могућности” за ревизионистичке тенденције које воде релативизацији
превасходно фашистичких идеја и злочина. Дискутабилна деконтекстуализација злочина коју оваква антитоталитарна политика ЕУ
врши, наиме, ствара вакуум који се врло лако може злоупотребити за политички мотивисано фалсификовање историје и ,,брисање
јасних историјских узрочности и неоспорних одговорности”.33 Да
би постала универзална – односно да би уопште била усвојена –
норма антитоталитаризма је морала да буде ,,денационализована”
и очишћена од партикуларних историјских контекста сваке од држава чланица. Са друге стране, да би била примењена, она мора
се да у свакој појединачној земљи реконтекстуализује, а управо тај
вакуум отвара простор за злоупотребу од стране ревизионистички,
па и фашистички расположених група. Другим речима, тамо где је
тло за тенденциозни ревизионизам плодно, простор за учитавање
контекста оставља могућност политичким елитама да политику
антитоталитаризма прилагоде ономе што се тражи на домаћем ,,тр32 Ibid.
33 Todor Kuljić, “Smrt Kod Levice i Desnice: Prilog Kritici Antitotalitarne Tanatologije”,
Filozofija i Društvo, 4, 2011, pp. 111–26; Jordi Coromines i Guixe, “Introduction”, op. cit; Ana
Milošević and Heleen Touquet, “Unintended Consequences: The EU Memory Framework
and the Politics of Memory in Serbia and Croatia”, op. cit., p.1-19; Morsch Gunter, ““...A
Comprehensive Revaluation of European History? “Developments, Tendencies and Problems
of a Culture of Remembrance in Europe”, op. cit, pp. 118–38.
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жишту сећања”, а што несумњиво може да буде у сукобу са самом
суштином те политике – начелима поштовања људског достојанства и људских права, слободе, демократије, једнакости и владавине права.
Ипак, док се чврста временска и просторна корелацију између
изједначавања фашизма и тоталитаризма на нивоу ЕУ и растуће
и све слободније реинтерпретације овог знака једнакости у појединим државама Источне и Централне Европе може тумачити из
смера ,,одоздо-надоле” – будући да су управо ове државе иницирале обликовање европске политике антитоталитаризма – најбољи
тест повратног утицаја ове политике је стигао са уласком најмлађе
државе чланице. Наиме, уколико се узме у обзир да је Хрватска
једина чланица која је европску политику антитоталитаризма преузела у њеном коначном облику, као и да је њено наслеђе аутохтоног фашистичког режима из Другог светског рата итекако плодно
тле за потенцијалну манифестацију негативних екстерналија овако формулисаног европског колективног памћења, чини се да домаћа арена историјских сећања у Хрватској може послужити као
најбољи лакмус папир утицаја најскоријих промена у наративу о
,,заједничкој европској историји”, а и напора да се један такав наратив уопште и успостави.
Недуго по стицању чланства лета 2013. године, Хрватска је постала припадник оног дела ,,европске породице” који све гласније
заговара ,,свеобухватну реевалуацију европске историје”34 кроз инсистирање на размерама злочина комунистичких режима. Изједначавајући комунизам који је постојао у Хрватској и Југославији са
стаљинизмом и најгорим аспектима комунистичких режима који
су постојали у Источном блоку, хрватске елите од самог уласка у
Унију покушавају да апстрактну европску норму антитоталитаризма примене на свом конкретном историјском искуству. Наиме, оно
чему „предузетници сећања“ у Хрватској суштински теже јесте да
хрватско искуство током Другог светског рата реинтерпретирају
као борбу између два тоталитарна зла – комуниста (партизана) и
фашиста (усташа), те да на тај начин изједначе природу и размере
њихових злочина.
Већ марта 2014. године, хрватски представници у једном од
централних форума за изградњу заједничког европског сећања,
Европском парламенту, бурно су реаговали на изјаве тадашњег
председника Мартина Шулца, који је на отварању изложбе поводом хрватског уласка у ЕУ истакао јединствени положај Хрватске
и Југославије у комунистичком табору, те похвалио компаративно
34 European Parliament,European Conscience and Totalitarianism, op. cit.
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виши ниво слободе који је постојао у југословенској сфери уметности у односу на државе Источног блока. Хрватски посланици
нису желели да дозволе било какву, макар и минималну дистинкцију њиховог искуства у односу на остатак блока, те су оштро осудили Шулцову похвалу „те тоталитарне државе“.35 Недуго затим
је и Дубравка Шуица, посланица ХДЗ-а у Европском парламенту,
у свом говору поводом пада Берлинског зида на врло експлицитан
начин поистоветила хрватску судбину у Југославији са наслеђем
„тоталитарних система“ у Источном блоку.36
Овакав тренд се убрзо пренео и на извршну власт. Још током
кампање за председничке изборе 2014. године, будућа председница Колинда Грабар-Китаровић је упорно осуђивала „сваки тоталитарни режим”,37 и наглашавала да су за њу комунистичко и
фашистичко наслеђе Хрватске једнако трагични. Поред тога, користила је и сваку прилику да истакне да се Хрватска налазила ,,са
погрешне стране Гвоздене завесе”38, поистовећујући хрватско и
југословенско искуство живота у ауторитарном и недемократском
комунистичком систему са далеко опресивнијим комунистичким
режимима, попут оних у којима су владали Стаљин или Чаушеску.
На овај начин, председница је упорно сврставала Хрватске у групу
„страдалих“ од стране тоталитарних комунистичких режима, које
је европска политика антитоталитаризма све више изједначила са
фашизмом.
Највидљивији потез изједначавања онога што председница
перципира као „жртве два тоталитаризма“ било је њено изједначавање приступа у меморијализацији жртава Јасеновачког логора и
Блајбурга. Са једне стране, она је 2015. године прекинула деценијама дугу праксу учешћа хрватског председника у званичној комеморацији поводом годишњице пробоја логораша из Јасеновца тако
што је јасеновачки споменик обишла дан раније, и то без икакве
35 Hrsvijet, HDZ-Ovi Eurozastupnici Reagirali Na Stavove Martina Schulza: Ignorirate
Hrvatsku i Pišete Hvalospjeve o Bivšoj Jugoslaviji, Internet, http://www.hrsvijet.net/
index.php/vijesti/137-arhiva-stari-hrsvijet-net-1/31716-hdz-ovi-eurozastupnici-reagiralina-stavove-martina-schulza-ignorirate-hrvatsku-i-piete-hvalospjeve-o-bivoj-jugoslaviji,
20/09/2018.
36 Ana Milošević, “Back to the future, forward to the past: Croatian politics of memory in the
European Parliament”, Nationalities Papers, DOI: 10.1080/00905992.2017.1289368, 2017, p.
12.
37 N1, Za hrvatsku predsednicu komunizam i nacizam su isto, Internet, http://rs.n1info.com/
a87178/Svet/Region/Zlocini-komunizma-i-fasizma.html, 20/09/2018; N1, Grabar Kitarović:
Manipuliše se brojem zrtava Jasenovca, Internet, http://rs.n1info.com/a406855/Svet/Region/
Kolinda-Grabar-Kitarovic-u-Jasenovcu.html., 20/09/2018.
38 Vesti, Opet se blamira: Kolinda ne zna istoriju, ali zna da pripoveda, Internet,https://
www.vesti.rs/Vesti/Opet-se-blamira-Kolinda-ne-zna-istoriju-al-voli-da-pripoveda.html,
20/09/2018.
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пратње. За разлику од својих претходника Јосиповића и Месића,
који су Јасеновац посећивали са делегацијама високих државних
званичника и тим приликама јавно осуђивали усташке злочине,
новоизабрана председница се немо уписала у књигу жалости, те
послала поруку далеко слабијег интензитета. Са друге стране, меморијализација страдања у Блајбургу подигнута је на далеко виши
ниво од дотадашњег јер је председница само недељу дана од јасеновачке комеморације посетила овај локалитет и тиме постала
не само први хрватски шеф државе који је то учинио, већ и први
представник хрватске извршне власти, будући да су до тада цвеће
на спомен плочу погинулима у Блајбуршком пољу полагали само
поједини представници Сабора.
Овакав наратив хрватских политичара којим се хрватско историјско искуство поистовећује са апстрактнијим искуством других
„страдалих“ од комунизма не утиче само на то шта ће европска
историја о Хрватској памтити, већ и шта ће о њој заборављати.
Ревизионистички расположени „предузетници сећања“ у Хрватској би несумњиво желели да из ,,заједничког европског сећања“
уклоне, или барем прикрију, улогу НДХ у Другом светском рату,
као и чињеницу да је усташки режим био један од ретких колаборационистичких режима који су масовне и системске злочине
на својој територији чинили и без наредбе Вермахта. Потенцијал
који је деконтекстуализована формула европске политике антитоталитаризма у ове сврхе понудила је стога брзо препознат од стране хрватских политичара. Не само што усташки злочини дискурзивно падају у други план у односу на комунистичке злочине, већ
власти неретко пружају и институционалну подршку различитим
ревизионистичким пројектима – од јавне промоције филма Јакова
Седлара „Јасеновац – истина“ који Јасеновац представља као радни логор и место разоноде39, преко финансирања ревизионистичког Друштва за истраживање трострукога логора Јасеновац40, до
суфинансирања часописа „Хрватски домобран“ у коме се неретко
велича усташтво и НДХ41.
Коначно, вероватно најбољи пример употребе деконтекстуализоване европске политике антитоталитаризма у сврху истицања
комунистичких злочина, а са циљем релативизације сећања на
фашистичко наслеђе, јесте извештај новоуспостављеног влади39 Večernji, Hasanbegović: Ovakvi filmovi su korisni jer govore o brojnim tabu temama, Internet,
https://www.vecernji.hr/vijesti/premijera-filma-jakova-sedlara-jasenovac-istina-1073702,
20/09.2018.
40 Novosti, Država financira negatore ustaških genocida, Internet, https://www.portalnovosti.
com/drzava-financira-negatore-ustaskih-genocida, 20/09/2018.
41 Novosti, Ministarstvo plaća ustašku propaganda, Internet, https://www.portalnovosti.com/
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ног Вијећа за суочавање са последицама недемократских режима.
Први извештај42 већ на самом почетку наговештава да ће ,,покушати да изједначи искуство фашиста и антифашиста према формули става «противник сваког тоталитаризма»”,43 док се највећи
део овогдокумента управо и своди на доказивање тоталитарног
карактера комунистичког режима у Југославији, па посредно и у
Хрватској. Извештај потом експлицитно негира и антифашистички карактер југословенског комунистичког покрета, па његову
борбу против окупатора приказује као пуку маску за обрачун са
унутрашњим непријатељем. У складу са већ добро познатом формулом занемаривања партикуларности ради уклапања у ширу европску идентитетску норму, истиче се и како се ситуација након
Другог светског рата у Хрватској није разликовала од оне у осталим земљама Источног блока будући да у погледу размера кршења
људских права југословенски комунистички режим ,,није заостајао
за оним совјетским”. Штавише, подвођење хрватског искуства током и након Другог светског рата под општи европски образац
представља лајтмотив читавог текста, па Извештај неколико пута
подсећа да у Хрватској, ,,као и у читавом свијету”, постоји дубок
јаз између ,,добро познатих фашистичких злочина који су и јавно
осуђени” и ,,дуго прикриваних и мање истражених комунистичких
злочина”.
Иако се позивима за истраживање комунистичких злочина
уопштено не може ништа замерити, контекстовог Извештаја указује
да њихов циљ није само суочавање са комунистичком прошлошћу,
већ и ревизија и релативизација усташке злочиначке прошлости –
која према новом наративу није ништа више него „једнако лоша
као и комунистичка“. Фактички, Извештај одражава тенденцију
релативизације злочина почињених од стране усташа помоћу формуле њиховог изједначавања са комунистичким злочинима, иако
се то на неколико места у самом Извештају званично негира. Но,
можда и најубедљивију потврду злоупотребе ове формуле пружају
препоруке које Вијеће даје у вези са коришћењем „симбола тоталитарних режима“ будући да се по први пут успоставља одређена симетрија између јавне употребе усташких и комунистичких
najnovije-novosti-od-petka-na-kioscima-u-boj-u-boj-za-narod-svoj, 20/09/2018.
42 Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima, Dokument dijaloga:
Temeljna polazišta i preporuke o posebnom normativnom uređenju simbola, znakovlja i
drugih obilježja totalitarnih režima i pokreta, Internet, https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/
Vijesti/2018/02%20velja%C4%8Da/28%20velja%C4%8De/Dokument%20dijaloga.pdf,
20/09/2018.
43 Eric Gordy, Making an Expert Muddle out of Croatia’s Undemocratic Past, Internet, http://
www.balkaninsight.com/en/article/making-an-expert-muddle-out-of-croatia-s-undemocraticpast-03-01-2018, 20/09/2018.
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симбола у Хрватској. Извештај најпре разматра вишезначност комунистичких обележја, попут црвене петокраке и слогана ,,смрт
фашизму – слобода народу”, те закључује да није могуће пронаћи
нормативно задовољавајући начин на који би се могла раздвојити њихова симболизација партизанског антифашистичког покрета
отпора у свету, са једне стране, од симболизације ,,југословенског
тоталитарног комунистичког режима”, са друге стране, те сходно
томе закључује да би њихова изричита забрана била нецелисходна.
Међутим, новина коју Вијеће уводи јесте преношење овог модела
регулисања и на усташке симболе будући да Вијеће даље предлаже да се изричита забрана јавне употребе неуставног поздрава ,,за
дом спремни” из истих разлога ублажи. Наиме, Вијеће констатује
да хрватски ,,зиг хајл” такође има двојну природу – једну везану
за наслеђе усташког покрета и другу везану за „Домовински рат“.
Док је употреба у првом контексту недозвољена и противуставна,
употреба у другом контексту, односно у контексту одавања почасти
хрватским борцима који су овај слоган употребљавали током 1990их би, према мишљењу Вијећа, требало да буде дозвољена упркос
томе што Извештај признаје да су и ови борци противуставно употребљавали овај слоган. Међутим, како је веома тешко разликовати
и доказати ове две мотивације оваква препорука Вијећа фактички
значи и укупну рехабилитацију овог усташког слогана, те његову
легализацију ,,на мала врата”.
Наводећи сва документа из нормативно-политичког оквира
политике сећања ЕУ, овај Извештај јасно покушава да тежње хрватског друштва за ,,ревизијом ревизије” представи као универзално европске, те да нагласи везу између домаћих ревизионистичких
тенденција са актуелним трендовима у европској и глобалној арени сећања. Управо је за те сврхе европска политика антитоталитаризма и погодна, будући да њена апстрактна форма националним
политичким елитама допушта да у њу упишу пожељан садржај, ма
колико тај садржај био непожељан са аспекта европских вредности
и норми. Другим речима, постојећи паневропски историјски наратив омогућава да се европеизација и фашизација друштва одвијају
паралелно, па и уз међусобну потпору.
5. ЗАКЉУЧАК
Иако су својом борбом за постприступно доказивање у европској арени сећања нове државе чланице изазвале промену парадигме у европском колективном памћењу, оне заправо нису из темеља
пољуљале европску политику сећања будући су по аутоматизму
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усвојиле претпоставку да је универзално европско сећање уопште
могуће. Другим речима, као што је универзалност парадигме о
посебности Холокауста одражавала ехо компромиса националних
колективних сећања западноевропских држава које су до 2004. године биле доминантне у ЕУ, тако и актуелна парадигма антитоталитаризма не представља ништа друго до нови, и то превасходно
политички компромис међу колективним сећањима чланица са обе
стране некадашње Гвоздене завесе. Ипак, оно што и старе и нове
чланице још увек прећуткују јесте чињеница да тај компромис
може бити и помало ,,труо” – баш као што поменути критичари актуелне европске политике антитоталитаризма указују, а анализирани пример Хрватске потврђује. Стога је важно отићи корак уназад,
те се запитати да ли је изградња ,,заједничке европске историје”
уопште одржива, а потом и корисна?
Одговор на први део питања је, на основу свега наведеног, да је
уједињено колективно сећање чланица ЕУ тешко оствариво. Штавише, чини се да инсистирање на уједињеном наративу може да
подрије и разлог због ког се оно уопште и гради – остваривање сна
о уједињеној Европи будући да су напори ка стварању заједничког
европског наратива открили и тачке раздора које су деценијама гуране под тепих. Но, поред тога што је тешко оствариво, чини се да
заједничко европско колективно сећање није ни нужно добро. Начин на који су хрватске политичке елите преузеле актуелни антитоталитарни метанаратив, те у његову међународно признату форму самовољно уписале суштину, најбољи је пример негативних
екстерналија овакве европске политике сећања. Поистовећујући
своје искуство комунизма са искуствима држава које су искусиле најбруталније комунистичке режиме, хрватске политичке елите
успевају да европску политику антитоталитаризма искористе или
као легитимацијску основу или као накнадно оправдање домаћих
ревизионистичких тенденција које иду у правцу релативизације,
а повремено и глорификације сопствене фашистичке прошлости.
Стога, оваква каква је – а, таква је каква једино може да буде
уколико се у обзир узме актуелни (а, и потенцијално проширени)
састав Уније, те начин на који се политика сећања креира –европска политика сећања пати од знатних инхерентних слабости. Иако
овај рад не претендује да понуди решење овог проблема, његови
налази указују на то да би било боље одустати од вештачког инсистирања на универзалним, а празним формама европског колективног сећања, а више пажње посветити стварању услова у којима
би суштински различити историјски наративи могли да коегзистирају, па и конкуришу један другом, али на начин који уистину
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води већем уважавању досадашњих и спречавању нових жртава
тоталитарних идеологија и режима.
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Tijana Rečević
“EUROPEANIZATION” OF COLLECTIVE MEMORIES:
MEMORIES OF THE SECOND WORLD WAR IN THE
ENLARGED EUROPEAN UNION
Resu me
While the construction of collective memories is usually
considered to take place within the state borders, the most
dynamic repackaging of historical narratives in the past
decade did not take place at the national, but at the level of the
European Union (EU). The EU accession of the Central and
Eastern European countries in 2004 caused tectonic disorder
in the “official” European memory of the 20th century, which
had been for decades shaped by the significantly different
experience of the older, Western European Member States. The
outcome of sucha battle between different historical narratives
– the first centered around the “Holocaust Memory” and the
latter around the “Gulag Memory” – was the establishment and
institutionalization of the so-called politics of anti-totalitarianism,
based on a certainequalization of the crimes committed by Nazi,
Fascist and Communist regimes. Precisely the linkage between
the national and European levels of memory politics represents
the broadest subject of this paper since the aim of the paper is to
explore both the process of creation and the return impact of the
“Europeanization” of the Member States’ collective memories.
By focusing on the memory of World War II and the types of
totalitarianism which marked the war and post-war period,
this paper aims to show that the process of building a common
European history suffers from numerous inherent paradoxes,
which is why it is both unsustainable and potentially dangerous.
The decontextualization of the particular historical memories of
the Member States – implicit in the process of the construction
of the pan-European historical narrative of the Second World
War – creates a vacuum that the revisionist national political
elites can misuse to either artificially insist or nullify important
historical differences – all in accordance with their political
interests, often diametrically opposed to the very founding goals,
values and norms of the EU. The empirical confirmation of this
thesis is provided through the analysis of the case of Croatia,
which demonstrates the way in which the Croatian political elites
manage to use this European memory framework as a legitimate
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basis for the rising domestic revisionist tendencies towards the
relativisation of the Croatian fascist past. By abusing the vague
form of the European politics of anti-totalitarianism, the Croatian
political elites tend to equate their experience of communism with
the experiences of the states which suffered under the most brutal
communist regimes, all with the aim of relativising the nature and
scale of the crimes committed by the Ustasha regime of the Nazipuppet Independent Sate of Croatia. In other words, the existing
pan-European historical narrative allows the “Europeanization”
and “fascisation” of society to take place in parallel, even in a
mutually-supportive manner. Therefore, the general conclusion
of this paper is that the pan-European metanarrative on the
common totalitarian heritage is neither sustainable nor desirable,
since the way in which it is being formulated and implemented
causes some negative consequences, often undermining the basic
European values and norms. While this paper does not aim to
offer a solution to such a problem, its findings indeed suggest
that it would be better for the European and national memory
entrepreneurs to stop with artificial insisting on universal and
vague forms of the European collective memory, and pay more
attention to creating conditions in which fundamentally different
historical narratives could coexist and even compete with each
other in a way which would truly lead to greater respect for the
past victims of all totalitarian ideologies and regimes, as well as
towards better prevention of new ones.
Keywords: politics of memory, European Union, Europesation,
Croatia, revisionism, World War II.

Овај рад је примљен 12. октобра 2018. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 21. новембра 2018. године.
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РЕВИЗИЈА ДИХОТОМИЈЕ ЕТНИЧКОГ И
ГРАЂАНСКОГ НАЦИОНАЛИЗМА: ПРИМЕР
ДЕМОГРАФСКЕ И МИГРАНТСКЕ КРИЗЕ У
НЕМАЧКОЈ
Саже т ак
Дихотомија „лошег“ етничког и „доброг“ грађанског национализма прихватана је након Другог светског рата као законитост у литератури о нацији и национализму. Крајем 20.
века, она је у академском свету готово у целости напуштена. У овом раду ипак не негирамо у потпуности корисност
дихотомије. Међутим, не прихватамо географску и нормативну нужност која нам се нуди ранијим пуким свођењима
национализама целих држава и региона на „добре“ и „лоше“,
грађанске и етничке. Кроз ревидирану дихотомију, тврдимо
да је нација знатно флуиднија културна и политичка категорија која у себи константно носи потенцијал етничког и
грађанског обележја. Истовремено, тврдимо да покушај
спровођења идеје о искључиво политичкој нацији нужно
води одговору њеног „културног“ дела. Овај процес описујемо кроз анализу дискурса политичке и економске елите у Немачкој, као и анализу нове констелације политичких снага у
тој држави, за коју тврдимо да је индукована демографском
и мигрантском кризом које су погодиле Европу у првим деценијама 21. века.
Кључне речи: нацијe, национализам, етничко, грађанско,
мигрантска криза, демографска криза, Немачка.

*

Овај текст је настао у оквиру пројекта 179076 Министарства просвете, науке и
технолошког развоја.
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УВОД
„Лош“, „нецивилизован“, „примитиван“, „источњачки“. Ово
су описи, или имплицитни налази великих европских и америчких
медија о национализмима који „бујају“ на истоку Старог континента услед велике мигрантске кризе која је кулминирала 2015. године. Такве дијагнозе подударале су се са старим, модернизацијским
сагледавањем „Истока“ као недовољно компетентног да превазиђе
сопствене трибалистичке нагоне и коначно из етничке, органске
заједнице, ступи у механичко, грађанско и цивилизовано друштво.
Виђење источног или етничког национализма као „лошег“ и западног или грађанског као „доброг“, доживело је кулминацију у другој
половини двадесетог века у делима о нацији и национализму.1
Да зацементираност карактера одређене нације може бити погрешан приступ овом феномену, могло се увидети и чињеницом
да је Западна Немачка након Другог светског рата „ишчупана“ из
канџи источности, те је сврставана под Запад.2 Временом је дихотомија грађанског и етничког национализма наилазила на све
већу критику теорије па је одбацивана као крајње проблематична
нормативна и аналитичка појава.3 У овом тексту ипак не негирамо
у потпуности корисност дихотомије, како је то неретко рађено последњих деценија.
Први део рада залази у кратак историјат дихотомије. Састоји
се и од налаза о њеној потенцијалној употреби. Други део описује
демографију као узрок покретања политичких несугласица у Немачкој. Трећи део рада анализира формирање дискурса на немачкој
политичкој сцени у односу на демографску и мигрантску кризу и
описује индикаторе за тврдњу о померању немачке политике удесно. У четвртом делу се наводе евентуални доприноси претходних
налаза литератури о нацији и национализму и корисности дихотомије за будућа истраживања.
1. РАЗВОЈ ДИХОТОМИЈЕ И ЊЕНА ПРИМЕЊИВОСТ
Ернест Ренан (Ernest Renan) је утемељио виђење да постоји
разлика у формирању нације на западу и истоку Европе. Тако
1
2
3

Видети: Hans Kohn, The idea of nationalism: A study in its origins and background,
Macmillan, New York, 1944.
Milan Subotić, Na drugi pogled – prilog studijama nacionalizma, Institut za društvenu teoriju
i filozofiju, Filip Višnjić Beograd, 2007, str. 110.
Rogers Brubaker, “Myths and Misconceptions in the Study of Nationalism“. In Hall, J. (Ed.),
The State of the Nation. Ernest Gellner and the Theory of Nationalism, Cambridge, 1998, pp.
272-306.
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Французи формирају грађанску и политичку нацију без етничке
сегрегације будући да сви на територији те државе бивају Французи, док се религијским сегрегацијама у Турској или расним поделама на Словене и Германе у Бохемији формирају суштински другачије, етничке нације.4 Други светски рат са својим идејама о расној
супериорности, учинио је да подела нација на тлу Европе добије и
коначну потврду о прљавој, лошој, примитивној, ексклузивистичкој, нетолерантној и ауторитарној „источности“ наспрам чистог,
доброг, инклузивног и толерантног „западњаштва“. Дихотомију о
добром грађанском и лошем етничком национализму, промовисао
је Ханс Кон (Hans Kohn) још током трајања Другог светског рата,
1944. године.5 У каснијим делима образлагао је морал на основу
којег је утемељио поделу. Критеријум јесте поштовање и остварење индивидуалне слободе и људских права. Иако ни грађанска
нација није остварење политичке универзалности и гарант права
која човек заслужује због своје инхерентне партикуларности, Кон
је у њој увидео најбоље могуће средство за такве циљеве.6
Јован Пламенац (John Plamenatz) даље је разрадио модел који
је у литератури већ увелико попримио назив „Конова дихотомија“.
По његовом мишљењу, „Источни“ национализам обухвата Словене, Азију и Африку, те одбија да га назове само европским. Овај
„лош“ национализам креира се на основу идеје о хердеровској нацији у Немачкој. Он је нужно учаурен у своју језичку, расну или
другу културну јединицу, компетитиван и у својој имитативности
заувек амбивалентан. Исфрустриран због вечите тежње да се достигне идеал западне нације настале на русоовским коренима, али и
принуђен да ради сопственог очувања оснажује осећање културне
супериорности.7 Немци и Италијани су, према мишљењу Пламенца, због своје раније културне, привредне и проналазачке изузетности, која је била у рангу са Западом у ужем смислу, успели након
Другог светског рата да се прикључе „бољој“ верзији нације. Словени немају тај потенцијал, управо због неаутентичности сопственог културног и економског развоја.8
Поделу коју је понудио Пламенац прихватили су касније можда и највећи теоретичари нације и национализма, Ернест Гелнер
4

5
6
7
8

Ernest Renan, “What is a Nation?”, text of a conference delivered at the Sorbonne on
March 11th, 1882, in Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation?, Paris, Presses-Pocket, 1992.
(translated by Ethan Rundell), http://ucparis.fr/files/9313/6549/9943/What_is_a_Nation.pdf,
12/07/2017
Hans Kohn, The idea of nationalism, исто.
Milan Subotić, Na drugi pogled – prilog studijama nacionalizma, исто, стр.101.
John, Plamenatz, “Two types of Nationalism“, in: Nationalism. The Nature and Evolution of
an Idea,E. Kamenka, (ed.), Edward Arnold, London, 1973, pp. 22-36, pp. 27-33.
Исто, стр. 34.
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(Ernest Gellner) и Ентони Смит (Anthony Smith). Оба аутора су, као
и Пламенац, били спремни да се упусте у нијансе и дозволе ограничене промене и прелазе из једног модела нације у други. Ипак,
одржавали су живом идеју о аналитичкој и нормативној корисности дихотомије.9 Уколико се, по Пламенчевим речима, раније није
толико обраћала пажња на ову поделу, током осамдесетих година двадесетог века она је била доминантна, а Вил Кимлика (Will
Kymlicka) уочава да и током деведесетих година није изгубила на
значају.10
Прва критика теоријске поделе национализама на „грађански“
и „етнички“ коју и ми прихватамо“, негира коначно дефинисање
нације унутар једног или другог оквира. Тако Милан Суботић уочава да су Кон или Пламенац вероватно били у праву када су есенцијализовали национализме свог доба, али то није доказ да су
западни национализми увек били либерални нити да су источни
увек били угњетавачки.11 У одређеном историјском тренутку немачки национализам такође бива доведен до екстрема етно-националног тоталитаризма као што му се оставља простор да пређе у
супротни „табор“, што је он и чинио. Брубејкер наводи примере
нормативне амбивалентности грађанског и етничког национализма, где се етнички нпр. може сматрати добрим, ослободилачким,
оног момента када пружа отпор ширем, насилно асимилационом
грађанском национализму, као што је то био случај у државама
Балтика током распада Совјетског Савеза.12 Стога, одбијамо универзалну поједностављеност национализама на добар етнички и
лош грађански. У зависности од контекста, грађански може бити
лош, као што етнички може бити добар и обрнуто. Не прихватамо
идеју да се нације и национализми као феномени могу објаснити јединственом „еуклидском“ теоријом, већ је неопходно генезу
сваког случаја истражити засебно, те на основу тога формирати и
етичко становиште.13
Друга линије критике даје убедљив аргумент који је и сам Пламенац изложио. Нације нису чисто етничке нити чисто грађанске,
9
10
11
12

13

Ernest Gellner, Nations and Nationalism, 2nd edition, Cornell University Press, Ithaca-New
York, 2008, као и Anthony D. Smith, The Ethnic Origins of Nations, Basil Blackwell, Oxford
UK – Cambridge USA, 2002.
Will Kymlicka, „Misunderstanding Nationalism“, in Ronald Beiner (ed), Theorizing
Nationalism, State University of New York Press, Albany, 1999, pp. 131-40, p. 132.
Milan Subotić, Na drugi pogled – prilog studijama nacionalizma, исто, стр. 133.
Rogers Brubaker, „The Manychean Myth: Rethinking the Distinction Between ’Civic’ and
’Ethnic’ Nationalism“, in Hanspeter Kriesl, Klaus Armingeon, Hannes Slegrist and Andreas
Wimmer (Eds), Nation and National Identity: The European Experience in Perspective,
Verlag Ruegger, Chur, Zurich, 1999, pp. 55-73, pp. 59-63.
Anthony Smith, “Memory and modernity: reflections on Ernest Gellner’s theory of
nationalism”, in Nations and Nationalism Vol. 2 (3), ASEN, 1996, pp. 371-388, p. 386.
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већ су далеко сложенији феномени. Брубејкер је констатовао да не
могу цели народи бити грађански и етнички, или добри и лоши.14
Шулман (Shulman) је емпиријски утврдио да по неким мерилима,
земље источне и централне Европе јесу више грађанске а мање етничке од земаља запада континента.15 Сумирајући историју идеје
о дихотомији, Рошвалд (Roshwald) закључује да су с једне стране
грађански национализми или засновани или готово у обавези да
прихвате једну верзију етнокултурног идентитета, исто као што
готово сви етнички идентитети теже некој врсти државности или
у најмању руку политичкој аутономији.16 С тим у виду, етничко и
грађанско посматрамо као потенцијал који може бити развијен у
свакој политичкој заједници, како у Француској или Немачкој, тако
и на Балкану.
Трећа врста критике је поново на трагу Брубејкера који налази да дихотомија поред нормативног има и аналитички проблем.
Овај аутор тврди да је тешко наћи дефиницију шта заправо јесте
етнички национализам. Да ли је то онај који је заснован на једној
врсти продужетка биолошких веза или онај који се заснива на некаквој култури? Исто тако, грађански национализам може имати
верзију која се заснива на култури или „акултурну“ појавност. У
том случају, тврди Брубејкер, грађански национализам не би ни постојао, будући да би сви били дефинисани или као етнички или као
културни.17 У овом раду тврдимо да не постоји акултурна нација,
те самим тим не постоји ни акултурна грађанска нација. Свака нација, макар и грађанска, почива на одређеном систему вредности
за који је неопходно образовање које се стиче социјализацијом у
одређеној културној мрежи. С друге стране, док је нација нужно
културна, национализам не мора бити. Мотиви делања елита могу
бити различите природе, па тако и чисто управљачки, политички.
Међутим, наша тврдња је да игнорисање културног аспекта нације
при спровођењу политичког национализма доводи до активирања
етничког или грађанског национализма као механизма одбране,
што касније описујемо на примеру Немачке.
Аргументација о нужности културе у етничкој, али и у грађанској нацији, наизглед подупире Брубејкеров став о аналитичком
проблему са којим се можемо суочити при разликовања етничког
14 Исто, стр. 58-59.
15 Stephen Shulman, „Challenging the Civic/Ethnic and West/East Dichotomies in the Study of
Nationalism“, in Comparative Political Studies 35 (2), 2002, pp. 554-585, p. 554.
16 Aviel Roshwald, „Civic and Ethnic Nationalism“, in John Stone, Rutledge M. Dennis, Polly
S, Rizova, Anthony D. Smith and Xiaoshuo Hou (Eds), The Wiley Blackwell Encyclopedia of
Race, Ethnicity and Nationalism, John Wiley & Sons, 2015, p. 3.
17 Rogers Brubaker, “Myths and Misconceptions in the Study of Nationalism”, op. cit, pp. 299300.
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од грађанског национализма. Ипак, не прихвата се ова критика, већ
се слажемо са Кимликом, који на примеру Фландрије и Квебека
објашњава да постоје врло јасни критеријуми на основу којих се
могу раздвојити етнички од грађанског национализма. Према његовим речима, Игњатиев (Ignatieff) погрешно интерпретира ова два
национализма као етничке, будући да и један и други прихватају
нове чланове, наравно, уколико науче језик и историју заједнице. У овом случају, свако ко учествује у заједничкој култури може
бити део нације. Слична логика се употребљава у САД и Британији.18 Отвореност за нове чланове уз истовремено прихватање
етничке или културне различитости унутар сопствене заједнице,
јесте минимални критеријум за дефинисање једног национализма
као грађанског. С друге стране, етнички национализам може бити
слободарски и еманципаторски али да исто тако не дозвољава једноставан улазак „другости“ у сопствену културу.
Сумирањем претходних аргумената закључујемо да грађанско
и етничко оба у себи носе потенцијал „доброг“ и „лошег“. Такође,
свака држава у себи носи потенцијал грађанских и етничких снага, те повремено могу да превагну једне или друге. Коначно, нација је нужно културна категорија, а деловање на принципу чистог политичког национализма доводи до тога да покушај његовог
спровођења може активирати агресивнији одговор грађанског или
етничког национализма. Tврдимо да је током мигрантске кризе у
Немачкој доминантан дискурс елите на власти била модернистичка идеја о „акултурном“ национализму, подстакнута схватањем
националног интереса као балансирања ка пожељној демографској структури становништва. Такође, овај механизам је проузроковао да се као одговор појаве националистичке снаге, још увек
грађанске, те се понуде као решење на обневиделост о нужности
обраћања пажње на културу унутар сложеног механизма функционисања једне нације.
2. ДЕМОГРАФСКА КРИЗА У НЕМАЧКОЈ
У литератури о нацији и национализму постоји сагласност о
томе да се ради о појавама које су истовремено политичке и културне, иако је било истраживачких таласа где се тврдило да нација у својој сржи јесте искључиво или политичка или културна
творевина.19 Касније је и ова подела превазиђена, те је пронађен
18 Will Kymlicka, „Misunderstanding Nationalism“, исто, стр. 133.
19 Модернисти су неретко занемаривали конститутивност културе у нацији, наспрам етносимболичког приступа који је култури придавао велики значај. Видети расправу: Ernest
Gellner, “Ernest Gellner’s reply – Do nations have navels?”, in Nations and Nationalism Vol.
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компромис да се ради о једнако важним конститутивним елементима. Смит тако наводи да нација поред културних елемената дели
и „заједничку економију и заједничка права и обавезе свих чланова“.20 Један од стубова снажније и стабилније економије чини демографски квантитет, али и квалитет, у смислу старосне структуре
становништва, броја рођења по мајци, итд. Од демографије зависи
стабилност планирања политика, потенцијал ширења пореске основе једне државе, живост економских активности, пензиони систем, безбедност. Такође, она утиче и на потенцијалне промене у
равнотежи снага како у Европи, тако и у односу на остатак света.
Заправо, демографски трендови једне нације јесу у сржи политике
и у складу са њима се неретко формира национални интерес. Тако
је у Кини и Индији у другој половини двадесетог века чињено доста на депопулацији, исто као што се у Кини у другој деценији 21.
века чини поприлично да се рађање одржи барем на нивоу просте
репродукције (2.1 дете по мајци) како се пензиони систем не би
нагло урушио пензионисањем „генерације Црвене гарде“ која се
подудара са бејби-бум (baby boom) генерацијом на Западу.21
У Европи је демографија нарочито секуритизована у 21. веку.22 Постојало је снажно уверење да је континент преживео две демографске транзиције те да последице друге још увек нису јасне.
Прва демографска транзиција се, према холандским демографима
Рону Лестхегеу (Ron Lesthaeghe) и Дирку ван де Ка (Dirk van de
Kaa), догодила на тлу Европе у периоду између средине осамнаестог века па све до 1965. године. Наиме, тада је са стопа високих
смртности постепено прелажено на све нижу смртност новорођених, животни век се значајно продужио услед развоја медицине и
пољопривреде, људи су раније ступали у брачне заједнице, што је
свеукупно резултовало у демографском буму током тог периода.23
Током прве демографске транзиције, стопа рађања на Западу никада није опала испод нивоа просте репродукције.
Промене ових бројки навеле су Лестхегеа и ван де Каа да период након 1965. године назову „Другом демографском транзицијом“. Стопа рађања креће нагло да опада, у бракове се улазило
све касније а тржиште рада је значајно више било настањено жен2, No. 3, ASEN, 1996, pp. 366-370.
20 Anthony Smith, National Identity, Penguin Politics and Current Affairs, London, 1991, p. 14.
21 Tom Phillips, China ends one-child policy after 35 years, Internet, 25/10/2015, http://www.
theguardian.com/world/2015/oct/29/china-abandons-one-child-policy, 21/08/2018
22 Више о теорији секуритизације: Thiery Balzacq, “A theory of securitization: origins, core
assumptions, and variants“, In Thiery Balzacq (ed.), Securitization Theory: How security
problems emerge and dissolve, Routledge, London, 2011, pp. 1-30, p. 6.
23 Ron Lesthaeghe, „The Unfolding Story of the Second Demographic Transition“, Population
and Development Review 36 (2), Population Council, 2010, pp. 211-251.
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ском популацијом која је до тада неретко одгој деце и одржавање
домаћинства схватала за своју искључиву улогу. Тако је у Данској
1965. године жена у просеку рађала 2,61 дете а већ 1983. године
1,38, што је далеко од базичног репродуктивног нивоа од 2,1 детета
по мајци. Слично је било у Немачкој (са 2,5 на 1,33), Француској
(са 2,64 на 1,79) итд.24 Федерална статистичка канцеларија Немачке, Дестатис (Destatis), у 2015. години објављује да су стопе рађања
у тој држави на нивоу од 1,5 деце по жени уз пораст на 1,58 у 2017.
години, што се махом може приписати имиграцији.25 Ван де Каа
је нашао да су узроци транзиције дубоко културолошки те да је
она последица преласка са „алтруизма на индивидуализам“, или,
у зависности од идеолошке позиције, са „буржоаских на небуржоаске вредности“, док би можда неутралније схватање било да је у
питању прелазак са „конзервативних на прогресивне“ вредности.26
Овај аутор је лонгитудиналним испитивањем популације доказао
да је однос према сексуалности, браку и хомосексуалности драстично промењен у периоду од двадесет година, у чему је нашао и
узрок промене која је наступила.27
Друга демографска транзиција је довела до значајне промене трендова у Европи. Становништво је почело да стари, пензионери су заузимали све већи удео старосне пирамиде, док, према
извештају статистичке агенције Европске комисије Еуростат-а из
2017. године, коначно није постала нека врста ромбоида.28 Исти
извештај наводи и очекивања да би старосна структура Европе до
2080. године била правоугаоног облика, с тим што би групација
људи од 85 и више година била најбројнија, те би нарушавала геометрију у том делу.29 „Старење Европе“ или „седење Европе“ постало је једно од најзначајнијих политичких питања данашњице.
Поготово ако се има у виду да су земље некадашњег Трећег света
све више јачале сопствену економску и геополитичку позицију, неретко и због повољних демографских прилика.
Међу земљама са најлошијим демографским перформансама
Европе, у многим случајевима налазила се и економски најснажнија држава континента – Немачка. Навешћемо неколико података
24 Dirk van de Kaa, “Europe’s second demographic Transition”, Population Bulletin 42 (1),
Population Reference Bureau, 1987, pp. 1–59, p. 19.
25 Press release 159 / 2017-05-15, Fertility rate in Germany continues below EU average,
Internet, https://www.destatis.de/EN/PressServices/Press/pr/2017/05/PE17_159_126.html,
21/08/2018
26 Dirk van de Kaa, “Europe’s second demographic Transition”, исто, стр. 5-7.
27 Исто, стр. 8.
28 Eurostat, Population structure and ageing, Internet, June 2017, http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing, 21/08/2018
29 Исто.
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из извештаја Еуростата. Док је Ирска 2016. године имала 21,9%
младих људи (од 0 до 14 година), илити највише од земаља ЕУ, Немачка је остајала на зачељу са 13,2% популације унутар ове категорије. Затим, уз Грчку (21,3%) и Италију (22,0%), Немачка (21,1%)
је имала и пропорционално највише становника од 65 плус година
у Европи. Немачка је имала и највишу медијану старости (половина становништва је старије од те цифре) од 45,8 година, наспрам
42,6 година колико је износио просек за ЕУ28. Коначно, у Немачкој
је на три особе у радном добу долазило једно старије издржавано
лице, наспрам Ирске где је тај однос пет према један. Предвиђања
су да би до 2080. године тај однос могао да буде два према један
на нивоу целе Уније, што би потенцијално могло оптеретити постојеће пензионе системе и преко граница издржљивости у наредних пар деценија.30
3. АЛТРУИЗАМ КАО НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
Дестатис је располагао и подацима да ће у периоду од 2013.
до 2040. године, број Немаца старих између 20 и 66 година да се
смањи за четвртину (што је око 13 милиона људи). Такође, да ће
број оних изнад 67 година порасти са 15,1 милион на 21,5 милиона
у истом периоду те да је услед таквих околности неопходно да држава на годишњем нивоу прихвати на тржиште рада 470.000 миграната ради одржавања економске стабилности и развоја.31 Хитност предузимања корака у побољшавању демографске ситуације
чинила је лидере све нервознијима. Њихов мотив као управљачке
елите потицао је из чињенице да је неопходно учинити нешто за
заједницу у којој се налазе. Дакле, чисто национални, који би се
могао назвати и националистички. Тај национализам, управљачки,
статистички, привредни, јесте и чист политички, а схватање нације
стерилно структурал-функционалистичко. Делови друштва имају
своју функције, те ако је стабилност једног или другог угрожена,
неопходно је предузети кораке.
Велика мигрантска криза која је кулминирала 2015. године,
подударала се са немачким демографским амбицијама. Дестатис
бележи да је у тој години, када се одузме емиграција из државе,
Немачка бројала 1,14 милиона људи више након чега је „пала“ на
пола милиона људи више у 2016. години.32 Усељавање као нужност
30 Исто.
31 Elizabeth Schumacher, Immigration not going to stop Germany’s demographic problem,
Internet, 20/01/2016, https://www.dw.com/en/immigration-not-going-to-stop-germanysdemographic-problem/a-18993548, 22/08/2018
32 Press release 088 / 2018-03-13, Migration 2016: net immigration into Germany at 500,000,
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се у потпуности подударало са дискурсом политичке и економске
елите те земље уочи и током саме кризе. Чувен је позив канцеларке
Ангеле Меркел избеглицама да дођу („Refugees Welcome“) који су
многи дословно схватили. Као инсинуација да се можда не ради
о пуком алтруизму канцеларке може говорити развој њеног размишљања о имиграцији. Када је 2000. године тадашњи социјалдемократски канцелар Немачке, Герхард Шредер (Gerhard Schröder),
успео да уводе петогодишње „Зелене карте“ (Green Card) за ИТ
стручњаке, секретарка ЦДУ (Хришћанско-демократске уније), Ангела Меркел, имала је шта да каже. Није негирала да је друштву неопходна имиграција, напротив. Сматрала је да „друштво које стари
природно захтева имиграцију, уређену имиграцију“.33 Челник Северне Рајне-Вестфалије у периоду од 2005. до 2010. године, Јирген Ритгерс (Jürgen Rüttgers) био је нешто конкретнији противник
те је изашао са слоганом „Деца уместо Индијаца“ („Kinder Statt
Inder“) који је касније замењен слоганом „Више тренинга уместо
имиграције“ („Mehr Ausbildung statt mehr Einwanderung“).34 Да ни
Меркелова није била далеко од оваквог мишљења, и шта је подразумевала под „уређеношћу“, видело се у позиционим папирима
ЦДУ у периоду од 2000. до 2003. године. Тада је креирана идеја о
Leitkultur-и, која би била средње решење између „пристрасне асимилације“ с једне стране и „мултикултуралне сегрегације“ с друге.
Поред тога што позициони папири ЦДУ нису пропуштали да нагласе да је Немачка део хришћанског Запада (Occident), промовисани Leitkultur подразумевао је да новопридошлице „науче немачки
језик, изразе лојалност немачкој нацији и прихвате немачке правне
и политичке институције“.35 Чист политички национализам у виду
пуке имиграције уз наду да ће се придошло становништво једноставно уклопити после одређеног времена, није долазио у обзир.
Брубејкерова критика немогућности аналитичког разликовања
грађанског од етничког национализма наизглед делује утемељена.
Међутим, чини се да су елементи наведени у предлозима ЦДУ
јасно грађанско-национални, будући да не сматрају своју културу
етнички и расно затвореном. Моменат позивања на хришћанство
јесте идентификовање одакле потиче универзална тенденција западне културе. Међутим, она није дефинисана као освајачка, већ са
Internet, https://www.destatis.de/EN/PressServices/Press/pr/2018/03/PE18_088_127.html,
24/08/2018
33 Douglas B. Klusmeyer, Demetrios G. Papademetriou, Immigration Policy in the Federal
Republic of Germany: Negotiating Membership and Remaking the Nation, Bergaghn Books,
New York-Oxford, 2009, pp. 231.
34 Индијци су тада бивали познати као стабилан извор ИТ имиграната. Исто, стр. 230.
35 Исто, стр. 231-237.
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јасним границама, те захтевом да корпус вредности које она садржи мора бити прихваћен од стране новопридошлица.36 На трагу
ранијих предлога своје партије, Ангела Меркел је и као канцеларка
констатовала у својој чувеној реченици да је „мултикултурализам
пропао“, али нико у том тренутку није могао да каже да се она
залаже за етнонационалну државу, већ за неку врсту грађанске националне асимилације.37
Растрзаност између схватања о немогућности „немачког мултикултурализма“, сазнања о скором демографском потонућу своје
заједнице и прилив огромног броја људи са Блиског истока на европски континент, нарочито током 2015. године, сачинио је специфичан коктел политика на које се канцеларка одлучила. Чинило
се да је нарочити утицај на догађања имала општа слика јавности
о неопходности имиграција. Зигмар Габриел (Sigmar Gabriel) констатовао је да би „Немачка још годинама могла годишње да прима
500.000 људи“.38 Водећи немачки економисти, међу којима је и главни економиста Дојче Банке (Deutsche Bank), Давид Фолкертс-Ландау (David Folkerts-Landau), константно су износили ставове да
су миграције 2015. године „велика прилика“ за њихову државу.39
Волфганг Шојбле (Wolfgang Schäuble) је у раној фази имиграција
био јасан: „Као што су нам после Другог светског рата милиони
избеглих и протераних користили да изградимо нашу земљу, а касније ’гастарбајтери’, тако су нам и данас неопходни усељеници.“40
И министар унутрашњих послова, Томас де Мезијер (Thomas de
Meziere), био је прилично јасан: „Требају нам људи. Требају нам
млади људи. Требају нам имигранти. Као што и сви знате, имамо
премало деце.“41 Заиста, Немачка је „искористила прилику“ која
је, имајући у виду стање на Блиском истоку, јединствена и тешко
поновљива. Притиснута неопходношћу побољшања сопственог
демографског стања, покренула је механизам политичког национа36 ЦДУ је тада био става да тај корпус укључује вредноти хришћанства, јудаизма, античке
филозофије, римског права и просветитељства. Видети: исто, стp. 233.
37 Matthew Weaver, Angela Merkel: German multiculturalism has ‘utterly failed’, Internet,
17/10/2010,
https://www.theguardian.com/world/2010/oct/17/angela-merkel-germanmulticulturalism-failed, 23/08/2018
38 BBC, Migrant crisis: Germany ‘can take 500,00 asylum seekers a year’, Internet, 8/9/2015,
https://www.bbc.com/news/world-europe-34185353, 23/08/2018
39 Kate Conolly, Refugee influx a major opportunity for Germany, leading economist says,
Internet, 52015, https://www.theguardian.com/world/2015/nov/05/refugee-influx-a-majoropportunity-for-germany-leading-economist-says, 23/08/2018
40 Madeline Chambers, Germany needs immigration, Finance Minister says after anti-asylum
rallies, Internet, 27/12/2014, http://uk.reuters.com/article/uk-german-immigration-schaeubleidUKKBN0K50AT20141227, 25/08/2018
41 Geir Moulson, Associated Press, German refugee welcome contrasts with cold reception in
‘90s, Internet, 07/11/2015, https://www.businessinsider.com/ap-german-refugee-welcomecontrasts-with-cold-reception-in-90s-2015-9, 25/08/2018
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лизма. У државу је само у 2015. ушло преко милион људи, наспрам
40.000, колико је био просек у моментима када се публициста Тило
Зарацин (Thilo Sarrazin) забринуо да „Немачка укида саму себе“
2010. године.42
Тешко да нација може да буде искључиво политичка за разлику од национализма који то успева, макар и привремено. У прилог
овој тези сведоче и дешавања у Немачкој током и након највећег таласа имигрантске кризе. Као први индикатор наше тврдње, узећемо промену става Социјал-демократске партије Немачке (СПД),
познате као традиционалног заговорника готово безусловне имиграције. Ова партија је раније тражила убрзаније поступке за добијање азила у њиховој држави, као и непостојање горње границе
људи који на годишњем нивоу могу ући у Немачку.43 Након што је
у годинама после кризе готово стабилним темпом губила гласаче
који су прелазили или у табор „левљих“ Зелених (Grüne) или чак
на десну страну политичког спектра која је отимала теме од левице,
партија је на чело ставила Андреу Налес (Andrea Nahles). Налесова
је у једном од својих интервјуа по преузимању лидерства констатовала и да партија мора бити „реалнија“ по питању имиграција,
да морају постојати горње границе доласка у Немачку, а подржала
је и означивање појединих земаља Магреба као „сигурних“ што би
умањило прихватање азила из тих држава.44
Други индикатор јесу испитивања јавног мњења, која су у
великој мери утицала на политички заокрет СПД-а. Испитивања
фондације СПД-а, Фридрих Еберт (Friedrich Ebert Stiftung) указала
су на податке који не иду у корист њиховој партији, те ћемо управо
због тога њих изложити. Према њиховим истраживањима, трећина
Немаца је и пре кризе 2015. године сматрала да би странце требало
вратити у своју земљу. Иста анкета је показала и да 55 одсто њих
сматра да су „Арапи непријатни људи“.45 Форса институт (Forsa),
један од водећих истраживача јавног мњења Немачке, објавило је
2018. године истраживање према којем чак четвртина Немаца сматра да је ислам нешто што у њима побуђује страх, а Министарство
42 Der Spiegel Stuff, Germany and Immigration: The Changing Face of the Country, Internet,
19/04/2018,
http://www.spiegel.de/international/germany/germany-and-immigration-thechanging-face-of-the-country-a-1203143.html, 24/08/2018
43 Mara Bierbach, AfD, CDU, SPD: Where do German parties stand on refugees, asylum and
immigration, Internet, 24/092017, https://www.dw.com/en/afd-cdu-spd-where-do-germanparties-stand-on-refugees-asylum-and-immigration/a-40610988, 23/08/2018
44 Rebecca Staundermaier, SPD head Andrea Nahles seeks distance from Greens on asylum
policy, Internet, 28/07/2018, https://www.dw.com/en/spd-head-andrea-nahles-seeks-distancefrom-greens-on-asylum-policy/a-44861630, 23/08/2018
45 Judy Dempsey, Anti-Foreigner Attitudes Surge in Germany, Internet, 13/10/2010, https://
www.nytimes.com/2010/10/14/world/europe/14iht-germany.html?_r=1, 20/08/2018
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унутрашњих послова је објавило статистику да је у 2017. години
било 950 напада на муслимане и џамије.46
Трећи индикатор јесте појављивање а затим и популаризација партије десније од ЦДУ/ЦСУ. Алтернатива за Немачку (AfD
– „Alternative für Deutschland“) основана је у априлу 2013. године,
када није успела да пређе праг од 5 процената неопходних да се
уђе у Бундестаг. Међутим, у јесен 2017. Године, АфД улази у 14 од
16 парламената федералних јединица и постаје трећа политичка
снага на федералним изборима септембра те године, уз константан тренд раста популарности.47 Лидерство АфД са Александром
Гауландом (Alexander Gauland) и Алис Вајдел (Alice Weidel) износило је кохерентан идеолошки образац пред немачку јавност. Гауланд је у својим говорима константно наглашавао да би све оне
који се пријаве за азил, а долазе из „безбедних“ земаља, требало
аутоматски депортовати. Потом, да Немачка нема шта са било ким
да се консултује да ли да успостави контролу на својим границама
или не.48 Да у Немачку годишње уђе 200.000 нових људи, махом
необразованих, неквалификованих и некомпатибилних са вредностима друштва, а да 140.000 емигрира, по његовом мишљењу,
друштвено најспособнијих. Разлоге за некомпатибилност налази у
томе што је имигрантима, а нарочито исламу, тешко да се прилагоди „институционалним, менталним и културним квалитетима“ Немаца, чији успех не лежи у богатству земље, већ продуктивности
њених становника.49
Лидери АфД-а подржавају политику приближну оној коју је
ЦДУ заговарао у периоду 2000-2003. Када би то било и дословно,
могли бисмо рећи да се ради о некој врсти грађанског национализма. Међутим, ствари нису једноставне. Струје унутар партија су
различите, једна од њих је нешто што се односи апологетски и према нацизму. Покрајински лидер АфД-а, Бјерн Хеке (Björn Höcke)
почетком 2017. године одржао је говор где се згрозио чињенице
да у срцу престонице Немачке постоји „споменик срама“, алудирајући на обележје убијеним Јеврејима у Другом светском рату.
Настављајући говор у национално-романтичарском стилу, Хеке је
испровоцирао јавност до те мере да је централа партије морала да
46 Der Spiegel Stuff, Germany and Immigration: The Changing Face of the Country
47 FT Reporters, Germany’s election results in charts and maps, Internet, 25/09/2017, https://
www.ft.com/content/e7c7d918-a17e-11e7-b797-b61809486fe2, 23/08/2018
48 Говор Алксандра Гауланда у Бундестагу: AfD leader Alexander Gauland addresses Merkel
in Bundestag Dachschaden English speech Rede, Internet, 16/07/2018, https://www.youtube.
com/watch?v=aOm9NF9tXww&t=596s, 23/08/2018
49 Говор Алксандра Гауланда у Бундестагу: AfD’s Alexander Gauland – Germany is
abolishing itself Bundestag English Subtitles Rede speech, Internet, 04/06/2018, https://www.
youtube.com/watch?v=IkhxcN8nv7I, 23/08/2018
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покрене поступак његовог избацивања, што се на крају није ни десило.50 Негирање постојања некакве немачке или европске културе,
логично води до тога да се јављају и најекстремније интерпретације етноцентричног „групизма“ (groupism). Оно није попримило
масовне размере, али заметак свакако постоји, са потенцијалом да
се прошири на, барем досада, либералније сегменте друштва.
Почетна позиција ЦДУ гласила је да постоји неопходност
„уређене“ имиграције за друштво које стари, под тим подразумевајући снажну културну и грађанску асимилацију новопридошлих.
Догађања у периоду уочи и након 2015. године упрошћено делују на
следећи начин: немачка елита вапи за демографском трансфузијом;
огроман број људи услед различитих околности (ратови, економска
миграција...) креће ка Европи, а многима је циљ управо најснажнија
економија континента; канцеларка својим позивом избеглицама да
„дођу“ додатно привлачи и подстиче кретање популација; велики
број људи из различитих културних средина настањује се у Немачкој у кратком периоду; традиционална политичка левица губи на
снази, те под притиском очувања и привлачења гласова бива принуђена да своје политике усмери удесно; Зелени постају радикалнији; рађа се нова десница, која у својим таборима има клике које
теже екстрему. Последице јесу да је друштво у целини склизнуло ка
десној страни политичког спектра, а идеја о неопходности културне асимилације перципирана као нормалност и нужност. Тако је и
истраживање Дојче банк насловљено „Прилив избеглица: прилика
за Немачку“, прилично децидно по овом питању. Улагање у предшколске и школске установе као и неопходно улагање у курсеве интеграције, морају бити посматрани као велика инвестиција која ће се
итекако исплатити у будућности, те су због саме природе и тежине
процеса, овај задатак означили као „херкуловски“.51
Поново променивши сопствену позицију о имиграцији под
притиском јавности и коалиционих партнера крајем јесени 2015. и
у зиму 2016. године, Ангела Меркел склапа споразум са Турском о
ограничавању прилива становништва. Све је упућивало на то да је
неопходност прилива, сам долазак новог становништва и интеграција доста сложенији и осетљивији процес него што је једноставан
политички рецепт ЦДУ с почетка миленијума то претпостављао.
50 Amanda Taub and Max Fisher, Germany’s Extreme Right Challenges Guilt Over Nazi Past,
Internet, 18/01/2017, https://www.nytimes.com/2017/01/18/world/europe/germany-afdalternative-bjorn-hocke.html, 23/08/2018
51 Dieter Bräuninger, Heiko Peters, Stefan Schneider, Influx of Refugees: An opportunity for
Germany,
Internet, 2017, https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-PROD/
PROD0000000000441803/Influx_of_refugees%3A_An_opportunity_for_Germany.PDF,
24/08/2018
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Није у питању нешто што се може завршити у једном политичком
мандату и по унапред утврђеном рецепту, већ свеобухватни подухват у ком је неопходно с једне стране водити прилично прагматичну спољну политику, и прибавити друштвени консензус о интеграцији с друге. Ангела Меркел је до сада успешно извршавала
оба ова задатка, уколико се узме у обзир општа сагласност елита о
најургентнијем националном питању – демографској обнови.
4. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА: КОРИСНОСТ ДИХОТОМИЈЕ ЗА
21. ВЕК
Претходно описан случај може нас у светлу дихотомије грађанско-етничко навести на неколико закључака. Прво, као што смо
тврдили и у првом делу, она никада није коначна у географском
или нормативном смислу. Државе као целине се могу некада квалификовати као ентитети који су доминантно етнички или грађански,
али свака у себи носи потенцијал за доминацију једног или другог.
Немачка се још увек може класификовати као грађанска држава,
међутим у њој засигурно постоје снажни етноцентрични и етнонационални елементи. Иако се у овом раду није испитивала Француска, велика популарност Националног фронта (Front National) можда још више говори у прилог овој тези, будући да је та држава увек
сматрана за најистакнутији пример грађанског друштва. Не може се
унапред знати шта може покренути лавину и поновно појављивање
или снажније присуство етничког или грађанског национализма.
Не постоји списак примера. Социјална антропологија је утврдила
да до формирања свести о културној, групној и другој засебности
долази непосредно услед интеракције с другима, иначе у супротном не би постојала. Интеракција се може створити ратовима, економским кризама, миграцијама, или неком новом, непредвиђеном
појавом.52 У случају Немачке, „културализам“ и „групизам“ су процеси иницирани миграцијама и „политичким национализмом“, покренутим услед забринутости елита због демографског посрнућа
Немачке. Производ јесте неминовна компетиција између грађанске
и етничке верзије нације, чиме се у овом случају засигурно урушава
идеја о могућности постојања политичке нације.
Друго, нормативна оцена грађанског национализма као „доброг“
а етничког као „лошег“ нема и не може имати универзално значење.
Неопходно је ствари посматрати од случаја до случаја. У Немачкој,
етнички национализам, имајући у виду 20. век у свету, може имати
52 Видети: Thomas Hylland Eriksen, Ethnicity and Nationalism – Anthropological Perspectives,
Third edition, Pluto Press, New York, 2010.
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оцену „лошег“. Стога, дихотомија још увек итекако може служити за
разликовање добрих или бенигних од малигних облика национализма. Грађански вид у датом случају представља морално пожељнију
опцију, поново из перспективе хуманизма 20. века.
Треће, на примеру Немачке или Француске се показује да негирање снажне културне позадине нације и национализма може
довести до расних или других етничких национализама који имају
потенцијал да се искажу у својој најстрашнијој форми. Проблем
који је увек избијао на површину у теорији јесте онтолошке природе и то што нико није могао да каже шта је то стварно значило
бити Немац или бити Француз. Не може се овако нешто ни утврдити постојањем таксативног корпуса особина једног Немца.
Идеја о другости се ствара интеракцијом. Брубејкер је утврдио да
се национални или етнички идентитет не репродукује тако што
елита да упутство за употребу које се примењује у свакодневници.
Напротив, он настаје и шири се свакодневном „природношћу“ контаката које људи успостављају једни са другима по породичним,
пословним, верским и другим линијама, а да притом немају у виду
идеју о великим националним системима.53 Другост, етницитет, национализам или некакав други колективни идентитет са или без
политичких претензија се репродукује на свакодневном, локалном
нивоу и у Немачкој. Неретки су били описи новинара о томе како
се немачки доктори жале на своје имигранте пацијенте како „имају
потпуно другачију концепцију времена од ’Нас’“, или како „пресецају редове“, „немају обзира“, „гласни су на улици“ итд.54 Етнографска истраживања у овом правцу би потенцијално могла да доведу до „слике у огледалу“ у односу на Брубејкерово становиште,
што би утврдило и реалистичку онтолошку позицију културе. Ово
не значи опет да је она зацртана једном за свагда, већ да постоји
у одређеном времену и простору, те да свако игнорисање културе
може имати итекако турбулентне политичке последице.
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Miloš Vukelić
REVISION OF THE ETHNIC/CIVIC NATIONALISM
DICHOTOMY: THE CASE OF DEMOGRAPHIC AND
MIGRANT CRISIS IN GERMANY
Re sume
After the Second World War, the (bad) ethnic/(good) civic
nationalism dichotomy emerged and rapidly obtained an
axiomatic status among the academics dealing with theories of
nations and nationalism. However, by the late 20th century, the
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dichotomy was almost abandoned. This paper does not neglect
the dichotomy’s utility. On the one hand, we do not accept its
geographical and normative necessity offered to us by earlier
scholars who have labeled the entire countries or regions as
“good” civic or “bad” ethnic. Through the revised dichotomy,
we claim the nation is a much more fluid cultural and political
category which constantly carries the potential of either ethnic
or civic characteristics to dominate the political life of any
country. On the other hand, we introduce the concept of political
nationalism, claiming that the attempt to implement the idea of 
a purely political nation necessarily leads toward the political
reaction of its “cultural” part, which can be embodied both in
its ethnic and civic form. This process is elaborated through
discourse analysis of the German political and economic elite, as
well as the analysis of the new constellation of political forces in
that country, which we claim to be induced by the demographic
and migrant crisis that hit Europe in the first decades of the 21st
century. We claim that although the universal assessment of the
ethnic nationalism as “bad” is empirically wrong, the revival
of such national form in Germany, highly compromised in the
20th century, could be considered disturbing. Thus, a normative
view in the German case could emerge, where its civic version
of nationalism should be considered a moral alternative to the
ethnic one.
Keywords: nations, nationalism, ethnic, civic, migrant crisis,
demographic crisis, Germany.
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ЗАПАДНО-БАЛКАНСКА МИГРАНТСКА
РУТА: УТИЦАЈ КАНДИДАТУРЕ ЗА
ЧЛАНСТВО У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ НА
ПОЗИЦИЈЕ СРБИЈЕ
Саже т ак
Предмет рада је утицај миграција из држава западне Азије
и северне Африке на Србију, у контексту њене позиције
и односа са суседним државама са којима сачињава Западно-балканску руту, као и са Европском унијом. Циљ
рада је сагледавање и анализа утицаја Европске уније на
преобликовање поступака и мера спровођених у области
управљања миграцијама током трајања мигрантске „кризе“. Полазећи од теоријског приступа о различитим механизмима ширења утицаја ЕУ на државе кандидате, а на
основу квалитативне анализе садржаја, основни налази
рада упућују на то да кандидатура Србије за чланство у
Унији представља важан подстицај за развој националних
политика и пракси према мигрантима. Уводни део пропраћен је теоријским разматрањима о дифузији политика
и вредности Европске уније. Следе опис и анализа односа
Србије са осталим државама Западно-балканске руте и са
Европском унијом.
Кључне речи: тражиоци азила, Европска унија, Србија, миграције, мигранти, Западно-балканска рута.
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1. УВОД

О

д 2008. године до недавно, Србија је у највећој мери и најчешће била „тачка“ краткорочног задржавања миграната
из држава западне Азије и северне Африке, на њиховом путу ка
Европској унији. Затварањем Западно-балканске руте, број миграната у Србији је смањен, али је продужено време њиховог задржавања. Ова промена захтевала је, као што захтева и даље, промену
успостављених политика, из мера кризне и хитне интервенције
у мере интеграције и укључивања миграната. Потоње су постале
предмет разматрања тек недавно и тек парцијално, у одређеним
областима (попут образовања), али су потребе за њима све очигледније. У том светлу, појавиле су се бројне дилеме о томе, које
мере су истовремено ефикасне и ефективне.
Истраживања краткорочног и дугорочног утицаја миграција из
држава западне Азије и северне Африке на Србију, немогућа су без
узимања у обзир најмање четири важна фактора: прво, свеукупних
пост-транзиционих и пост-конфликтних карактеристика друштва
Србије, са нагласком на крхкој економији; друго, слабих механизама социјалног укључивања, који се развијају у атмосфери доминације нео-либералних вредности; треће, демографске транзиције
и убрзаног старења, уз смањење броја становника и трендове емиграције високо квалификованих, упоредо са имиграцијом избеглица и интерно расељених лица током деведесетих година прошлог
века; и четврто, деценијски дугачких, али колебљивих, аспирација
ка чланству у ЕУ, а затим и статуса државе кандидата. У фокусу
овог рада је последње наведена ставка, у сврху намере ауторке да
укаже на повезаност аспирација Србије за интегрисањем у Унију и
подршке мигрантима.
2. УТИЦАЈИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Велики сегмент политиколошке литературе представљају разматрања тзв. „меке моћи“, „нормативне моћи“ и „трансформативне
моћи“ коју Европска унија има и врши на земље суседе, нарочито
оне које настоје да постану њене државе чланице. „Мека моћ“ се
према одређењу Џозефа Наја, који се сматра класиком у области,
односи на способност ЕУ да учини да државе кандидати раде оно
што она жели, и то посредством њених идеологија, култура и институција.1 “Нормативна моћ“, према интерпретацији Ијана Ма1
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нерса, подразумева наметање норми ЕУ, нарочито законских, потенцијалним државама чланицама као „нормалних“ у међународним односима. Укорењујући се у законским нормама, „нормативна
моћ“, аргументује исти аутор, шири се посредством активности
„резоновања“ и „аргументовања“, убеђивања, naming and shaming,
а затим и социјализовања утицаја.2 На крају, „трансформативна
моћ“ о којој је писао Марк Леонард, проистиче из неколико карактеристика Уније, које се сажимају у нормативној социјализацији и
(материјалним) иницијативама и трошковима.3 У питању су: „стабилна и снажна привреда која стимулише глобалне корпорације
и брендове ЕУ; стабилна демократија која заступа и промовише
слободе; и снажна култура која премошћује њену историју, традицију и знања у синтезу са реалностима развоја – модернизација“.4
Велики број аутора аргументује тезу о ограниченој трансформативној моћи Европске уније на подручју држава Западног Балкана (и Турске).5 Разлози за то су бројни, а у највећој мери, у питању је њихова тзв. ограничена државност (енгл. statehood).6 Иако
се препознаје постојање важних разлика између држава Западног
Балкана у том погледу, и иако се Србија умногоме издваја унутар
ове „групе“, тј. предњачи према бројним критеријумима, указује се
на одређене дефиците на њене капацитете да се трансформише под
утицајем Европске уније. У том смислу, у овом раду разматра се
дифузија утицаја Европске уније у Србији, када су у питању мере и
процедуре које је она развила током најинтензивнијег периода проласка миграната кроз Западно-балканску руту (од средине 2015. године до марта 2016. године).
Mеханизми дифузије Уније могу се класификовати на различите начине, а један од њих, који их дели у пет група, наведен је у
Табели 1.

2
3
4
5
6

Eastern Partners Reveal About its Influence?, Freie Universität Berlin, Berlin, 2016, p. 6.
Devrim Sahin, The European Union as a Transformative Power: Prospects and Dangers
on Tukey’s Progress towards Accession, Paper prepared for the Annual Conference of the
CEEISA, Ljuljana, June 23, 2016, p. 4.
Antoaneta Dimitrova, Maxim Boroda, Tatsiana Chulitskaya, Veaceslav Berbeca, Tatiana
Parvan, Soft, Normative or Transformative Power: What Do the EU’s Communications with
Eastern Partners Reveal About its Influence?, op. cit., p. 10.
Devrim Sahin, The European Union as a Transformative Power: Prospects and Dangers on
Tukey’s Progress towards Accession, op. cit., p. 4.
Heather Grabbe, “Six Lessons of Enlargement Ten Years on The EU’s Transformative Power
in Retrospect and Prospect”, Jorunal of Common Market Studies, Willey, Oxford and Malden,
no. 52/2014, p. 41.
Видети шире у Tanja A. Börzel, When Europeanization Hits Limited Statehood: The Western
Balkans as a Test Case for the Transformative Power of Europe, Freie Universität Berlin,
Berlin, 2011, pp. 6–8.
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Табела 1 – Механизми дифузије*
Социјални механизми
и потпорна теорија
социјалне акције
Принуда (законско или
физичко наметање)
Манипулација
прорачунима користи
(инструментална
рационалност)
Социјализација
(нормативна
рационалност)
Убеђивање
(комуникациона
рационалност)
Имитација
(индиректни утицај)
а) извлачење поука
(инструментална
рационалност)
б) мимикрија
(нормативна
рационалност)

Промотер идеја
(пошиљалац)
Орган принуде,
законска или физичка
сила
(Позитивне
и негативне)
иницијативе
Промовисање идеја
нуђењем модела
који има ауторитет
(нормативни притисак)
Промовисање идеја
као легитимних или
истинитих давањем
образложења
Промовисање
поређења и надметања

Прималац идеја
Послушност, сумбисија
Награда (зарађивање
користи);
Казна (избегавање
трошкова); адаптивно
учење
Поунутравање идеја;
промена идентитета
у сврху задобијања
социјалне потврде
Консензус (прихватање
да су идеје легитимне
или истините);
комплексно учење;
промена идентитета
а) Учинак (усвајање
ефективних и ефикасних
политика)
б) Подражавање (већа
сличност са релевантним
другима)

*Извор: Tanja A. Börzel, Thomas Risse, The transformative power of
Europe: the European Union and the diffusion of ideas, Freie Universität
Berlin, Berlin, 2009, p. 9.

Принуда се односи на све оне ситуације у којима актери немају
другу могућност, него да прихвате неку иницијативу, идеју или политику, и то услед претње силом или употребе силе, која је углавном законска, а не физичка. Манипулација прорачунима користи
представља условљавање, које се обезбеђује позитивним и негативним иницијативама, у зависности од чега се њене форме разликују. У првом случају, у питању су различите врсте финансијске и
техничке помоћи, које ЕУ нуди, као и тзв. изградња капацитета, а
у другом наметање трошкова посредством различитих врста казни
или пак оснаживања домаћих мањинских актера којима је идеја
ЕУ прихватљива. Социјализација подразумева процес комплексног
учења чији исход представља актерова потреба „да уради праву
ствар“, а не да максимизира или оптимизира постојеће или потен- 92 -
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цијалне користи. Убеђивање јесте наметање валидности сопствених политика и идеја у односу на друге, навођењем сопствених
аргумената. Као најчешће промовисане идеје ЕУ, наводе се оне
које су садржане у критеријумима из Копенхагена (демократија
и људска права). На крају, имитација се заснива на индиректном
утицају, а повезује се са изоморфизмом и мимикријом. Актери се
међусобно такмиче, како би реализовали одређене циљеве, уче из
тзв. најбољих пракси, примењују benchmarking, итд. При томе, они
„копирају“ политике које су биле ефективне на једном месту, како
би биле ефективне и код њих, користећи тзв. трансфер политика.7
3. ЗЕМЉЕ ЗАПАДНО-БАЛКАНСКЕ РУТЕ – ДОГАЂАЈИ,
РЕЛАЦИЈЕ И ПОЗИЦИЈЕ
Транзит кроз Србију за мигранте, који су се кретали (и који
се и даље крећу) према Европској унији (нарочито Немачкој, као
најпожељнијој земљи одредишта, али не искључиво) представља
део руте назване према овом делу региону, Западно-балканске
мигрантске руте. Она пак представља део шире Балканске руте,
која није фигурисала као уобичајени начин транзита миграната од
самог почетка, када су поморске путање биле најчешћи начин доласка до Европе. Почела је да привлачи пажњу од 2012. године,8
да би „популарност“ без преседана добила у периоду од маја 2015.
до марта 2016. године: “Балканска мигрантска рута представљала
је једини одрживи пролаз за масиван уплив миграната са Блиског
Истока и из Африке. Према Уједињеним Нацијама, 80% од скоро
једног милиона избеглица који су пронашли уточиште у Немачкој
2015. године прошло је овом рутом, било региструјући се у Центру
у Прешеву у Србији (600.000) било заобилазећи га и настављајући
даље“.9
Важан допринос фреквентној „употреби“ Балканске руте током периода изразите мигрантске „кризе“ представљала је брзина
транзита: „формализовани коридор омогућавао је избеглицама да
пређу Балкан, са севера Грчке до Западне Европе, у току два или
три дана, специјалним возовима или аутобусима (често бесплатно)“10. Ово се нарочито дешавало када је немачка канцеларка,
Tanja A. Börzel, Thomas Risse, The transformative power of Europe: the European Union
and the diffusion of ideas, Freie Universität Berlin, Berlin, 2009, pp. 9–12.
8 Emilio Cocco, “Where is the European Frontier? The Balkan Migration Crisis and Its Impact
on Relations between the EU and the Western Balkans”, European View, Sage, Thousand
Oaks, no. 16/2017, p. 294.
9 Ibid, p. 295.
10 Barbara Beznec, Marc Speer, Marta Stojić Mitrović, Governing the Balkan Route: Macedonia,
Serbia and the European Border Regime, Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe,
7
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Ангела Меркел објавила своје чувено „wir schaffen das“ („ми то
можемо“) 31. августа 2015. године, што је подстакло ФИРОМ и
Србију да олакшају кретање тражиоца азила према Немачкој,
обезбеђујући им управо аутобуски и возни превоз.11 Не би било
праведно рећи, међутим, да на овој рути није било драматичних
догађаја по мигранте и да нису били изложени бројним праксама
неадекватног поступања. Пропусност руте и праксе на њој биле су
променљиве, са бројним дихотомијама из дана у дан.
Миграције стотина хиљада људи дуж Западно-балканске руте
имале су снажне импликације по земље и по њихове односе, нарочито суседске.
Пре свега, ова рута је имала два „тока”. Првобитно је пролазила кроз ФИРОМ, Србију и Мађарску. Односи Србије са ФИРОМ-ом били су олакшани тиме што ниједна ни друга земља нису
државе чланице ЕУ. Додатно, обе су перципирале себе као земље
транзита, што им је пружило међусобно „разумевање“ и омогућило дељење искустава. Пре прве ескалације броја тражиоца азила
(у мају 2015. године), мигранти су пролазили кроз Грчку, затим
ФИРОМ и Србију, да би ушли у Мађарску, која се налази у зони
Шенгена. Услед ефективних забрана уласка за мигранте мађарске
владе12 која је започела са изградњом ограде у јулу 2015. године на
граници са Србијом13 и увела строге кривичне мере за нелегалан
прелазак границе, рута је модификована. Тако је од 15. септембра
2015. године, када је ограда завршена, она из Србије преусмерена у
правцу Хрватске, те Словеније.14 Подизање ограде између Мађарске и Србије створило је тензије у билатералним односима, које
су убрзо редуковане и решене. У томе је највећу улогу имала позиција Србије да је мигрантима потребно обезбедити пролазак дo
одредишних држава у ЕУ, а не враћати их назад.15 Стога је Србија
готово одмах по подизању ограде на мађарској граници, почела да
„преусмерава“ мигранте у правцу Хрватске, у страху од неодрживог несклада између расположивих капацитета за подршку тражиоцима азила и њиховог броја. Тако су се билатералне тензије преBelgrade, 2016, p. 4.
11 Emilio Cocco, “Where is the European Frontier? The Balkan Migration Crisis and Its Impact
on Relations between the EU and the Western Balkans”, op. cit., p. 296.
12 Ефекат Даблинске регулативе у управљању миграцијама у Мађарској не сме се
потценити.
13 Мађарска влада је нешто касније подигла још једну ограду, на граници са Хрватском.
14 Senada Šelo Šabić, Sonja Borić, At the Gate of Europe – A Report on Refugees on the Western
Balkan Route, Friedrich Ebert Stiftung, Zagreb, 2016, p. 9.
15 Senada Šelo Šabić, “The Impact of the Refugee Crisis in the Balkans: A Drift Towards
Security”, Journal of Regional Security, Beogradski centar za bezbednosnu politiku i Fakultet
političkih nauka, Beograd, no. 12/2017, p. 57.
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неле на односе између Србије и Хрватске. Наиме, у току 24 сата
17. септембра 2015. године, 11000 миграната прешло је из Србије
у Хрватску, након сукоба са хрватском полицијом. Овај притисак
резултовао је проглашавањем хуманитарне катастрофе од стране
локалних органа власти Хрватске на граници прелаза миграната.
Српске власти одговориле су моментално „објашњавајући да је
Србија месецима изложена дневном уласку десетина хиљада људи
преко својих граница, те да није паничила, за разлику од Хрватске,
која је након једног дана доласка избеглица у хаосу“.16 Србија није
дуго чекало на одговор хрватске стране: њен акт примљен је са
изразитим неодобравањем, уз моментално подизање „успаваних“
тензија између две земље17, водећи ка оживљавању болних искустава из прошлости током деведесетих година прошлог века, такође
повезаних са мигрирањем становништва. Кулминацију је представљао петодневни трговински рат крајем септембра те године, који
је представљао готово потпуну, али краткотрајну обуставу билатералних односа. Са великом вероватноћом оштрој реторици која је
долазила из Хрватске допринели су и тада предстојећи избори у
њој. “Посредовање” Немачке омогућило је релативно брзо решење
неспоразума.18
У настојању да ограниче улазак тзв. лажним азилантима, сматрајући под тим наводне економске мигранте, Словенија и Хрватска су од новембра месеца почеле да дозвољавају улазак само
мигрантима из Авганистана,19 Сирије и Ирака. Србија и ФИРОМ
увеле су исте мере, подједнако непоузданог и ad hoc утврђивања
држава порекла миграната. Последично, велики број миграната је
у том периоду враћен и “заглављен” на граници између ФИРОМ-а
и Грчке. Убрзо, конкретно 1. децембра, настала је нова ограда, коју
је подигла ФИРОМ, на граници са Грчком.
Како су државе чланице Европске уније даље од Хрватске почињале да користе реторику „држања азиланата подаље од својих
дворишта“, тензија је нарастала у државама „низводно“. То је умногоме резултовало интензивирањем „прекограничних оптужби,
супротстављених интерпретација догађаја, неодобравања и неповерења“20. Немачка канцеларка изјавила је бојазни да би мигрант16 Ibid, p. 57.
17 Alice Greider, Outsourcing Migration Management: The Role of the Western Balkans in the
European Refugee Crisis, Migration Policy Institute, Washington, 2017, p. 3.
18 Senada Šelo Šabić, Sonja Borić, At the Gate of Europe – A Report on Refugees on the Western
Balkan Route, op. cit., p. 9.
19 Ubrzo, u februaru 2016, zabranjen je ulazak i migrantima iz Avganistana.
20 Senada Šelo Šabić, Sonja Borić, At the Gate of Europe – A Report on Refugees on the Western
Balkan Route, op. cit., p. 17.
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ска криза могла да доведе до новог рата на Балкану. На практичном
нивоу, импровизована је специфична форма „сарадње“, описана као
домино ефекат – како је једна земља чинила своје границе непропуснијимa, тако је свака наредна уводила ригорозније контроле.
У фебруару наредне године, 18 министара спољних и
унутрашњих послова из земаља Западног Балкана присуствовало
је конференцији Managing Migration Together која је организована
у Бечу, и са које су послати захтеви за стриктнијим контролама
ЕУ и затварањем Балканске руте.21 Додатне рестрикције уведене
су услед отпочињања са применом нових правила о улазу у зону
Шенгена, која су предвиђала да само мигрантима са важећим пасошима и визама могу да уђу. До званичног, али непотпуно ефективног затварање Руте дошло је потписивањем договора између ЕУ
и Турске у марту 2016. године. Овим договором ЕУ се обавезала
на трансферисање шест милијарди евра Турској и на убрзање визне либерализације за држављане Турске, а Турска на омогућавање
у Турску повратка оним мигрантима који нелегално пређу у Грчку.22 По ступању споразума на снагу 20. марта 2016. године, број
миграната у европским државама драматично је смањен, док је у
Турској драматично повећан. Одређен број миграната се, међутим,
заглавио у државама Западног Балкана, а међу њима и у Србији.
Осим тога, транзит овом рутом постао је опаснији – граничне и
полицијске контроле су пооштрене, а тиме је повећана вулнерабилност миграната на трговину људима и бројне друге лоше праксе.
Током интензивне мигрантске „кризе“ јасно се показао отпор
држава Балканске руте да имају било коју функцију више од транзитне. Миграције стотина хиљада људи представљале су екстремна административна и логистичка оптерећења по све државе на
рути. У комбинацији са трансформисањем хуманитарне реторике
у безбедносну, погоршање међусуседских односа није представљало изненађење. У свима су популистички и националистички
дискурси ојачали, одлично укорењени у слабе економије и дубоке
социјалне неједнакости.

21 Francisko de Borja Lasheras, Vessela Tcherneva, Fredrik Wesslau, Return to Instability: How
Migration and Great Power Politics Threaten the Western Balkans – Policy Brief, European
Council for Foreign Relations, London, 2016, p. 2.
22 Alice Greider, Outsourcing Migration Management: The Role of the Western Balkans in
the European Refugee Crisis, op. cit. p. 2; Emilio Cocco, “Where is the European Frontier?
The Balkan Migration Crisis and Its Impact on Relations between the EU and the Western
Balkans”, op. cit., p. 298.
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4. СРБИЈА И ЕУ – ТАКО БЛИЗУ, А ТАКО ДАЛЕКО
Међу четири државе Западно-балканске руте (ФИРОМ, Србија, Хрватска и Словенија) које су опсервирале Шело Шабић и
Борић, „влада Србије нуди најпозитивнију реторику о избеглицама. Дискурс о избеглицама центриран је око концепата попут
емпатије, људске солидарности, заједничког искуства из ратова у
бившој Југославији, као и одговорности коју функционалне државе
и зрела друштва морају да преузму“.23 Слично томе, Безнец, Спир
и Стојић Митровић извештавају о имиџу Србије као државе која
„штити мигранте и поступа са њима на достојан и хуман начин,
насупрот неким другим државама на Балкану и у ЕУ“24. Ове опсервације, међутим, односе се углавном, иако не искључиво, на период пре средине 2015. године. Истовремено, не треба га сматрати
идентичним са ставовима јавности према тражиоцима азила, који
су били прилично мешовити, крећући се од врло подржавајућих до
врло хостилних.
Као што је већ наговештено, реторика добродошлице, пропраћена следственим понашањем српских власти била је у високој
корелацији са ауто-перципираном транзитном позицијом државе
– Србија себе није сматрала одговорном за мигрантску „кризу“,
у складу са чим није сматрала да је потребно да она тражи „решења“, него да их олакша, у најбољем случају. Додатни разлог за
овакву реторику и став била је и наводна намера Србије да поштује
намере самих миграната, који су изјављивали да не желе да се задржавају у Србији, него да стигну у државе чланице ЕУ.
Упоредо са наведеним, прилично снажна изјава српског премијера да „Србија неће бити паркинг за мигранте“ понављана је
с времена на време од стране високих државних званичника, уз
незнатне модификације. Али, исто тако, овакве изјаве бивале су
проткане и изјавама попут оне да се „Србија понаша европски, за
разлику од многих других држава, које су парадоксално државе
чланице ЕУ, а Србија није.“
У позадини, аспирације ка чланству у ЕУ, наметнуле су Србији
испуњење бројних обавеза, прописаних критеријумима из Копенхагена и Мадрида. Неке од њих односе се директно на миграције,
и то српских држављана. У том контексту, Србија је и потписала
споразуме о реадмисији, по основу којих се држављани Србије са
илегалним боравком у државама чланицама ЕУ враћају у Србију.
23 Senada Šelo Šabić, Sonja Borić, At the Gate of Europe – A Report on Refugees on the Western
Balkan Route, op. cit., p. 10.
24 Barbara Beznec, Marc Speer, Marta Stojić Mitrović, Governing the Balkan Route: Macedonia,
Serbia and the European Border Regime, op. cit., p. 55.
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Изазови у вези са реадмисијом су бројни по Србију, која је уложила велике напоре у сврху адекватног поступања, како би испунила
обавезе према ЕУ25. С друге стране, визна либерализација одобрена
српским држављанима, такође је повезана са одређеним изазовима
– држављани Србије налазе се на врху оних који крше дозвољену дужину боравку у државама чланицама ЕУ. Коначно добијена
кандидатура Србије, и то 2012. године, значила је отпочињање
процеса преговора са ЕУ наредне, 2013. године. Прва српско-ЕУ
интер-владина конференција одржаван је у јануару 2014, а прва два
поглавља отворена су у децембру 2015. године, што је национална
Влада схватила као знак да ЕУ препознаје напоре које Србија чини
у контексту управљања тада актуелном мигрантском „кризом“. Непосредно пре тога, конкретно 25. октобра 2015. године, Србија је
у Бриселу као једна од 11 држава26 договорила план акције који
се састојао из 17 тачки о управљању мигрантском кризом. Главна
претпоставка овог плана била је да се постојећа ситуација може регулисати само координисаним националним акцијама, које би биле
колективне и прекограничне.
Парадоксално или не, почетком 2016. године, доминантно хуманитарни приступ Србије трансформише се у доминантно безбедносни. Нагласак на безбедносним ризицима Влада је засновала
на секуритизацији приступа држава чланица ЕУ27 и последичној
потреби за приступом који би био координисан са њиховим. Пракса којом је наглашен безбедносни приступ спроведена је средином
јула 2016. године, када је Србија послала војску и полицију на
своје границе са ФИРОМ-ом и Бугарском. Ова промена, међутим,
била је и у складу са обавезом Србије да трансформише своју миграциону политику у процесима преговора са ЕУ: „само неколико
дана након што је српска Влада усвојила одлуку 17. јула да формира заједничке војно-полицијске граничне тимове, Србија је отворила поглавље 23, које се односи на судство и основна права и 24 које
се односи на слободу и сигурност, управљање миграцијама, азилни
систем и полицијску сарадњу. Унутар ових преговора, приоритет је
припрема Србије за будућу интеграцију у систем Шенгена, а тиме
и пооштравање граничних контрола“.28
25 Natalija Perišić, „Readmission in Serbia – Huge Challenges, Weak Opportunities”, in the
Book of Collection: Diversity of Migration in South-East Europe (edited by Mirjam Zbinden,
Janine Dahinden, Adnan Efendić), Peter Lang, Bern, 2016, p. 138.
26 Састанку су присуствовали лидери Албаније, Аустрије, Бугарске, Хрватске, ФИРОМ-а,
Немачке, Грчке, Пољске, Румуније, Србије и Словеније.
27 Видети шире у Ђорђе Куљић, „Заједничка спољна и безбедносна политика ЕУ у
контексту избегличке кризе“, Политичка ревија, Институт за политичке студије,
Београд, бр. 3/2017.
28 Barbara Beznec, Marc Speer, Marta Stojić Mitrović, Governing the Balkan Route: Macedonia,
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Два „лица“ Србије током мигрантске кризе, имала су двојаку сврху. Хуманитарно „лице“ имало је функцију да демонстрира
њене капацитете за поштовање основних људских права и вредности које ЕУ промовише. Безбедносно „лице“ показало је способност Србије да буде поуздан партнер ЕУ.29 Критичари Владе
сматрали су да је Унија вољна да прихвати и ауторитарну Владу,30
само да би границе ЕУ биле безбедне.
С друге стране, аспирације Србије према ЕУ компромитују
се, и то редовно, услед наводних или стварних обавеза Србије у
вези са Косовом, као услова за чланство у ЕУ. С тим у вези, руски
утицај у Србији, који је историјски врло снажан, током извесних
периода се интензивира. Периоди интензивирања руског утицаја у
Србији су повезани умногоме са сумњама које у Србији постоје у
вези са моћи ЕУ да „преживи“ мигрантску кризу. Наиме, из перспективе Србије, с времена на време су државе чланице ЕУ имале
толико различите приступе и ставове о мигрантима, да је изгледало
да Уније не може да носи толико велики терет и да ће се под притиском миграција распасти. То је било време у коме ЕУ као таква
није била лидер, него поједине државе (попут Немачке), и то на
незадовољство или бар неслагање других земаља. Потенцијално
објашњење овакве „слике“ коју су државе чланице ЕУ емитовале,
могло би се тражити у постојању вишеструких нивоа управљања
и одлучивања у ЕУ уопштено. У вези са миграцијама, најочигледнија су била два нивоа управљања: ниво ЕУ и њених институција
и ниво држава чланица. Унија је наиме имала „решења“, али су
јој биле потребне државе чланице да их имплементирају. Пошто
су државе чланице показивале отпор према „решењима“ која је
дизајнирала Унија, оне једноставно нису „поступале на терену“.
Из перспективе Србије, није било ни солидарности и расподеле
терета између држава чланица, јер је свака настојала да сачува привилегије из сопствених позиција. Један од примера била је и Вишеградска група земаља (коју сачињавају Чешка, Словачка, Пољска и
Мађарска) која је једноставно објавила да не жели да учествује у
систему „квота“.
Serbia and the European Border Regime, op. cit., pp. 56-57.
29 Ibid, p. 60.
30 Демократски „скор“ се обрачунава на скали од 1 до 7, при чему 1 означава највиши
ниво демократичности, а 7 најнижи. За Србију је он, према извештају Freedom House’s
Nations in Transit износио 3.64 током четири узастопне године (од 2011. дo 2014), након
чега је порастао на 3.68 (2015), 3.75 (2016) и 3.82 (2017). Тиме се она сврстала у групу
полу-консолидованих демократија, за разлику од Русије чији је „скор“ из 2017. године
6.57, што је сврстава у консолидоване ауторитарне режиме. Freedom House, Freedom
in the World, Internet, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018,
25/05/2018.
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Током своје „изложености“ мигрантској „кризи“, Србија је
константно тражила од ЕУ подршку и нарочито финансијска
средства. Најчешће коришћени инструмент био је Инструмент за
пред-приступну помоћ (ИПА) и ИПА II, али су према Србији усмеравани и други фондови које је ЕУ основала, у сврху увођења
интегрисаног управљања границама, унапређења рада центара за
смештај тражиоца азила, реформисање националних система азила, јачање институција за постизање ефективног управљања миграцијама и борбу против трговине људима. Према наводима Европске Комисије, Србија је од почетка 2015. до средине 2016. године
приступила средствима у вредности од скоро 100 милиона евра, у
сврху управљања мигрантском кризом.31 Према проценама фискалних трошкова за тражиоце азила које је Међународни монетарни
фонд сачинио за бројне државе, а између осталог и за Србију, наведени су износили 0,00% БДП-а 2014, 0,06% БДП-а 2015. и 0,1%
БДП-а 2016. године.32 И други извори указују на то да су „највећи
сегмент трошкова превоза и смештаја покриле невладине организације или Европска унија“,33 из чега се чини да Србија је имала
већи политички, него економски терет, када је мигрантска криза
у питању. Ове ставке неће остати непромењене у потпуности, у
случају потребе за развијањем дугорочних мера интеграције миграната у српско друштво.
5. ЗАКЉУЧАК
Утицаје Европске уније тешко је изоловати и описати, не само
у области миграција, него и у бројним другим областима.34 Механизми утицаја који су описани у теоријском делу могу се пак уочити, иако у различитој мери, у области која је предмет овог рада.
Постојање законске принуде неизбежно је у ситуацији статуса
државе кандидата. Критеријум из Копенхагена који се односи на
усклађивање националног законодавства са законодавством Зајед31 The Delegation of the European Union to the Republic of Serbia, Migration Topic, Internet,
https://europa.rs/eu-enhances-its-support-to-migration-and-efficient-border-management-inserbia/?lang=en, 22/05/2018.
32 Shekhar Aiyar, Bergljot Barkbu, Nicoletta Batini, Helge Berger, Enrica Detragiache, Allan
Dizioli, Christian Ebeke, Huidan Lin, Linda Kaltani, Sebastian Sosa, Antonio Spilimbergo,
Petia Topalova, The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges, International Monetary
Fund, Washington, 2016, p. 12.
33 Alice Greider, Outsourcing Migration Management: The Role of the Western Balkans in the
European Refugee Crisis, op. cit. p. 3.
34 Tim Haughton, “When does the EU Make a Difference? Conditionality and the Accession
Process in Central and Eastern Europe”, Political Studies Review, Sage, Thousand Oaks, no.
5/2007, p. 234.
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нице присутан је у области управљања миграцијама у Србији, и то
на два нивоа. С једне стране, свеукупна област миграција, пре свега
грађана Србије, у највећој мери усклађује се са законодавством ЕУ.
С друге стране, област миграција специфично, тј. оних из држава
западне Азије и северне Африке, такође усклађивана је са нормама
и политикама ЕУ, као што се може видети из претходног дела овог
рада.35 Ограничена трансформативна моћ Уније, међутим, видљива
је посредством тога, што се у Србији упркос усвајању законодавства
које јесте усклађено са комунитарним, оно не примењује или бар
не примењује у потпуности. И манипулација прорачунима користи
је присутна, и то углавном у форми позитивних иницијатива. Унија
је усмерила бројне финансијске програме и инструменте према Србији и ангажовала се на изградњи капацитета, како у јавном, тако и
у цивилном сектору Србије, да би унапредила управљање мигрантском кризом у њој. Осим потоњег циља, Унија је овим иницијативама екстернализовала сопствене идеје, као и што је реализовала
сопствене интересе, пре свега безбедност својих граница. Није јасно
у потпуности да ли је могуће говорити о социјализацији као механизму утицаја. Наглашавање српских званичника да је понашање Србије током мигрантске кризе изразито европско и да је сврха по себи
(што се могло макар имплицитно закључити, ако не и експлицитно)
ипак се чини да је било у функцији претходно наведеног механизма,
манипулације прорачунима користи. Влада јесте аутентично желела
да смањи трошкове јавног сектора (између осталог и за мигранте) и
да им омогући транзит, по могућству, без задржавања, као што јесте
демонстрирано реториком њених званичника. На тај начин, Србија
јесте желела да максимизира користи, а не да се понаша онако како
јесте „исправно“. Додатно, најснажнији подстрек чини се, било је
добијање позитивног извештаја о напретку, како би се „капитализовала“ усклађеност са комунитарним захтевима. Међутим, не може
се постићи потпуна сагласност око тога које су европске вредности,
када је у питању став према задржавању миграната. То нас доводи
до наредног механизма, убеђивања. Он се темељи на вредностима
и идејама које Унија промовише, а које се могу довести у питање, у
светлу различитих ставова држава чланица током мигрантске кризе.
Бројне вредности и идентитети довођени су у питање, наилазили су
на отпоре и слично. На крају, имитација се може повезати са преносом добрих пракси из Уније у управљању кризом и оно је махом
спровођено на локалном нивоу, тј. у центрима за прихват и смештај
тражиоца азила. И овде је моћ Уније била ограничена – неке праксе
35 Наведено се односи и на нове законске одредбе које регулишу проблематику азила,
усвојене ове године (2018), које нису међутим разматране у раду.
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једноставно нису биле применљиве у Србији и остале су проблематичне. Такмичење међу различитим актерима, које се налази у
основи овог механизма, јесте било заступљено у Србији, нарочито у односима са другим земљама Западно-балканске руте. Овакво разматрање утицаја Европске уније у целини, указује на значај
кандидатуре Србије за чланство у ЕУ, као подстицај за трансформацију политика и пракси током трајања мигрантске кризе. Међутим,
промене у политикама ЕУ имају значајне рефлексије на промене
националних политика. Претпоставка је да ће се домаће политике
усклађивати и даље са комунитарним, као и да ће интеграција тражиоца азила у Србији у највећој мери бити фасилитирана од стране
Уније. Интерне препреке за то представљање економски и социјални изазови у Србији. Екстерне препреке представљаће непостојање
кординације и сарадње између земаља у региону. Западни Балкан
је фрагментисан, док миграције захтевају преко-граничну сарадњу,
која ће ипак морати да се „увезе“ од актера изван региона.
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WESTERN BALKAN ROUTE: IMPACT OF SERBIA’S
CANDIDACY TO THE EUROPEAN UNION ON ITS
POSITIONS DURING THE MIGRATION CRISIS
R esume
The paper is focused on migration trends from the MENA region
and their impact on Serbia, from the point of view of Serbia’s
positions and relations with the neighbouring countries along the
Western Balkan route, and also with the European Union. Serbia’s
- 103 -

Наталија Перишић

ЗАПАДНО-БАЛКАНСКА МИГРАНТСКА РУТА...

aspirations towards joining the EU have arguably presented the
most important impetus for the development of national policies
and practices towards migrants during the migration “crisis”. The
paper deploys the theoretical framework developed by Tanja A.
Börzel and Thomas Risse on mechanisms of diffusion in “usage”
by the European Union. The suggested mechanisms of diffusion
can be divided in the following way: coercion, manipulation of
utility calculations, socialization, persuasion and emulation. The
author of the paper scrutinizes each of the mentioned in order to
describe and analyze the extent of the transformative power of the
European Union regarding Serbia’s policies and practices during
the migration “crisis”. The chapter on theoretical background is
followed by chapter on relations between Serbia and neighbouring
countries (first of all FYROM, Croatia and Hungary). Not all of
them are EU member states (FYROM) and not all of them joined
the EU long time ago (Hungary and Croatia become EU member
states in 2004 and 2013 respectively). Serbia has a shared past with
Croatia and FYROM, with the disintegration of the joint country
in 1990. Many war “traumas” from the 1990s revived, especially
in the second half of 2015 between Croatia and Serbia. Contrary to
that, relations between Serbia and two other neighbouring countries
during the migration “crisis” were that of rather good neighbours,
however not without tensions. In the following chapter, the focus
is on the issues of migration management in Serbia, from the point
of view of its candidacy and integration into the European Union.
Serbia’s road to the EU has been paved by numerous challenges,
many of which have been related to migration of its own citizens.
One of the most prominent challenges was that regarding the
readmission of Serbia’s nationals illegally staying in the EU.
However, in the current situation, Serbia was in the EU’s focus due
to its position within the Western Balkan route. National policies
and practices towards asylum seekers have been in compliance to a
large extent with the EU’s requirements, motivated by Serbia’s wish
to obtain positive progress reports and to approach to the EU funds.
In its view, through the conduct in the migration „crisis“, Serbia has
been demonstrating its reliability and responsibility and even more
important, its capacities to become a member state of the EU.
Keywords: asylum seekers, the European Union, Serbia,
migration, migrants, Western Balkan route.
Овај рад је примљен 20. октобра 2018. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 21. новембра 2018. године.
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ФИЛОЛОГИЈА И ГЕОПОЛИТИКА
Саже т ак
Аутор у чланку указује на инструментализацију филологије
у геополитичке сврхе на српском етнојезичком и историјском
простору. Најпре од стране Хрвата који су преузели српски
народни језик и прогласили га за хрватски књижевни језик
(19. век), што ће по истом моделу у титоистичком периоду
учинити муслимани (од 1993. Бошњаци) и Црногорци у време разбијања и распада друге југословенске државе. Поред
историјског метода, аутор је користио анализу садржаја, као
и метод синтезе. Циљ овог рада је да се укаже како се присвајањем српског језика и његовим преименовањем од стране
Хрвата, а у југословенском периоду и босанских муслимана,
а затим Црногораца, створила нова геополитичка позиција,
која је за Србе и Србију најсличнија оној из времена окупације (1878) и анексије (1908) БиХ од стране Аустроугарске.
Кључне речи: Филологија, геополитика, Хрватска идеја југословенства, српска идеја југословенства, идеја о „троименом
народу“, Босански „геополитички троугао“, Црна Гора.
1. АУСТРО-ХРВАТСКИ ГЕОПОЛИТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ИЛИРСТВА И ЈУГОСЛОВЕНСТВА

Н

игде филологија није тако везана за геополитику и инструментализована у геополитичке сврхе, као што је то случај
са хрватском, тј. аустрохрватском пројекцијом илирства и југословенства и српско-хрватским језичко-етничким феноменом.
Нигде географија није извршила тако одлучујући утицај на
политичке идеје и државну политику, као што је то случај са Хрватском. Географски чинилац је овде поистовећен са државним
разлогом. Отуда је „геополитика хрватски нагон више него код
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других јужнословенских народа“.1 Парадокс хрватске геополитике
садржан је у тежњи Хрвата да се политички вежу за запад, а да се
истовремено територијално прошире на исток.
Илирски покрет настао 1835, појавио се са ставом да су Словенци, Хрвати, Срби и Бугари један народ – Илири, који говори
једним – илирским језиком. Хрватски илирци, на челу са Људевитом Гајем, су једноставно одбацили свој хрватски-кајкавски
језик ипреузели, те Вуков српски народни језик и прогласили га
за илирски, од 1943, када је Аустрија забранила илирски, он „постаје“ хрватски. Међу Србима овај покрет није имао много присталица.2 Срби су одмах видели његову антисрпску геополитичку
конотацију. Преузимањем српског језика Хрвати долазе у нераскидиву везу са Србима. За овакав феномен и преседан да један народ
одбаци сопствени и узме језик другог народа, пресудни су били не
културни него геополитички циљеви. Циљ илираца циљ је био стварање географски довршене и геополитички самосвојне и одрживе хрватске државе. Ову чињеницу је признао и Људевит Гај, као
и Мирослав Крлежа, кајкавац и најпознатији хрватски писац3. И
Крлежа је признао да је и Илиризам почео „избацивањем хрватског
језика као мртвог трупла кроз прозор“, те присвајањем српског
језика. С језиком је ишла и српска књижевност, нарочито дубровачка, која је Вуку послужила за стандардизацију српског језика, и
најпосле српски католички народ и њихов историјски и етнојезички простор.4 Ова хрватска територијална посезања5 настављена су
1
2
3
4

5

Милош Кнежевић, „Геополитичко окружење СР Југославије“, у: Геополитичка
стварност Срба, ИГС, Београд, 1997, 232-233.
Тек неколицина Срба, и то католика попут песника Петра Прерадовића, правника
Огњеслава Утјешеновића Острожинског и неколико Срба босанских фрањеваца у
илиризму је видело неки облик шире идентификације.
Крлежа је писао и на сопственом хрватском, кајкавском језику и на српском, штокавском.
Његове Баладе Петрице Керемпуха, на кајкавском оцењиване су као изванредна поема,
што се не би могло рећи за Глембајеве... писане на српском језику.
Медо Пуцић, Србин католик из Дубровника, констатује „...Али су Хрвати, формулисавши
своје погледе на будућност примили српски језик као званични, српску литературу као
своју, српску земљу као своју рођену, обележавајући их само својим именом...“ Према:
Лазо М. Костић, Крађа српског језика, Баден, 1964, стр. 55.
Великохрватске идеје вежу се за Павла Ритера Витезовића, чија је Croatia rediviva“
постала обавезна литература за рад Гаја, Штросмајера, Старчевића, Јагића, Кватерника,
Франка, Супила, Пилара, Трумбића, Радића, Мачека, Павелића и усташке НДХ„Croatica sacra“, до Туђмана и његове готово етнички чисте католичке Хрватске.
Сви они су се позивали на фамозно „хрватско државно и историјско право“ и тезу о
хрватском „политичком“ народу у стварању хрватског геополитичког „оптимума“
на српском простору и од српског народа. Нигде географија није толико извршила
утицај на политичке идеје као у Хрватској. Величина и облик Хрватске диктирали
су хрватске мегаломанске и геноцидне геополитичке конструкције. Јер, „хрватска
переца“, „кифла“, „раскречена кобасица“, хрватски „меки трбух“ тражио је да се
попуни српским простором Босном и Херцеговином, а пре тога и другим наведеним
српским покрајинама. Отуда су и босански муслимани у Павелићевој визији „цвијеће
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кроз цео 20. век, све до слома и окупације Републике Српске Крајине од стране Хрватске. Био је то добро замишљен и ефектно разрађен аустријско-хрватски геополитички пројекат илирства и југословенства6, без којег трожупанијска кајкавска Хрватска никад не
би изишла на ширину српског штокавског етнојезичког простора:
у српску Далмацију, Лику, Кордун, Босну, Херцеговину, Славонију,
Банију, Дубровник, Барању.
Већ је патријарх Рајачић, 1861. године, уочио покушај Хрвата
да илирством, а затим југословенством затупе српски патриотски
осећај, да тек примљени српски језик прогласе југословенским, да
под наводно заједничким именом, из уских кајкавских подручја запоседну српско штокавско подручје, а Србе приведу католицизму.
„Срби имена свога које има своју историју у свету и словенству ни
за чије име променити неће. Ово ни за љубав `великоилирства` ни
`великојугословенства` ни `хрватства` све да им силом намерава
наметнут“ – говорио је Рајачић.7
С илиризмом, наиме долази до првог, историјског сусрета Хрвата и Срба; тај сусрет био је и њихов међусобни сукоб, који траје
до данашњих дана. Оно што није пошло за руком Гају, услед отпора
српских националних институција и свесних појединаца, успело
је Штросмајеровом југословенству8 и Јагићевом филолошком сербокроатистичком пројекту. Штросмајерова идеја југословенства
под Југословенима подразумева само три народа (Словенце, Хрвате и Србе, дакле без Бугара), а то значи оне народе који већ живе у
Аустрији. Југославија би, у федерализованој Аустрији, требало да
ова три народа представи као један, тј. као Југословене. Срби, као
најбројнији међу Јужним Словенима у Аустрији, требало је тако
да изгубе свој национални идентитет. То је био и стратешки циљ
Штросмајерове идеје југословенства.
Штросмајер је ради привођења Србије и Срба Бечком двору,
односно трећој, јужнословенској федералној јединици, са центром
у Загребу, тактички, не и стварно, стајао на становишту о културном, језичком и политичком јединству Срба и Хрвата. Јагићев пак
модел „Хрвато-Срба“, полази од става да су Хрвати и Срби један
народ по језику а два народа по вери, те да сваки треба да задржи
6
7
8

хрватског народа“, које је и Туђман користио у борби против Срба у РС Крајини и
РепублициСрпској.
Види: Момчило Суботић, Политичка мисао србистике, поглавље: „Аустро-хрватски
геополитички пројекат илирства и југословенства“, ИПС, Београд, 2010, стр. 71-123
Василије Крестић, Историја Срба у Хрватској и Славонији 1848-1914, НИП Политика,
Београд, 1991, 81.
„Дугогодишње Штросмајерово стајалиште према Србији треба тумачити и кроз његово
неоправдано увјерење о могућности `повратка православних` у `католичко јединство`“.
Иван Мужић, Хрватска политика и југословенска идеја, Сплит, 1969, стр. 29.
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своје име и национално име своме језику, предлажући да се на истоку језик зове српски, а на западу хрватски. Јагић је на тај начин
сугерисао не само да се језик дели по верској основи него је дао основ тумачењу да западна ијекавска варијанта представља хрватски
језик. Дакле тамо где је Вук стандардизовао српски језик. Ако је
и од Јагића, ово је превише. Јагић је свакако знао да је дубровачка
литература српска. Да је то тако сведочи и дон Иван Стојановић у
књизи „Дубровачка књижевност“ (1900) за коју каже да је „прворођена кћи српска“. Тих година (1897) Матица хрватска је српске
народне песме, које је Србин католик дон Иво Рајићскупљао по у
дубровачком залеђу и диљем Херцеговине, штампала као хрватске
народне песме, што је и сам Јагић критиковао сматрајући да Хрвати стварају идентитет „крпежом“.
Илиризмом и хрватском идејом југословенства, а једно и друго
значе хрватство и великохрватсво, Аустрија је настојала да парира ослободитељској и ујединитељској идеји Кнежевине Србије У
ту сврху, Бечки двор и Римокатоличка црква настојали су да одрже Хрвате као посебну народну заједницу, да их ојачају на рачун
Срба и употребе као средство за остваривање својих геополитичких интереса и мисионарских и прозелитских циљева. Тај смер у
хрватској политици нарочито је дошао до изражаја након „Првог
католичког конгреса“ одржаног у Загребу 1900. године. Од тада
се хрватство организује на католичким основама; на том католичко-хрватском скупу донета је одлука да се сви католици српскохрватског, тј. српског језика, имају сматрати Хрватима. У складу са
овом идејом у другој половини 19. и почетком 20. века извршени
су бројни историографски и културни, језички и други фалсификати од хрватских писаца и њихових институција у погледу српске историјске, језичке, књижевне и друге културне националне
баштине. Неке смо већ поменули. Иако Хрвати нису могли сакрити чињеницу да су језик преузели од Срба, они су га без обзира и
устезања преименовали у хрватски. Тако је Томо Маретић признао
да је његова Граматика и стилистика хрватскога или српскога
језика (1899) прављена по корпусу Вукових и Даничићевих дела,
а за Рјечник хрватскога језика (1910) аутори Иван Броз и Фрањо
Ивековић кажу да је настао на основу дела Вука, Даничића, Његоша и Милана Ђ. Милићевића. Исто је и са Брозовим Хрватским
правописом. Из овога следи логично питање каква је то хрватска
граматика, речник и правопис писани на основу српског језика и
српским језиком.
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2. СРПСКА ИДЕЈА ЈУГОСЛОВЕНСТВА
У предјугословенском периоду код Срба је постојала свест о
српској језичко-етничкој заједници. То је била светосавско-доситејевско-вуковска српска језичка парадигма из које је израсла и
српска идеја јужнословенства. Ову идеју међу Србима најдоследније су заступали прваци Матице српске Теодор Павловић (18041854) и Јован Суботић (1817-1886), и она је била општеприхваћена
од српске друштвене и политичке елите све до Првог светског рата.
Павловић и Суботић полазили су од становишта европске славистике: Ј. Добровски, Ј. Копитар, П. Шафарик, Ф. Миклошич, Д. Обрадовић, В. Караџић, Ђ. Даничић, поготово од Вукове тезе: „Сви
Срби су штокавци, и сви штокавци су Срби“. Без обзира на веру:
православну, римокатоличку или мухамеданску. О Србима „три
закона“, пре Вука, писао јеДоситеј Обрадовић (Писмо Харалампију...) У чему се састојала ова идеја? Павловић и Суботић су истицали чињеницу да постоје четири блиска јужнословенска народа:
Словенци, Хрвати, Срби и Бугари, који се разликују по језику. Ова
посебност језика није их спречавала да развијају односе културне
и политичке сарадње. Али не и политичког, поготово етнојезичког
јединства. Ову идеју заступаао је и кнез Михаило, као и водећи
српски научници и политичари у Србији: Стојан Новаковић, Љубомир Стојановић, Никола Пашић, Милован Миловановић, Никола
Стојановић, Слободан Јовановић и други. Павловић-Суботићева
идеја јужнословенства успешно је парирала штросмајеровско-јагићевској парадигми југословенства и сербокроатистике.
Геополитички смисао хрватског илирства и југословенства добро је разумео и објаснио прота Димитрије Руварац (1842-1931) у
свом спису: Ево, шта сте нам криви.9 Гајево илирство и Јагићеву
језичкоетничку великохрватску„смицалицу“ одлично је расветлио
филолог Љубомир Стојановић (1860-1930) у академској беседи у
СКА 1897. године.
Јован Дучић (1873-1943) дефинисао је илирски покрет као хрватски препород који заједно са „југославизмом представља чисто
хрватску ствар“. Дучић истиче „...Хрватски језик био је у Загорју
кајкавски, а по острвима чакавски. Гај смисли стога да Хрвати прихвате српску штокавштину. Тим говором су се служили и Далмација и Славонија, зато што су их Срби насељавали кроз неколико
последњих столећа. Ово прихватање српске штокавштине, мислио
9

Земунски прота Димитрије Руварац, веома плодан писац, у свом спису: Ево, шта сте
нам криви наводи између осталог историјске фалсификате Армина Павића, похрваћеног
Србина католика из Жумберка, дон Миховила Павлиновића, Вјекослава Клаића и друге.
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је Гај, ујединило би хрватске крајеве. А како је и цела дубровачка књижевност писана на српској штокавштини исто онаквој на
каквој су писане српске песме, усвајање српског књижевног језика
значило би анектирати и Дубровник за Хрватску, а не оставити га
Србима...Ово је главно дело Илиризма“.10
Лазо М. Костић (1897-1979), правник, историчар, професор
Београдског универзитета, доживотни емигрант у Швајцарској, један од најпродуктивнијих српских писаца са око 80 књига, у Крађи
српског језика, истицао је тезу да су: „Хрвати послуживши се илирским покретом, учинили нешто незапамћено и невиђено у свету:
они су присвојили српски језик и прогласили га за хрватски језик“.
Српска идеја југословенства заснована на Вуковом филолошком програму о „Србима три закона“ и језичком разликовању Срба
и Хрвата, одржала се до 7. децембра 1914. године (Нишка декларација Српске Владе), а онда је штросмајеровско-јагићевска идеја
о „једном троименом народу“ овладала српском друштвеном и политичком елитом.
Хрватску (Штросмајер-Јагићеву) идеју југословенства хрватски писци и (гео)политичари су, као што смо показали, прихватали
из тактичких, геополитичких разлога, ради стварања хрватске нације и државе. Нажалост, већи број српских интелектуалаца, попут
Јована Скерлића11, Александра Белића, Јована Цвијића12, Владимира Ћоровића, Станоја Станојевића, Слободана Јовановића и других, прихватили су хрватску идеју југословенства или из незнања
или због површности у мишљењу и деловању. Иако су могли знати
за тадашње хрватске антисрпске ставове и политичко-територијалне претензије, за политички концепт усвојен н Првом хрватском
католичком састанку у Загребу 1900. о хрватизовању Срба католика; познате су им биле и хрватске антисрпске демонстрације из
1895, 1902, 1905. и 1914. године. И поред свега тога за стварање
Југославије није искоришћена српска идеја југословенства, која је
била компатибилна са идејом панславизма и славистике и која је
стајала на јасном разликовању српског од хрватског језика. Искоришћена је Штросмајерова или аустро-хрватска идеја југословенства, која се заснивала се на идеји о „троименом“ народу, коју нико
међу Србима није заступао. (Цвијић је попут Јагића, и вероватно
под Јагићевим утицајем, користио назив „Србо-Хрвати“)
10 Јован Дучић, Верујем у Бога и у Српство, Дерета, Београд, 2004, стр. 15-16.
11 Скерлић је у духу хрватске идеје југословенства предлагао да Срби прихвате латиницу,
а Хрвати екавско наречје.
12 Јован Цвијић је попут Јагића (можда и под Јагићевим утицајем) говорио о СрбоХрватима, не обазирући се на језичку различитост. Јер, могао је тако да говори и о
Србо-Бугарима, или ма ком другом народу.
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Српска идеја југословенства, напуштена је најпре на филолошком а потом и на политичком пољу. Учинио је то већ Вуков следбеник Ђура Даничић. Даничић је, као и Вук, чакавско наречје држао
за хрватски језик, кајкавско за словеначки, а штокавско наречје за
српски језик. Научно је подупирао Вукове погледе на српски језик
и књижевност, познатим делима: Рат за српски језик иправопис и
Разлике између српског и хрватског језика (1858). Али, после Вукове смрти, прихватиће хрватску, штросмајерско-јагићевску тезу о
двонационалном имену српског језика као: хрватски или српски,
због чега је изабран за тајника ЈАЗУ (1867) и преселио се из Београда у Загреб. Као резултат његове научне недоследности појавио
се Рјечник хрватскога или српскога језика, који ЈАЗУ издаје 1882.
године.
Затим је српска идеја југословенства напуштена и на политичком пољу. Српска влада је ушла у рат са југословенским програмом, тј. са циљем ослобођења неослобођене браће, Хрвата и
Словенаца (који ово ослобођење нису ни тражили) и уједињење
у заједничку југословенску државу. Међутим, српска друштвена
и политичка елита није до краја проникла у хрватски политички
менталитет и пристала је на хрватске фалсификате о језичком јединству „троименог“ народа, па је у складу са овом тезом назив
језика у Краљевини СХС/Југославији био „српско-хрватско-словеначки, што је било далеко од научних чињеница.
Прву југословенску државу, 1918. године, сачињавали су три
народа: Срби, Хрвати и Словенци, а другу титоистичку шест народа, још три народа: Македонци, Црногорци и Муслимани (од 1993.
Бошњаци) настали су из српског етнојезичког супстрата. У постјугословенском периоду Бошњаци и Црногорци су по хрватском
језичком моделу извршили преименовање српског језика у „босански“ и „црногорски“ језик са циљем да и они конституишу сопствену нацију и државу. Терен за конституисање ових антисрпских
државоликих творевина припремио је Јосип Броз, настављајући
Штросмајерово дело. Јосип Броз и кроатокомунистичко вођство
КПЈ стајали су на позицијама КИ и њеног Петог конгреса (1924) о
разбијању југословенске државе чије одлуке ће за све време њеног
трајања доследно спроводити. КПЈ је наставила да то чини и након
промене Коминтернине политике половином тридесетих година
20. века. Такву политику најбоље илуструје Дрезденски конгрес
КПЈ из 1928, који је донео одлуку о стварању независних држава:
Хрватске, Словеније, Македоније, затим Црне Горе (први пут у званичним партијским документима), док би Космет био прикључен
независној и уједињеној Албанији, а право на отцепљење даје се
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и мађарској мањини у северној Војводини, што је Србију сводило
на преткумановске границе. На Дрезденском конгресу је призната
црногорска нација „која се бори за своје ослобођење“, што нису
никад тврдили ни црногорски федералисти, али је то послужило
Јосипу Брозу да на Петом конгресу КПЈ у Београду 1948. године,
истакне да је уједињење Црне Горе и Србије 1918. године изведено
„против воље и расположења црногорског народа а уз помоћ бајонета српске војске..., путем силе и преваре...13
Под изговором „великосрпског хегемонизма“, Броз је заштитио Хрвате због учињеног геноцида над Србима, те по налозима
КИ и у духу политичких ставова Британаца и ХСС-а извршио
федерализацију земље која није утемељена ни на историјском ни
на етничком начелу, те тако успоставио „државу равнотеже“, „недовршену државу“ засновану на идеји: „слаба Србија, јака Југославија“. Према изјави Душана Биланџића, Јосип Броз је десет дана
након ослобођења Београда, на седници Политбироа рекао: „Ми
се у Србији морамо понашати као у земљи коју смо окупирали“. А
кад су му скренули пажњу да „од покрајина жели направити државе и свести Србију на Београдски пашалук“, он је одговорио: „Па
то и хоћу“.14
Јосип Броз се клонио сваког југословенства и југословенске
државе; уместо тога из геополитичких разлога лансирао је тезу o
„братству и јединству“, прогласио нове нације у лику Црногораца, Македонаца, а шездесетих година и босанских Муслимана и
отворено кренуо у конфедерализацију југословенске државе. Овај
његов модел једва да је преживео свог креатора.
И овде је испредњачио језички сепаратизам Хрвата. Најпре је
Новосадским споразумом из децембра 1954. „утврђен“ заједнички народни и књижевни језик Хрвата, Срба и Црногораца, под
називом хрватскосрпски/српскохрватски. Већ 1967. Хрвати устају
против овог споразума својом Декларацијом о називу и положају
хрватског књижевног језика, коју је потписало 18 хрватских националних институција и њихов највећи књижевник Мирослав
Крлежа. Крлежа је то лаконски објаснио речима да Срби и Хрвати
имају један језик који Хрвати зову хрватски, а Срби српски. На
ово је одговорило око 40 српских књижевника својим Предлогом
за размишљање, чиме је само примљено к знању и прихваћено
њихово залагање за равноправност „хрватског“ језика, а затим је
Матица хрватска марта 1971. отворено одустала од Новосадског
13 Зоран Лакић, „Црна Гора и `великосрпски хегемонизам`“, у: Велика Србија. Истине,
заблуде, злоупотребе (Ур. Василије Крестић и Марко Недић), СКЗ, Београд, 2003, стр.
270.
14 Према: Globus, Zagreb, 28. siječanj 1994.
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споразума. У Уставу из 1974. године садржани су хрватски сепаратистички захтеви, па и они о језику; језик је сада хрватски или
српски, као у време Штросмајера и Јагића.
Срби у Хрватској, иако конститутиван и са Хрватима равноправан народ, доживели су да им Хрвати по други пут присвајају
њихов српски језик. И не само то; угашене су све српске културне
и просветне установе; последња Просвјета 1980. године.
На политичком плану статус и положај Срба у југословенској
федералној јединици Хрватској био је уставно зајемчен; Хрватска
је успостављена као двонационална држава Хрвата и Срба, као што
је на пример Белгија држава Фламанаца и Валонаца, или Швајцарска тронационална држава Немаца, Италијана и Француза, или
Босна и Херцеговина каотронационална држава Срба, Хрвата и (од
1967. године) Муслимана. Хрвати су, међутим, слично присвајању
и крађи српског језика, исто учинили и са српским народом: одузели му конститутивност и свели га на националну мањину.
3. БОСАНСКИ „ГЕОПОЛИТИЧКИ ТРОУГАО“
Босна и Херцеговина у европксој науци (до Берлинског конгреса, 1878) сматрана је за српски историјски, језички и етнографски простор. Када је Аустро-угарска окупирала Босну и Херцеговину, под изговором „цивилизаторске мисије у овај простор
нереда и српских претензија“, Двојна монархија је све учинила да
онемогући босанске муслимане у процесу њихове српске идентификације.15
Бењамин Калај (1839-1903) дошавши на чело окупационе управе у Босни и Херцеговини (1882) је, полазећи од Андрашијевих
идеја „аустроугарског Балкана“ у Босни и Херцеговини, разрадио
целовиту државну политику, која се заснивала на следећим тачкама: „стварање „босанске нације“ и босанског језика, утемељења
духа „бошњаштва“ као политичке и националне идеологије, продубљавање јаза између православних Срба и муслимана и форсирање босанских муслимана и католика, постепено покатоличавање
босанских муслимана, потискивање Срба под видом борбе против
„великосрпске опасности“, колонизација страног, углавном римокатоличког живља у Боснии Херцеговини“.16
15 Види шире: О Србима муслиманске вероисповести, Зборник радова (приредио Момчило
Суботић) ИПС, Београд, 2012.
16 Види: Славенко Терзић, Реч на отварању скупа: Босна и Херцеговина од средњег века
до новијег времена, Београд, САНУ, 1995. Према: Момчило Суботић, Идентитет и
геополитичка стварност Срба, поглавље“О Калајевом Концепту „босанске нације“ и
њеним савременим промотерима, ИПС, Београд, стр. 79.
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Одличан познавалац српског језика, и писац књиге Историја
српског народа (1882), Калај је напустио своје раније ставове о
српском карактеру БиХ и развио тезу о постојању посебног бошњачког народа, као носиоца континуитета босанске државности.
Калајева управа имала је задатак да угуши, тј. не дозволи да се код
муслимана разбуди српска национална свест и да српске покрајине
Босну и Херцеговину трајно искључи као фактор српског и југословенског уједињења.17
Позивањем на богумилско порекло босанских муслимана, што
је представљало научни фалсификат употребљен у геополитичке
сврхе, Калај је настојао да им обезбеди оно што нису имали, национални идентитет и историјски континуитет. Калајева „босанска
нација“ представљала је политичку нацију, по узору на мађарску
политичку нацију Јожефа Етвеша, термин који ће, у односу према
Србима, прихватити и Хрвати, па је била и прва фаза у изградњи
босанске нације. Калај није порицао српски карактер Босне и
Херцеговине, али је преко тога прелазио из политичких разлога.
Сматрао је да је реално водити политику босанске нације и због
уверења да је српском народу прирођен дух сепаратизма. Водећи
интелектуалци босанских муслимана данас босанску нацију и државу настоје да конституишу на Калајевим историјским и језичким фалсификатима. Оно што је историјска чињеница јесте да се
од времена Аустроугарске окупације (1878) и Анексије БиХ (1908)
у овим српским областима од једног – српског – народа формирао
босански геополитички „троугао“, јер су од Срба католика постали Хрвати, а од Срба мухамеданаца Муслимани (Бошњаци), и та
геополитичка константа актуелна је и у наше време. Посреди је
идентитетско питање две одметнуте и преименоване гране српског
народа, које је тешко решити политичким инструментима.
Треба истаћи и ово: „У споразуму 1901. (и 1902) муслиманска
страна је захтевала да се призна као део српског етницитета, да се
ћирилица усвоји и буде званично писмо, као и српски језик. Такође
се захтевало да се католички досељеници, насељавани у Босни, од
1878. године са намером да се промени етничка и верска структура покрајина, морају протерати назад, одакле су дошли“. А таквих
је према Екмечићу било око 240.000, и то немачког становништва који су у Босну дошли од 1878. до 1814. године, а одселили
1943, када је Хитлеровом Трећем рајху запретила смртна опасност
од СССР-а.18 Одлуке турског султана и његове владе 1909. да ће
17 Момчило Суботић, Идентитет и геополитичка стварност Срба, поглавље: „О
Калајевом концепту „босанске нације“ и њеним савременим промотерима“, ИПС,
Београд, 2012, стр. 80.
18 Печат Милорада Екмечића, (главни и одговорни уредник Милорад Вучелић/Љиљана
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се сматрати издајником ко буде и даље заступао ове идеје, поделиле су муслимански блок... Од 1909. се муслиманска омладина
прикључује Србима.19
И даље: „Наши савременици су крајње оскудно обавештени о
процесу германизовања Босне и Херцеговине. Ти су досељеници,
након пораза под Стаљинградом 1943, повучени са Балкана. Пропали су пусти нацистички снови да ће источна граница Немачке
после пораза Совјетског Савеза бити на Уралу, па се почело спасавати што се још могло спасити... Отуда празнина у свести данашњих људи да је „Млада Босна“ расла у земљи под притиском
пуног германизовања.“20
4. ЦРНОГОРСКО ОДМЕТАЊЕ ОД СРПСТВА
Док се Хрватима може замерити да су за свој књижевни језик
узели туђи језик – српски – и назвали га хрватским именом, а свој
одбацили, становницима Босне и Херцеговине то се не може замерити. Ову бившу југословенску републику насељава једнојезична
популација која би, по европским стандардима, била третирана као
један народ. Међутим, Титов режим је озваничио постојање у њој
тобоже три народа: Срба (православци), Хрвата (римокатолици) и
Муслимана (исламисти који себе од 1992. зову Бошњаци). И овде
је назив језика до 1990. био српскохрватски/хрватскосрпски, а после рата је проглашено постојање три језика: српског, хрватског и
босанског.
Као критеријум језичког идентитета узима се верска припадност, а не језичка обележја. Нико у Европи језике није идентификовао по верској припадности. И овде се говори „источнохерцеговачким дијалектом српског језика који се говори у целој Републици
Српској, у целој бившој Републици Српској Крајини, на дубровачком подручју, у већем делу Црне Горе и у петини Републике Србије. Источнохерцеговачки дијалекат је моћна грана српског језика
и од те истине се овде бежи као и у Хрватској.21
У Црној Гори, која је поново постала самостална држава 2006,
званични језик од 1992. до 2006, звао се српски. Као и пре Новосадског споразума (децембар 1954), сем у раздобљу између два
светска рата када је назив језика био тронационалан: српско-хрБогдановић), Милорад Екмечић, „Мађарска завера“, Београд, 2018, стр. 116.
19 Исто, стр. 116-117.
20 Милорад Екмечић, исто, стр. 126.
21 Петар Милосављевић, „Обнова свести о српској језичкој заједници“, у: Српско питање
и србистика, (Зборник радова 1, приредили: Петар Милосављевић и Момчило
Суботић), Бачка Паланка, Ваљево, 2001, стр. 526.
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ватско-словеначки. Већ смо поменули да су Црногорци у Титовој
Југославији променили свој национални идентитет. Све до краја
Другог светског рата били су по националности – сви Срби, а након комунистичког запоседања власти готово сви Црногорци. На
попису 2004. око 39% становника Црне Горе се изјаснило као Црногорци, око 32% као Срби. Том приликом 64% се изјаснило да
говори српским језиком, нешто преко 20% црногорским, а остали-бошњачким, хрватским и албанским језиком. Осим Албанаца
сви остали имају, у ствари један језик, српски, али га данас различито називају. У Црној Гори се најбоље види сва апсурдност националне и језичке политике из југословенског периода. Посреди
је потпуно произвољно национално опредељивање: у истој породици једни се опредељују као Срби, други као Црногорци, једни
говоре српским, други црногорским језиком.22
Треба истаћи да се Црна Гора 1992. референдумом изјаснила за заједничку државу са Србијом, тј. за СР Југославију, готово
стопроцентно. Један од њених тадашњих челника, а данас неприкосновени лидер, Мило Ђукановић, опредељивао се као Србин.
Данас је он родоначелник антисрпске монтенегринске политике,
заговорник црногорског језика, црногорске нације и црногорске
православне цркве.Ђукановић новоуведени назив црногорски
језик оправдава чињеницом да је тако учињено у суседству (а суседство је Хрватска, Босна и Херцеговина и Србија), где се употребљава исти језик, али се језик назива по држави: хрватски и
босански. Неки други европски пример не би могао да наведе.
Јелица Стојановић у свом раду о идентитету и статусу српског
језика у Црној Гори у прошлости и данас полази од закључка „...
да простор садашње Црне Горе што се језика тиче, и са дијахроног
и са синхроног аспекта, представља нераскидиви и саставни дио
цјелокупног српског језичког простора. Због тога су садашњи процеси везани за покушај преименовања српског језика у Црној Гори
неутемељени и промашени и што се лингвистичких, и што се соци22 Види шире: Јелица Стојановић, „Идентитет и статус српског језика у Црној Гори
(некад и сад)“, у: Српско питање и србистика, Зборник радова 1, приредили: Петар
Милосављевић и Момчило Суботић, Бачка Паланка-Ваљево 2007, стр. 287-301;
и у: Момчило Суботић, Идентитет и геополитичка стварност Срба, поглавље:
„Евроатлантско расрбљавање Црне Горе“, ИПС, Београд 2012, стр. 189. Драга Бојовић,
„Опет о „преименовању“ (доименовању, разименовању...) српског језика у Црној Гори,
и још понечему“, у: Српско питање и србистика, исто, стр. 311-327; Момчило Суботић,
Идентитет и геополитичка стварност Срба, исто, поглавље: „Евроатлантско
расрбљавање Црне Горе“, исто, стр. 189-190. Веселин Матовић, „Разголићио се
стидуљак из заграде“, у: Српско питање и србистика, исто, стр. 302-304; Веселин
Матовић, „Не може се ријека кроз дудук натјерати“, у. Српско питање и србистика,
исто, стр. 305-310.: Момчило Суботић, Идентитет и геополитичка стварност Срба,
поглавље: Евроатлантско расрбљавање Црне Горе“, исто, стр. 190.
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олингвистичких критеријума тиче“. Веселин Матовић је један од
двадесетак професора српског језика из Никшића, који су најурени
са посла због супротстављања преименовању српског у матерњи.
Драга Бојовић, такође се бави феноменом „преименовања“ (доименовања, разименовања...) српског језика у Црној Гори, кроз „покушаје тумачења невјероватних политичких процеса у Црној Гори
који су унизили достојанство и углед србистике, па и србокроатистике, грубо отевши питање језика и поступивши на крају по ускопарламентарној острашћености-проглашавањем „црногорског“
језика као „службеног“.23
Круну на заједнички хрватско-црногорски подухват у фалсификовању историје, представља докторат о „црногорском“ језику,
који је Аднан Терзић одбранио на Осјечком свеучилишту, на „хрватском“, а заправо на српском језику. Овај Бошњак је тако постао
први доктор из области „црногорског“ језика, који је написао и
бранио на једино могућем – српском језику.
Измишљеној нацији измишљен је нови језик – „црногорски“,
ради намицања новог – црногорског идентитета. Новом народу и
нова – „црногорска православна црква“. У тој новој држави њен
дојучерашњи, једини државотворни народ, Срби, сад није ни народ ни национална мањина. У свему томе није недужна ни опозиција у Црној Гори, тј. српске странке и њихови лидери.
Када је реч о Црној Гори, за ову прилику да кажемо још ово.
Полемишући са Ђиласовом тезом о црногорској националној „посебности“, Батрић Јовановић, својевремено популарни политичар
из Црне Горе, истиче: „Културна традиција Црногораца – шта је то?
Зар то нијесу њихове српске народне пјесме! Зар то нијесу култови
Немањића, Милоша Обилића и Карађорђа! Зар то нијесу легенде о
светоме Сави! Зар то није Косовки мит! Зар то нијесу њихови божићни, ускршњи, славски и погребни обичаји...“ Слично Батрићу
Јовановићу24, и Милорад Екмечић је уверен да је: „Црногорска
нација формирана вољом југословенског комунистичког вођства
да ослаби бројчану и територијалну величину српског фактора у
Југославији“. 25 Ову констатацију признао је и стварни конструктор
23 Види: Драга Бојовић, „Опет о „преименовању“ (доименовању, разименовању...) српског
језика у Црној Гори, и још понечему“, у: Српско питање и србистика, Зборник радова
1, приредили: Петар Милосављевић и Момчило Суботић, Бачка Паланка, Ваљево,
2007, стр. 325.
24 Батрић Јовановић, Расрбљивање Црногораца. Стаљинов и Титов злочин. Српска
школска књига, Београд, 2003.
25 Милорад Екмечић, „Српски духовни простор на размеђу векова”, у: Српски духовни
простор, Зборник радова АНУРС (Главни уредник академик Милорад Екмечић,
Одговорни уредник академик Петар Мандић, Бања Лука, Српско Сарајево, 1999,
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црногорске политичке нације Милован Ђилас26, уз све „заслуге“
његових претходника Секуле Дрљевића, Савића Марковића Штедимлије, и бројних следбеника на челу са Јавремом Брковићем, као
и њеним дугогодишњим председником Милом Ђукановићем.
Данашња независна Црна Гора у евроатлантској визији замишљена је као инструмент евроатлантског геополитичког опкољавања
Србије, као претходница која Србији треба да „отвори“ врата Евроатлантског савеза. Слична улога, којом би се извршио притисак
на Србију да уђе у НАТО, намењена је БиХ и Републици Српској,
која се пак, предвођена Милорадом Додиком, ослонцем на Русију и
председника Путина снажно одупире овом пројекту. Црна Гора под
вођством уцењеногМила Ђукановића, на жалост, нема ту отпорну
снагу. По том сценарију суседне српске земље треба да подстакну
Србију да и сама постане чланица западне војно-политичке алијансе и да се непријатељски, као Ђукановићева Црна Гора, удаљи од
Русије, а Русији онемогући приступ Јадранском мору. Јер, процењују на Западу, неће се ваљда Србија наћи на другој страни „барикаде“, против својих сународника.
У праву је историчар Раковић када каже да нема потребе да се
око Подгоричке скупштине данас воде „ужарене полемике27 јер данашња Црна Гора нема ниједан критеријум, елемент и симбол државности који би чинио спону са Краљевином Црном Гором. Наиме, док су критеријуми, елементи и симболи државности Краљевине Црне Горе били изричито српски, ови који творе новостворену
државност данашње Црне Горе – међународно признате 2006. године – сушта су супротност. Реч је о две различите државе које се
парадоксално исто зову“.28
5. САВРЕМЕНИ СРПСКИ
ФИЛОЛОШКО-ГЕОПОЛИТИЧКИ ПАРАДОКСИ
Мада разликовање српског и хрватског језика није ни тешко ни
немогуће, не треба очекивати да ће то разликовање бити лако прихваћено, посебно са хрватске стране. Хрватска је 1994. у Унеску
заштитила свој „хрватски“ језик, а неки њени лингвисти (Сњежана
Кордић) у последње време настоје да успоставе некакав Заједнич26 Милован Ђилас, Његош, владика, мислилац, владар, Београд, 1998.
27 Црногорски парламент је 3. децембра 2018. године поништио Одлуке Подгоричке
скупштине од 26. новембра 1918. године.
28 Александар Раковић, „У Црној Гори до 1918. било нејасно само хоће ли Србе водити
Петровићи, Обреновићи или Карађорђевићи“, fakti.org/sta-to-pisu/rakovic-u-crnoj-gorido-1918-bilo-nejasno-samo-hoce-li-srbe-voditi-petrovici-obrenovici-ili-karadjordjevici, 3.
decembar 2018.
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ки језик који би се пре свега односио на житеље Босне и Херцеговине, али и Србије, што значи да само Хрвати неоспорно имају
свој језик, а Срби и бивши Срби у БиХ и Црној Гори имају некакав
заједнички. Има у Србији неких књижевника и културних делатника који су прихватили ову ненаучну и геополитички мотивисану
идеју. У питању је нездрава амбиција која се до сада за Хрвате показивала као плодоносна: ширење језичког и етничког простора
на рачун Срба, чиме се Србима одузима и језик, и књижевност,
и територија, и народ. Те опасности Срби још увек нису довољно
свесни, тачније: не дозвољава им се да буду свесни. Свест о овој
опасности немају ни политичари, као што је немају ни филолози...
Срби су у ситуацији да бране не само идентитет и интегритет свог
језика и своје књижевности, него и свој национални идентитет...29
Нажалост, сведоци смо актуелног филолошког парадокса у Србији са непосредним и негативним геополитичким последицама.
Наиме, Европска Повеља о регионалним или мањинским језицима,
усвојена у Стразбуру 1992. године, у Општим одредбама даје дефиницију мањинских и регионалних језика. У првом члану те дефиниције пише да су то они језици који „су традиционално у употреби на одређеној територији једне државе од стране држављана
те државе који чине бројчано мању групу од остатка становништва
те државе и који су различити од званичног језика те државе, што
не укључује дијалекте званичног језика те државе или језике радника имиграната. Скупштина Републике Србије је на предлог своје
стручне Комисије, а затим и Одбора за стандардизацију САНУ, прихватила ненаучан став да Хрвати, Буњевци, Бошњаци и Црногорци
говоре друкчијим језиком од већинског српског становништва. То
је политички став, који како рекосмо нема научно утемељење; другим речима, поменуте мањине говоре у основи истим језиком као
и Срби у Србији, и њихов говор не разликује се толико од српског
књижевног језика да би и сам био језички стандардизован. И сад
имамо парадокс: у Србији је српски језик и већински и мањински:
већински је кад њиме говоре Срби, а мањински кад истим тим, али
преименованим, српским језиком, говоре поменуте мањине. И зато
није нимало чудно, већ за српску геополитичку и државотворну
мисао и праксу крајње штетно, кад Бошњаци у судским процесима
траже тумача за превод са српског на „босански“ језик.

29 Петар Милосављевић, О разликовању српског и хрватског језика, у: Српско питање и
србистика II, Логос-Бачка Паланка, 2007, 102.
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Momčilo Subotić
PHILOLOGY AND GEOPOLITICS
Resu me
In this paper author presented and proved the instrumentalization
of philology for geopolitical purposes in Serbian ethno-linguistic
and historical region. Firstly it was Croats who appropriated
Serbian colloquial language and declared it as their own Croatian
literate language in 19th century. Later in Titoist period in accord
with this same pattern Muslims (since 1993 called Bosniaks) and
Montenegrians did the same thing in the time of breaking and
disintegration of Yugoslav state (1991-1995). The aim of this
paper is to underline that appropriation and renaming of Serbian
language that has created a new geopolitical pozition which is
for the Serbs similar to their position in the period of occupation
(1878) and annexion (1908) of Bosnia and Herzegovina by
Austro-Hungarian monarchy. In the middle of the 19th century
there appeared two kinds of Yugoslavism: Croatian and Serbian
ones. Croatian idea of Yugoslavism was represented by Joseph
Georg Strossmayer and together with Ludwig von Gay’s
Illyrian movement and Vatroslav Jagic’s Serbo-Croatistics it
represented the Austro-Croatian geopolitical project of Illyrism
and Yugoslavism. Its objective was the enlargement of three
counties (zupanija) of so-called „kajkavski“ dialectical Croatian
region onto Slavonia, Dalmatia, Bosnia and Herzegovina...
That was the real meaning of Strossmayer’s Yugoslavism.
This Austro-Croatian geopolitical project could not have been
achieved without appropriation of Serbian language. Serbian
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idea of Yugoslavism (T. Pavlovic, J. Subotic) argued that the
South Slavs consisted of four nations – Slovenians, Croats, Serbs
and Bulgarians (while Strossmayer omitted the Bulgarians from
his project, as they were not under Austrian rule), and that they
differed from each other by the language which they considered
to be the basis of political and state constitution. They thought
that these nations could have formed cultural and even political
and state liasons but in the way that they had held border among
themselves in line with the linguistic principle. That was the real
meaning of the Serbian idea of Yugoslavism and it was generally
accepted in the Serbian political and social public up to the
outbreak of the First World War.
Unfortunately, Pasic and Serbian government, as well as one part
of Serbian intelligence, had accepted the unscientific Croatian
Strossmayer-Jagic’s idea of the existence of “the nation with
three names”, which in the outcome caused extremely negative
consequences for the Serbs. In Bosnia and Herzegovina the
Austro-Hungarian colonial government (Benjamin von Kállay,
1882-1903) did the same thing in the ethnolinguistic and political
plan and it prevented Serbian identification of Bosnian Muslims
and Roman-Catholics. It was Kállay, who himself in his book
History of Serbs (1882) had proved ethnographic Serbianhood
of Bosnia and Herzegovina, who promoted the idea on „Bosnian
nation“ and „Bosnian language“ and in that very period there
was established the Bosnian „geopolitical triangle“ in which
as the time went by the Bosnian Roman-Catholic Serbs and
Muslim Serbs were formed and presented as the Croats and
Muslims (from 1993 Bosniaks). Separation of the Montenegrians
from Serbianhood by renaming of the Serbian language and
construction of so-called Montenegrian language, as well as
the separation of the Montenegrian orthodox church and other
unfounded attributes of the Montenegrian nation is the result
of the pressure of powerful Western forces and weak resistant
power of blackmailed Montenegrian government. Current Monte
Negro figures as an instrument of NATO alliance in the process
of geopolitical encirclement of Serbia and its suppression from
the Adriatic Sea, which in fact is a global geopolitical message
addressed to Russia.
Keywords: Philology, Geopolitics, Croatian Idea of Yugoslavism,
Serbian Idea of Yugoslavism, Idea of the “three-named people”,
Bosnian “geopolitical triangle”, Montenegro.
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ПОСЛОВИ ОСИГУРАЊА И ОБЕЛЕЖЈА
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ОБЛИКЕ ПРИВРЕДНОГ КРИМИНАЛИТЕТА
У ОСИГУРАЊУ
Сажет ак
Имајући у виду основну тему, у раду су на почетку анализирана актуелна решења Закона о осигурању у вези са пословима осигурања, те решења Закона о облигационим односима
у вези са основним обележјима уговора о осигурању. Потом
је учињен табеларни приказ највећих друштава за осигурање
у Србији, заснован на критеријумима Народне Банке Србије
као надзорне инстанце над пословањем друштава за осигурање, попут структуре портфеља осигурања и билансне суме,
а за период трећег тромесечја 2017. године. Посебан одељак
рада посвећен је и облицима привредног криминалитета у
области осигурања, јер треба имати у виду да бројни облици
незаконитости у поступању могу постојати како на страни
осигуравача, тако и на страни осигураника. У контексту свега што је у раду анализирано, у закључку је истакнут значај
инструмента контроле законитости пословања друштава за
осигурање, који је на нивоу Европске уније почео са применом 2016. године. Реч је о ЕУ Директиви Солвентност II,
као веома модерном систему надзора осигурања. Имплементацијом и применом ЕУ легислативе у области осигурања,
чини се значајан корак у приближавању сектора осигурања
у Републици Србији и сектора осигурања у Европској унији.
Кључне речи: осигурање, Закон о осигурању, уговор о оси- 125 -
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гурању, осигуравајућа друштва, Солвентност II, привредни
криминалитет.
1. УВОД

Е

кономски односи у савременом друштву засновани су на
слободној тржишној утакмици, и као такви, значајно су условљени бројним факторима који уређују промет роба и услуга, и
који, самим тим, могу условити одређене економске, па и социјалне штетне последице по учеснике на тржишту. Осигурање стога
представља веома динамичну делатност која се, како легислативно, тако и оперативно, у реалној примени, континуирано прилагођава потребама материјалне заштите од ризика.
Обезбеђујући унапред материјална средства, осигурање омогућава брзу обнову економских добара која би, у случају наступања одређених догађаја, односно одређеног уговорног случаја,
била уништена или оштећена. Осигурање обезбеђуjе и материјалну накнаду појединцима и њиховим породицама који су се осигурали и тако заштитили од одређених догађаја у животу, као што
су болест, смрт и слично.1 Такође, осигурањем имовине и лица,
предузете су мере за спречавање и сузбијање ризика који угрожава
осигурану имовину и лица.2 Стога се појам осигурања може тумачити двојако: као репаративнa накнадa (у смислу репарације насталих штета) и као превентивнa реакцијa (јер обухвата предузимање
мера за спречавање ризика који угрожавају осигурану имовину
и лична добра).3 У контексту реченог, Пак наводи да се стабилан
економски развој државе и социјална сигурност њених грађана не
могу обезбедити без заштите од ризика која се спроводи закључивањем уговора између осигуравача и осигураника, а који треба да
задовољи њихове потребе.4
Имајући у виду тему рада, у наставку ће бити анализиранe
актуелнe законске одредбе у вези са пословима осигурања и основним обележјима, те карактеристичним врстама уговора о осигурању. Потом ће бити учињен осврт на листе највећих друштава
1
2
3
4

Славко Царић, Мирослав Витез, Маријана Дукић-Мијатовић, Јанко П. Веселиновић,
Привредно право, Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и
инжењерски менаџмент, Нови Сад, 2016, стр. 231.
Славко Царић, Мирослав Витез, Вук Раичевић, Јанко П. Веселиновић, Привредно право,
Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент,
Нови Сад, 2011, стр. 225.
Исто.
Андреј Пак, Закључење и престанак уговора о осигурању, докторска дисертација,
Универзитет Едуконс, Факултет за европске правно-политичке студије, Нови Сад, 2016,
стр. 15.
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за осигурање у Србији, имајући у виду критеријуме Народне Банке
Србије (у даљем тексту: НБС), попут структуре портфеља осигурања и билансне суме, а за период трећег тромесечја 2017. године.
На крају, а пре закључних разматрања, биће речи о облицима привредног криминалитета у области осигурања.
2. ЛЕГИСЛАТИВНИ ТРЕТМАН ПОСЛОВА ОСИГУРАЊА
Према одређењу Закона о осигурању5 (у даљем тексту: ЗО),
послови осигурања уз саосигурање, послове реосигурања, послове
посредовања у осигурању и послове заступања у осигурању, чине
делатност осигурања. Послови осигурања су закључивање и извршавање уговора о животном и о неживотном осигурању, осим о
обавезном социјалном осигурању (члан 5. ЗО). Изричито законско
одређење тиче се принципа добровољности. Наиме, члан 4. ЗО је
одређено да је осигурање имовине и лица добровољно, а обавезно
је само у случајевима прописаним законом.
Врсте животних осигурања према члану 8. ЗО су: 1) осигурање
живота, које покрива: осигурање живота за случај доживљења;
осигурање живота за случај смрти; осигурање живота за случај
смрти и доживљења; осигурање живота с повратом премије; 2)
осигурање за случај венчања и рођења; 3) рентно осигурање; 4)
допунско осигурање уз осигурање живота, које покрива: допунско
осигурање од последица незгоде уз животно осигурање; допунско
здравствено осигурање уз животно осигурање; 5) животна осигурања из тач. 1), 2) и 3) везана за јединице инвестиционих фондова;
6) тонтине, које представљају осигурање у коме се осигураници
договоре да ће заједнички капитализовати своје доприносе и тако
капитализовану имовину поделити између оних осигураника који
доживе одређену старост, односно између наследника умрлих осигураника; 7) осигурање с капитализацијом исплате, које се заснива
на актуарским обрачунима и у коме осигураник као замену за једнократну или периодичну уплату премије прима исплате у одређеној висини у одређеном периоду.
Врсте неживотних осигурања, према члану 9. ЗО су: 1) осигурање од последица незгоде, укључујући и осигурање од повреда на
раду и професионалних обољења, које покрива: уговорену новчану
накнаду за случај незгоде; накнаду уговорених трошкова за случај
незгоде, комбинацију претходно наведених исплата; исплату због
последица повреде или оштећења здравља или због смрти путника; 2) добровољно здравствено осигурање, које покрива: уговорену
5

Закон о осигурању – ЗО, „Службени гласник РС“, број 139/14.
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новчану накнаду за случај болести; накнаду уговорених трошкова
лечења; комбинацију претходно наведених исплата; 3) осигурање
моторних возила, које покрива штете на моторним возилима на
сопствени погон, осим шинских возила, и на возилима без сопственог погона, односно које покрива губитак тих возила; 4) осигурање
шинских возила, које покрива штете на шинским возилима, односно
губитак тих возила; 5) осигурање ваздухоплова, које покрива штете
на ваздухопловима, односно губитак ваздухоплова; 6) осигурање
пловних објеката, које покрива штете на пловним објектима, односно губитак тих објеката (морских, речних, језерских и каналских);
7) осигурање робе у превозу, које покрива штете на роби, односно
губитак робе без обзира на врсту превоза; 8) осигурање имовине од
пожара и других опасности, које покрива штете на имовини које настану услед пожара, експлозије, олује и других природних непогода,
атомске енергије, клизања и слегања тла, осим штета које покривају
осигурања из тачака од 3) до 7); 9) остала осигурања имовине, која
покривају штете на имовини настале због лома машина, провалне
крађе, лома стакла, града, мраза или других опасности, осим штета
које покривају осигурања из тачака од 3) до 8); 10) осигурање од одговорности због употребе моторних возила, које покрива све врсте
одговорности због употребе моторних возила на сопствени погон
на копну, укључујући и одговорност при транспорту; 11) осигурање
од одговорности због употребе ваздухоплова, које покрива све врсте одговорности због употребе ваздухоплова, укључујући и одговорност при транспорту; 12) осигурање од одговорности због употребе пловних објеката, које покрива све врсте одговорности због
употребе ових објеката, укључујући и одговорност при транспорту;
13) осигурање од опште одговорности за штету, које покрива остале
врсте одговорности; 14) осигурање кредита, које покрива: ризик од
неплаћања, односно кашњења у плаћању због несолвентности или
других догађаја или поступака; извозне кредите и остале ризике
повезане са извозом, трговином и улагањима на домаћем и страном
тржишту; кредите који се исплаћују у ратама; хипотекарне и ломбардне кредите; пољопривредне кредите; остале кредите и зајмове;
15) осигурање јемства, које гарантује непосредно или посредно испуњење обавеза дужника; 16) осигурање финансијских губитака,
које покрива финансијске губитке због: губитка запослења, недовољних прихода, лошег времена, изгубљене добити, непланираних
општих трошкова, непланираних трошкова пословања, губитка
тржишне вредности, губитка закупнине, односно прихода, посредних пословних губитака, осталих непословних губитака, осталих
финансијских губитака; 17) осигурање трошкова правне заштите,
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које покрива судске трошкове, трошкове адвоката и друге трошкове
поступка; 18) осигурање помоћи на путовању, које покрива помоћ
лицима која наиђу на проблеме на путовању, односно у другим случајевима одсутности из пребивалишта или боравишта.
Надзор над обављањем делатности осигурања врши НБС, која
у пословању друштава за осигурање оцењује законитост обављања
делатности осигурања, примену система управљања у друштву и
правила о управљању ризиком, као и примену правила струке осигурања и актуарске струке, добрих пословних обичаја и пословне
етике (члан 13. ЗО).
3. ОБЕЛЕЖЈА И ВРСТЕ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ
Значајан легислативни извор за уговор о осигурању, поред Закона о осигурању јесте и Закон о облигационим односима6 (у даљем
тексту: ЗОО). У области закључења уговора о осигурању, разликују
се две врсте осигурања: осигурање имовине и осигурање лица.
Чланом 897. ЗОО одређено је да се уговором о осигурању обавезује уговарач осигурања да плати одређени износ организацији
за осигурање (осигуравач), а организација се обавезује да, ако се
деси догађај који представља осигурани случај, исплати осигуранику или неком трећем лицу накнаду, односно уговорену своту или
учини нешто друго.
Послове осигурања обавља друштво за осигурање, које се оснива као акционарско друштво или као друштво за узајамно осигурање. Друштво за осигурање може обављати послове само оних врста осигурања за које је добило дозволу НБС (члан 20. ЗО). Другим
речима, друштво за осигурање представља заједницу осигурања,
односно заједницу ризика у којој лица која уговарају осигурање,
на начелу узајамности и солидарности, удружују одређене новчане
износе који служе за њихово одговарајуће обештећење или другу
врсту намирења у случају остварења осигураног ризика.7
Са становишта осигуравача, послови осигурања дакле, увек
представљају обављање његове привредне делатности. Да ли ће
одређени посао осигуравача бити привредноправног или грађанскоправног карактера зависи од тога ко се јавља као лице са којим
осигуравач уговара осигурање. Уколико се уговор закључује са
неким привредним субјектом, онда се ради о привредноправном
6
7

Закон о облигационим односима – ЗОО, Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89
– одлука УСЈ и 57/89, Службени лист СРЈ, бр. 31/93 и Службени лист СЦГ, бр. 1/2003 –
Уставна повеља.
Славко Царић, Мирослав Витез, Маријана Дукић-Мијатовић, Јанко П. Веселиновић,
нав. дело, стр. 232.

- 129 -

Јелена Д. Матијашевић-Обрадовић, Маја С. Ковачевић

ПОСЛОВИ...

послу. Уколико се пак уговор закључује са физичким лицем, онда
се ради о грађанскоправном послу.8
Догађај с обзиром на који се закључује осигурање (осигурани
случај) мора бити будући, неизвестан и независан од искључиве
воље уговарача (члан 898. ЗОО). Уговор о осигурању је закључен
кад уговарачи потпишу полису осигурања или листу покрића (члан
901. ЗОО).
Сумирајући претходно речено, уговор о осигурању по својим
карактеристикама спада у двострано обавезне и теретне уговоре, са
адхезионим карактером, именоване уговоре, уговоре са трајним извршењем обавеза које доспевају сукцесивно (плаћање премија у више
ануитета), алтернативне уговоре, и по правилу, формалне уговоре.9
Постоји више критеријума према којима се разликују врсте
уговора о осигурању. Неке карактеристичне поделе врста осигурања су:
1. Према основу настанка, разликује се: добровољно осигурање
(настаје на основу уговора о осигурању које уговорне стране закључују по својој слободној вољи) и обавезно осигурање (настаје
по основу самог закона у одређеним ситуацијама, нпр. обавезно
осигурање путника у јавном превозу од последица несрећног случаја, обавезно осигурање корисника, односно сопственика моторног
возила од одговорности за штету причињену трећим лицима, итд.);
2. Према броју предмета, разликује се: индивидуално осигурање
(где је осигураник индивидуално лице) и колективно осигурање (у
коме се истовремено једним уговором осигурава више лица);
3. Према предмету осигурања разликује се: осигурање имовине (које има за предмет неку материјалну вредност, процењиву у
новцу, као што је осигурање ствари, робе у транспорту, итд.) и осигурање лица (које има за предмет одређену нематеријалну вредност, која се не може изразити у новцу, као што су живот човека,
његова радна способност, итд);
4. Према начину организовања осигурања, разликује се: премијско осигурање (где осигураници на основу уговора о осигурању са осигуравачем плаћају овом премију осигурања, из које он
покрива реализоване осигуране случајеве) и узајамно осигурање
(које представља образовање фонда одређене групе из којег се
врши исплата ако се деси осигурани случај).10
Од послова осигурања, потребно је разликовати саосигурање
Славко Царић, Мирослав Витез, Јанко П. Веселиновић, Привредно право, Привредна
академија, Нови Сад, 2006, стр. 216.
9 Славко Царић, Мирослав Витез, Вук Раичевић, Јанко П. Веселиновић, нав. дело, стр.
225.
10 Исто, стр. 226.
8
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и реосигурање као посебне категорије. Наиме, према члану 6. ЗО,
уговор о осигурању може се закључити и с више друштава за осигурање која су се споразумела о заједничком сношењу и расподели
ризика (саосигурање). Друштво за осигурање може саосигуравати
ризике само из оних врста осигурања за које је добило дозволу
НБС. Према члану 7. ЗО, послови реосигурања су закључивање
и извршавање уговора о реосигурању којим се осигурани вишак
ризика изнад самопридржаја друштва за осигурање преноси у
реосигурање. Самопридржај друштва за осигурање је део износа
уговором преузетих ризика који друштво увек задржава у сопственом покрићу и који може да покрије својим средствима. Друштво
за осигурање је дужно да увек задржи део ризика у самопридржају.
4. НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ
ОСИГУРАЊА И ПРИКАЗ НАЈВЕЋИХ ДРУШТАВА ЗА
ОСИГУРАЊЕ У СРБИЈИ, ПРЕМА КРИТЕРИЈУМИМА
НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ
НБС врши надзор над обављањем делатности осигурања, односно надзор над пословањем друштава за осигурање, друштава за
реосигурање, друштава за посредовање у осигурању, друштава за
заступање у осигурању, заступника у осигурању и над обављањем
послова заступања у осигурању од стране правних лица. НБС у
обављању послова сарађује с надзорним и другим надлежним органима у Републици и иностранству, као и с међународним организацијама (члан 187. ЗО).
Надзор над пословањем друштва за осигурање врши се: непосредном контролом пословања друштва за осигурање, или пак посредном контролом – анализом, праћењем и контролом извештаја и
друге документације коју друштво доставља НБС, као и других података о пословању друштва којима НБС располаже (члан 189. ЗО).
Надзор НБС над пословањем друштва за осигурање, према члану 188. ЗО, обухвата између осталог, обављање делатности осигурања, усклађеност општих аката и аката пословне политике друштва
са законом и другим прописима који се односе на делатност осигурања, законитост рада друштва, тржишно понашање друштва према
кориснику услуге осигурања, спровођење политике саосигурања и
реосигурања, и друге послове друштва за осигурање.
Према Извештају НБС, на крају трећег тромесечја 2017. године (у даљем тексту: Т3 2017. године), у Србији је пословало 21
друштво за осигурање, што је за два друштва мање него у истом
периоду претходне године.
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Искључиво пословима осигурања бави се 17 друштaвa, а пословима реосигурања четири друштва. Од друштава која се баве пословима осигурања, искључиво животним осигурањем бави се четири
друштва, искључиво неживотним осигурањем седам друштава, а и
животним и неживотним осигурањем шест друштава.11
Имајући у виду структуру портфеља осигурања, у наредној табели је приказана ранг-листа пет највећих друштава за осигурање
у Србији за период Т3 2017. године.
Табела 1. Ранг-листа пет највећих друштава за осигурање за период Т3
2017. године, према критеријуму структуре портфеља осигурања (у млн
дин, у %)*
30.09.2016.
Осигур.
кућа
Дунав
Generali
ДДОР
Wiener
Триглав
Дунав
Generali
ДДОР
Wiener
Триглав
Generali
Wiener
Grawe
Societe
Gen.
Уника
жив.
Дунав

Износ

Учешће

30.09.2017.
Ранг

Износ

Учешће

Ранг

Према критеријуму укупне премије
17768
26,6
1
19642
27,7
1
15196
22,8
2
14949
21,1
2
7982
12,0
3
8607
12,1
3
6273
9,4
4
7802
11,0
4
3192
4,8
5
4103
5,8
5
Према критеријуму премије неживотних осигурања
16745
32,7
1
18524
33,7
1
9948
19,4
2
10565
19,2
2
7243
14,1
3
7617
13,9
3
3349
6,5
4
4587
8,3
4
3028
5,9
5
3749
6,8
5
Према критеријуму премије животних осигурања
5248
33,9
1
4384
27,5
1
2924
18,9
2
3215
20,2
2
2270
14,7
3
2531
15,9
3

Промена
ранга
-

747

4,8

6

1323

8,3

4

раст

1321

8,5

4

1262

7,9

5

пад

1023

6,6

5

1118

7,0

6

пад

*Извор: Народна банка Србије, Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, Извештај за треће тромесечје 2017., Интернет,
https://www.nbs.rs/internet/latinica/60/60_6/izvestaji/izv_III_2017.pdf,
19/01/2018
11 Народна банка Србије, Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања,
Извештај за треће тромесечје 2017. годинe, Интернет, https://www.nbs.rs/internet/
latinica/60/60_6/izvestaji/izv_III_2017.pdf, 19/01/2018
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Имајући у виду билансну суму (која је на крају Т3 2017. године за сва друштва за осигурање и реосигурање у Србији износила 233,4 млрд динара, односно 1.955 млн евра или 2.304 млн
америчких долара, а према средњем курсу НБС на дан 30.09.2017.
године)12, у наредној табели је приказана ранг-листа пет највећих
друштава за осигурање у Србији за период Т3 2017. године, полазећи управо од овог критеријума.
Табела 2. Ранг-листа пет највећих друштава за осигурање за период Т3
2017. године, према критеријуму билансне суме (у млн дин, у %)*
30.09.2016.

30.09.2017.

Осигур.
кућа

Износ

Учешће

Ранг

Износ

Учешће

Ранг

Промена
ранга

Generali

50443

25,4

1

56592

25,8

1

-

Дунав

35449

17,9

2

39399

18,0

2

-

Wiener

27547

13,9

3

33691

15,4

3

-

Grawe

22986

11,6

4

24964

11,4

4

-

ДДОР

16722

8,4

5

18127

8,3

5

-

*Извор: Народна банка Србије, Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, Извештај за треће тромесечје 2017., Интернет,
https://www.nbs.rs/internet/latinica/60/60_6/izvestaji/izv_III_2017.pdf,
19/01/2018

5. ОБЛИЦИ ПРИВРЕДНОГ КРИМИНАЛИТЕТА У
ОСИГУРАЊУ
Када се говори о злоупотребама у области осигурања, треба
имати у виду да незаконитост у поступању може постојати како на
страни осигуравача, тако и на страни осигураника.
У Србији плодно тле за криминалне радње у осигурању свакако представља корупција у коју су често уплетени и радници осигуравајућих друштава. У таквим околностима, држава је фактички
беспомоћна у односу на бројне могуће модалитете криминалних
радњи из области осигурања.
Према Јовановићу, уобичајени облици незаконитог поступања
осигураника најчешће обухватају „надувавање” стварних одштетних захтева, лажно приказивање чињеница у пријави или упитнику
за осигурање, подношење одштетних захтева за телесне повреде
12 Исто, стр. 6.

- 133 -

Јелена Д. Матијашевић-Обрадовић, Маја С. Ковачевић

ПОСЛОВИ...

или штете које се никада нису десиле, односно инсцениране или
измишљене незгоде. Новији облик злоупотреба у области осигурања јесте продаја полисе осигурања од стране осигураника на
секундарном тржишту преко трећег лица, тј. компаније која је специјализована за куповину полиса које су још на снази (САД, Велика Британија, Немачка, Јапан и Француска).13
Када је реч о злоупотребама у осигурању од стране предузећа
и других правних лица, могућности су бројне и обухватају како
активне поступке (намерно проузроковање штета широком кругу
субјеката (потрошачи, запослени, пословни сарадници,...)), тако и
пасивне поступке (непредузимање мера заштите према запосленима, иако је присутан конкретан ризик у обављању делатности,
непредузимање одређених заштитних механизама у току испоруке
робе, итд.).
Незаконитост у поступању пак може постојати и на страни
осигуравача. Поједини аутори стога у овом контексту чине осврт
на одређене клаузуле уговора о осигурању које могу нанети знатне штете потрошачима. Наиме, реч је о непоштеним клаузулама у
потрошачким уговорима.
Будући да се већина уговора о осигурању заснива на општим
условима и клаузулама осигурања, као и то да се правила о заштити потрошача од непоштених клаузула примењују на све уговорне
односе, ова правила ипак, могу да врше посебно важан утицај код
уговора о осигурању.14 Нема сумње да је правни положај потрошача постао једнa од најважнијих тема на тржишту осигурања у целој
Европи. Ово се односи на све аспекте који могу да буду проузроковани или да су повезани са макроекономским и микроекономским
изазовима и променама на тржиштима. Директива Савета 93/13/
ЕЕC од 5. априла 1993. године о непоштеним клаузулама у потрошачким уговорима15 наводи да је клаузула о којој се не преговара
појединачно непоштена ако, супротно принципу савесности и поштења, ствара велику неравнотежу у правима и обавезама уговорних страна у уговору и то на штету потрошача.16
13 Слободан Јовановић, „Моралност у осигурању и друштвено одговорно понашање –
стварност или циљ којем се тежи“, у зборнику: Право осигурања Србије у транзицији ка
европском (ЕУ) праву осигурања (приредили Пјерпаоло Марано, Слободан Јовановић,
Јасмина Лабудовић Станковић), Удружење за право осигурања Србије, Београд, 155168, 2013, стр. 160-161.
14 Angelo Borselli, „Unfair Terms in Insurance Contracts“, Европска ревија за право
осигурања, Удружење за право осигурања Србије, Београд, год. 10, бр. 2/2011, 36–42,
стр. 36.
15 Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts, Official
Journal of the European Communities, L 95/29.
16 Anna Tarasiuk-Flodrowska, „Klauzule zloupotrebe u potrošačkim ugovorima i ugovoru o
osiguranju – Najnoviji trendovi u Evropi“, Европска ревија за право осигурања, Удружење
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У смислу реченог, друштвено одговорно и морално понашање
друштава за осигурање подразумева уздржавање од одређених
поступака, али исто тако и проактиван приступ у одређеним областима. Тако се у погледу уздржавања од одређених поступака
може говорити о уздржавању од: дискриминације осигураника у
погледу могућности закључења осигурања по одређеним условима осигурања,17 безразложног отезања са исплатом надокнаде из
осигурања, одбијања обавезе надокнаде осигураног случаја услед
разлога који нису имали никаквог утицаја на узрочно-последични
низ догађаја, и др. Са друге стране, проактивно понашање друштва
за осигурање односи се на: продају и маркетинг производа осигурања, откривање превара у осигурању, решавање приговора уговарача осигурања, обука запослених и професионално усавршавање
и др.18
ЗАКЉУЧАК
Како је на почетку рада речено, одредбе чл. 5 ЗО дефинишу
послове осигурања као закључивање и извршавање уговора о животном и о неживотном осигурању (осим у случају обавезног социјалног осигурања). Другим речима, продаја услуга осигурања се
обавља путем закључења уговора између друштва за осигурање и
оних лица којима је потребна заштита од различитих ризика.
Анализирајући поједине аспекте актуелних легислативних
одређења у вези са пословима осигурања и основним обележјима уговора о осигурању, те могућих злоупотреба као саставних
феноменолошких форми привредног криминалитета у области
осигурања, долази се до става да је један од основних услова за
ваљаност уговора о осигурању заправо постојање интереса да не
настане осигурани случај. У супротном, циљ закључења уговора о осигурању не би био заштита од ризика, већ стицање противправне користи. У овом контексту, а надовезујући се на све што
је у раду речено, неопходно је поменути значајан инструмент контроле законитости пословања друштава за осигурање, који је на
нивоу Европске уније почео са применом 2016. године. Реч је о ЕУ
Директиви Солвентност II19. Наиме, на основу Директиве Солвентза право осигурања Србије, Београд, год. 13, бр. 1/2014, 21-30, стр. 22.
17 Марано Пјерпаоло, „Полна дискриминација у приватним уговорима о осигурању и
право ЕУ“, у зборнику: Изазови усклађивања права осигурања Србије са европским
(ЕУ) правом осигурања (приредили Јован Славнић и Слободан Јовановић), Удружење
за право осигурања Србије, Палић, 2012, стр. 45–58; цит. према: Слободан Јовановић,
нав. дело, стр. 163.
18 Исто, стр. 164.
19 Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on taking-up and
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ност II, функција контроле законитости пословања, као део функције управљања, постаје једна од кључних функција у компанији.
Директива о солвентности II полази од тога да неким ризицима
није поклоњено довољно пажње у прописима који се односе на
солвентност, већ само у оквиру оних који се тичу функције управљања. Према мишљењу појединих аутора, друштва за осигурање
треба да располажу ефикасним системом интерне контроле.20
Солвентност II је веома модеран систем надзора осигурања
заснован на моделу ризика. Основна намера овог регулаторног
пројекта је да се ускладе системи надзора осигурања у Европи, и
да се уговарачи осигурања заштите од невоља које доносе осигуравајућа друштва у немогућности да се изборе са великом кризом.
Солвентност II представља систем раног упозорења, комбинујући
захтеве компанија у погледу сопственог капитала и њихове изложености ризику. Она препознаје и ризике губитака на финансијском
тржишту, али и ризике специфичне за осигурање, као и оперативне
ризике. Директива о солвентности II, такође, садржи и детаљније
захтеве у погледу организације делатности осигурања.21
У циљу постизања и одржавања, те унапређења стабилности
сектора осигурања, као важног сегмента финансијског сектора,
НБС је 2016. године усвојила Стратегију за имплементацију Солвентности II у Републици Србији (у даљем тексту: Стратегија)22.
Истовремено, имплементацијом и применом ЕУ легислативе у области осигурања, чини се значајан корак у приближавању сектора
осигурања у Републици Србији и сектора осигурања у Европској
унији. Како се у Стратегији ипак наводи, „даље приближавање националног и ЕУ сектора осигурања зависиће од опште економске
ситуације и даљег унапређивања регулаторног оквира и праксе
осигурања у Републици Србији.“.
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INSURANCE AND TRAITS OF THE INSURANCE
CONTRACT, WITH THE OVERVIEW THE FORMS OF
ECONOMIC CRIME IN THE INSURANCE FIELD
Resu me
Bearing in mind the basic topic, the paper at first analyzes the
current solutions of the Law on insurance in relation to insurance
activities and the solutions of the Law on Obligations in relation
to the basic features of the insurance contract. Then was made
a tabelar overview of the largest insurance companies in
Serbia, based on the criteria of the National Bank of Serbia as a
supervisory instance over the operations of insurance companies,
such as the structure of the insurance portfolio and the balance
sum, all for the period of the third quarter of 2017. A special
section of the article is devoted to forms of economic crime in
the field of insurance, since it should be kept in mind that many
forms of illegal acts can exist both, on the provider insurance side
and on the insurance recipient side. In the context of everything
analyzed in the paper, the authors concluded the importance
of the instrument for controlling the legality of the business of
insurance companies, which started with application at EU level
in 2016. This is the EU Solvency II Directive, as a very modern
insurance surveillance system. Implementation and application
of EU legislation in the field of insurance is an important step in
approaching the insurance sector in the Republic of Serbia and
the insurance sector in the European Union.
Keywords: Insurance, Insurance Law, Insurance Contract,
Insurance Companies, Solvency II, Economic Crime.
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КОНТРОЛА МАГИСТРАТА У АТИНСКОМ
ПОЛИСУ
Саже т ак
У атинском полису дужност магистрата (сем функције стратега) могао је да обавља сваки пунолетан и пуноправан грађанин,
без икаквог искуства у обављању те функције. Због могућих
злоупотреба или могућих неиспуњавања дужности услед неискуства у атинском полису су постојале одређене контроле
магистрата у виду процедура dokimasia ton archon, eisangelia,
epicheriotonia, apocheriotonia, apophasis и euthinai. Процедура
euthinai се издваја у односу на остале процедуре по својој обавезности и аутоматској примени и кроз њу су морали проћи сви
магистрати по истеку свог мандата. Ова процедура је имала велики значај у очувању демократског уређења атинског полиса,
јер сама чињеница да су њој подвргавани сви магистрати након
окончања мандата, говори о томе колико су Атињани били свесни да мора постојати контрола државног апарата. Због горе наведених специфичности ове процедуре које се уочавају анализом правноисторијских извора, она ће детаљно бити обрађена,
како сам ток процедуре, тако и казне које су проистицале из ње.
Кључне речи: атински полис, магистрати, euthinai, смртна
казна, новчана казна, атимија.
1. УВОД
апарат демократског атинског полиса био је лаичДржавни
ког карактера, што подразумева да се није тражило иску-

ство и знање за обављање неке функције, осим функције војног
заповедника (стратега).1 Међутим, иако је владало демократско
1

Ивана Вркатић, „Eisangelia-процедура импичмента у класичној Атини”, Правна ријеч,
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уређење, нису сви грађани имали приступ свим функцијама, већ
су постојала нека ограничења и услови које је кандидат морао да
испуни.2 Наиме, приступ свим јавним функцијама био је могућ
само мушким пунолетним становницима атинског полиса и то
онима који су имали потпуно грађанство. Поред тога, постојала
су и одређена ограничења на основу припадања сталежу тј. нису
сви сталежи имали приступ свим функцијама. Наиме, Солоновим
реформама с краја VI века пре н. е. становништво је, према висини
годишњег прихода, подељено на четири класе и то на: пентакосиомедимне3, коњанике4, зеугуте5 и закупце (тети).6 Овим реформама је одређено да последњи сталеж има приступ само судовима и
скупштини, док су функције девет архоната, благајника, повереника (poletai)7, Једанаесторице8 и колакрета биле резервисане само за
припаднике прва три сталежа.9 За поједине функције захтевали су
се услови који су, са данашње тачке гледишта, задирали и у приватни живот кандидата (попут захтева да је кандидат за генерала
морао да живи у законитом браку10 или да је кандидат за архонта
басилеуса морао да буде храбар човек и да његова жена буде рођена Атињанка, која је као девица ушла у брак11). Затим, странцима
који су натурализацијом добили грађанство Атине било је онемогућено приступање функцијама архонта и свештеника, док је већ
њиховим потомцима то било дозвољено.12
И поред ових ограничења, већину државних функција обавља
ли су лаици, што је могло довести до деловања изван овлашћења
(најчешће услед незнања), до злоупотребе положаја услед примања мита или проневере државних финансија. Како би се овакве
Удружење правника Републике Српске, Бања Лука 2017, стр. 244.
Gabriel Adeleye, “The purpose of Dokimasia”, Greek, Roman, and Byzantine Studies, vol. 24,
No. 2 (2011), стр. 296.
3 Пентакосиомедимни имају годишњи приход од 500 медимна жита, уља или вина.
Један медимн отприлике одговара износу од 50 литара; Сима Аврамовић, Војислав
Станимировић, Упоредна правна традиција, Правни факултет Београд, Београд 2016,
стр. 107.
4 Коњаници имају приход између 500 и 300 медимна.
5 Зеугити имају приход између 300 и 200 медимна.
6 Закупци имају приход мањи од 200 медимна или уопште немају прихода.
7 Полеитаи су имали функцију да склапају уговоре о закупу државне имовине и да
распродају имовину осуђеника, којима је прописана казна конфискације имовине,
Аристотел, Устав атински, превод Петар Јевремовић, Плато, Београд 1997, 48.2
8 Једанаесторица надгледају тамнице, кажњавају смртном казном лопове, отмичаре и
разбојнике који су ухваћени на делу, уз услов да признају кривицу; Исто, 52.1
9 Исто, 7.3; Благајници атинске благајне су морали припадати првом сталежу,
пентакосиомедимнима; Исто, 8.1, 48.1
10 Динарх 1.71; Поред овог услова морао је да поседује и имовину на тлу Атике.
11 Демостен 59.75
12 Демостен 59.92.
2
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појаве предупредиле и спречиле, Атињани су створили неколико
процедура контроле, попут:
a) Dokimasia13 ton archon
b) Epicheriotonia14
c) Apocheriotonia15
d) Euthinai
e) Eisangelia16
f) Apophasis17
Из горе наведених процедура издваја се dokimasia, која је представљала проверу кандидата за магистрата пре ступања на дуж13 Dokimasia није била јединствена процедура, већ је имала неколико облика који су
се односили на испитивање посебних категорија становништва попут: утврђивања
пунолетства и грађанства младог Атињанина како би постао пуноправан грађанин
(dokimasia ton ephebon), затим провере нових грађана којима је на основу декрета
додељено грађанство, провере приватног живота појединца, као предуслова за обраћање
Еклесији (dokimasia ton rhetoron) и утврђивања законских квалификација кандидата за
преузимање дужности магистрата (dokimasia ton archon).
14 У преводу еpicheriotonia значи гласање, потврђивање избора или предлога, а
аpocheriotonia значи изгласати да не, свргнути.
15 Еpicheriotonia и аpocheriotonia, у суштини, представљају повезане процедуре. Наиме,
у свакој пританији се покретала процедура еpocheriotonia о раду магистрата тако што
би се гласало у скупштини подизањем руке; Аристотел, Устав атински, нав. дело.,
61.2. Право на покретање процедуре еpicheriotonia имао је сваки грађанин уколико би
сумњао да одређени магистрат или читав колегијум магистрата не обавља своју дужност
у складу са овлашћењима; Mogens Herman Hansen, The Athenian Democracy in the Age
of Demosthenes, University of Oklahoma Press, Norman 1999, стр. 220–221. Уколико би
се изгласало неповерење – аpocheriotonia, магистрат би био суспендован и следило
би му суђење пред судом; Аристотел, Устав атински, нав. дело, 65.2. Процедура
аpocheriotonia је могла бити праћена и неким другим процедурама, попут процедуре
еisangelia, а познат је и један случај да је након ње следио аpophasis; Мogens Herman
Hansen, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes, нав.дело, стр. 221; Динарх
3.1, 16. Харисон (Harrison) износи тезу да је apocheriotonia, у суштини, представљала
процедуру eisangelia и да је њена улога превасходно била политичка, а као пример
наводи њену употребу у процесу против Перикла 430. г. пре н. е.; Alick Robin Walsham
Harrison, The Law of Athens-Procedure, Oxford University Press, Oxford 1971, стр 59.
16 Реч еisangelia потиче од глагола еiasngelo што значи унутра јављати, огласити, пријавити,
извештавати, те се, сходно томе, реч еisangelia може превести као објава, пријава или
призив. Еisangelia је представљала процедуру опозива магистрата и ретора у класичној
Атини и могао ју је покренути било који пуноправни грађанин Атине пред скупштином
или члан већа Буле пред самим већем, с тим да је коначну одлуку у поступку од средине
IV века пре н. е. ипак доносио суд. Она се, у највећем броју случајева, покретала против
стратега и ретора који су углавном били оптуживани за издају и корупцију. Као казне,
у овом поступку су се могле изрећи: смртна казна, конфискација имовине, наследни
губитак грађанских права (атимија), висока новчана казна (немогућност исплаћивања
новчане казне доводила је до статуса државног дужника и наследне атимије), забране
сахрањивања на тлу Атике, рушење дома и притвор; Ивана Вркатић, „Eisangeliaпроцедура импичмента у класичној Атини”, нав. дело, стр. 243-256.
17 Аpophasis је врста процедуре која се у класичној Атини употребљавала у случајевима
корупције магистрата и оратора. Она је уведена око 340. г. пре н. е. и представљала
је једну врсту призива пред скупштином (еisangelia eis ton demon). За разлику од
процедуре еisangelia, где је читава скупштина учествовала у процедури, у процедури
аpophasis је учествовао Ареопаг, а тек по потреби скупштина и суд. Ова процедура је
била финансијски исплативија по државну благајну у односу на процедуру еisangelia.
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ност. Она се одвијала у виду суђења пред већем Буле18, с тим да се
девет архоната19 испитују и пред Већем и пред судом.20 Аристотел
даје детаљан опис ове процедуре:
„Током испитивања се постављају следећа питања: Ко ти је
отац, којој фили припада? Ко је очев отац? Ко је мајка? Ко је мајчин отац и из које је филе? Потом га питају поштује ли Аполона
Очинског и Зевса Кућнога и где су му те светиње; затим, има ли
гробницу и где је; да ли се добро влада према својим родитељима;
па, плаћа ли порез, те да ли је служио у војсци?“21
Кандидат је морао да обезбеди сведока који би потврдио његове наводе, али је и сам сведок могао бити тужен, уколико би неко
посумњао у тачност његових изјава.22 Једина казна која се могла
изрећи у овој процедури била је забрана обављања дужности горе
наведених јавних функција. Међутим, извесно је да је постојала и
морална казна.
Остале процедуре су се могле покретати у току мандата а неке
и након окончања мандата магистрата. Најчешћа дела за која су
магистрати оптуживани била су: примање мита, затим незаконито
трошење државног новца и деловање ван овлашћења. Све наведене
процедуре, изузев процедуре еuthinai, покретале су се на иницијативу појединца и то у току обављања мандата. За разлику од осталих
процедура, еuthinai се аутоматски покретала по окончању мандата и
процене су да је сваке године око 1.200 магистрата било проверавано
на овај начин. Процедура еuthinai је старија од осталих процедура и,
према подацима из извора, нарочито се користила током V века пре
нове ере. Већ у IV веку пре н. е. она губи на значају и бива замењена неким другим процедурама, попут процедура еisangelia и graphe
paranomon. Ова процедура је имала велики значај у очувању демократског уређења атинског полиса, јер сама чињеница да су њој подвргавани сви магистрати након окончања мандата, говори о томе колико су Атињани били свесни да мора постојати контрола државног
апарата. Због горе наведених специфичности ове процедуре, те њеног значаја за атински полис, она ће детаљно бити обрађена у овом
раду, како сам ток процедуре, тако и казне које су проистицале из ње.
18 Веће Буле је уведено Солоновим реформама и у почетку је имало 400 већника (булеута),
а са Клистеновим реформама та бројка је повећана на 500. Булеути су бирани коцком и
њихов мандат је трајао годину дана. Били су подељени на 10 мањих одбора (пританија)
који су наизменично вршили функцију по месец дана. Основна надлежност Већа била је
припрема законских предлога за скупштину и управљање финансијама; С. Аврамовић,
В. Станимировић, Упоредна правна традиција, нав. дело, стр. 111.
19 Девет архоната су чинили: архонт епоним, архонт басилеј, полемар и шест тесмотета.
20 Аристотел, Устав атински, нав. дело, 45.2.
21 Исто
22 Исто
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2. ТОК ПРОЦЕДУРЕ EUTHINAI
Процедура еuthinai је компликованија у односу на процедуре
еpicheriotonia и аpocheriotonia. У Аристотеловом Уставу атинском могу се пронаћи подаци како је она изгледала. Наиме, веће
Буле је жребом првобитно бирало тридесет а касније десет рачуновођа (logistai) са задатком да воде рачуна о магистратима којима је помагало десет синегора.23 Logistai су као веће вероватно
установљени након Ефијалтових реформи 462. г. пре н. е., док је
служба еутина, претпоставља се, била доста старија.24 Овим реформама је највероватније процедура еuthinai изузета из делокруга
Ареопага25 и пренесена у делокруг већа Буле, скупштине и суда.26
Разлог премештања, претпоставља се, била је честа злоупотреба
ове функције, нарочито у случају суђења Кимону 463/462. г. пре н.
е.27 Друга реформа процедуре еuthinai десила се 403/402. г. пре н.
е. или у првој половини IV века пре н. е. када је број рачуновођа
смањен са тридесет на десет,28 односно на број који се и помиње
у Аристотеловом Уставу атинском. Треба нагласити да су процедури еuthinai били подложни не само званични магистрати, већ и
тријерајси29, свештеници, амбасадори30, чланови већа Буле и чланови Ареопага, али не и дикасти (судије-поротници).31 Процедура
еuthinai се покретала крајем године, јер су се тада окончавали и
мандати скоро свих магистрата. Она је имала два дела – финансијски пред рачуновођама (logistai) и део пред еутинима. Logistai
су имали рок од месец дана да након окончања нечијег мандата
испитају његове финансијске извештаје. Док је трајала ова провера, бивши магистрате није смео да напушта територију Атике.
23 Aристотел, Устав атински, нав. дело 48.3.
24 Edwin Carawan, “Eisangelia and Euthyna: the Trials of Miltiades, Themistocles and Cimon”,
Greek, Roman and Byzantine Studies, 28, 1987, стр. 187–188.
25 Ареопаг припада најстаријим органима власти у Атини. Њега су чинили доживотно
изабрани најугледнији грађани, бивши архонти. Његова најважнија функција је била
судска, нарочито у случајевима убиства.
26 Edwin Carawan, “Eisangelia and Euthyna: the Trials of Miltiades, Themistocles and Cimon”,
нав. дело, стр. 189.
27 Исто, стр. 191.
28 Мogens Herman Hansen, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes, нав. дело,
стр, 340.
29 Тријерархија припада реду литургија на које су били обавезани најбогатији грађани.
Ова литургија се састојала од опремања и командовања војним бродом (тријером) у
току једне године.
30 Можда је најпознатији пример оптужбе амбасадора у процедури euthinai Демостенов
говор О лажној амбасади (Оratio 19).
31 Мogens Herman Hansen, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes, нав. дело,
стр. 222; Douglas MacDowell, The law in Classical Athens, Thames and Hudson LTD,
London 1978, 170; Eсхин 3.20.
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Без обзира на одлуку коју донесу logistai, позитивну или негативну, покреће се поступак пред дикастима.32 Наиме, могла се десити
ситуација и да неко лице није проневерило државни новац, али је
примило мито, па је због тога било подложно процедури еuthinai.
Порота је у овој етапи процедуре могла ослободити оптуженог, али
га је, такође, могла и осудити за klope – у овом случају не подразумева само крађу, већ и проневеру; doron – примање мита и adikion
– губитак новца услед непажње или злоупотребе положаја.33 Након ове финансијске истраге следио је поступак пред десет еутина,
који су иначе били и чланови већа Буле, бирани жребом из сваке од
десет триба.34 Седиште еутина било је на агори и било који грађанин или метек (странац са пребивалиштем на Атици)35 могао је у
року од три дана да им поднесе пријаву против лица које је прошло процедуру пред рачуновођама.36 Треба нагласити да се пријава
подносила само оном еутину који је потицао из исте трибе као и
оптужени.37 Уколико је сматрао да је оптужба основана, предавао
би тужбу локалним судијама – ако се ради о приватној ствари, односно тесмотетима – ако је реч је о оптужби која јавних ствари.38
Детаљи описане процедуре еuthinai потичу из половине IV века
пре н. е. тј. из Аристотеловог времена. Евидентно је, међутим, да је
сама процедура много старија и да је временом еволуирала. Мекдауел (MacDоwell) сматра да је осуда еутина у V веку пре н. е. била
финална и да је она изгубила своју финалност током IV века пре н.
е.39 Хансен се слаже са Мекдауеловим ставом да су еутини имали
неку судску моћ у V веку пре н. е., али да су са реформом процедуре, на прелазу из V у IV век пре н. е. или у првој половини IV
века пре н. е. претворени више у администраторе који су случајеве
прослеђивали или тесмотетима40 или четрдесеторици.41
Иако је више од 1.200 атинских дужносника морало сваке године да прође кроз ову процедуру, извори дају податке да је у периоду од преко сто година (мисли се на период од средине V до
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Douglas MacDowell, The law in Classical Athens, нав. дело, стр. 171.
Aристотел, Устав атински, нав.дело 54.2.
Исто, 48.4.
Мogens Herman Hansen, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes, нав. дело,
стр. 223.
Aристотел, Устав атински, нав. дело 48. 4.
Douglas MacDowell, The law in Classical Athens, нав. дело, стр, 171.
Aристотел, Устав атински, нав. дело 48.5.
Douglas MacDowell, The law in Classical Athens, нав. дело, стр.171.
Тесмотети су одговорни за припремање распореда дана за суђења у којима ће суд
заседати, али могу и да подужу тужбе. Такође се њима предају и пријаве за низ дела,
пре свега из домена корупције; Aристотел, Устав атински, нав.дело 59.
Мogens Herman Hansen, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes, нав. дело,
стр. 341.
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средине IV века пре н. е.) само десетак случајева ове процедуре
окончано тужбом graphe.42 У IV веку пре н. е. не постоји ниједан
случај процедуре еuthinai против већника, док су против осталих
магистрата позната свега четири случаја.43 Овако мали број случајева ове процедуре у IV веку пре н. е. говори о томе да је она
изгубила на важности и да је замењена другим проcедурама, попут
поступка еisangelia и тужбе graphe paranomon.44
3. КАЖЊАВАЊЕ МАГИСТРАТА ПО ПРОЦЕДУРИ
EUTHINAI
3.1. Aтимија
Институт атимије подразумева губитак грађанских права који
је могао бити потпун или делимичан. Циљ овог института био
је да грађанина који није поштовао моралне норме полиса казни
унутрашњим изгнанством, односно аtimos је доживљавао друштвени заборав или друштвену изолацију.45 Наиме, атимија је за собом
повлачила забрану приступа јавним и религијским институцијама
тог доба (попут агоре, храмова, суда), што је имало за циљ да се
преступник изолује из заједнице.46 Атимија се, као казна, у процедури еuthinai наводи у Андокидовом говору О мистеријама, иначе
најзначајнијем античком извору о институту атимије:
„Након губитка флоте и инвестиција у Атини, разматрани су
начини и средства за поновно уједињење града. Последица тога
била је одлука да се врате грађанска права онима који су их изгубили, што је била одлука Патрокла. Ко је, дакле, био лишаван
личних права и који су били облици њихове онеспособљености?
Објаснићу у даљем тексту.
42 Mogens Herman Hansen, “Rhetores and Strategoi in Fourth- Century Athens”, Greek, Roman
and Byzantium Studies, 1983, 154.
43 Исто, 154–155.; Тужба graphe се врло често преводи као „јавна тужба“, а тужба dike као
„приватна тужба“. Међутим, употреба термина „јавна тужба“ може довести до помисли
да је у атичком праву постојала подела на јавно и приватно право, што није тачно.
Атињанима је та врста поделе била непозната. Оно што се са данашње тачке гледишта
посматра као јавно право, „за пуноправног Атињанина је била и његова приватна
ствар“. Тужбу graphe је могао подићи било који пуноправни атински грађанин, али не
само за дела која се са данашње тачке гледишта тичу јавног права, већ и за дела за која
се данас сматра да имају искључиво приватноправни карактер (попут graphе против
нежења или graphe за прељубу); Сима Аврамовић, „О подели на јавно и приватно право
у грчким полисима“ Анали ПФБ 1982/5, стр. 821–826.
44 Мogens Herman Hansen, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes, нав.дело,
стр. 224.
45 Ивана Вркатић, „Развој института атимије у грчком праву“, Civitas, 2018/1, стр.36.
46 Ивана Вркатић, „Eisangelia-процедура импичмента у класичној Атини”, нав. дело, стр.
254.
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Пре свега, појединци који су дуговали држави. Сви они који
су били проглашени радно неспособнима након што су отишли са
свог радног места, сви они које је суд прогласио за дужнике, сви
они који су новчано кажњени у јавном поступку или на основу одлуке у надлежности магистрата, сви они који су убирали новчана
средства, а потом нису били у могућности да иста врате или су
подлегли одредбама државе као повереници неких дужника, морали су да надокнаде дугове у оквиру осам ‘пританија’. У противном би се свота удвостручила, а на имовину починиоца била би
стављена забрана.“(превод са енглеског језика И.В,)47
У цитату Андокидовог говора може се уочити навођење процедуре еuthinai, као и осуде за крађу и примање мита. У случају
процедуре еuthinai наводи се да је за осуђене следила потпуна и
привремена атимија која је подразумевала и конфискацију имовине.48 Из цитата није јасно да ли се та казна односила на сваку осуду
из процедуре еuthinai или само у случају када новчана казна није
плаћена до осме пританије. Мекдауел сматра да се ради о особама
које су у процедури еuthinai осуђене за аdikou и које су кажњене
новчаном казном.49 Тек након кашњења са уплатом, ове особе су
постајале државни дужници и биле су додатно кажњене дуплирањем новчаног износа и потпуном атимијом.50 Уколико првобитни дужник за живота не би исплатио дуг, атимија би се преносила
на његове наследнике и тек исплатом првобитног дуга би се и они
ослободили атимије.51 Поред ових мера, државним дужницима је
следила додатна казна у виду записивања њихових имена и висине
њихових дугова на стели у центру полиса. Данијел Ален сматра да
чин записивања има двоструку улогу – истовремено се меморише
њихов дуг у социјалној меморији града и дужник се брише из те
исте меморије.52
О казни наследне атимије у процедури еутхинаи, као после47 Андокид 1.73: “After the loss of your fleet and the investment of Athens you discussed ways
and means of reuniting the city. As a result you decided to reinstate those who had lost their
civic rights, a resolution moved by Patrocleides. Now who were the disfranchised, and what
were their different disabilities? I will explain.
First, state-debtors. All who had been condemned on their accounts when vacating a public office,
all who had been condemned as judgement-debtors,3 all those fined in a public action or under
the summary jurisdiction of a magistrate, all who farmed taxes and then defaulted or were
liable to the state as sureties for a defaulter, had to pay within eight Prytanies; otherwise, the
sum due was doubled and the delinquent’s property distrained upon.”
48 Исто
49 Douglas MacDowell, “Athenian Laws about Bribery”, RIDA ser. 3 vol 30, 1983, стр. 71.
50 Исто
51 Iсej, 10.17.
52 Danielle Allen, The World of Prometheus: The Politics of Punishing in Democratic Athens,
Princeton University Press, New Jersey 2000, стр. 208.
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дици graphe doron53 и graphe klopes54, говори и Лисија у говору У
одбрану против оптужби за корупцију (Лисија 21). Наиме, у овом
говору, који датира из 403/402. г. пре н. е., непознато лице је оптужено за примање мита ради поткопавања демократског режима
који је тек био успостављен.55 Овај говор није у потпуности јасан и
оставља многа питања отворена, као на пример: коју службу је вршило оптужено лице, кога је подмитио и које процесно средство је
употребљено? Постоји могућност да је подмићен од стране Спартанаца,56 пошто би са историјске тачке гледишта то била највероватнија опција. Оно што је сигурно јесте да је оптужени вршио
неку јавну службу, али се не може тачно утврдити коју.57 Харисон
сматра да је овај говор највероватније био коришћен у процедури
еuthinai.58 Остаје, међутим, отворено питање која врста тужбе је
употребљена – graphe doron или graphe klopes. И сам говор није
доследан за које дело је оптужени оптужен, пошто се спомињу и
проневера јавних средстава59 и примање мита како би се нашкодило полису.60 Међутим, и поред свих недоумица које овај говор производи, он даје једну значајну информацију у вези са кажњавањем
коруптивног понашања магистрата. Наиме, у последњем пасусу
говорник моли дикасте да га ослободе пошто ће у супротном не
само он, већ и његова деца бити атимисани и осиромашени.61 Из
наведеног следи да је једна од казни могла бити и наследна атимија, само остаје недоумица да ли је у питању била привремена
или трајна. Привремена наследна атимија се најешће јавља код
државних дужника и она постаје наследна тек уколико првобитни дужник за живота не исплати дуг. Државни дужници су могли
спасти своје потомство од атимије, тако што би потомак (најчешће
син) напустио свој оikos и био би адоптиран у други.62 Код трајно
атимисаних лица (каthapax аtimoi), наследна атимија је почињала
одмах да важи и није им било дозвољено да децу дају на усвајање,
а уколико би до усвајања и дошло онда би и усвојитељ био кажњен
53 Graphe doron је могао покренути сваки грађанин против трећих лица у случају да
постоји сумња на примање мита.
54 Graphe klope се као тужба покретала у случају сумње на крађу.
55 Лисија 21.22; Aggelos Kappelos, Lysias 21- A Commentary, Trends in Classic, vol 28, Walter
de Gruyter Gmbh, Boston–Berlin 2014, стр. 26.
56 Исто, 29.
57 Лисија, 21.18.
58 Alick Robin Walsham Harrison, The Law of Athens-Procedure, нав.дело, стр. 208.
59 Лисија 21.16; “os tou demosiou hremata ehonta”
60 Лисија 21.18; “epi de to tes poleis kako para ton allon dorodokoien”
61 Лисија 21.35; Харисон тврди да Лисија у свом говору (20.35.) такође говори о наследној
атимији и то као казни у процедури euthinai; Alick Robin Walsham Harrison, The Law of
Athens-Procedure, нав.дело, стр. 208.
62 Iсej, 10.17.
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атимијом.63 Говорник из Лисијиног говора највероватније алудира на трајну наследну атимију, али се не може са сигурношћу то
тврдити, јер су многи подаци, везани за овај случај, непотпуни а,
такође, не постоји ни пресуда.
3.2. Новчана казна
Аристотел у делу Устав атински наводи да су казне које су
се изрицале у финансијском делу процедуре euthinai гласиле на
десетроструки износ у случају проневере (klope) и примања мита
(dorа) а на једноструки износ у случају злоупотребе положаја
(аdikou) уколико се подмири до девете пританије, у супротоном је
гласила на двоструки износ.64 Хиперид доноси скраћену верзију
новчаних казни за процедуру euthinai. Наиме, он наводи да су особе
са статусом аdikou кажњаване једноструким новчаним износом, а
они који су примили мито (dorodokai) десетоструким.65 Изоставио
је категорију klope тј. проневере. И Динарх, такође, наводи могућност не само новчане, већ и смртне казне у процедури еuthinai:
„Закони налажу да се за све остале прекршаје који се тичу новца плати двоструки износ од штете која је нанета, а за примање
мита за оне који то чине предвиђене су само две казне – или смрт,
не би ли након извршења казне кривац послужио као пример другима или глоба, десетоструки износ од примљене суме тако да онај
који се усудио да учини такво дело не би стекао било какву корист
од тога.“66 (Превод И. В.)
Иако се у наведеном цитату реч еuthinai не наводи експлицитно, Мекдауел сматра, на основу коришћења израза ton eis argiriou
logon, да се ради управо о тој процедури, односно њеном финансијском делу.67
Новчана казна се могла изрећи по осуди за graphe doron и за
случајеве који нису обухваћени процедуром еuthinai. Током V века
63 Mogens Herman Hansen, Apagoge, Endeixis and Ephegesis against Kakouroi, Atimoi and
Pheugontes, Odense University Press, Odense, 1976 , стр. 71.
64 Aристотел, Устав атински, нав.дело, 54.2.
65 Хиперид 5.6.
66 Динарх 1.60; ” For other pecuniary offences the laws prescribe damages twice as great as the
sum involved,1 but in cases of bribery they have laid down two penalties only: either death, to
ensure that by meeting with this punishment the guilty man is an example to others, or a fine
for bribery ten times as great as the original bribe, so that men who dare to commit this offence
shall not gain by it.”; Dinarchus, Minor Attic Orators in two volumes, енглески превод J. O.
Burtt, M.A. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd.
1962, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Din.+1+60&fromdoc=Perseus%3Atext
%3A1999.01.0081,
20. март 2018.
67 Douglas MacDowell, “Athenian Laws about Bribery”, нав. дело, стр. 60.
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пре н. е. овој тужби су, поред наследне атимије, придодате и казна
у десетоструком износу мита, као и смртна казна.68
3.3. Смртна казна
Горе наведени Динархов цитат говори о томе да је у процедури
еuthinai била могућа и смртна казна. И Лисија, Демостен и Хиперид, такође, спомињу могућност смртне казне у овој процедури.69
Непознаница је да ли је смртна казна стварно коришћена у пракси или је већ постојање њене могућности било довољно да делује
превентивно, односно, како Динарх каже, да осуђени буду пример
другима.70 Мекдауел сматра да је средином V века пре н. е. донет
посебан закон о процедури euthinai магистрата и да је негде у то
време, или мало касније, казна у овој процедури фиксирана на десетоструки новчани износ примљеног мита или на смртну казну.71
Коновер, с друге стране, сматра да је смртна казна у процедури
еuthiai уведена после 403. г. пре н. е. а да је до тог времена кажњавање било у виду атимије.72
68 Kellam Conover, „First Atenian Law Against Bribery“, april 2013, стр. 15;
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2231641, 20. март 2018); Динарх
2.17.
69 Демостен 19.273: “In my judgement, men of Athens, you will do well, not to emulate your
forefathers in some one respect alone, but to follow their conduct step by step. I am sure you
have all heard the story of their treatment of Callias, son of Hipponicus, who negotiated the
celebrated peace under which the King of Persia was not to approach within a day’s ride of the
coast, nor sail with a ship of war between the Chelidonian islands and the Blue Rocks. At the
inquiry into his conduct they came near to putting him to death, and mulcted him in fifty talents,
because he was said to have taken bribes on embassy”; Demosthenes, Demosthenes, енглески
превод C. A. Vince, M. A. and J. H. Vince, M.A. Cambridge, MA, Harvard University Press;
London, William Heinemann Ltd. 1926; http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Dem.
+19+273&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0072, 25. март 2018;
Хиперид 5.6: “If neither of these sources suffices for them, and they have now accepted
bribes which threaten the city’s life itself, can we doubt our right to punish them? Suppose
that one of you, mere private individuals, during the tenure of some office, makes a mistake
through ignorance or inexperience; he will be overwhelmed in court by the eloquence of
these men and will either lose his life or be banished from his country.”, Hyperides, Minor
Attic Orators in two volumes, енглески превод J. O. Burtt, M.A. Cambridge, MA, Harvard
University Press; London, William Heinemann Ltd. 1962;
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Hyp.+5+6&fromdoc=Perseus%3Atext%
3A1999.01.0140, 25. март 2018;
Лисија 29.2: “But I expect, gentlemen, that you are all aware that the reason why you voted
for the death-sentence upon Ergocles was because his misappropriation of public funds had
procured him a fortune of more than thirty talents.”; Lysias, Lysias, eнглески превод W.R.M.
Lamb, M.A. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd.
1930.
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0154%3Aspeec
h%3D29%3Asection%3D2, 25. март 2018.
70 Динарх 1.60.
71 Douglas MacDowell, “Athenian Laws about Bribery”, нав. дело, стр. 77.
72 Kellam Conover, „First Atenian Law Against Bribery“, нав. дело , стр. 273.
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ЗАКЉУЧАК
Иако је државни апарат у античкој Атини био лаичког карактера, евидентно је да је постојала свест о потреби контроле рада
магистрата. У атинском полису се речју polites означавао грађанин,
али не сваки, већ грађанин који активно учествује у јавном и политичком животу полиса. С друге стране, речју idiotes означавао се
грађанин који гледа само сопствене интересе који нису компатибилни са интересима полиса. Тај тренутак поистовећивања приватног и јавног интереса од битног је значаја за разумевање функционисања атинског полиса. И управо због тога су Атињани створили
процедуре контроле рада магистрата како би спречили преовлађивање приватног интереса наспрам колективног. Процедуре попут
dokimasia ton archon, eisangelia, epicheriotonia, apocheriotonia и
apopfasis имале су значајну улогу у тој контроли, међутим процедура еутхинаи се издваја у односу на остале по својој обавезности,
аутоматској примени и казнама које су се у овој процедури могле
изрећи. Сам податак да је око 1.200 државних дужносника у класичној Атини прошло кроз процедуру euthinai, која је била прилично сложена и која је захтевала и велико ангажовање контролора,
говори у прилог да су Атињани имали развијену свест о томе како
да сачувају свој полис од злоупотреба државних дужносника. Аристотелов Устав атински је најзначајнији извор за разумевање тока
процедуре еuthinai, јер даје детаљан опис оба дела процедуре (финансијског и дела пред еутинима). Извори, нажалост, не дају тако
детаљне податке о казнама које су се изрицале по овој процедури,
а нарочито је приметан недостатак судских пресуда које су изрицане. Из тих малобројних извора може се уочити да су постојале три
врсте казне које су се могле изрећи: смртна казна, новчана казна и
атимија. Смртна казна се помиње у неколико релевантних извора,
међутим у литератури постоје различити ставови о томе када је
она уведена као вид кажњавања у овој процедури. Новачана казна је, у зависности од дела које је почињено, могла да гласи на
десетоструки износ у случају проневере (кlopе) и примања мита
(doron), односно на једноструки износ у случају злоупотребе положаја (аdikou). Уколико осуђени не би исплатио наведену новчану
казну добио би статус државног дужника који је са собом повлачио
и наследну привремену атимију. Такође, као посебна казна могла
се изрећи и атимија која је значила губитак грађанских права, а постоје и неки наговештаји у изворима да је било могуће изрицање и
наследне атимије, чиме би и потомство било ускраћено за активно
учешће у животу полиса.
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Ivana Vrkatić
THE CONTROL OF MAGISTRATES IN THE ATHENIAN
POLIS
Resu me
In the Athenian polis, the word polites was used to refer to citizens,
but not any citizens – only those who actively participated in the
public and political life of the polis. On the other hand, idiotes was
used to refer to citizens who only cared about their own interests,
even though they were incompatible with the interests of the
polis. The identification of the public interest with the private is
crucial for understanding the functioning of the Athens polis. For
this reason, the Athenians created procedures for controlling the
work of the magistrates in order to prevent the private interests
to override the collective. The procedures such as dokimasia
ton archon, eisangelia, epicheirotonia, apocheirotonia and
apophasis had a significant role in this control. The euthinai
procedure, however, is distinctive for its commitment, automatic
application and high penalties that could be imposed. The fact
that about 1,200 state officials in classical Athens went through
the euthinai procedure, a complex process that demanded a
considerable controllers’ involvement, shows that the Athenians
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had a developed awareness of how to protect their polis from
the abuse of power. Aristotle’s Constitution is the most important
source for understanding the stages of the euthinai procedure, as
it provides a detailed description of both parts of the procedure
(the financial and euthin part). Unfortunately, the sources lack
detailed information on the penalties imposed in this procedure,
especially court verdicts. The few sources we have mention that
there were three types of verdicts: capital punishment, fines
and atimia. The death penalty is mentioned in several relevant
sources; however, scholars have different views on when it was
introduced as a form of punishment in this procedure. Depending
on the offense committed, the fine could be a tenfold amount in
the case of fraud and bribe (doron), or a single amount in case
of abuse of the position (adikou). If the offender failed to pay
the fine, he would be pronounced a state debtor and a hereditary
temporary atimia. A special form of punishment was an atimia
that led to the loss of civil rights. The sources indicate that it was
also possible to impose a hereditary atimia, which would have
banned the offender’s progeny from active participation in the
life of the polis.
Keywords: Athenian Polis, Magistrates, Euthinai, Death Penalty,
Fine, Atimia.
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Саже т ак
Крај XVIII и почетак XIX века је у Јужној Америци обележен борбама за осамостаљење. Моћни феномен деколонизације довео је до појаве првих независних држава на овом
континенту и, с тим у вези, првих писаних устава који су
представљали симбол те независности. Већина тих устава је
била инспирисана тековинама америчке и француске револуције, а за узор је имала Устав САД из 1787. године. Међутим, пуко преписивање појединих америчких института, без
уважавања и прилагођавања особеностима латиноамеричког друштва, довело је до тога да је већина тих устава била
неприменљива, односно да су били ,,кратког даха’’. Такав
је случај био дуги низ година и са Венецуелом. Међутим,
многе особености државног уређења у Венецуели ставиле
су аутора пред дилему: да ли да се у анализи понесе крајње
критички, оспоравајући јој тако федерални карактер и закључујући да је у питању квазифедерална држава или да у
наставку анализе услед историјских, друштвених и политичких околности, али и са аспекта непрестане промењивости
федерализма, приступи реалистички и начелно прихвати
федералну форму, а да јој потом, кроз адекватну упоредноправну анализу, пронађе место у ,,свету федерализма’’?
Аутор се у раду определио за други приступ из неколико разлога. Најпре, пошао je од уставне претпоставке која Венецуелу изричито дефинише као федералну државу. У прилог
*

Рад представља измењену и допуњену верзију мастер рада ,,Федерализам у Венецуели’’,
одбрањену на Правном факултету Универзитета у Београду 24. септембра 2018. године
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томе му је послужио и традиционални разлог, а то је да је
ово тек друга федерално уређена држава на свету. Уз то, не
треба занемарити ни околности које су довеле до настанка
федерализма у овој латиноамеричкој држави. На крају, аутор
истиче да у Венецуели федерализам представља ,,последњи
бедем одбране’’ против ауторитаризма. Међутим, полазна
претпоставка га неће спутати да укаже на све мањкавости и
атипичности уређења у Венецуели.
Кључне речи: Венецуела, државно уређење, федерализам,
унитаризам, устав.
I

В

енецуела, или званично Боливарска Република Венецуела,
представља најсевернију државу Јужне Америке. Смештена на обалама Карипског мора, ова седма по величини држава Латинске Америке простире се на површини од 916,445 km2 и броји
готово 32 милиона становника. Њена територија је административно подељена на 23 државе, дистрикт Каракас и федералну савезну
територију која обухвата већину острва у Карипском мору и Венецуеланском заливу. Уз то, Венецуела сматра да полаже право и на
територију Гвајане Есекибе. Становништво ове условно схваћене
етнички хомогене федерације, махом је сконцентрисано у великим
градским центрима (Каракас, Маракаибо, Сијудад Гвајана), те се
стога Венецуела убраја у земље са изразито високом стопом урбанизације. Открићем нафте, почетком двадесетог века, целокупна
економија се махом заснива на њеном извозу.1
Након Колумбовог открића ,,Новог света’’ крајем XV века,
уследило је упознавање, истраживање, освајање, насељавање и
комадање Латинске Америке од стране европских сила, пре свега Шпаније, Португалије, Уједињеног Краљевства и Француске.
Тим поводом, шпански конкистадори су колонизовали подручје
данашње Венецуеле 1522. године и формирали сопствене колонијалне административно-територијалне јединице.2 Међутим,
1

2

Године 1928, Венецуела је била највећи дистрибутер нафте на свету. Сматра се и за
једног од оснивача Организације земаља извозница нафте (ОPEC) 1960. године, чији
је циљ уједначавање и координација нафтне политике земаља чланица. Међутим њен
значај у овој организацији опада након 1975. године када је извршена национализација
целокупне нафтне индустрије. Вид. Allan Brewer-Carias, ,,Venezuela’’, in: A. Griffiths,
K. Nerenberg, D. Courtois (eds), Handbook of Federal Countries, McGill-Queen’s Press,
Montreal, 2002, p. 359.
Шпанска империја је колонизоване области у Латинској Америци поделила на
Вицекраљевину Перу (1541) и Генералну капетанију Чиле (1542). Касније је
Вицекраљевина Перу подељена на Вицекраљевину Нову Гренаду (1717), Вицекраљевину
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велика географска пространства, природне баријере и надмоћ локалних олигарха приморала је шпанске власти да ,,уситни’’ своје
колоније у Јужној Америци. Тако је 1777. године краљевским
декретом Карлоса III Шпанска империја успоставила Генералну
Капетанију Венецуелу. Њено формирање је имало за циљ политичко, економско и војно уједињење до тада разједињених провинција. Међутим, до њега није дошло на шта указује Палигорић
истичући да се ,,стицање независности већине држава Латинске
Америке везује за свеопште незадовољство шпанском колонијалном влашћу’’.3 Након дугог рата за независност, 19. априла 1810.
године донета је Декларација о независности Венецуеле, којом
је јасно установљена територија нове државе. Актом о независности, 1811. године је утврђено да новонастала држава у целости
наслеђује територију која је припадала некадашњој Генералној
Капетанији. Сазивањем заједничког Конгреса свих провинција
које су ушле у састав Венецуеле донет је Устав Конфедерације
држава Венецуеле, који је ратификован 21. децембра 1811. године.4 Тиме је и коначно Венецуела постала прва независна држава
на тлу Јужне Америке, а тек друга држава на свету која је усвојила федерални облик уређења.
Међутим, пуко прилагођавање појединих уставних решења
из Устава САД из 1787. године довело је до тога да је Устав из
1811. године био у потпуности неприменљив. Наиме, у пракси
се показало да је стварање Венецуеле било не само преурањено,
због јаког утицаја локалних вођа, него и неизводљиво са аспекта
очувања јединства државе као територијалне целине. Стога, ако
желимо да оценимо у којој мери је текст Устава из 1811. године
кројен по мери венецуеланског друштва, долазимо до закључка
да он није на прави начин рефлектовао друштвену стварност у тој
земљи, те да му се са социолошке тачке гледишта не могу упутити комплименти, будући да је довео до многобројних друштвених
сукоба.

3
4

Рио де Плату (1776) и Генералну Капетанију Венецуелу (1777). Детаљније: John H.
Elliott, Atlantic World: Britain and Spain in America, 1492-1830, Yale University Press, New
Haven, 2007, pp. 366-367.
Љубомир Палигорић, Историја Латинске Америке, Институт за међународну политику
и привреду, Београд, 2003, стр. 116-117.
Врло је битно направити једну терминолошку напомену. Наиме, крајем XVIII и
почетком XIX века није постојало јасно појмовно разликовање између федерације и
конфедерације. У то време, федерација је била облик државног уређења у настајању.
Примера ради, Алексис де Токвил се такође ,,мучио’’ са дефинисањем државног
уређења САД, примећујући да власт САД није ни класична државна, ни конфедерална,
те стога није знао како да тај tertium genus означи. Детаљније о овоме: Alexis de
Tocqueville, Democracy in America, Pennsylvania State University State College, 2002, pp.
181-195.
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Нагле промене друштвеног и правног поретка обележиле су
XIX век у Венецуели. Честе смене власти мењале су њено друштвено биће: тип државе, тип друштва, уставност и законитост, правни
поредак и правни систем, као и економско-социјални систем. Подучен последицама које је изазвао Устав из 1811. године, Симон
Боливар је схватио да се у условима сталних спољних претњи и
унутрашње нестабилности федерални модел САД не може пресликати на Венецуелу, будући да се ,,територијализација државе не
може сводити само на успостављање формалне независност, већ
да је неопходно да се јасно дефинише територија државе, односно
централна власт која почива на ауторитету’’.5 Стога су венецуелански конституционалисти кренули за потрагу за уставним решењем
које би у потпуности задовољило сложене друштвене и политичке
прилике у земљи. Том приликом се Венецуела ,,опробала’’ и као
унитарна држава (1821-1864). Међутим са завршетком ,,Федералног рата’’, ова нестабилна латиноамеричка држава се опет враћа
под ,,окриље’’ федерализма, не одступајући притом од президенцијализма, номиналних устава и честих државних удара. Почетком
XX века, са постепеном демократизацијом друштва, отварају се
врата политичке арене странкама и синдикатима, а тиме се стварају
и предуслови за озбиљније трансформисање архаичне економске и
социјалне структуре Венецуеле.6 Тим поводом, уставна решења из
1947. и 1961. године су оцењена као најнапреднија у историји ове
државе. Међутим, када су се економске прилике у земљи погоршале, а корупција ,,узела маха’’, тада је и демократија у Венецуели запала у кризу и почела да узима неке нове облике, који су, у извесној
мери, утицали и на модификовање државног уређења у земљи, нарочито након доношења важећег уставног решења из 1999. године.
Сумарно, честе уставне промене утицале су на развој и ,,преобликовање’’ федерализма у Венецуели. Међутим, промене које
је овај облик државног уређења доживео у Венецуели дошле су
до посебног изражаја након доношења Чавезовог Устава 1999. године. Тим поводом су се у уставноправној доктрини појавиле извесне дилеме приликом тумачења појединих института, које су у
пракси довеле до ,,удаљавања’’ од изворне идеје федерализма, а
чије ће решавање у великој мери утицати на опстанак овог облика
државног уређења у Венецуели.
5
6

Иван Дујић, Нови свет и Европа: Од почетка процеса глобализације до глобалне
финансијске и миграционе кризе, Институт за међународну политику и привреду,
Београд, 2017, стр. 64.
Benjamin Keen, Keith Hayes, A History of Latin America, Houghton Mifflin Cimpany, Boston
and New York, 2000, p. 510
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II
Иако је сваки федерални модел у извесној мери јединствен и
оригиналан, сви они поседују извесна заједничка обележја на основу којих им је могуће пронаћи место у ,,свету федерализма’’.
Мерила за те класификације су уско повезана са суштином и природом федерализма, а следећа четири су нарочито значајна за сваку савезну државу: начин настанка, национални састав, федерална
структура и начин организовања федералног подручја.7 Пажљивом
анализом историје у Венецуели, али и друштвених и политичких
фактора који су у доброј мери утицали на њено ,,преобликовање’’,
може се закључити да је ова условно речено етнички хомогена федерација настала методом деволуције и да има променљиву структуру и мешовит састав.
Федерализам у Венецуели је недвосмислено настао методом
деволуције или ,,одозго’’, тј. из раније унитарне државе. Међутим,
његова особеност се огледа у томе што је у овој држави увођење
федералног уређења представљало производ тренутне друштвене
ситуације, која је осликана у њеној борби за независност од шпанске власти.8 Дакле, може се рећи да је деволуција у Венецуели
била револуционарне природе. Јован Ђорђевић истиче да је након
стицања независности ,,латиноамеричким земљама идеал представљала велика, снажна и просперитетна америчка федерација, чије
су федерално уређење они поистовећивали са режимом слободе
и напретка’’.9 Међутим, како наводи Миодраг Јовичић, федерализам у латиноамеричким државама није био ,,припремљен за њих’’,
имајући у виду да у овим државама није постојала подлога владавине народа и будући да уставна решења углавном нису одговарала друштвеној стварности у тим земљама. Уз то нису постојала
два најважнија разлога за увођење федералног уређења: етнички
и традиционални.10 Стога, може се рећи да је циљ федералног
7

Ове критеријуме је у нашу уставноправну науку увео Миодраг Јовичић, а потом су
их у својим радовима прихватили многи угледни уставни правници (Ратко Марковић,
Марко Станковић). Упор. Миодраг Јовичић, Савремени федерализам – Упоредноправна
студија, Савремена администрација, Београд, 1973, стр. 57; Ратко Марковић, Уставно
право, Издавачки центар Правног факултета, Београд, 2013, стр. 377; Марко Станковић,
Белгијски федерализам, Службени гласник, Београд, 2009, стр. 137.
8 С тим у вези, Алфред Степан (Alfred Stepan) указује на постојање ,,држећег
федерализма’’ (holding-together federalism), који настаје кроз пристанак политичких
лидера на децентрализацију унутарног система, како би држава сачувала политичку
стабилност. Детаљније: Alfred Stepan, ,,Federalism and Democracy: Beyond the U.S.
model’’, Journal of Democracy, John Hopkins University Press, 4/1999, pp. 19-34.
9 Јован Ђорђевић, Федерални системи у свету и америчка федерација, Привредник,
Београд, 1939, стр. 15.
10 Миодраг Јовичић, Савремени федерализам – Упоредноправна студија, нав. дело. стр.
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уређења у Венецуели супротстављање централизму и национално
уједињење, што је у пракси потврдио федерални рат (1859-1864).11
Венецуела представља федерацију са условно схваћеним етнички хомогеним становништвом, будући да је након периода колонизације, дошло до ,,фузије’’ између америчких староседелаца,
робова и шпанских конкистадора. Овај процес је одговоран што
већина Венецуеланаца данас има мешовито порекло, односно што
приближно 70% становништва чине местици. Остатак чине Европљани, којих има око 20%, док Африканаца и Индијанаца има
око 10%. Међутим, оно што је карактеристично за Венецуелу јесте што, без обзира на ове поделе, њено целокупно становништво
,,осећа’’ припадност венецуеланској нацији. Стога, како истиче
Ноам Лупу (Noam Lupu), ,,ако покушавамо да пронађемо неко
,,жариште’’ у Венецуели, пре ћемо га пронаћи у класним поделама
него у етничким’’12.
Чланом 14. Устава Боливарске Републике Венецуеле предвиђено је да се законом утврди посебан правни режим за оне територије
које желе да се придруже Венецуели. Тиме је уставотворац желео
да остави простор за присаједињење спорне територије Гвајане
Есекибе13, која се формалноправно налази у саставном делу Кооперативне републике Гвајане (Гвајана), а да се притом не изврши промена устава. Историјски гледано, овај члан представља последицу
чл. 10. Устава из 1961. године, који је много детаљније разрадио
питање федералне структуре Венецуеле. Наиме, он је предвидео
да федералне јединице могу спојити или изменити своје садашње
границе, односно да могу разменити поједине делове територије
путем споразума који су одобриле њихове законодавне скупштине и који је потом потврдио Сенат (чл. 10 ст. 1). Промена граница
федералног дистрикта и зависних територија била је могућа путем
споразума између националне егзекутиве и одговарајућих држава, ратификованих од стране одговарајуће законодавне скупштине
и Сената (чл. 10. ст. 2). Тиме се, како истиче Миодраг Јовичић,
,,ни једној ни другој категорији парламената не признаје право на
54-55.
11 До сличног закључка долази и Јозеф Јухаз (József Juhász). Упор: József. Juhász, ,,Ethnofederalism: Challenges and Oportunities’’, Međunarodni problemi, Institut za međunarodnu
politiku i privredu, 3/2005, str. 246.
12 Noam Lupu, ,,Who Votes For Chavizmo? Class Voting in Hugo Chávez’s Venezuela’’, Latin
America Research Review, Latin American Studies Association, 1/2010, p. 10.
13 Гвајана Есекиба представља територију у саставном делу Кооперативне државе Гвајане
(Гвајана), за коју Венецуела сматра да је привремено окупирана. Значај овог питања
препознале су и Уједињене нације (УН), које су на себе (неуспешно) преузеле решавање
овог спора кроз тзв. Женевски споразум. Детаљније: Aleksa Nikolić, ,,The Guayana
Esequiba conflict: Key historical frameworks and legal issues“, Review of International
affairs, Institute of International politics and economics, 1169/2018, pp. 70-82
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једнострано одлучивање’’.14 Међутим, с обзиром на хомогену етничку структуру у Венецуели, уставним решењем из 1999. године
више нису предвиђене промене услед унутрашње реорганизације
државе. Стога би, у случају постизања споразума са Гвајаном око
Гвајане Есекибе, постојећи Устав остао на снази.
Боливарска Република Венецуела је сачињена од 23 федералне јединице, које носе назив држава: Амазонас, Анзоатеги, Апуре,
Арагва, Баринас, Боливар, Карабобо, Кохедес, Делта Амакуро,
Фалкон, Гварико, Лара, Мерида, Миранда, Монагас, Нуева Еспарта, Португеса, Сукре, Тачира, Трихиљо, Јаракуј, Варгас и Зулија,
а поред тога садржи и једну федералну територију и дистрикт
главног града15, што је чини ,,школским примером’’ федерације са
мешовитим саставом. Оба наведена облика, и федерална територија и федерални дистрикт, стоје непосредно под једном, савезном
јурисдикцијом и потчињене су једино федералним органима.
III
Суштина сваке федерације огледа се у томе што, у оквиру постојања два нивоа власти, саме федерације и федералних јединица,
сваки од њих располаже одређеним надлежностима.16 Стога, расподела надлежности представља појаву која је својствена само федерално уређеним државама, без обзира на њихов начин настанка.17
Ово уставно право федерације да располаже надлежношћу за поделу
надлежности познато је под немачким називом Kompetenz-Kompetenz
(надлежност надлежности) савезне државе, а може бити апсолутно
или релативно, у зависности од тога да ли и у којој мери федерал14 Миодраг Јовичић, Савремени федерализам – Упоредноправна студија, оп.цит.
стр. 71. Међутим, од овог правила постоје изузеци. Наиме у Индији је могућност
реорганизације и образовања нових федералних јединица искључиво у надлежности
савезног парламента у чему Роналд Вотс види повреду федералног начела. (Ronald
Watts, New federations: Experiment in the Commonwealth, Oxford University Press, Oxford,
1966, p. 307)
15 Чланом 16. Устава укинута је ранија подела на федерални дистрикт Каракас, која је
установљена још давне 1863. године и Каракас је преименован у дистрикт главног
града. Његова посебност се огледа у томе што он има фигуру шефа владе кога именује
председник републике (чл. 3 Закона о главном граду (La ley del Distrito Capital)). Такође,
сматра се територијом која поседује својства правног лица и која не припада ни једној
држави (федералној јединици), али која има своје представнике у скупштини. Међутим,
будући да је он ,,остао’’ под савезном јурисдикцијом, може се рећи да су ове промене
биле ,,козметичке природе’’ и да Каракас нису значајно приближиле својству федералне
јединице.
16 Миодраг Јовичић, Државност федералних јединица, Научна књига, Београд, 1992, стр.
49-50.
17 Ђура Поповић је својевремено уочио да ,,пошто саставни делови једне федерације нису
суверене државе, то оне нису у стању да одређују властиту надлежност’’. Вид. Ђура
Поповић, О федерализму, Народна штампарија, Београд, 1933, стр. 21.
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не јединице имају утицај у поступку промене федералног устава.18
Међутим, илузорно је сматрати да подела надлежности важи за ,,вјек
и вјекова’’; развој друштва и односа у друштву утичу на мењање физиономије сваке федерације, а тиме и поделу надлежности.
Расподела надлежности између федерације, федералних јединица и општина предвиђена је чл. 156-184. Устава Венецуеле. Чланом
156. извршена је детаљна енумерација надлежности федералних
власти, чланом 164. је таксативно наведено шта се налази у надлежности федералних јединица, док је члан 174, предвидео шта се налази у надлежности општинских власти, што представља редак пример
енумерације на сва три нивоа власти. Међутим, иако овај Устав, за
разлику од свог претходника, врши претпоставку надлежности у корист федералних јединица19, тешко можемо да дођемо до закључка
да је федерализам у Венецуели децентрализован, будући да су кључне функције задржане у рукама савезних власти. Тако се у надлежности федералних јединица налази доношење сопствених Устава;
организација општина и локалних органа у складу са савезним Уставом; управљање сопственом имовином; организација, прикупљање,
контрола и администрација властитих пореза, у складу са савезним
Уставом; управљање и експлоатација неметалних минерала, соли, те
управљање напуштеним земљиштем; организација полиције; стварање, управљање и организација државних јавних служби; очување,
управљање и експлоатација националних путева и аутопутева, као и
лука и аеродрома у координацији са националном извршном власти.
Федерални органи, између осталог, воде спољну политику, старају
се о одбрани земље, привреди, финансијама, царини, телекомуникацијама али и здравству, просвети, трговини и саобраћају. Међутим,
највише контроверзи изазива последњи став који је резервисан за
,,било која питања која садашњи устав може доделити федерацији,
а која по својој природи и врсти потпадају под њену надлежност’’.
Оваква норма, морамо признати, оставља простора арбитрерности и
злоупотреби, јер је по својој природи прилично непрецизна.20 Стога, како је својевремено истицао Слободан Јовановић, анализирајући
амерички федерализам, ,,ако савез при разграничењу надлежности
18 Пишући о расподели надлежности у федерацијама, професор Бејкер (Roozbeh Baker)
федерализам дефинише као ,,методу управљања која моћ удаљава од центра’’. Вид.
Roozbeh Baker, ,,Модел швајцарског федерализма’’, Политичка ревија, Институт за
политичке студије, 2/2012, стр. 161.
19 Чл. 164. ст. 11. Устава. Насупрот њему, Устав из 1961. године се у чл. 60. определио за
претпоставку надлежности у корист федерације, што је додатно допринело слабљењу
федералног начела у овој латиноамеричкој држави.
20 Можемо претпоставити да иза овакве норме ,,лежи’’ реликт прошлости. Наиме, до
тзв. Чавезовог Устава, питање нерасподељене надлежности је било резервисано за
федералну власт.
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није добио већи део, он је у неку руку добио бољи део’’.21 У случају
Венецуеле, савез је добио оба. С тим у вези, како закључује Карлос
Маскерењо (Carlos Mascareño), ,,Венецуела (Уставом из 1999. године
– А. Н.) поново примењује централизовани федерализам, који је био
њена стална карактеристика током историје.22 Што се тиче области
које се налазе у надлежности општина, оне су такође детаљно набројане у чл. 178 (ст.1-11). То су превасходно територијално организациона питања (градско планирање, становање и локални туризам,
заштита животне средине), инфраструктурна питања (саобраћај на
градским магистралама, јавни радови, вода, енергетика), друштвена
питања (организација јавних манифестација, поједине услуге из области здравства), те економска питања.23
Будући да је чланом 184. предвиђена децентрализација, односно преношење надлежности са федерације на федералне јединице и
општине, можемо закључити да постоји известан раскорак у самом
уставном тексту, будући да је он у директној супротности са чл.
236. који додељује широка овлашћења шефу државе. Тиме је унета једна поприлична пометња у уставноправну теорију коју Алан
Бруер Каријас назива ,,мутацијом федерације’’ оцењујући да ,,устав
оваквим решењем представља инструмент ауторитарности’’.24
IV
Један од три основна стуба на којима почива федерално државно уређење, а уједно и главна демаркациона линија између федерације и децентрализоване унитарне државе, јесте начело партиципације, тј. учешћа федералних јединица као таквих у вршењу
надлежности федерације, односно раду њених централних државних органа.25 Оно постоји у свим сферама државне активности: уставотворној, законодавној, извршној и судској.26
21 Слободан Јовановић, Амерички федерализам, Државна штампарија ,,Соко’’, Београд,
1939, стр. 30.
22 Carlos Mascareño, ,,O federalismo Venezuelano: Bases historico-políticas e relações
intergovernamentais’’, Federalismo Sul-Americano (ed. P. Linhares), Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), Rio de Janeiro, 2014, p. 144.
23 Творац ове поделе је проф. др Марко Станковић. Иако су у науци присутни различити
покушаји систематизације локалних надлежности, сматрамо да је подела проф.
Станковића најједноставнија и најпрецизнија. Детаљније вид. Марко Станковић,
Белгијски федерализам, нав. дело. cтр. 153.
24 Allan Brewer-Carias, Dismantling Democracy in Venezuela:The Chávez Authoritarian
Experiment, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, p. 336.
25 О значају начела партиципације у савременим федерацијама упор. Марко Станковић,
,,Утицај система власти на начело партиципације у савременим федерацијама’’, Анали
Правног факултета у Београду, Правни факултет у Београду, 2/2016, стр. 105-122.
26 Пишући о учешћу федералних јединица у вршењу надлежности федерације, Дарко
Симовић разликује материјалну и формалну компоненту расподеле власти. Материјалну
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Најпознатији и према мишљењу великог броја аутора најзначајнији облик партиципације федералних јединица у обављању
надлежности федерације представља други дом федералног парламента. Међутим, овакав став не представља производ некаквог
унапред осмишљеног теоријског концепта, већ је настао као резултат ,,трагања’’ америчких ,,очева оснивача’’ за најприхватљивијим,
компромисним решењем. Такво решење се, како то истиче Диверже
(М. Duverger), ,,показало практичним, те су га зато преузеле све остале федерације, које су тек потом пронашле логично и доктринарно оправдање’’.27 Са нестанком бикамерализма у Венецуели (чл.
186. ст. 2 Устава), партиципација федералних јединица је суштински деформисана. Стога је неопходно најпре направити кратак
осврт на еволуцију народног представништва у овој латиноамеричкој земљи, да бисмо покушали да разумемо зашто је са бикамералног Венецуела прешла на уникамерално народно представништво.
Наиме, још од свог оснивања 1811. године, Венецуела је имала
дводомни парламент, по узору на америчко уставно решење. Он
се састојао из Дома представника, као доњег, и Сената као горњег
дома, у ком су федералне јединице имале једнак број представника.28 Таква бикамерална структура се ,,задржала’’ и за време унитарног уређења Венецуеле, све до доношења актуелног Устава из
1999. године. Када су у питању законодавна овлашћења, оба дома
су била поприлично изједначена. Међутим, у пракси је ова равноправност била поприлично поремећена услед неактивности Сената.
У ,,очима јавности’’, Сенат је представљао упориште покварених
и корумпираних политичара, као и традиционалних странака које
су одбијале да спроводе реформе. Ови аргументи су послужили
присталицама уникамерализма који су дводомности оценили као
,,бирократски, непотребни дупликат представљања народа, који је
као такав већ представљен у доњем дому’’29. Определивши се за
монокамерално народно представништво, Венецуела је наишла на
осуде од стране домаћих, али и светских конституционалиста. Тако
је Алан Бруер-Каријас истакао да је ,,елиминација Сената ,,атак’’
на политичку децентрализацију земље’’ и ,,корак назад у развоју
компоненту чине одређене врсте послова у надлежности федералне власти и власти
федералних јединица, док формалну компоненту чине инструменти (законодавство,
управа и судство) помоћу којих свака од две власти обавља своје надлежности.
Детаљније вид. Владан Петров, Дарко Симовић, Уставно право, Службени гласник,
Београд, 2018, стр. 392.
27 Мaurice Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, Presses Universitaires de
France, Paris, 1970, p. 3.
28 Члан 46. Устава из 1811. године.
29 Јulián Durazo Hermann, ‘’Federalism: Latin American Experience’’, in: Ann Ward, Lee Ward
(eds), The Ashgate Research Companion of Federalism, Routledge, London, 2016, p. 523.
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федерализма’’30, док је Франциско Алфонсо Карваљо (Francisco
Alfonzo Carvallo Abogado) мишљења да је ,,дводомни бикамерализам симбол демократске репрезентативности друштва, које путем
преговарања и компромиса постиже даљи развој’’.31 Међутим, иако
је федерализам у Венецуели прошао кроз ,,море’’ осуда, федерално начело у овом случају ипак није у потпуности повређено, с обзиром на то да се партиципација федералних јединица обезбеђује
на атипичан, јединствен начин – учешћем три представника федералних јединица у раду Народне скупштине. Међутим, тешко да
је такав начин учешћа и представљања територијалних јединица
адекватан и примерен традиционалном схватању федерализма.32
Сумарно, монокамерализам у Венецуели нас наводи на два закључка. Примарно, да се уставотворац није много угледао на парламенте такозваних класичних федерација, већ да је покушао да
створи један законодаван орган особен њиховом друштву, и секундарно, да је то ,,произвело’’ изузетно слабу примену федералног
начела. Укидањем горњег дома, уставотворац је желео да исправи аномалије из дотадашње парламентарне праксе и створи једно
особено народно представништво, које би у пуном смислу репрезентовало народ. Међутим, пракса је показала да је оваква одлука
довела до још веће централизације и утицаја извршне власти на
законодавну.
Како је развој савременог друштва ишао у прилог извршној
власти, која са собом носи одлике брзог и ефикасног одлучивања,
тако се јавио све већи значај учешћа федералних јединица у органима извршне власти. Професор Станковић тако наводи да је
,,партиципација у оквиру егзекутиве кључни елемент њиховог
учешћа у стварном и непосредном управљању државом’’.33 Пошто је у Венецуели присутан председнички (президенцијалистички) систем власти, јасно је да савезни парламент нема никакве
ингеренције у избору шефа државе, па ни у састављању његовог
30 Аllan Brewer-Carias, ‘’The 1999 Venezuelan Constitution-Making Process as an Instrument
for Framing the Development of an Authoritarian Political Regime’’, in: Laurel E. Miller (ed),
Framing the State in Times of Transition: Case studies in Constitution Making, United States
Institute of peace press, Washington, 2010, p. 520.
31 Francisco Alfonzo Carvallo Abogado, ‘’El sistema parlamentario bicameral y la eliminación
del Senado en Venezuela’’, Revista de Derecho Público, Facultad de Derecho de la Universidad
de Chile, 132/2012, p. 82.
32 Примера ради, Владан Петров и Марко Станковић федерације без дводомне структуре
у најбољем случају дефинишу као ,,квазифедерације’’. Упор. Владан Петров, Сукоб
домова у дводомном систему, Службени гласник, Београд, 2004, стр. 61; Марко
Станковић, ,,Аустралијски федерализам – Изазови на почетку другог века примене
савезног устава’’, Анали Правног факултета у Београду, Правни факултет Београд,
2/2007, стр. 146.
33 Марко Станковић, Белгијски федерализам, нав.дело. стр. 186.
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кабинета. С тим у вези, извршна власт је у овој латиноамеричкој држави организована као искључиво моноцефална и непарламентарна. Чланом 228. предвиђено је тајно гласање за избор
председника републике на нивоу целе државе, а победник је онај
кандидат који ,,однесе’’ већину гласова изашлих бирача. Његов
мандат траје шест година, уз неограничену могућност реизбора
Уз то, уставотворац предвидео да председник републике именује
чланове Кабинета министара, предлаже њихово уклањање, те усмерава активност владе. Што се тиче чланова Кабинета министара (Gabinete de Ministros de Venezuela), будући да Венецуела
спада у групу федерација са етнички хомогеним становништвом,
не води се рачуна о географској припадности, већ о стручности
њених чланова (merit system), које именује председник републике
(чл. 236. ст. 3). То је у потпуности у складу са мишљењем Вера
(Кеnneth Clinton Wheare), који је сматрао да je ,,свако ограничавање могућности да савезна влада буде састављена од најбољих
нерационално’’ и као такво ,,ограничава слободу акције и снагу
централне владе’’.34 Све одлуке које су донесене од стране Кабинета министара морају бити ратификоване од стране председника републике. На крају, смена министара се обавља гласањем
у уникамералном народном представништву, где је неопходно
да се против министра изјасни три петине присутних народних
посланика. Ту ипак уочавамо какву-такву улогу народног представништва у избору (разрешењу) чланова владе. Међутим, како
је улога извршне власти да заступа интересе федерације, а како
то она кроз јачање овлашћења центра у Венецуели не чини на
најадекватнији начин, мишљења смо да је у Венецуели, као и у
већини савремених федерација, јачање савезне егзекутиве довело
до несумњивог слабљења примене федералног начела.
Посебну улогу и значај у свакој федерацији има судска власт.
Она омогућава интервенцију ради заштите и успостављања поремећеног правног поретка.35 Отуда, како наводи Ратко Марковић,
,,би она (судска власт – А. Н.) требало да саму себе конституише и
полаже рачуне самој себи’’.36 Анализирајући организацију судске
власти, упоредноправно посматрано, можемо уочити три различита решења. Прво подразумева вишестепеност судства у и оквиру
федерације и у оквиру федералних јединица. Оно је по својим одликама у потпуности у складу са федералним начелом, будући да
34 Kenneth Clinton Wheare, Federal Government, Oxford University Press, Oxford, 1963, p.
240
35 Миодраг Јовичић, Савремени федерализам – Упоредноправна студија, нав. дело, стр.
140.
36 Ратко Марковић, Са уставне осматрачнице, Службени гласник, Београд, 2017, стр. 227.
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се сваком правном поретку пружа могућност да донесе одлуке о
спорним питањима у складу са сопственим законодавством. Друго
решење представља вишестепеност судства у федералним јединицама уз постојање једног врховног (савезног) суда на федералном нивоу. Овакво решење је најприсутније у свету федерализма,
јер у пракси остварује најбоље резултате. Наиме, оно задовољава потребу федералних јединица за судском власти, притом обезбеђујући крајњи ауторитет федерацији и њеном правном поретку.
На крају, треће решење представља јединствен систем федералних
судова, у ком је целокупно судство стављено у надлежност федерације, док судови федералних јединица уопште не постоје. Ратко
Марковић стога сматра да ,,овакав облик судства, у ствари, и није
федерално судство [...] будући да је судство организовано као да је
реч о унитарној, а не федералној држави’’.37
Венецуела, уз Белгију и Аустрију, представља државу у којој
федералне јединице немају сопствено судство. Од 1945. године, сви судови у Венецуели су део федералног система. Чавезовим уставом је предвиђена организација Врховног суда правде,
док је организација осталих судова препуштена законодавцу. На
хијерархијској лествици, испод Врховног суда правде се налази
17 правосудних округа, где сваки округ има свој властити Виши
суд (Tribunales Superiores). Нижи судови у окрузима су подељени на Окружне судове (Tribunales de distrito), Општинске судове (Tribunales de Parroquia) и Првостепене судове (Tribunales de
Primera Instancia). У организационом смислу, Виши суд се састоји
из једног до троје судија и представља другостепени судски орган
код питања која проистичу из грађанске или кривичне материје првостепених судова. Првостепени судови се састоје из једног судије,
они имају првенствену и апелациону надлежност, и подељени су
на грађанске, трговачке, кривичне, финансијске, транзитне, радне
и аграрне. Окружни судови се састоје из једног судије и они имају
првенствено надлежност у малим стечајним и граничним тужбама,
али и апелациону надлежност над свим Општинским судовима.
Општински судови се такође састоје из једног судије и њихова надлежност се базира на мањим потраживањима, мањим кривичним
делима и прекршајима, те закључивању бракова. Поред наведених
судова опште надлежности, постоје и судови посебне надлежности (Војни, Привредни и Судови за малолетнике), који делују под
патронатом Министарства правде. Иако функционишу независно
од редовних судова, Врховни суд правде представља највишу жалбену инстанцу за њих.
37 Ратко Марковић, Уставно право, нав. дело стр. 395.
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Уопштено говорећи, систем избора судија у Венецуели има
тенденцију да ограничи њихову независност из најмање два разлога. Прво, због начина избора самих судија. Наиме, познато је
да Конгрес бира судије Врховног суда правде, а да избор судија
судова опште надлежности припада министру правде. Друго, из
финансијских разлога, будући да су плате судија једна од ставки у
годишњем буџету Министарства правде, те самим тим нису гарантоване и зависе од добре воље законодавне власти. С тим у вези,
судску грану у Венецуели можемо посматрати као један од алата у
рукама извршне власти. Уз то, већина судова у Венецуели је високо
корумпирана, што ову грану власти чини врло нестабилном.38
На крају, изузетно важан облик партиципације федералних
јединица у вршењу надлежности федерације представља њихово
учешће у вршењу уставотворне власти. Примерено федералном
устројству је решење да у оквиру уставноревизионе процедуре федералне јединице учествују непосредно давањем сагласности на
одлуку савезног парламента, било усвајањем уставне промене у
њиховим законодавним телима, било путем изјашњавања грађана груписаних по федералним јединицама.39 У Венецуели одлука
уставотворне скупштине о промени устава обавезно подлеже сагласности федералних јединица. То је у потпуности у складу са
федералним уређењем, односно како Карл Фридрих наводи ,,сваки
федерални систем владавине који смо испитали предвиђа партиципацију локалних јединица у ревизионој власти’’.40 Сматра се да
је сагласност за промену устава дата уколико се за такву одлуку
изјасни две трећине парламенaта федералних јединица. Међутим,
2017. године, председник Венецуеле Николас Мадуро је на основу спорног уставног овлашћења расписао изборе за конститутивну скупштину, која је бојкотована од стране опозиције и Народне
скупштине. То је додатно продубило кризу у овој латиноамеричкој
земљи. Угледни конституционалиста Алан Бруер-Каријас сматра
38 Корупција у правосудном систему Венецуеле представља огроман проблем. Амнести
интернешнал (Amnesty International) је у свом редовном годишњем извештају за
2017/2018. годину навео да постоји велики утицај извршне власти у рад судских органа,
док се према тзв. Индексу владавине права (Rule of law Index) Венецуела налази на
последњем месту од 102. државе. Детаљније: Venezuela 2017/2018, https://www.amnesty.
org/en/countries/americas/venezuela/report-venezuela, 1. август 2018. и Global ranking
on corruption and justice aims to promote good governance, https://www.theguardian.com/
global-development/datablog/2015/jun/02/global-ranking-corruption-world-justice-projectaims-promote-good-governance, 1. август 2018.
39 Упор. Миодраг Јовичић, ,,Измене федералног устава’’, Страни правни живот, Институт
за упоредно право, 74/1972, стр. 3-21; Павле Николић, ,,Прилог питању промене устава
у федералним државама’’, Правни живот, Копаоничка правна школа, 11/1987, стр.
1131-1144.
40 Карл Јоаким Фридрих, Конституционална демократија – Теорија и пракса у Европи и
Америци, ЦИД, Подгорица, 2005, стр. 181.
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да је председник сазивањем конститутивне седнице поново злоупотребио службени положај, истичући да је чланом 348. Устава
предвиђено да он само има иницијативу за сазивање уставотворне
скупштине, а не и право да је директно сазива, пошто то представља ексклузивно право народа као носиоца суверенитета у земљи.41
V
Начело аутономије федералних јединица значи да федералне
јединице имају своју федералним уставом утврђену надлежност и
индивидуализован и посебан законодавни, извршни и судски поступак, као и право на самоорганизовање, које се реализује доношењем сопственог Устава.42 Дакле, како истиче Ратко Марковић,
,,аутономија федералних јединица представља суштинско обележје федералне државе, јер без ње удружене јединице не би имале
карактер федералних јединица, а федерација се самим тим не би
разликовала од децентрализоване унитарне државе’’.43
Устав Боливарске Републике Венецуеле предвиђа таксативну
расподелу надлежности на свим нивоима власти, дакле на националном (федералном), државном и општинском нивоу. Међутим,
како истиче Бруер-Каријас, ,,готово сва важна питања су резервисана за федерални ниво власти, односно општине’’44, чиме је врло
мало ексклузивних питања препуштено федералним јединицама.
Штавише, надлежности федералних јединица се махом односе на
формална и процедурална питања. Међутим, иако овај Устав, за
разлику од свог претходника, врши претпоставку надлежности у
корист федералних јединица, тешко можемо да закључимо да је
федерализам у Венецуели децентрализован. Поред тога, још већој
критици можемо да подвргнемо јемство аутономије федералних
јединица у погледу законодавне, извршне и судске власти. Наиме,
иако Венецуела одудара од ове класичне трипартитне поделе власти,
41 Професор Бруер-Каријас је указао на кршење уставне норме још 2007. године,
када је председник донео Декрет који му је омогућио ексклузивно право сазивања
уставотворне скупштине. Међутим, будући да је 2007. народ на референдуму одбацио
уставну реформу, Мадуро се одлучио да донесе нови Декрет којим себи даје за право
да сазове уставотворну скупштину без консултовања народа путем референдума, чиме
је ,,заобишао’’ и текст устава и вољу народа. Детаљније вид. Allan Brewer-Carias, ,,A
new fraud against the Venezuelan Constitution and the will of its people: Unconstitutional
decree calling a constituent assembly to approve the constitutional reform that was rejected
by popular vote in 2007’’, New York, 2017, pp. 1-5.
42 Упор. Марко Станковић, Белгијски федерализам, нав.дело, стр. 126 и Ратко Марковић,
Уставно право, нав.дело. стр. 372.
43 Исто.
44 Allan Brewer-Carias, ‘’Judical Review in Venezuela’’, Seminar on Judical Review in the
Americas and Beyond, Duquesne University Press, Pittsburgh, 2006, p. 34.
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будући да предвиђа и грађанску и изборну власт45, она се у oснови
може посматрати као унитарно уређена држава, имајући у виду да
су грађанска, изборна и судска власт у потпуности резервисане за
федерални ниво власти. Поред тога, Чавезов устав је предвидео могућност доношења устава федералних јединица које би организовале законодавну и извршну власт на свом нивоу. Законодавна власт је
репрезентована кроз Законодавни савет, који је састављен од представника изабраних по принципу пропорционалне заступљености,
док је извршна власт ,,оличена’’ у улози гувернера, који се бира по
принципу универзалног, директног и тајног гласања.46 Уз то, Устав
из 1999. године је предвидео и опште прописе којих се мора придржати законодавство федералних јединица (чл.172), што представља
несвакидашњу манифестацију централизма.47 Бруер-Каријас помало цинично упоређује ово уставно решење са оним из Сједињених
Држава питајући се ,,шта би за федерализам у САД значило када
би Конгрес имао ту моћ да донесе законодавство којим би утврдио
организацију и функционисање свих држава?’’48
VI
У свакој држави, било да је она унитарно или федерално уређена неопходно је да постоји разрађен систем заштите уставности и
законитости. Та заштита је од нарочитог значаја у федерацијама
како би се пре свега заштитило начело супрематије федералног
устава са једне, односно расподеле надлежности са друге стране.49 Професор Орловић сматра да ,,уставно судство представља
најмлађу грану власти у хоризонталном систему поделе’’, те да
45 Чл. 292, 293 и 296. Устава дефинисана је изборна, а чл. 273-274. Устава грађанска власт.
Изборну власт врши Национални изборни савет, петочлани аполитични орган, који је
задужен да регулише изборне законе и надгледа изборе и референдуме на свим нивоима.
Грађанску (народну) власт врши Републички савет за етику, кога чине Заштитник
грађана, Државни тужилац и Генерални контролор републике. Њен циљ је спречавање
и кажњавање акција које су усмерене против јавног морала, односно примена начела
законитости у свим државним административним активностима, те промовисање
образовања у свим сферама друштва.
46 Чл. 162. и чл. 160. Устава.
47 Међутим, то и не треба много да нас чуди будући да ,,у свим савременим федерацијама
постоји тенденција ка централизацији законодавних надлежности’’ Вид. Бојан
Ковачевић, ,,Швајцарска федерализована демократија за историјски задате заједнице’’,
Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, 1/2013, стр. 204.
48 Аllan Brewer Carias, ‘’Centralized Federalism in Venezuela’’, op. cit. p. 12.
49 Тако Коста Чавошки наводи да ,,дȃ не би било неспоразума, треба одмах рећи да по
својој природи федерализам налаже успостављање одговарајуће контроле уставности,
ако ни због чега другог, оно због потребе да се очува супрематија федералног правног
поретка у односу на правне акте држава чланица’’. Вид: Коста Чавошки, Уставност и
федерализам, Савремена администрација, Београд, 1982, стр. 67.
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је као такво ,,неизоставан субјект уставног живота великог броја
држава (међу њима готово свих федерација), али и орган власти
који је најмање ограничен уставом’’.50 Стога се Уставни суд може
дефинисати као посебан орган власти успостављен Уставом, чија
је основна улога заштита уставности. Међутим, оваква ,,келзеновска дефиниција’’ представља обележје централизованог система
контроле уставности. Насупрот њему, разликујемо и децентрализовани систем, који надлежност испитивања уставности поверава
редовним судовима. Међутим, уз поменута два, постоји и тзв. мешовити систем, који одликује поједине федерације и у чијим уставним системима паралелно и равноправно функционишу и централизовани и децентрализовани модел.
Најстарија и најмања федерација Латинске Америке, Венецуела, проблеме неуједначене судске праксе и правне несигурности
решила је увођењем мешовитог модела уставног судства, предвидевши паралелно деловање децентрализованог и централизованог
система судске контроле уставности.51 Децентрализован систем је
креиран по узору на амерички модел и заснива се на могућности
да сви редовни судови могу да прогласе све нормативне акте неуставним и неприменљивим. Дакле, питање уставности се поставља
индиректно, само у оквиру конкретног судског спора. У Венецуели
уставни спор могу покренути ,,све судије у републици, у оквиру
својих сфера надлежности и у складу са одредбама овог Устава и
закона, зарад осигурања интегритета Устава’’(чл. 334. ст. 1). Одлуком суда о неуставности, закон се сматра ништавим од момента
доношења (ad initio), што значи да је она декларативног карактера
и има фактички ретроактивно дејство (еx tunc).52 Међутим, будући
да таква одлука има дејство само између странака у спору (inter
partes), врло лако се већ сутрадан може поставити питање уставности истог закона пред неким другим редовним судом. Стога, како
каже Нелсон Дордели Розалес (Nelson Richard Dordelli-Rosales)
професор са Правног факултета у Отави, ,,Устав из 1999. године је
значајно повећао улогу судија у циљу гарантовања надмоћности и
ефикасности уставног текста’’.53 С тим у вези, циљ децентрализоване контроле уставности је да, како то наводи Ратко Марковић, ,,суд
50 Слободан Орловић, ,,Промена положаја уставног судства’’, Зборник радова Правног
факултета у Новом Саду, Правни факултет Нови Сад, 4/2013, стр. 145.
51 Марко Станковић, Уставно судство у савременим федерацијама, Издавачки центар
Правног факултета, Београд, 2012, стр. 75.
52 Исто, стр. 187.
53 Nelson Dordelli-Rosales, Constitutional jurisprudence in the Supreme court of Venezuela,
University of Ottawa, (doctoral dissertation), Ottawa, 2013, p. 77.
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суди не само по законима, него и самим законима’’.54 Осим што су
редовни судови у обавези да примене уставну норму кад год закон
није у складу са уставом, чланом 334. ст. 2-3. устава је предвиђено
да уставно одељење Врховног суда правде, има искључиво право да
прогласи ништавост закона и других аката органа који врше јавну
власт, уколико закључи да су у супротности са Уставом. Дакле, централизована контрола уставности се поставља као главно питање,
потпуно одвојено и независно од конкретног судског спора.55 Међутим, оно што се разликује у односу на неке ,,теоријске калупе’’ јесте
широк, али ипак у извесном смислу ограничен круг овлашћених
субјеката који могу да покрену поступак контроле. Примера ради,
како наводи професор Станковић, ,,захтев за оцену уставности
међународног уговора може поднети само председник Венецуеле,
док у неким случајевима поступак могу покренути државни органи, па чак и сȃм Врховни суд по службеној дужности’’.56
Трансплантирањем ампаро института из мексичког права у
правни систем Венецуеле начињен је велики корак ка свеобухватној
заштити уставности и људских права.57 Међутим, развијени институционални механизми уставносудске контроле, нису ,,довели’’ до
већег напретка уставносудске праксе из разлога политичке нестабилности и ауторитарног политичког режима. Стога, како истиче Бруер-Каријас, ,,уставна комора Врховног суда правде, уместо да представља гарант конституционализма, демократије и владавине закона,
може се оценити као инструмент помоћу ког се ауторитарни режим
покрива под плаштом тзв. “уставних” или “легалних одлука’’.58
Самим тим, можемо закључити да се стабилизирајућа функ59
ција уставног судства посебно дошла до изражаја у латиноамеричким државама, у којима је процес транзиције окончан само у
формалном смислу, увођењем института уставног судства. Међу54 Ратко Марковић, Уставно право, нав. дело стр. 546.
55 Професор Ратко Марковић метафорично каже да ,,предлагач предузима фронтални
напад (подвучено-А.Н.) на акт који оспорава’’ Вид. Исто, 543.
56 Марко Станковић, Уставно судство у савременим федерацијама, нав.дело стр.188.
57 Бруер-Каријас тако наводи да се ампаро принцип први пут нашао у венецуеланском
праву у чл. 49. Устава из 1961. године, а да је потом посебно разрађен у Закону о ампару
из 1998. године, не би ли своје место пронашао и у Уставу из 1999. године у оквиру чл.
27. Детаљније о ампаро систему и његовом значају вид. Allan Brewer-Carias, Dismantling
Democracy in Venezuela:The Chávez Authoritarian Experiment, op. cit. pp. 5 and 47.
58 Исто, стр. 34.
59 Професорка Оливера Вучић говорећи о стабилизирајућој улози Уставног суда сматра:
,,Kада он (Уставни суд-А.Н.) уочи или му се презентује да се неко од чинилаца на
простору државног деловања огрешио о устав, он делује – можда баш као тај четврти
точак на којем стабилно иду друштвена и државна кола’’. Вид. Оливера Вучић, ,,Уставно
судство у теорији и пракси’’, Зборник реферата са регионалне конференције уставних
судија, Београд, 2010, стр. 155.
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тим, да би дошло до коначне ,,победе’’ уставне демократије и владавине права, неопходно је извршити реорганизацију целокупног
друштва. Ипак, из наведеног не треба закључити да је уставно
судовање једина функција институционалног система која брине о
уставности и законитости и очувању уставноправног поретка. Напротив, владавину права и стабилан правни поредак и политички
систем могуће је остварити и одржати само у друштву у којем и
други носиоци јавних овлашћења, а не само чувар устава, извршавају своје компетенције у сагласности са објективним правом, уз
пуно поштовање надлежности других државних институција (формула checks and balances) и темељних уставних слобода и права
грађана.60
VII
Венецуела је за своје специфичне друштвене прилике креирала
потпуно нова уставна решења, чиме је у значајној мери одступила
од општеприхваћених правила у свету федерализма. Тим поводом
је пробудила пажњу целокупне уставноправне науке, натеравши је
да преиспита ,,укорењене’’ теоријске ставове. Уникатна решења,
до тада несхватљива у свету федерализма, додатно су помутила постојеће границе између унитарне и федералне државе, али и произвела доктринарна неслагања око квалификације државног уређења
ове латиноамеричке државе.
Трагајући за тим одговором, нека од најиманентнијих и најзначајнијих имена уставноправне науке су квалификовала државно
уређење у Венецуели као ,,квази-федерално’’, или као ,,унитарно-федерално’’. Aнализирајући федерализам у Венецуели, јасно
је да постоје бројне карактеристике које га значајно приближавају
унитарној држави (непостојање законодавне, извршне и судске
власти федералних јединица, елиминисање Сената односно задржавање готово свих битних надлежности у корист федерације).
Уз то, низ посебних решења као што су президенцијализам, али и
територијална недовршеност додатно компликују давање коначне
оцене овом атипичном државном уређењу. Међутим, за федералну
државну структуру није од примарног значаја њена архитектоника
и институционална ,,разуђеност’’, већ циљeви којима федерализам
60 О овоме Ханс-Јирген Папир каже: [...] ни Уставни суд не може сам да гарантује услове
правне државе јер они се могу остварити – природно – само у интеракцији са извршном,
законодавном, судском влашћу, и, прије свега, са државно-правно-политичким
дискурсом грађанског друштва које инсистира на поштовању стандарда правне државе,
Hans-Jirgen Papier, ‘’Pravna država i ustavno sudstvo’’, Zbornik referata, Konrad Adenauer
Stiftung, Beograd, 2010, str. 28.
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тежи. У том погледу, и поред неспорних квази-федералних обележја, државно уређење у Венецуели је ипак ближе федералном,
него унитарном. На то нас најпре наводи слово Устава, у ком се Боливарска Република Венецуела дефинише као федерална држава,
а потом и поједина уставна решења која су у потпуности у складу
са федералним начелом (претпоставка надлежности у корист федералних јединица, учешће федералних јединица у вршењу уставотворне власти као и врло добро уређена контрола уставности).
Уз то, нећемо занемарити ни став најзначајнијих венецуеланских
конституционалиста који сматрају да је федерални облик државног
уређења последњи ,,стуб одбране’’ против даљег јачања централних власти. Из тих разлога смо склони да државно уређење у Венецуели дефинишемо као атипичну федерацију, која се услед специфичности свог поднебља не може сврстати ни у ,,класичне федерације’’, нити у унитарну државу.
У последње две деценије се федерализам у Венецуели сусрео
са новим изазовима. Наиме, након Чавезовог доласка на власт и
доношења Устава из 1999. године, приметан је ,,нови’’ талас државног интервенционизма, оцењен од појединих конституционалиста као најдрастичнији у историји ове латиноамеричке земље.
Овај очигледан тренд јачања овлашћења федералног центра и
председника републике, правдан је потребама за већом ефикасношћу у деловању државних органа. У исто време, контрадикторно, уведено је начело децентрализације које је до данас фактички
остало ,,мртво слово на папиру’’. Стога, како можемо приметити,
савремени федерализам у Венецуели је оптерећен низом проблема. Међутим, сматрамо да је незахвално предвиђати да ли ће и у
ком облику федерализам ,,опстати’’ у најављеној уставној реформи. Зато ћемо се задржати на становишту да је федерални уставни
аранжман у Венецуели показао много више позитивних особина
него негативних.
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Aleksa Nikolić
VENEZUELA BETWEEN FEDERALISM AND UNITARISM
Re sume
The late 18th and early 19th centuries were marked by the struggle
for independence in South America. The powerful phenomenon
of decolonization led to the emergence of the first independent
states on this continent and, in this regard, the first written
constitutions that represented the symbol of this independence.
Most of these constitutions were inspired by the American and
French revolutions, and the model of the US Constitution was in
1787. However, the completely transplanting of some American
institutes, without respecting and adapting to the peculiarities
of the Latin American society, led to the fact that most of these
constitutions were ineffective, that is, they were “short-lived”.
Such was the case for many years and with Venezuela. However,
many of the peculiarities of state organization in Venezuela
have been put forward by the author in the dilemma: is it that
the analysis is critically critical, denying the federal character
and concluding that it is a quasi-federal state or to be further
analyzed by historical, social and political circumstances, but
also from the point of constant change of federalism, approaches
realistically and in principle accepting the federal form, and
then finds it, through an adequate comparative analysis, a place
in “the world of federalism”? The author has opted for another
approach for several reasons. First of all, it has come from the
constitutional assumption that defines Venezuelа as a federal
state. In support of this thesis is also a traditional reason, which
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states that this is the second federally organized contry in the
world after the United States. In addition, the circumstances
that led to the emergence of federalism in Venezuela should not
be ignored. Finally, In the end, it should be kept in mind that
Venezuelan federalism represents the last line of defense against
authoritarianism.However, the starting assumption of the author
will not contradict him to point to all the defects and athpics of
Venetian design.
Therefore, Venezuela has created completely new constitutional
solutions, which significantly deviated from the generally
accepted rules in the world of federalism. However, for
the federal state structure, it is not of primary importance
its institutional “dissatisfaction”, but the aims pursued by
federalism. In this respect, despite the undeniable quasi-federal
features, the state order in Venezuela is closer to the federal than
to the unitary. For these reasons, we are inclined to define the
state order in Venezuela as an atypical federation, which due
to its own specificity can not be classified either in the “typical
federation” or in a single state. However, in the last two decades,
Venezuela’s federalism has met new challenges. Namely, after
Chavez enters power and the adoption of the 1999 Constitution,
a new “wave of state interventionism” is significant. Therefore,
as we can see, contemporary Venezuelan federalism is burdened
with a series of problems. However, I think it is ungrateful to
predict whether and in what form will federalism “survive” in
the announced constitutional reform. So I will maintain that the
federal constitutional arrangement in Venezuela has shown many
more positive features than negative ones.
Keywords: Venezuela, Governmental Organization, Federalism,
Unitarism, Constitution.
.
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К

олико је ауторка Ана Наумова темељно проучила феномен
културних граница у делу Иве Андрића (и не само код њега)
сведочи импресивна библиографија од 399 монографија, зборника
и научних радова (и са веома мало интернет чланака) на неколико
језика – српском (са његовим новоформираним варијететима), руском (са његовим новоформираним варијететима) и енглеском.
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Границе су одувек биле интересантне, а садашњост, посебно
у Европи, као да даје своје доприносе овој тврдњи, не дајући да се
оне смире него их умножавајући на најружнији и најконфликтнији
начин. На тако нешто (у контексту осврта на дело Андрића), наводи Наумова, подсетио је Норвежанин Ханс Вилхелм Стејнфелд,
који је у чланку „Ислам је био бич Балкану“ написао: „Историјско
искуство комуникације са исламом на Балкану, Мађарској и Русији
створио је темељ за развој национализма који се реализује управо
данас“. Пошто је талас миграције запљуснуо Европу, баш од припадника ислама, овај регион сада проживљава оно што су православци искусили током векова турске окупације, те дело Андрића
добија актуелност и у овом делу света. Ту се не завршава актуелност дела Андрића и наравно важности проучавања свега што је
иза себе оставио српски нобеловац.
У Андрићевом делу, између осталог, описује се и анализира
„граница“ (култура, народа и религија) што је постало предметом
истраживање Ане Наумове (која је иначе србиста), пошто је запазила да постоје паралеле у судбини источнословенских и јужнословенских држава.
Наумова је написала монографију делећи је на два дела „Интерпретација феномена културних граница“ (са потпитањима:
Сажета реализација концепције пограничја, Пограничке у лику
човека, Реализација концепције пограничја у хронотопу, Одржавање националног свеобразја кроз фолклор и митологију, Религиозни проблеми у интерпретацији Аве Андрића, Футурологија
Иве Андрића и историософија Иве Андрића). У другом глави „Рецепција феномена културне границе“ обрађују се следећа питања:
Етноконфесионална проблематика у литератури српско-босанског
региона, Проблеми рецепције етнокултурне проблематике стваралаштва Иве Андрића и Етнокултурна проблематика стваралаштва
Иве Андрића у литератури и савременој публицисти код источних
Словена. Наравно, на крају је дат и закључак.
Према Андрићу феномен границе и етнокултурне подељености има главну улогу у судбини човека и народа у целини. Неизбежна појава која прати границу је нестабилност (са мноштвом
нијанси), што се у науци оцењује као „ирационализам и историјски
песимизам“ (стр. 110), јер Андрић повезује Босну и границе култура са мржњом која разара становништво овог краја, јер ма колико
људи то не желе, створе се околности да морају стати (определити се) за и на неку страну (Србима, муслиманима или Хрватима).
Они који ипак не желе да се опредељују напуштају Босну тражећи
спокој или у Србији, Русији, Турској или негде у Европи, САД или
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Аустралији. Та „средина“ (Босне) и доброг човека приморава на
ружна и нечасна чињења.
Због тога је Андрић видео мноштво људи за које користи појам
„фукара“ (жгадија, полусвет, руља, олош, пропалице...) која десетинама година живи тихо, невидљиво, али која у одређеним околностима избије на површину, као вулкан изливајући лаву најнижих
страсти и нездравих поступака.
Фукара увек актуелизује религиозне проблеме, која им даје
снагу за немилосрдну борбу са припадницима других религија.
Другим речима Андрић је пратећи фукару у Босни дефинисао
своје најважније уметничко виђење своје отаџбине које је у центар
поставило мржњу као покретача свега (у граничним пределима)!
Наравно, поред мржње Андрић је актуелизовао и несрећност људи
у Босни. Осећај личне несрећности јавља се увек после претрпљених невоља и која се често претвара у мржњу. Заправо у Босни,
може се рећи, мржња и несрећност (као лични осећај) су брат и
сестра.
Ипак у делу Андрића, сугерише Наумова, има и мноштво позитивних описа родног краја, што је одредила као „историјски оптимизам“. Суштина оптимизма је вера код неких људи у Босни да
је могућа мирна коегзистенција братских народа (иако Андрић ово
не идеализује). Заправо Андрић формулише здрави фатализам и
примењиви утопизам, без навијања за било који страну. Заправо
овде је Андрић применио „дијалектику песимизма и оптимизма“.
Андрић сматра да је љубав могућа чак и међу представницима
различитих вера и то није била ретка појава међу људима које је
познавао.
У сваком научном раду важне су прогнозе (предвиђања), што
се учи већ на првим часовима из Методологије друштвених наука.
Заправо оне су, између осталог, сврха научног истраживања. Стога
не чуди што је и Наумова у маниру добрих истраживача обратила
пажњу на „Прогностички потенцијал дела Иве Андрића“.
После смрти Андрића југословенска идеја је показала своју
неодрживост. Сам Андрић је трагао „за чудом“, тј. проналажењем
концепције која ће ујединити народе Југославије, али, очигледно,
није успео. Али шта јесте?
Андрић је успео да проникне у суштину историјског процеса
који се одвија у Босни, да схвати механизме међукултурних утицаја у крајинама (на границама култура) и препозна тенденције,
које се циклично понављају.
Због тога се и најновија догађања после разбијања друге Југославије (90-их година прошлог века) могу препознати у делу Иве
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Андрића. Оно што је трагично јесте да су западни политички мислиоци (и политичари), иако су препознали у делу Андрића мудрост
која може помоћи у решавању запетљаних и конфликтних ситуација, заправо „превидели“ његове савете и створили ситуацију и у
самој Западној Европи каква је била у Босни Иве Андрића. Самим
тим су створили „велику Босну“ у самој Европи.
Због свега овога можемо рећи да иако је дело Иве Андрића локално (Босна), очигледно је да су катастрофе XX и XXI века повезане са етнокултурним супротностима и да носе глобални, универзални карактер. У том смислу, сугерише Наумова, стваралаштво
Андрића се може сматрати предупређењем упућено целокупном
човечанству, па и Белорусима и Белорусији (у којој живи и ствара
Ана Наумова).
На крају, можемо рећи да је структурално, аналитички и методолошки монографија Ане Наумове, „Феномен културне границе
у стваралаштву Иве Андрића“ одлично урађена, да је написана са
великом пажњом, великом радозналошћу и великим истраживачким напором, што заслужује сваку похвалу. При томе је користила
заиста опширну грађу, консултовала мноштво аутора указујући на
њихова виђења дела Андрића, те би била права штета ако ова заиста вишеструко корисна књига не би била преведена (и) на српски
језик.

Овај рад је примљен 20. новембра 2018. године, а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 21. новембра 2018. године.
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О

ве године навршило се пет година од самоубиства француског историчара, публицисте и политичког активисте
Доменика Венера (Dominique Venner). Венер, који је чврсто веровао у нужну везу између речи и дела, није живео обичан живот, па
ни његова смрт није била обична, ако се тако нешто за смрт може
казати. Његово самоубиство било је симболички чин, чин протеста
због декаденције француског друштва, пропасти оних вредности у
Европи у које је он веровао, губитка идентитета, распадања породице и легализације истополних бракова, те опасности која прети
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од необуздане имиграције. То јасно долази до изражаја из његове
опроштајне поруке, али и из последњег интервјуа који је недуго
пред смрт дао немачком часопису Сецесија (Sezession). За место на
коме ће себи одузети живот, Венер је изабрао „симболично место“,
катедралу Нотр Дам у Паризу. Прошле године изашао је немачки
превод најутицајнијег Венеровог политичког списа За позитивну критику. Изворни текст објављен је анонимно на француском
1962. године, а настао је у време док је аутор служио затворску
казну због учешћа у пропалом покушају генералског пуча против
генерала Де Гола и његове владе, чији је циљ био промена курса
по питању француског Алжира. Будући да сам текст није дугачак,
књига поред немачког и француског уводника, доноси још и последњи Венеров интервју, његово опроштајно писмо и још један
краћи текст који је такође написао пред смрт. Када се један аутор
одлучи на тако екстреман корак као што је одузимање сопственог
живота, јер „држи за нужно да се жртвује“, односно јер жели да
„пробуди успаване савести“ (85) поставља се питање какве идеје
стоје иза тога? Спис За позитивну критику даје добар основ да би
се схватио Венеров чин.
Реч је о књижици која представља више један мало дужи чланак или манифест него књигу у правом смислу речи. У овом манифесту се Венер, који је целог живота припадао десници, одваја од
„старе“ деснице, залажући се за неку „нову“ и другачију десницу,
као позитивну или конструктивну. То би била основа да се Венер
прогласи заговорником „нове деснице“, али то није тако једноставно. Ознака „нова“ десница сама није нова и до сада се користила у
различитим државама за различите феномене, односно различите
групације, па су чак и у оквиру саме „нове“ деснице могли да се
препознају различити и међусобно супротстављени правци. Тако
су у „нову“ десницу убрајани и Роналд Реган и Маргарет Тачер,
понекад Роџер Скрутон, незаобилазни Ален де Беноа, „нова демократска десница“ у Немачкој, круг око часописа Сецесија, Хениг
Ајхберг, Драгош Калајић, Томислав Сунић, нео-монархистичке
групе, етно-плуралисти… У Хрватској је једно време постојала
„Нова хрватска десница“ иза чега се крило старо усташтво. У читавом том хаосу једино је сигурно да „нова“ десница није „стара“,
и да она то не жели да буде, при чему није увек лако рећи ни шта би
биле карактеристике „старе“ деснице. Кад год је неко са деснице,
или од истраживача желео да своју позицију учини привлачном
или да некоме налепи етикету, могао је мирне душе са свом озбиљношћу да посегне за концептом „нове деснице“ под који се може
подвести све, а да се истовремено не каже апсолутно ништа, осим
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што се потцртава мистика „новог“. Исто се може рећи и за данас
помодни термин „алтернативна десница“. Стога не треба да чуди
што многи од етикетираних одбијају да се идентификују са „новом“ десницом, или што они промућурнији истраживачи ако већ
употребљавају овај појам, то чине у множини. Ипак, ако је „нова“
десница свуда, поставља се питање шта се догодило са „старом“
десницом?
Важно је истаћи да овај спис није настао као дело историчара
(Венер ће се тек касније посветити каријери историчара), него политичког активисте коме је мање стало до разјашњавања појмова,
а више до програма и акције. То је дакле, колико и мана, толико
и предност ове књиге, јер сопствену позицију излаже јасно и недвосмислено. Истовремено, реч је о једном од стратешких списа
који су одлучујуће утицали на развој радикалног национализма након Другог светског рата и без кога се појава „нове“ деснице не би
могла замислити.
Дакле шта је Веренова „нова“ десница? Аутор се у овом спису заиста одваја од традиције француске деснице. Он није конзервативац, ни монархиста, те раскида са наслеђем Шарла Мораса,
односно национализмом Мориса Бареса, па чак и са националном
државом којој претпоставља „европски национализам“ и европски
федерацију. Уместо конзервативних аутора, Венер за свог путовођу
бира Ничеа (и у опроштајном писму, Венер тражи раскид са „метафизиком бесконачног“ коју сматра одговорном за сав погрешан
развој модерне /86/), што га у односу на конзервативце чини кудикамо радикалнијим. Тако је његово непријатељство према режиму
и одбацивање парламентаризма било изразито и бескомпромисно. Такође, Венер не само да је био антилиберал, антидемократа
и антикапиталиста него се у свом радикализму супротстављао и
хришћанству у коме је видео клицу космополитизма, егалитаризма
и индивидуализма. За разлику од традиционалне, католичке деснице Венер стоји на биологистичким позицијама и није загледан
у прошлост. Од класичне деснице га одваја и одбацивање „слепог
антикомунизма“. У време када је настала ова књига, Венер је био
међу ретким десничарима који су показивали отворену нетрпељивост према Америци, која је тада важила за савезника против комунизма. Занимљиво је и да код Венера нема ни трага од неког култа
вође или било чега сличног, односно да се он јасно дистанцира од
пристајања уз великог човека и спасиоца. Такође, поред доктрине Венер тражи дело, чин и акцију. Чак и у последњем интервјуу
који је дао он захтева да се „речи ојачају делом“, чак и да се ако
је потребно за уверења жртвује и сопствени живот (81, 88). Да је
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то била озбиљна мисао, а не поза доказ је он сам. Када се акценат
стави на ову активистичку страну Венерове мисли, није чудо да
је један од његових хероја (поред Немца Ернста Саломона) нико
други до Лењин (Венер чак тражи десног Лењина /37/), у коме он
види успешног творца разумљиве доктрине и стратега моћи. Заправо, Венер је у овом спису толико радикалан да се може рећи
да га много више ствари повезује са левицом, него са конзервативном десницом, што су препознавали и конзервативци које је
одбијао Венеров радикализам. Међутим, Венер верује да је тиме
што је радикалнији истовремено и дубљи традиционалиста, бољи
аристократа, изразитији елитиста, али и више окренут будућности
од конзервативаца „старе“ деснице. Вредности до којих му је стало
сежу до Хомера (86). Такође, ако је стање радикално лоше, онда
нема потребе за половичним решењима, него оно мора да се радикално мења. Речју, потребна је револуција, а то је, сматрао је
Венер, ствар елитистичке, дисциплиноване и посвећене мањине.
Разлика између „старе“ и „нове“ деснице је се код Венера огледа
у његовом разликовању између „националних“ и „националиста,
односно између нереволуционарних и револуционарних.
Непосредан повод за Венеров спис је француски губитак Алжира. Реч је о питању које је, свакако, повезано са питањем пропасти француског колонијалног царства, али је оно и много више
од тога, јер за Французе Алжир није био само колонија. Венер је
и сам добровољно учествовао у сукобу у Алжиру. Њега, међутим,
не занима шта је у Алжиру могла или шта није могла да учини
држава, војска, власт, политичари... Њему је стало до анализе сопственог табора и одговора на питање где је његова страна оманула,
зашто није искористила ситуацију и шта се у томе треба изменити.
Ово не треба да чуди, јер је губитак Алжира био преломни догађај
за хетерогену француску десницу.
У идејном смислу Венер свом табору замера идеолошку
збуњеност и наивност, конформизам, сентиментализам и површни
патриотизам, те пола века застареле одговоре (26-27). У организационом смислу, ствар не стоји ништа боље. Десница је каријеристичка и опортунистичка (и то како међу врховима, тако и међу
нижим редовима, који се лако дају заваравати), оптерећена фантазијама о конспиративном деловању, или са друге стране склона
бесмисленим, очајничким, погрешно усмереним, појединачним
насилним акцијама, и у крајњој линији недисциплинована и хаотична (28-30). У том смислу, Венер експлицитно одбацује насиље
и конспиративну борбу и залаже се за дуготрајан интелектуални и
политички рад. Такође, уместо уједињења свих десних снага, он
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заговара одвајање националиста од „националних“, активиста од
компромитованих политичара и опортуниста. Ипак, организациона
слабост деснице долази као последица светоназорне слабости, што
даље подразумева потребу стварања нове национал-револуционарне теорије, односно „револуционарне свести“. „Без револуционарне доктрине, револуција је немогућа“. Чак и када узима на себе
милитаристичку форму, револуционарна борба је у првој линији
психолошка (36). Иако употребљава изразе као што су теорија или
доктрина, Венер захтева много мање од тога. Он неће апстрактно
учење, него више упутство за мишљење и деловање – Лењина са
деснице.
Основа Венерове мисли је подела између духовног принципа национализма, као носиоца креативних и духовних вредности
Запада и материјализма, било у његовом марксистичком или либералном руху. При томе се национализам схвата као „херојско схватање живота“ и „повратак коренима народне заједнице“ (38), он
ствара нови политички поредак на основу заслуге и вредности, док
је материјализам исто што и декаденција. У основи, реч је о борби
између народа (односно народне заједнице) са једне стране и организованих интересних група са друге. Или ће у тој борби заједница
ограничити интересе, или ће интересна олигархија експлоатисати
народ. Материјализам у човеку види само једнодимензионалну,
привредну животињу која производи и троши. Све што омета тај
процес мора да нестане, па материјализам нужно води потпуном
нивелисању. Са друге стране, национализам је изданак духовног
принципа, човекове тежње да законе материје стави ван снаге. Резултат тог настојања су наука, уметност, етичка правила. Тиме је
борба између национализма и материјализма, заправо претворена
у борбу цивилизације и декаденције, принципа квалитета и квантитета, логике саможртвовања и логике профита, „етике части“ и
„ропског морала“. Већ овде се јасно види да Венеров национализам није егалитаристички. Он је аристократски, јер од човека тражи сталну борбу и напрезање, освајање стварне вредности људског
достојанства.
Наравно, као националисти, Венеру није стало до цивилизације уопште, него до европске цивилизације, коју схвата као аристократску и херојску.
Код Венера нација постаје и легитимациони основ, али не у
демократском значењу. За њега је легитимна она власт која води
рачуна о праву нације, а то право није писано, него створено током повести (43). Ова магловита формулација нема други смисао
него да легитимише национал-револуционарну елиту. Венеру је
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мање стало до система, а више до тога да заједницу воде природне
вође, људи челичне воље, спремни на саможртвовање, који су
предодређени за службу заједници, јер „судбину човечанства не
одређују ни електричне машине, ни учењаци“ (44). Зато је задатак
новог друштва да одабира и образује елиту. У истом смислу ни
привреда код Венера, као један од елемената друштвеног живота,
не треба да служи сама себи, него нацији, те мора бити подређена
политичком животу. Задатак нове националистичке привреде је,
према Венеру, да укине доминацију капиталистичке и технократске касте, заштити раднике, а да не угрози постојање породичног
предузетништва.
Ипак, Венеров национализам не стаје на границама националне државе, него постаје европски, будући да су европским народима прети иста опасност. Разједињени Европљани ће пропасти, а
само уједињени могу преживети, те представљати непобедиву моћ
(48). При томе се Венер, ипак, изричито дистанцира од било каквог
космополитизма или нивелације, али и од Европе под доминацијом
једне нације. Упркос не баш најјаснијем Венеровом концепту европског уједињења, сигурно је да његово виђење европске федерације не кореспондира са моделом Европске уније.
Са оваквим схватањима могло би се оштро полемисати или би
се барем аутору могла поставити бројна питања. Први проблем је
његова доста слободно одређење национализма, који код Венера
добија наглашено анти-егалитарне црте. Да у историји национализам није био анти-егалитаран и аристократски, него врло често
ишао напоредо са либерализмом, демократијом или социјализмом,
односно да је и сам често деловао нивелишуће није потребно посебно наглашавати. Истина, Венер спомиње потребу за новим дефинисањем национализма (64), али не каже ништа више од тога,
па то ново дефинисање може бити схваћено на различите начине. Друга бољка је Венеров покушај да раздвоји Западну цивилизацију од хришћанства. Он заборавља да је хришћанство једина
форма трансценденталне вере на Западу (Едгар Ј. Јунг). Када жели
да сачува „аутентичност“ европске цивилизације, али с оне стране
хришћанства, то звучи помало празно, као да Венер о култури говори рефлексно, не упуштајући се у то што тај појам заправо значи. Везивање Европе за античко наслеђе свакако има смисла, али
успостављати директну везу векове који садашњу Европу одвајају
од античког света је, у најмању руку, наивно. Тако упркос исправном акцентовању питања идентитета као основног („најпре мистика, после политика“ /81-82/) Венер на њега не даје потпун одговор.
Није беспрекорно ни Венерово изједначавање европске културе и
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хероизма, јер не само да је етика части присутна и ван Европе,
можда најснажније у Јапану, него са друге стране и дух материјализма има своје корене у Европи, који сежу до антике. Венер као
да заборавља да либерализам, који му толико смета, није увезен у
Европу са стране, него се у њој развио. У том смислу, право питање за Венера било би како се рађа материјализам и зашто долази
до декаденције? Било би добро да се пре говора о материјализму
рашчисти и то питање. Такође, није јасно ни шта би требало да
представља основу за европску уједињење. Венер, истина, помиње
заједничку цивилизацију, заједнички простор и заједничку судбину, али без детаљније елаборације. Чак и када би се то схватање
прихватило, остаје питање зашто припадност истој цивилизација
захтева и политичко јединство Европе? Наравно, увек остаје аргумент да је уједињење потребно како би се успешно конкурисало
другим великим силама, али то је више безбедносни или економски него идентитетски аргумент, и представљао би обрт од главног
(идентитетско) ка споредном (економско). Такође Венер не каже ни
који све народи припадају Европи која треба да се уједињује. Он
признаје да границе „челичне завесе“ нису границе Европе, али
пропушта да каже где се оне налазе, што се посебно односи не
само на источне границе, него и на питање положаја западне Африке, коју Венер експлицитно помиње (49).
Свакоме ко се бави историјом десне мисли Венерова књижица може бити корисна, док је неизбежно штиво за све оне који се
занимају за „нову“, радикалну десницу, односно за национализам.
Из Венеровог манифеста се јасно разазнаје да радикална десница
није интелектуална пустара, да њено залагање за дело и жртву није
пуко фразирање, те да она поседује много више бунтовничког и
неконформистичког него што то делује на први поглед. Та „нова“
десница, иако елитистичка, не одбацује конкретан рад са масама.
Поред тога она је и дубоко плуралистичка, будући да без задршке
прихвата не само постојање различитих и несамерљивих култура,
него ту различитост схвата као услов човековог постојања „Људи
постоје само кроз оно што их разликује: клан, племе, град, нацију,
културу, цивилизацију, а не кроз оно што им је, чисто анимално,
заједничко, сексуалност или потреба за храном“ (77). Уједначени и
нивелисани свет значи нестанак културе и нестанак човека. „Нова“
десница прихвата да „сваки народ има своје богове“, што подразумева да одбија било какво наметање страног и било какав културни
империјализам. Такође, ова књижица указује на то да идејна радикалност мишљења и бескомпромисност деснице не подразумева
и склоност насиљу. „Комплоти не решавају проблеме, они су чак
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штетни“; „Нису методи, него циљ оно што одликује револуционарну организацију. Методи зависе једино од спољних околности (…)
Вербални радикализам и апокалиптична претеривања нису никада
допринели успеху национализма, сасвим супротно“ (65).

Овај рад је примљен 3. новембра 2018. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 21. новембра 2018. године.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
Редакција
часописа
Српска
политичка
мисаоприхвата
прихвата радове
ра
Редакција
часописа
Политичка
ревија
довекоји
којисусууређени
уређенина
наследећи
следећиначин.
начин.
Радови који нису усклађени са датим упутствима неће бити
разматрани за објављивање у часопису.
За писање рада користити ћирилично писмо.
Текст писати у фонту Times New Roman, величина фонта 12, са
увученим пасусима и проредом 1,5 и маргинама Normal 2,5 cm.
Обим рада не сме бити већи од 36.000 карактера са размаком
(приликом провере броја карактера користити: Review/Word Count/
Character (with spaces) - активирати опцију Include textboxes, footnotes
and endnotes.
Име и презиме аутора се пише на средини, малим словима –
Bold и Italic (фонт 12).
Афилијација се пише испод имена аутора на средини, малим
словима – Italic (фонт 12). Уколико је аутор запослен на факултету,
након навођења факултета, наводи се и универзитет (нпр. Факултет
политичких наука, Универзитет у Београду). Уколико је аутор запослен на институту, наводи се и град у коме се институт налази (нпр.
Институт за политичке студије, Београд).
Наслов се пише на средини, великим словима – Bold (фонт 14).
Фуснота поред наслова служи за навођење назива и броја пројекта у
оквиру кога је чланак написан.
Сажетак се пише испод наслова на средини малим словима
величина фонта 12. Испод тога пише се текст сажетка у обиму од
100 до 250 речи - фонт 12, Justify. Сажетак садржи предмет анализе,
циљ рада, коришћене теоријско-методолошке приступе, резултате и
закључке рада.
Кључне речи се пишу испод текста сажетка малим словима
(фонт 12), и одвајају зарезом. Наводи се од 5 до 10 кључних речи.
Поднаслови се пишу на средини, великим словима - Bold (фонт
12) и нумеришу се арапским бројевима. Уколико поднаслов садржи
више целина, оне се такође означавају арапским бројевима, и то: 1.1.
– малим обичним словима Bold (фонт 12).
Начин цитирања:
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се
налази коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте
уносити командом Insert – Reference – Footnote. Фусноте се пишу
у фонту Times New Roman, величина слова 10. Фусноте треба
поравнати по левој и десној маргини, односно изабрати опцију Justify
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Приликом навођења фуснота руководити се следећим упут
ствима:
● приликом навођења монографије/књиге фуснота мора са
држати:
- Име и презиме аутора, наслов рада курзивом (Italic),
назив издавача, место, годину издања и број стране.
- Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, Београд, 2006, стр. 54.
● приликом навођења чланака из часописа:
- Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима,
назив часописа курзивом (Italic), назив издавача, место
издавања, број, година излажења и број стране.
- Пример: Миша Стојадиновић, „Од теорије социјалних
конфликата до њихових решења“, Политичка ревија,
Институт за политичке студије, Београд, бр. 04/2009,
стр. 67.
● приликом навођења зборника радова/поглавља из књиге:
- Име и презиме аутора, назив рада под наводницима,
назив зборника/поглавља курзивом (Italic), имена и
презимена приређивача зборника у загради, назив издавачa, место издања, година издања, број стране.
- Пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и придруживање
Европској унији‘‘, у зборнику: Србија – политички и
институционални изазови (приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за политичке студије,
Београд, 2008, стр. 239.
● приликом навођења извора са Интернета (не смеју прећи
више од 10% коришћене литературе):
- Име и презиме аутора, наслов чланка курзивом (Italic),
пуну интернет адресу и датум приступа.
- Пример: Karen Devine, Stretching the IR theoretical spectrum of debate on Irish neutrality: arguments and evidence
in favor of a critical social constructivist framework of
understanding, Internet, http://doras.dcu.ie/609/1/int_pol_
sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013
● приликом навођења архивске грађе:
- мора да садржи назив институције у којој се грађа чува,
фонд, фасциклу (уколико има), назив документа (ако
нема назива документа одређује се тако да одговори на
питања: ко? коме? шта?), место, датум.
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Пример: Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2, р93/1894,
Извештај Министарства иностраних дела о постављењу
конзула, Београд, 19. април 1888.
● приликом навођења прописа/закона:
- Пуним називом прописа/закона, курзивом гласило у
коме је пропис објављен, број и година објављивања.
- Пример: Закон о извршном поступку – ЗИП, Службени
гласник РС, бр. 125/04.
● приликом навођења публикација у новинама:
- Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима,
назив новине курзивом, датум објављивања
- Пример: Слободан Кљакић, „Черчилов рат звезда против
Хитлера“, Политика, 21. 12. 2004.
● Код поновљеног цитирања истог извора узастопно на
истој страни користити:
- Исто, број стране
- Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије,
Београд, 2006, стр. 54. Исто, стр. 55
● Код поновљеног цитирања истог извора уколико није
узастопно и на истој страни користити:
- Име, презиме аутора, назив извора, нав.дело, број стране.
- Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије,
Београд, 2006, стр. 54.
Кристофер Кокер, Сумрак запада, нав. дело, стр. 54.
Код уноса табела и графикона користити:
Изнад табеле/графикона центрирано пише се Табела/Графикон,
редни број, назив табеле, величина фонта 10.
Испод табеле/графикона пише се Извор: навести извор по
правилима цитирања за фусноте, величина фонта 10.
Литература се наводи на исти начин као и у фуснотама, с тим
што се прво наводи презиме, па име аутора. Литература је поређана по
азбучном реду за изворе на ћириличном писму, који се први наводе, а
затим по абецедном реду за изворе на латиници.
За чланке из часописа, зборника као и за поглавља у књигама
потребно је навести од које до које стране је чланак или поглавље у
зборнику/књизи.
Литература садржи само изворе који су наведени у фусно
тама.
Након литературе, латиничним писмом навести име и презиме
аутора на средини - Bold (фонт 12), испод тога наслов рада на енглеском великим словима - Bold (фонт 14).
-
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Резиме (Resume) се пише на средини, малим словима – Bold
(фонт 12). Испод тога пише се текст резимеа на енглеском језику у
обиму до 1/10 дужине чланка. Резиме садржи резултате и закључке
истраживања до којих је аутор дошао у свом раду и то знатно шире
него у сажетку.
Кључне речи (Keywords) се пишу малим словима (фонт 12) и
одвајају зарезом.
Радови који се предају за објављивање морају да се заснивају
на новијој литератури, посебно на изворима, тј. радовима који су
објављени у научним часописима политиколошке тематике.

Рокови
радова су:
су: 1.
20.фебруар,
фебруар,
мај.
20. авРокови за
за достављање
достављање радова
1.20.
мај,
1. август,
густ,
20. новембар
1. новембар.
Аутори су у обавези да приликом слања радова доставе и
изјаву да тај рад није раније објављиван, тј да рад није аутоплагијат или плагијат. Изјава може да се преузме на интернет презентацији часописа, www.politickarevija.rs
www.spmbeograd.rs.
Текстове слати у електронском облику на адресу:
redakcija@spmbeo-grad.rs.
redakcija@politickarevija.rs
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УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА
Улога рецензената је да доприносе очувању високог
квалитета нашег часописа. Рецензије су анонимне у оба смера. Рок
за рецензирање је седам дана од пријема рада. Садржај рецензије је
поверљив, те се не сме откривати особама које нису у уредништву
часописа. Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји
било који вид конфликта интереса у вези са радом који треба да
рецензира потребно је да о томе што пре обавести редакцију.
Приликом рецензије рукописа, рецензент треба да попуни
рецензентски лист у прилогу.
Име, презиме и звање аутора текста:
Назив рада:
Актуелност, друштвени и научни значај разматране теме:
У којој мери је аутор јасно назначио теоријски, методолошки
приступ у раду:
Да ли је рад заснован на савременој и релевантној литератури, посебно у којој мери је аутор користио најновије резултате
објављене у научним часописима и зборницима (посебно часописи
и зборници из политикологије).
Научни и друштвени допринос рада. Општи коментар о
квалитету рада:
Ваша сугестија аутору за побољшање квалитета рада, ако
је потребно:
Молимо Вас да одаберете једну од препорука за категоризацију
рада:
1. Оригинални научни рад
2. Прегледни рад
3. Научна критика, полемика и осврти
Молимо Вас да одаберете једну од препорука о публиковању
овог рада:
1. Објавити без измена
2. Објавити уз мале измене
3. Након корекције, рад послати на нови круг рецензије
4. Одбити
Додатни коментари за уредника који се тичу етичких
(плагијаризам, превара, итд.) или неких других аспеката рада, а који ће
уреднику помоћи у доношењу коначне одлуке о даљем статусу рада.
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