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ЈУГОСЛАВИЈА: НЕИЗНУЂЕНИ ПРОЈЕКАТ 
СРПСКЕ ЕЛИТЕ

Сажетак

Седам недеља пре него што је јануара 1919. сазвана 
конференција у Версају настала је југословенска држава. 
Овај чланак указује да ниједна од сила-победница није битно 
утицала на такав исход (било у позитивном или у негативном 
смислу), нити је имала политичку вољу да то учини. 
Геополитичка логика новостворене државе као евентуалне 
бране новом продору Мителеуропе ка Јадрану уклапала се ex 
post facto у тежње појединих, пре свега британских, планера 
послератног поретка. Анахроно је и историјски нетачно, 
међутим, закључити да накнадно одобравање свршеног 
чина од 1. децембра од стране Савезника указује и на њихов 
претходни ангажман да владу Краљевине Србије охрабре – а 
камоли принуде – да крене путем уједињења. Напротив, све до 
завршнице рата опредељење српске владе за „велико” решење 
представљало је за силе Антанте нежељен реметилачки 
фактор. Тај пројекат у крајње критичним тренуцима 
на бојиштима носио је потенцијал усложњавања односа 
са Италијом и спречавање сепаратног мира са Двојном 
монархијом, који је доласком цара Карла на престо новембра 
1916. деловао реално. Аутори закључују да је уједињење 
спроведено пре свега вољом регента Александра и уског 
круга српских политичара. Они су се за тај чин определили 
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без мандата народа у чије су име доносили пресудне одлуке, 
без озбиљног консултовања са савезницима и без стратешки 
ваљаног одмеравања дугорочне цене и бенефита таквог 
потеза. Заједничка држава била је неизнуђено хтење српске 
политичке елите.
Кључне речи: Јужни Словени, Србија, регент Александар, 

уједињење, Британци, Версај, Ситон-Вотсон, 
геополитика, Мителеуропа

1. ВОЈНО-ПОЛИТИЧКИ КОНТЕКСТ

Југословенски експеримент био је заснован на споју 
идеја просветитељства и епохе романтизма, укључујући 
ранкеовску тројну поделу европских нација. У те лабаве 
темеље уграђен је етнојезички и расни мит о крвном сродству 
као основи наводне културно-политичке сродности јужних 
Словена. Цвијићевске анахроне, самодоказиве антрополошке 
конструкције не би се данас памтиле да нису имале политички 
ефекат.1 Некохерентност „југословенске идеје” неминовно 
је условила несолидност политичке творевине на њој 
заснованој. Идејна подлога тог пројекта, аморфна попут 
фраза о „европским вредностима” нашег времена, вазда је 
била подложна произвољним тумачењима своје супстанце и 
ад-хок дорадама у служби идеолошких и дневно-политичких 
агенди.

Стварање Југославије није била појава предвидљива, још 
мање неумитна, на основу претходног развоја и искуства народа 
који су ушли у њен састав. Британски историчар Џејмс Еванс 
са правом истиче да су чак и малобројни интелектуалци на 
европском југоистоку који су били понесени „југословенском 
идејом” пре Првог светског рата свеједно сматрали да би ма 
какав облик политичког уједињења могао да уследи тек након 
дугог и постепеног еволутивног процеса приближавања који 
би трајало деценијама, ако не и дуже.2 До уједињења је ипак 
1  Самодоказиве, тј. у поперовском смислу непоправљиво ненаучне. Видети: Karl Popper, 
The Logic of Scientific Discovery. Routledge Classics (Vol. 56), New York, 2002.
2  James R. Evans. Great Britain and the Creation of Yugoslavia: Negotiating Balkan Nationality 
and Identity. Tauris Academic Studies, Лондон, 2008, стр. 222.

стр. 09-28
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дошло врло брзо, искључиво услед јединствених околности 
које су настале као последица Великог рата.

Тај рат није био последица инцидента нити грешака 
на дворовима и у канцеларијама великих сила. Већ 5. јула 
1914, само недељу дана после Сарајева, Берлин је дао бланко 
чек Бечу да крене у обрачун са Србијом.3 Како је постало 
јасно неких пола века касније, у опусу Фрица Фишера пре 
свега, „међународни сукоб у лето 1914. чинила су два рата, 
не један, а оба су започета са предумишљајем”. Први је био 
балкански рат Хабзбуршке монархије против Србије; други 
је био превентивни европски рат Немачке против Русије и 
Француске, који је нападом на Белгију и британским уласком у 
рат постао светски.4 Истог часа почела је и реторичка промена 
односа према Србији, која је била у Лондону била третирана 
као парија после краљеубиства 1903. године.

Динамизам Србије пре 1914. био је изричито усмерен 
ка ослобађању Срба од туђинске власти. Овај је циљ само 
делимично остварен на Берлинском конгресу 1878; следећи 
крупан корак ка његовом остварењу постигнут је у два 
балканска рата. У време раних победа српског оружја над 
Аустроугарском у јесен 1914, међутим, програм југословенске 
политичке интеграције постао је формални ратни циљ 
краљевине Србије. Ниједна значајна политичка странка у 
предратној Србији није укључила стварање Југославије у 
свој програм. У јавном дискурсу пре балканских ратова такве 
идеје нису биле присутне, осим као синоним за пројекат велике 
Србије. Сам термин „Југославија” био је непознат српском 
сељаку ништа мање него што је термин „Италија” био непознат 
Сицилијанцима и Калабрезима све до 1860-тих.

У данима раних победа српског оружја над хабзбуршким 
армијама, међутим, Јован Цвијић и још пар ентузијаста активно 
су лобирали за укључење тог пројекта у процес формулисања 
владиних ратних циљева. У јесен 1914. Цвијић је саставио и 
прву географску карту те замишљене државе, коју је објавио у 
брошури Јединство Југословена. Он је тврдио да би уједињење 
3  Срђа Трифковић, „Јулска криза 1914: заједнички злочиначки подухват Централних сила”. 
Зборник: Први светски рат и балкански чвор. Београд: Институт за савремену историју, 
12-2014, стр. 351-357. ISBN 978-86-7403-189-6.
4  David Fromkin, Europe’s Last Summer. Reprint edition. Vintage, Њујорк, 2005.
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било географски, економски и етнички оправдано.5 Из разлога 
који још нису сасвим осветљени, премијер Никола Пашић је 
пристао да уједињење буде укључено у декларацију владиних 
ратних циљева која је поднета Скупштини 7. децембра и која 
је без даљњег усвојена.

Нема наговештаја да је овај документ у ма којој фази 
припреме, артикулације и усвајања био подложан ма каквом 
утицају споља, пре свега притиску трију великих сила-савезница 
Србије. Напротив: Русија, Француска и Велика Британија 
управо су у то време водиле преговоре са Италијом о њеном 
уласку у рат на страни Антанте, што је крунисано Лондонским 
уговором четири месеца касније. Нишка декларација била је 
у супротности са тим уговором тежњом да се стварањем нове 
државе Италији ускрати посед источне јадранске обале. 

У време усвајања Нишке декларације Србија је била 
слављена као херојски Давид после неочекиваних победа 
над Аустријанцима, док су Британци и Французи после чуда 
на Марни уз тешку муку стабилизовали фронт од Базела до 
Ламанша. Није замисливо да би ма ко (пре свега у Лондону) 
тада осмислио југословенски пројекат као дугорочну 
баријеру Мителеуропи и Србе притискао да га усвоје као свој 
званични програм; нити се нешто слично десило. Напротив, 
сви савезници Србије – укључујући британску владу и сер 
Едварда Греја као њеног секретара за спољне послове – били 
су противници те декларације, пре свега – да поновимо – јер 
су њоме Срби имплицитно реметили предстојеће преговоре 
са Италијом о условима уласка у рат.

Нишка декларација се поврх тога заснивала на 
претпоставци распада Аустроугарске, што је отежавало 
могућност сепаратног мира са њом. Та је опција вазда била 
једна од могућности у дипломатском арсеналу сила Антанте. 
Она је нагло добила на значају после смрти цара Фрање Јосифа 
у јесен 1916. Прихватање српских ратних циљева који су 
укључивали уједињење (или чак подстицање Србије да такве 
циљеве усвоји као свој званични програм) представљало би 
двоструки терет за Антанту у критичним данима рата.
5  Један од аргумената, убрзо дискредитован на терену, био је да би прихватање уједињења 
од стране владе Србије подстакло Хрвате и друге „Југословене” у аустријским и мађарским 
јединицама да се предају и можда се чак придруже српској војсци.

стр. 09-28
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Геополитички аргумент за стварање југословенске 
државе од Алпа до Вардара као препреке евентуалном 
будућем германском продору ка Јадрану није дело страних 
сила. Тај су аргумент првобитно смислили и ширили чланови 
Југословенског одбора, састављеног од претежно хрватских 
емиграната из Двојне монархије. Чак и почетком 1918, силе 
Антанте (уз делимични изузетак Италије) предвиђале су 
опстанак Монархије и „аутономни развој” њених народа, пре 
него ли њихов суверенитет ван њеног оквира.6

Српска влада потписала је са Југословенским одбором 
Крфску декларацију 20. јула 1917. Тај потпис није био изнуђен. 
Напротив, понуда еквивалента „Велике Србије” била је на 
столу (упркос супротним тврдњама) још од пролећа 1915. 
Британцима и Французима далеко би више одговарало „мало 
решење” – поготову у периоду критичне слабости савезника на 
фронтовима између краха Нивелове офанзиве и колапса Русије 
(пролеће 1917) до краха велике немачке офанзиве на западном 
фронту (јуни 1918). Током тог пресудног преиода рата ни у 
Паризу ни у Лондону није било говора о подстицању, а камоли 
наметању, југословенског решења. Стратешки императив био 
је (1) да се Италија не поколеба у решености за даље вођења 
рата (поготову после катастрофе на Капорету) и (2) да се 
потенцијални Friedenskaiser Карло не одврати од мировне 
иницијативе.7 

2. СТАВОВИ САВЕЗНИКА

Став Русије према југословенском пројекту био је 
консистентно одбојан, од почетка рата до бољшевичког пуча 
7. новембра 1917. У разговорима са западним владама и 
дипломатама за руског министра спољних послова Сазонова 
нема дилеме. Постоји само Србија којој треба омогућити 
излаз на море и територијално проширење. Русија „није 
заинтересована” за српско-хрватско уједињење нити да буде 
сила заштитница Хрвата, она „нема никаквог интереса” да ради 
на уједињењу Срба и Хрвата, има интерес само да Србија „изађе 
6  Ivo Lederer. Yugoslavia at the Paris Peace Conference. New Haven and London: Yale Uni-
versity Press, 1963.
7  О „афери Сикстус” и иницијативи цара Карла видети: Neil Hollander, Elusive Dove: The 
Search for Peace During World War I. Jefferson, North Carolina: McFarland, 2014, стр. 170.



14

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.01/2019, година XV.  vol.34

на Јадран”. Сходно таквом ставу хрватски изасланик Супило 
наилази на хладан пријем у руском министарству иностраних 
послова.8 Француска је такође до краја рата у најмању руку 
имала дубоко скептичан став према југословенском пројекту. 
Италија је из разумљивих разлога заузимала изразито одбојан 
став.

У специфично дифузном моделу формирања британских 
ставова и доношења одлука формалне подршке југословенском 
пројекту није било све до краја рата. Ставови неких Британаца 
– било да долазе из државних, полузваничних, невладиних, 
идеолошко-страначки обојених или слободно-стрелачких 
извора – не треба да се прихватају као део јединственог 
монолита званог „британски став” који је дебатиран, 
формулисан и преточен у званичну политику. Нема никаквог 
трага о наводном притиску на владу Србије, у ма ком тренутку 
и од ма које релевантне установе, да тај пројекат следи по 
нечијој сугестији или шаблону. 

Геополитичка елаборација југословенског пројекта на 
британској страни уследила је тек када је он увелико био 
окончан, у делу Халфорда Макиндера Демократски идеали и 
стварност: студија политике реконструкције.9 Чак ни тада, 
међутим, родоначелник британске геополитичке мисли не 
прави јасну дистинкцију између “велике Србије” и Југославије. 
Макиндеру је прва брига била Интермариум од Балтика до 
Црног Мора који би раздвајао Русију од Немаче, Пољаци и 
Румуни пре свега. Што се Балкана тиче, било му је важно 
да на Југоистоку настане држава вољна и способна да (у 
спрези са другима) представља препреку евентуалној новој 
претњи из Мителеуропе са северозапада и у другом ешалону 
из бољшевизоване Русије са истока.

8  Дејан М. Мировић, „Руско-српски односи 1903-1917 у контексту дипломатског права и 
формирања Краљевине СХС“. Национални интерес, 2/2018, стр. 18. Како истиче Мировић, 
у новој југословенској визури, руска политика помоћи Србима почетком XX века, или статус 
силе заштитнице, постаје другоразредна чињеница у односу на српско-хрватско ‘уједињење’и 
‘братство’. Након 1918. уводи се и званично „тумачење” историјских чињеница поводом 
формирања Краљевине СХС и негативно вредновање улоге њеног „противника” Сазонова. Са 
друге стране, Хрват и Старчевићев сарадник Супило се упоређује са Пашићем и позитивно 
се пише о његовом „историјском” путу у Петроград.
9  Sir Halford J. Mackinder. Democratic Ideals and Reality: A Study in the Politics of Recon-
struction. London: Constable and Company, 1919.

стр. 09-28
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Све до завршнице рата британски став према европском 
југоистоку није имао макиндеровско утемељење. Насупрот 
томе, на сродној логици односа простора и моћи почивали 
су „срдачни детант” Лондона и Париза после 1904, споразум 
са Русијом 1907, објава рата Немачкој 1914, као и пропала 
дарданелска операција 1915:

1. Растућа блискост са Паризом током кратке владавине 
Едварда VII била је реакција на посезање Кајзеррајха 
за статусом европског хегемона после смењивања 
Бизмарка 1890, сходно уходаној британској улози 
континенталног балансера. 

2. Споразум са Русијом, незамислив још од декаде 
пре Кримског рата па све до Тирпицовог програма, 
проистекао је из спознаје Адмиралитета и Форин 
офиса да градња немачке океанске ратне флоте 
представља озбиљнију претњу Империји него руска 
тежња за изласком из Црног у Егејско море преко 
турских мореуза. 

3. Објава рата Немачкој 3. августа 1914. формално је 
изазвана кршењем белгијске неутралности коју је 
Лондон гарантовао од 1839, али је супстантивно била 
одраз британске решености, која датира из времена 
Луја XIV, да се не допусти ни једној континенталној 
сили да самостално контролише све битне луке 
Ламанша са залеђем.

4. Дарданели су били театар сложене операције 1915. да 
се Русији отвори пролаз кроз турске мореузе и тиме 
Антанти битно повећају изгледи за победу у рату, 
али да у исто време Британци над њима успоставе 
непосредну контролу.

Немачка армија спознала је своју неспособност даљег 
вођења рата у октобру 1918. године. После примирја, кајзерове 
абдикације и формирања владе под принцом од Бадена, многи 
припадници немачке елите понадали су се да ће бити третирани 
са уважавањем и реинтегрисани у круг великих сила, као 
Француска после пада Наполеона на Бечком конгресу 1815. 
Ово није могло да се деси. Неуротично понашање Кајзеррајха 
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уочи и варварско за време рата, стрељање хиљада француских и 
белгијских цивила, толерисање аустроугарских ратних злочина 
против цивила у Србији у истом периоду, увођење отровних 
гасова као средства ратовања, неограниченог подморничког 
рата против трговачких бродова неутралаца, уништење 
привреде и урбаних центара окупираних земаља, као и 
планови за анексију огромних територија северне Француске 
и претварање Белгије у сатрапију, учинили су споразумни мир 
са Немачком буквално немогућим.

Важна претходница Версаја био је Брест-литовски 
мир од 3. марта 1918. Њиме су немачки генерали наметнули 
тако бруталне услове бољшевицима, да је чак и цивилни део 
немачке делегације сматрао те одредбе претераним. Ово је 
уверило силе Антанте да са Немцима разуман договор више 
није могућ и да им једино преостаје борба до коначне победе.10 
Наметнувши брутално картагињански мир Русији, Немци су 
осигурали да више неће моћи да рачунају ни на чију симпатију 
нити попустљивост, укључујући и америчког председника 
Вудроа Вилсона, ако им ствари крену наопако, као што се 
десило на западном фронту свега пет месеци касније („Црни 
дан”, 8. август 1918.). Када су се Немци касније жалили да 
је Версајски мировни уговор према њима био одвећ суров, 
савезници су са правом могли да узврате да је био далеко блажи 
од ужасних услова које су они марта 1918. наметнули Русији. 

У хаотичним данима слома Двојне монархије декларација 
Хрватског сабора о раскиду веза са Мађарском и Аустријом од 
29. октобра 1918. наступила је у атмосфери панике и еуфорије. 
За хрватску политичку елиту, уједињење је било једини начин 
да се спречи припајање Далмације Италији и да се спречи 
срубљивање Хрватске на четири жупаније стишњене између 
Велике Србије и моћних северних и западних суседа. Ово је 
контекст мотивације делегата из Загреба који су 1. децембра 
1918. регенту Александру поднели понуду Народног вијећа. 

Остаје нејасна мотивација младог носиоца краљевских 
прерогатива за прихватање те понуде и проглашење краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца. Савезничке владе нису имале 
10  Срджа Трифкович, „Геостратегические и военные последствия Брестского мира”. 
Зборник: Брестский мир: История и геополитика, 1918-2018. (уредници Е. А. Бондарева, 
Е. Н. Рудая). Москва: Вече, 2018.
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начина да то измене: оне су “створиле” Југославију тако што су 
одобриле њено постојање. У целини и Британцима је европски 
југоисток био секундарни елемент у склапању геостратешке 
формуле – у завршници Великог рата и након њега – за заштиту 
империјалних интереса на Блиском истоку.

Мировна конференција у Версају била је најамбициознији 
скуп своје врсте у историји, надмашивши по броју учесника и 
задацима како Вестфалију 1648, тако и Беч 1815. године. Што 
се југословенских земаља тиче, конференција се од почетка 
суочила са проблемом. Њену моторну снагу требало је да чини 
тзв. Четворка великих, француски председник Жорж („Тигар”) 
Клемансо, британски премијер Дејвид Лојд Џорџ, амерички 
председник Вудро Вилсон и италијански премијер Сидни 
Сонино. Са проглашењем Краљевине СХС, влада у Београду 
– која је била заступљена у Версају као српска, а не под именом 
новопроглашене државе – ставила је савезнике пред свршен 
чин. Последице су створиле основу за каснији италијански 
мит о “осакаћеној победи” (vittoria mutilata), са далекосежним 
последицама за европску војно-политичку сцену.

3. ГЕОПОЛИТИЧКЕ ВИЗИЈЕ ЕВРОПСКОГ 
ЈУГОИСТОКА

У процесу стварања Југославије, са српске стране није 
било геополитички утемељене дебате о потреби или нужности 
нове државе. Антрополошке шпекулације о наводној “расној” 
и језичкој сродности Јужних Словена биле су узимане здраво 
за готово, док су далеко значајније разлике, верске и културне, 
пренебрегаване. Тврдња да ће резултирајући амалгам од 
Триглава до Битоља бити не само изнутра интегрисан већ и 
споља чврст, узимана је такође као датост. „Уместо да постави 
границе источније, унутар којих би било лојално становништво, 
српска елита је одлучила да оде даље на запад, чиме је само 
привидно повећала своју моћ, а заправо је ушла у реалполитчко 
пренапрезање”.11

11  Марко Пејковић, „Стварање Краљевине СХС (Југославије) у троуглу реалполитике, 
геополитике и идентитета“. Национални интерес, бр.03/2018, година XIV. vol.33, стр. 29. 
Пејковић констатује да је српска елита 1918. искочила из оквира тукидидовске умерености: 
„Да су српске трупе 1918. стале јужније и источније, Србија би минимизовала број будућих 
интра-државних и међународних противника. То би дало боље позиције за очување и 
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У годинама пред Велики рат Аустријанци и Мађари, ако 
су о Балкану и мислили геополитички, о томе нису оставили 
озбиљног трага. Празнину је покушао да попуни хрватски 
провинцијски аутодидакт Иво Пилар. У геополитичкој визији 
Пилара, Хрвати као судбински предодређени савезници Германа 
требало би да буду прихваћени и као партнери мителевропског 
продора ка југоистоку у оквиру тријалистички преуређене 
Монархије. Остварење је изискивало не само третман Срба 
као расно инфериорних, хронично реметитељских уљеза, већ 
и њихову подређеност Хрватима као локалним експонентима 
„Еуропе” на Дрини као онтолошкој граници два света.12 

Пиларово обимно Јужнословенско питање прекасно је 
објављено да би имало одјека.13 Визија Хрвата као носилаца 
мителевропског геополитичког вектора ка Југоистоку добила 
је ограничену афирмацију генерацију касније у НДХ 1941-
1945. У доктринарном смислу, међутим, усташки покрет је од 
Пилара могао да преузме  спремне за употребу четири кључне 
тезе: границе будуће Хрватске; став да Срби нису аутохтон 
народ западно од Дрине, већ са турским освајањем придошли 
етнички елемент; културно-географску дистинкцију која 
подразумева, да су Хрвати културан народ, који је одувек тежио 
Западу, а Срби полукултуран народ са природном тенденцијом 
ослањања на наводно назадни Исток; и тврдња да су босанско-
херцеговачки муслимани потомци староседелачког хрватског 
живља.14 

Просторно утемељење анализе европских питања у 
целини и Југоистока посебно – још у време када сам термин 
геополитика није био искован – код Руса и Француза било 
је рудиментарно. Мисао тог правца била је британска 
специјалност, премда ни у Лондону нема једнозначног 
пројектовање моћи“ (стр. 26).
12  L. von Südland (Ivo Pilar) Die Südslavische Frage und der Weltkrieg. I-II. Zagreb: Matica 
Hrvatska, 1944. (Прво издање: Die südslawische Frage und der Weltkrieg: übersichtliche Darstel-
lung des Gesamt-Problems. Wien, 1918.) У хрватском преводу: Južnoslavensko pitanje – prikaz 
cjelokupnog pitanja. Zagreb: Matica Hrvatska, 1943.
13  Деценију касније Милан Шуфлај је објавио пледоаје за ретроактивно одбацивање Југославије 
од стране Запада у име споја геополитичких и расно-антрополошких тврдњи упоредивих са 
Пиларовим. Видети: M. Šufflay, „Značajke Hrvatske nacije”, у: Dr. Milan Šufflay, Hrvatska u svijetlu 
svjetske historije i politike: Dvanaest eseja. Zagreb: Novija hrvatska povjesnica, 1999.
14  Небојша Вуковић: „Српско-хрватски ривалитет у геополитичкој концепцији Иве Пилара”. 
Политеиа (часопис Факултета политичких наука у Бањој Луци), година III, бр. 5 (2013), стр. 162.
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аналитичког оквира и закључака. Тек од краја треће године 
рата постају приметне разлике међу ауторима према опстанку 
Двојне монархије, будућности њених народа укључујући јужне 
Словене, стварању њихове евентуалне државне заједнице, 
као и интереса Британске империје у конкретним исходима. 
Геополитички заснован третман јужнословенског простора 
долази у завршници рата, када је процес ударања темеља 
југословенској држави био тако далеко поодмакао да су спољни 
фактори на њега тек маргинално утицали. Реч је првенствено 
о ставовима двојице поборника кроатоцентричне варијанте 
југословенске интеграције у Лондону, Викама Стида и Р. В. 
(Роберта Вилијама) Ситон-Вотсона.

После оставке премијера Асквита и доласка Дејвида 
Лојда Џорџа на његов положај – у јеку крвавог кошмара на 
Соми у лето 1916. – нова либерално-конзервативна коалиција 
приступа пропагандном рату као потенцијално моћном оружју. 
Резултат нових, креативних идеја о ратној пропаганди јесте 
и промена односа новонасталих британских установа према 
опстанку Аустроугарске крајем 1917. године. Тада избијају 
на видело и знатне разлике у приступу решењу питања 
европског југоистока између Форин офиса, затим мање-више 
аутономних установа које су водиле пропагандну акцију 
против непријатељских сила, као и појединих регионалних 
стручњака без државне функције али са знатним неформалним 
утицајем (Р.В. Ситон-Вотсон, Викам Стид и др.). Они су имали 
сопствену визију како ти проблеми треба да буду решавани, 
али њихови предлози нису уживали имприматур државних 
установа.15

Кроз српску историјографију дуго се провлачи сугестија 
да је британска политика у Великом рату представљала плод 
усаглашених, систематски и рационално утемељених циљева, 
којима је претходила свестрана дебата и око којих су различити 
елементи формалне и неформалне структуре моћи постигли 
сугласност. Ово није тачно. Неке британске инстанце тек 
после Фебруарске револуције у Русији почињу да размишљају 
о Аустроугарској монархији као рањивом јужном крилу 

15  Видети монографију сина Р.В. Ситон-Вотсона: Hugh Seton-Watson, The Making of a New 
Europe: R.W. Seton-Watson and the Last Years of Austria-Hungary. Seattle: University of Washington 
Press, 1981.
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Централних сила, слабој карики која би могла да затаји у својој 
улози трансфера немачког продора ка Југоистоку. До тада су 
идеје о уништењу Двојне монархије и мобилисању енергије 
„скоро 40 милиона њених поданика изразито непријатељски 
настројених према Немцима” биле на маргинама британског 
јавног дискурса.16 

У лето 1917. основан је при британском Министарству 
информисања Биро за пропаганду у непријатељским земљама. 
Ово је тело било познато као Кру хаус по својој лондонској 
поштанској адреси, на челу са новинарском магнатом лордом 
Нортклифом. Задатак ове агенције био је да развија пропаганду 
према свим непријатељским силама, али је у пракси на мети 
њеног деловања била првенствено Аустроугарска. У том је 
подухвату важну улогу одиграо спољнополитички уредник 
утицајног лондонског Тајмса, Викам Стид, доследни противник 
опстанка Аустроугарске монархије. Том је циљу посветио 
своју богату делатност, па чак и лична финансијска средства, 
у одсуству јасног става британске владе као целине или Форин 
офиса посебно.

У духу склоности британских институција из сенке ка 
импровизовању политичких координата деловања, која је 
дошла до изражаја и једну генерацију касније са делатношћу 
Дирекције за специјалне операције (СОЕ) у Европи, Кру 
хаус је створио сопствену “линију” политике на европском 
југоистоку. Она није била усклађена са Форин офисом, али је 
свеједно стварала утисак јединствености британске политике 
и прећутне сагласности кључних доносилаца одлука. Тиме је 
дат превелики кредибилитет и неким смелим сценаријима, 
који су из Стидовог пера преко страница Тајмса бивали 
презентовани јавности. На сцени су биле присутне и угледне 
али тек ограничено утицајне личности попут Ситон-Вотсона. 
Он је крајем 1916. Основао једну невладину организацију, 
Друштво за нову Европу, посвећену реорганизацији Југоистока 
у складу са идејама о самоопредељењу “угњетених” народа. 
Идејни покретач је био чешки емигрант Томаш Масарик, али 
су Р. В. Ситон-Вотсон и Викам Стид били водећа пера новог 
гласила, часописа Нова Европа.

16  Lewis B. Namier. Germany and Eastern Europe. London: Duckworth and Co, 1915, стр.118.
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Активисти Кру хауса су листом стали иза основних 
принципа југословенског уједињења по визији Стида и 
Ситон-Вотсона и на основама Крфске декларације. Ово је 
тек периферно утицало на процес те исте интеграције, пре 
свега кроз утицај на хрватске чланове Југословенског одбора, 
премда није била реч о дебатираној и усклађеној британској 
званичној политици. Ситон-Вотсон, Стид и либерални 
поборници јужнословенске интеграције утицали су на Кру 
хаус, али нису били ни идејни творци ни практични носиоци 
британске политике.

Конзервативна партија била је део владајуће коалиције 
после Асквитовог пада. Торијевци снвеједно нису допустили 
либералима да у већој мери утичу на основне репере јавног 
дискурса. Они су заговарали очување Двојне монархије 
у целини, или барем покушај да се са Мађарима постигне 
сепаратни договор који би имао за последицу нарушавање 
јединства Централних сила. Такве идеје нису биле утемељене 
у реалним могућностима, али су одражавале идеолошке 
склоности конзервативаца. Као стари туркофили, након што 
су невољко прихватили немогућност очувања Отоманске 
империје, конзервативци су 1917-1918. били у потрази за 
несловенским али истовремено и негерманским препрекама 
– при чему су узимани у обзир не само Мађари него и Румуни! 
– северним векторима у подунавском базену.

Што се левице тиче, већина лабуриста – сходно Марксовом 
и Енгелсовом отписивању Словена као реакционарних 
примитиваца – следила је став да би у реорганизацији 
европског југоистока главну реч морали да воде “прогресивни” 
Аустријанци и Мађари. Узгред треба поменути ексцентричну 
сликарку, сифражеткињу и ауторку Едит Дарам. Она је својом 
ватреном русофобијом, србофобијом и албанофилијом била 
звезда-водиља дела британске левице. Дарамова се само 
разликовала у залагању за британску подршку предмодерно 
примитивним али аутентичним нобл-саваж Албанцима.

Две су геополитичке концепције доминирале британским 
дискурсом о питањима јужних Словена. Као прво имамо 
“чуваре двери” (Guardians of the Gate), јужне Словене, 
Србе пре свега, као бранитеље европске цивилизације од 
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оријенталног угрожавања језгра хришћанства, хероје и жртве 
своје вокације.17 Њихова је историјска судбина била да трпе 
вишевековно тлачење које треба да буде награђено и крунисано 
ослобођењем и уједињењем у сопственој држави. 

Далеко од тога да буде прихваћена од британског 
државног врха, ова је теза вазда била супротстављена ставу 
сер Едварда Греја да је потребно смиривати „одвећ амбициозна 
маштања” јужних Словена у корист прагматичних сценарија за 
окончање рата. Ово је пре свега подразумевало да треба држати 
отвореном могућност сепаратног мира са Аустроугарском. 
Таје могућност у плановима државних установа и у Паризу и 
у Лондону била присутна све до пролећа 1918.18

Геополитички концепт који су заговорници југословенског 
пројекта у Великој Британији истицали након фебруарске 
револуције у Русији 1917. јесте потреба изградње послератне 
чврсте баријере евентуалном новом немачком продору на 
исток, Дранг нах Остен.19 Аргумент поборника уништења 
Аустроугарске и стварања велике јужнословенске државе – 
да једино њоме може да се направи трајна препрека новом 
мителевропском продору ка југоистоку који би угрозио 
британске интересе – није био адекватно промишљен са 
становишта способности путативне југословенске државе 
за унутрашњу интегрисаност и способност за улогу која јој 
је намењена. У том контексту, штавише, Ситон-Вотсон је 
тврдио да се “Србија не бори само за Србију већ у исто време 
и за Индију и Египат”.20 Да би се изградила препрека новом 
германском продору преко Балкана, потребно је разбити не 
само Аустроугарску већ и Отоманску империју.

17  Овај термин дугујемо Лафану који је своју студију првобитно објавио 1915 као зборник 
предавања. R. G. D. Laffan, The Serbs: The Guardians of the Gate. Dorset Press, 1989. (Репринт 
издања из 1918).
18  Видети: Z. A. B. Zeman. A Diplomatic History of the First World War. London: Weidenfeld 
and Nicolson, 1971, стр. 340.
19  Наведена синтагма у својој каснијој, нацистичкој верзији подразумевала је освајање 
лебенсраума, словенских простора европског истока. Уочи и за време Великог рата, међутим, 
продор ка истоку првенствено је значио продор Немачке ка Блиском Истоку трасом пруге 
Берлин Багдад, а потом евентуално преко Персије ка Индијском потконтиненту.
20  Писмо од 29. октобра 1915. г. H. Seton-Watson and C. Seton-Watson (editors), R.W.Se-
ton-Watson and the Yugoslavs: Correspondence 1906-1941. London: The British Academy, 1976, 
стр. 251. 
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Дискурс релативно аутономних агенција попут Кру 
хауса и слободних стрелаца попут Стида и Ситон-Вотсона 
није представљао одраз усаглашене и координисане британске 
политике. Лобирање за јужнословенско уједињење било је 
толерисано, али не и охрабривано од стране естаблишмента. 
У британској влади и високим пословним и политичким 
круговима постојала је знатна резерва према пројекту који су 
заговарали Викам Стид и Ситон-Вотсон. Тој скепси индиректно 
је ишла на руку одбојност ове двојице и према евентуалној 
српској превази у новоствореној држави. Нарочито је Ситон-
Вотсон сматрао српски национализам ретроградном идејом 
која нипошто не би смела да доминира новом државом.

Југоисток Европе био је периферно значајан у великој 
стратегији савезника у завршници Првог светског рата. Све 
до Вилсонових 14 тачака (јануар 1918), па и дуже, била је 
држана отвореном опција очувања Аустроугарске и закључења 
сепаратног мира са њом. Званична политика била је такође 
посвећена реализацији Лондонског уговора из пролећа 1915. 
Притом Русија (док је била у рату), Француска и Италија 
нису ни помишљале да подржавају југословенски пројекат. 
Инсистирале су, напротив, да је једино влада Краљевине 
Србије њихов овлашћени партнер. Стога је била одбијена и 
сугестија из Лондона средином 1917. да се образује једна војна 
јединица, састављена од јужних Словена из Аустроугарске у 
италијанском заробљеништву.

Нема потпоре тврдњи да је британска политика – вођена 
великостратешким циљем о коме је постојао консензус на 
разним нивоима формалне и неформалне моћи – у ма ком 
периоду рата вршила притисак на српску владу да прихвати 
и следи југословенски пројекат, сходно Ситон-Вотсоновим и 
Стидовим сугестијама. Било би подједнако нетачно тврдити, 
илустрације ради, да је Сајкс-Пикоовим споразумом вршен 
притисак на ционисте да раде на стварању палестинског 
хомленда за Јевреје.

Постоји пар занимљивих меморандума који су моделирали 
могуће сценарије, премда нису дали директни допринос 
формулисању политике. Тајрел-Пејџетов меморандум из 
августа 1916. (Предлог основе за територијално решење 
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у Европи) по први пут наговештава могућност федералне 
јужнословенске државе после рата у контексту подршке 
„принципу националности”, али ова могућност није потом 
преточена у званични став Форин офиса. У целини гледано, 
меморандуми високих чиновника министарстава спољних 
послова често имају карактер интелектуалних вежби у 
промишљању евентуалних сценарија и допринос успостављању 
лепезе предлога будућег деловања. Они ретко у целини бивају 
преточени у званичну политику, а чешће тек делимично, споро 
или никако. Мало је који дипломата или бирократа својим 
анализама произвео коперниковски ефекат Кенановог „дугог 
телеграма” из 1946.

4. ЗАКЉУЧАК

Међу силама-победницама само је амерички председник 
Вилсон био изразити поборник настанка југословенске државе. 
Као либерални „идеалиста”, у завршници рата он се за тај 
пројекат залагао не из геополитичких већ из принципијелно-
идеолошких разлога. Русија је била изразито супродстављена 
југословенском пројекту. Француска је била ненаклона, у 
најбољем случају скептична. Италија је наравно била одлучно 
противна, али немоћна да исход осујети. 

Остају Британци. Нити су они створили Југославију, 
нити су њихова закаснела геополитичка промишљања њене 
евентуалне употребљивости била пресудна за њен настанак. 
Са забраном аншлуса споља и подстицањем снага које су му 
се противиле изнутра, Савезници су умањили значај следеће 
карике у ланцу јужно од Караванки: „Стратешки, атлантистима 
је било свеједно ко стоји у реду иза Аустрије зарад блокирања 
Немачке, да ли је то Југославија, проширена Србија, да ли су 
Хрвати и Словенци заједно, одвојено или распарчани између 
Италије, Аустрије или Мађарске свеједно”.21

Пре 1. децембра силе-победнице нису предузимале 
мере које би битно утицале на процес уједињења. У време 
Примирја постојао је консензус да се питање препусти 
мировној конференцији у Версају, на коју је као учесница 
била позвана српска влада а не новостворена Краљевина 
21  Пејковић (2018), стр. 32.
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Срба, Хрвата и Словенаца. Нема доказа да је југословенски 
експеримент био наметнут од неке стране силе, или њеног 
притиска да се уједињење изврши, нити да је оно спроведено 
уз скептичну невољкост (а камоли отпор) у врху доносилаца 
одлука Краљевине Србије. Југославија је вазда била пре свега 
српска утопија која је фатално затровала српско политичко биће 
у веку који је уследио, а потом упутила српску државу и нацију 
путем историјског суноврата. Сто година после уједињења, 
разумевање тог чина ваља тражити не у страним махинацијама 
већ у погрешним проценама и ароганцији, лакомисленом 
идеализму и фриволности српске елите. Одговоран је, пре 
свих, регент Александар, у коме се стекао несрећни спој 
идеолошке склоности топљења мноштва у једно (е плурибус 
унум) и личних идиосинкразија, пре свега темпераментална 
склоност аутократском одлучивању и грандоманији.

Легитимно је питање „да ли је на Балкану, једном 
од најважнијих геополитичких региона у свету, могуће 
направити државу габарита од Алпа до залеђа Солуна, 
таквих важних положаја и такве – на папиру – моћи, а да 
то не желе велике силе?”22 Одговор је да тако нешто јесте 
било могуће у конкретном случају настанка Југославије, али 
само у околностима драматичног поремећаја односа снага и 
смањене способности зараћених сила да осмишљено спроводе 
стратешке пројекте послератног поретка, до чега је дошло као 
резултат светског рата.

Уједињење Срба, Хрвата и Словенаца, проглашено три 
недеље после примирја 11. новембра, десило се барем пола века 
прекасно. Да се догодило у време Кавура и Бизмарка, пројекат 
би можда имао шансе; могућност таквог исхода спречена је 
Кримским ратом и смрћу кнеза Михаила. Крајем 1918, процес 
засебних па и некомпатибилних облика културног и политичког 
развоја „југословенских” народа одвећ је био узнапредовао да 
би могао бити враћен на неку нову полазну тачку. Срби и Хрвати 
користили су језички национализам у облику југословенске 
идеје као помоћно средство испуњења сопствених интереса, 
али са битно различитим тумачењима садржаја те идеје. 
22  Миломир Степић, „Југославија није била резултат природног тока”; излагање на 
промоцији књиге Историја једне утопије (Catena Mundi, 2018) у Народној библиотеци Србије 
у Београду 25. маја 2018. <https://catenamundi.rs/vidici/jugoslavija-nije-bila-rezultat-prirodnog-to-
ka/> приступљено 2. априла 2019. 
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Њихово спајање, засновано на миту о суштинској крвној и 
“расној” сродности коју верска и политичка разноликост 
само прикрива, није могло да се утемељи наметањем са врха 
фикције државног и народног јединства. Тај мит био је увелико 
анахрон у време када је примењен, услед чега је Југославија 
од првог дана била екстремно “имагинарна” заједница. 

Далеко од тога да подстиче процес конвергенције 
наводно сродних народа (или интеграције једног троименог 
народа), југословенски експеримент је створио идеалне 
услове за настанак и јачање центрифугалних пројеката. Пре 
свега створен је институционални оквир за процес убрзане 
националне интеграције и политичке мобилизације хрватског 
народа. Настали су и пројекти стварања нових замишљених 
нација у Црној Гори, Босни и Херцеговини, Македонији. Први 
децембар 1918. посејао је семе зла које је уродило крвавим 
плодовима 1941.-45. и 1991.-95. Да парафразирамо Таљерана, 
Југославија је била гора од злочина; она је била грешка.
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Srdja Trifkovic
Zeljko Budimir

YUGOSLAVIA: UNFORCED PROJECT 
OF SERBIAN ELITE

Resume
The Yugoslav state came into being seven weeks before the 

conference in Versailles convened in January 1919. This article 
argues that the victorious powers had not made any significant 
impact in the process of the new state’s founding, either in its favor 
or to its detriment. The geopolitical rationale for the new state as 
a possible barrier to a future push by the Mitteleuropa towards 
the Adriatic, did fit ex post facto into the desired outcomes of some 
British planners of the postwar order. It would be anachronistic and 
historically inaccurate, however, to conclude that the retroactive 
condoning of the unification by the Allies proved their prior engage-
ment to encourage the government of Serbia – let alone to coerce 
it – onto the path of unification. Quite the contrary, the decision of 
the Serbian government to opt for the “great” solution had been 
regarded by the Entente powers as an unwelcome destabilizing 
factor. The Yugoslav project would complicate the relations with 
Italy and preclude the possibility of separate peace with the Dual 
Monarchy. The authors conclude that the creation of Yugoslavia 
was primarily the result of the political will of Regent Alexander 
and a narrow circle of Serbian politicians. They chose the Yugoslav 
option without serious consultations with the Allies and without a 
strategically valid assessment of the long-term costs and benefits 
of their decisions. It was a flawed yet voluntarily chosen strategic 
objective of the Serbian political elite.
Keywords: South Slovenian, Serbia, regent Alexander, unifica-

tion, British, Versailles, Sithon-Watson, geopolitics, 
Miteleuropa.23

*  Овај рад је примљен 2. априла 2019. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
30. априла 2019. године.
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Сажетак

Овим радом указује се да је историја Србa у Југославији, 
најопштије казано, представљала историју поцепаног народа 
у подељеној земљи. Јужнословенска подељеност долазила је 
од различитих религија и различитих историјских традиција 
југословенских народа. Историја, ма колико се историчари 
позивали на научну методологију и објективност, увек 
представља политику примењену на прошлост. Актуелни 
политички тренутак односи превагу над критичким 
приступом. Тезом о Југославији као „вештачкој“ и „версајској 
творевини“, створеној искључиво вољом великих сила, понавља 
се, тиме и легитимизује, став њених, од почетка, непријатеља 
и рушитеља. Тврдити да је Југославија настала искључиво 
вољом и напорима њених народа представља заблуду. Али, 
исто тако, тврдити да такве воље није било ни у најмањој 
мери, како код Срба, тако и других јужнословенских народа, 
представља не мању грешку.
Кључне речи: Србија, Велика Србија, Југославија, Срби, 

Хрвати, језик, религија.
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Док је Југославија трајала, она је не само за политичаре 
већ и за научнике, а нарочито историчаре била чињеница 
колико неспорна толико и историјски законита. У ближој, 
али и далекој прошлости требало је наћи разлоге који, уз то 
што оправдавају настанак заједничке јужнословенске државе, 
представљају и логичан завршетак једног историјског процеса. 
Историјске неприлике оличене у страној окупацији само су 
могле одложити али никако спречити ову неминовност вођену 
историјским законима. Такав приступ био је опште место, од 
уједињења 1918, па све до разарања 1991. године. 

Разарање југословенске државе није донело другачији 
приступ: промењена је само радна хипотеза. Настанак 
Југославије више није догађај којем у прошлости треба 
пронаћи разлоге и узроке који га чине неминовним. Напротив, 
полази се од пропасти а истраживањем по прошлости треба 
дати потврду о неминовности краја једне, како кажу, вештачке 
творевине. Дакле, задатак је утврдити зашто је Југославија 
морала нестати. 

На овај инверзни прилаз историји Југославије упућује 
и забелешка Бранка Петрановића, који каже: „У историјском 
медитирању и историографским прилазима све више 
наилазимо да је 1918. била историјска девијација, погрешна 
процена водећих људи Србије, нека врста историјске заблуде 
због које данас испаштамо. Једноставно, догађај који није 
историјски припремљен; показало се, без историјске основе. За 
једне историчаре, 1918, нису постојале објективне историјске 
претпоставке за уједињење, а за друге Југославија је била 
резултат борбе југословенских народа од краја XVIII века.“1

Тешко је у оваквом приступу избећи да наука не буде у 
служби текуће и дневне политике, актуелни политички тренутак 
односи превагу над критичким приступом. Штавише, она се 
данас ставља у службу личне или колективне фрустрације. 
Нису томе одолели ни они историчари који се, с пуним правом, 
држе за водеће. Код Милорада Екмечића налазимо: „Средином 
1914, кад се завијорило велико разрачунавање свијета, није 
почела борба за стварање заједничке југословенске државе, 

1  Бранко Петрановић, Југословенско искуство српске националне интеграције, Београд, 
Службени лист СРЈ, 1993, стр. 27.
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него се практично почела завршавати борба за њу.“2 И још ће 
казати: „Програм југословенског уједињења био је историјска 
неминовност“.3 После ћемо код истог аутора прочитати: „Да 
је уједињење Југославије 1918. зависило само од Југословена, 
они се не би ни ујединили.“4

Историја је непрестани процес враћања на људе и 
догађаје који се доводе у везу са савременошћу и тумаче 
изнова. У тумачењима су увек присутне и политичке намере, 
те је историја, у доброј мери, политика примењена на 
прошлост. Читање и учитавање историје увек су представљали 
и херменеутички проблем. Према томе: „свако виђење 
прошлости је особена конструкција, а никада ‘објективна’ 
реконструкција нечега ‘како је стварно било’“.5 Постоји и 
досетка која се приписује совјетским историчарима: „Тако је 
тешко предвиђати прошлост“.6

1. ПОЦЕПАНА ЗЕМЉА

Одреднице о поцепаним и подељеним земљама, дате у 
наслову раду, налазимо код Самјуела Хантингтона. Подељеним 
земљама он назива државе у чијим границама су обухваћени 
народи који припадају различитим културама, а основа сваке 
културе дата је религијом. Подељене земље суочавају се са 
великим, готово непремостивим тешкоћама у вези одржавања 
свог јединства, које је могуће само у условима ауторитарне 
владавине која се базира на атеистичкој идеологији. Поцепана 
земља – за разлику од подељене – има једну предоминантну 
културу која је смешта у један цивилизацијски оквир, али је њене 
вође желе преместити у неку другу културу. У поцепаној земљи 
главне разлике настају због спољно-политичке оријентације 
земље, а мање због економског система и државне структуре.

 Од самих својих почетака, Србија може послужити за 
огледни пример поцепане земље. Од самог настанка модерне 
Србије уследило је политичко груписање према питањима 
2  Милорад Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914, Београд, Просвета, 1990, стр. 19.
3  Исто, стр. 112.
4  Милорад Екмечић, Стварање Југославије 1790-1918, Београд, Просвета, 1989, стр. 16. 
5  Томас Бремер, Крст и Кремљ: мала историја Православне цркве у Русији, Београд, 
Алтера-Просвета, 2012, стр. 65.
6  Исто, стр. 67.
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спољне политике. „У историји кнежевине, – запазио је Нил 
Попов – унутрашње живљење готово није могуће оделити 
од спољних одношаја.“7 Главне разлике међу политичким 
партијама, кад се погледа историјат политичких борби, 
испољавале су се у спољној политици. Дакле, основ политичког 
груписања у Србији настаје на тему где припадамо: Русија или 
Европа – до дана данашњег. 

Милорад Екмечић указује на унутрашњу поцепаност 
српског друштва, оличену и у стремљењима српске политичке 
и интелектуалне елите у питањима спољнополитичке 
оријентације у време стварања Југославије. Тежње за модерном 
државом изграђеном по западноевропским моделима и блиско 
савезништво с Русијом носили су унутрашњу противречност 
која се тицала и формулације ратих циљева у рату који је 
отпочео 1914. године. „Постојање истовјетне фразеологије о 
свесловенском ослобођењу, иако с различитим садржајима, 
српској дипломатији је наметало одређене обавезе. Све док се у 
рату одржавала офанзивна и оптимистичка расположења Русије, 
и док је постојала свијест да ће она из ратног разрачунавања 
изићи као побједник над Њемачком, те су обавезе могле лако да 
угрозе основу српске политике и да радикално измијене српске 
ратне циљеве. Тако је – вели Екмечић – Србија и године 1914. 
показивала основну слабост своје модерне историје. Њено 
словенство и православље везали су њен брод за Русију, њени 
стратешки и дугорочни државни интереси, усмјереност њене 
културе и структура друштва, вукли су је на Запад.“8 То је био 
разлог да се Србија, како каже Екмечић „од септембра 1914. 
будила у једној мори коју јој је наметао несклад између њеног 
словенског поријекла, словенске природе њене националне 
идеологије и интереса српског друштва да живи на западу даље 
од руског истока од којег је његова интелигенција бјежала.“9 

Да би дошло до успешног редефинисања културног 
идентитета, потребно је – сматра Хантингтон – да се испуне 
одговарајући предуслови: „Прво, политичка и економска елита 
земље требало би уопштено да подржи то питање. Друго, 
јавност би требало бар да буде упозната са редефинисањем 
7  Нил Попов, Русија и Србија, Београд, стр. 4.
8  Милорад Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914, стр. 202.
9  Исто, стр. 241, 242.
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идентитета. Треће, доминанти елементи цивилизације 
домаћина, у највећем броју случајева Западне цивилизације, 
требало би да буду вољни да прихвате конвертита.“10 Обично 
такве земље добију јанусовски изглед, а њихове вође их онда 
почну називати мостом између различитих цивилизација, као 
да је мост нешто значајно а не једна „вештачка творевина која 
повезује два чврста ентитета, али није дио ниједног“.11 И за 
Југославију се говорило да има бити земља мисије у којој ће 
се извршити синтеза културе, мост између Истока и Запада: 
„Ми хоћемо јединство политичко да бисмо омогућили развитак 
културни до максимума, да би се довршило давно започето 
стапање културе Истока и Запада у једном модерном облику“.12

2. ПОДЕЉЕНА ЗЕМЉA

У подељеној земљи припадници важнијих група 
једноставно кажу: „Ми смо друкчији људи и припадамо 
друкчијим местима.“13 Анте Трумбић, председник 
Југословенског одбора, у јеку борбе за  међународно признање 
Југославије, писао је: „Хрватска народност је западна, јер се 
развила у атмосфери Западне Европе и директно по утицајем 
Француске револуције. Тај је утицај код Срба био мање 
директан и појам народности је бизантински, везан с црквом, 
има карактер оријентални као и код осталих православних 
Словена, који су се развили под упливом политичким и 
вјерским Бизанта.“14

Јужнословенска подељеност долазила је од различитих 
религија и различитих историјских традиција. На различиту 
цивилизацијску припадност Срба и Хрвата, одређену 
различитом вером и различитим историјсим традицијама, 
упућивао је и Никола Пашић. Он је то учинио у расправи 
Слога Србо-Хрвата насталој деведесетих година XIX века. 
Пашић је никад није објавио овај рукопис и за њега је знао 
само најужи круг људи, његових истомишљеника.15 У њему 
10  Самјуел Хантингтон, Сукоб цивилизација, Подгорица, ЦИД, 1998, стр. 154 и 155.
11  Исто, стр. 166.
12  Миливој Павловић, Проблеми Јужног Словенства, „Дело“, књ. 72, Ниш, 1915.
13  Самјуел Хантингтон, Исто,  стр. 154.
14  Анте Трумбић, Двије политике, Сплит, 1923, стр. 20.
15  Ђорђе Станковић, Никола Пашић, савезници и стварање Југославије, Зајечар, Задужбина 
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су анализирани и чиниоци који позивају на уједињење, али 
и они који говоре супротно а тичу се особености културе и 
цивилизацијске припадности. Дајемо шири навод Пашићевих 
размишљања на ову тему, ако ни због чега другога оно да би 
смо учинии упитним теорију заблуде према којој су кључни 
актери на српској политичкој сцени пристали на Југославију 
из незнања с ким се удружују.

Вера обликује карактер једног народа и његову културу, 
али и народни карактер даје обличје вери. У православљу 
словенски народ пронашао је онај вид вере који највише 
одговара његовом карактеру. Словенски карактер неподударан 
је с римокатоличком традицијом, политиком и тежњама Рима. 
Никола Пашић о томе каже: „Католицизам  само зато није 
победио, источну цркву што су носилац ове били Славени. 
Славенски карактер, тамо где је најјачи био одржао је 
православље у чистини. То значи славенски дух, славенски 
карактер, славенске особине над осталим народима, спојена 
је с православљем. Или православље је она вера хришћанска, 
која се може сложити са чистиним душе и срца карактера 
славенских народа – славенске особине.“16

Нису се сви Словени показали једнако отпорним, нити 
су се једнако опирали навали римокатолицизма. „Хрвати и 
Пољаци и ако су се с почетка противили  више или мање 
замени славенске проповеди Христове науке с латинском, 
није дуго потрајало па су исту борбу напустили и примили 
католичанство и у њему потражили наслона против своје браће. 
Хрвати противу Срба а Пољаци против Руса и непрестано су 
били у служби запада противу православног словенства – до 
најновијег доба.

Моћ и слава католичких папа сматрали су као моћ и славу 
своју сопствену. У апостолског ћесара имају свога владаоца 
и на њега гледе као на свога највећег заштитника па било то 
противу Турака или православних Словена.

Дух езујитско-католички није нигде јачи него у ова два 
народа словенска, и тај дух изгризао је душу славенску тако  
 
Никола Пашић, 1995. стр. 27.
16  Никола Пашић, Слога Србо-Хрвата, Београд, Време књиге, 1995, стр. 63.
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да је остало само тело и говор а срце је везано успоменама и 
тадицијама, који су супротни и православљу и Словенству.“17

Са своје стране можемо додати да Хрвати, као и Пољаци, 
сањају некакву велику државу коју ће им Запад поклонити као 
награду за издају словенске ствари.

Главног противника јужнословенског јединства Пашић 
је видео у Ватикану, па полазећи од те чињенице он каже:„Но 
да се разумемо. Ми не тражимо да мењате веру. Ми тражимо 
да измените дух хрватски којим сте задахнути Ватиканом 
и идејама апостолских ћесара, заједницом круне мађарске. 
Ми тражимо да прекинете са тим силама, које су тело ваше 
заразиле и ослабиле а дух ваш претвориле у дух непријатељски 
српскоме народу, слави и величини. Кидајте са тим својим 
старим ортацима, одбаците сваки даљи дах њихов и запршите 
те струје на вами, а с вером радите како знате, то је ствар ваше 
савести, ваше воље, вашег индивидуалног гледишта.

Нећемо крити да би нам мило било да се загрлимо и на 
том пољу, радовали би се кад би увидели доиста унутрашње 
ваше убеђење да тражите спаса душе своје у православној 
цркви, али се ни најмање не радујемо прекрштенима из ината 
Ватикану, што боље вас не помаже, или из пркоса Маџарима, 
што вам историска права Троједнице не признају, или их 
сужавају.“18

Једини спасоносни пут, словенски пут, једини начин слоге 
Срба и Хрвата могућ је једино ако би се Хрвати одрекли своје 
традиционалне политике, одрекли се Ватикана. Овакав заокрет, 
међутим, није могућ, јер није лако уклонити хиљадугодишње 
искуство, оно што се стекло у крви и успоменама, животу и 
обичајима. Требало би кроз низ генерација потирати оно што 
се укоренило у души. Из свега реченог, Пашић закључује: 
„Српски народ и хрватски народ сада како стоје нису два тако 
блиска народа као што се чини на први поглед иако говоре један 
језик и имају једну књижевност – јер што је главно за снагу и 
моћ једне државе они иду сасвим противположеним путевима. 
– Иду уједињењу српско-хрватском сасвим супротним правцем 
и то таквим, да кад би та два народа већ била у једној држави 
17  Исто, стр. 65.
18  Исто, стр. 120, 121.
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довели би је брзо пропасти у тренуцима када би се захтевала 
њихова слога у одбрани њихове заједнице.“19

3. ЈУГОСЛОВЕНСКИ ИЗАЗОВ

Велике силе, свака из својих разлога, дуго су се 
супротстављале стварању југословенске државе. „Француска 
и Енглеска дуго су се одупирале  растурању Аустро-Угарске, 
што је било предуслов уједињења, Италија је била противник 
стварања снажне словенске државе на источној обали Јадрана, 
док је царска Русија настојала да задржи свој положај и преко 
проширене Србије осигура излаз на Јадранско море.“20 С доста 
резерви треба узети тезу Милорада Екмечића, који каже: 
„Југославију 1918, као државу коју је српски народ сматрао 
својом и у њој настојао да нађе меру свом развоју, створила 
је Европа према својим потребама. Европа је Југославију 
градила, Европа је ту државу и разградила.“21 Против 
уједињења истицани су верски, културни и идеолошки разлози 
и различите традиције. Верско питање било је незаобилазно 
у свим разговорима по питању евентуалног уједињења. 
„Католичке земље (Француска, Италија) и православна Русија, 
објашњавале су отворено или прикривено свој отпор уједињењу 
између осталог и верским разлозима.“22 Вилсонових 14 тачака 
из ноћи 8. на 9. јануар 1918. године нису јасно указивале будућу 
судбину Аустро-Угарске. У десетој тачки помиње се право 
народа на аутономију у оквиру Монархије, а тачка једанаеста 
предвиђала је обнову српске независности уз излазак на море. 
Из њихових даљих предлога види се да је то предвиђано у 
северној Албанији. Није то била никаква српска тековина, јер је 
право изласка на море предивиђано за све националне државе, 
без обзира да ли су на њиховим обалама имале свој етнос.23

Средишње место антијугословенског деловања, где 
се ради на искорењивању саме идеје југословенства, била 

19  Исто, стр. 96.
20  Драгољуб Р. Живојиновић, Ватикан, Србија и стварање југословенске државе 1914–1920, 
Београд, Службени лист СРЈ, 1995, стр. 111.
21  Милорад Екмечић, Срби на историјском раскршћу, Београд, Српска књижевна задруга, 
1999, стр. 434.
22  Драгољуб Р. Живојиновић, Исто, стр. 111.
23  Милорад Екмечић, Стварање Југославије 1790-1918, књ. 2, стр. 773.

стр. 29-48



37

Ђуро Бодрожић СРБИ И ЈУГОСЛАВИЈА: ПОЦЕПАНИ НАРОД...

је римокатоличка црква. „Сви покрети против уједињења 
Југославије, сем оних инспирисаних из Бугарске и исламских 
земаља, завршавали су се у надбискупским уредима.“24 Главно 
је било указати римокатолицима да би јединство са Србијом за 
њих било погубно, за њихов идентитет и опстанак. У питању 
јужнословенског уједињења, став Ватикана био је потпуно 
одређен и чврст: одбијана је свака помисао на уједињење, 
„а такво гледиште оправдавано политичким, културним, 
стратегијским и верским разлозима и традицијама“.25 

Према Југославији, Ватикан је наставио политику 
коју је водио према Србији, а та политика била нескривено 
непријатељска. Подстицаји за рат против Србије нису долазили 
само из Берлина, него и из Ватикана. Курија, њена штампа и 
хијерархија, сву одговорност за Сарајевски атентат приписале 
су Србији, њеној влади и војсци, залажући се за „кажњавање 
Србије“ у једном ограниченом рату који је унапред проглашен 
„праведним“. „Подршка коју је Курија и католичка хијерархија 
пружила у данима јулске кризе Аустро-Угарској и њеној 
политици отвореног обрачуна са Србијом била је потпуна и 
безрезервна.“26

„Током трајања рата, Ватикан је очекивао пораз Србије, 
радио на томе и на њеном уклањању са карте Европе. Како 
то није било могуће, невољно је пристао на њену обнову у 
ранијим границама, под условом да не ремети будући европски 
мир. Залагао се да се од Србије одузму области стечене у 
другом балканском рату. Такав став добио је свој потпун израз у 
папиној мировној ноти, у којој Србија није била ни споменута; 
то је наишло на оштру критику Савезника и српске владе, иако 
она није довела до промене става. За такво решење Ватикан се 
залагао до краја рата.“27 Уклањање Србије са политичке карте 
био је најбољи начин да се елиминише присуство и утицај 
Русије на Балкану, чиме би се створили услови за прозелитски 
рад.28

24  Исто, стр. 672.
25  Драгољуб Р. Живојиновић, Ватикан, Србија и стварање југословенске државе 1914-
1920, стр. 269.
26  Исто, стр. 36.
27  Исто, стр. 268.
28  Исто, стр. 46.
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Кључни чиниоци настанка Југославије везани су уз војну 
пропаст Аустроугарске монархије. Аустр-Угарска монархија 
распала се на начин који није оставио много избора ни 
српској влади, ни Југословенском одбору, нити савезничким 
силама. Аустријски цар Карло I чинио је очајничке покушаје 
да унутрашњом реформом спаси монархију, обећавајући 
Словенима њихов део царства. Нико није ни обраћао пажњу на 
те покушаје, ствари су ишле својим током, пропаст монархије 
била је неминовна. Расуло на фронтовима и осипање војне 
моћи ничим се нису могли зауставити, ни преким судовима. 
Након пробоја Солунског фронта, аустроугарске трупе је 
захватило потпуно расуло. Кад пропадне армија пропала је и 
држава, па је тако било и са Аустроугарском, једна по једна 
покрајина кидала је везе са Бечом. Постављало се питање 
какви политички ентитет ће се обликовати на развалинама 
Аустро-Угарске монархије.

Србија никако није могла бити на добитку ако би 
послератна решења довела до формирања више мањих, 
међусобно супротстављених ентитета. Идеја јужнословенског 
здруживања виђена је као боље решење, па је југословенски 
програм постао један од ратних циљева Србије. У једној 
циркуларној ноти од 4. септембра 1914. српска влада је 
саопштила да је њен циљ стварање једне „јаке југозападне 
словенске државе, у коју ће ући сви Хрвати и сви Срби и сви 
Словенци“.29 

Екмечић наводи мишљење лорда Бакстона, од 1903. 
шефа утицајног Балканског комитета у Лондону, који је 
протежирао бугарске интересе у Македонији и био несклон 
стварању једне јужнословенске државе, које ће пропратити 
коментаром којем се мало шта може приговорити.  „У теоријама 
о односу нација и вера на Балкану стално је закључивао да 
ће стварање југословенске заједнице око Србије, бити само 
покушај да се оживи ‘више Северних Ирски’. Југославија би 
тако била ‘вештачка нова држава’. То упозорење није било 
лишено далековидости, али му је – вели Екмечић – слаба 
страна у превиђању да је у сваком политичком и државном 
разграничењу Балкан и без тога увек био ‘више Северних 
Ирски’. И да се југословенска држава не створи, него нађе 
29  Милорад Екмечић, Стварање Југославије, књ. 2, стр. 671.
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неко уситњеније решење, иредентизам и магнетско оптерећење 
свести историјским правом, сваку од тих граница претвара 
у трајно разбојиште. Нестабилност би без Југославије била 
далеко већа и за собом повлачила далеко више европских 
противречности интереса, које јој не би дозвољавале да се 
смири. Британски је интерес био да се прихвати стварање 
малих држава, уколико је било немогуће да се око Аустрије 
очува једна јача федерација, под њиховим утицајем.“30

У време када Србија иступа с Нишком декларацијом, 
ниједна  од великих савезничких сила 1914. није давала 
сагласност да Србија свој рат заврши југословенским 
уједињењем. Нико није полазио од интереса балканских народа 
нити од апстрактне правичности према којој би се кројила 
решења, него настоје да будући облик државног организовања 
на јужнословенском простору ускладе са својим интересима у 
Европи. Да би настала југословенска држава, Србија је морала 
водити оружани рат против својих непријатеља и дипломатски 
рат против савезника.31 За југословенску државу поведена је 
опсежна борба, не само на војним и дипломатским фронтовима. 
На конструисању југословенске платформе уједињења, поред 
политичара и дипломата, ангажовани су делатници из подручја 
науке. Александар Белић и Јован Цвијић узели су на себе 
изналажење лингвистичких и антрополошких чинилаца, који 
би указивали на заједнички етнички корен Јужних Словена 
и из којих би се изводило јединство Југословена. Није се 
часило, већ почетком септембра 1914. године започео је 
организован рад на уобличавању југословенског програма.32 
Оправданост југословенског уједињења требало је то 
поткрепити статистичким, етнографским, антропогеографским 
и историјским образложењима. И још дати доказ да постоје 
све економске и политичке претпоставке за стварање државе 
која би била способна за самосталан живот. А кључно у 
свему је идеја да се ради о „једноплеменском народу“, који са 
становишта своје историје, језика, књижевности и културне 
баштине испуњава све услове у погледу стварања независне 
политичке заједнице с атрибутом националне државе. 
30  Исто, стр. 732.
31  Исто, стр. 700.
32  Ђорђе Станковић, Србија и стварање Југославије, Београд, Службени гласник, 2009, 
стр. 59.
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Историјска основа југословенства налазила се у убеђењу да 
јужнословенски народи представљају једну етничку заједницу, 
онемогућену политичким насиљем да се конституише као 
национална целина. Подлога тој идеологији заснивала се на 
поставкама о језику као чиниоцу бивања нацијом. 

Етничка измешаност била је један од главних аргумената 
за државно јединство Југословена. Како разрешити национално 
питање на простору где не постоје јасно омеђене територије, 
попут Шведске и Норвешке. То се нарочито односи на 
разграничење Срба и Хрвата, а српско-хрватски односи су 
основно питање Југославије, било да се посматра настанак 
или нестанак. Полазећи од језика, југословенски опредељени 
људи налазили су да граница између Срба и Хрвата не постоји, 
а када би се повлачила по религији, због велике измешаности, 
било би је немогуће повући. Све више је истицана теза о 
једном народу са три имена, како би се стварање југословенске 
државе легитимисало правом националности, а нарочито 
након што је амерички председник Вудро Вилсон увео право 
на самоопредељење као принцип обликовања послератног 
поретка. 

Има само један превид у овим размишљањима, наша 
верска подељеност. Јован Скерлић, полазећи од тога да је највећи 
непријатељ југословенског јединства верска подвојеност, 
говорио је: Први корак ка нашем народном јединству то је верска 
равнодушност, једновремено свестрано слабљење верског 
осећања. И са те тачке може се рећи: југословенска идеја, 
српскохрватска народна мисао, или ће бити антиклерикална, 
или је неће бити“.33 У основу југословенске идеологије о 
јединственој националној држави уграћена је фатална омашка, 
везана за улогу религије у југословенским друштвимa. Комотно 
можемо рећи да је овај превид учињен свесно. „Сви који су 
учествовали у стварању нове државе, не само да су полазили 
од Скерлићеве филозофије да је свеобухватан и синхрони 
напредак верске равнодушности у народу једини услов за њено 
стварање и постојање у будућности, него су се и понашали тако 
као да је та равнодушност већ постала историјска тековина.“34

33  Јован Скерлић, Слободна мисао у Србији (1911), Сабрана дела VII, Београд, 1964, стр. 
267.
34  Милорад Екмечић, Стварање Југославије, стр. 672.
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До дана данашањег остало је да лебди питање: како и 
зашто се Пашић приволео југословенском програму? Најчешћи 
одговори упућују да разлог треба видети у изласку Русије из 
рата, чиме је могућност потпуне реализације српског програма 
постала немогућа. И за изградњу и за разградњу било је нужно 
потискивање Русије, њено урушавање као геополитичке силе. 
Сукоб између југословенске и великосрпске опције није 
ескалирао, став је Милорад Екмечић, само зато „што је са сцене 
сишла царска Русија, а она не би олако посматрала овај обрачун, 
нити га олако узимала“.35 Решење српског и југословенског 
питања није могло проћи без руске владе. „Уместо подршке 
програму уједињења са Хрватима и Словенцима, она је своју 
помоћ увек ограничавала на оквире Велике Србије.“36

Таквог мишљења био је и Ситон Вотсон: „Југославија 
има да захвали свој постанак једној од највећих катаклизама 
у историји света“,37 подразумевајући под катастрофом, колико 
сам светски рат, толико и Октобарску револуцију у Русији, 
тврдећи да царска Русија никад не би допустила стварање 
велике државе на Балкану, која не би имала православни 
карактер. Уз склоност да се безрезервно подржи ширење 
и јачање Србије, Русија је била несклона стварању било 
какве Југославије и оном што је Созонов назвао ‘мешањем 
православног и католичког вина’. И још ће недосмислено 
додати како „Пашићева група не би никад попустила и изишла 
на сусрет, да није услед пада старог режима у Русији, изгубила 
главни ослонац на страни...“.38

С падом Русије 1917, идеја Велике Србије, изгубила је свог 
покровитеља и могућност реализације. Томе су биле несклоне 
све друге велике силе, те је руска подршка била неопходна. 
Како каже Г. Н. Трубецки: „Руски интерес дозвољавао је 
јачање Србије и са тог становишта наша безрезервна подршка 
у остваривању њеног националног  уједињења са Србима из 
Аустрије била је унапред загарантована. Србима је, наравно, 
подршка Русије била од велике важности јер остали наши 

35  Милорад Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914, стр. 111, 112.
36  Милорад Екмечић, Стварање Југославије 1790-1918, књ. 2, стр. 732, 733.
37  Роберт Ситн-Вотсон, Како је постала Југославија-Нова Европа, бр. 13, Загреб, 1926, 
стр. 68.
38   Исто, стр. 69.
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Савезници, Француска и Енглеска, нису могли тако жарко да 
се заузму за ту ствар; они су чак могли да покажу подозрење 
према претераној тежњи за разбијањем Аустро-Угарске и 
прекомерним јачањем Србије са изласком на Јадран.“39

И међу западним савезницима било је говора о 
територијалном проширењу Србије. Најдаље је у понуди Србији 
да за уступање области у Македонији добије компензације 
на западу отишла Енглеска. Едвард Греј је предлагао да се 
Србији, уколико учини уступке у Македонији, гарантује подела 
територије јужно од Драве и Дунава, на запад до Загреба, 
затим јадранском обалом од Ријеке до св. Ивана Медованског, 
изузев делова који су обећани Италији. Тако би се помогло 
„уједињење Србије с Јужним Словенима Аустро-Угарске, под 
једним увјетом да то хрватски народ буде изричито желио“.40 
Али то је онда Југославија, или, још боље, ни Велика Србија 
ни Југославија. Сачувана је једна забелешка Николе Пашића 
у којој он објашњава зашто је одбио савезничку понуду о 
стварању такве „Велике Србије“. „Председник српске владе, 
стоји у белешци, није имао право да дезавуише одлуке Народне 
скупштине и озваничене ратне циљеве Србије, није имао право 
да ствара државу која не би била у функцији интегралног 
решавања ни српског нити југословенског питања и последњи 
главни аргумент био је ‘да би се таква Велика Србија војно и 
економски исцрпљивала следећих педесет година у борби са 
Хрватима и Мађарима (око милион становника) који би тежили 
уједињењу са својом матицом, да Србија не би могла остати 
по страни а да не помаже Србе који би остали изван те државе 
(на Банији, Кордуну, Лици, Далмацији – оп. Ђ. С.) и што нико 
не говори о судбини Баната којег Румуни траже до Београда и 
уз (sic!) неизвесност шта ће после рата добити Италија и где, 
а шта Бугарска ако се преокрене’.“(sic!)41 Исти Едвард Греј, 
који је 16. августа Пашићу нудио „Велику Србију“,  30. августа 
предлагао је Франу Супилу, уколико на то пристане Србија, да 
се Енглеска заложи за „самоопредељење Босне и Херцеговине, 
Славоније, јужне Далмације и Хрватске“. А за сваку од ових 
понуда, да би јој се приступило, неопходно је растурање 
39  Григорије Н. Трубецки, Рат на Балкану 1914-1917 и руска дипломатија, Београд, 
Просвета, 1994, стр. 69
40  Ђорђе Станковић, Србија и стварање Југославије, стр. 90.
41  Исто, стр. 97.
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Аустроугарске о чему у то време нико није ни мислио. Тако да 
ове противречне изјаве говоре само о неискрености даваоца.42

Делегација Народног вијећа дошла је у Београд с 
Напутком у којем су били садржани услови уједињења, 
предвиђајући да коначна одлука о организацији будуће 
државе припада свеопштој народној скупштини која ће бити 
донета квалификованом, односно двотрећинском већином. 
Уставотворна скупштина имала је да донесе устав, одреди 
облик владавине и унутрашњег државног уређења. Напутак 
је предвиђао да се конституанта састане најкасније шест 
месеци по закључењу мира, а до њеног сазива извршну власт 
би имао краљ, а законодавну Државно вијеће састављено 
од чланова Народног вијећа, Југословенског одбора и 
одговарајућег броја представника Србије и Црне Горе. Избори 
за уставотворну скупштину били би у надлежности Државног 
вијећа. Римокатолички епископад стао је иза Народног 
вијећа чији су представници отишли у Београд, дајући му 
подршку и изражавајући наду да ће нова држава признати 
права римокатоличке цркве и уредити односе са Ватиканом. 
Италијанска експанзија и унутрашња анархија били су 
разлог да пристигла делегација одустане од погађања, призна 
монархијски облик владавине и династију Карађорђевића.

Уједињење Срба, Хрвата и Словенаца проглашено је 
1. децембра 1918. године. Прокламацију у име делегације 
Народног вијећа СХС, сачињену од 28 чланова, прочитао 
је лекар Анте Павелић, на самом почетку казавши: „Ваше 
Краљевско Височанство! Осјећамо се сретнима, што у име 
Народнога Вијећа Словенаца, Хрвата и Срба можемо да 
поздравимо Ваше Краљевско Височанство у престоници 
ослобођене Србије, као врховног команданта побједоносне 
народне војске, која је у заједничкој борби  с војскама моћних 
савезника створила увјете за извршење великог дјела нашега 
народног уједињења“;43 завршивши поклицима краљу Петру, 
престолонаследнику Александру, уједињеном српско-хрватско-
словеначком народу и новој држави.  На то је одговорио 
престолонаследник Александар,  рекавши да је тим актом 

42  Исто, стр. 93.
43  Фердо Шишић, Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1914-1918, 
Загреб, 1920, стр. 280.
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„коначно проведено у дело оно што су најбољи синови наше 
крви, све три вере, сва три имена, с обе стране Дунава, Саве 
и Дрине, почели припремати још за владе блажене успомене 
мога деде Кнеза Александра I и Кнеза Михаила оно, што 
одговара жељама и погледима мога народа, те у име Његова 
Величанства Краља Петра I проглашавам уједињење Србије 
са земљама независне државе Словенаца, Хрвата и Срба у 
јединствено Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца.“.44 

Актом уједињења није стављена тачка на југословенско 
уједињење. У јануару 1919. године делегација Краљевине СХС 
дошла је на међународну мировну конференцију у Паризу с 
превасходним задатком да издејствује међународно признање 
нове државе. На конференцији су били акредитовани као 
делегација Србије, зато што велике силе још нису донеле 
одлуку о судбини државе проглашене 1. децембра 1918. 
године. У фебруару 1919. Уследило је признање новог субјекта 
међународног права од стране САД, а у јуну и од стране Велике 
Британије и Француске.

Међународни поредак створен у Версају настојао се 
легитимисати правом на самоопредељење, које је Вилсон 
дефинисао у јануару 1918. У 14 тачака, као одлучујући 
критеријум код политичког организовања у средњој, источној 
и југоисточној Европи. Сваком народу је требало дати право 
да створи националну државу на основу језичко-етнографских 
мерила.

Мировним уговорима у Версају 1919. створен је, на 
простору од Балтика до Јадрана, појас националних држава с 
либерално-демократским поретком, који је, како се говорило, 
требао представљати санитарни кордон, с једне стране према 
бољшевичкој Русији и, с друге, према ревизионистичким 
захтевима Немачке.

4. ПОДНЕТИ ИСТОРИЈУ

Мало је политичких питања, судбинске или споредне 
важности, а да се Срби нису поделили у партије. Стварање 
Југославије било је један од ретких тренутака када се не 

44  Исто, 282.
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могу запазити српске поделе, тешко је уочити дисонантне 
тонове на тему за и против Југославије. Претходна искуства, 
везана уз живљење у једној малој држави, појачана ратном 
траумом, била су плодно тло настанку једног ентузијазма 
за југословенску државу. „Југославија је за многе постала 
шифра за један бољи живот у достојанству, миру, слободи и 
благостању. Нова држава почела је с огромним еуфоричним 
надама у будућност.“45 Али ће се зато делити у Југославији, по 
свим питањима која су долазила на дневни ред: шестојануарска 
диктатура, реорганизација Југославије 1939-41, унитаризам 
или федерализам, монархија или република, опстанак или 
ампутација. 

У југословенској држави Хрвати су се груписали у један 
фронт, исто Словенци и муслимани. Љуба Стојановић је писао: 
„Једино су Срби остали негруписани и поцепани на више 
странака са тобожњим засебним политичким програмима. Али 
су ти програми само на хартији, јер и у тим појединим странкама 
нема јединства идеја, и зато досад ничин нису показале да 
желе и да могу остварити програм који су себи истакле. Па не 
само то. Код Срба се показује у последње време једно веће и 
опасније зло и по Србе и по државу. Наиме, ‘пречани’ су почели 
да стварају посебан фронт против ‘Србијанаца’, и ако се ово 
стање продужи, он ће се и остварити, и то би било највеће зло 
које би нас могло снаћи.“46 Српски владајући кругови, на другој 
страни, пристали су на стварање Бановине Хрватске у чијим 
границама је остало око милион Срба, без да им осигурају 
било какву заштиту у виду аутономије. Они су то примили као 
издају матице. Најрадикалнији облик добиће поделе настле 
под окупацијом. 

Расправа о судбини српског народа у Југославији постала 
је у постјугословенском времену општа, ушла је у све слојеве 
народа, као што увек бива у временима пораза кад се постављају 
она вечита питања: ко је крив и шта да се ради и којим путем 
кренути?  Дакле, извор нових цепања. После сваког пораза 
следи разочарење услед којег једни бивају увређени, а други 
постају заједљиви. Појављују се стручњаци за историју која се 
није догодила, по принципу шта би било да је било. Било је оно 
45  Мари-Жанин Чалић, Историја Југославије у 20. Веку, Београд, Клио, 2013, стр. 99.
46  Љубомир Стојановић, Срби и Хрвати, Београд, Штампарија „Туцовић“, 1928, стр. 3, 4.
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што је морало бити. Српској историји не смета онај јуриш који 
је започео низ врлети Кајмакчалана и досегао Караванке. Било 
је у томе подухвату нечега титанског. „А борити се титански 
против немогућности, ако и јесте лудост, бар није срамота, и 
ако нас историја осуди због тога, стидити неће нас се никада.“47

„Ко смо ми да критикујемо своје претке у чија смо се 
дела уклопили“. Ово питање које је поставио Арнол Тојнби, 
увек треба имати на уму. Поготову наш данашњи нараштај; и 
кога ми да прекоревамо? Југославију су стварали они који су 
газили Албанију, обнављали они који су газили Игман. У тим 
нараштајима није било куће која није оплакивала своје мртве, 
лечила рањенике, чувала богаље. А у овом нашем поколењу 
тешко да има породице која нема свога дезертера. 

У септембру 1916, за време заседања Скупштине на 
Крфу, на примедбе једног посланика како Србија не истиче 
пред Савезницима своје жртве, Пашић је, према сведочењу 
Карла Сфорце, одговорио: „Зар би требало да непрестано на 
сав глас трубимо о жртвама нашег народа? Мислим да начин 
на који је он понео свој крст и извршио своју дужност говори 
довољно сам собом; ми бисмо се понизили када бисмо се 
тиме хвалили по престоницама Антанте.“48 Зар ова лекција 
не важи и данас? 

Историју треба поднети.
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Djuro Bodrozic

SERBS AND YUGOSLAVIA: SPLIT NATION IN A 
DIVIDED COUNTRY

Resume
The terms of splited and divided countries, given in the title 

of the paper, are found in the work of Samuel Huntington. Divided 
countries are countries whose borders include nations which belong 
to different cultures, and the base of each culture is given by it’s 
religion. The divided countries face great almost insurmountable 
difficulties in maintaining their unity, which is possible only under 
conditions of authoritarian ruling based on atheistic ideology. A 
shattered country - unlike a divided one - has one predominant 
culture that places it in a civilization frame, but its leaders want 
to move it to another culture. In the shattered country, the main 
differences are the foreign-political orientation of the country, and 
less of the economic system and state structure. With this work we 
point out that the history of Serbs in Yugoslavia, globally speaking, 
represented the history of the split nation in a divided country. 
South Slavic division came from different religions and different 
historical traditions of the Yugoslavian people.

We point to the current state of discussion on the subject of 
the Yugoslav state, especially in historiography. History, no mat-
ter how historians refer to scientific methodology and objectivity, 
always represents a policy applied to the past. The current polit-
ical moment prevails over a critical approach. The thesis about 
Yugoslavia as the “artificial” and “creation of Versai”, created 
exclusively by the will of the powerful countries, repeats, and there-
fore legitimizes, the attitude of its, since the beginning, enemies 
and destroyers. Claiming that Yugoslavia was created exclusively 
by the will and efforts of its people represents a misapprehension. 
However, claiming that such type of will was not present in any 
way, both amongst Serbs and other South Slavic nations, is no 
less a mistake.
Keywords: Serbia, Great Serbia, Yugoslavia, Serbs, Croatians, 

language, religion.49

*  Овај рад је примљен 5. априла 2019. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
30. априла 2019. године.
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ПРОПАСТ ЈУГОСЛОВЕНСТВА И НЕУСПЕХ 
ЈУГОСЛАВИЗАЦИЈЕ: О ДВА НЕИСПУЊЕНА 
ПРЕДУСЛОВА ОПСТАНКА ЈУГОСЛАВИЈЕ

Сажетак

Да би држава опстала, поред низа других, неопходно 
је испунити и макар један од два елементарна предуслова: 
она или мора бити израз дугог народотворног процеса једне 
нације; или мора поседовати централне институције које ће 
бранити њене интересе, а за шта ће постојати како несумњива 
подршка народа који на тој територији живи, тако и подршка 
интелектуалне и политичке елите. У том контексту, у овом 
раду се несрећна судбина југословенске државе анализира 
сагледавањем народотворних процеса југословенских народа 
и југословенског државотворног процеса. Рад се састоји од 
четири дела. После првог, уводног, у другом делу се разматра 
због чега никада није створена југословенска нација, нити се 
запатио југословенски национализам. Трећи део посвећен је 
процесу институционализоване југославизације политичког 
живота и покушају одржавања такве државе. Закључак како 
је без југословенства и после неупеха југославизације било 
немогуће сачувати Југославију као државу, објашњен је у 
четвртом делу рада. 

Кључне речи: Југославија, југословенство, југославизација, 
народотворност, државотворност.
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1. УВОД

О Првој Југославији Јован Дучић је написао: „то је једна 
бирократизована идеја, коју није бранила ни црква, ни школа, 
него полиција и закон о заштити државе“1. Другу Југославију 
је још бранила и Партија, те је она нешто дуже и трајала. 
Ипак, Југославија се није одржала. Утицај спољних фактора 
на хаотизацију политичког живота у обе Југославије јесте био 
огроман, али неопходно је сагледати и унутрашње факторе, 
како би се анализирали узроци неуспеха југословенске идеје. 
Ово је, између осталог, важно и због извлачења адекватних 
поука и постављања у будућности. 

Југославија је била мултинационална, 
мултикофенсионална, посматрајући Хантингтонову 
класификацију чак и мултицивилизацијска творевина. 
У томе се данас најчешће траже и разлози југословенског 
разбираспада. Међутим, вишедимензионална сложеност једног 
система не мора аутоматски значити и да се он мора распасти. 
Индија је далеко сложенији систем од југословенског, па се до 
данас очувала. Са друге стране, Чехословачка је била у сваком 
погледу мање сложена, али није опстала. Да ли се Југославија 
могла сачувати и без полиције, закона о заштити државе и 
Партије?

2. ЈУГОСЛОВЕНСТВО И ЈУГОСЛОВЕНСКИ 
ИДЕНТИТЕТ

Као и сви други сложени системи, Југославија се могла 
сачувати или југословенством народотворних процеса народа 
и народности који су у њој живели или југославизацијом 
државотворног процеса. Под народотворним процесом, 
уобичајено, подразмева се процес изградње нације2. Под 
државотворним „зидање“ државе са њеним институцијама, 
територијалним интегритетом и сувереношћу. Односно, 
уобличавање политичке организације са централним органима 
власти, способним да на територији коју контролишу имају 
1  Јован Дучић, Верујем у Бога и у српство, Дерета, Београд, 1999, стр. 22.
2  О овоме више у: Anthony Smith, The Ethnic Origins of Nations, Blackwell, London, 1986. 
Или у првој половини монографије: Paul James, Nation Formation: Towards a Theory of Abstract 
Community, Sage Publications, London, 1996.
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легално и легитимно право употребе силе.3 Југословенство је 
значило јачање југословенског науштрб осталих идентитета, 
стварање наднационалног колективитета. Југославизација 
је значила да би се науштрб федералних јединица јачале 
функције савезних органа, а да би унутрашњи односи морали 
бити дефинисани на основу врло јасних правила и детаљних 
уговора. Идеалтипска ситуација је када се народотворни и 
државотворни процеси преклапају и међусобно допуњују. 
То се углавном дешава у случајевима изградње националних 
држава. Највиши домет организације једног народа постаје 
формирање националне државе. Потребно је истаћи, међутим, 
да историја бележи значајан број примера и када су државе 
формирале нације. 

На географском простору који обухвата Прву Југославију 
пре Првог светског рата постојале су четири државе. Србија и 
Црна Гора су актери међународних односа у пуном смислу те 
речи, а поред две државе српског народа, остали југословенски 
народи живе у оквиру Аустроугарске и Отоманске империје. 
Отуда је и национална свест израженија код Срба, него код 
осталих југословенских народа. Културна блискост, коју 
најпре одређује језик, рађа жељу за стварањем веће и у сваком 
погледу снажније државе. Југословенство се антиципира као 
надградња српства. Никола „Пашић је имао јасну представу 
шта Србија хоће и може у будућности.“4 У трактату „Слога 
Србо-Хрвата“ Пашић још 1890. године пише да „ток садашње 
европејске културе са индустријско-железничком производњом 
и саобраћајем гњави мале државе и мале народности и прети 
им пропашћу. И оне ћеду пропасти, ако се не осиле и не 
ојачају груписањем, а нарочито сабирањем сродних племена 
у једну јаку државу.“5 Због тога своје политичко деловање 
усмерава пре свега ка Хрватима и Бугарима. Он схвата да се 
после Берлинског конгреса околности мењају те да „противник 
народног ослобођења и уједињења изменуо се – уместо труле 
Турске дошла је Аустро-Угарска, са унутрашњим грађанским 
слободама и најбољом администрацијом и најбољим 
устројством војске. Због тога је, према Николи Пашићу, и Србија 
3  Erika Cudworth, Timothy Hall, John McGovern, The Modern State: Theories and Ideologies, 
Edinburgh University Press, Edinburgh, 2007, стр. 95.
4  Đorđe Stanković, Srbija i stvaranje Jugoslavije, Službeni glasnik, Beograd, 2009, стр. 13. 
5  Ibid., стр. 12.
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требало да се изгради у модерну државу тако да изображењем, 
благостањем и слободама својим у земљи развија врлине 
грађанске и човечанске, и да слобода и благостање омили 
грађанима њихову отаџбину, а у исто време послужи Србима 
и осталим оним народностима да теже ка уједињењу са нама.“6 
Србија у пуном смислу постаје „Пијемонт јужнословенских 
народа“, из Београда се покрећу и финансијски потпомажу 
иницијативе оснивања бројних културних и (пара)политичких 
удружења у Загребу, Сплиту, Љубљани и Софији. 

Ипак, већ у поратним годинама долази до изражаја 
чињеница да југословенство неће настати само по себи. 
Поред језичке блискости, постоји и низ различитости између 
југословенских народа. Те разлике су и религијске, а затим 
и „менталитетске“, које укључују „свест о припадности“ 
одређеном културном простору, као и заједничку -  „колективну 
свест“. О томе у извештају регенту Александру Карађорђевићу 
пише војвода Живојин Мишић марта 1919. године после 
обиласка Загреба, Карловца, Вараждина и Сушака: „Из свега 
што сам чуо и видео ја сам дубоко зажалио што смо се ми на 
силу Бога обмањивали некаквом идејом братства и заједнице. 
Сви они мисле једно, то је свет за себе, ма са каквим предлогом 
да се појавиш, ствар је пропала. Ништа се неће моћи учинити. 
Tо нису људи на чију се реч можеш ослонити. Ја сам начисто. 
Двоје нам као неминовно предстоји: потпуно се отцепити од 
њих, дати им државу, независну самоуправну, па нек ломе главу 
како знају, а друго је, управо прво, да у земљи заведемо војну 
управу за двадесет година и да се земља сва баци на привредно 
економско подизање, далеко од свих политичких утицаја. Ако 
то не може, онда се отцепити и дати им њихову државу.“7

Упркос свему, Александар Карађорђевић улаже 
напор у покушај изградње југословенског идентитета. 
Он политички подржава и финансијски помаже рад 
6  Ibid.
7  На питање Александра Карађорђевића како одредити нове границе, Мишић предлаже да 
то буду обичаји, историја, традиција, најзад и опредељење народа. На регентову примедбу да 
би то Хрвате гурнуло у наручје Италијанима, Мишић одговара: „„Нека им је са срећом. Нека 
се они Хрватима усреће. Ја сам дубоко уверен да се ми њима нећемо усрећити… То су људи 
сви одреда прозирни као чаша: незајажљиви и у толикој мери лажни и дволични да сумњам 
да на кугли земаљској има већих подлаца, превараната и саможивих људи. Не заборавите 
Височанство, моје речи. Ако овако не поступите, сигуран сам да ћете се љуто кајати.“ О 
Мишићевим погледима више у: Живојин Мишић, Моје успомене, БИГЗ, Београд, 1985.
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Организације југословенских националиста (ОРЈУНА), а 
после Шестојануарске диктатуре институционализује се 
рад Југословенске националне странке, која је требало да 
представља носиоца такве идеологије. Југословенство се 
промовише као идеолошка матрица, са очигледном намером 
да се око ње ојача нови идентитет. Бранислав Глигоријевић 
описује да се политичка платформа ОРЈУНА-е темељи на 
идејама националистичке револуције и унитаризма.8 Циљ је 
стварање југословенске нације, а поред осталог, припадници 
ОРЈУНА-е се сукобљавају са члановима Српске националне 
омладине (СРНАО) и Хрватске националне организације 
(ХАНАО).9 После трогодишње диктатуре, 1932. године, 
под вођством генерала Петра Живковића, личног пријатеља 
краља Александра Првог, формирана је Југословенска 
радикална сељачка демократија, типична прорежимска 
политичка организација, која ће у јуну 1933. променити име 
у Југословенска национална странка (ЈНС). Иако је циљ исти, 
за разлику од ОРЈУНА-е усмерене ка раду са омладином 
и широким народним масама применом метода „одоздо 
нагоре“ (bottom up) ЈНС је усредсређена на испуњавање 
задатака „одозго надоле“ (top down), регрутовање делова 
интелектуалне и политичке елите и њиховог ангажовања за 
потребе вршења власти. Југословенски идентитет се ствара 
ослањањем на институције југословенске државе, то постаје 
једним од приоритетних државних пројеката. ЈНС је промотер 
југословенског национализма и државног централизма, и све 
до 1935. године и несрећног краја краља Александра суверено 
влада политички системом Краљевине Југославије. После 
иступања Милана Стојадиновића из њених редова и оснивања 
Југословенске радикалне заједнице, те стварања коалиције 
са Словеначком народном странком и Југословенском 
муслиманском организацијом, ЈНС ће остати опозициона 
све до почетка Другог светског рата.10 Самим тим се ни идеја 

8  Бранислав Глигоријевић, „Организација југословенских националиста (Орјуна)“, у: 
Историја ХХ века: зборник радова, 5/1963, Институт за савремену историју, Београд, 1963, 
стр. 315. 
9  Stevo Đurašković, „Ideologija Organizacije jugoslovenskih nacionalista (Orjuna)“, Časo-
pis za suvremenu povijest, god. 42, br. 1/2011, стр. 225-247. Ђурашковић наводи и како је 
ОРЈУНА организовала сопствену паравојну формацију, која се истиче разбијањем штрајкова 
и левичарских скупова.
10  Branko Petranović, Istorija Jugoslavije 1918 – 1978, Nolit, Beograd, 1980, стр. 264 – 284.
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југословенског национализма више није могла ослањати на 
државне ресурсе. Концепт интегралног југословенства пропада 
већ у повоју, а насупрот њему јачају национални покрети 
код Хрвата, Словенаца, Албанаца, али и Македонаца, па и 
муслимана у Босни и Херцеговини. 

Тако ће остати и после Другог светског рата, када 
комунисти нису чак ни покушали са промовисањем нечега 
што би се могло подвести под „југословенски национализам“ 
или „интегрално југословенство“. У Другој Југославији 
се југословенски идентитет градио на другачији начин, 
уважавањем посебности народотворних процеса свих народа 
и народности, тако да југословенског национализма није ни 
могло бити. Кључни догађај за одређење према овом питању 
био је Четврти конгрес Комунистичке партије Југославије 
(КПЈ), одржан у Дрездену 1929. године. КПЈ разматра 
могућност успостављања Балканске федерације, састављене 
од независних држава.11 Проблематично у овоме је што се међу 
те, будуће независне државе убрајају Хрватска, Црна Гора, 
Македонија и Словенија, а у контексту прекрајања граница 
још се и отварају врата сецесији делова земље настањеним 
албанским и мађарским становништвом, пошто се констатује 
да је те области „анектирала српска буржоазија“. Евентуална 
права српског народа на спорним територијама нису помињана, 
већ се српским радницима и сељацима налаже да подрже право 
на отцепљење „угњетених народа“.12 Придобијање „широких 
народних маса“ за извођење „револуције“ комунисти виде преко 
обећавања државности и таргетирање „српске буржоазије“ 
као кључног реметилачког фактора. У таквим околностима, 
југословенство се није могло одржати. 

Посебну опасност „националног буђења“ југословенских 
народа, које подстичу и комунисти, представљало је 
размимоилажење у тумачењу кључних историјских догађаја, 
што опредељујуће утиче на народотворни процес. Да би се 
градио заједнички идентитет, неопходно је имати заједничка 
колективна сећања и историјске представе. То значи да би народи 

11  Pero Morača, Dušan Bilandžić, Stanislav Stojanović, Istorija Saveza komunista Jugoslavije 
– kratak pregled, drugo izdanje, Rad, Beograd, 1977, стр. 46 – 48.
12  Историја Савеза комунсита Југославије, Комунист, Народна књига, Рад, Београд, 1985, 
стр. 104 - 107.
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који су у Југославији живели требали да имају макар слично 
тумачење кључних догађаја из прошлости, да ти догађаји за 
све њих носе неке универзалне вредности, те да се захваљујући 
тим универзалним вредностима успоставља одређени систем 
правила који ће се поштовати. Да ли је тога у Првој Југославији 
било? Као што нам је познато, већ од самог формирања нове 
државе међу Словенцима и Хрватима јавиле су се бројне 
недоумице како уопште тумачити распад Аустроугарске, да ли 
као добру или лошу ствар, а незадовољство револуционарног 
крила ВМРО-а и косовских Албанаца резултатима Версајског 
процеса било је још очигледније. У таквим условима било је 
готово немогуће стварати југословенску националну идеју, те су 
и иницијативе предузимане у том смеру пропале. Признавање 
пропасти југословенског национализма представљало је 
формирање бановина и јасне унутрашње поделе. После тога 
концепт југословенства није више било могуће обновити.

3. ЈУГОСЛАВИЗАЦИЈА: ИЗГРАДЊА ИДЕНТИТЕТА 
ИНСТИТУЦИОНАЛНИМ ПУТЕМ

Насупрот инцијативи за креирање интегралног 
југословенства у Краљевини, у Другој Југославији се 
покушало са југославизацијом институција. Комунистичка 
партија оријентисана је ка државотворном процесу и изградњи 
ефикасних органа власти. Овакав корак је и логичан, пошто 
доласком на власт Комунистичка партија мења целокупан 
друштвено – политички систем. После (нерегуларних) 
избора одржаних 11. новембра 1945. године слободног 
изјашњавања грађана фактички више није било, свеобухватном 
национализацијом се практично укида право на приватну 
својину (или, тачније речено, то право се у највећој могућој 
мери ускраћује), а планском привредом замењује тржишна 
економија. Комунистичка партија постаје једини актер у 
политичком систему земље. Аутократски режим учвршћен је 
крајње недемократским методама, често и језивим злочинама, 
планским одмаздама и непропорционалним употребљавањем 
силе у бројним приликама, те државне институције, органи 
централне власти - добијају значајније место него што су раније 
имале. Њиховом (зло)употребом елиминишу се традиционалне 
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институције, попут црквених (религијских), спречава појава 
политичке конкуренције (опозиције) и онемогућава било каква 
слободна полемика, па самим тим и неопходна преиспитивања 
и потврђивања моралних вертикала и вредносних образаца, 
што је неопходно за развој народотворног процеса. Идеологија, 
утемељена на класној равноправности, дијалектичком 
материјализму и марксизму, намеће се као субститут за све 
остале димензије народотворности. Грађани би требали 
најпре бити комунисти, па тек онда припадници одређених 
етничких заједница. Чак се и историјски догађаји тумаче кроз 
призму идеолошких конструкција. Мирослав Хрох (Miroslav 
Hroch) наводи да се и у Комунистичком манифесту историја 
човечанства описује као „историја класне борбе“.13 У случају 
југословенских комуниста, „политички коректна“ тумачења 
била су да се под „слободарском борбом угњетених народа“ 
за већа „права и слободе“ могу подразумевати и сељачка 
буна Матије Гупца, и оба српска устанка – под вођством 
Карађорђа и Милоша Обреновића, активности Младе Босне... 
Југословенски идентитет се тако гради, упркос чињеници 
да Југословена као нације нема. Идентитетском основом се 
проглашава комунистички симболизам са југословенским 
предзнаком.

Показаће се да учвршћивању оваквог дискурса помажу 
догађаји из лета 1948. године и захлађење односа са Совјетским 
Савезом. Страх мотивише на удруживање како појединце, тако и 
читаве народе, принуди их да се постављају рационалније него у 
неким другим приликама, усмерава ка сарадњи и проналажењу 
заједничких интереса. Отуда и тврда југославизација током 
комунистичке епохе, све док је трајала оштра хладноратовска 
конфронтација. Југославија се налазила на граници између 
два блока, једини начин да се опстане у таквим условима и 
очува било какав унутрашњи поредак била је хомогенизација 
у циљу проналажења одговора на изазове, ризике и претње. 
Централни органи власти подстичу хомогенизацију како би се 
одупрло спољним претњама и сачувала независност.

Међутим, да би се у овом процесу успело, неопходно је 
да сви учесници имају идентичну или макар сличну представу 
13  Miroslav Hroch, Národy nejsou dílem náhody: Příčiny a předpoklady utváření moderních 
evropských národů, Sociologické nakladatelství, Praha, 2009, стр. 173.
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о томе шта су кључни изазови, ризици и претње њиховим 
колективитетима, њиховом идентитету, односно националним 
корпусима. Уколико постоји јединствена перцепција ризика у 
удруживању се види начин за осигуравање безбедности. Ово 
је, на пример, разлог због којег Индија и данас постоји, као и 
један од узрока распада Чехословачке. У индијским градовима, 
на централним трговима или неким другим значајним јавним 
местима не постоји ниједан споменик Махатми Гандију. За 
његове наследнике тек није било места. Зато што, не само за 
нехиндуско становништво у тој великој мултинационалној 
и мултиконфесионалној земљи, већ и за саме Хиндусе, не 
постоји заједничко колективно сећање и јединствена историјска 
представа о месту и улози Гандија у њиховом народотворном 
процесу. Док је за један део становништва Махатма Ганди 
„отац нације“, за други део он је био „британски агент“, 
„убачени елемент“ са улогом да прогласи независност пре 
него што се договоре сви детаљи о будућем устројству Индије 
и тако индукује сукобљавања између Хиндуса и муслимана 
захваљујући којима ће Британци суштински одржати контролу 
над Потконтинентом.14 Питање статуса Махатме Гандија у 
индијској историји је парадигматског карактера, то се не може 
тицати представе само о њему, већ о целокупном покрету 
који је предводио, концепту сатјаграхе и дометима борбе за 
независност. Према томе се конструише историјска представа 
важна за наротворни процес. Ако о томе нема широког јавног 
консензуса, отвара се питање опстанка државе. Индија је у 
погледу етничких, религијских и културних различитости 
далеко сложенија од Југославије. Како је онда опстало 
индијство, а то није био случај са југословенством? Одговор, 
наравно, није једнозначан, али у контексту овог рада и трагања 
за одговорима о узроцима трагичног разбираспада Југославије, 
неоходно је вратити се на тезу о јединственој перцепцији 
изазова, ризика и претњи. Унутар институционалног апарата 

14  Више информација на ову тему може се пронаћи на блогу: http://gandhi-a-big-blunder.
blogspot.com/. На истом месту аутори се позивају на велики број цитата, сведочанстава и изјава 
Гандијевих савременика. Када је реч о јавним дебатама, више се може погледати на пример 
у чланцима: Robin Panagmenta, „Gandhi was a British spy”, The Times, 11 March 2015, Inter-
net, https://www.thetimes.co.uk/article/gandhi-was-a-british-spy-says-indian-judge-0bscbkb32tv;  
Rakesh Krishnan, „Hero or puppet? Gandhi’s role in India’s freedom”, Stuff, 20 August 2012, 
Internet, http://www.stuff.co.nz/auckland/local-news/local-blogs/7482540/Hero-or-puppet-Gandhi-
s-role-in-India-s-freedom
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Индије, односно њеног политичког система, ипак постоји 
јединствена перцепција о изазовима, ризицима и претњама из 
окружења. Најпре, то је представа о „кинеској претњи“, а нешто 
касније обликовала се и утемељила и представа о „пакистанској 
претњи“. Уколико Индија не би опстала као држава, не би ни 
било могуће супротставити се Кини и Пакистану, па је то један 
од важнијих разлога хомогенизације, упркос томе што нема 
„чврстих историјских вертикала“ о процесу деколонизације и 
начинима на који је издејствована независност. 

Са друге стране, пример Чехословачке показује да и 
поред тога што се радило о федерално уређеној држави два 
у сваком погледу блиска народа, опстанка није могло бити 
управо због различитих перцепција изазова, ризика и претњи. 
У тренутку политичке трансформације, почетком деведесетих 
година ХХ века, Чеси су и даље антиципирали Немачку као 
кључни изазов из окружења. Велики број нерешених питања, 
међу којима се истичу „Бенешови декрети“, остављају утисак 
о тешко израженим разликама.15 Насупрот њима, словачка 
политика, предвођена Владимиром Мечијаром сагледава 
„мађарско питање“ као најважнију претњу.16 Истовремено, 
историјска искуства Чеха са Мађарима су сасвим другачија 
него што је то случај са Словацима, док Словаци имају 
дијаметрално супротан однос да Немцима него Чеси. Нити је 
било назнака да су Чеси спремни жртвовати традиционално 
добре односе са Мађарима због Словака, нити су Словаци 
показивали спремност да наруше односе са Немцима због 
Чеха. Перцепција изазова, ризика и претњи била је различита, 
те је уз још неколико фактора и то утицало да се Чешка и 
Словачка раздвоје.

Процес југославизације институција у комунистичком 
поретку доносио је извесне резултате до друге половине 
шездесетих година, у доброј мери и због тога што се на 
међународно окружење „гледало истим очима“. Међутим, 
када је уследио период детанта између САД и Совјетског 
Савеза, попустиле су дотадашње стеге, па је и руководство 
сваке федералне јединице почело да сагледава изазове, ризике 

15  Ferdinand Seibt, Siebt, Německo a Češi. Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy, Academia, 
Praha, 1996.
16  Marián Leško, Mečiar a mečiarizmus, Vydávatelstvo Michal Vaško, Bratislava, 1996.
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и претње на свој начин. На пример, за Србију је у првом реду 
током седамдесетих проблем албански иредентизам, као и 
постављање званичне Тиране, низ је напетости које избијају 
у односима са Бугарском, а да то уопште није антиципирано 
као претња ни у Загребу, ни у Љубљани. Уколико не постоји 
слична перцепција изазова, ризика и претњи политички 
систем не може опстати. Важно је истаћи, да је за перцепцију 
изазова, ризика и претњи неопходна демократска расправа и 
отвореност институција како за полемику, тако и за критику. 
То је недостајало у обе Југославије, те отуда и потреба да 
се системи чувају репресијом, полицијском или партијском 
– свеједно. Уставне промене 1974. године су прекинуле 
процес југославизације, усмеравајући државотворне 
процесе свих југословенских народа више ка самосталном, 
него ка заједничком путу. Симптоматично је, на пример, 
да предводник „Хрватског пролећа“ или „Маспока“ Мико 
Трипало, у „Матици хрватској“ 1971. године подвлачи: „Ова 
се република не зове случајно Хрватска. И кад говоримо о 
националној држави, подразумијевамо да је, овдје у Хрватској, 
то израз права хрватског народа на своју државу.“17 Део 
хрватске интелектуалне и политичке елите жели хрватску 
државу, суверену и независну, Југославија за њих више није 
решење, а југославизација спровођена преко централних 
органих власти означава се као неприхватљива. Југославија 
је до тада била држава иако Југословени нису постојали као 
нација, а од тада практично постаје и држава без моћних 
југословенских институција (изузимајући ЈНА) са све слабије 
израженим југословенским интересом. Тако је, после неуспеха 
југословенства у Краљевини, идентичну судбину имала и 
југославизација у комунистичкој федеративној републици.

4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Да би држава опстала, поред низа других, неопходно 
је испунити и макар један од два елементарна предуслова: 
она или мора бити израз дугог народотворног процеса 
једне нације; или мора поседовати централне институције 
17  Ante Miletić, „O temeljima hrvatske neovisnosti“, Vijenac, br. 423, 20. svibnja 2010, Matica 
Hrvatska, Zagreb, Internet, http://www.matica.hr/vijenac/423/O%20temeljima%20hrvatske%20
neovisnosti/
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које ће бранити њене интересе, а за шта ће постојати како 
несумњива подршка народа који на тој територији живи, 
тако и подршка интелектуалне и политичке елите. Никола 
Пашић је јасно одредио циљ: „сабирање сродних племена у 
једну јаку државу“ како би се успоставио нови баланс снага 
на Балканском полуострву и ефикасније парирало осталим 
актерима регионалних односа. Међутим, после Пашића су 
очигледно одабрана лоша средства да се до таквог циља 
стигне. Живојин Мишић је предложио два решења: прво да се 
мирно разиђемо са Хрватима; друго, да се на двадесет година 
уведе војна управа. Александар Карађорђевић је од понуђена 
два, покушао са трећим решењем: стварањем југословенске 
нације. Крилатице из тог времена, које су основци учили још 
у првом разреду, као што је „Србин, Хрват и Словенац – од 
три листа један венац“ илустративни су приказ процеса који 
је инициран. Ипак, упркос инвестирању политичког утицаја 
и финансијских средстава у организације југословенског 
предзнака, и оне невладине и оне политичке, резултати таквих 
активности су изостали. Интегрално југословенство се није 
запатило, југословенски национализам се никада није развио, 
Југословени нису успели да се „породе“ као нација. Разлоге за 
то треба тражити у сасвим различитим поимањима кључних 
историјских догађаја у колективној свести различитих народа. 
Уз све остале различитости, које су попут религијских биле 
изражене, или попут културних често пренаглашаване, ово је 
постао „камен спотицања“ разради идеје југословенства. За 
Словенце и Хрвате Косовски бој није могао представљати не 
угаони камен, већ чак ни „циглу“ у „изградњи“ нације, самим 
тим ни „косовски мит“ није могао креирати универзалности 
у њиховом народтворном процесу, па се ни „Лазарева клетва“ 
не разуме као у Србији. За Србе су крајње небитне тежње 
Петра Зринског и Франа Крсте Франкопана, па и њихово 
смакнуће не изазива било какву асоцијацију у сагледавању 
историјских процеса који су одређивали судбину народа. 
Међу југослвенским народима чак не постоји ни сагласност 
о томе колико су поједини догађаји били „добри“ или 
„лоши“. За православне Србе је аустро-угарска анексија 
Босне и Херцеговине представљала окупацију, за муслимане 
нелагодан, у одређеној мери и понижавајући чин, док је код 
Хрвата преовладавао другачији поглед. Центрипеталност 
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„историјских стубова“ у самоодређивању и самопотврђивању 
југословенских народа побеђује центрифугални оријентисане 
напоре краљевске куће Карађорђевића и режимске елите. Томе 
доприноси и став југословенских комуниста, који не виде 
ништа спорно у тежњама Хрвата, Словенаца, Македонаца 
и Црногораца – које посебно издвајају, па чак ни Албанаца 
и Мађара. По доласку на власт, они се зато концентришу 
на југословенство као оквир за изградњу југословенског 
идентитета. То није покушај стварања интегралног 
југословенства, нити сабирање југословенских народа у једну 
нацију, већ креирање неке додатне, допуњујуће припадности 
различитих народа. Комунисти заправо покушавају да спроведу 
онај Мишићев предлог о спровођењу „двадесет година војне 
управе“, само у сасвим другачијим политичким околностима 
и форсирајући идеолошку матрицу као основу за све друго. 
Овакав приступ могао је успети, али само у слуачју да је код 
југословеснких народа и њихових елита преовладало уверење о 
јединствености изазова, ризика и претњи са којима се суочавају. 
Када је Стаљин претио Југославији, а затим и када је држава 
улазила у оштре конфронтације са Сједињеним Државама, 
јединствена перцепција изазова, ризика и претњи постоји, 
па је приметна и унутрашња хомогенизација. Међутим, када 
тих спољних претњи више није било, свака од федералних 
јединица прави своју рачуницу о изазовима и ризицима са 
којима се суочава. Интереси, или највећи део њих, више се 
не дефинишу на федералном, већ на републичком нивоу. То је 
узрок све већих напетости, а уставна решења из 1974. године 
само их продубљују.

Несумњиво, на разбираспад Југославије утицао је 
огроман број фактора. Међу њима се могу препознати и бројни 
екстерни чиниоци, који су вероватно и кључно допринели 
крвавом распаду. У овом раду је, ипак, више пажње посвећено 
унутрашњим предусловима који су морали бити испуњени да 
би се уопште размишљало о могућностима очувања државе. 
Ово је неопходно не само због анализе распада Југославије и 
историјских осврта на ту тему, већ и због извлачења адекватних 
поука. 

Интеграције на Балкану, самосталне - (суб)регионалног 
карактера или неке шире (пан)континенталног значаја а које ће 



62

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.01/2019, година XV.  vol.34

укључивати и овај простор, морају најпре почивати на сличном 
антиципирању изазова, ризика и претњи, док је за било какав 
виши облик сарадње народа и држава значајно да постоји ако 
не слично, онда макар несупротстављено колективно памћење 
везано за кључне историјске догађаје. И до тога се мора доћи 
не наметањем, већ уз поштовањем елементарних демократских 
процедура. 
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Dusan Prorokovic

THE DEATH OF YUGOSLAVISM AND THE FAILURE 
OF YUGOSLAVIZATION: TWO UNFULLFILED 

CONDITIONS FOR THE SURVIVAL OF YUGOSLAVIA

Resume
Тhe survival of one state, among other things, depends on 

two conditions: the statehood must be an expression of the  long 
nationhood process; or the state must have strong Central insti-
tutions that will protect state interests. Those state instutions must 
have undoubted support of the citizens of one country and support 
of the intellectual and political elite. In this context, the unfortunate 
fate of the Yugoslav state is analysed in this work by studying the 
nationhood processes of the Yugoslav nations and the Yugoslav 
statehood process. The work consists of four parts. After introduc-
tory, the second part examines why the Yugoslav nation was never 
created and why Yugoslav nationalism was never existed. The third 
part is devoted to the process of institutionalized yugoslavization of 
political life and to one attempt of the communistic political elite 
to save such a state. The conclusion that Yugoslavia could not be 
preserved as a state without Yugoslavism and after the failure of 
Yugoslavization is explained in the fourth part of the work.
Keywords: Yugoslavia, Yugoslavism, Yugoslavization, nationhood, 

statehood.18

*  Овај рад је примљен 2. априла 2019. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
30. априла 2019. године.
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ДИЛЕМА**20

Небески идеали Југославије на тлу неуспеле заједнице

Сажетак

У раду аутор испитује и тумачи шта је у историјској 
стварности и менталним представама била Југославија. 
Полазећи од битних хронотопа југословенске државе, аутор 
тумачи настанке и нестанке разних историјских облика 
југословенске државе у 20. веку. При том се интерпретирају 
процеси конструкције, деструкције и деконструкције 
конкретних државних облика у разним историјским етапама. 
Образац тумачења и разумевања тих процеса аутор означава 
као разбираспад који се одвијао у прожетости спољашње 
и унутрашње димензије разлагања државе. Будући да су са 
савременог становништа честе недоумице о историјском 
смислу југословенске државе, аутор је у контрафактуалном 
маниру претпоставио ситуације у којима југословенска 
држава није формирана. Исто тако, аутор се осврнуо и на 
однос српског политичког, економског, културног и војног 
интегративног капацитета и управљачког функционисања у 
односу на вишеструко територијално и демографско увећање 
које је у југословенску политичку заједницу унело многе 
супротности и противречности. Напослетку, аутор скцира 
одговор на питање да лу су савременици, као потомци твораца 

*  Главни уредник часописа Национални интерес
**  Овај рад је примљен 2. априла 2019. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
30. априла 2019. године. 
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Југославије, у  политичком погледу обазривији и мудрији од 
своји предака.
Кључне речи: Србија, српске земље, српство, српска идеја, 

Југославија, југословенство,  Балкан, стварање 
државе, разбираспад, постјугословенска 
ситуација

Увод: Шта је била и шта није била Југославија?

Можда је старија и дубља запитаност зашто је уопште била 
а не само шта је била Југославија? Али и пре на упит „зашто“ 
потребно је знати шта је и како доведено под знак питања. 
Како је, уосталом, представљана у свету и како се изнутра 
самопредстављала и доживљавала југословенска заједница? 
Једнозначно или вишезначно, проблемски и дилематично 
као: намера или случајност; лакомислена непромишљеност 
или свесна тежња; слободни избор или изнудица; коначно 
пронађено решење или непоправљива грешка; истинита воља 
или заблуда и лаж; искрена жеља или обмана?

Да ли је Југославија као држава, друштво и култура била 
отелотворење оптималног политичког добра или неизбежног 
зла? Је ли Југославија била лукава превара, ирационални усуд и 
подмукло опоручено проклетство пропалих империја? Да ли је 
Југославија била стварна стварност или стварност привиђења? 
Како је Југославија отклањала невоље са којима се суочавала 
и савладавала тешкоће у које је западала? Да ли је Југославија 
била хронополитички орочена и геополитички проблематична 
или контекстуални део решења балканског проблема? Зашто 
је Југославија доживела слом у регионалном облику глобалне 
катастрофе и трагедије у последњој деценији прошлог века? 
Ко је хтео да одржи и сачува Југославију, а ко да је упропасти 
и уништи? 

Много је и све више питања, али и недоумица чему сва 
ова питања после свега што се догодило? Очигледно је да и 
данас постоји мноштво побуда и мотива, па и неослабљених 
интереса за промишљање феномена Југославије. Изгледа да 
се у равни тумачења то догађа са оним крупним историјским 
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и политичким творевинама које су својевремено имале велики 
значаја и чије трајање је брутално окончано. Када нешто, што 
је грађено са изреченим намерама трпељиве међунационалне 
политичке заједнице, доживи фатални неуспех, са разлогом се 
умножавају прва и последња питања сврхе и смисла државног 
здања које је извесно време трајало, а онда се у хуци сецесионих 
ратова разрушило и нестало са историјске позорнице.

Евентуални одговори на та питања у овом часу нису 
безначајни јер су, наводно, окаснели и тиме безутицајни, 
напротив. Одговори на њих су потребни јер разорни учиници 
југословенског дебакла још увек нису минули, што упућује на 
актуелност дијалога и дебата о појави Југославије чак и више 
деценија по његовом нестанку.

Хтели не хтели, још увек прожети различитим емоцијама, 
народи и републике некадашње југословенске федерације 
налазе се у пост-југословнском времену на пост-југословенском 
простору. Застарело и у овом часу неупотребљиво име 
Југославије замењено је показним и укрупњавајућим 
техничким терминима: екс-југословенски простор, суседски 
простор, економски простор, културни простор, земље бивше 
Југославије, постјугословенске државе, Југо-сфера, европски 
Југоисток, Балкан, Западни Балкан, блиски-блиски Исток, 
регион (јадрански, средњебалкански, панонски, алпски), регија, 
окружење и сл.

Наведени термини указују колико на реалност 
југословенске отсутности, толико и на одусутну присутност 
фантома Југославије. Краткотрајни геополитички вакуум 
десуверенизоване моћи, који је настао ратном сецесијом 
друге Југославије, брзо је испуњен новоствореним државама 
и евроамеричком интервенцијом на разбијеном и потом  
разложеном простору. Атомизовање некадашње Југославије 
било је прожето дејугославизовањем и вестернизовањем 
њеног државног простора. У новонасталим државама 
је радикално промењена је геополитичка семантика. 
Непосредни југословенски означитељи су укинути да би у 
спољнополитичком, дипломатском и геополитичком дискурсу, 
осим назива нових држава,  у употребу ушли асоцијативни, 
потсетни, збирни, и само на изглед  неутрални географски 
називи. 
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Ослоњено на умножавање државних адреса, преименовано 
просторно стање ишчезле целине није у потпуности заклонило 
југословенску прошлост насталих држава. Она и даље активно 
постоји чак и против воље да се заташка или заборави. Одатле 
се постјугословенска фантоматика ишчитава вишеструко 
и противречно: као неотклоњена опасност од повратка на 
старо; као тежња или жеља да се то старо поврати, и; као 
констатација или резигнација над неповратношћу историје. 
Осећаји у утисицима југословенског указања су прилично 
нејасни и помешани.

Виђења и привиђења Југославије догађају се у 
свакодневном економском, културном и политичком 
животу. Поредбено присећање на Југославију користи се у 
легитимизовању али и делигитимизовању постјугословенског 
искуства. У савременим транзиционим приликама Југославија 
се истиче час као позитиван час као негативан пример 
успона и падова у свету живота. Сећање на Југославију део 
је културе памћења али и политичке културе у ширем и ужем 
смислу. Југославија се, наиме, доживљава као дефинитивна 
прошлост која је напуштена и одбачена, али и презентно, 
као (дис)функционални реликт од кога се нисмо опростили 
у савременом добу.

1. Југословенски  хронотопи и телеологије

Југославија је стално имала проблеме са својим 
местом и положајем на европском простору Балкана у 
историјским времену у коме је трајала. Зато је тумачење и 
разумевање времена и простора Југославије неопходно да 
би се дубље схватила њена историјска судбина. А схватање 
хронотопа Југославије је неопходо ради схватања хронотопа 
зајугословенске и постјугословенске Србије, српског простора 
и Срба на Балкану у целини.

Иако је са тачке гледишта усмерене ка хоризонту 
разумевања појаве Југославије неопходно, тумачење је посебно 
проблематично. Интерпретативно клатно се њише између 
крајњих тачака максималне негације и опрезне афирмације 
онога шта је Југославија била и шта је представљала у животу 
групе сличних народа под збирним називом Јужни Словени 
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у, како се показало, привременој заједници.1 Зато је осим 
просторне одређености полититичких појава потребно имати 
у виду и одређења временских секвенци у њиховом постојању. 
Иако су географија и историја блиско повезане, оне често 
изазивају територијалне и историјске неспоразуме. Тим више 
што се Југославија свакако није исказивала у идентичним 
просторно/временским значењима свим јужнословенским 
етнијама, народима, нацијама и верским и језичким групама. 
Интерпретативни неспорзуми се указују већ око оцене узрока 
и разлога стварања Југославије а онда, можда и жешћи, јер се 
догађало у скоријем времену, и око узрока и разлога њеног 
насилног разлагања. 

Иако се живот сукцесивних и разноимених Југославија 
може посматрати у континуитету од 1918. до 1991, односно 
2006. године, ипак је потребно диференцирање марканантих 
периода који се испољавају у историјским облицима различитих 
хронотопа.

На тај начин истраживања и тумачења Југославије могуће 
је детаљније и свакако разложније оријентисати на:

0/ Нулти хронотоп у времену и на простору пре почетка 
Првог светског рата – у времену наговештаја и 
припрема стварања Југославије (до почетка рата јула 
1914);2

1/ први хронотоп – у првом ратном раздобљу током Првог 
светског рата – у времену отпора, привременог пораза 
и васкрса Србије (1914-1918);3

2/ други хронотоп –у првом мирнодопском разбољу 
између два светака рата – током трајања прве 
Југославије (1918-1941);

1  Свако ко се родио 1918. у години настанака прве Југославије, без обзира да ле је то 
очекивао и томе се надао, могао је у оквирима статистички очекиваног трајања сопственог 
живота да дочека њен нестанак 1991. године! Потпуна Југославија је, наиме, таман толико 
постојала. 
2  О томе, видети контрафактуални сценарио: Antić Čedomir, glava „Srbija bez Prvog svetskog 
rata i albanske golgote“, str. 80-84, u Marković J. Predrag, Marković J. Predrag, Antić Čedomir, 
Alternativna istorija Srbije, Nedeljnik, Beograd, 2016.  
3  О томе, видети, такође, контрафактулане сценарије; Marković J. Predrag, poglavlje „Sce-
nario 1: Austrougarska napada samu Srbiju 1908. ili 1913, наведено дело, str. 84-85, и „Scenario 
2: Srbija kapitulira i sklapa separatni mir 1916. ili 1917.“, наведено дело, str. 85-86.
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3/ трећи хронотоп – у другом ратном раздобљу, током 
Другог светског рата – у времену поделе и окупације 
прве Југославије (1941-1945);

4/ четврти хронотоп – у другом мирнодопском раздобљу, 
после Другог светског рата – у времену трајања Титове 
и посттитоистичке Југославије (1945-1991);

5/ пети хронотоп – у трећем ратном раздобљу 
југословенских сецесионих ратова – у времену 
разбираспада друге Југославије и настанка треће 
Југославије (1991-1995);4

6/ шести хронотоп – наизменично треће мирнодопско и 
четврто ратно раздобље - од завршетка југословенских 
сецесионих ратова (1995), преко агресије НАТО на СРЈ 
и окупације КиМ (1999),5  до разлагања СРЈ, односно 
ДЗСЦГ (2003-2006).   

После свих препознатих и одређених југословенских 
хронотопа, и њихових етапа, фаза и периода, за разматрање 
је остао само постјугословенски српски простор на коме су 
Србија, Република Српска и Црна Гора.6

Настанак и трајање Југославије је са пројугословенског 
становишта циљности, сврховитости и смисла истовремено 
је тумачено на два, односно три сукцесивна хронополитичка, 
односно телеолошка начина:

1/ Предјугословенска телеологија
Први начин се односио време пре Југославије и обухватао 

је претходну што значи дојугословенску историјску трасу. Са 
4  Владо Стругар је 1992. размишљао о саставу треће југословенске државе: „Намах 
се указују два обрасца могуће унутарње саставности државе. Први је у томе да смањену 
Југославију сачињавају федералне једнице које већ постоје: Србија и Црна Гора, Босна 
и Хрецеговина, српске крајине и још која област. По другом обрасцу препоручује се да 
Југославија постане – како се данас често спомиње – држава регија...“ Стругар Владо, 
Југославија на стрмини Европе, глава „Југосалавија – својина српства“, стр. 557, Просвета, 
Београд, 2014. 
5  Di Gracija Brađo, Zašto je NATO bombardovao Srbiju 1999? glava „Humanitarno bombar-
dovanje“, str. 90-93, Albatros plus, Beograd, 2017.
6  О томе, опширније Кнежевић Милош, „Разузмевање у паноптикуму Великог рата – 
осврт на тумачење ратне прошлости Србије у историјском и политичком искуству“, глава 
„Подразумевање просторно-временског оквира столећа“, стр. 322-348, чланак у зборнику 
Србија и геополитичке прилике у Европи 1914. године, уредници Миломир Степић, Љубодраг 
П. Ристић, Институт за политичке студије, Београд, 2015. 
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пројугословенског становишта на тој траси се испољавала 
телеологија цивилизацијског напредовања и развоја Јужних 
Словена до финалног стадијума зрења у заједничкој држави. 
У хронополитичком интервалу пре настанка Југославије 
идеолошки је пројектована ситуација равномерних и 
подједанаких појединачних јужнословенских тежњи ка 
ослобађању уласком у југословенску политичку заједницу. 
При овом тумачењу Јужни Словени се у себи својственим 
историјским ходовима, разним брзинама напредовали 
ка Југославији. Заједничка држава је тиме тумачена као 
ослобађајућа и напредна цивилизацијска творевивна. У њој 
су Јужни Словени есхатолошки добили управо оно чему су 
тежили. Народи и нације које су и пре Југославије постојале 
у њој су потврдиле своја национална бића а верске, језичке и 
етничке групе са етонационалним потенцијалима и амбицијама 
чекале су погодније прилике за достизање крајњих циљева. На 
ову интерпретацију надовезује се следећа;

2/ Југословенска телеологија 
За разлику од претходне хронополитичке фазе, 

југословенска телеологија деловала је у историјским епохама 
настанка, трајања и привремених нестанака Југославије. 
Она је у току југословенског постојања мењала опсеге и 
домете, садржаје и облике. Југодловенство је обележавало 
различите етносе, народе, нације, те верске и политичке 
групације. Смисао и сврха као и југословенска путања у 
будућности, чак и када су прихватани у општим контурама, 
поимани су различито. Најважнији су свакако били српски 
и хрватски концепти југсловенства. Историчар Душан 
Батаковић је одредио разлике између та два најважнија 
схватања интеграција. „Српски концепт југословенства био 
је, стога, мешавина српске варијанте јакобинизма и доследног 
праћења порука европских интеграција. Насупрот њему стајао 
је верски прозелитизам, обележен културном аверзијом и 
цивилизацијском нетрпељивошћу, ширеном у садејству 
клерикалних струја у Бечу и Ватикану.“7

Ретроспективно, презентно и перспективно 
димензионирана, југословенска телеологија заснивала се 
7  Видети: Батаковић Душан, Златна нит постојања, глава „Српство, југословенство и 
европско искуство“, поглавље „Препреке и отпори“, стр. 163, Catena mundi, Београд, 2018. 
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на идеји југословенства и југословенског јединства у једној 
и заједничкој држави.8 Но, као што је речено, Срби су 
Југославију доживљавали као интегрисану наднационалну и 
државну самосврху, док су Хрвати били на становишту засебне 
верске и националне интеграције која је задирала у српске 
православне просторе. На делу је био непомирљиви сукоб 
културно-цивилизацијских и верско-црквених телоса, односно 
политичких телеологија; једне унутрашње либералне и 
пијемонтистичке, и друге поунутарњење спољашње, засноване 
на конзервативизму, верској мисији и прозелитизму.

Историчар Душан Батаковић сматра да је уклопљивост 
српског и југословенског становишта о уједињењу могла 
да буде препозната само на либералној платформи једног 
крила далматинске интелигенције међу Хрватима напојним 
слободоумним  идејама италијанског пијемонтизма, али 
не и међу Хрватима задојеним средњеевропским идејама 
Аустроугарске. „Сви потоњи неспоразуми Срба са другом 
југословенским народима у заједничкој држави произилазили 
су из различитих поимања државе: она је код Срба, једном кад 
је национално уједињење постигнуто, имало значајну превагу 
над нацијом.“9

Пошто је стварањем заједничке државе достигнута 
финална тачка предјугословенских националних и државних 
тежњи, у новој политичкој заједници предстојало је 
употпуњавање и јачање националних ентитета. С почетка су 
признавана само три народа – Срби, Хрвати и Словенци – да 
би потом они краљевом вољом и октроисаним Уставом из 
1931. били означени као три разноимена „племена“ једног и 
јединственог народа – Југословени.

Пошто је унитарни концепт интегралног југословенства 
убрзо пропао, после грађанског рата и револуције (1941-1945)  
8  Милош Црњански је 1932., само девет година пре априлског слома Краљевине Југославије, 
са увереношћу у трајност државе и слогу Срба и Хрвата писао: „Нашем народу, 85% нашег 
народа, од Птуја до Охрида, после турских столећа уопште, и није било потребно неко 
нарочито спремање за јединство. Туђинштина и словенштина биле су свесне супротности за 
нашег сељака од вајакда. Неумитном стрпљиввошћу он је чекао судбоносна времена. Ратови 
са Турцима створили су велику мешавину Срба и Хрвата коју ништа више и никада, не може 
разделити.“ Црњански Милош, О национализму и српском становишту, глава „Народ на дан 
Уједињења“, стр. 246, Catena mundi , Београд, 2014. 
9  Видети: Батаковић Душан, Златна нит постојања, глава „Српство, југословенство и 
европско искуство“, поглавље „Препрек и отпори“, стр. 163, Catena mundi, Београд, 2018. 
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национално питање у обновљеној Југославији решавано 
је на класној и интерационалистичкој основи. Тако су у 
комунистичком периоду „старим народима“ придодати „нови 
народи“. Компартијским декретима и уставним одредбама 
озваничене су етногенезе етничких и верских група које су 
преображене у нове југословенске нације. Југославија је 
била „породилиште народа и народности“. Југословенска 
компартија је одређивала општи смер и посебне токове 
федералног државног и одвојених националних развоја. 
Важан аспект националног живота Срба састојао се у 
подлегању систематичном денационализовању. Историчар 
Василије Крестић пише: „Југословенска идеја и политика, и 
Југославија као држава, тако су постале подесан инструмент 
за расрбљивање, лако отпадање до српског корена и стабла, 
али и брзо утапање у неко друго национално ткиво, посебно 
хрватско и муслиманско.“10

По пројугословенској телеологији у монархистичкој 
и комунистичкој форми, Југославија је била крајња тачка, 
исходиште јужнословенских тежњи. Изнетом ставу може 
се, додуше, ставити озбиљан приговор потсећањем да 
југословенска комунистичка партија на свом трећем по реду 
тзв. Дрезденском конгресу, одржавном 12. новембра 1928, 
заузела становиште о револуционарној потреби разбијања 
Југславије ради стварања више мањих комунистичких, тј. 
совјетских република. Те републике су одлукама АВНОЈ-а 
из 1943, одиста и створне 1945. да би се после успелих 
сецесионих ратова 1991-1995. године осамосталиле у 
рестаурисаним капиталистичким облицима.11 Како год, на 
основу пројугословенске телеологије владало је мишљење да су 
Јужни Словени пошто су ушли у Југославију стекли снажније 
позиције и подеснија средства за остварење појединачних 
циљева. Повратак на старо предјугословенско стање третиран 
је као назадовање, регресија на превазиђене историјске форме. 
Са југоцентричне тачке гледишта, финални циљ више није 
пројектован као стварање већ као пуно остварење сврхе и 

10  Видети: Крестић Василије, „О интеграцији и дезинтеграцији српског народа“, стр. 43, 
у Српско питање данас. Други конгрес српских интелектуалаца, Београд, 1994.
11  О томе, више: Јовић Борисав, Како су Срби изгубили век. Трагична судбина Срба у 
заједничкој држави, глава „Дрезденски конгрес комунистичке партије Југославије“, стр. 
31-33, Службени гласник, Београд, 2016. 
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смисла јужнословенске заједнице, заправо одржања и развоја 
југословенског друштва и државе ad infinitum;

3/ Постјугословенска телологија
Као образац тумачења ситуације постјугословенска 

телеологија заснива се на чињеници прекида и неважења 
југословенске интерпретативне телеологије. Југословенска 
траса је измењена сплетом јужнословенских траса политичких 
развоја. Нова ситуација се идеолошки рефлектује и у 
савременим историографским разматрањима. У ствари, 
она их у овом времену, као предразумевајућа идеолошка и 
политичка матрица, конституише. У сасвим супротно грађеном 
обрасцу Југославија се тумачи као транзитно пролазиште 
јужнословенских нација и нужно примљено зло које није 
имало оправдање у сопственом телосу који би садржао било 
какав финални циљ. По извесним тумачима у Југославији је 
било немогуће достићи пуноћу националног бивства зато је 
било потребно ослободити се њених осујећивања и сузбијања.

По овом обрасцу Југославија није била сигурно 
уточиште него неугодни простор централизоване великосрпске 
доминације и хегемонизма, укратко, фамозна „тамница 
народа“. Уместо да је снажила народе и народности, унитарна 
Југославија је слабила националне аспирације и успоравала 
еманципацију јужнословенских народа. Зато се сврха одвајања 
нација и република од Југославије, по овом телеолошком 
обрасцу, садржала у омогућавању и успостављању живота 
у сопственој националној држави уместо Југославије. 
Критичари ове концепције смтрају да је агенс деструкције 
мулитнационалне Југославије идеолошки разнолики 
национализам.12 Напослетку, постјугословенска рестаурација 
националних ентитета тумачи се као курс напредовања на 
траси развоја националних држава ad infinitum.

12  Историчарка Оливера Милосављевић сматра да су разлике између традционалног, 
демократског, и комунистичког национализма реторичке природе, јер су им идеологије и 
крајњи циљеви исти. „Етнос и територија су у његовој сржи а разлика је у објашњењу и 
покрићу. И док ‘традиционални’ национализам ове захтеве објашњава вековним сновима, 
‘демократски’ природним правом, а ‘комунистички’ освешћењем од наметнутих заблуда 
могућности заједничког живота, крајњи циљ окупљање етноса, раздвајање од других и 
присвајање што је могуће већег простора, свима су заједнички.“ Milosavljević Olivera, „Ide-
ologija ili Jugoslavija“, str. 334, Stvaranje i razaranje Jugoslavije, Društvo za istinu o antifašističkoj 
i narodnooslobodilačkoj borbi u Jugoslaviji, Beograd,1996.
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2. Настанци и нестанци Југославија

Сецесија 90-их година прошлог века се дешавала у 
Југославији и због Југославије, али и поради Југославији 
супротних интереса појединачних вођстава нација и република, 
којима та земља и држава није могла да удовољи.  Тачније, 
можда је некако и у понечему могла, али само уз сагласну 
промену облика и садржаја политичке заједнице.

У кратком посттитоистичком пероду (1980-1987) реформе 
социоекономског система нису праћене реформама политичког 
и државног система. Авнојски комунистички федерализам 
примењиван је статично и конзервативно, те није дозвољавао  
скретање са „Титовог курса“. Пометњу је унела Титова смрт, 
сумрак првоборачке геронтократије а потом и европски слом 
комунизима. У оквирима важећег титоистичко-кардељистичког 
система односа у другој Југославији, са српске тачке гледишта 
било је потребно променити троделни састав и подређену 
федералну улогу Србије. Препрека томе је био Устав СФРЈ 
из 1974. године.13

Са тачака гледишта других република дотадашњи систем 
у погледу уставног положаја Србије нипошто није смео да 
се мења, под претњом републичког разлаза. Федерација је у 
кризи изгубила значај средишта политичке, државно-партијске 
моћи да би се постепено сводила на лабаву асоцијацију и, 
напокон, само на оно што се републичка вођства договоре. А 
она више нису могла ни око чега да се договоре. Пре ексалације 
сецесије владала је парализа федерације.14 Према политичким 
интересима изгледало је да Југославије и има и нема.

Зато није згорег поновити: ако је прва Југославија 
створена српским ослободилачким и ујединитељским напором 
на хаотизованом и атаксичном тлу срушених империја, 

13  О томе, детаљније у: Јовић Борисав, Како су Срби изгубили век. Трагична судбина Срба 
у заједничкој држави, део „Уставна решења“, глава „Титове директиве за израду Устава СФРЈ 
из 1974. године“, стр. 43-44, „Смишљене одредбе Устава СФРЈ из 1974. године“, стр. 44-45, 
„Пут у међунационални рат“, стр. 45-47, Службени гласник, Београд, 2016. 
14  О томе: Stojanović Svetozar, Propast komunizma i razbijanje Jugoslavije, poglavlje „Od 
paralizovanja do rasturanja države“, str. 64-70, „Filip Višnjić“, Institut za filozofiju i društvenu 
teoriju, Beograd, 1995. О томе, такође: Булајић Милан, Разбијање југословенске државе 
1991/1992 – злочин против мира, Одговорност Ватикана и Њемачке, глава „Блокада савезних 
органа – разбијања југословенске државе“, стр. 252-256, СКЗ, Београд 1994.
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последња потпуна Југославија (СФРЈ) разложена је упркос 
српском интегралистичком напору, у хаотичном времену 
рушења источноевропског комунизма и неспремности 
несрпских републичких политикратија да је одбране и одрже. 
Антимперијални политички и антикомунистички идеолошки 
узроци су учинили су своје, како у настанку тако и у нестанку 
Југославије.

Напослетку, у интерпретативним интенцијама који 
извиру из предрасудног мишљења и предразумевања нестанка 
Југославије, потребно је имати у виду једну значајну зачкољицу. 
Она се тиче избора између две отсечно различите и супротне 
интерпретације нестанка, то јест разорних процеса разбијања 
и распадања Југославије:

1/ Разбијање Југославије
Иако разбијање може бити извршено изнутра и споља, 

уобичајно је да се као последица разбијања неке ствари, бића или 
појаве подразумева спољашње разорно дејство. То дејство може 
бити случајно или изазвано краткорочним стицајем околности, 
али и дугорочно планирано, инсценирано, разрађивано у 
документима,  најчешће свенаријима разбијања и уништења 
неке политичке појаве. По великом броју истраживача и тумача 
јужнословенских ратова 90-их Југославија је била предмет 
различитих сценарија разбијања.15 У том смислу, у политичком 
и политиколошком дискурсу разбијање Југославије може се, 
претежно или у потпуности, разумети као последица деловања 
спољашњих, тј. иностраних чинилаца.16

Уколико се у предразумевању и пре тумачења емпиријских 
токова усвоји образац разбијања Југославије, занемарају 
се унутрашњи актери сецесионе деструкције. Сваљивањем 
одговорности и кривице на спољашњи, тј. инострани 
фактор, акценат се ставља на политику спољашњег мешања 
и дубоки продор у унутрашње југословенске односе, затим 

15  О томе: Булајић Милан, Разбијање југословенске државе 1991/1992 – злочин против 
мира, Одговорност Ватикана и Њемачке, глава „Сценарио разбијања југословенске државе 
“, стр. 62-90, СКЗ, Београд 1994.
16  О томе, више: Mamula Branko, Slučaj Jugoslavije, glava „Strani faktor u razbijanju Jugoslavi-
je“, str. 327, Dan graf i Plus, Beograd, 2014. О томе, такође: Bakić Jovo, Jugoslavija: razaranje 
i njegovi tumači, glava „Spoljni činilac kao dovoljan uslov nestanka Jugoslavije“, str. 89-105, 
Službeni glasnik, Beograd, 2011. 
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интернационализацију кризе,17 потом интервенционизам и, 
најзад, отворену западну агресију против Југославије, која 
је резултирала окупацијом КиМ, разбијањем савеза Србије и 
Црне Горе и укидањем имена Југославије. Ма колико наведено 
било тачно, а углавном јесте, то ипак није довољно. Примењени 
интерпретативни образац разбијања Југославије у први план 
истиче свеузрочност спољашњих геополитичких интереса, 
мотива и разлога.18 

Тиме остају необјашњени проблеми настали сукобом 
југословенских политократија, њихов сепаратизам и изнутра 
успела сецесија. На сличан начин из аналитичког видокруга 
измичу проблеми политичког плурализма, ауторитаризма, 
самовоље лидера, обеснажене демократије, резидуалног 
комунизма, те његових идеолошких и соцоекономских форми. 
Уједно, образац разбијања Југославије не објашњава довољно 
унутрашњу слабост и негативне ефекте јужнословенских 
сецесионих и инденпендентистичких покрета. Напослетку 
по овом обрасцу тумачења се чини као да је структура 
југословенске моћи била довољно јака, али је ипак разбијена 
неодољивим дејством спољашње надмоћне силе;

2/ Распадање Југославије
Каузалитет и детерминација распада и распадања улазују 

на унутрашње ралоге урушавања и нестанка одређене политичке 
структуре, организације, организма, бића. Интерпретативна 
пажња се усмерава на крхкост и слабост, те неодрживости 
политичке појаве у фази аутодеструкције. Губљење унутрашње 
целисходности, сврхе и смисла државне творевине воде у њено 
унутрашње растакање, сецесиону пропаст која исказује надмоћ 
претензија оцеловљења саставних делова над државном 
целином.

Аутор ових редова је у другој години сецесије, далеке 
1992. набројао низ интерпретативних могућности отпочетог 
разлагања југословенске државе. Тада су приказани фактори 
17  О томе: Булајић Милан, Разбијање југословенске државе 1991/1992 – злочин против 
мира, Одговорност Ватикана и Њемачке, глава „Интернационализација – оквир сценарија 
за разбијање  југословенске државе“, стр. 236-240, СКЗ, Београд 1994.
18  Пример претежности спољашњег (разбијачког) приступа даје Борисав Јовић. Видети: 
Како су Срби изгубили век. Трагична судбина Срба у заједничкој држави, глава „Српска 
судбина у туђим рукама“, стр. 80-83, Службени гласник, Београд, 2016.
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могуће парадигме коначног распада југсловенске заједнице: 
политички, идеолошки, културно-цивилизацијски, религијско-
црквени, национални, етно-психолошки, биолошко-расни, 
индивидуално-психолошки, психијатријски, криминални, 
криптополитички,  економско-социјални, историјски, митски 
и медијски.19 У каснијим истраживањима аутор је покушао 
да изгради интерпретативну позицију мултикаузалног 
разбираспада друге Југославије. 

Мана обрасаца распада и распадања је у лако видљивом 
занемаривању регионалног и глобалног контекста, као и већине 
деструктивних утицаја који долазе са стране. Уколико се у 
предразумевању и пре тумачења усвоји образац распадања 
Југославије, умањују се учинци деловања спољашњих актера 
сецесионе деструкције. Или, уколико се и уважава спољашње 
разорно дејство по неког од њих, то се чини само делимично уз 
становиште да је пресудно оно унутрашње дејство које може 
бити јаче чак и од извеснох спољашњих настојања на одржању 
међунационалне и државне целине. 

Придавањем и сваљивањем одговорности и кривице на 
унутрашњи фактор, акценат се ставља на разорну унутрашњу, 
пре свега националну политику која довела до урушавања 
и распадања сложене федералне државе.20 Примењени 
интерпретативни образац распадања Југославије у први план 
истиче повремено или стално поремећене међунационалне 
односе, борбу за превласт полтичких групација, сукоб лидера, 
дефицит демократије, неспремност политичких олигархија да 
предузму потребне реформе уставног, политичког и економског 
система итд.

Иако уместо појмова „распадање“ или „урушавање“ 
користи појам (унутрашњег) „разбијања“, тумачење војног 
19  О томе: Кнежевић Милош, Парадигма распада. Разлагање државе у огледалу утрочности, 
глава „Парадигма распада југословенске заједнице“, стр. 44-69. ИПС, Београд, 2009. Реч је 
о тексту реферата „Парадигма распада југословенске заједнице -  Нови светски поредак и 
словенска цивилизација“, који је поднет на научном скупу у Тршићу у организацији Academia 
Nova, 6. aприлa 1992. Године.
20  О томе: Bakić Jovo, Jugoslavija: razaranje i njegovi tumači, glava „Nacionalizam kao glavni 
činilac raspada Jugoslavije“, str. 321-329, Službeni glasnik, Beograd, 2011. И Борисав Јовић – као 
један од активних учесника процеса - уважава и описује унутрашњу димензију саморазградње 
тј. распадања заједничке државе, Видети: Јовић Борисав, Како су Срби изгубили век. Трагична 
судбина Срба у заједничкој држави, глава „Унутрашње околности“, стр. 78-80, Службени 
гласник, Београд, 2016.
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историчара Светозара Ора најбоље илуструју тај тип 
разумевања деструкције Југославије. „Сви извори говоре да су 
унутрашњи фактори били иницијатори и носиоци (оружаног) 
разбијања Југославије (а не спољни), с тим да се поставља 
само питање степена више или мање одговорности (или 
неодговорности) унутрашњих чинилаца за сулуди рат који је 
гурнуо југословенске грађане и народе у невиђену трагедију... 
сви извори свједоче да спољни фактори нису иницирали ни 
водили нити били судионици разбијања Југославије, већ 
напротив: више су се ангажовали, посебно у овој фази, да се 
рат обустави и траже ријешења преговорима заинтересираних 
страна... Вриједи потсетити да су од 25. јуна 1991. године, 
када је започело насилно растурање Југославије, деструктивну 
иницијативу имали (држали) унутрашњи фактори, а смирујућу 
спољни.“21

У предоченом претежном па искључивом унутрашњем 
приступу остају необјашњени проблеми глобалних и 
регионалних интереса великих сила, те бројни геоекономски и 
геополитички мотиви разбијања Југославије. На сличан начин 
из аналитичког видокруга измичу иначе упадљиви проблеми 
историјског ревизионизма и политичког реваншизма, тако 
да се гради утисак да посттитоистичка Југославија никоме 
споља није сметала већ да се сама од себе изнутра урушила. 
Уједно, образац распадања Југославије не објашњава довољно 
негативне ефекте спољашњих подстрекивања и подршки 
јужнословенским сецесионистима. Напослетку се чини као 
да структура југословенске моћи није била довољно јака, па 
се обрушила под неодољивим дејством унутрашњих злочестих 
сила. Тиме се одговорност и кривица за насилно разлагање 
приписује антагонизованим унутрашњем чиниоцима, чиме се 
амнестирају спољашњи чиниоци пропасти Југославије. 

3. Разбираспадна дијалектика

Изумљена кованица разбираспад означава двоструки 
процес државне деструкције. Она указује на обе разорне 
димензије: спољашњег разбијања и унутрашњег распадања. 
21  Oro Svetozar, „O ulozi spolјnjeg i unutrašnjeg faktora u razbijanju SFRJ“, str. 261, u Stva-
ranje i razaranje Jugoslavije, Društvo za istinu o antifašističkoj i narodnooslobodilačkoj borbi u 
Jugoslaviji, Beograd,1996.
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Тиме се већ у креирању и употреби неологизма елиминише 
искључиво обележавање деструкције југословенске државе 
само као једног или другог типа узрочности, тј. процеса и 
усваја полидетерминизам.22

Слично начелно диференцирање димензија и актера може 
се применити и на процес стварања Југославије.  Реч је, у ствари, 
о интерпретативном истицању претежности спољашњих или 
унутрашњих фактора рађања, живота и умирања Југославије у 
разним ситуацијама двадесетовековног контекста. С обзиром 
на придавање значаја и истицања преваге фактора тумачења 
се врше у разним правцима. При анализи начина настанка 
Југославије уочљиво је неколико интерпретативних ситуација:

1/ Превага спољашњег чиниоца при стварању и обнови 
Југославије

Спољашњи чинилац или страни фактор настанка 
Југославије често се истиче као пресудан формативни агенс 
њеног одржања али и рушења. Такво становиште садржи 
уверење да Југославија никада не би ни настала искључиво 
жељом и тежњом српског и других јужнословенских народа, 
да се за ту творевину при крају и окончању Првог светског 
није заузела победничка страна сила Антанте. По рушењу 
две империје које су се више векова граничиле и сукобљавале 
на јужнословенском Балкану краткотрајни геополитички 
бездржавни вакуум било је потребно попунити извесном 
државном творевином која би величином представљала 
фактор осујећивања рестаурације несталих царстава и 
њихових амбициозних настављача. Претпостављало се а 
можда и веровало да би таква држава могла да буде управо 
Југославија предвођена Србијом. Без Србије, наравно, таква 
јужнословенска држава не би имала геополитичку сврху нити 
би могла да буде састављена. Но, исто тако, ни подељени и 
неповезани словеначки и хрватски енички простори нису могли 
да буду обликовани као одрживе националне државе. Приказом 
тумачења у коме се  инсистира на најснажнијој дејственој снази 

22  О томе, детаљније: О томе: Кнежевић Милош, Парадигма распада. Разлагање државе у 
огледалу узрочности, глава „Разбијање, распадање, разбираспад“, стр. 217-220, Институт за 
политичке студије, Београд, 2009. Од истог аутора, такође: Призма геополитике. Геополитичка 
димензија националног идентитета, глава „Разбираспад и нестанак“, стр. 298-299, Институт 
за политичке студије, Београд, 2013. 
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склопа спољашњих узрока стварања и одржања Југославије, 
омогућује се следећи корак у тумачењу последење фазе, њеног 
дефинитивног разарања;

2/ Превага формативног фатализма
Тако се на скоро једновековној раздаљини од примарног 

имплуса формирања, на стрмоглавом крају историјског лука 
помаља само на изглед симетрични секундарни импулс 
расформирања сложене јужнословенске државе. Помало 
фаталистички, и у конструктивним и у деструктивном чину 
значај воље српског и других јужнословенских народа се не 
тумачи више од занемарљивог и незнатног, пасивног, такорећи 
објектног материјала историје. Југославија је настала као 
„досетка“, импровизоријум најмање лошег решења које 
већ у тренутку наметања није имало никаквог изгледа на 
успех. Једноставно речено, Југославија је представљала усуд 
и судбину која се, бар за извесно време није могла избећи. 
Такав фаталистички приступ у тумачењу стварања Југославије 
деловањем „више силе“, међутим, није једини па чак ни 
доминантан;

3/ Превага српске тежње стварања Југославије
У савременој историографији је више заступљено 

супротно становиште, да су прву Југославију, пре свих и више 
од свих, у ослободилачком напору својим рукама створили 
Србија и српски народ, уз значајан подстрек и помоћ савезника. 
Улазак српске државе у југословенску државу и југословенско 
преобликовање Србије тумачи се као судбинско повезивање 
и урастање мање у већу и сложенију државну творевину. 
Одустанак Србије од могућности увећања и одређења сопствене 
националне државе на пространијој територији, зарад ступања 
у политичку заједницу са другим Јужним Словенима, тумачи 
се као доброхотно подређивање нужној и трансцендентној 
историјској потреби.  

Настанак прве Југославије био је неспоран али трагичан 
плод крајњег српског напрезања. Исцрпљујућа епопеја стварања 
Југоославије је, на жалост, изазвала растварање Србије и њено 
демографско слабљење од кога се она неће опоравити читав 
један век. При овом тумачењу, као првенствено заслужни актер 
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јужнословенског ослобођења и уједињења, у пуној мери се 
истиче српски чинилац. Тиме се заступа становиште супротно 
некадашњим нивелишућим и симетричарским схватањима о 
подједнаким доприносима стварања Југославије, насталим 
заједничким напором свих народа и народа и народности; и 
оних који су се идеолошки и политички супротстављали идеји 
јужнословенског јединства; па чак и оних који су се са оружјем 
у рукама борили против уједињења у заједничку државу.

Пројугословенски усмерени делови српских елита су се 
са муком опраштали од идеолошке инерције пројугословенског 
симетризма чак и када је бруталана сецесиона асиметрија 90-их 
указивала на излишност усиљеног и вештачког изједначавања. 
Ни тада, као ни данас. одређени интелектуални и политички 
кругови нису одустајали од „политичке естетике“ производње 
симетрија Срба и осталих, чак и у односима интегралиста и 
сецесиониста. Идеолошка продукција политичких симетрија 
у постсецесионим етапама у којима оне више нису могле да 
се натурају мимо реалности, кад-тад је морала да се прекине. 
И прекинута је.

Очито да је најтеже расправљати о неутврђеним узроцима 
неке појаве и детерминацијама које су уследиле. Југославија 
није била једноузрочна или неузрочна, нити неразложна или 
безразложна социјална, културна и политичка појава. Да је 
Југославија настала као ненамеравани и случајани историјски 
прозвод, или да није имала претходну српску, јужнословенску 
мотивацију или европски интерес, изгледало би као да је 
југословенски феномен несмотрена историјска грешка, 
подбачај лишен елементарног смисла.

Но, и поред савремених хиперкритичких одиоза и 
југофобија тешко је доказати да су настанак, постојање 
и нестанак Југославије били подједнако бесмислени. И то 
се, додуше, може тврдити и доказивати, чак са обилном 
аргументацијом. Али, тешко је порећи да је у прошловековном 
животу Југославије било и прихватљивих чак и успешних 
периода, у много чему успешнијих од транзиционих 
„постигнућа“ њених разложених и осамостаљених делова.

стр. 65-99



83

Милош Кнежевић СРПСКО/ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРЖАВОТВОРНА И...

4. Шта би било да Југославија никада није створена?

Шта би било да се згодило нешто друго а не Југославија и 
све оно што се изван сваке сумње југословенски догодило? Или, 
шта би било да није било оно што се догодило у Југославији и 
са Југославијом?  Иако се прошлост не зна у потпуности, нити 
ће се икада поуздано знати, и о њој се, после свега, ипак може 
мислити. Свеједно, приликом хипотетичког и кондиционалног 
промишљања српске и југословенске прошлости оно што је 
за уважавање јесте неспутана мисаона слобода, имагинирање 
валидности искоришћених и неискоришћених гео/политичких 
прилика. Имагинација те врсте поготову је потребна када се 
после очигледног епохалног неуспеха неке државе накнадно 
испоставља билансно питање њеног разлога, сврхе и смисла. 
Тада се не рађа само недоумица око тачног узрока њеног 
неуспеха, него и дилема да ли је та творевина уопште требала 
да буде створена?

Нарасло чуђење над њеним настанаком, трајањем и 
нестанком очекивани је део опште политичке запитности 
која се као тмурни облак наднела над политичком историјом 
Јужних Словена. То је повест у којој се приповеда да су 
Јужни Словени најпре здружени у заједничку државу а онда 
безобзирно раздружени, и то на ружан начин, у бруталном 
сецесионом рату, уз охоло страно уплитање и мешетарење.

Иако је приметан временски и просторно ограничени 
континуитет југословенског феномена, тешко је превидети 
сукцесију историјских варијетета Југославије. Посматрано са 
временске и емотивне дистанце, југословенска наизменичност 
је наликовала лавиринтској потрази, те усиљеној селекцији и 
наметању (не)подесних државних облика. Реч је о појавној 
множини у једнини и једнини у множини појава, што слободно 
што неслободно испољених Југославија. Штавише, после увида 
у бурну политичку хронику, може се рећи да су у Југославији 
често успешно биране само најрђавије и најнесрећније 
могућности које је нису водиле побољшавању и спашавању, 
него супротно правцу њеног погоршавања и  упропаштавања. 
Са југословенског становишта свакако неразборито, али управо 
то се дешавало.
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Историја је била немилосрдна према Југославији, али, 
што се пречесто заборавља, још и више према Србима и Србији 
у Југославији. У самеравању добитака и губитака које су Јужни 
Словени имали у Југославији, владају велика међунационалана 
противречења. У мрежи оптужних тумачења излази да 
су у Југославији сви били оштећени, понајвише српском 
кривицом. Превиђа се и заташкава да је шири југословенски 
оквир тим народима омогућио убрзану модернизацију, те 
развој и снажење, али и да су се управо Србија и српски 
народ, несебичним али и неразоборитим подавањем пракси 
југословенства, занемаривали властите циљеве и интересе. 
Асиметрични југословенски положај и инфериорна улога 
подељене Србије и издељених Срба не само да се прећуткује 
него се ни не признаје.

Југославија је створена у склопу околности који пружао 
погодну прилику тежњи да буде створена. Победом у Великом 
рату та прилика је са српске стране искоришћена. Слободан 
Јовановић, без сумње изванредан зналац прилика стварања 
Југославије, сматра да су уз Србе и тзв. Југословени заслужни 
за стварање Југославије. „Они су осетили да се Хабзбуршка 
монархија приближује своме паду, и да се тим тренутком ваља 
користити за стварање заједничке државе Срба и Хрвата. Да 
је тај тренутак био пропуштен, ко зна да ли би се други икада 
дочекао.“23

Уколико стварање Југославије није било генерална грешка, 
поставља се питање где је почињена конкретна грешка? Већина 
тумача сматра да је Србија пре стварања веће и сложеније 
државе требала да прецизно одреди границе српског простора. 
Да би то било ваљано учињено било је потребно у потпуности 
разјаснити начин уједињења у нову државу и њен будући облик. 
Око овог последњег међу пројугсловенским политичарима 
била су сучељена монархистичка и републиканска, али и 
централистичка и унитаристичка, са децентралистичким и 
федералистичким становиштима.

Трасе уједињења нису биле исте. Историчар Владимир 
Ћоровић је указао да су Срби западно од Дрине и у Војводини 
1918. хтели непосредно уједињење са Србијом а не посредно 
23  Јовановић Слободан, Историја, политика, демократија, глава „Југословенска мисао“, 
стр. 158, приредио Маринко Б. Вучинић, Catena mundi, Београд, 2018.
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преко Загреба. „Пашић је одиста желео да се најпре изврши 
уједињење Срба и тачно обележи шта припада Србима, па да 
тој српској држави приступе и Хрвати и Словенци. Он није био 
противник уједињења, али је хтео да осигура српски посед.“24

Супротно Јовановићу и Ћоровићу, међу ненаклоњеним 
тумачима југословенске  прошлости формирано је становиште 
да је већ и стварање Југославије била начелна и непоправљива 
српска грешка после које се сваки  покушај исправљања те 
почетне грешке испољавао као новопочињена грешка, и то 
продубљена и увећана.

Зато се као накнадни упит, и без претеране разраде, могу 
назначити хипотетичке и алтернативне историјске ситуације у 
којој Југославије на политичкој карти Балкана и Европе нема јер 
напросто није створена. Набрајајући више узрочних разлога, 
пустимо контрафактуалној машти на вољу па наведимо неке 
од тих околности и та стања;

1/ Југославија се ни од једног важног ратног актера на 
страни победника – а то су били Србија и савезници - није 
желела и хтела па стога није ни створена

Будући да је геополитички, државни и територијални 
вакуум немогућ, ма шта друго да је створено или обновљено, то 
не би била Југославија него нешто друкчије и неслично.25 Можда 
неки тријалистички „скраћени“ једва одрживи јужнословенски 
сурогат, тек привидно самосталан или прикључен државама 
преосталим после пропасти Аустроугарске. Да су у околностима 
нестварања Југославије а у присуству Србије и настале, те 
државице би биле колоније и протекторати, будући да пре 
Југославије нису поседовале развојну основу и политички 
субјективитет. Да им Србија, посредством Југославије, то није 
омогућила, ко зна какав би била судбина тих народа, али и 
Србије и Срба;

2/ Југославија се од свих ослобођених Јужних Словена 
желела и хтела ради спасоносног преласка са поражене 
24  Видети: Ћоровић Владимир, Историја Срба, трећи део, глава „Уједињење“, стр. 232 , 
БИГЗ, Београд, 1989.
25  У скорашњем, од Уједињења 1918. помереном времену један савремени писац, Боро 
Рашуо је уочио једну могућност: „Можда је нечија идеја да Срби на средокраћи између 
Југославије и Србије, остану и без једног и без другог.“ Рашуо Боривој, Чему више Југославија, 
глава „Чему више Југославија“, стр. 52, Терсит, Београд, 1996.
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на победничку ратну страну, али због српског победничког 
одбијања није настала

Претпоставка овог модуса је српско нациоцентрично 
деловање и неодустајање од српске националне идеологије, 
што би подразумевало неприхватање и непрелазка на 
остварање југословенске идеје и политичке заједнице. Будући 
да је Србија била међу државама победницима у Великом 
рату, логички је исправно становишште да је можда могла да 
употпуни сопствени етнонационалани и државни простор до 
граница природне Србије. Али, пошто Србија, према свим 
доступним сведочанствима, није предузела разграничење и 
увећање сопствене националне државе, остала је  недоумица 
да ли је њена политичка, војна, духовна и интелектуална елита 
то уопште намеравала и могла;

3/ Југославија се желела и хтела са српске победничке 
стране, али је због одбијања олобођене и претходно поражене 
јужнословенске стране њено формирање изостало

При овом становишту претпоставља се асиметрија српске 
жеље и хтења Југославије, али и превладавања јужнословенског 
одбијања стварања Југославије. Модус је једноставан: већ 
при стварању заједничке државе Срби хоће Југославију 
коју остали Јужни Словени неће. С обзиром на конкретну 
историјску ситуацију предочена асиметрија, међутим, није 
била реалистична јер воља представника ослобођених и 
претходно поражених јужнословенских фрагмената није 
геополитички уважавана. Отуда је, без обира на противљење 
стварању Југославије, политичким елитама Јужних Словена 
био потребан интервал проласка кроз створену Југославију 
зарад, како се показало, осамостаљења после напуштња 
Југославије и њеног растварања; 

4/ Југославију су хтели Срби и остали Јужни Словени, 
али је у било каквом облику нису хтеле велике силе, па стога 
није ни створена

И ову могућност ваља имати на уму, нарочито с обзиром 
на тумачења која дају превагу спољашњим над унутрашњим 
чиниоцима стварања. При овој претпоставци истиче се 
супротан агенс који инхибира стварање жељене југословенске 
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политичке заједнице. Претпостављених разлога може бити 
више али је најприближнији подела и додела извансрпског 
јужнословенског простора суседним држава, или обнова неке 
веће средњеевропске државне творевине.     

Хипотетчких алтернатива стварању Југославије на 
контрафактуалној основи било је очито више, али је отворено 
питање степена (не)вероватноће њихове остварљивости. 
Општа претпоставка у предоченим хипотезама је да и без 
Југославије и даље постоји Србија која има друкчији увећани 
облик, величну и снагу. Овакве хипотезе понекад чине 
плодну основу вајкања над пропуштеним шансама потпуног 
остварења српских националних и државних интереса без 
стварања Југославије. Зато се могу тумачити и као просрпске 
и нејугословенске.

5. Прекрупан југословенски залогај

Да ли је територијално и бројчано, а уз то и хетерогена 
велика Југославија била превелики мултинационални 
и територијални „залогај“ за изнурену и израњављену 
Србију? Није ли се унитарна Србија загрцнула порозном 
и некохерентном, сепаратоидном Југославијом? Српска 
идеја озбиљења политичке заједнице предвиђала је 
заснивање хомогене, конхерентне и конзистентне државне 
творевина у унитарном монархијском а не у федералном 
републиканском облику. У том погледу Србија није личила 
ни на будућу Аустрију ни на будућу Чехословачку. У складу 
са традицијом народних владара, међу Србима се 1918. није 
рачунало на Председника републике него на српског Краља у 
јужнословенској монархији. Јужнословенски републиканизам, 
федерализам и конфедерализам нису схватани као у оквирима 
побуда јужнословенске етнонационалне еманципације, него 
као антидржавна тежња сепарисања. При том је важно имати 
у виду да у приступу српском националном питању владајући 
српски кругови нису имали амбиције поправослављења и 
србизовања Хрвата или Словенаца, што се не може рећи за 
клерикалне кругове у политичким елитама тих народа. Они 
су управо такве амбиције имали! 



88

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.01/2019, година XV.  vol.34

Да ли је Србија могла слободно да изабере неку другу 
интегративну могућност која би била усклађена са њеним 
стварним ратним и поратним снагама уређења увећане 
државе, да не би изгубила и „оно што је достижно“? А да, 
опет, тај избор не буде клијентистички и обреновићевски, 
тобоже реалистични рефлекс десуверенизованог ослањања на 
Аустроугарску која је, као што је познато, и сама 1918. пропала. 
Или су у стварању Југославије ипак деловали и уважавани и 
српски геополитички интереси? Не српски интереси како се 
данас, после пропасти последње Југославије ти интереси са 
стране процењују и оцрњују, него српски интереси схваћени 
инхерентно, у тадашњем геополитичком склопу нерешеног 
српског питања на Балкану.

При том су идеолошки били замућени односи српске 
државне традиције централизма у унитарном облику спрам 
обласног федерализма коме су тежили други; конструктивног 
пијемонтистичког национализма спрам реконструктивног 
социјализма и комунизма; почетног и неразвијеног 
мултинационалног и мултиконфесионланог либерализма и 
изнуђеног ауторитаризма. Реактивним завођењем режима 
личне власти после 1919.26 и доношењем Закона о заштити 
државе 1920; шестојануарском диктатуром 1929; и убиством 
краља Александра октобра 1934. Југославија је склизнула у 
вариране облике ауторитаризма од којих се све до трећег и 
последњег краја у првим годинама 21. века није опоравила.27

Чињеница је да су многи припадници српских 
интелектуалних и духовних елита били уверени да је стварањем 
Југославије 1918. године најзад решено српско питање на 
Балкану. У томе су предњачили научници својски упрегнути 
у пројугословенску пропаганду српске владе при крају Великог 

26  О дилемама око полтичке и правне природе извршне власти у Краљевини Југославији, 
видети: Антић Чедомир, Српска историја, Вукотић медија, глава „Лична влада или дикаттура“, 
стр. 258-262, Београд 2013.
27  О начинима владања и варијацијама пројугословенског апсолутизма краља Александра 
Карађорђевића, и председника Јосипа Борза Тита и Слободана Милошевића, пише Борисав 
Јовић. Видети његову књигу: Како су Срби изгубили век. Трагична судбина Срба у заједничкој 
држави, део „Методологија политичког апсолутизма“, стр. 145-173, и  „Апсолутизам 
Слободана Милошевића“, стр. 193-196, Службени гласник, Београд, 2016. О томе, такође: 
Батаковић Душан, Златна нит постојања, Catena mundi, глава „Српство, југсловенство и 
европско искуство“, поглавље „Повратак дисконтинуитету: узмицање и ентропија“, стр. 168, 
Catena mundi, Београд, 2018.
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рата.28 Тиме је, заправо, до скора оправдавано узмицање од 
српских националних и државних приоритета. Југославија се 
у владајућим српским круговима указивала као укрупњена, 
наднационална, свакако скупна и збирна, а можда и саборна 
државна творевина.

Не може се рећи да поједини српски политичари 
и научници нису били свесни проблема са којима ће се 
успостављањем Југославије неизбежно суочити. Али и пре 
тога, у све изгледнијем исходу Великог рата развиле су се живе 
дебате око будућности велике државе која се у омаглицаима 
аустроугарског расула помаљала на хоризонту балканске 
и европске историје. Уједно је изгледало да ништа више 
међу Јужним Словенима не може да буде проблематично, 
а опет, испостављало се да је скоро свако отворено питање 
проблематично и дилематично. Упадљиви су били проблеми 
одређења спољашњих граница; редоследа територијалних 
облика интеграција; облика владавине; начина уређења државе; 
система управног организовања области; начина представљања; 
формирања унутрашњих територијалних јединица и сл. Зато је 
корисно потсетити се неких тада маргиналних и алтернативних 
облика геополитичког и уставноправног промишљања, који 
нису уважени у периоду настанка Југославије. Понеки од 
подношених предлога не само да су били видовити него су 
имали и упозоравајући карактер.

Иако с почетка републиканац српски политичар Јован 
Томић је у делу Југославија у емиграцији се на стр. 60-61, 
како наводи Љубинка Трговчевић, залагао за постепено 
решавање српског питања по пажљиво одређеном редоследу: 
„Територијалне захтеве Србије по завршетку рата, зависно од 
његовог исхода, поделио је по систему концентричних кругова 
у чијем средишту је био минимум а на крају максимум. Основни 
захтев је био успостављање Србије, затим њено спајање са 
Црном Гором, на трећем месту је уједињење са Босном и 
Херцеговином, потом са Војводином, па са Хрватском, док 
би Словенија и Хрваска чиниле тамопон-зону према Италији, 
тако да би се тек на крају, када се стекну неопходни услови, 
остварило уједињење свих Срба, Хрвата и Словенаца.“29   
28  О томе: Трговчевић Љубинка, Научници Србије и стварање Југославије, 1914-1920, глава 
„Шта са научницима“, стр. 91-97, Народна књига – СКЗ, Београд, 1987.
29  Навадено дело: глава „Централистичка и монархистичка схватња“, стр. 253. 
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Јован Жујовић је, такође, сматрао да је уједињење 
преурањено и залагао се за поштовање неколико нужних фаза 
у стварању нове државе. 1/ Прва би омогућавала Србији да у 
року од десет година апсорбује области ослобођене Балканским 
ратовима на југу; 2/ друга да се уједине сви ослобођени Срби 
и, најзад; 3/ трећа, по обављеним претходним фазама нс 
крају би следило уједињење са Хрватима и Словенцима. Као 
републиканац  Жујовић је као моралну чињеницу уважавао 
реалност монархије у облику Велике Србије, а потом и извесне 
форме Балканске федерације.30

Посебну групу међу српским научницима и дипломатама 
чинили су децентралисти, републиканци, федералисти и 
конфедералисти. Тако се, на пример, у једној од пропагандних 
публикација о Јужним Словенима Стојан Новаковић залагао 
за федеративно уређење нове државе у облику Велике Србије 
или, како је мислио још боље форме – конфедерације југо-
словенских држава. Сличну мисао је прецизирао двојним 
саставом те државе чију пјрву јединицу би сачињавали 
проширена Србија, а другу Хрватска и Словенија. Пример за 
углед су му било Швајцарска и САД.31

Љуба Стојановић је као критичар унитаризма, по 
свему судећи, био најближи идеји југословенске федерације 
на подразумеваној основи државно уређеног капитализма, 
каква ће се остварити у каснијем и супротном федералном 
комунистичком облику. Он је, наиме у једном писму Јовану 
Цвијићу из септембра 1918. указао на тешкоће сам којима би 
се суочила Србија уколико би се формирале само три савезне 
државе - Србија, Хрватска и Словенија – па је предлагао следеће 
федералне јединице: Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, 
Далмација, Истра, Хрватска са Славонијом и Сремом, Бачка 
са Банатом. Уз то, предвиђао је и слободу и право на спајање, 
одвајање и преуређење сваке од ових јединица, и све то по 
узору на САД. А у одговору на Стојановићево писмо Цвијић 
је чак додао и име те државе јужнословенских „равноправних 
области“: U.S. of Jugoslavia.32

30  Наведено дело, стр. 260-261.
31  Према наведеном делу, стр. 259. 
32  Према наведеном делу, 262-263.
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У удружењу под именом „Југославија“ у Паризу и 
Женеви деловали су федералисти међу којима је био и Милан 
Грол који се залагао за стварање југословенске федерације 
која би потом прерасла у ширу балканску федеацију. Грол је, 
заправо, предлагао неколико федералних форми: Дунавско-
Балканску федерацију; Конфедерацију ослобођених народа 
Аустро-Угарске, и; Балканску федерацију у којој би уз Јужне 
Словене били и Бугари.33

Ако се све то што је предочавано у виду предлога и 
противпредлога око конкретних боблика будуће државе има 
у виду, јесу ли онда пројугословенски оријентисани Срби из 
незнања са чиме се суочавају и у шта се упуштају, као „гуске 
у геополитичкој магли“ безмало читав 20. век радили против 
сопствених инетреса а за интересе других Јужних Словена? 
Док ми који после свега, тобоже опамећени и промудрени, све 
знамо, никако не радимо за друге него најзад и у свему само 
за себе? Да ли је тако? Колики степен зависности од великих 
сила је испољавао предјугословенски српски пројугословенски 
чинилац у Србији и на српском простору некада, а колики степен 
зависност испољава савремени српски чинилац у условима 
глобализма и глобализације, на окрњеном и умањеном српском 
простору данас? Могу ли се те две историјске ситуације 
упоредити и са каквим сазнајним исходом?

6. Јесу ли опамећени потомци мудрији и храбрији од 
предака?

Да ли смо тиме што смо се као неследници на историјској 
позорници обрели знатно касније, много паметнији и мудрији 
од наших предака? Грубо речено: да ли је наша политичка 
прошлост иако храбрија ипак непаметнија од наше политичке 
садашњости, или је пак реч о „мртвој трци“ две размакнуте 
епохе немудрог деловања? Да се, можда, у међувремену опале 
храбрости нисмо пропаметили? Да ли су наши преци, који су 
уз толике жртве стварали модерну Србију а потом саставили 
и Југославију, знали и умели мање од нас? Мање знали, јер им 
тако неуким није било познато шта ће да уследи по стварању 
Југославије. А ми, као да више знамо и умемо јер смо се 
33  Према наведеном делу, стр. 269.
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суочили са оним што је неизбежно уследило, па после свега 
што се издешавало, безразложно надмено, тумачимо њено 
насилно растављање и пропаст?

Шта то ми знамо што наши претци нису знали, осим 
ове наше постјугословенске садашњости која је за њих била 
незамислива будућност. Ми сада знамо да југословенска 
држава коју су они замислили и створили напослетку 
неће успети? Не у њиховом него у нашем времену! Они 
то нису могли да знају. Чији је онда то неуспех, наш или 
њихов? Или је њихова темељна заблуда и грешка о светлој 
перспективи југословенске заједнице узрок нашег неуспеха? 
Ако размишљамо у категоријма историјске кривице, онда су 
они - наши пројугословенски оријентисани претци - криви за 
наш неуспех одржања Југославије, чиме тај финални неуспех 
можда није само наш него и њихов?

Јесу ли наши претци ослободилачки заносно али 
непаметно хрлили ка већој и сложенијој држави, не схватајући 
да ће бити ослабљени и подељени Југославијом? Зашто су се 
као Србија пре јужнословенског ширења проширили на „нове 
области“ Старе Србије и Јужне Србије (Македоније), иако на 
тим древним српским прсторима Срби више нису били етничка 
већина? Разлоге знамо па се питамо само реторички. Јесу ли 
наши преци ослобађајући своје сународнике, друге народе и 
етније, те територије, уједно увећавали простор несавладивих 
невоља? Је ли „велика“ Југославија била и велика заједничка 
воља, или само велика заједничка невоља?

Је ли Србија, као држава међу победницама у Великом 
рату могла, како данас неки мисле, да заузме  хаотизовани 
јужнословенски простор, ослобађајући и селективно 
окупљајући само Србе, али не и остале Јужне Словене? Одакле 
мећу српским елитама и Србима уопште пијемонтистичка 
брига за остале Јужне Словене? Да ли је то био етногенетски 
алтруизам, југоинтегралистички солидаризам, или нека врста 
великодржавне мегаломније? Све то наводи на недоумицу око 
односа реалних и утопијских димензија проблема уједињења 
у југословенску државу.

Аустрофилно оријентисани српски конзервативни 
политичар Јован Б. Јовановић је 1908. године исказао мишљење 
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да југословенски покрет међу Србима и Хрватима не само да 
није био наиван него да јер био веома опасан по историјску 
будућност Србије и српског народа: „...идеја о остварењу 
југословенске државе долази не само у област неостварљивих 
снова него је и директно штетна и опасна по Србију. Под 
претпоставком да је југословенска идеја и остварљива, питање 
је, да ли би је ми нашом снагом могли извести... Мала Србија, 
међу тим, хоће да води борбу на свим фронтовима, и према 
Бугарској и у Маћедонији и према Аустро-Угарској. Ово и 
најобичнија памет увиђа да је ван наше снаге, и да се оваквим 
експонирањем, долази у опасност да се изгуби и оно што је 
достижно.“34

Залажући се поштовање духа и слова Крфске декларације 
угледни српски политичар Лазар Марковић у делу О 
организацији наше будуће државе, на стр. 45, подвукао да 
се Југослвија не гради на новим темељима него око Србије 
чија Народна скупштина је овластила Владу да „ради на 
ослобођењу“ а „није јој дала овлашћења да се унапред одриче 
државне и међународне егзистенције Србијине.35

 Постојала су, дакле, мишљења да би све било много боље, 
да не би било националних и међунационалних проблема, у 
случају да Југославија никада није створена. Авај, Југославија 
је 1918. створена, затим оружаним путем самоодбрамбено 
обнављана и потом деценијама одржавана. А када је већ 
створена, па се чак једно време испољавала као отпорна и 
јака, на истој матрици се тврди да је добро што је постала 
неотпорна и слаба и најзад пропала. Јер, мисли се тако, када 
више нема Југославије више нема нити ће бити невоља које 
је она изазивала. Међусобне размирице решаваће се између 
независних јужнословенских држава. Да ли је баш тако? 
Како се сагласити око граница и величина тих држава? Око 
распореда становништва? Око ресурса? Око спољополитичких 
оријентација? Око војних савеза и савезништава? Лако, тешко, 
или никакако?

34  Видети: Јовановић Б. Јован, „Југословенски покрет“, стр. 212-213, у Српски конзервативци 
1878-1914, приредио Бошко Мијатовић, Catena mundi, Београд, 2017.
35  Према: Трговчевић Љубинка, Научници Србије и стварање Југославије, 1914-1920, глава 
„Централистичка и монархистичка схватња“, стр. 253, Народна књига – СКЗ, Београд, 1987. 
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Уместо закључка: заслужне кривице

Упитајмо се поново, мада слутимо и знамо да знамо: 
зашто у нашим очима наши „наивни“ преци нису уместо 
Југославије одмах створили проширену, увећану, потпуну, 
природну, велику, како год је назвали - српску државу? Сматрамо 
ли, да ли смо убеђени да је проширена Србија, са тадашњих 
становишта српских националних и државних интереса, била 
оправданија од стварања Југославије? Које су зле силе наше 
претке у националним прегнућима спречиле и осујетиле? Да 
ли су лимитирајуће и инхибирајуће силе биле међу Србима, 
или изван њих и против њих? Да ли је уопште било разложних 
предлога и разумних понуда да се увећа и употпуни српска 
национална држава? Да ли је наше данашње вајкање било и 
њихово негдашње вајкање? Коме је таква држава предлагана, 
каква и колика? Да је створена где би јој биле границе и ко 
би све био у њој? Како се великосрпска идеја преобразила у 
прекршајни геополитички баук „Велике Србије“?

О томе историчар Василије Крестић исписује следеће 
редове: „Створена и однегована у Аустро-Угарској, фама о 
‘великој Србији’ је и после пропасти монархије 1918. године, 
у првој и другој Југославији (1918-1941, 1941-1991) служила, 
као што и данас служи, за компромитовање и паралисање свих 
српских планова и акција. Исто онако како су Будимпешта 
бауком о ‘великој Србији’ желели да остваре своје политичке и 
државне циљеве, а онемогуће српске - тако су у оквирима прве 
и друге Југославије чинили Хрвати и Словенци, подстицани 
и помагани од Коминтерне и Комунистичке партије, односно 
Савеза комуниста Југославије.36

Зашто је Велика Србија била непожељна а Велика 
Југославија европски пожељна? Јесу ли Срби уопште могли 
да створе већу српску државу мимо и изван Југославије, и у 
ком часу? Да ли је икоме њена потреба била на уму? О томе 
још увек није све речено, јер у имагинативном и хипотетичком 
мишљењу све ни не може да буде речено.37 Овако, није 
36  Видети: Крестић Василије, „О интеграцији и дезинтеграцији српског народа“, стр. 48, 
у Српско питање данас. Други конгрес српских интелектуалаца, Београд, 1994.
37  О томе, видети контрафактуални сценарио: Antić Čedomir, deo „Velika Srbija“, glava „Da 
je 1918. stvorena ujedinjena srpska država“, str. 87-91, и Marković J. Predrag, „Srbija do Karlobaga 
ili bar do rta Ploče“, str. 91-94, u Marković J. Predrag, Antić Čedomir, Alternativna istorija Srbije, 
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створена потпуна Србија него прва потпуна Југославија која 
је напослетку такође потпуно пропала.

Историчар Владимир Умељић сматра: „да је ‘великосрпска’ 
идеја првобитно дакле социјално и државно организовање 
свих Срба под једним, сопственим кровом, својевремено (у 
време свог рађања) била зараво опште правило, јер је иста 
та идеја била својствена свим европским народима.“ Уз то, 
аутор је уверен да је великосрпска идеја у другој половини 
19. века, у етничком историјском, културолошком и језичком 
погледу била идентична идејама других народа у Европи. У 
закључкуУмељић је уверен: „да је само у једном историјском 
тренутку њено остваривање било реална опција (После Првог 
светског рата 1918.)“38

Ако је српска предводничка елита тако непромишљено 
хрлила у међунационалну интеграцију југословенске државе, 
зашто ми поучени њиховом грешком, још увек не вршимо 
приоритетну међусрпску националну интеграцију коју су 
наши преци пропустили? Не усуђујемо иако хоћемо,  или смо 
одважни јер се усуђујемо да нећемо?! Личимо ли на претке, 
када попут њих које кудимо, хрлимо у наднационалну и 
наддржавну интеграцију под називом Европска уније? Претке 
кудимо шти су ушли у Југославију коју су створили, а себи не 
пребацујемо што желимо да уђемо у Унију у чијем стварању 
нисмо учествовали; ону Унију која је допринела југословенској 
сецесији и у њој учествовала! Да би с истим деструктивним 
послом наставила агресијиом 1999. и потоњом окупацијом 
Косова и Метохије! 

Наослетку, има ли грешака у предачком и потомачком 
избору интеграционог редоследа? Ако их има, чије су грешке у 
корацима и споплитања већа: наших предака који су правили и 
направили Југославију, или нас за чијих живота је Југославија 
насилно разложена а српски простор остао растрзан, неповезан 
и нејединствено обликован? На шта разум указује? Или су 
историјске ситуације на почетку и крају прошлог века толико 
различите да су, заправо, неупоредиве, јер су за стварање 
Nedeljnik, Beograd, 2016. 
38  Видети: Умељић Владимир, Балкански гамбити Ватикана, поглавље „‘Великосрпски 
баук’, покатоличавање Срба западно од Дрине у другој половини 19. века“, стр. 125, Catena 
mundi, Београд, 2018.
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Југославије криви они, а за растварање Југославије нисмо 
криви ми, него неко други. Ко је био крив онда, а ко је и за 
шта крив сада?
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Milos Knezevic

SERBIAN/YUGOSLAV STATE-MAKING AND STATE-
BREAKING DILEMMA

– A heavenly ideal and Yugoslavia on the foundation of an 
unsuccessful community –

Summary: in this paper author analyzed what was and what 
was not Yugoslavia as a state. In the starting point of the analysis 
the author defined Yugoslav chronotopes that point special-tem-
poral continuities and discontinuities in the course of existence of 
Yugoslav state. Within the analysis of the phenomenon of Yugosla-
via the author focused on directions and directives of political and 
statehood actions which were defined as teleologies Taking into 
consideration historical phases and ages, the author distinguished 
three teleologies: pre-Yugoslav, Yugoslav and post-Yugoslav ones. 
Taking into consideration the flow of time, contemporary compre-
hension and interpretation of the phenomenon of Yugoslavia is 
posterior and post-Yugoslav one. Yugoslavia used to emerge and 
disappear during the course of the time and therefore it is necessary 
to precisely interpret each of the Yugoslav historical forms. In line 
with this standpoint, it is necessary to interpret the establishment 
of first Yugoslav state, because the understanding of it helps under-
standing of later destruction, reconstruction and deconstruction. 
While analysing external and internal dimension of disintegration 
of Yugoslavia, the author presented interpretative paradigms of 
breaking, disintegration and multi-causal violent destabilization 
of the state in his approaches to the subject of research. 

Within a careful elaboration of the phenomenon of Yugosla-
via from the point of post-Yugoslav situation, in Serbs’ point of view 
on perspectives and scopes of such analysis there  has emerged a 
dilemma whether the state establishment and renewal of the state 
establishment had been proper and necessary decisions or wrong 
ones. Such dilemma has been reflected in the circumstances of 
final impossibility for Serbia and Serbian people to strengthen 
and preserve Yugoslav integrative frame. Therefore there comes 
a question whether descendants have become wiser and cleverer 
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from their ancestors who had established, renewed and reorganized 
Yugoslavia following the end of three wars. Weren’t such moves 
their mistake after all? 

This becomes natural to ask oneself  considering the fact that 
some of the ancestors’ dilemmas in former historical circumstances 
of world wars have re-emerged in the contemporary globalizing 
age. There have emerged the dilemmas on the character, quality, 
time order and perspectives of national and state integrations in 
contemporary Europe. The ancestors had the dilemmas before the 
establishment of a joint state when Serbia was integrated into a 
South Slav Yugoslavia and nowadays there is a dilemma regarding 
the integration of post-Yugoslav Serbia into the European Union 
in some vague circumstances before re-integration of Kosovo and 
Metohija into Serbia and the establishment of a wider Serbian 
national and state association. 

In final part of the paper the author summarized his stand-
points regarding understanding and interpretation of Yugoslavia 
as the merit-state which the Serbs gave as the present to the South 
Slavic peoples which had not had their own state before that, and 
also understanding and interpreting Yugoslavia with sporadic 
feeling of guilt due to the Serbs having been prevented to under-
stand, fulfil and preserve Serbian national and state interests in 
Yugoslavias while they existed and after they disintegrated, within 
a whole Serbian territory. 
Keywords: Serbia, Serbian lands, Serbianhood, Serbian idea, 

  Yugoslavia, Yugoslavism, Balkan, state establishment,  
  violent disintegration, post-Yugoslav situation.39

* Овај рад је примљен 2. априла 2019. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
30. априла 2019. године.
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АПОРИЈЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ*40

Сажетак

Рад је посвећен детерминантама распада прве и друге 
Југославије. Циљ анализе је да покаже да распад и ратови који 
су вођени на југолсовенском тлу имају дубље детерминанте, 
да  нису само локална балканска збивања већ да имају и 
глобалне импликације. Аутор сматра да се дисолуција СФРЈ 
може објаснити само применом мултитеоријског дискурса 
(различитих теоријских парадигми и модела): геополитика 
и историјски процеси дугог трајања, светскосистемска 
парадигма, теорије неуспеле модернизације, структуралне 
зависности, неједнаке размене, развоја неразвијености, 
репресиве међународне поделе рада, ограниченог суверенитета, 
национализма као политичке технологије и сл. Детерминанте 
распада Југолсвије он везује за четири њене апорије: 1) 
неуспеле модернизацији, 2) недовршене државе и политичке 
заједнице, 3) етничког, верског и културног плурализма и 4) 
дејства спољашњих сила. Његова теза је да процеси који су 
дезинтегрисали СФРЈ нису били израз сукоба цивилизација на 
Балкану, нити тријумфа либерализма над тоталитаризмом, 
већ конкретних државотворних интереса сукобљених 
страна, унутрашњих и међународних. Сепаратистички 
покрети у СФРЈ искоришћени су, у погодном политичком 

*  Ауторизовани текст излагања на научном скупу: „Југословенска држава од остварења 
`племените идеје` до слома `вештачке творевине`“, који је одржан у Београду 1. децембра 
2018, у организацији Института за политичке студије . Текст је резултат ауторовог рада на 
пројекту под називом „Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем 
Србије“, који се реализује на Правном факултету Универзитета у Београду.
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тренутку, као средство за декомпоновање геополитичког 
простора Балкана у складу са интересима великих сила. Под 
дејством нове реконфигурације светског и европског система 
моћи дошло је до разарања југословенске државе. Уместо 
Југославије конституисан је низ малих, зависних, недовршивих, 
псеудодржавица под доминацијом нових светских поседника 
моћи.
Кључне речи: детерминанте распада Југославије, неуспела 

модернизација, тенденције интеграције и 
дезинтеграције, противречја југословенске 
државе, утицај спољашњих сила.

1. УВОД

Југославија је настала 1. децембра 1918. године 
проглашењем Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. У 
конституисању заједничке државе ова три словенска народа 
одлучујући значај имао је распад Аустроугарске и статус Србије 
као једне од сила победница у Првом светском рату. Немачка 
агресија, окупација и комадање Краљевине Југославије 1941. 
године означили су распад и крај прве Југославије. Из ратне 
пустоши и дотад незапамћеног страдања људи, из рушевина 
Краљевине Југославије никла је друга Југославија – као 
социјалистичка федеративна република. Прва Југославија 
била је, пре свега, резултат пораза аустро-немачке моћи, а 
друга Југославија је обновљена на рушевинама ратног поретка 
Европе, поразом немачке моћи. 

Друга Југославија (1945–1991), брзим успоном и 
свестраним развитком 50-тих и 60-тих година, побудила је 
наду да је најзад пронађена формула заједничког живљења. 
Међутим, њена криза и суноврат у етничко-верски рат 
90-тих година поново су упозорили на крхкост и, у контексту 
светског поретка моћи, неодрживост формуле заједничког 
живота Јужних Словена. СФР Југославаија, која је претходних 
деценија уливала наде у тзв. Трећи пут и „социјализам са 
људским лицем“ – распадала се у ужасу и трагедији грађанског 
рата остављајући за собом пустош, бројне жртве, разорене 
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градове, породице, трагичне људске судбине. Али за њом 
су остала и бројна питања која чекају објективне, теоријски 
утемељњене одговоре. У последњој деценији остварени 
су значајни резултати у истраживању сложених узрочника 
распада Југославије. Појавиле су се бројне студије и књиге 
код нас и у свету које дају одговоре на ова питања и нуде 
теоријско-методолошке претпоставке за научно разумевање 
распада Југославије.1   

У објашњењу распада Југославије најчешће се посеже 
за парадигмама Арнолда Тојнбија, Збигњева Бжежинског, 
Френсиса Фукујаме, Семјуела Хантигтона и њима покушавају 
објаснити сукоби који су разорили југословенску државу.2 
Њихова схватања политичке теорије, историје, цивилизације 
и Балкана битно су одредила не смао теоријски дискурс у коме 
се води дебата о проблему Југославије, већ су битн утицала 
и на перцепцију самог порблема. Нажалсот, њихове утицајне 
доктрине које су одређивале теоријски штимунг често су 
злоупотребљаване и биле су неспојиве са чињеницама и нашом 
реалношћу. 

Насупрот томе, заступам становиште да се дисолуција 
СФРЈ може објаснити само применом мултитеоријског дискурса 
(различитих теоријских парадигми и модела): геополитика 
и историјски процеси дугог трајања, светскосистемска 
парадигма, теорије неуспеле модернизације, структуралне 
зависности, неједнаке размене, развоја неразвијености, 
1  Од бројних књига о распаду Југославије овде ћемо имати у виду нарочито следеће: 
Ласло Секељ, Југославија – структура рапсадања, Рад, Београд, 1990, Радмила Накарада, 
Лидија Баста-Посавец, Слободан Самарџић (уредници), Распад Југосалвије, продужетак 
или крај агоније, ИЕС, Београд, 1991, Зоран Обеновић, Србија и нови поредак, Градина/
ИФДТ, Београд, 1992, Слободанка Ковачевић, Путник Дајић, Хронологија Југословенске 
кризе 1942-1993, ИЕС, Београд, 1994,  Дејан Јовић, Југославија  - држава која је одумрла., 
Успон, криза и пад Четврте Југославије, Прометеј, Б92, Загреб, Београд, 2003, Dejan Đokić, 
Yugoslavism, Histories of a Failed Idea 1918-1992, Hurst & Company, London, 2003,  Светозар 
Стојановић, „Пропаст комунизма и разбијање Југославије“, филип Вишњић, Београд, 1995, 
Јован Брајфорд, Теорија завере, Србија против „новог светског поретка“, Београдски центар 
за људска права, Београд, 2006, Радмила Накарада, Распад Југославије, Проблеми тумачења, 
суочавања и транзиције, Службени гласник, 2008. 
2  Arnold Toynbee, A Study of History, Oxford University Press, 1977, Zbigniev Brzezinski, The 
Grand Chessboard, Basic Books, New York, 1997, Velika šahovska tabla, CID, Podgorica, 2001, 
Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, Free Press, 1992, Sudar kultura, Societas, 
Beograd, 1997, Изградња државе, Филип Вишњић, Београд, 2007, Samuel P. Huntington The 
Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, 1996, Sukob civilizacija, CID, Podgorica, 
1998.
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репресиве међународне поделе рада, ограниченог суверенитета, 
национализма као политичке технологије и сл.3 Моја теза је 
да процеси који су дезинтегрисали СФРЈ нису били израз 
сукоба цивилизација на Балкану, нити тријумфа либерализма 
над тоталитаризмом, већ конкретних државотворних интереса 
сукобљених страна, унутрашњих и међународних. Наиме, 
сепаратистички покрети у СФРЈ искоришћени су, у погодном 
политичком тренутку, као средство за декомпоновање 
геополитичког простора Балкана у складу са интересима 
великих сила. Под дејством нове реконфигурације светског и 
европског система моћи дошло је до разарања југословенске 
државе. Уместо Југославије конституисан је низ малих, 
зависних, псеудодржавица под доминацијом нових светских 
поседника моћи.

2. ДЕТЕРМИНАНТЕ РАСПАДА ЈУГОСЛАВИЈЕ

Прва и друга Југославија су се темељиле на четири 
статичка стуба: 1) модернизацији, 2) изградњи модерне државе 
и политичке заједнице, 3) етничком, верском и културном 
плурализму и 4) подршци спољашњих сила. Творцима прве и 
друге Југославије се чинило да се, упркос политички ровитом 
балканском тлу, на овим упоришним тачкама може подићи 
стабилна и релативно дуготрајна државна творевина. Међутим, 
обесхрабрујуће трагична искуства – слом прве Југославије 
1941. и друге 1991 – јасно су разоткрила пукотине у тој 
„статици“, непомирљива противречја и антагонизме услед 
којих се Југославија као држава у XX веку два пута рушила 
као кула од карата. Стога се поменуте четири тачке ослонца 
Југославије приказују као четири апорије које су у XX веку 
безуспешно решаване помоћу југословенске формуле.

1. –  Два пута неуспела модернизација показала се као 
непремостива препрека у формирању Југославије као модерне 
3  Уп. Ласло Секељ, Југославија – структура распадања, Рад, Београд, 1990, стр. 20., 
Мирослав Печујлић, “У зачараном кругу политике”, у књизи Рађање јавног мњења и 
политичких странака, Институт за политичке студије, Београд, 1992, стр. 41, Миодраг 
Јовичић, Државност федералних јединица, Издавачка задруга „Политика и друштво“, Научна 
књига, Београд, 1992, стр. 97-99, Предраг Голубовић, Држава у покушају, Службени лист, 
Београд 2003, 227 стр. Лазић Младен (приредио), Рачји ход, Србија у трансфомацијском 
процесу, Филип Вишњић, Београд, 2000, Слобдан Антонић, Заробљена земља, Откровење, 
Бреоград, 2002, Чедомир Антић, Истроија и заблуда, Еволта, Београд, 2005. 
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државе. Први покушај био је да се помоћу примитивно 
ауторитарног капитализма досегне до либерално-демократског 
система, а други пут је то покушано помоћу реалног 
социјализма, у коме се модернизација надокнађивала убрзаном 
индустријализацијом. У оба југословенска случаја била је то 
„модернизација без модерности“ (Ралф Дарендорф) у којој 
су суспендована два кључна фактора западне цивилизације 
– политичка партиципација и економска лична иницијатива; 
дакле, и грађанин и предузетник.4

Како и зашто се то збило? Зашто су у другој, слично као 
и у првој Југославији осујећени процеси модернизације, те су 
новим ратним пустошењем њени народи поново враћени на 
почетак индустријализације?

Три су кључна разлога неуспеле модернизације, 
историјске инволуције и цивилизацијског суноврата 
Југославије. Прво, доминација политике над економијом и 
свим сегментима друштва имала је и своје наличје (анулирање 
аутономије привредних субјеката и слободног деловања закона 
тржишта; кадровски монопол и негативна селекција кадрова, 
маргинализовање науке, волунтаризам и ирационалност у 
расподели вишка вредности). Друго, разлагање централизованог 
државног монопола седамдесетих година водило је широкој 
децентрализацији која се, у недостатку кохезивног фактора, 
изродила у дезинтеграцију. Југославија се претворила у брод 
без крме, са осам командних мостова који су крманили ка све 
различитијим и удаљенијим циљевима. И треће, поред ових 
унутрашњих фактора, битан узрок кризе и агоније Југославије 
налази се у владајућем светском поретку који механизмима 
структуралног везивања (технологијом, финансијским и 
индустријским капиталом) и стварног подређивања привреда 
новоиндустријских земаља увлачи те земље у свој разорни круг 
и блокира њихов развој. „Југославија је само због драстичног 
повећања цена новца (каматама), технологије и нафте у 
току 1973-1984. године платила педесет милијарди долара 
више него што би иначе платила (износ раван петогодишњој 
акумулацији“5).
4  В. Ralf Dahrendorf, Betrachtungen uber die Revolution in Europa, Deutsche Verlags-An-
talt GmbH, Stutgard, 1990, Зборник Србија у модернизацијским процесима, Институт за 
новију историју, Београд, 1994, „Модернизацијски процеси у Србији ХХ века“, расправа са 
истоименог научног скупа,  Токови историје, бр. 1-2, Београд, 1994, стр. 9-148.
5  Мирослав Печујлић, „У зачараном кругу политике“, стр. 43.
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2. – Важна детерминанта распада Југославије везана је за  
апорије етничког, верског и културног плурализма. Тло на којем 
је настала Југославија представља живу археологију таложења 
и прожимања бескрајне разноликости вера, нација, језика, 
обичаја, региона и држава. Међутим, испод овог разноликог и 
богатог југословенског тла, дубоко у његовој утроби од почетка 
делују две противречне силе дуготрајне и велике снаге. 

Прву чине силе интеграције. Наиме, заједничко етничко 
порекло и вековна упућеност на заједничку борбу против 
туђинских поробљивача и асимилација формирали су свест 
о егзистенцијалној повезаности јужнословенских народа. Ту 
свест су јасно артикулисала највећа имена хрватске, српске, 
словеначке и црногорске културе и политике6 која су још од 
XIX века у Југославији видела једини пут да јужнословенски 
народи очувају свој идентитет на балканској ветрометини, 
„да се изједначе са великим народима и да постану актери 
историје, уместо да им се историја догађа“. Поред тога, они 
су у верској, етничкој и културној разноликости Југославије 
видели огроман цивилизацијски потенцијал драгоцен за шире 
интеграционе процесе у Европи. То је простор који није само 
бескрај деоба и метежа, „није само ризница реалне прошлости 
Грчке и Византије него, и то пре свега, простор који много 
апсорбује“ (Подвукао – Ј. Т.).7  У том смислу, југословенство је 
замишљено као идеја која спаја и повезује. Она је својеврсно 
успостављање мостова не само између Јужних Словена већ 
и између осталих народа на Балкану, између католичанства, 
православља и ислама, између Истока и Запада.

Другу тектонску силу чине силе дезинтеграције. У бити 
то су силе антијугословенства које одбацују сваки облик 

6  У том смислу најчешће се помињу следећа имена: Јанко Драшковић, Људевит Гај, 
Иван Кукуљевић, Иван Мажуранић, Бранко Радичевић, Петар Прерадовић, Матија Бан, 
Јосип Јурај Штросмајер, Фрањо Рачки, Петар Петровић Његош, Лаза Костић, Светозар 
Милетић, Васа Пелагић, Ђуро Даничић, Јован Јовановић Змај, Иван Цанкар, Антон Ашкерц, 
Тадија Смичиклас, Михаило Пупин, Никола Тесла, Милан Решетар, Јован Скерлић, Антон 
Густав Матош, Стојан Новаковић, Милан Марјановић, Алекса Шантић, Иво Војновић, Иван 
Мештровић, Александар Белић, Јован Цвијић, Слободан Јовановић, Мирослав Крлежа, 
Иво Андрић и др. Опширније о томе видети: Алекса Ђилас, „Крваво перо: савремено 
антијугословенство и његови извори“, у књизи Распад Југославије – продужетак или крај 
агоније, Институт за европске студије, Београд, 1991, стр. 102.
7  Исидора Секулић, „Балкан: белешке једног балканофила“,  Изабрани есеји, приредио 
Ђорђе Ј. Јанић, Академска књига, Нови Сад, 2010, стр 335-339.
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јужнословенске заједнице и против су сваког етничког и 
културног плурализма. Ригидно апсолутизујући верске, етничке 
и културне специфичности појединих јужнословенских 
народа, ове дезинтегративне снаге тежиле су и теже 
сепаратном раздвајању појединих народа и успостављању 
вештачких граница између Јужних Словена. Стога су оне у 
бити етатистичке, јер им је неопходна национална држава 
помоћу које би раздвојиле југословенски економски и културни 
простор и заштитиле властиту нацију од наноса и уплива 
других нација, а на принципу чистоте властите крви и тла. У 
заједничкој држави Југославији, по правилу, се види „тамница 
народа“ у којој се врши асимилација од стране друге нације 
и нужно потире национално и верско биће појединих народа, 
унифицирају се њихове културне особености и сл. Као таква, 
Југославија се означава као вештачка творевина („Версајска 
творевина“) настала вољом великих сила и конституисана 
диктаторским, једностраним актом 1. децембра 1918. године, 
потврђена Видовданским уставом 1921. године.8

Седамдесетогодишња историја Југославије приказује се 
као насилни прекид органског националног развитка, наметнут 
„споља“, а одговорност за њено етаблирање сноси „издајнички“ 
део здравог националног тела. Одатле се изводи закључак да је 
Југославија релевантна тек као предмет беспоштедне критике 
и деструкције свим средствима.

Дакле, као основ критике Југославије, заједничке државе 
јужнословенских народа, служе првенствено вредности које су 
конститутивне за национални идентитет, национално-верску 
традицију и аутохтону културу. Критика Југославије изводи 
се из етничко-верског контекста, тј. аргументација полази од 
посебности и инкомпатибилности националних традиција и 
религија. У том смислу, крај Југославије треба да омогући 
„обнову“ и „препород“ националног бића, враћање његовим 
„изворима“: националној држави, вери, језику, култури, 
патриотизму.

8  У том смислу се, на пример, истиче да је Видовдански устав донет у Народној скупштини 
која је образована противно захтевима Народног већа државе Словенаца, Хрвата и Срба, 
а темељила се на прводецембарском једностраном акту. Устав је изгласан уз одсуство 
представника Хрватске, као и Комунистичке партије Југославије. За Устав је гласало 223, 
против 35, а апстинирало је 158 посланика.
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Историја Југославије је својеврсно двојно књиговодство 
ових дубинских сила дугог трајања – сила интеграције и сила 
дезинтеграције.

2. – У првој Југославији антиномијско сучељавање сила 
интеграције и дезинтеграције испољавало се од њеног почетка 
до краја у сукобу двеју крајности – унитаризма и сепаратизма.

Унитаристичке идеје су играле значајну улогу у стварању 
Југославије. Оне се јављају средином XIX века најпре у 
Хрватској, када је хрватска нација унутар Аустро-Угарске била 
озбиљно угрожена мађаризацијом и германизацијом. Политика 
унитарног јединства Хрвата и Срба у Хрватској имала је за циљ 
да ојача положај оба народа, да омогући њихову самосталност 
и у крајњој линији постигне ослобођење од Аустро-Угарске. На 
другој страни, српски политичари су, такође, прихватали ове 
унитаристичке идеје као оправдање за намеравано стварање 
заједничке (унитарне) државе.

Касније, у XX веку, унитаристичке идеје су попримиле 
екстремно националистичке облике. Реч је о изразито 
хегемонистичким варијантама свесрдног унитаризма, који 
не признаје националну самосталност Хрвата, Муслимана и 
Македонаца, и свехрватског унитаризма, који тежи да Србе 
као нацију и „реметилачки фактор“ елиминише са хрватског 
тла, или их претвори у Хрвате.

Унитаризам као особена идеологија потирања 
националних индивидуалности обележио је настанак и развој 
Краљевине СХС 1918. године. Идејно-историјска основа ове 
идеологије је схватање да су Срби, Хрвати и Словенци „један 
троимени народ“ и да у јединственом народу не може бити 
никаквог државног подвајања. Ова држава је, у име националне 
унификације, захтевала и наметала одрицање од стечених 
националних индивидуалности и настојала да се успостави 
као национална државна организација која би најбоље штитила 
интересе буржоазије сваког народа. То је још више дошло до 
изражаја увођењем монархистичке диктатуре 1929. године 
и доношењем Октроисаног устава 1931, када је унитаризам 
постао службена идеологија Краљевине Југославије.

Централизам је представљао политичко-државну 
конкретизацију унитаризма. Он је обезбеђивао један 
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суверенитет, једно законодавство и једну владу. Истовремено, 
он је представљао брану против сепаратистичких захтева за 
аутономију и федерализам. Главни политички субјекти, на 
челу са Радикалном странком, сматрали су да је федерација 
највећа опасност, јер води цепању јединственог државног тела, 
хаосу и анархији.

Слично унитаризму, и сепаратистичка струја је у 
југословенској прошлости имала различит значај и карактер. 
До Првог светског рата сепаратизам је постојао углавном код 
јужнословенских народа који су били под туђинском влашћу 
и представља вид националне борбе за ослобођење (Хрвата и 
Словенаца у Аустро-Угарској, Срба, Црногораца и Македонаца 
у Турској).

Сепаратизам је као антипод унитаризму постојао 
од почетка и у новоформираној заједничкој држави. Он се 
изражавао у тежњи за стварањем независних националних 
држава као свом крајњем циљу. Окосницу сепаратистичких 
струја чинио је националистички покрет у Хрватској политички 
артикулисан у умереној стратегији Хрватске сељачке странке 
и у екстремном облику у Хрватској странци права (тзв. 
„франковци“), која се залагала за решење хрватског питања 
изван Југославије.

Сепаратистичке струје су се залагале за концепте државног 
уређења који су се кретали од федерације, преко конфедерације 
до разбијања заједничке државе и формирања независних 
националних држава. Концепт федерације заступале су 
умерене сепаратистичке струје у првој фази, док је унитарно-
централистичка струја била доминантна. Конфедеративни 
концепт државе експлиците је заступала Хрватска пучка 
странка, која је у свом „Нацрту државног уређења“ предвидела 
конфедеративно уређење – савез држава. Наиме, заједничка 
држава би се организовала као конфедерација састављена од 
Србије, Хрватске и Словеније, док би се Црна Гора, Босна 
и Херцеговина и Македонија изјасниле којој би се чланици 
савеза прикључиле. Најзад, концепт разбијања Југославије 
заступале су радикално-националистичке политичке снаге 
потпомогнуте екстремистима из иностранства (усташе, ВМРО 
и сл.).
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Између ових антагонистичких струја унитаризма и 
сепаратизма постојала је у првој Југославији и средња, 
аутономистичка струја. Међутим, она је била маргинална 
и недовољно политички укорењена. Заправо, она се свела на 
усамљене гласове угледних личности које су се залагале за 
средње решење. У том смислу, Слободан Јовановић је писао: 
„Између крајности мора се наћи средња линија. Та средња 
линија може бити само самоуправна покрајина, која је много 
самосталнија него округ, а опет зато није онолико самосталном 
колико државица.“ На линији оваквог размишљања били су и 
предлози (на пример, радикалског првака Стојана Протића) о 
децентрализацији државе на девет историјских покрајина са 
покрајинским скупштинама и владама, поред одговарајућих 
централних органа9.

Државно клатно у првој Југославији осцилирало је 
у великим амплитудама од унитаризма ка сепаратизму. У 
првој деценији заједничке државе доминирала је унитарно-
централистичка концепција политичког система. Она је 
кулминирала увођењем диктатуре 1929. године и Уставом од 
1931. године. По том Уставу Југославија је била подељена на 
девет бановина, а бановине на округе, срезове и општине. 
Бановине су подељене према географском, а не националном 
критеријуму и представљале су административно-
територијалне јединице подређене централној власти10. Ова 
подела је била израз тежње за што потпунијом централизацијом 
и стварањем основа за политику интегралног југословенства 
насупрот националистичком сепаратизму.

У другој деценији заједничке државе унитаризам 
и интегрално југословенство долазили су у све оштрији 
сукоб са изразито вишенационалном реалношћу и 
сепаратистичким тенденцијама. Заоштрене економске 
и социјалне противречности неуспеле модернизације 
транспоноване су у међунационалне конфликте, а ових у 
екстремни сепаратизам. Међутим, погоршани међународни 
положај Југославије и могућност њеног увлачења у ратни 
9  Уп. Мирослав Печујлић, нав. дело,   стр. 91.
10  Закон о називу и подели Краљевине на управна подручја. Од 3. октобра 1929. бановине су 
носиле називе главних југословенских река: Дравска, Савска, Врбаска, Приморска, Дринска, 
Зетска, Дунавска, Моравска и Вардарска, а територија града Београда, са Земуном и Панчевом, 
била је издвојена у посебну управну заједницу.
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сукоб приморали су лидере главних хрватских и српских 
странака, и Двора, на споразумевање и трагање за формулом 
заједничке државе. Економска криза и велике социјално-
политичке тензије ишле су наруку сепаратистичким снагама 
које су потискивале унитаристичке силе. У том контексту, 
након неуспеха Стојадиновићеве владе на изборима 1938. 
године, почетком 1939. године образована је влада на челу са 
Драгишом Цветковићем, са задатком да подстиче споразум 
с хрватским вођством. До споразума је дошло августа 
1939. године (тзв. Споразум Цветковић-Мачек). Предмет 
тог споразума нису била економска, социјална и политичка 
питања целине земље, него првенствено решење хрватског 
питања. Формирана је Бановина Хрватска, као аутономна 
јединица у оквиру Југославије, са сопственом унутрашњом 
организацијом и надлежностима у одређеним питањима. Тиме 
је напуштен унитарно-централистички принцип уређења 
државе и утемељен нови федеративни принцип (националних 
јединица). Ова реорганизација унутрашњег уређења државе 
била је парцијална, јер није обухватала ни остале делове 
заједничке државе, нити је уважавала интересе осталих 
народа. Из тих разлога она ће изазвати кулминацију екстремно 
сепаратистичких снага које ће захтевати такво решење и за 
своје народе унутар Југославије.

На тај начин, уместо унутрашње консолидације и 
компромисне формуле заједничке државе, крајем тридесетих 
година у први план су избили екстремни видови национализма 
са сепаратистичким тенденцијама под фашистичким 
покровитељством. Разједана непомирљивим противречјима 
и националним тензијама, са озбиљно уздрманим и напрслим 
државним темељима, Југославија је постала лак плен сила 
Осовине, које су априла 1941. године извршиле напад на њу и 
за само 12 дана, не наилазећи на озбиљан отпор, принудиле је 
на капитулацију. Већ 10. априла 1941. године, уз помоћ Немачке 
и Италије, образована је тзв. Независна Држава Хрватска, која 
је обухватала и Босну и Херцеговину и допирала до Земуна 
и Боке которске; део Далмације и Истре припао је Италији; 
део Војводине Мађарској и Немачкој; Косово је потпало под 
управу сецесионистичког (балистичког) покрета; а већи део 
Македоније припао је Бугарској.
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3. – У другој Југославији настављена је борба дубинских 
сила интеграције и дезинтеграције која ће на површини 
добијати различите манифестације. У прве две деценије те 
су се борбе изражавале у сукобу процеса централизације и 
децентрализације, а потом (од седамдесетих до деведесетих 
година) у сукобу око концепта федерације и конфедерације.

Током Другог светског рата положени су темељи новој 
федеративној држави. Године 1943, на Другом заседању 
АВНОЈ-а, донета је одлука да се Југославија изгради као 
демократска федеративна држава равноправних народа, с 
федеративним јединицама: Србијом, Хрватском, Словенијом, 
Македонијом, Босном и Херцеговином и Црном Гором. 
Међутим, након ослобођења изграђен је административно-
централистички систем у којем су политички и економски 
системи били интегрисани. Кичму система чиниле су 
организације и руководства владајуће Комунистичке партије, 
док су остали политички субјекти имали само трансмисиону 
улогу. Одлуке Партије обавезивале су све – државне органе, 
друштвене организације, предузећа, установе грађана. Као 
доминантан и идеалан тип организације привредног живота 
проглашено је „државно предузеће чије економске функције 
врши централизовани државни орган“11.

Централизам друге Југославије битно се разликовао од 
централизма прве Југославије. Његова специфичност је у јакој 
централистичкој власти монополске партије, у наглашавању 
политичких циљева у инвестиционој политици, у чврстој 
партијској контроли свих друштвено-политичких организација, 
у демократском централизму као операционализованој 
партијској дисциплини, у давању приоритета потребама 
федерације или СКЈ у односу на потребе федералне јединице12. 
Друга битна разлика овог централизма од прве Југославије јесте 
у томе што „центар доминације није чинила српска политичка 
елита, већ наднационална елита моћи – савезни државно-
партијски центар у коме кључну улогу имају личности које 
нису Срби (Тито и Бакарић – Хрвати и Словенац Кардељ). 
Или: од укупно девет председника савезне владе за 45 година  
 
11  Борис Кидрич, говор на V конгресу КПЈ 1948. године.
12  Уп. Ласло Секељ, Југославија – структура распадања, Рад, Београд, 1990, стр. 20.
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само је један био Србин, петорица су били Хрвати, по један 
Словенац, Црногорац и Македонац“13.

Двојство између у основи противречних принципа – 
централизоване организације и федеративних (национално-
републичких) ентитета – решавале су савезне државно-
партијске елите, на челу са харизматским лидером Јосипом 
Брозом. Југославија се, дакле, конституисала као партијска 
држава, са харизматским вођом на челу и вазалима као 
републичко-националним трансмисијама. „Недемократско и 
централистичко устројство власти истовремено је и извор 
великог привида и манипулације националним сентиментима. 
Наиме, под гвозденом руком ‘наднационалног центра’ – 
који све док има моћ без милости уклања кадрове свих 
националности од којих би запретила опасност за његову власт 
– све републике и нације подједнако се осећају повлашћеним 
и запостављеним“14.

Процеси децентрализације почињу педесетих 
година увођењем самоуправљања као основне системско-
интегративне вредности. Међутим, будући да је самоуправљање 
представљало идеолошко-нормативну фасаду у суштини 
етатистичко-партијског тоталитарног друштва с првенствено 
манипулативном функцијом, децентрализација је била 
више формална него стварна15. Стварни извори моћи су 
и даље остали строго централизовани и концентрисани у 
уској државно-партијској елити, маргинална и секундарна 
друштвена моћ је децентрализована и то, по правилу, у облику 
тзв. децентрализованог бирократизма16. Стога је основни сукоб 
о дистрибуцији друштвено-политичке моћи у југословенском 
друштву до краја шездесетих година адекватније означавати 
као сукоб централизма и антицентрализма17.

Проглашење привредне и друштвене реформе 1965. 
године, тзв. заокрет ка тржишној привреди, био је заправо 

13  Мирослав Печујлић, нав. дсело, стр. 54.
14  Исто, стр. 54.
15  О манипулативној функцији самоуправљања у Југославији види Ласло Секељ, Југославија 
– структура распадања, стр. 11-64.
16  О децентрализованом бирократизму види Мирослав Печујлић, Хоризонти револуције, 
Институт за политичке студије, Београд, 1970.
17  Исто.
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политички одговор на економску и социјалну кризу изазвану 
ригидним административним централизмом и партијском 
диктатуром. Наиме, „у време када држава контролише 73% 
бруто дохотка и 2/3 акумулације из политичких разлога – 
немогућност договора република око алокације инвестиција 
– доноси се одлука да невидљива рука тржишта, уместо 
непрестаних свађа руководства, буде регулатор економије... 
Више није функционисала политичка претпоставка 
централистичког планирања инвестиција – а то је бољшевичка 
фикција о безинтересним појединцима. Интерес се појавио, а 
како је реч о једнопартијској диктатури, он се могао легално 
уобличити само као национално-републички партикуларни 
интерес“18.

Поред тих економских, привредна реформа је отворила 
низ социјално-класних, политичких, националних и других 
проблема и тензија. Будући да је простор за решавање тих тензија 
био веома сужен и под строгом контролом државно-партијске 
олигархије, ти проблеми су експлозивно избијали на нешто 
„слободнијем“ простору националног и националистичког19. 
Тај еуфорични талас националног био је толико снажан да је 
од почетка продро у сам политички врх. На Осмом конгресу 
СКЈ (децембра 1964) први пут је наглашена национална 
припадност изабраних чланова руководства Партије, да би 
на следећем, Деветом конгресу (марта 1969) био уведен 
републичко-покрајински паритет у саставу савезног партијског 
руководства. Политичку артикулацију ове националистичке 
тенденције доживеле су нарочито на Десетој седници ЦК СК 
Хрватске (јануара 1970) на којој је критикован унитаризам 
и донета политичка платформа деловања СК Хрватске, која 
ће у основи представљати платформу националистичког 
сепаратистичког маспока 1970-1971. године.

18  Ласло Секељ, нав. дело, стр. 19.
19  То је нарочито видљиво у „Декларацији о називу и положају хрватског језика“ 
објављеној у Загребу 16. марта 1967; у усвајању амандмана I-VI на Савезни Устав, априла 
1967, чиме је отпочело преуређење државе; у раду и одлукама Четрнаесте седнице ЦК СК 
Србије (марта 1967. године) на којој се први пут јавно говорило о албанском национализму 
и сепаратизму (Добрица Ћосић и Јован Марјановић су искључени из ЦК СК Србије); у 
масовним демонстрацијама Албанаца на Косову (новембра 1968); у тзв. Цестној афери у 
Словенији у лето 1969; у националистичком покрету у Хрватској 1970-1971. године.
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Дакле, политичка олигархија Југославије је још средином 
шездесетих година јасно схватила да је национализам 
моћна политичка технологија за прибављање изгубљеног 
легитимитета и учвршћивања власти. Схвативши да се ни 
издалека не може носити са тешким економско-социјалним 
и политичким проблемима које је отворила привредна 
реформа, политичка олигархија је већ тада почела да извлачи 
националну, односно националистичку карту. Та својеврсна 
политичка манипулација и инструментализација националног 
представљаће у наредном периоду (1971-1991) један од кључних 
узрока растакања Југославије. Југословенски комунисти су 
седамдесетих година направили радикалан заокрет у односу на 
своју интернационалистичку идеологију и широко су отворили 
врата национализму. Стварајући у Југославији републичке 
(националне) привреде не на принципу тржишта, већ на 
принципу договорне економије, они су положили основе тзв. 
комунистичком феудализму који је законито водио сепаратизму 
и дезинтеграцији.

На тај начин, дисперзија политичке моћи, без њене стварне 
контроле, и процес децентрализације, без демократизације 
унутар друштва, са политичком детерминантом једне партије и 
њене елите, генерисао је иманентну кризу модернизације и свој 
логички епилог доживео у национализму. „Како се развијала 
криза, тако је наступао национализам, јер национализам у 
Југославији након шездесетих година има не само системско 
порекло него је и производ система. Сам систем и из њега 
произашла олигархијска владавина променили су крајем 
шездесетих своју првобитну легитимациону основу: уместо 
југословенства, то је национализам; уместо егалитаризма, 
национална економија... Децентрализација је требало да 
одигра улогу супститута демократизације, што је, с обзиром 
на вишенационални састав Југославије, значило национални 
плурализам уместо социјалног и политичког плурализма“20.

Тако је национализам од механизма идеолошке 
манипулације прерастао у моћну политичку технологију за 
прибављање новог легитимитета власти, за супституисање 
политичких слобода националним и политичког плурализма 
територијално-националним плурализмом. Ове тенденције 
20  Ласло Секељ, нав. дело, стр. 145.
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су институционализоване и уздигнуте на ниво уставног 
принципа у Уставу из 1974. године који је унео и одређене 
конфедеративне елементе у југословенску федерацију. Устав из 
1974. године је, заправо, увео један хибридни тип, „ни риба ни 
девојка“, федеративног и конфедеративног уређења. У теорији, 
он се узима као пример ретроградног историјског кретања од 
федерације ка конфедерацији. Федералне јединице (републике 
и „покрајине као конститутивни део федерације“) имале су 
низ елемената државности који нису својствени федерацијама: 
њихов правни поредак није строго подређен савезном, фактички 
имају ius nulificationis (право поништавања), њихов договор 
је оквир и детерминанта рада савезних органа и сл. На другој 
страни, савезни органи су само формално органи федерације. 
У бити, они немају сопственог политичког субјективитета, а 
њихов правни субјективитет је „испражњен“, јер су стварни 
субјекти републике и покрајине. Највиши савезни орган, 
Скупштина СФРЈ, конституише се и ради на принципу паритета 
и „консензуса“, а то значи да се одлуке доносе једногласно и да 
свака федерална јединица може ветом блокирати доношење 
одлуке. Дакле, надлежност федерације фактички се своди на 
оно о чему се договоре републике. Овакав уставно утврђен 
статус, права и могућности југословенских република и 
покрајина као федералних јединица, потпуно су одударали 
од познатих модела федерације и нису били својствени 
федералним јединицама у компаративном федерализму21.

Дакле, под фирмом превладавања етатизма и развоја 
интегралног самоуправљања, Устав из 1974. је „демонтирао“ 
савезну државу. Али, уместо тзв. удруженог рада22, на његово 
место су се монтирале републике и покрајине као државе 
суверених нација, што је водило наглом јачању националних 
јединица, тј. владавини привилегованих националних 
олигархија. Идеологија „радног народа“ из Устава 1963. године 

21  Види: – Миодраг Јовичић, Државност федералних јединица, Издавачка задруга 
„Политика и друштво“, Научна књига, Београд, 1992, стр. 97-99.
22  Изрази „удружени рад“, „криза раста“, „плурализам социјалистичких самоуправних 
интереса“ и сл. спадају у језички и логички бесмислене речи и синтагме, које су у то време, 
као у типичне правно-политичке бајалице, успешно обављале идеолошко-манипулативну 
функцију. „Израз ‘удружени рад’ спада у оне ружне, бесмислене речи службеног политичког 
речника који је неосновано истиснуо традиционални израз, који је и Маркс радо употребљавао, 
‘удружени радници’ (асоцијација).“ (Љубомир Тадић, „Националне страсти као замена за 
демократију“, интервју, Књижевне новине, Београд, бр. 709, 1986, стр. 1.
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потиснута је новом идеологијом и идеацијом националног. 
„Пријашњу интегралну идеологију ‘радног народа’, која је сво 
становништво окупљала на платформи борбе против остатака 
свргнуте буржоазије и њених савезника, замењује грађанска 
идеологија хомогенизације становништва на националној 
основи“23. У таквој ситуацији сужене су могућности да се у 
политичком систему артикулишу општи интереси целине24. 
Доминантан је постао, и у политичком систему једино 
пропулзиван, парцијални интерес тзв. друштвено-политичких 
заједница (република, покрајина) и у њима доминантних 
националних олигархија.

Та збивања седамдесетих година могу се означити као 
припрема растакања друге Југославије, јер је зарад одржавања 
система политичких монопола створено затворено и статично 
друштво у којем су широко отворени процеси конфедерације и 
рефеудализације југословенске државе. Та држава ће све више 
постајати принудна и илузорна, јер је свака од југословенских 
република (и покрајина) разрађивала политичку стратегију 
свог живота као самосталне и суверене државе25.

Иза ове уставно-правне форме Југославије врло брзо 
се показала јасно артикулисана: а) политичка стратегија 
релевантних политичких фактора свих југословенских 
народа да се конституишу у самосталне суверене државе; б) 
технологија прибављања новог легитимитета и задржавања 
монопола власти од стране националних елита; в) концепција 
Југославије као транзитне станице коју свака република 
може лако напустити на свом путу ка независности. На 
тим социјално-политичким претпоставкама и дубиозним 
уставно-правним принципима конципирана је југословенска 
федерација на „начин који је онемогућавао њено ефикасно 
функционисање и, пре или касније, водио је у суноврат“26. 
23  Иван Кувачић, „Идеологија средње класе“, Praxis, Загреб, бр. 9 (3-3), 1972, стр. 368.
24  Парадоксално је нарочито да су по Уставу из 1974. Југословени, у смислу националног 
идентитета, постали страно тело у властитој држави. Прво, зато што је у Савезној скупштини 
СФРЈ укинут дом чије су чланове бирали сви Југословени; и друго, југословенско друштво 
није више постојало у политичком смислу. Уп. Ласло Секељ, нав. дело, стр. 150.
25  Вид. – Слободан Самарџић, „Принудна заједница и илузорност њеног уређења“, у 
зборнику Распад Југославије – продужетак или крај агоније, стр. 65-76.
26  Миодраг Јовичић, Државност федералних јединица, оп. цит., стр. 99. У образложењу 
ове тезе Јовичић пише: „Описана квазидржавност југословенских република по Уставу 1974. 
била је основни разлог нефункционисања федерације током протеклих година и основни 
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Латентне снаге дезинтеграције и издвајања из Југославије 
постале су манифестне и у највишем правно-политичком 
акту земље – уставу. Ту чињеницу и „транзитни“ карактер 
Југославије (како су је, у ствари, стално схватале) ове снаге 
ће искористити за рушење Југославије.

3. АПОРИЈЕ НЕДОВРШЕНЕ ДРЖАВЕ

Неуспела модернизација представљала је непремостиву 
препреку у формирању Југославије као модерне (демократске) 
државе и политичке заједнице. Неуспела модернизација је у 
оба случаја тек отворила процесе структурне деконструкције 
аграрног друштва и његовог преласка у постаграрно, 
тако да се прва и друга Југославија јављају као типично 
традиционално, односно неотрадиционално друштво. Овај 
тип друштва спонтано тежи патримонијалној заједници као 
облику социјалне интеграције. Она је типично „политички“, 
„моноцентрични“, „полуазијски“ (Витфогел) тип друштва у 
којем сфера државе није одвојена од сфере грађанског друштва, 
политика од економије27.

1. – Нова држава, Краљевина СХС, створена је 
добровољним, политичким уједињењем краљевина Србије и 
Црне Горе и територија ослобођених од Турске у Балканском 
рату и Аустро-Угарске у Првом светском рату. Она је стварана 
по узору на образац стварања уједињене Италије (1860) и 
Немачке (1871). Рушећи Османско царство и Аустро-Угарску 
српска држава није имала намеру да замени њихово господство 
већ да ослободи своје сународнике и сроднике.28 Иако настала 
узрок њеног распадања. Творци овог Устава – потичући из две републике које су Југославију 
прихватале као нужно зло, једни (Словенија), до отварања могућности да, са свим користима, 
напусте ‘транзитну станицу’ на своме путу у независност, други (Хрватска), као погодан 
заклон од кажњавања због геноцида учињеног у току Другог светског рата – конципирали 
су федерацију на начин који је онемогућавао њено ефикасно функционисање и, пре или 
касније, водио у суноврат. На свету вероватно никада није постојала држава у чије су темеље 
свесно уграђени механизми њеног неумитног разарања. Практично, онемогућивши било 
какву промену савезног устава, његови механизми су ишли на то да зграду југословенске 
уставности – спречавајући сваку поправку на њој – у повољним за њих околностима одједном 
сруше.“ (Исто.)
27  Уп. Зоран Ђинђић, Југославија као недовршена држава, Изабрана дела, књ. 1, Књижевна 
заједница Новог Сада, Нови Сад, 1988, 214 стр., Стјепан Гредељ, „Друштвени покрети без 
друштвених промена“, у Филозофија и друштво III, Институт друштвених наука, Београд, 
1990, стр. 235.
28  „Југословенска држава 1918. године није настала као претеча федералне Европе, нити 
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као добровољна заједница, у нову државу су унети различити 
политички интереси и циљеви, јер је свако у Југославију унео 
сопствене тежње и планове. Србија је настојала да стварањем 
заједничке државе коначно реши српско национално питање за 
оне припаднике српског народа који су живели у дијаспори под 
влашћу Аустро-Угарске, односно да најзад створи услове да сви 
Срби живе у једној држави. Поред тога, део српске политичке 
елите је настојао да у новој држави Србија успостави своју 
доминацију. На другој страни, циљеви Хрватске и Словеније 
били су стратегијски дијаметрално супротни: нова држава је 
требало да буде само „транзитна станица“ на путу независне 
државе. Стога су њихове политичке елите тежиле успостављању 
што лабавијих унутрашњих веза у новој држави; то је тактички 
потез у циљу стварања самосталне националне државе. У новој 
држави Хрватска и Словенија су стварале предуслове за пуни 
национални суверенитет и успостављање самосталних држава 
ова два народа, уз избегавање реперкусија за ратни пораз29.

Овакви дијаметрално супротни стратегијски интереси 
политичких елита трију конститутивних народа артикулисали 
су својеврсну некомплетну, недовршену југословенску државу: 
ни унитарну ни сложену, ни федерацију ни конфедерацију. 
Овакав карактер државе са великом дисперзијом моћи без 
њене стварне контроле, представљаће главну препреку у 
функционисању политичког система Југославије30.

Поред тога, противречја између ауторитарних и 
демократских тенденција судбински ће обележити политички 
систем обе Југославије. У првој Југославији, захваљујући, 
између осталог, либерално-демократској традицији укорењеној 
као заједница равноправних народа. Југословенска држава стварана је по узору на образац 
стварања уједињене Италије (1860) и Немачке (1871), њени народи уједињени су с крајњом 
намером да постану јединствена нација. У Европи великих држава, неизграђених националних 
идентитета, огорченог економског ривалитета и непремостивих царинских препрека, стварање 
једне велике балканске државе било је управо неизбежно. Нарочито је оно било у интересу 
Србије и српског народа, будући да је Краљевина Србија 1914. године била, поред Швајцарске, 
једина европска држава без територијалног излаза на море, док је свега трећина српског 
народа живела у границама своје матичне државе. На другој страни, нити један југословенски 
народ, осим хрватског, није имао државне традиције ни до краја изграђену националну свест. 
У време када је Аустро-Угарска почела да се распада њени Словени били су елементарно 
угрожени. Управо због ових разлога настала је прва југословенска држава.“ (Чедомир Антић, 
„Недовршена држава“, Политика, 19. јул 2006, стр.
29  Исто, стр. 240.
30  Види: Зоран Ђинђић, нав. дело.
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у Србији, прва деценија је обележена полетом демократије и 
тековинама нововековног грађанског друштва (правна држава и 
владавина права, парламентарни плурализам, слободе и права 
грађана, слобода политичког организовања и сл.). Међутим, 
ауторитарна традиција спутавала је поменути демократски 
узлет и развој нестабилних и крхких институција грађанског 
друштва. Штавише, демократска опција је са увођењем 
диктатуре краља Александра Карађорђевића 1929. године 
дефинитивно блокирана и политички систем је попримио 
ауторитарне црте. Нарушена је равнотежа врховних власти 
у држави, јер је монарх умногоме суспендовао парламент, 
отежано је деловање опозиционих партија и парламентарних 
институција. (У раздобљу од 20 година измењено је 39 влада, 
а ниједна народна скупштина није завршила свој пуни мандат 
од четири године.)

2. – Апорије недовршене државе са великом дисперзијом 
моћи без стварне контроле поновиће се и у другој Југославији. 
Након краткотрајног политичког плурализма 1945-1946. 
године31успостављен је политички систем диктатуре 
пролетаријата са монополом једне партије – КПЈ. Теоријски 
концепт и пракса политичког система по Уставу из 1946. 
године био је под доминантним утицајем стаљинистичке 
теорије и праксе. Политички систем је конципиран и фактички 
оствариван као диктатура Комунистичке партије Југославије. 
Наиме, Комунистичка партија (КПЈ, односно СКЈ) је била 
стварни носилац политичке власти коју она остварује преко 
државе и трансмисионих полуга (синдиката, народног фронта, 
организација омладине, жена итд.). Теоријска артикулација 
овог концепта политичког система ослањала се на Стаљинов 
модел диктатуре пролетаријата и на теорију о „народној 
демократији“.

Шездесетих година, иако је напуштен Стаљинов 
егземпларни модел диктатуре пролетаријата, политички систем 
Југославије је остао неконзистентан и амбивалентан. Као 
компромисни израз реалних противречја и односа социјално-
политичких снага покрета и поретка у југословенском друштву, 
формулисан је концепт диктатуре пролетаријата као класно-
31  Види: Војислав Коштуница и Коста Чавошки, Страначки плурализам или монизам: 
Друштвени и политички систем у Југославији 1944-1949, ЦФДТ, Београд, 1983.

стр. 101-129
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политичке суштине самоуправљања. На тај начин, два одвојена, 
умногоме различита, колосека којима су се кретали главни 
трендови у југословенском друштву теоријски су повезана 
идеолошком илузијом о њиховом спајању већ у блиској 
будућности. Али у условима кризе осамдесетих година ова 
амбивалентност политичког система и противречја која из 
ње произлазе заоштрена су, а распрснуте политичке илузије 
довеле су у питање ту „идеолошку оптичку варку“. Јер, што 
смо ближи том „историјском сусрету“, „тачки додира“ друштва 
и државе, покрета и поретка, слободе појединца и политичке 
власти – алиас самоуправљања и диктатуре пролетаријата као 
различитих колосека по којима су се одвијали главни процеси 
политичког система – та тачка је, као линија хоризонта, све 
више измицала.

Из тих разлога је осамдесетих година критички доведена 
у питање ова амбивалентност југословенског политичког 
система базираног на различитим инкомпатибилним 
принципима самоуправљања (демократије) и диктатуре 
пролетаријата. Јер, та два у основи супротна елемента 
политичко-институционалног система имају своје посебне 
организационе принципе и организационе структуре. 
„Организацијски принцип самоуправне демократије јест 
децентрализација, док је организацијски принцип диктатуре 
пролетаријата демократски централизам. Организацијска 
структура социјалистичке демокрације јест систем радничког 
самоуправљања и делегатски систем. Организацијска 
структура диктатуре пролетаријата јест лењинска партија“32. 
Заправо, амбивалентност политичког система СФРЈ огледала 
се у антиномији између демократије – самоуправне 
институционалне фасаде, и диктатуре – политичке олигархије 
као садржинског израза велике дисперзије политичке моћи без 
њене стварне контроле.

Ово критичко преиспитивање амбивалентности и 
антиномија политичког система Југославије резултираће прво 
оспоравањем и одбацивањем диктатуре пролетаријата, а потом 
и дефинитивним крахом интегралног самоуправљања. Тиме су 
поткопани сами темељи политичког система који ће се крајем 
осамдесетих година напросто урушити.
32  Јосип Жупанов, Маргиналије о друштвеној кризи, Глобус, Загреб, 1983, стр. 16.
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Дакле, неуспела модернизација изразила се у политичком 
систему прве и друге Југославије у облику неконзистентне, 
недовршене државе и у антиномији демократија-диктатура. 
Покушаји да се процеси модернизације убрзају средствима 
државне присиле и централизације имали су као последицу 
у оба случаја: а) стварање јаке ауторитарне (местимично и 
тоталитарне) државе; б) апсолутну доминацију политике 
схваћене као аутократска власт олигархијских група над свим 
сферама човековог живота; в) владавину мањине (партијске, 
војне, националне) уместо демократије; г) грубо кршење 
слобода и права човека; д) непостојање правне државе и 
владавине права. Прва и друга Југославија су се распале 
зато што нису успеле да се трансформишу у демократску 
заједницу народа. Југославија је била, како је то тачно уочио 
Зоран Ђинђић, недовршена држава. Цена њеног опстанка 
била је успостављање ауторитарних влада и рушење крхких, 
неразвијених  демократских установа.

4. АПОРИЈЕ СПОЉАШЊИХ СИЛА

Да би се осветлила анатомија дисолуције Југославије и 
да би се разумеле главне детерминанте њене дезинтеграције, 
неопходно је оптику анализе усмерити и на међународни план 
и југословенску агонију сместити и тумачити у глобалном 
геостратешком контексту као рефлекс глобалних престројавања 
унутар успостављања новог поретка светске моћи. Уосталом, 
спољашње окружење и детерминанте међународних сила 
имале су у целокупној историји југословенског простора 
одсудан, а често и пресудан утицај. Ти „међународни чиниоци“ 
и „страни интереси“ пратили су и умногоме детерминисали 
смер борбе југословенских народа (посебно Србије и Црне 
Горе) за национално ослобођење и конституисање независне 
државе. „Велике силе су југословенске земље спајале или 
раздвајале и комадале, препродавале или их бацале у вртлоге 
међусобних ратовања.“33.

Веома поједностављено, може се рећи да је тај 
интервенционизам спољашњих сила деловао противречно: 
а) као одлучна препрека стварању југословенске државе 

33  Мирослав Печујлић, “У зачараном кругу политике”, стр. 62.
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(Аустро-Угарска, Немачка, Италија, Ватикан, Турска); б) 
као срачуната подршка стварању Југославије као својеврсне 
европске „тампон-зоне“, коју су пружиле западноевропске 
земље, Русија и Америка, било као противтеже германско-
италијанском експанзионизму, било као чиниоца равнотеже 
према Русији.

Судбина Југославије, њен настанак, (не)стабилност и 
распад у оба случаја зависио је од променљиве равнотеже 
и утицаја тог спољашњег интервенционизма. Југославија 
се, заправо, у оба своја историјска облика јављала као 
резултанта различитог дејства спољашњих сила. Стога није 
нимало случајно што је прва Југославија настала, пре свега, 
као резултат пораза аустро-немачке империјалне моћи, и 
што је друга Југославија обновљена на поразу немачке војне 
моћи. Исто тако, није случајно што се Југославија распадала 
успостављањем глобалног поретка моћи – Хитлеровог Neue 
europäische Ordnung четрдесетих година и тзв. новог светског 
поретка деведесетих година XX века. Изгледа да у Југославији 
постоји нешто што је сметња глобалном поретку моћи.

Из тих разлога спољашњи фактор се не сме превидети у 
објашњењу драматичних збивања на југословенском простору. 
Јер, он није само детерминанта; он и конституционално твори 
претпоставке како настајања тако и распада Југославије. 

У објашњењу драматичних збивања на југословенском 
простору не сме се превидети утицај спољашњих сила. 
Јер, спољашњи фактор није само детерминанта, он и 
конституционално твори прет поставке како настајања 
тако и распада Југославије. У новим односима зависности 
и доминације (центар – полупериферија – периферија, 
метропола – сателит), који су успостављени у свету након 
рецесије седамдесетих година, Југославија је морала да 
прихвати судбину зависне периферије, тзв. структуралног 
везивања и стварног подређивања у оквирима „новог свет-
ског поретка”. Она није искористила шансу која је постојала 
у односима снага крајем осамдесетих година – да се укључи у 
пирамиду новог поретка по моделу „помоћ развоју” (на начин 
како су укљу чене Грчка, Шпанија и Португал). Уместо тога, 
Југославија се у сплету унутрашњих и међународних околности 
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почетком деведесетих година суновратила у грађански рат с 
далекосежним трагичним последицама. 

Утицај међународних чинилаца и великих сила на 
југословенску кризу деведесетих година није био ни једнозначан 
ни једносмеран. На једном полу груписали су се током 1989–
1990. године германски и делимично итало-ватикански и 
балкански чи ниоци (Албанија, Турска, Бугарска) који су те жи-
ли дестабилизацији и рушењу Југославије. На другом полу у 
то време се нашао круг моћних међународних чинилаца који 
су тежили територијалном и државном очу вању Југославије 
(руски, западноевропски и амерички чинилац). Међутим, зао-
штра вање југословенске кризе и распламсавање рата 1991. 
године у Словенији и Хрватској и 1992. године у БиХ, у којем 
су унутрашњи фактори деструкције југословенске др жаве 
однели превагу, добило је кобну резонанцу у међународним 
чиниоцима, чије се тежиште померило ка супротном полу 
– разбијању и распарчавању Југославије. На тај начин је 
међународни фактор био дубоко инволвиран у збивања у 
Југославији, да би касније, при хваћен од свих страна у сукобу, 
израстао у кључног, али не и непристрасног актера у решавању 
југословенске кризе. Тај фактор је учествовао у смиривању 
сукоба у Југославији (слањем посматрача, мировних трупа, 
организовањем преговора зараћених страна и сл.). Али, он 
је неретко, слéдећи своје парцијалне интересе, (не)свесно 
доприносио распиривању сукоба и одлагању мирних решења.

Дакле, у почетку југословенске кризе 90-их година 
унутрашњи узроци су имали улогу нужног, а спољашњи 
чиниоци улогу довољног услова за распад Југославије. 
Међутим, током ратних сукоба крајем 90-тих година све 
више се показује да су унутрашњи чиниоци били повод а да 
су спољашњи фактори били главни разлог разарања.34

Један од резултата оваквог деловања унутрашњих 
и међунродних детерминатни распада Југославије јесте 
концентрација  српског народа у Србији и у много мањем 
броју уз њене границе – у Босни и Црној Гори. Тиме је 

34  Опшрније о томе писао сам у раду: „Реконфигурација светског и европског система 
моћи и распад Југославије“,  у: Перспективе имплементације европских стандарда у правни 
систем Србије, приредио Стеван Лилић, Правни факултет Унидверзитета у Београду, Београд, 
2013, стр. 42-59.
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завршено пет столећа дуго раздобље народне расутости Срба 
широм Балкана. У контексту нове реконфигурације светског 
и европског система моћи јасно је да, осим потребе да читаво 
Балканско полуострво буде укључено у Европску унију, на 
просторима бивше Југославије више нема стварне потребе за 
стварањем великих и сложених држава.

5. ЗАКЉУЧАК: ОД ЈУГОСЛАВИЈЕ 
КАО НЕДОВРШЕНЕ ДРЖАВЕ ДО 

ПОСТЈУГОСЛОВЕНСКИХ 
НЕДОВРШИВИХ ДРЖАВА

У анализи детерминанти распада прве и друге 
Југославије настојао сам да укажем да распад и ратови који 
су вођени на југолсовенском тлу имају дубље узорке, да  нису 
само локална балканска збивања већ да имају и глобалне 
импликације. Стога се дисолуција СФРЈ може објаснити само 
применом мултитеоријског дискурса (различитих теоријских 
парадигми и модела). На трусном балканском тлу на којем су 
натајале прва и друга Југославија, прожимају се и сударају 
светови Истока и Запада, Европе и Азије, те је југословенска 
држава нужно морала да буде плуралистичка мултикултурна 
заједница. Одређених интегративних сила је без сумње било, 
али се показало да су дезинтеграционе силе, које су дубоко у 
темељима те заједнице, односиле превагу приликом одређених 
односа снага, унутрашњих и спољашњих.

У целини посматрано, процеси који су довели до распада 
СФРЈ још нису завршени и да се даље врши државно-политичка 
прекомпозиција јужнословенског простора у складу са новим 
геополитичким оквирима. У том контексту, научницима и 
истраживачима предстоји напор да: 1) У процесима који су 
проузроковали распад југословенске државе, уоче тенденције 
од општег значаја за правно-политичку науку (механизми и 
методи „постхеројског рата“, ерозија међународног права, 
стратегија тоталне изолације државе и читавог народа 
из међународне заједнице, преузумпција ограниченог 
суверенитета и легитимизација ограничене војне интервенције 
и сл.). 2) У том контексту истраже како носицоци светског и 
европског система моћи  уместо стварања великих  и сложених 
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држава на Балкану, теже да читаво Балканско полуострво 
укључе у Европску унију. 3) Осветле српско питање које је на 
драматичан начин отворено дезинтеграцијом југословенске 
државе. Оно је поново отворено као кључни елеменат познатог 
Источног питања које, у оптици нове геополитике, опет добија 
на значају. Како се, на основу изложеног, могу утврдити 
одређене историјске константе, које проузрокују сталну 
лабилност државно-правних творевина на јужно-словенској 
територији. 4) На тај начин на тлу бивше Југославије створено 
је трусно политичко тло које великим силама пружа могућност 
да и у будућности у складу са својим интересима спајају или 
комадају и раздвајају постјугословенске државице а њихове 
народе манипулишу и бацају у вртлог међусобних сукоба.

Реконфигурација светскотг система моћи која се 
успотавља крајем ХХ века довела је у питање три конститутивна 
елемента државе (територија, становништво, сувереност) – у 
земљама у транзицији и земљама периферије и полуферије у  
Новом светском поретку. То је имало за последицу структурална 
зависност и стварна подређеност земаља Периферије од 
Центра. Структурална зависност се огледа у зависности од 
индуструијког и финансијксог капитала и технологије Центра, 
и у томе да се у интернационализованом производном продцесу 
привреде појединих земаља довеоде у позицију „делимичног 
рацника“. Док је у класичном колонијализму било присутно 
формално супсумирање привреде колоније, сада је на делу у 
условима квазинезависности и ограничене суверености земље 
Периферији – стварно супсумирање њене привреде Центру. 
Од зависности која је спољашња, одржавана путем политичке 
принуде, она се преображава у унутрашњу, органску зависност. 
У таквој ситуацији периферна земља остаје и даље подређена 
метрополском капиталу Центра, при чему је спречена да ствара 
сопствени аутономни механизам развоја и осуђена на спиралу 
дужничког ропиства и неразвијености.

Дакле, четири апорије Југославије које смо анлаозирали 
имале су за последицу да су и прва  Југославија (Краљевина 
Југославија) и друга Социјалистичка Југославија биле 
недовршене државе, да су доживеле трагични ратни епилог. 
Постјугословенске државе настале на развалинама друге 
Југославије, у условима глобализације и транзиције егзистирају 
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распете на истим противречјума, сада  као недовршиве 
државе, које ће таворити на споредном колосеку историје, 
као периферне земље  са омчом неолиберлног ропства око 
врата, у којој су на делу ауторитарни поредак са партијским 
Левијатаном и отуђеном влашћу компрадорских елита. 
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Jovica Trkulja

THE APORIA OF THE YUGOSLAV STATE

Resume
The paper is dedicated to the determinants of the disintegra-

tion of the first and the second Yugoslavia. The aim of the analysis 
is to show that the disintegration and wars in the Yugoslavian soil 
have deeper determinants, which are not only local Balkan events, 
but also have global implications. The author believes that the 
dissolution of the SFRY (Socialist Federal Republic of  Yugoslavia) 
can only be explained by applying multiethnic discourse (different 
theoretical paradigms and models): geopolitics and historical 
processes of long duration, the world system paradigm, theories of 
failed modernization, structural dependency, unequal exchanges, 
development of underdevelopment, repression of the international 
division of labor, limited sovereignty , nationalism as political 
technology and the like. The determinants of the breakup of Yugo-
slavia are linked to four of its aphorisms: 1) failure to modernize, 
2) incomplete states and political communities, 3) ethnic, religious 
and cultural pluralism, and 4) the effects of external forces. His 
thesis is that the processes that disintegrated the SFRY were not 
an expression of the conflicts of civilizations in the Balkans, nor 
the triumph of liberalism over totalitarianism, but of concrete 
state-building interests of the conflicting parties, both internal 
and international. Separatist movements in the SFRY were used 
at a convenient political moment as a means of decomposing the 
geopolitical space of the Balkans in accordance with the interests 
of the great powers. Under the influence of the new reconfiguration 
of the world and European system of power, the Yugoslavia state 
was destroyed. Instead of Yugoslavia, a number of small, depen-
dent, incompatible, pseudo-state entities were constituted under 
the dominance of new world power holders.
Keywords: determinants of the disintegration of Yugoslavia, the 

failure of modernization, the tendency of integration 
and disintegration, the contradictory Yugoslavia state, 
the influence of external forces.35

*  Овај рад је примљен 12. априла 2019. године, а прихваћен за штампу на састанку 
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„ЈУГОСЛАВИЈА У МАЛОМ“ – ОД 
КОМПРОМИСНЕ РЕПУБЛИКЕ ДО 

„НЕМОГУЋЕ ДРЖАВЕ“

Сажетак

Југословенска држава, иако је мењала етничке, 
територијалне и политичке оквире, ни у једном облику није 
могла да опстане због недостатка укутрашње кохезије. 
Из истих разлога због којих није функционисала тзв. велика 
Југославија, неодржива је и тзв. мала Југославија – БиХ. У 
раду се посредством анализе политичког живота и позиције 
БиХ у заједничкој југословенској држави, наводи да и актуелни 
политички процеси зависе од односа у српско-хрватско-
муслиманском „троуглу“. Будући да су у данашњој БиХ њихови 
интереси оштро супротстављани, аутор закључује да се ради 
о наметнутој, вештачкој, „немогућој држави“. Расплет ће 
показати да ли ће се формирати нека нова, „пета“ Југославија 
са становништвом које говори једним, српским језиком са 
три имена, или ће доћи до усклађивања државних граница са 
етно-територијалном реалношћу.
Кључне речи: неодржива држава, територијална подела, 

етничке границе, Босна и Херцеговина, 
Југославија

У прошлом систему смо само „прву“ Југославију звали 
вјештачком творевином, а онда се испоставило да је вјештачка 
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била и та „друга“, па најзад и она „трећа“, са Црном Гором. На 
све то имали смо и четврту или „Југославију у минијатури“, 
како се прије распада велике Југославије тепало Босни и 
Херцеговини, али се и она распала у грађанском рату на 
национално-вјерској основи. У Дејтону је поново скрпљена 
од Републике Српске, Херцег Босне и Бошњачке Босне у још 
једну и још артифицијелнију творевину. Ова мини или већ 
„пета“ Југославија и данас (по)стоји, све док је инострани 
протекторат придржава да се не сруши. Можда, као посљедња 
варијанта Југославије.

1. ЗВЈЕЗДАНИ ТРЕНУЦИ

У причи о Југославијама ствари се поједностављују и 
иде се у крајности. Објективнији увид отежава и то што се 
код генерација које су живјеле у социјалистичкој Југославији 
мијешају и распад државе, и ратови у Словенији, Хрватској 
и Босни и Херцеговини, и бомбардовања Србије и Српске, и 
промјена система односно транзиција , и романтична сјећања 
на младост. Много тога се догађало истовремено и у кратком 
периоду,па људи не могу да разлуче шта је шта. Неки, рецимо, 
везују Југославију и социјализам, па су југоносталгични и 
несвјесни да, у ствари, жале  за социјализмом.  Неки наводни 
југоносталгичари заправо везују вријеме њеног постојања са 
најљепшим годинама свога личног  живота. Најзад има и оних 
који су поклоници Титовог култа личности, који га бркају и са 
социјализмом и са Југославијом.1

Чак и научне оцјене прошлости подсјећају на Баладирове 
„пролазне моде и трајнија увјерења“.2 Клатно се њише од 
екстремно негативних до екстремно позитивних и натраг. Од 
југословенских народа послије распада једино Бошњаци имају 
релативно континуирано позитиван однос према Јосипу Брозу. 
Истина, имена свих улица су преименовали у имена јунака 
из историје османске окупације или паравојника из минулог 
грађанског рата. Али, главна улица у Сарајеву и даље се зове 
Титова, затим и даље славе ЗАВНОБиХ као Дан Републике 
1  Занимљиво је да су Словенци,  који су први изашли из СФРЈ, већ годинама сваког 25. 
маја најбројнији посјетиоци Титовог маузолеја на Дедињу. Биолошки то више не могу да 
буду партизани ветерани, него друга и трећа генерација.
2  Жорж Баладир,  према Никола Кољевић, Отаџбинске теме, Итака, Београд 1995, стр. 119
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БиХ. Код Срба је опет сасвим супротно. А и за једно и за друго 
није тешко наћи објашњење.

У сваком случају, двије деценије између 1960. и 1980. 
биле су златне године СФРЈ. Југословени су имали високу стопу 
привредног раста у континенталним релацијама, добијали 
су државне станове, плаћали јефтине комуналије, имали 
бесплатно школовање и здравствено осигурање, једномјесечни 
плаћени годишњи одмор, стопу писмености од преко  90%,  
потрошачке кредите, радници су куповали аутомобиле, правили 
викендице, путовали по свијету. Социјалистичка Југославија 
била је цијењена као веома успјешна прича. Несврстани покрет, 
самоуправљање и делегатски систем нису били предмет 
спрдње као данас, него као узоран спој социјалних елемената 
државног социјализма и либералних елемената капитализма.  
Државна својина, плус мало тржишта и мало демократије и 
ванблоковска политика током Хладног рата једно вријеме су 
веома добро функционисали.  Посебно у односу на оно што 
нас је касније снашло.

Тзв. југословенски експеримент хвалили су најумнији 
љевичари тога времена. Нигдје друго у свијету као на 
Корчуланској љетњој школи и око часописа Праксис није се 
у то вријеме могла окупити таква међународна интелектуална 
класа какву су представљали Ернст Блох, Ерих Фром, Лисијен 
Голдман, Анри Лефевр, Јирген Хабермас, Карел Косик, Зигмунт 
Бауман, Агњеш Хелер, Дејвид Рисман, Лешек Колаковски...  
Блох је Корчулу поредио са античком Атином. То, истина, 
није дуго трајало, али је остало дио историје СФРЈ. Ријеч 
је о најбољим деценијама „друге“ Југославије, а тако нешто 
послије распада није остварила ни једна република као држава, 
укључујући и Словенију. 

2. БЛАГОВРЕМЕНА УПОЗОРЕЊА

Али, било је и негативних дијагноза још када је СФРЈ 
пуцала од здравља. Послије званичне  посјете Београду, Де 
Голов министар културе и познати писац Андре Малро, дао је 
у Паризу интервју  Данилу Кишу за НИН. Рекао је лаконски: 
„Ви у Југославији имате националну политику која се игра са 
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државом.“ Њемачки министар спољних послова Шредер, који 
је нешто раније такође посјетио Београд, на приватној вечери 
код Кардеља, са којим се лично познавао из Интернационале, 
упозорио је домаћина на крхке националне односе. Кардељ 
му је спремно одговорио да има неких проблема, али је додао: 
„Ако нас неко нападне извана, бићемо јединствени!“. „Не 
знам само шта ћете ако вас нико не нападне!“, духовито, али 
и видовито је закључио Нијемац.

Угледни амерички антрополог, односно антрполошкиња, 
Рут Бенедикт изразила је сумњу да држава са толико различитих 
култура као Југославија може дугорочније да опстане. Водећи 
савремени теоретичар демократије Роберт Дал сматрао да 
постоје мултиетничка друштва која морају да жртвују или 
државу или демократију. Држава завршава у диктатури, а 
демократија може да преживи само у њеним дијеловима.3

Алина Мундјиу Пипиди, пак, вели да би „аутентични 
мултикултуралисти могли да буду само они који током 
кратког људског вијека дуже живе и активно партиципирају у 
различитим културама, а таквих је мало у свијету.4

3. ДВИЈЕ КОНЦЕПЦИЈЕ ЈУГОСЛОВЕНСТВА

Када су кола кренула низбрдо?! Неки кажу да је преломан 
био устав из 1974. године, други да је кључни био Брионски 
пленум, трећи да је окретање од југословенства у повоју ка 
формирању нових нација било тај међаш. Лично мислим да је 
рани  симптом била промјена редосљеда савезног и републичких 
конгреса. Најприје је почињало са савезним конгресом, а 
затим су републички само разрађивали одлуке врха, а онда 
су најприје засједали републички, па је савезни  постао тек 
компромисна синтеза. СФРЈ је била партијска држава и зато 
у партији треба тражити заметке дубљих промјена. А можда 
је најдубљи коријен треба тражити у притајеном сукобу двије 
концепције југословенства:  оне аустро-марксистичке, која 
се залагала за национално и класно ослобођење Словеније, 
Хрватске и БиХ  у оквиру Хабсбуршке империје, и оног 
3  Роберт Дал, Полиархија, Филип Вишњић, Београд,  1997, стр. 132.
4  Алина Мундјиу Пипиди, Национализам после комунизма, Београдски фонд за политичку 
изизетност, Београд,  2004, стр.18.
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просрпског југословенства, који су развијали Младобосанци 
са Владимиром Гаћиновићем, Мустафом Голубићем, Ивом 
Андрићем и Гаврилом Принципом.

Али, поставља се питање  да ли је послије Јасеновца и 
НДХ „друга“  Југославија са Хрватима па и Муслиманима 
уопште била могућа? Наравно – није. Но, усташке главешине 
су се ватиканским пацовским каналима домогле Аргентине, 
неки су, додуше, заглавили у Блајбургу или прошли Крижни 
пут, ситније рибе су издржале затворске казне, а јаме у Лици 
и Херцеговини су забетониране, број жртава у Јасеновцу 
је релативизован. Тито лично је до краја избјегавао да оде 
на мјесто злочина. Заједничка држава била је могућа само 
гурањем под тепих ужасне истине, вјештачким симетријама, 
цензуром на прошлост, осионим свођењем на заједнички 
именитељ.

Тако је могло док је владала тзв. диктатура пролетаријата, 
али не и када је дошла демократија. „Демократија се“, 
како пише Мајкл Волцер, „показала као велики растварач 
национално сложених држава. Када су добили прилику 
да слободно бирају, сви су се опредијелили да са етнички, 
вјерски, културно себи најсличнијим праве државу и њоме 
сами управљу“5. Када су једног словеначког интелектуалца 
упитали шта им је донијела сецесија, одоворио је лаконски: 
„Ништа, сем да за своје проблеме више не можемо да кривимо 
Београд, него сами себе!“

Ако се спољни фактор узме као креатор вјештачких југо-
творевина, може се рећи да су обје Југославије настале вољом 
великих сила, како версајска тако и јалтска. Оне су трајале 
безмало 80 година, односно све док су биле на снази одлуке 
конференције великих сила на измаку два свјетска рата. А када 
се међународни контекст измијенио, сви југословенски народи 
су преко ноћи откривали да је свака Југославија за све била 
превара, разочарање, тамница народа, вјештачка и по сваког 
штетна творевина. У оба случаја први су то открили Хрвати, 
иако су били и зачетници идеје југословенства, да би на крају 
то закључили и Срби, који су створили обје Југославије и у 
заједнички пројекат унијели своју српску државу.

5  Мајкл Волцер, Американизам, ЦИД, Подгорица, 2001, стр. 46.
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Испада да су сви били на штети, па се поставља питање 
ко је профитирао стварањем те двије злосрећне државе. Нису 
ваљда само краљ Александар и ген-сек Тито, мада су обје 
Југославије послије њих пале у агонију? Без сумње то су били 
Црногорци, Македонци и Бошњаци, који су добили или нације 
или федералне републике, или обоје. Нису бадава Глигоров и 
Изетбеговић били  аутори компромисног предлога асиметричне 
Југославије у којој би БЈРМ и БиХ остале у чвршћој вези са 
Србијом и Црном Гором. Словенцима  и Хрватима су обје 
Југославије послужиле да пређу са поражене на побједничку 
странуи као прелазну фазу до националне државе.

4. СВИ СРБИ У ЈЕДНОЈ ДРЖАВИ

Али и Србима је „прва“ Југославија била потребна да би 
се окупили у једној држави. Како пише Батаковић, „Српске 
сеобе су овај народ у доба турске окупације растуриле преко 
балканских врлети разнеле су мисао српског јединства, српске 
заједнице, осећања припадности једном народу. Све то као 
цемент везује једну целину, целину која је била распрчана, 
али која је везана духовном везом припадности том једном, 
јединственом српском народу, пре него што се јавио модерни 
национализам. Тај инстинктивни осећај припадности, 
осећај заједнице једне народне целине изникао је из нашег 
патријархалног села“.6

„Сви Срби у једној држави“ је формула која ће се, 
симптоматично, поновити као званична политика Србије и 
приликом распада „друге“ Југославије. „Мало рјешење“ је 
тај интерес задовољавало у знатно мањој мјери. Било је у 
међувремену и тзв. србијанске политике, по којој су Срби ван 
Србије баласт за матицу, увлаче је у невоље и ратове, а онда 
долазе са завежљајима као избјеглице. Из тога је произашла 
изрека: „Јеб’ло вас весло које вас је превезло!“ Послије 
загребачке „Декларације о хрватском језику“ и београдског 
одговора „Предлогом за размишљање“, српски либерали на 
власти говорили су да Срби преко Дрине своје проблеме треба 
да рјешавају у Загребу и Сарајеву, а не у Београду. Србија је, 
међутим, приликом ратног распада помагала прекодринске 
6  Душан Т. Батаковић, Златна нит постојања, Catena mundi, Београд, 2018, стр. 13.
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Србе у отпору и избјеглиштву и преко својих снага. У 
Републици Српској Крајини то није дало очекивани резултат, 
али је пресудно утицало на настанак и опстанак  Република 
Српске.

Али, Срби се и даље међусобно оптужују за 
југосносталгију и лијече се од југословенства, поред осталог 
и комеморативним  скуповима поводом годишњице  „Дана 
уједињења“. Критика „великог рјешења“ углавном се изводи 
компаративно са „малим рјешењем“. Колико је то неостварено 
„мало рјешење“ било заиста званично понуђено на релевантном 
нивоу, а колико је било став само неколицине земаља, односно 
колико је Србија била у прилици да бира, око тога се угледни 
српски историчари не слажу. Но, није ли понуда да Србија са 
Црном Гором на челу са српском династијом постане пијемонт 
територијално и популационо знатно веће државе била 
објективно понуда која се не одбија?  Да није било глобалних 
потреса, попут Другог свјетског рата и пада Берлинског зида, 
Југославија би се, упркос свим унутрашњим тензијама, можда 
и одржала, али то је већ подручје алтернативне историје. Шта 
би било  да је било?!

5. НЕСПОСОБНИ ИЛИ БАХАТИ

Право  питање  је зашто за „велико рјешење“ из два 
покушаја која су, с прекидом, трајала 80 година, Срби нису 
пронашли формулу да га одрже. Ни као монархију ни као 
републику, никао шестојануарску или диктатуру пролетаријата, 
ни као више или мање демократизовану, ни као централизовану 
ни децентрализовану, фередаралну и конфедералну , ни као 
унитарну, ни као вишенационалну, ни као „један, троимени 
народ“, ни конструишући нове нације и покрајине. Како то 
да најбројнија нација која је у рукама имала све адуте, и 
моралне, и политичке, и војне, није умјела да сачува своје 
државно дјело? Да ли је обесправљивала и малтретирала  
друге југословенске народе, или је, напротив, била сувише 
широкогруда и попустљива? Срби мисле ово друго, остали 
оно прво. Најзад, да ли Србија напросто није имала способне 
политичаре, дорасле сложеном југословенском пројекту?
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Показали су се неспособни да побједнички капитал 
преточе у социјалну и економску предност или то из 
принципијелних разлога нису хтјели. Упркос начелу 
равномјерног развоја, западни дио земље био је тај који је 
сачувао предност у економској развијености из времена 
Аустроугарске. Према тези Дејана Јовића, СФРЈ након устава 
из 1974. године, није више била Титова  Југославија, него 
Кардељева Југославија. Оног истог друга Бевца који је пред 
Ћосићем говорио да се „није борио за Југославију него за 
социјализам“ и да је „Југославија за Словенце само транзитна 
категорија“. С друге стране, скупшитини која је усвојила Устав 
из 1974. године предсједавао је друг Плави (Мијалко Тодоровић) 
кога је већина сабоораца и сународника у врху земље сматрала 
најспособнијим Србином. Највећа република, најбројнији 
народ, са Београдом као пријестоницом, са доминацијом у 
партији, армији, полицији, дипломатији, култури – па ипак 
губитник?

6. МАКИЈАВЕЛИЈЕВЕ ЛИСИЦЕ

Можда се код Никола Макијавелија може наћи објашњење 
тог привидног парадокса. Као и касније класични елитисти 
Парето и Моска, и Макијавели  пише о лавовима и овцама, али 
он додаје и категорију лисица. Снажни и храбри лавови су ти 
који освајају власт силом, стварају државе и бескомпромисно их 
силом бране. Али насљеђују их лисице, које се генерацијском 
смјеном укључују у власт и одржавају је рутинским 
маневрисањем, ситним уступцима и компромисима, све док 
неки нови млади лавови отвореноне насрну на власт, а онда 
немају храбрости, енергије, воље да узврате још јаче, урпкос 
ресурсима којима располажу.7 Другим ријечима, када је ратне 
ветеране „друге“ Југославије у структурама власти замијенио 
подмладак, који је стасавао по студентским и омладинским 
организацијама, кабинетима и нижим комитетима, систем 
више није имао ко да брани. Напротив, предали су власт без 
борбе, као што насљедници јефтино  продају кућу коју нису 
градили. То се поновило у свим посткомунистичким земљама.8

7  Николо Макијавели, Владалац, Ушће, Београд 2004.
8  Анализа Ђованија Сарторија (Демократија – шта је то, ЦИД, Подгорица, 2001, стр. 296) 
показује да није било економских, политичких социјалних или других објективних разлога 
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Други фактор је бахатост комунистичке власти у Србији. 
Они који су се вратили на власт послије Марка Никезића 
и Латинке Перовић, баш као и они који су им претходили,  
потцјењивали су и занемаривали српско питање изван Србије. 
Живјели су у Београду који је током историје „друге“ Југославије 
заиста израстао у метрополу, југословенску и балканску. На 
сједницама савезних форума надмено су дочекивали другове 
из БиХ, Македоније, Црне Горе и др. као мање важне рођаке 
из провинције. Често се постављало парадигматично питање: 
„Шта има ново тамо код вас ...?“ Политички најдуговјечнији 
Србин у комунистичкој власти СФРЈ Петар Стамболић  казује 
Вјенцеславу Глишићу да је примјетио да се тамо у Сарајеву 
повампирио „бошњаклук“. Роћко то потврђује, Мајо негира 
... Чуо је да је Рато9 у томе главни. Чуди се томе и помало 
подсмијева као да се то догађа негдје на другом крају свијета 
и Србију се не тиче. Није онда чудо што је народ у Србији до 
распада СФРЈ већином мислио да у БиХ не живе Срби него 
Босанци и Херцеговци. 

7. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Ваља нагласити да за Србе ван Србије Југославија није 
била исто што и за Србе у Србији. „Србијанци“, употријебићу 
тај назив као terminus tehnicus, стигматизују „прву“ Југославију 
са становишта „малог рјешења“ или „велике Србије“, које 
би сигурно било боље иако би ван граница оставило више 
сународника. Ипак, тог рјешења, напросто, није било и ствар 
је накнадне памети, јадиковања  над пропуштеном шансом. За 
Србе ван Србије, међутим, Југославија је била реалан модус 
и да буду са „матицом“ и да остану код куће. Ријеч матица, 
истина, увијек треба стављати под наводнике јер су Срби у 
БиХ домицилни старосједилачки народ а не дијаспора. Али, 
у свакој невољи, каквих је у Босни увијек било на претек, 
Србија је призивана као „мајка Србија“, у њу се склањало, од 
ње је стизала помоћ, она је давала осјећај националне снаге, 
сигурности и самопоуздања.
да се  Совјетски Савез, заједно са сателитским државама, распадне. И закључује: „СССР се 
оклизнуо на кору од банане“.
9  Родољуб Чолаковић – Роћко, Цвијетин Мијатовић –Мајо и Рато Дугоњић били су водећи 
комунистички кадрови  из БиХ у СФРЈ у готово цијелом поратном периоду.
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Истовремено, Срби у БиХ су се легитимно осјећали 
творцима „друге“ Југославије.  За њу су се највише борили 
и највише страдали. У брдима БиХ је највећи дио рата било 
командно мјесто партизанског Врховног штаба. Ту су се 
одиграле готово све непријатељске офанзиве. Остала два народа 
су све вријеме махом попуњавала домобранске и усташке 
формације и локалну управу НДХ. Борби против фашистичког 
окупатора и квислинга масовно су се  придружили тек послије 
пада Италије, када је исход рата био извјестан. Срби у БиХ 
су били и најбројнији, доминирали су у компартији, војсци, 
полицији, дипломатији, а завичајну републику доживљавали као 
проширену Србију. „Сијали су у Босни, а временску прогнозу 
гледали на београдској ТВ“, читали Политику, Новости и НИН, 
навијали за Звезду или Партизан.Тако је било чак и када су их 
из Београдаупућивали да своје проблеме рјешавају у Сарајеву, 
када их у Србији нису разликовали од тамошњих Муслимана и 
Хрвата, када је Милошевић административне међурепубличке 
границе на Дрини признао као међудржавне...

8. СДС И СРСЈ ЗА БИХ БИЛИ СУ ЗА ЈУГОСЛАВИЈУ

Срби у БиХ су и 1990-их, након сецесије Словеније и 
Хрватске, жељели да остану у тзв. скраћеној Југославији. 
„Колика-толика Југославија“ била је прва опција СДС-а, 
односно српског националног покрета. Срби у БиХ су у 
децембру 1991. године одржали и референдум, односно 
плебисцит и изјаснили се „да ли желе да остану у Југославији 
са Србијом, Црном Гором и републикама и народима који 
то желе“. Управо на тако формулисано питање одговорили 
су са изузетно високом излазношћу и још већим процентом 
заокружених „ЗА“. Дакле, о том рјешењу српски народ у БиХ 
имао је прилику да се непосредно демократски изјасни, док о 
Дејтонском споразуму никада није.

А да је у јесен 1995. године добио шансу да се изјасни 
о Дејтонском споразуму, највјероватније би га убједљивом 
већином одбио. Сјетимо се да су у први мах „Дејтоном“ били 
разочарани и српско руководство и народ. Српска је остала 
без Сарајева, другог највећег српског града послије Београда,  
без излаза на море, са танком везом Крајине и Семберије у 
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спорном Брчком, односи са матицом сведени  су на „специјалне 
и паралелне везе“. Почеле су приче да је „Милошевић током 
преговора Кољевића, Крајишника и Буху држао по страни 
и уз чашу вискија Алији предао Сарајево“. Тек касније су 
Срби открили да Дејтон даје међународно признање и отвара 
могућност да се у БиХ направи безмало национална  држава, 
те постали највећи поборници овог споразума, који је био тек 
друга српска опција, или резервно рјешење.

Али и тзв. босански реформисти, односно Савез 
реформских снага Југославије за БиХ, био је, након распада 
СКЈ по републикама, једина релевантна југословенска странка 
у БиХ. Муслимани и Хрвати су акроним СРСЈ читали су као  
„Странка резервних Срба“. Анте Марковић се залагао за 
опстанак Југославије барем као заједничког тржишта од 20 
милиона потрошача, које је већ само по себи представљало 
велики економски, али и међународнополитички потенцијал. 
Дао је сагласност цивилне политичке власти генералу 
Кадијевићу да војно интервенише у Словенији. Дао је и један 
од свега два гласа у Предсједништву СФРЈ да ЈНА, умјесто 
повлачења, пуним војним капацитетом заштити спољне границе 
Југославије у Словенији.10 Бивши реформиста Милорад Додик 
у више наврата истичеда је Српска и данас загледана у Србију, 
да прекодрински Срби сањају уједињење са матицом, да ће то 
и остварити, ако не ова, оно сљедећа генерација.

9. ДИСКОНТИНУИТЕТ ОД ПОЛА МИЛЕНИЈУМА

Треба подсјетити да код  Срба и Хрвата у БиХ не постоји 
колективна меморија о континуитету са средњовјековном 
хришћанском Босном, а муслимански вјерски идентитет опет 
настаје османском исламизацијом на њеним рушевинама. 
Потом настаје дисконтинуитет од пет стољећа, који траје и 
до дан данас, јер дејтонска БиХ није суверена држава него 
међународни протекторат.

У Краљевини Југославији БиХ није ни постојала сем 
као топоним који су касније пресјецале границе бановина. 
10  Анте Марковић је посљедњи од савезних функционера из Хрватске отишао из Београда 
и то не у Загреб, него у иностранство, а касније је Месићу одбио премијерску функцију у 
Хрватској.
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Творци потоње социјалистичке Југославије двоумили су се да 
ли треба да буде само трећа покрајина у оквиру Србије или 
шеста федерална јединица. Прошла је друга варијанта, али не 
зато што је комунистичко вођство имало у виду континуитет 
са средњовјековним босанским краљевством него из сасвим 
прагматичних разлога.  На дијелове БиХ са хрватском већином 
претендовала је Хрватска.

Као „Југославија у минијатури“, БиХ није могла да 
постоји без југославенског окружења у „природној величини“. 
Ако је Србима и Хрватима била тијесна велика Југославија, 
како им је онда тек могла бити комотна њена минијатура, 
још у друштву са Бошњацима са претензијама на цијелу 
БиХ. „Мини Југославија“ је међународно призната, али се и 
данас непрестано изнутра тресе и клима јер нема унутрашње 
признање. У њој живе три најбројнија југословенска народа 
који су чинили безмало 3/4 југословенске популације СФРЈ. 
БиХ има у концентрисаној и компримисаној форми све 
проблеме СФРЈ у фази распадања и зато представља споља 
темпирану експлозивну направу.

Свјестан тога, Алија Изетбеговић је послије сецесије 
Словеније ишао код Геншера11 да упозори да ће „признање 
Хрватске изазвати рат у БиХ“, затим је говорио да ће „прихватити 
свако рјешење које договоре Срби и Хрвати“. А онда је послије 
већ потписаног Лисабонског споразума у Сарајево допутовао 
Ворен Цимерман и отворио му нове перспективе „у складу са 
америчким вриједностима“, испоставиће се суицидне по БиХ 
и муслимански народ.

„САД неће етничку подјелу у којој би и Муслимани имали 
свој дио, него цјеловиту и јединствену мултиетничку грађанску 
државу у којој ће они бити хегемона већина“. А та перспектива 
донијела им је војни пораз, највеће жртве у грађанском рату, 
рехабилитацију (европског) Лисабонског споразума под 
(америчким) именом Дејтонски, свега пет кантона, само 25% 
територије, територијалну хомогенизацију сва три народа ... И, 
на концу, фактичку подјелу наводно недјељиве БиХ на три кон/ 
 
11  Министар спољних послова Њемачке Ханс Дитрих Геншер био је персонално главни 
покровитељ сецесије Словеније и Хрватске, и у Мастрихту је прихватање евра као заједничке 
монете ЕУ условио признањем ове двије нове државе.
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федералне јединице: признату Републику Српску, непризнату 
„Херцег Босну“ и нежељену „Бошњачку Босну“.12

Таква БиХ коју Бошњаци аутоиронично називају фри-шоп 
држава има полупропусне границе према Србији и Хрватској, 
преко којих Срби и Хрвати остварују интензивније и присније 
везе са матицама него са својим босанским комшилуком. 
Бошњаци, опет, борећи се против тих природних друштвених 
националих веза, а за уставноправну и административну 
интеграцију, централизацију и унитаризацију БиХ, само 
подстичу тај процес унутрашњег удаљавања, а спољног 
зближавања. Резултат и јесте фри-шоп зона, која својим 
порозним границама преко РС и ХБ више повезује сусједне 
државе Србију и Хрватску са БиХ него што сама по себи 
представља интегрисану државну цјелину. Тај троугао био је 
троножац на који је била ослоњена  „друга“ Југославија.

10. „ПЕТА ЈУГОСЛАВИЈА“ ИЛИ ПРИЗНАЊЕ 
ТЕРИТОРИЈАЛНО-ЕТНИЧКИХ ГРАНИЦА

Није ли решење, можда, нека потенцијално „пета“ 
Југославија од близу 15 милиона становника који говоре 
истим троименим српским језиком, а без, бар се данас тако 
чини, компромитованог југословенског имена у деминутиву? 
Или томе ипак мора да претходи обнова Вестфалског система 
националних држава, што на Балкану значи  усклађивања 
државних граница са територијално етничким које су, показало 
се свугдје у свијету, и најстабилније? Униполарни свијет се 
већ пред нашим очима трансформише у триполарни на путу 
ка мултиполарном.

Расплет ситуације у БиХ показаће да ли ћемо имати 
ту „пету“ Југославију или велику Србију, велику Хрватску 
и малу Босну. Тек по томе моћи ћемо да судимо о судбини 
југословенског пројекта. Од 1990. године не престаје процес 
смиривања тла на еx југословенском простору. Вријеме ради 
за Србе са опадањем моћи једине суперсиле, са повратком 
12  Присталице унитарне БиХ су уочи рата су упозоравали да је „унутрашња подјела 
немогућа јер њена територијално-етничка структура има мустру тигровог крзна, да ће линије  
разгрничења пролазити кроз спаваће собе“ и сл. Грађански рат и тространа етничка чишћења 
су, истина на најгори могући начин, рјешила тај проблем. Посљедњи попис је показао да у 
ФБиХ  више готово и нема Срба, као што је у РС остало мало несрпског становништва.
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Русије и доласком Кине, са гасоводима и путом свиле. Али, 
на дјелу је контраофанзива САД са Британијом  под фирмом 
НАТО-а и Њемачке и Француске под фирмом Војске ЕУ и то 
управо у простору Србије и Српске, са ослонцем на исламски 
елемент у Албанији, АП Косову и Метохији, у Црној Гори, 
Македонији и БиХ.

Историја се убрзава и ускоро ћемо знати бар неке 
прелиминарне резултате. Поред вјеште дипломатије, нама остаје 
да развијамо „меку моћ“ идентитета, културе, књижевности, 
језика, православља, словенства, који су нас одржали и у гора 
времена. Френсис Фукујама, који се прославио теоријом о 
крају историје као глобалном тријумфу неолиберализма, данас 
објашњава да се његова прогноза није остварила због отпора 
идентитета који траже поштовање, достојанство, признање  
другога.13
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Nenad Kecmanovic

„MINI-YUGOSLAVIA“ – FROM A REPUBLIC OF 
COMPROMISE TO „THE IMPOSSIBLE STATE“

Resume

Since its creation in 1918, the Yugoslav state has been desta-
bilised by its internal contradictions. Because of this “structural 
error” it did not withstand the test of history. Although it has 
changed its ethnic, territorial and political frameworks, it could 
not survive in any form. The lack of internal cohesion, due to 
which the so-called Great Yugoslavia failed, was also the reason 
for the unsustainability of the “Mini - Yugoslavia” - Bosnia and 
Herzegovina. An analysis of its political life and position in the 
Yugoslav state indicates that then political processes depended on 
the relations in the Serbian-Croatian-Muslim “triangle”, same as 
they do today. Since their interests remain sharply opposite both 
in the religious-civil war and in the “post-Dayton” Bosnia and 
Herzegovina, it is obviously an imposed, artificial, “impossible 
state”. It does not stand on internal consensus, but only thanks to 
the interests of the West. Only time will tell whether a new “fifth” 
Yugoslavia will be formed, with 15 million inhabitants who speak 
a single, Serbian language with three names, or will there be an 
alignment of state borders with ethno-territorial reality.

Keywords: a non-viable state, territorial division, ethnic 
borders, Bosnia and Herzegovina, Yugoslavia.14

*  Овај рад је примљен 7. априла 2019. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
30. априла 2019. године.
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СРПСКА ПОЛИТИЧКА ЕМИГРАЦИЈА И 
ТИТОВА ЈУГОСЛАВИЈА

Сажетак

Рад се бави ставовима српске политичке емиграције која 
је, после Другог светског рата, посветила нарочиту пажњу 
антисрпским основама Титове Југославије. Тоталитарни 
режим, који се одрекао било какве демократије, на једној, 
и србофобна политика југословенског комунизма на другој 
страни, сведочили су Србима емигрантима да је пред њиховим 
народом у будућности трагична судбина, што се, углавном, 
и показало као тачно.

Кључне речи: Југославија, Тито, српска емиграција, 
комунистички режим, српска истина.

УМЕСТО УВОДА

Постојала су три таласа наше емиграције на Запад, 
углавном у САД: пре Првог светског рата, после Другог светског 
рата (они који нису прихватили Брозов режим у Југославији) и 
за време СФР Југославије, коју је чинила углавном економска 
емиграција.1 Велики део избеглица после Другог светског 
рата био је антикомунистички настројен, јер је углавном реч о 
припадницима поражене Југословенске војске – или оне коју 
је Вермахт заробио и спровео у логоре после Априлског рата 
1 Видети: Радован Калабић, Српска емиграција, Треће, допуњено издање, Ауторско издање, 
Београд, 2001. Кринка Видаковић-Петров: Срби у Америци и њихова периодика, Књига прва, 
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2007.
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1941, или оне у отаџбини, под командом ђенерала Драгољуба 
Михаиловића. Они су сматрали да је њихов останак у расејању 
једно од средстава борбе против комунизма који је поробио 
отаџбину, и нису желели да се врате под Титово окриље. 
Наравно, било им је тешко, али су се надали. Њихово душевно 
стање најбоље описује епископ жички Николај Велимировић, 
и сам емигрант, у једном писму из САД: „Наша емиграција 
постаје све пакоснија на целом овом континенту, и у Монархији 
и у Републици, ваљда због исувише утанчаних нерава од 
дугог погледања блаженог home going. У том погледу овде 
је заиста теже и ружније него у Енглеској: Људи се наједу, 
напију, навозају, па онда се сете својих и од муке се посвађају 
тобож око политике и – заплачу. Тако се завршавају чувени 
пикници, о којима читате у Србобрану. Но мени се допадају 
твоје философске речи: „Благо народу који још има силе да 
плаче“. То ме подсећа на речи Божје: „Блажени плачујши“. 
Тешко нама Србима, ако после онога што је било и што јесте не 
плачемо. Но хвала Богу што плачемо, што је јемство утехе која 
неће изостати. И ја сам јуче на Преображење душом плакао 
са визијом мога Лелића и задужбине мога оца Драгомира у 
коју се слeже на хиљаде правоверних из ваљевског и ужичког 
округа на молитву, причест и народни сабор. Свакако је и 
отац Јустин служио а монахиње из Ћелија певале... певале и 
са свима осталим плакале, плакале...“2

Било је, свакако, плакања. Али, нада и борба за слободу 
нису нестале. 

ДУЧИЋ НА МЕТИ КОМУНИСТА

Трагови поделе између националне емиграције на једној 
и комунистичких превратника на другој страни, која ће трајати 
све до распада СФР Југославије, могли су се јасно уочити 
још у Другом светском рату, када је Јован Дучић, песник и 
дипломата, стигао у САД да сведочи о страдању Срба у НДХ, 
што су се нашли на удару своје дојучерашње браће Хрвата. 
У новинама српске емиграције, „Американски Србобран“, 
нарочито после објављивања текста „Покољ Срба у Независној 

2 Непозната писма Светог Николаја Српског, приредио Жељко З. Јелић, Хришћанска 
мисао, Завод за унапређење образовања и васпитања, Београд, 2009, стр. 60.
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Хрватској“, насталог на основу извештаја архијереја СПЦ 
(чланак је на насловници изашао 4. новембра 1941. године), 
Дучић је, озбиљно и одговорно, писао о апсурдима Краљевине 
Југославије, која је, наносећи огромну штету Србима што се у 
њој никад нису до краја интегрисали, у исти мах Хрвате држала 
силом у свом оквиру, што их је, психолошки и политички, 
припремало да 1941. године стану на страну Хитлера и 
Павелића и крену у крвави обрачун са српским народом. Своје 
разочарење у „југославизам“ Дучић је исказао „Песмом“, 
насталом баш у САД: „Мој добри роде, сви лагали, / И твој 
су видик сав помрачили; / За својом срећом само трагали, / И 
свуда крали, и све тлачили. // И место млека, крв су сисали, / У 
страдањима твојим дугима, / Твоје су светло име брисали, / Да 
не знаш ко си међу другима. // С убицама су цркве стварали, 
/ И с издајником горде тврђаве; / У заклетви те свакој варали, 
/ На води дигли мосте рђаве! // На згаришту ти држе говоре, 
/ На губилишту подло пирују, / На буњиштима саде ловоре... 
/ И мртве уче сад да мирују. // Мој добри роде, сви су рђави, / 
Вапај твој не чују што тугује! / Издајник и сад још у твђави, / С 
убицом жртва сада другује. // Ломан је, роде, мост на провали, 
/ Свуд су у причест отров ставили... / С лупежом све су новце 
ковали, / Са кривоклетником завет правили“.

У свом америчком, мисионарском изгнанству, Дучић је, 
ударио не само на „најхрабрији народ на свету“, Хрвате (храбре 
не зато што се ничег не боје, него зато што се ничег не стиде), 
него и на издајнике и глупаке у српској елити, који су свој народ 
и довели до Јасеновца и Јадовна пошто су све време мантрали 
о Југославији као јединој мери и провери српског националног 
живота. Јер, уједињења са Хрватима и Словенцима не би ни 
било без великих србијанских утописта који су понављали 
„Брат је мио које вере био“, и певали химне троименом СХС 
народу, који „једва чека“ слободу из пијемонтског Београда. 

Обрачунавајући се са „југославизмом“, Дучић је истицао 
да је, када смо изишли из ратова 1912–1918, Краљевина Србија 
имала највећи углед међу народима: три победничка рата, 
херојство српске војске, сјај српске династије, финансијску 
стабилност, одличне везе са савезницима, културним и богатим, 
а благонаклоним нашем народу. Међутим, уместо готовине, 
почели смо да живимо на вересију. Створена је нестабилна 
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држава са римокатоличким народима бивше Аустроугарске, 
с којима нисмо имали ни заједничку културу, ни традицију, ни 
законодавство. Хрвати, каже Дучић, никад нису желели Србе 
као браћу, Београд као престоницу, а српског краља као свог 
суверена. За трагичну одлуку о стварању Југославије били 
су, по Дучићу, криви пре свега представници самоуверене 
србијанске елите, који нису знали с ким имају посла, нити 
су познавали „хрватску малу историју“ и „хрватску чудну 
и компликовану психу“... А онда је, у СХС утопији, од Срба 
предуго скривана хрватска мржња према заједничкој држави, 
и њихова спремност за обрачун са „шизматичком“ већином 
у крајевима преко Дрине и Саве. Српска политичка елита је 
издала народ који јој је веровао, сматрао је Дучић и о томе 
писао у „Американском Србобрану“. Од његових предсмртних 
текстова настала је књига „Верујем у Бога и Српство“.3

На Дучића и „Американски Србобран“ насрнула је 
левичарско-комунистичка „Слободна реч“, под непосредним 
надзором Коминтерне, у којој је пашквиле против српског 
песника писао распоп Никола Дреновац. Борећи се за „братство 
и јединство“, будућу чаробну формулу Титове Југославије, 
Срби комунисти у САД су писали: „Већина вести које овамо 
стижу о покољу Срба од стране читавог хрватског народа су 
обичне лажи, измишљене да се заваде Срби и Хрвати. Павелић 
и његова руља убија и најбоље синове хрватског народа – 
Крлежу, Херцега и хиљаде других. Живот др Мачека је у 
опасности. Али не заборавимо да ми Срби имамо Недића. Не 
заборавимо да је господар и Недића и Павелића нико други 
до Хитлер“.4

По Кринки Видаковић-Петров, овај став је био заснован на 
пропагандистичким кривотворењима, од којих су најзначајнија 
два фалсификата. Она истиче: „Први је усиљено наметање 
паралелизма између Павелића и Недића, ситуације у Хрватској 
– где су немачки нацисти дочекани са цвећем – и оне у Србији 
– подељеној у више окупационих зона, где је у немачкој 
окупационој зони успостављена сурова политика кажњавања 

3  Dučić Jovan, Verujem u Boga i u Srpstvo, https://www.zapadnisrbi.com/images/PDF/Jovan_
Ducic_Verujem_u_Boga_srpstvo.pdf, приступљено 25.4.2019. 
4 Кринка Видаковић-Петров: Од Балкана до Тихог океана/ Култура и књижевност српских 
исељиника у САД, Књига друга, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2014, стр. 184.
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цивилног становништва (100 за сваког убијеног и 50 за сваког 
рањеног немачког војника), где су стрељања почела одмах, а 
већ у октобру извршена масовна стрељања цивила у Краљеву 
и Крагујевцу. Други је умањење покоља Срба и увећање 
страдања комуниста у НДХ (Крлежа, који је живео у Загребу 
до краја рата, проглашен је једном од првих жртава). Ако су 
Срби у „Слободној речи“ проглашавали усташке покоље за 
измишљотине и лажи, није се могло очекивати да ће их Хрвати 
у америчкој дијаспори демантовати, па ни хрватски чланови 
владе у избеглиштву који су долазили у Америку у то време“.5

Јован Дучић се, међутим, није колебао у изношењу 
истине о страдњу Срба у НДХ. Није се ни освртао на писање 
„Слободне речи“. Његов интелектуални и морални ангажман 
за време Другог светског рата надахнуће многе у дијаспори да 
наставе пропућеном, свакако Дучићевом, стазом у сведочењу 
истине о српском становишту у доба Титославије, комунистичке 
утопије на власти. 

ВЛАДИКА НИКОЛАЈ О БОРБИ ЗА СРПСКУ ИСТИНУ

Карактеристичан је став духовно најзначајнијег 
српског избеглице, већ поменутог епископа жичког Николаја 
Велимировића, који је, 2003. године, у Српској Цркви 
канонизован као Свети Николај Охридски и Жички. Он је, 
после ослобађања из немачког ропства, кратко време провео 
у Европи, да би затим прешао у САД, где се и упокојио 1956. 
године. Настојећи да помогне свом народу под комунизмом, он 
је водио обимну преписку са разним утицајним личностима у 
земљама Запада. Међу првима, обратио се Винстону Черчилу, 
с молбом да помогне Драгољубу Михаиловићу на неправедном 
суду комуниста. 

Николајево писмо Черчилу писано je 27. марта 
1946. године (на онај исти датум када су Срби, верујући 
својим британским савезницима, 1941. године срушили 
Тројни пакт, што су патријарх Гаврило и владика Николај 
свесрдно подржали). Писмо је написано у одбрану ђенерала 
Михаиловића, ухваћеног од стране комуниста и унапред 
осуђеног на смрт. 
5 Исто, стр. 185.
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Михаиловић је, као и Николај Велимировић (овај други 
мање, јер дубље историјске свести – које, како је говорио Жарко 
Видовић, нема без свести о злу) такође веровао – до краја, и 
упркос чињеницама – британским „савезницима“ надајући се 
да ће они „схватити“ ко је Тито (они су то, наравно, знали, али 
их није било брига; уосталом, Черчил је цинично приметио да 
он нема намеру да после рата живи у Југославији, па га и не 
занима да ли је Тито Стаљинов комуниста или није.) 

Када су њега, носиоца духа буне и 27. марта, Титови 
послушници ухватили, Владика Николај је, уздајући се у 
Бога и реч правде, покушао да увери Черчила како ђенералу 
треба помоћи. Он је то чинио и раније у својим контактима с 
представницима англиканске заједнице, пре свега са бискупом 
Џорџом Белом, који му је био искрен пријатељ.6 Ево шта је, 
између осталог, писао Черчилу: „А сада пошто Вас познајем 
као Хришћанина, усуђујем се да Вам пишем још једном и да 
Вас молим за правог Хришћанина. То је Генерал Михаиловић, 
који је после пет година борбе против сила зла ухваћен и 
унапред осуђен на смрт (према премијеру Шубашићу). Када 
су чули ту вест осам милиона Срба, у земљи и иностранству, 
дрхте због ужаса и неправде на овом свету. Ја сам сигуран 
да ти милиони Хришћана не могу да помисле о стању овог 
великог Генерала а да у исто време не мисле на Вас. Јер, као 
британски премијер, Ви сте били одлучујући фактор у његовој 
судбини за време рата.“7

Николај моли Черчила да не заборави како је Михаиловић 
у ратном вихору морао да се бори и против спољњег и против 
унутарњег непријатеља – с једне стране су били немачки 
окупатор и његови савезници и сателити, а с друге стране 
комунистички превратници. За то време, Енглеска је прешла 
на страну комуниста и одбацила краља Петра и његову 
војску. Али, истиче Николај, чак ни тада Михаиловић није 
престао да се бори за савезничку ствар: „Па чак и у том 
другом периоду, када су Савезници нападали његове трупе 
из ваздуха, како ми је речено, и убијали његове војнике, он је 

6  Мјуриел Хепел, Џорџ Бел и Николај Велимировић – прича о једном пријатељству, 
Светигора, Цетиње 2003, стр. 107.
7  Непозната писма Светог Николаја Српског, приредио Жељко З. Јелић, Хришћанска 
мисао, Завод за унапређење образовања и васпитања, Београд, 2009, стр. 10.
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издао наређење да ниједан метак не сме да се испали против 
Енглеза, Американаца и Руса. Строго консекветан он се није 
окренуо против Савезника чак и кад су се Савезници оштро 
окренули против њега. Он је остао, у речима и на делу, веран 
демократском карактеру достојанства човека и слободи свих 
Божјих народа, што сге Ви више пута истакли као основне 
принципе енглеског народа. Ето, Генерал Михаиловић ће сада 
наћи своју трагедију, врло скоро, уколико Ви не предузмете 
мере да му обезбедите јавни и правичан суд правде на коме 
би се појавили енглески и амерички адвокати и војници као 
сведоци, они који су били са њим за време рата, или као 
његови гости – спашени од Немаца – или као борци који су се 
борили раме уз раме са његовом герилом протав заједничког 
непријатеља. Чак и ако Ваши напори не успеју, треба да се зна 
да сте урадили све што сте могли у овом случају. Српски народ 
то треба да зна. Кад то кажем, мислим и на пријатељство наша 
два народа у будућности.“8

Наравно, Черчил није ни прстом мрднуо да помогне 
утамниченом и унапред на смрт осуђеном ђенералу. Био је 
„немоћан“. И било га је баш брига за пријатељство са Србима.

Из Николајевог писма се, међутим, јасно може видети 
шта је био основни став српске политичке емиграције – 
ђенерал Михаиловић је, својом личношћу и националном 
борбом, изражавао слободарство Срба и њихову демократску 
традицију; остао је веран Савезницима чак и кад су му они 
окренули леђа; водећи тешки рат против окупатора и оних који 
су, револуцијом, рушили демократски поредак, он је назначио 
којим путем треба ићи ако се хоће тријумф српског идеала без 
кога је Југославија као заједница немогућа. 

Што се Броза тиче, и ту је Велимировићев став био 
сасвим јасан: Џорџ Бел је писао да му је епископ жички рекао, 
приликом сусрета непосредно по Николајевом ослобођењу 
из немачког ропства, да је „Тито (за кога се Черчил у говору 
1944. хвалисао да је његово откриће) ’сатанистички човек’, 
као и Лењин.“9

8  Непозната писма Светог Николаја Српског, приредио Жељко З. Јелић, Хришћанска 
мисао, Завод за унапређење образовања и васпитања, Београд, 2009, стр. 12–13.
9  Мјуриел Хепел, Џорџ Бел и Николај Велимировић – прича о једном пријатељству, 
Светигора, Цетиње 2003, стр. 107.
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Непристајање на Тита као на борбеног безбожника и 
његов режим страховладе било је константа Николајевог односа 
према властима у послератној Југославији. Такав његов поглед 
усвајала је и огромна већина српских политичких емиграната. 

Николај је, у исти мах, знао да ће се Титова Југославија 
распасти, и да ће се тада поново поставити питање судбине 
Срба. У тексту „Опомена Србима родољубима“, писаном 
пред само упокојење 1956, он каже: „Према извештајима из 
Југославије, Српски народ може се поново наћи пред страшном 
трагедијом. Сви говоре: нека падне Тито, па ћемо онда лако! 
А нико нема плана шта ће бити после пада комуниста. Хрвати 
имају план, инспирисан од папе и подржаван од Италије. Код 
њих нема странака; они не знају за демократију. Они знају 
и хоће једно: окупирати Босну и Срем и – Србе о врбе, или 
поклати или истерати из тих земаља. У моменту пада комунизма 
(ако Русија не интервенише) Хрватима ће се одмах доставити 
оружје и сви ће бити наоружани, док ће Срби бити голоруки 
као и при првом покољу. И усташе и оружје – све чека готово 
на граници Југославије, у Шпанији и у Аргентини. За 24 сата 
сва ће Хрватска бити под оружјем и сви гаулајтери на свом 
месту. Папа ће опет благословити покољ Срба и ућуткати њему 
наклоњене Англосаксонце. А шта Срби партијаши мисле? Они 
мисле да, као и 1918. г. прво расписати изборе па нека народ 
(јадни, тужни, голоруки српски народ) искаже своју жељу и 
вољу! И ништа више. У тој једној мисли садржан је план свих 
српских демократских и полудемократских и левичарских и 
полулевичарских партија, па чак и националних, четничких 
и патриотских. Каква фантазија и какво лудило! Питање је, 
дакле, не како оборити Тита него шта ће бити после Титовог 
пада. Ко ће српски народ наоружавати да се брани од вечног 
и много страшнијег непријатеља. И каква ће се власт одмах 
установити у српским земљама.“10

Ово предвиђање се испунило делимично – Срби, у 
тренутку распада Југославије, нису били ненаоружани и 
нису доживели покољ као 1941. Ипак, цео Запад је, на челу  
 
10  Свети Николај Охридски и Жички, Речник вечнога живота: Владика Николај нас води 
путем спасења – поуке азбучним редоследом/ Животопис светог Владике Николаја, приредио 
Књигољубац, Очев дом, Верско добротворно старатељство Архиепископије београдско-
карловачке, Београд, 2012, стр. 499.
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са Ватиканом, био уједињен у србофобији, и Срби су били 
протерани са многих својих вековних територија. 

КРИТИКА ТИТОВЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ – ОРУЖЈЕМ И 
ПРОПАГАНДОМ

Припадници Југословенске војске у отаџбини су Титов 
режим критиковали не само текстовима, него и оружаном 
ослободилачком борбом. Карактеристичан је случај Симеона 
Д. Оцокољића – Синише Пазарца. Он је рођен 22. маја 1908. у 
селу Лиса код Ивањице, завршио је 55. класу Војне академије 
1927–1930, а током 1930-их и Вишу школу Војне академије. У 
мирнодопском периоду два пута је одликован. Од 1941. један 
од организатора устанка у источној Србији, да би од 1942. 
постао командант Млавског корпуса. Његова јединица истакла 
се у борбама против Немаца у септембру 1944. Са главнином 
снага ЈВуО, Оцокољић се у јесен 1944. повукао у Босну, да би 
у марту следеће године по наређењу генерала Михаиловића 
био послат у специјалну мисију у Словенији. Одатле отишао 
у емиграцију. Заробљен је под мистериозним околностима и 
убијен од Удбе у Београду 1954. 

Оцокољић је послератну борбу описивао у писмима 
Александру Милошевићу, који је живео у Канади. Мајор 
Милошевић је, пред крај рата, био командант Западно-моравске 
групе корпуса, а затим је емигрирао, касније пишући вредне 
мемоаре. Он и Пазарац су били добри пријатељи. 

Пазарац је, у то доба, сматрао да равногорску битку треба 
наставити, и зато није ишао даље од Италије. У граду Комо, где 
се настанио, створио је пункт ЈВуО и одатле у више наврата 
слао диверзантске групе у Југославију. У септембру 1949. је 
писао Милошевићу: „Ти оде у Канаду? Па добро, нека ти је Бог 
вазда у помоћи. (...) Ја лично остаћу до краја ’вамо, на међи, 
док не настане моменат да се поново пребацим преко међе. А 
тврдо верујем да ти дани нису тако далеки. (...) Извршићу своју 
дужност тако да припремим мину, заједно с осталим нашим 
борцима, која ће својом експлозијом разнети сву комунистичку 
гамад. А надам се да ћеш за тај моменат и ти долетети. (...) 
да се поново нађемо раме уз раме и даднемо оно што смо 
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обећали родној груди – освету, и изборимо слободу!“11 Надао 
се да ће сукоб Тита и Стаљина 1948. године довести до пада 
Броза, и дати могућност равногорским борцима да ослободе 
Србство. Милошевић је, пак, сматрао да би на Србе, овог пута 
као савезници СССР-а, ударили Бугари, Мађари и Арбанаси. 

Године 1950, Пазарац је у једном писму туговао што 
су равногорски официри кренули путем личних интереса, 
заборављајући отаџбину јер им је борба превише напорна. 
Вођа отпора сматра да је неопходна воља да би се досегла 
слобода: „Она тражи заточнике. То је тешка ствар. Одрећи 
се свега и постати великосхимник. И као апостол: служити 
узвишеном идеалу примером. То, и ништа друго“.

Немања Девић, приређивач Милошевићевих мемоара, 
истиче да је Пазарац био веома активан: „Он се, припремајући 
диверзанте, непрестано селио: из Италије у Аустрију, одатле 
у Швајцарску, па опет изнова, уз закључак: „Овде ти је к’о на 
фронту: ђе омркнеш, не осванеш“. Није се остварио његов 
план да се герилска акција којом би он управљао помогне 
прилозима свих равногораца-емиграната у САД и Канади. 
Сам на опасном месту, стално окружен агентима Удбе, успео 
је да створи читаву мрежу илегалаца и руководи пунктовима 
у Београду и Загребу. У више наврата организовао је и слање 
летака и пропагандног материјала у Србију. Поколебале би га 
тек слике стања у српској емиграцији, па је једном Милошевићу 
писао: „Вала по сто пута зажалих што негде не погибох, да 
не гледам овај јад и чемер у иностранству“. Непредвидиви 
Пазарац му се за краљев рођендан 1952. јавио ни мање ни 
више до из Београда. И печат и поштанска марка, сачувани 
у архиви Александра Милошевића, потврђују то што му је 
написао на разгледници: „Драги мој Ацо, ево ти неколико речи 
из Београда. Немој да се чудиш. Све је могуће“.“12

Пазарац је ширио пропаганду да САД подржавају борбу 
против Титове Југославије, иако је знао праву истину. Тако у 
писму Николају Велимировићу каже: „Видим да је ТАЈНА 
о нашој моћи потпуно очувана, кад тамо имате вести да смо 
11  Александар М. Милошевић, Српска прича/ Сећања из рата и револуције 1941–1945, 
приредио Немања Девић, Службени гласник, Београд, 2018, стр. 363.
12  Александар М. Милошевић, Српска прича/ Сећања из рата и револуције 1941–1945, 
приредио Немања Девић, Службени гласник, Београд, 2018, стр. 364.
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помогнути од Американаца. То смо ради непријатеља пронели 
вести. Јер непријатељ мора да живи у страху да иза нас стоји та 
моћна помоћ из те земље. А она ће једног дана у име Бога бити 
и стварност. Само ми нешто морамо показати да смо кадри 
сами да учинимо. Ја имам доста пријатеља међу угледним 
америчким високим људима. Са њима разговарам као раван 
с равним. И они знају какве све напоре вршимо, са каквим 
пожртвовањем и. тд. Али је стварност сасвим на другој страни: 
Американци помажу Тита и комунисте. Нас сигурно не. Али, 
за све комунисте и све друге, потребно је да остане и даље тај 
глас: да иза леђа имамо помоћ те земље.“13

Цела анткомунистичка дијаспора се, и после Пазарчеве 
смрти, претварала да иза ње стоји Америка, а знали су да 
Вашингтон подржава Тита и комунисте.14

ПОЛИТИЧКИ СТАВОВИ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ

Какви су били ставови српских организација и појединаца 
према Брозовој Југославији? Ево једног краћег прегледа. 

Седми конгрес Српске народне обнове у Чикагу, одржан 
30. јуна и 1. јула 1947. истакао је: „Данашњи комунистички 
режим странца Јосипа Броза Тита у Југославији не служи 
интересима српског народа, него је комунистичка диктатура која 
служи интересима једне стране силе, и нарочито је усмерена 
против Срба, чију је етничку област распарчала“.15Циљ борбе 
Срба у емиграцији је да „српски народ буде уједињен и својој 
слободној српској држави“.16 Ипак, истакли су да нису против 
Југославије: „Држимо да интереси српске државе могу бити 
најбоље бранити у оквиру државног савеза Југославије“.17

13  „Владика Николај и Равногорски покрет“, Књижевне новине 1048/1049, 2001/2002, стр. 28.
14  Прота Стојиљко Кајевић, један од оснивача борбене антикомунистичке организације 
Српски ослободилачки покрет Отаџбина, чији су чланови спремали атентат на Броза, у 
интервјуу потписнику ових редова каже: „Американци су штитили Броза боље него своје 
председнике, и Дин Раск, својевремено министар спољних послова САД, је рекао: „Више нам 
вреди Тито него наших пола милиона војника у Вијетнаму“. О томе сам подробно писао у 
својој књизи „СОПО: како је било“. У сваком случају, Брозу од америчког обезбеђења нисмо 
могли ни да приђемо.“ http://borbazaveru.info/content/view/11134/52/, приступљено 25.4.2019.
15  Др Драган Суботић, Политичка мисао Срба у расејању 1945–1990/ Прилог историографији 
српске политичке емиграције на Западу, Институт за политичке студије, Београд, 1994, стр. 17.
16  Исто.
17  Исто.
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Једанаести Свесрпски конгрес у Чикагу, јуна 1969. 
године, који је окупљао двадесетак народних организација из 
дијаспоре, и који је водио предратни политичар и дипломата, 
Милан Гавриловић, истакао је да се борба против комунизма 
мора водити, а нарочито у Југославији, да би Срби били 
ослобођени јарма диктатуре, али да то мора бити и борба 
против нацизма, фашизма, хрватских усташа и других 
непријатеља српског народа. Циљ је уједињење свих Срба и 
њихових земаља у једну државу. 

Српска демократска омладина у иностранству одржала 
је свој скуп од 30. маја до 14. јуна 1946. године и истакла да је 
Комунистичка партија „угушила сваку приватну иницијативу 
и бирократизовала привреду, и место приватног капитализма 
створила државни“.18

На Седмом конгресу Организације српских четника 
истакнуто је: „Стварање српске државне заједнице, по 
облику монархистичке, по Династији Карађорђевићевске, по 
структури демократско – српске државе спремне на стварање 
и југословенске заједнице која задовољава основне српске 
интересе.“19

Интелектуалци из расејања нарочито су били против 
тоталитарног режима у Југославији. У огледу „Социјализам 
или демократија“, Момчило Ристић истиче: „Јасно је да између 
демократије и комунизма не може бити компромиса“.20 У 
књизи „Титов покрет и режим у Југославији“, Бранко Лазић 
наглашава: „Најзад Титов режим има три ознаке које носе 
на себи најгори тоталитарни печат: организовање терора 
над свим идеолошким противницима и контроле над свима 
непоузданима, идентификовање владајуће Комунистичке 
партије са народом, вође са државом и култ вође Тита без 
примера ма где у садашњој Европи/…/ Титу припада све: 
војска, партија, Народни фронт, влада, држава, народ. Држава 
то је Тито, ко вређа њега вређа све народе Југославије.“21

18  Исто, стр. 62.
19  Исто, стр. 63.
20  Исто, стр. 60.
21  Исто, стр. 62.
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Слободан Јовановић је подсећао на квазирелигиозни 
карактер комунистичке идеологије: „Узет чисто као вера, 
марксизам је имао да буде једна општа вера која ће све људе 
збратимити у једну општу заједницу. У пракси, комунисти 
почињу ово опште братимљење тако што истребљују или, 
како они кажу, ликвидирају све оне који нису с њима.“22 Он 
је указивао на једнопартијску диктатуру: „Комунисти су 
изнашли једну нову врсту диктатуре, диктатуру не више једног 
човека, него једне странке. То је једна много трајнија и много 
методичнија диктатура. Али баш зато она чини људе сувише 
послушним и убија у њима у јавни дух.“23

Емиграција није веровала ни у какву „дестаљинизацију“ 
после 1948. године. Бошко Врачаревић, у париском 
„Савременику“, писао је: „Тито сам, првокласан производ 
совјетске стаљинистичке школе, није могао да дестаљинизује 
ни себе самога.“24

Сумњало се и у самоуправљање. У „Малом лексикону 
Савеза комуниста Југославије“, која је објавила „Наша реч“ 
1979. године истакнуто је да је самоуправљање само фасада 
једнопартијског система јер „у пракси руководећа места 
заузимају само и једино чланови Партије који су дужни, сходно 
теорији демократског централизма, да извршавају наређења 
партијских органа.“25

У зборнику „Демократске реформе у Југославији“, 
који су приредили Ване Ивановић и Алекса Ђилас, Марко 
Константиновић је устврдио да за СФРЈ није кључан (мада је 
битан) култ Броза, него идеолошки заводљиво самоуправљање: 
„Суштина идеологизације је привидно увлачење што већег 
броја људи у власт – привидно, јер у Југославији, као и другде, 
влада само партијски апарат.“26

Милица Ђурић Топаловић, жена и саборац предратног 
социјалисте Живка Топаловића, једног од идејних твораца 
Равногорског конгреса у селу Ба 1944. године, у тексту 

22  Исто, стр. 65.
23  Исто, стр. 81.
24  Исто, стр. 67.
25  Исто, стр. 71.
26  Исто, стр. 72.
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„Социјалистичка џунгла“, писаном 1966, пориче сваку 
доследност Титовим комунистима: „Они нису идеалисти, 
нити историјски материјалисти, већ волунтаристи, утописти 
и манијаци, који са научним социјализмом имају исто толико 
заједничког колико неписмени са азбуком“.27

Др Миодраг Туцаковић, припадник клуба „Душан 
Силни“, истицао је, на трагу Слободана Драшковића, једног 
од кључних идеолога антикомунистичке дијаспоре, да је 
политички циљ сваког националног деловања „уједињено 
Српство у слободној Србији/…/“28

Циљ је био и да се очува свест о српским земљама које 
треба чувати. Седми свесрпски конгрес у Чикагу је, 26. јуна 
1965. године, истакао: „Српске земље су: Србија, Јужна Србија 
(Стара Србија и Македонија), Војводина (Срем, Банат, Бачка 
и Барања), Босна и Херцеговина, Јужна Далмација са Боком 
Которском, Северна Далматинска Тромеђа, Кордун, Лика и 
Банија и српски део Славоније, Санџак, Косово и Метохија 
су саставни делови Црне Горе и Јужне Србије.“29

Познати наш научник, предратни професор права, 
др Лазо М. Костић, нарочито се бавио српско – хрватским 
односима, истичући хрватско лицемерје које критикује 
међуратну Југославију, али има разумевања за НДХ: „Хрвати 
стављају на терет Србима све невоље бивше Југославије, све 
акте власти Југословенских органа и приватне акте појединаца, 
а једновремено не дозвољвају да се ставља не терет Хрватима 
што је урађено од самих Хрвата, искључиво од Хрвата, у 
држави која је била њихова и по називу и по суштини.“30

Он наставља указивањем на чињеницу да, кад су 1918, 
српски војници ушли у Босну и Херцеговину, никога нису 
казнили: „Никога чак казнили нису за злочине према Србима, 
ни шуцкоре, ни Хрвате, ни стране колонисте. Никога нису 
протерали, никоме нису пензију обуставили. Задржали су на 
челу католичке јерархије прозелиту и србождера Штадлера, 
духовног оца и Шарића и Павелића, док је српски митрополит 

27  Исто, стр. 77.
28  Исто, стр. 79.
29  Исто, стр. 79.
30  Исто, стр. 83.
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Евгеније Летица свргнут и послат у манастир, јер је био мало 
више наклоњен Аустрији него што српски епископ сме да 
буде.“31 Тако је било и после Другог светског рата. 

Миломир М. Станишић, у својој књизи о епископу жичком 
Николају, истиче: „Док је комунистичка партија ликвидирала 
(овде ставити знак једнакости, па трпни глагол стрељани) 
све најбоље наше интелектуалне снаге са Београдског 
Универзитета, дотле иста та партија доделила је пре неколико 
година, титулу почасног доктора Фрањи Бошњаковићу, који 
је под Павелићем био ректор Загребачког Универзитета. О 
темпора!“32

Дијаспора је бранила и Косово и Метохију у саставу 
Србије, иако су Тито и његови сарадници кроз „аутономизацију“ 
ове области настојали да је одузму од Срба. Тако је познати 
историчар Ђоко Слијепчевић писао: „Нико од Срба, који 
национално мисле, не би се могао помирити са отцепљењем 
Косова и губљењем ове области.“33

Наши емигранти су видели куда води уставна реформа 
Титове Југославије. Заједничка изјава северноамеричких 
организација 1968. истиче да „конфедерални облик државе, 
који брижљиво припрема Комунистичпка партија, води не 
само распаду Југославије као државе, него и дефинитивном 
разбијању јединства српског народа.“34

Због тога је тражено да Срби остваре своја права: 
„Пред овом опасношћу главни одбор Срба на територији 
Републике Хрватске сасвим оправдано захтева успостављање 
српске аутономне области која се поставља не само као 
диктат демократског начела равноправности народа, тако 
великодушно примењеног према националним мањинима, него 
и као неопходан услов самога националног, верског и физичког 
самоодржања и материјалног благостања Срба и Хрвата. 
За случај да у овоме своме захтеву Срби не успеју, Главни 
одбор исто тако оправдано тражи спровођење плебисцита под 
31  Исто, стр. 90.
32  Исто, стр. 91.
33  Исто, стр. 86.
34  Драган Суботић, Неугашено српство/ Српска политичка емиграција о српском 
националном питању (1945–1990), Изабрао, приредио и предговор написао др Драган 
Суботић, Друштво Српска Крајина, Београд, 1992, стр. 27.
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контролом УН, а по питању присаједињења српских крајева 
Хрватске, Славоније и Далмације босанско – херцеговачкој 
јединици.“35

Српска емиграција тражила је узроке наших трагедија 
и у новијим историјским догађајима. У свом тексту писаном 
1952, „Српски национални проблеми“, Десимир Тошић уочава 
да је 27. март 1941. дошао прекасно, док је сукоб четника 
и партизана дошао прерано – баш кад су Англосаксонци и 
Совјети били у добрим односима. До 1948, Титова Југославија 
била је пример стаљинизма, а од 1948. антистаљинизма: „Или 
рано или доцкан, ми или предвиђамо или сустајемо, али, у 
сваком случају, за овај свет на Западу, ми штрчимо, „замарамо“ 
друге и себе ломимо!“36

Тако су, после предратних избора за Уставотворну 
скупштину, најнеразвијеније области Краљевине СХС, Црна 
Гора и Македонија, дале највише комуниста. Тошић истиче: 
„Шта да кажемо о српским западним областима које су до 
1941. заглушивале српство Савом, Душаном, Обилићем, 
монархизмом и антихрватством и које су после 1942. године 
постале мобилизациони центар партизанског покрета!“37

Срби немају јединствену националну територију, и 
треба да је створе. То је млад народ, који је тек 1889. добио 
прво хируршко одељење у Београду. Ипак, није довољан 
антикомунизам без озбиљне социјалне алтернативе јер, по 
Тошићу, „нико свестан не може веровати да се бољшевички 
колективизам може савладати буржоаским индивидуализмом.“38

После пада комунизма, сталежи ће бити изједначени, 
монархије више неће бити, стари митови су заборављени, а 
корупција је демократизована. Нова демократија, по Тошићу, 
зато мора бити и социјална. 

И предратни политичари, који су живели у дијаспори, 
бавили су се узроцима и последицама трагичних догађаја 
Другог светског рата, али и послератног развоја политичких 
околности.
35  Исто, стр. 27–28.
36  Исто, стр. 42.
37  Исто, стр. 42.
38  Исто, стр. 45.
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Тако је Драгиша Цветковић у свом тексту „Зашто се 
не можемо разићи“, објављеном 1955, писао о предратном 
преуређењу Краљевине, истичући да му је вођа босанских 
муслимана, Мехмед Спахо, рекао: „Ако би, пак, дошло до 
разлаза између Срба и Хрвата одлучно сам против цепања 
Босне, па Вас молим да у том правцу тражите решење.“39

После Спахове смрти, ствари су се промениле. У 
преговорима са Мачеком, његов наследник Џафер Куленовић 
настојавао је на томе да Дервента, Градачац и Брчко припадну 
Бановини Хрватској. Правдао је све то причом да је безначајно, 
пошто је држава једна. 

Што се Македонаца тиче, Цветковић истиче: „Македонци 
су заиста желели своју аутономију и често је тражили, али 
је та њихова жеља могла у потпуности бити остварена у 
склопу Српске јединице, као аутономна покрајина у саставу 
Српских земаља, онако како је то српски део у Влади споразума 
предвиђао.“40

Тито је, по Цветковићу, разбио Српство: Црна Гора је 
одвојена од Србије, а Далмација није одвојена од Хрватске. 
Ипак, он је наивно веровао да ће Југославија остати као трајно 
решење, јер Запад неће дозволити тријумф сепаратистичких 
покрета: „Да ли ће слободни народи света и западни савезници, 
због мегаломаније неразумних људи, дозволити немире и 
сукобе на најосетљивијем терену Средње Европе и Балкана? 
Свакако не.“41

У другој свесци своје студије „Мегаломанија једног 
малог и нескрупулозног народа. Српско – хрватски односи 
последњих година“, др Л. П. Поповић истиче да је код 
комуниста у Југославији борба била двострука: социјална и 
против „великосрпског хегемонизма“: „Да се не би ни за јоту 
од таквог програма који је благословио и тадашњи Коминтерн 
и вођу државе је предестинирао један Хрват, а за његове 
доглавнике сви најистакнутији србофоби“.42

39  Исто, стр. 142.
40  Исто, стр. 142.
41  Исто, стр. 145.
42  Исто, стр. 175.
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Само су Срби и Словенци били против немачке окупације, 
због чега су Срби, за разлику од Хрвата, били убијани као звери, 
да би комунисти после рата Хрвате наградили за нацистичко 
понашање.

У изјави српских јавних радника (Наша реч, 1975) 
истакнуто је да су Титове чистке само привремено успориле 
распад СФРЈ. Уставне промене, делегатски систем, 
дисциплиновање СКЈ – све мање обећавају. Срби су разбијени 
у пет република и две покрајине, а спречавају се све њихове 
културне везе. Срби са периферије се или асимилују или 
исељавају. СКЈ ствара додатну међунационалну конфузију. 
Упркос братству и јединству, поделе су све дубље. Истиче се 
да српски национализам није шовинизам и да, ако је здрав, 
он је против агресивности, хегемонизма, изолационизма, 
нетрпељивости и освајачких планова. Нема нације и друштва 
који могу да изграде бољу будућност на победи у грађанском 
рату, па је комунистичка идеологија која стално обнавља 
идеолошку слику своје вечне победе у грађанском рату 
суштински нихилистичка. 

Федерално начело будуће Југославије мора да значи 
равноправност, политички, верски и културни плурализам. 

Ради опстанка Југославије, неопходан је дијалог 
слободно изабраних народних представника, вишепартизам, 
демократизација и уважавање права свих, укључујући и Србе. 
Иза оваквих ставова стали су, између осталих, представници 
Савеза „Ослобођење“: Десимир Тошић, Коста Ст. Павловић, 
Никола Пашић, Ненад Петровић, Негован Рајић, Звонимир 
Вучковић. 

Трећа српска изјава из 1977, коју су опет дали већ 
поменути, нагласила је да ће, после Титове смрти, наступити 
или колективно руковођење које ће спроводити партијска 
номенклатура или ће оживети политички плурализам. 
Шовинисти су и даље у подземљу, а то нарочито важи за 
Хрватску и Косово. Повећава се број незапослених у СФРЈ, 
извоз мозгова траје, животни стандард опада: „Док радничка 
класа, и добар део интелигенције, као и сељаштво, носи терет 
изузетно нерационалне економије, Југославија још увек богато 
плаћа вероватно најлуксузнијег шефа државе на свету.“43

43  Исто, стр. 187.
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Припадници групе око Савеза „Ослобођење“ су тврдили 
да Совјетски Савез има интереса у покретима сепаратиста, да 
би Југославија била компромитована на међународном плану. 
Наглашавали су да у Титотопији корупција све разједа и да, 
наравно, нема слободе јавног мнења. 

Ипак, судбина Југославије после Броза није им изгледала 
ружичаста: „У току три деценије, Ј. Б. Тито је био мајстор у 
чисткама, балансирању, новотарењу и кокетирању са разним 
таборима, увек чувајући монопол СКЈ над народима. Без 
личних Брозових веза, предратних и ратних, комунистичких 
и некомунистичких, често мистериозних, биће потпуно 
немогуће наставити његову личну власт под колективним 
руководством.“44

У својој књизи „Свођење рачуна и преиспитивање“, 
објављеној у Лондону 1960, Божидар Влајић је истакао да 
Срби и Хрвати, ако желе да остваре сопствене интересе, не 
смеју бити препрека једни другима. Српски национализам 
треба претумачити тако да одговара новој епохи: „Не сме више 
бити „наздравичарског“ србовања гестом и фразом.“45

Просвећени национализам, каже Влајић, не тражи да 
сви Срби буду у једној држави, него допушта и федерацију. 
Нема више повратка на тријализам Краљевине Срба, Хрвата 
и Словенаца. Нова држава подразумева, уз старе целине, и 
Босну и Херцеговину и Македонију као федералне јединице. 
Ту само спољни послови и одбрана треба да буду заједнички. 
Федералне јединице морају имати потребну финансијску 
самосталност. Уставни суд и сенат треба да се састоје од 
представника држава – чланица.

У емиграцији, своју политичку борбу је водио и краљ 
Петар Други. У Бриселу 1959, он је изјавио да је у току 
постављање основа за Трећу Југославију. У борби против 
комунистичког тоталитаризма треба одбацити све разлике, 
да би се, након победе над тоталитаризмом, на Уставотворној 
скупштини одлучивало о будућности земље – да ли ће то бити 
монархија или република. И социјалисти и синдикалисти у 
емиграцији, мада су републиканци, спремни су да стану у 
44  Исто, стр. 188.
45  Исто, стр. 228.
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заједнички фронт, истицао је Петар Други. Иако и сепаратисти 
имају право на своју мишљење, краљ каже: „Ја сам као Краљ 
положио заклетву да ћу чувати државну целину и народно 
јединство, па ћу тој заклетви, уз вашу подршку и помоћ, вазда 
остати веран“.46

Трећа Југославија, поред осталих слобода, мора имати 
и слободу од страха и беде. Не сме бити ничије, па ни класне 
диктатуре. Треба водити и бригу о селу.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Син једне од првих жртава комунистичког терора, 
министра унутрашњих послова Краљевине Срба, Хрвата 
и Словенаца, Милорада Драшковића, Слободан, пре рата 
ангажован у Српском културном клубу, у дијаспори је био 
веома активан у борби против Титове Југославије. Стално је 
указивао на опасност југословенства по српски идентитет. 
Да је југословенство било само државна политика, истицао 
је Драшковић, то не би било толико опасно; али, авај – 
југословенство се претворило у националну политику, а то 
је значило удар на самосвојност од кога се тешко опоравити. 
Драшковић је истицао: „Што су нас Турци турчили, што су нас 
Аустријанци и Мађари однарођавали, што су Бугари 42 године 
телесно и духовно убијали Стару Србију и побугаривали је, 
све је то врло тешко и болно, али потпуно разумљиво. Али 
што смо ми, у својој слободној држави, за коју је проливено 
више крви, дато више жртава, учињено више политичких, 
дипломатских и војничких напора и подвига него за стварање 
иједне државе у историји света, – што смо ми сами убијали 
Српство југословенством, то је уникум у историји човечанства. 
Јер, то заиста од кад сунце греје и човек хода земљом нигде 
није забележено: да цео један народ, и то после хиљаду и 
три стотине година живота, славнијег и легендарнијег од 
свих, лати се посла да изврши духовно самоубиство, да се 
одрекне себе, да одбаци своју прошлост као трулу књижурину, 
и да почне потпуно нов живот, без корена, без традиције, без 
светиња, без моралног закона, без националне политике. Нас је 
југословенство толико убило, ми смо од њега толико морално 

46  Исто, стр. 228.
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и интелектуално отупели, да више не умемо да меримо колики 
је наш пад, колики је домашај наше несреће и срамоте. Зато се 
правимо невешти пред дубином провалије у коју смо пали и 
пред дубином још веће провалије у коју ћемо пасти“.47

Ове Драшковићеве речи, огорчене, али истините, од 
многих Срба у расејању тражиле су озбиљно преиспитивање 
дотадашњих полазишта српске политике. Југославија, која је, 
и после Првог светског рата, постављала питање националног 
и државног идентитета једног древног народа који је почео да 
експериментише собом и својим наслеђем, у Титовој епохи 
постала је терминални изазов на који, авај, још увек нисмо 
одговорили довољно убедљиво. Зато нам ставови Срба који, 
у емиграцији, нису били наркотизовани југословенством и 
комунизмом, могу помоћи да се поново нађемо и снађемо. 
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Vladimir Dimitrijevic

SERBIAN POLITICAL EMIGRATION AND TITO’S 
YUGOSLAVIA

Resume 

The paper deals with views of Serbian political emigration, 
that directed particular attention towards anti-Serbian founda-
tions of Tito’s Yugoslavia after the Second World War. Totalitarian 
regime, who renounced any kind of democracy, on one side, and 
Serbophobic politics of Yugoslovenian communism, on the oth-
er, had witnessed to the Serbian emigrants that the tragic faith 
awaits for their people, that mostly turned out to be truth. Views 
of important organisations and respectable individuals, such as 
bishop Nikolaj Velimirovic’s, Slobodan Jovanovic’s, Jovan Ducic’s, 
etc, were stated. The fact that Serbian emigration didn’t separate 
democracy from its consideration of national question was pointed 
out.
Keywords: Yugoslavia, Tito, Serbian emigration, Communistic 

regime, Serbian truth.48

*  Овај рад је примљен 2. априла 2019. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
30. априла 2019. године.
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Сажетак

Уџбеници историје, као примарно средство у наставном 
процесу, нису само преносиоци знања о историјским 
процесима, појавама и догађајима, већ и значајан чинилац у 
изградњи и дефинисању личних и колективних идентитета, 
као и одраз ставова академске заједнице и настојања 
државе да преко наставе историје и образовних политика 
формира грађане. Истовремено, настава и уџбеници историје 
омогућавају да се створи и „слика другога“. Стога је у периоду 
стогодишњице од стварања Краљевине Срба Хрвата и 
Словенаца (Краљевине Југославије) – тзв. „прве“ Југославије 
циљ рада да истражи како је уједињење Јужних Словена 
– стварање нове државе приказано у уџбеницима у Србији, 
Хрватској и Федерацији Босне и Херцеговине, након распада 
Југославије, односно у првим деценијама 21. века. У раду 
су за компаративну анализу коришћени уџбеници историје 
за завршне разреде основних и средњих школа (гимназија 
и средњих стручних школа) у поменутим државама, као и 
релевантна литература Института за проучавање уџбеника 
„Георг Екарт“ из Брауншвајга. У току претходне деценије 
штампане су десетине публикација које се баве наставом 
*  Рад је настао у оквиру научног пројекта Демократски и национални капацитети 
политичких институција Србије у процесу међународних организација (бр. 179009), који 
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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историје, уџбеницима и пост-конфликтном помирењу, при 
чему се о догађајима и последицама Великог рата пише са 
аспекта изградње „учења о миру“ – тј. како настава историје 
и уџбеници могу послужити помирењу и пацифирању односа 
између народа који су били у конфликту. Анализа одабраних 
уџбеника, који се користе у школама некадашње заједничке 
државе, међутим, показује да постоје битне разлике у одабиру 
и начину презентовања наставног градива о стварању 
Југославије. Заједничко свим уцбеницима јесте да следе 
европске и националне препоруке о садржају уџбеника, што 
доводи и до немогућности да се детаљно и/или објективно 
објасне појаве, процеси и догађаји, као и улога појединаца и/
или група, што посредно утиче на културу сећања, изградњу 
„слике другога“ и формирање идентитета.  
Кључне речи: стварање Југославије, уџбеници историје, 

настава историје, 1918, Србија, Хрватска, 
Федерација Босне и Херцеговине, 21. век. 

Историја, као научна дисциплина трага не само за 
узроцима и током догађаја у прошлости, већ проучава и 
последице. Тумачење узрока, повода и последица појава, 
процеса и догађаја у прошлости поред научних монографија, 
чланака и есеја, присутно је и у уџбеницима историје. Као наука 
и наставни предмет историја је „бескрајни дијалог између 
садашњости и прошлости“.1 Наставни предмет поседује битну 
динамичку црту интеракције између историјског материјала 
и људи (директно и/или посредно) укључених у историјске 
догађаје. Настава историје пружа не само знање о прошлости 
већ утиче на образовање и обликовање ученика – грађанина.2 
Историја је поред наставе матерњег језика, књижевности и 
географије, препозната као основа изградње идентитета. Циљ 
наставе историје, дакле, јесте да ученици овладају знањима 
о развоју људског друштва у прошлости, а у оквиру чега 

1  Edward Hallett Carr, What is History, Penguin books, London, 1987, стр. 30.
2  Kolaković Aleksandra, Todorović Lazić Jelena, “Democracy Throught Centemporary Histo-
ry Teaching in Serbia”, in: D. Dragoman A. Zamfira (ed.), Politics and Society: Perspectives on 
Democracy and Governance in the 21st Century, Lucian Blaga University Press, Sibiu 2017, стр. 
79–103.
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изградња идентитета и „слике другога“ има значајну улогу.3 
Историја као наставни предмет ствара основе разумевања 
садашњости и посредно утиче на будуће ставове ученика.

Уџбеници историје примарно су средство у настави и 
потенцијално најутицајни на формирање историјског знања, 
свести и ставова ученика.4 Ако се уџбеник посматра као 
предуслова за самостално коришћење историјских података 
и извођење судова и закључака на основу прикладне историјске 
грађе и литературе, утицај који могу имати на изградњу 
идентитета су бројни. Развијање историјске свести, критичко 
мишљење и разумевање догађаја прошлости уз фактографско 
знање које ученик стиче користећи уџбеник повезује се са 
савременим друштвеним, политичким и културолошким 
токовима.5 На поменути начин садржај уџбеника, посебно 
кроз лекције из националне историје, утиче на изградњу 
ставова и уверења ученика стварајући комплексан систем 
вредности. Поред стицања вредносних судова на основу знања 
из националне историје, које пресудно одређују идентитет, 
лекције из опште историје омогућавају и стварање „слике 
другога“. Тумачења међународних организација посебно 
наглашавају да уџбеници историје могу имати кључну улогу 
у развоју мултиперспективног приступа ученика. Пажња се 
посвећује посебности културног идентитета ученика којима се 
омогућава да кроз компететивна тумачења упознају историју 
других култура.6 У водичима савремених уџбеника историје 
наглашава се „поштовање историје другога“, односно, 
да аутори уџбеника препознају „позитивне идентитетске 
обрасце“ историје других народа.7 Ово је посебно важно у 
разматрању контроверзних питања националне историје и/или 
3  Guidebook for history textbooks authors: on a common path; new approaches to writing history 
textbooks in Europe and the Arab and Islamic Worlds, UNESCO, 2012, стр. 13–14, https://unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/pf0000227041(29.12.2018).
4  Џон Тош, У трагању за историјом, Clio, Београд, 2008, стр. 80–81.
5  Andrej Mitrović, Klio pred iskušenjima i raspravljanja sa Klio, Čigoja, Beograd, 2001, стр. 
46–50, 53–54, 91–94, 107–111; Kolaković Aleksandra, “National History as an Element of the 
National Identity in Serbian History Textbooks for Primary Schools”, у: P. Petrović, M.Radaković, 
National and European Identity in Process of European Integration, Институт за међународну 
политику и привреду, Београд, 2013, стр. 384–398.
6  Guidebook for history textbooks authors: on a common path; new approaches to writing history 
textbooks in Europe and the Arab and Islamic Worlds, 2012, стр. 11. https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000227041(29.12.2018).
7  Ibid, стр. 18. 
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„позитивних“ аспеката историје других (историјских догађаја, 
процеса, појава или личности на коју је неки народ посебно 
поносан).

У току претходне деценије штампане су десетине 
публикација које се баве наставом историје, уџбеницима и 
пост-конфликтном помирењу.8 Током 20. века, периода који 
је обележен насиљем, ратом и конфликтима улога уџбеника 
истицана је и на академском и на политичком нивоу. Још од 
настанка модерног школског система уџбеници су доживљавани 
као инструмент за формитање колективних идентитета. Како 
школски уџбеници преносе „специфичне културне, политичке 
и друштвене кодове с циљем да помире комплексности 
савременог света“ често су били предмет спорења, тумачења 
и анализа након рата, масовног страдања, насиља, сукоба, 
трансформација политичких, еконмских и културних система.9 
Од краја Другог светског рата улога уџбеника у француско-
немачком помирењу и стварању Европске уније била је 
значајна.10 Идеја о заједничком француско-немачком уџбенику 
утицала је на обликовање „нове слике другога“ и односа између 
две државе. Слична идеја, о заједничком погледу на историју 
и идеја заједничког уџбеника, након појаве заједничког 
француско-немачког уџбеника историје, појавила се и у другим 
деловима Европе и света.11 Како су оцене стучњака биле да 
заједнички уџбеници могу да помогну побољшању односа и 
стабилности региона у којима је било криза и ратова, након 
распада Југославије и грађанских ратова 90-тих година 20. века, 
идеја је постала присутна и у Србији, Босни и Херцеговини и 

8  Eckhardt Fuchs, Steffen Sammler, Textbooks Betwenn Tradition and Innovation A Journey 
Through the History of the History of the Georg Eckart Institute, Georg Eckert Institute – Leibniz 
Institute for Inter-national Textbook Research, Braunschweig, 2016. http://repository.gei.de/bit-
stream/handle/11428/266/Textbooks_between_innovation_and_tradition.pdf (17.01. 2019).
9  Karina V. Korostelina, Simone Lässig, History Education and Post-Conflict Reconciliation, 
Kindle Edition, 2013.
10  Andreas Körber, The Franco-German History Textbook  From the Perspective of Specialist 
Didactics, Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung, Braunschweig, 2009; 
Georg Stober, Textbookbook Revision  and Development of Common History Textbooks, http://www.
laes.org/upload/editor_upload/file/PublishedBook/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE/textbook%20revision-%20
georg%20Stober.pdf (20.02. 2019).
11  Kim Seungryeol, “International History Textbook Work from a Global Perspective: The Joint 
Franco-German History Textbook and Its Implications for Northeast Asia”, Journal of Northeast 
Asian History, Volume 6, Number 2, December 2009, стр. 75-101.

стр. 171-188



175

Александра Колаковић СТВАРАЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У УЏБЕНИЦИМА...

Хрватској.12 Ипак, генерације које су се школовале почетком 
новог миленијума у поменуте три државе нису стицале знања 
из оваквог заједничког уџбеника. 

Актуелизовање догађаја и последица Великог рата 
поводом стогодишњице утицало је да се пише о уџбеницима 
са аспекта изградње „учења о миру“ – тј. како настава 
историје и уџбеници могу и морају послужити помирењу 
и пацифирању односа између народа који су некада били у 
конфликту. Паралелно, и нове политике сећања усмеравају 
колективно памћење ка ужасима рата, жртвама и страдалима, 
где су избрисане границе између победника и побеђених, 
а наглашава заједништво и помирење у духу заједничке 
будућности и размевања.13 Стога је у периоду стогодишњице 
од стварања Краљевине Срба Хрвата и Словенаца (Краљевине 
Југославије) – тзв. „прве“ Југославије потребно истражити 
како је уједињење Јужних Словена, односно стварање нове 
државе приказано у уџбеницима у Србији, Хрватској и 
Федерацији Босне и Херцеговине. Дакле, у уџбеницима који 
се користе у настави након распада Југославије, односно у 
првим деценијама 21. века. За компаративну анализу, која је 
примењена у овом раду, коришћени су уџбеници историје 
за завршне разреде основних и средњих школа (гимназија и 
средњих стручних школа) у Србији, Хрватској и Федерацији 
Босне и Херцеговине.14 
12  Želimir Bojović, Novi udžbenici o istoriji Zapadnog Balkana, Radio Slobodna Evropa, 21. 
septembar 2010, https://www.slobodnaevropa.org/a/knjiga_istorija_zapadni_balkan_srbija/2163249.
html(25.02.2019).
13  Александра Колаковић, „Сећање на Велики рат и национални идентитет Срба“, у: Н. 
Радушки (ур.), Национални идентитет и етнички односи, Институт за политичке студије, 
Београд 2018, 37–58.
14  Потребно је нагласити да се у свим државама користе уџбеници историје које су 
одобрила надлежна министарства поменутих држава. У ранијем периоду у поменутим 
државама постојао је само један (државни) издавач уџбеника, а почетком 21. века дошло је 
до либерализације тржишта уџбеника и појаве различитих аутора и издавачких кућа за исти 
разред. Сви анализирани уџбеници су у складу са наставним планом и програмом поменутих 
земаља. Вид: Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић, Историја за осми раред основне школе, Завод 
за уџбенике, Београд 2010, Предраг Симић, Ивана Петровић, Историја 8, Логос, Београд 
2016; Мира Радојевић, Историја Уџбеник за трећи разред гимназије природно-математичког 
смера, четврти разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа и четврти 
разред средње стручне школе за образовне профиле правни-техничар и биротехничар, Klett, 
Београд, 2014; Ђорђе  Ђурић, Момчило Павловић, Историја за трећи разред гимназије 
природно-математичког смера и четврти разред општег и друштвено-језичког смера, 
Завод за уџбенике, Београд 2016; Hadzija Hadžibdić, Edis Dervišagić, Alen Mulić, Vlahidin 
Mehić, Historija za četvrti razred gimnazije, Bosnaska knjiga, Tuzla 2007; Izet Šobotić, Mirza 
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Српски ученици на основу прописаног плана и програма 
треба да стекну основна знања о најважнијим одликама 
историјског периода од друге половине 19. до краја 20. века 
у свету, као и „на српском и југословенском простору“.15 
Интересантно је овде постојање термина југословенски 
простор. Овај термин се не користи у друге две државе. У 
Наставном програму наведено је да садржај програма предмета 
историје за осми разред српских школа обухвата градиво 
дефинисано као: „Искорак ка Југославији (југословенска идеја, 
државни програми и концепти – Нишка, Крфска, Мајска и 
Женевска декларација; чиниоци југословенског уједињења 
– српска влада, Југословенски одбор, Народно вијеће, 
међународно окружење; завршне војне операције – досезање 
до граница нове државе“, а као кључне личности означени 
су: регент Александар Карађорђевић, Никола Пашић, Франо 
Супило и Анте Трумбић.16 Програм за гимназије за наставу 
историје, поред процеса уједињења, посебно је посвећен 
развоју југословенске идеје („Србија и југословенска идеја 
од Нишке до Женевске декларације“).17 Програмом наставе 
историје у Хрватској дефинисано је да ученици стекну знања о 
„уласку Хрватске у састав државе Словенаца, Хрвата и Срба“ 
и „пожуривању поступка уједињења“, ставу Стјепана Радића, 
раскид државно-правних односа са Аустроугарском, „контакти 
Народног вијећа СХС са појединим државама у свету“, 
преузимању аустроугарске морнарице, као и организацији 
нове државе.18 У Федерацији Босне и Херцеговине ученици 
гимназија, као и основних школа, поред стварања Краљевине 

Čehajić, Historija udžbenik za deveti razred devetogodišnje osnovne škole, NAM Tuzla, Vrijeme 
Zenica, Široki Brijeg 2012; Ivan Dukić, Krešimir Erdelja, Igor Stojaković, Hrvatska povjest, 
udžbenik povjesti za trogodišnje strukovne škole, Školska knjiga, Zagreb 2003; Krešimir Erdelja, 
Igor Stojaković, Tragom prošlosti 8 Udžbenik povijesti za 8 razred osnovne škole, Školska knjiga, 
Zagreb 2007.
15  Наставни програм за осми разред основног образовања и васпитања, Министарство 
просевете, науке и технолошког развоја, Београд, 2010, стр. 137. http://www.cerez.org.rs/
wp-content/uploads/2016/01/7-Nastavni-program-za-osmi-razred-osnovnog-obrazovanja-i-vaspi-
tanja.pdf(22.02.2019).
16  Ibid, стр. 139. 
17  Наставни програм за гимназије, Министарство просевете, науке и технолошког развоја, 
Београд, 2011, стр. 83–84. https://www.gimnazijain.edu.rs/site/images/podaci/Dokumenti/Izmene_
pravilnika_o_nastavnom_planu_27.10.2011.pdf (14.02.2019).
18  Glasnik Ministarstva prosvjete i sporta, Nastavni program za gimnazije, Nastavni program za 
povjest, Zagreb, 2015, str. 172. https://www.ncvvo.hr/nastavni-planovi-i-programi-za-gimnazije-
i-strukovne-skole/(10.02.2019).
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СХС, на основу плана и програма наставе уче и о развоју 
југословенског питања у Великом рату.19 Већ се на основу 
анализе планова и програма наставе историје, које уџбеници 
следе, могу уочити разлике у приступу теми и означавању 
одређених историјских процеса и појава мање или више 
битнима. 

У Србији тема стварања Краљевине Срба Хрвата и 
Словенаца (Југославије) обрађује се у завршном разреду 
основнe школе, трећем и четвртом разреду гимназија (осносно 
првом или другом разреду средњих стручних школа), а таква 
пракса је и Хрватској и Федерацији Босне и Херцеговине. Тема 
стварања Југославије у уџбеницима следи након градива којим 
ученици стичу знања о Великом рату, коме је посвећено од 20 до 
30 страна текста. Процес стварања Југославије приказан је као 
завршна лекција тематске целине рата или као прва лекција нове 
целине посвећене националној историји међуратног периода. 
Знања о догађајима и процесима, у уџбеницима употпуњена су 
знањима о истакнутим историјским личностима, политичким 
идејама и културним и научнотехнолошким достигнућима. Већ 
на први поглед могу се уочити разлике у приступу код аутора у 
одабиру садржаја, али је генерално приступ хронолошки где се 
описује ток рата у националним и светским оквирима, а потом 
и процес уједињења, већином као засебна лекција. Текст је 
методолошки употпуњен илустрацијама, изворима, питањима 
и задацима, који неретко упућују ученике и на самостална 
истраживања и промишљања наученог, као и повезивање 
догађаја из ближе и даље прошлости и/или повезивања догађаја 
из прошлости са садашњим временом. 

Прва значајна разлика у уџбеницима три државе јесте у 
виђењу догађаја односи се на хронолошко смештање појаве 
идеје о уједињењу. Српски аутори, ако пишу о појави идеје о 
стварању државе Јужних Словена, истичу да је настала више 
векова пре 1918. године, а да је Први светски рат био прилика 
да се идеја реализује. У једном од уџбеника пише: “Још крајем 
18. и током 19. века, у време културног и националног буђења 
19  Nastavni plan i program gimnazije Historija/Povjest, Ministarstvo za obrazovanje, nauku 
i mlade, Sarajevo, 2016. str. 23–24.  https://mon.ks.gov.ba/sites/mon.ks.gov.ba/files/historija_
povijest_g.pdf Okvirni plan i program za devetogodišnju osnovnu školu u Federaciji Bosne i 
Hercegovine, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, str. 578. https://skolegijum.ba/static/
files/pdf/docs/52df9345338c0.pdf  (10.01.2019).
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Јужних Словена, јављале су се идеје о стварању заједничке 
државе”.20 У уџбеницима друге две државе сугерише се да 
се идеја јавила током рата. “Током Првог свјетског рата у 
југословенским земљама јавља се идеја о стварању заједничке 
југословенске државе. Када је Србија Нишком декларацијом 
1914. године прогласила свој ратни циљ као борбу за властито 
ослобођење и за ослобођење и уједињење све неослобођене 
браће Срба, Хрвата и Словенаца то је наишло на подршку 
у интелектуалним и политичким круговима југословенског 
опредјељења у Хабзбуршкој монархији” пише аутор једног 
од уџбеника за гимназије Федерације Босне и Херцеговине.21 
Додатна разлика јесте и да у српским уџбеницима пише да су 
аустроугарске власти  прогањале присталице југословенске 
идеје којих је било и међу муслиманима и Хрватима, а овоме 
се не учи у школама друге две државе. 

Интересантан је приступ аутора хрватских уџбеника. 
У уџбенику историје Трагом прошлости за 8. разред након 
објашњења догађаја Великог рата, пажња је посвећена 
Версајском поретку, жртвама, последицама рата и промени 
граница, што је и генерлни фокус уџбеника друге две државе. 
Овде се међутим појављује и један наратив присутан и у 
јавности када је реч о Југославији - прича о томе како је нека 
особа рођена у Аустроугарској, провела младост у Краљевини 
СХС (Југославији), зрело доба у Независној држави Хрватској 
(НДХ) и „комунистичкој Југославији“, а старост у Републици 
Хрватској. Такође, за разлику од уџбеника у Федерацији 
Босне и Херцеговине и Србији у Хрватској се аутори већином 
опредељују да текст који се односи на стварање Југославије 
као тема или поднаслов не постоји већ се обрађује у оквиру 
шире области под називом: Хрватска у првој Југославији.22 У 
хрватским уџбеницима се највећа пажња посвећује истицању 
економског развоја и Уговору са Италијом 1915, него што 
је то случај са пре свега уцбеницима у Федерацији Босне и 
Херцеговине, а делом и неким уџбеницима у Србији. На пример, 
један хрватски уџбеник прво наводи како су „аусторугарске 
земље господарски (економски – примедба А. К.) заостајале 
20  Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић, Историја за трећи разред гимназије природно-
математичког смера и четврти разред општег и друштвено-језичког смера, стр. 102.
21  Hadzija Hadžibdić, Edis Dervišagić, Alen  Mulić, Vlahidin Mehić, op.cit., стр. 63–64. 
22  Krešimir Erdelja, Igor Stojaković, op.cit., стр. 13, 68.  
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за земљама западне Европе“ те да је „хрватски део Монархије 
заостајао за аустријским земљама“, а одмах затим у наредној 
реченици: „Након што се Хрватска прикључила новој државној 
заједници Југославији, она је заједно са Словенијом развијенији 
дио земље“.23 Други пример је када аутори уџбеника средиште 
интересовања усмерава на Лондонски уговор из 1915 и 
закључује „било је важније имати Италију на својој страни 
у рату него бити праведан према Хрватима и Словенцима“.24 
Дискурс о праведности, правди и неправди према Хрватима 
доминантан је у уџбеницима историје у овој држави, док су 
аутори уџбеника у друге две државе умеренији у оваквим 
оценама. 

Неизоставна и с правом веома важна тема свих уџбеника 
јесте Југословенски одбор. “За остваривање југословенског 
програма борили су се српска влада и Југословенски одбор” 
пише у једном од уџбеника Федерације Босне и Херцеговине.25 
И овде је посебно значајно да се инсистира да је жеља за 
уједињењем била присутна искључиво код Југословенског 
одбора, при чему се наглашава се присуство Срба у истом. 
Аутори хрватских уџбеника, на пример, након што су истакли 
да је од избеглих хрватских политичара у Риму прво настао 
Хрватски одбор, који је касније проширен са српским и 
словеначким политичарима постао Југословенски, наводе 
да су они сматрали да је рат добра пригода (прилика) да се 
„подручја на којима су живели Срби, Хрвати и Словенци 
на подручју Аустороугарске осамостале, а потом уједине са 
Србијом и Црном Гором у заједничку државу Јужних Словена“ 
и стога је њихов задатак био уверавање светске јавности у 
неодрживост Аустроугарске. Аутори се осврћу на идеју Николе 
Пашића према коме би „држава требала бити централистичка 
монархија са династијом Карађорђевића на челу што није 
ништа друго него проведба плана стварање Велике Србије“.26 
Иниситирање на угожености права Хрвата и Словенаца се 
наставља објашњењем идеја Франа Супила да се са Србијом и 
Црном Гором прво договори унутрашње уређење државе па тек 
онда уједињење. Наводи се да је у Југословенском одбору настао 
23  Ibid, стр. 68–75. 
24  Ibid.
25  Izet Šobotić, Mirza Čehajić, op.cit., стр. 129–130. 
26  Krešimir Erdelja, Igor Stojaković, op.cit., стр. 148.
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разодор али да је Супило био у мањини, иступио из Одбора и 
преминуо, а потом објашњава да су 1917. Југословенски одбор и 
„србијанска влада“ након једномесечних преговора потписали 
Крфску декларацију. У посебном делу текста се наводи договор 
о стварању нове државе након победе у рату, њено уређење – 
уставна, парламентарна, демократска монархија с династијом 
Карађорђевић, да ће Срби Хрвати и Словенци употребљаваити 
своја „национална имена заставе и писма“ али без засебих 
територија и парламента.27 Аутори потом закључују да су Срби 
могли бити задовољни као да се српска страна касније није 
придржавала закључка конференције. За разлику од хрватских 
и српских уџбеника једино је у уџбеницима Федерације Босне и 
Херцеговине значајан пасус посвећен тзв. Мајској декларацији 
Антона Корошеца и Југославенског клуба – декаларација на 
бази тријализма и опстанака хабзбуршке династије, као и 
реакцији реисул-улеме Џемалудина-ефендије Чаушевића на 
Мајску декларацију – да ће “Одобрити сваки чин који ће нашем 
народу донијети слободу” и да му је доста “наше владе и турске 
и њемачке”.28 Са друге стране Женевска декларација, коју су 
новембра 1918 потписали српска валада, Југословенски одбор 
и Народно вијеће, једино се истиче као значајна у српским 
уџбеницима.  

Сам чин и значај уједињења, као и уређење нове државе 
су посебно важне теме за анализу сличности и разлика 
наратива о стварању Југославије у уџбеницима на простору 
некада зеједничке државе. У уџбеницима Федерације Босне 
и Херцеговине и Хрватске се инсистира да је делагација 
Народног вијећа тежила да заједничка држава буде федеративна 
ипак је “морала одустати због великих притисака српских 
преговарача”.29 Док уџбеници Федерације Босне и Херцеговине, 
а и поједини хрватски, иниситирају да се са уједињењем 
журило због аграрних немира и италијанског упада у Истру 
Ријеку Далмацију и Словенију, српски пишу да је Народно 
вијеће у Загребу позвало српску владу да заштити националне 
територије Југословена због упада италијанских трупа, док 
се ови подаци у уџбеницима друге две државе не помињу.30 
27  Ibid.
28  Hadzija Hadžibdić, Edis Dervišagić, Alen  Mulić, Vlahidin Mehić, op.cit., стр. 63–65.
29  Ibid.
30  Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић, Историја за осми раред основне школе, Завод за 
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Објашњење значаја југословенског уједињења присутно је само 
у српским уџбеницима, а у друге две државе говори се више о 
последицама. Један од примера јесте: “Српска династија, влада 
и политичка и интелектуална елита су уједињење доживели 
као историјску прилику која се не пружа свакој генерацији. 
Сматрали су да не треба пропустити шансу да се сви Јужни 
Словени окупе у једну државу. То су налагали и бојни стратешки 
и економски интереси, али и ставови великих сила. Примери 
Немачке и Италије, које су уједињењем израсле у велике силе 
иако су пре тога биле регионално и културно разједињењне 
(а Немачка чак и религиозно подељена) указивали су да је 
уједињење могуће и историјски оправдано. Србија је у рату 
за стварање заједничке државе поднела огромне људске и 
материјалне жртве и у њу уградила своју државност“.31 

Знања о догађајима и процесима, у уџбеницима 
употпуњена су знањима о истакнутим историјским личностима 
и визуелни материјали. У хрватским уџбеницима нагласак 
је на личностима Анта Трумбића и Ивана Мештровића, 
Франа Супила, који се помињу и у српским уџбеницима уз 
наравно активности и улогу Николе Пашића, док се у једино 
у уџбеницима Федерације Босне и Херцеговине помињу 
личности из те средине као што је Чаушевића. Као кључне 
личности у уџбеницима Федерације Босне и Херцеговине 
означени су: Антон Корошец, Стјепан Саркотић, Александар 
Карађорђевић, др Анте Трумбић, др Никола Стојановић, Душан 
Васиљевић, др Милош Сршкић, Јанез Крекм др Јозо Сунарић, 
Глигорије Јефтановић, др Халид-бег Храсница, Атанасије 
Шола, Данило Димовић, др Мехмед Спахо, Вјекослав Јелавић, 
др Тугомир Алауповић, Стево Жакула, Васо Ристић, Васиљ 
Грђић, Шћепан Грђић.32 У српским уџбеницима, за разлику 
од уџбеника историје у друге две државе, значајнија пажња 
је посвећена улогу страног фактора у стварању, односно 
признавању Југославије. Истиче се улога интелектуалаца и 
описује пропаганда југословенске идеје међу савезницима, а у 
уџбенике, Београд 2010, стр. 79; Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић, Историја за трећи разред 
гимназије природно-математичког смера и четврти разред општег и друштвено-језичког 
смера, стр. 103; Предраг Симић, Ивана Петровић, op.cit., стр. 124.
31  Ђорђе  Ђурић, Момчило Павловић, Историја за трећи разред гимназије природно-
математичког смера и четврти разред општег и друштвено-језичког смера, стр. 32; Предраг 
Симић, Ивана Петровић, op.cit., стр. 125.
32  Hadzija Hadžibdić, Edis Dervišagić, Alen  Mulić, Vlahidin Mehić, Op.cit., стр. 68.
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занимљивостима и улога појединаца, као на пример америчког 
председника Вилсона.33 

Поред овим мањих разлика, визуелни материјал прилично 
уједначен – фотографије Југословенског одбора, потписници 
Крфске декларације и историјске мапе. Присутна су и питања 
која аутори упућују ученицима, као на пример објасни разлику 
између припајања и уједињења? Или питања која сугеришу да 
се оно што смо нагласили као различито у уџбеницима усвоји 
или анализира на часу. Један од примера јесте када аутори 
уџбеника уз фотографију окупљања грађана на Марковом тргу 
у Загребу (29. октобра 1918. године) коментаришу да почетно 
одушевљење због стварања нове државе није дуго трајало, јер 
су се одмах јавили проблеми, и постављају питање „Да ли би се 
придружио/придружила скупу на слици? Оразложи одговор“.34 
У уџбенику за четврти разред гимназије у Федерацији Босне 
и Херцеговине значајна пажња посвећена је процесима 
настанка Државе Словенаца, Хрвата и Срба и уласку Босне 
и Херцеговине у Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца, а у 
питањима и задацима за ученике једно од питања јесте: како 
су третирани Бошњаци у Држави СХС и касније Краљевини 
СХС и “када је формирана прва Народна босанскохерцеговачка 
влада и ко је улазио у њен састав?”.35 Однос националне и 
опште историје у уџбеницима је усаглашен, а омогућено је 
и да ученици уоче повезаност опште и националне историје. 
Темама из националне историје аутори су дали посебан 
значај, што се види из дужег текста, већег броја илустрација 
и биографија истакнутих личности. Задацима и питањима 
на крају лекције поред проверавања знања, подстиче се 
даље сазнавање ученика, посебно историјских догађаја из 
националне и локалне историје.

На основу свега наведеног уочавају се бројне разлике 
између тумачења догађаја уједињења и стварања Југославије 
у уџбеницима три државе. Јасно је да су нека тумачења 
у уџбеницима одраз уверења аутора, нека политизована, 
нека свесно искривљена, међутим, чињеница јесте да су 
прошла комисије у министарствима која су испред држава 
33  Мира Радојевић, op.cit., str. 129–130.
34  Krešimir Erdelja, Igor Stojaković, op.cit., str. 73.
35  Hadzija Hadžibdić, Edis Dervišagić, Alen  Mulić, Vlahidin Mehić, оp.cit., стр. 64–65.
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одобрила уџбенике за употребу. Овим су уџбеници постали 
део државних образовних политика и стекли моћ утицаја, 
иако увек морамо имати у виду и ограничења настала услед 
могућих неједнакости и недоследности наставног процеса. 
Такође, несагласности историчара око неких појава и процеса 
како оних везаних за уједињење, тако и оних везаних за питања 
престанка постојања заједничке државе (одговора на питања: 
Када криза постаје распад? Колико је ратова било? Када су 
почели? Када је и да ли је рат окончан? Распад или разбијање?) 
посредно као последицу имају појаву оваквих уџбеника. Оно 
што је битно, мада се често занемарује, јесте да управо овакви 
уџбеници развијају историјску свест и разумевање догађаја из 
прошлости повезују са савременим друштвеним, политичким 
и културолошким токовима и тиме утичу на изградњу ставова, 
уверења и систем вредности грађана у поменутим државама, 
односно региону.

Уџбеници историје као примарно средство у процесу 
наставе историје, нису само преносиоци знања о историјским 
процесима, појавама и догађајима, већ и значајан чинилац у 
изградњи и дефинисању личних и колективних идентитета, 
као и одраз ставова академске заједнице и настојања државе 
да преко наставе историје и образовних политика формира 
грађане. Поједини примери из уџбеника који су наведени 
у овом раду осликавају како се исти догађај посматра из 
различитих перспекитва и гради „слику другога“. Ипак, 
потребно је истражити и додатне наставне материјале који се 
користе у настави, као и сам наставни процес, међушколске 
пројекта, утицај европских и светских организација (EURO-
CLIO; САВЕТ ЕВРОПЕ), као и утицај интернета и нових 
технологија, што прелази оквире једног научног рада. EURO-
CLIO – Европско удружење наставника историје – настојало 
је да пројектима, као што је Историја у акцији – припрема за 
будућност БИХ, Хрватске и Србије (2005–2008), допринесе 
јачању сарадње међу наставницима историје у региону.36 Ову 
кратку анализу улоге уџбеника историје у стицању знања о 
формирању Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (Краљевине 
Југославије) 1. децембра 1918. године, потребно је посматрати 

36  Вид. више на сајту Удружењу наставника историје Босне и Херцеговине: http://cliohipbih.
ba/portfolio/istorija-u-akciji-priprema-za-buducnost-bih-hrvatske-i-srbije/ (27.01.2019).
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и у складу са ограничењима која потичу од улоге наставника 
у образовном процесу, глобализације, примене и коришћења 
нових технологија, улоге интернета и промена образовних 
политика. Образовање, стога, може бити дефинисано и као 
индивидуално учешће у културном памћењу, како то чини 
Алаида Асман у књизи Рад на националном памћењу, чиме 
утицај наставе и уџбеника, једним делом и у посебним 
случајевима, може постати упитан.37 Ипак, истраживања 
процеса француско-немачког помирења и изградње Европске 
Уније, указују на значајну улогу пропитивања прошлости која је 
финализована писањем заједничких уџбеника. Под европским 
патронатом и на просторима некадашње Југославије, настојала 
се реализовати слична идеја, која за сада није наишла на добар 
пријем. О томе да ли је потребан заједнички уџбеник и како 
га написати потребно је детаљно дискутовати, али за сада 
је сигурно да разлике у интерпретацијама истих догађаја, 
а пре свега оних који су део заједничке историје, постоје 
у уџбеницима у Србији, Хрватској и Федерацији Босне и 
Херцеговине, као и да их је потребно имати у виду приликом 
(ре)дефинисања билатералних односа држава у региону. 
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Aleksandra Kolakovic

CREATION OF YUGOSLAVIA IN THE HISTORY 
TEXTBOOKS (SERBIA, CROATIA AND THE 

FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

Resume

The textbooks of history, as the primary tool in the learning 
process, are not only the transfers of knowledge about historical 
processes, phenomena and events. They are also a significant fac-
tor in the construction and defining of the personal and collective 
identities, as well as the reflection of the attitudes of the academic 
community and the state’s efforts to form citizens through history 
teaching and educational politics. Therefore, the paper aims to 
explore the picture of unification of the South Slavs - the creation 
of the Kingdom of Serbs of Croats and Slovenes (the Kingdom 
of Yugoslavia, the first Yugoslavia), in the history textbooks in 
Serbia, Croatia and the Federation of Bosnia and Herzegovina, 
after the dissolution of Yugoslavia, i.e. in the first decades of the 
21st century. The paper used for the comparative analysis of the 
history textbooks (for the final grades of primary and secondary 
schools in the aforementioned states), as well as relevant literature. 
History teaching, history textbooks and post-conflict reconciliation 
are present in the most contemporary publications. The authors 
wrote about the events and consequences of the Great War from 
the aspects of the “learning about peace”. It is important to show 
how history teaching and history textbooks can make conditions 
for reconciliation and pacification the relations between the people 
who were in conflict. Analysis of selected textbooks used in the 
schools of the former common state, however, shows that there is 
a significant difference in the selection, as well as in the way of 
presenting educational material about the creation of Yugoslavia. 
Common to all the history textbooks is that they are following the 
European and national recommendations on the content of history 
textbooks, which leads to the inability to detail and/or objective 
explanation of the phenomena, processes and events, as well as 
the role of individuals and/or groups, which indirectly affected on 
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the culture of remembrance, construction “image of the other” 
and the formation of identity.
Keywords: creation of Yugoslavia, history textbooks, history 

  teaching, 1918, Serbia, Croatia, Federation of Bosnia 
 and Herzegovina, 21st century.38

*  Овај рад је примљен 12. марта 2019. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
30. априла 2019. године.
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Право на отпор као криза идентитета људских права

Вероватно разумете да су у протеклих тридесет година, 
нарочито након пада комунизма, људска права постала нова 
идеологија на крају идеологија. Сви су сагласни са идејом 
људских права. За лево и десно. За север и југ. За државу и цркву. 
Зашто су нам онда многе теорије говориле да је идеологија 
освећена и да је ова, тако названа “велика идеологија о људским 
правима” настала на самом крају идеологија. Али у исто време, 
ако слушате вести, сви ви слушате вести последњих десет, 
петнаест година, знаћете да се многа људска права крше 
данас у свету као и у претходним периодима ван граница 
рата. Свакодневно смо суочени са свирепошћу, убиствима, 
мучењима људи, у затворима без суђења и тако даље. То је 
управо први парадокс. Имамо велику победу људских права, 
а са друге стране се наставља кршење њихових принципа.

Други парадокс би по мом мишљењу био уколико бисмо 
се окренули ка филозофији, теорији одакле потичу људска 
права. Да људска права сви разумемо на исти начин, да постоји 
један начин, једна пракса, дискурс назван људским правима, 
очекивано би било да сви будемо сагласни око тога, шта заправо 
људска права јесу и обухватају. Али онда, уколико погледате 
различите књиге о теорији људских права, о пракси људских 
права, видећете да постоје веома различити приступи о томе 
шта значи бити земља људских права, шта значи промовисати 
људска права. Идеолошке разлике, економске разлике и даље 
остају у свету. 
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Зашто се залажемо за људска права? Људска права 
су добра. Очито је да имамо различите перцепције када се 
говори о људским правима или различитим поимањима о целој 
идеји и пракси људских права.  Уколико се опет осврнемо 
на филозофију људских права и споменемо неке од великих 
аутора попут Јирген Хабермаса у Немачкој или Џон Ролса из 
Америке и његову Теорију правде или одакле ја долазим, из 
области права воле читати Родолфа Дуокија, не знам да ли сте 
чули или имали прилику да се сусретнете са његовим делима, 
великог либералног филозофа. 

И читајући њихова дела, стиче се утисак да се светске 
мисли, велика теоријска перспектива усмерена ка томе да је 
Европа створена за мање од 100 година, не налази уточиште 
у њиховим делима. А који су то стубови мисли, велика тела 
размишљања? Једно би припало Хегелу, немачком филозофу, 
преко Маркса и  постмарксиста. Тело мисли које говори о 
начину како конфликт постоји у друштву и о њиховом самом 
разрешењу и кретању заједнице унапред. Затим, Ниче и све до 
Хегела, Фукоа такође не постоје у њиховом учењу. Као да нема 
моћи у заједници И да једино постоје за либералне филозофе 
заправо правила, прописи и нормативни оквири. И коначно, 
одлучујућа аналитичка традиција Фројда и постфројдиста и 
других психоаналитичких теорија. 

Ова три главна тела мисли : конфликт, моћ и људство 
односно  како створити слику код других о томе ко смо ми у 
ствари, уопште не постоји код либералних филозофа. И чему је 
мој целокупан рад окренут школи мисли о којој говорим која се 
зове Цритицал Легал Студдиес, то је правна теорија посматрана 
с критичке перспективе. Покушава да поновно укључи право, 
филозофију, политичку филозофију у међународну заједницу. 
Та тела мисли која су у потупности била отписана из либералне 
правне теорије. Тако да када погледамо људска права, видимо 
их као један посебан алат, инструмент који је укључен у 
социјално-политичке конфликте. Видимо их као инструмент 
који није само стуб моћи, не односи се само на државну и 
владину моћ, већ је и алат саме моћи. И на крају и најбитније, 
уколико су људска права толико битна за људе у њиховим 
животима, очито заузимају велику улогу у том смеру шта је 
то заправо потребно да би се био човек.  
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Када говоримо о томе шта је бити човек, шта је хуманост, 
које су главне карактеристике савременог живота, очито 
законска права, и онда људска права су главни кључ те идеје. 
И моја поента у овом делу излагања је следеће: Када су 
људска права постала идеологија која ступа на сцену након 
марксизма, социјалне-демократије, и постају део глобалне 
историје. Политички теоретичари овај период називају 
космополитизмом, економисти називају добом доминантне 
неолибералне економије и према политичким филозофима 
овај период јесте доба постпостдемократије, периода у којем 
је демократија умањена, ослабљена и велике политичке одлуке 
доносе политичари и грађани попут нас самих који учествују у 
доношењу одлука директно или индиректно, и дају се људима 
који тврде моћ на основама својих научно испитаних истина, 
на основу тога како заиста ствари требају функционисати. 

И моја последња поента, био сам у Сарајеву у новембру, 
на изврсном догађају отворених врата Универзитета и имао сам 
прилику да упознавам све те људе из Босне који су учествовали 
на свим планерним окупљањима које смо организовали у 
Босни прошле године. А искуство ми је било једнако као оно 
које сам стекао у Египту, у Тахрир скверу 2011, у Мадриду у 
Пуерта дел Солу касније 2011. године, у Атини у Сyнтагма 
скверу и наравно мобилне улице, стална кретања и не само 
на местима попут Шпаније и Грчке у којима је изражена та 
економска политика, већ и у Турској, Рио де Женеиру, Бразилу, 
Хонг Конгу. Ми живимо у гнезду којем сте се ви млади људи, 
широм света, почели опирати, не слушати наредбе Влада и 
полиције и говорити: “Ствари се морају променити”. И наравно 
да постоје различите ствари на које се ставља акценат у Каиру, 
у Мадриду, у Рио де Женеиру, али ова идеја да је нешто кренуло 
по злу у овом великом периоду експанзије људских права, 
нешто је просто прошло лоше по начин на који наша заједница 
фукнционише и посебно по начин на који вас, младе људе 
третирају старије генерације, мислим да је ово карактеристика 
времена у којем живимо широм света.

 Живимо у добу отпора, може се рећи да је исти отпочео 
2011. године и даље траје. Тражи промену. И том великом 
отпору и сметњама свим дешавањима широм света које видимо 
људи не траже људска права,  већ социјалну правду. Сећате 



194

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.01/2019, година XV.  vol.34

се великог слогана из окупационог периода “Ми смо 99 %” 
да је 99% популације неједнак оном једном проценту и да та 
економска неједнакост наставља са растом. Оxwорд, велика 
британска невладина организција објавила је овај извештај 
овог јануара, где су изнели податак да један проценат светске 
популације поседује педесет процената светског богатства и да 
бројке расту. Тако да живимо у веома чудном периоду, посебно 
због тога што у периоду кризе људи узимају здраво за готово 
ствари које постоје и присутне су почињу сматрати природним, 
нормалним, све излази на површину, премисе испод таме и 
идеја израњају и са те тачке их можете преиспитивати. 

Ово и тврдим, људска права са свим својим успесима 
постале су природна појава. Људи испитују оно што се дешава 
ван дискурса људских права и могу разумети оба дефанзивна 
аспекта проучавања људских права, али такође и начин на који 
су права интегрисана у дискурс моћи, а то је најбитнији део. Да 
са једне стране имате јаку струју људи који се бране, посебно 
сиромашни, мањине, имигранти, они који пате у свакодневном 
животу, али и са друге стране, посматрано и историјски и 
теоријски на људска права, видите да су интегрисана у систем 
моћи. Пошто сам вам све ово рекао, даћу вам шест или седам 
теза, изјава, а онда ћете ми рећи коју желите да издвојите 
и коју ћемо до танчина објаснити и које ће вас натерати на 
размишљање.

Стога, прво је ово, људска права су ту да људе бране 
од јавне и приватне моћи, не само државне, већ и приватне, 
концентрације богатих, моћних медија. Када изгубе ту сврху, 
престану бити корисни. Напусте угрожен народ и престају да 
се воде ваљаним циљевима и постоју управо супротно од оног 
што би требало да буду. Ово је генерална изјава, а ја ћу вам 
рећи неколико теза. Када филозофи покушавају да оправдају 
људска права и покушавају да разазнају начин на који извлаче 
поједина правила, прописе, конвенција, Европска конвенција 
људских права са филозофске перспективе тичу се питања 
човечности и шта значи бити човек. Моја прва тврдња је да је 
хуманост, гледана са филозофске перспективе, у потпуности 
бескорисно за одређивање права и правила потребних људима. 
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У супротном, историјски гледано, концепт хуманости 
је увек коришћен не би ли се одредили и сепаратисали људи 
између оних који владају, потчињених и искључених, односно 
“виших” људи, “нижих”људи и “нељуди”. То је била прва. 

Друго, суверенитет и права или моћи и моралности против 
честих тврдњи да што више права, то је мање моралности, што 
више моралности, мање суверенитета. Напротив, међусобно 
се прожимају, а свака заједница у датом тренутку има себи 
својствену комбинацију наступања периода суверенитета или 
моћи И периода трајања. И испитаћу ову тврдњу која пркоси 
оном што већина либералних филозофа има да каже, а можемо 
испитати два периода, први током увода у идеју о увођењу 
природних права као увод за постављање људских права у 
касном 20. веку и друго, оно што се у великој мери дешава 
данас. Моћ и право се у великој мери ипак прожимају, није то 
ствар само права који стају на пут моћи. 

Поред тога, велике дебате о томе да се људи у сфери 
међународне политике и људских права у великој мери 
прожимају, велике дебате између универзализма и релативизма, 
универзализма и назови комунитариста. Уместо бити онај 
који се бори на страни једне од ових, ова два дискурса, 
универзализма и релативизма су две стране истог новчића 
које можемо назвати хуманост или како год, и да ове две стране 
истог новчића могу бити једнако поправљени и то је управо 
оно о чему смо говорили о Југославији, на Косову, у Србији. 
Свакако,  неке напредне западне заједнице идеју људских права 
усмеравају ка циљу деполитизације политике. 

Људска права не припадају људима, већ их изграђују. 
Изграђују оно какви људи требају бити, ко смо ми и ви, и виши 
спектар, о вишим, нижим људима и “нељудима”. И коначно, 
говорим о отпору широм света, да су људска права о језицима 
и телима, о култури, спознаји идентитета и материјалној 
егзистенцији. Да су људска права о спознаји и дистрибуцији, 
о идентитету и материјалном животу. На уштрб тога постоји 
једно право које их одржава у животу и дозвољава људским 
правима да играју такву ролу и имају овакав парадоксални 
карактер. И ово је право отпора еволуције. Да људска права јесу  
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о култури и материјалном животу, а да једино могу преживети 
управо због оног права које називамо правом отпора. 

Ово је 6 или 7 теза и као што можете приметити потичу 
из различитих дисциплина,  из различите школе мишљења зато 
што је просто немогуће имати теорију људских права која би 
била исткана из једног извора. Односе се на много различитијих 
ствари. У праву , људска права се односе на медјународне 
конвенције, уставе, права, адвокате, судије... У политици имате 
медјународне организације, локалне организације, Европску 
Унију, Европску конвенцију о људским правима итд. И имате 
људе, који су у покрету и који користе права као део својих 
политичких борби. И имате праксе, текстове, тако да не 
може постојати једноставна теорија, али постоје различите 
перспективе у складу са којима можете проучавати људска 
права, али генерално социјални феномен и покушај стварања 
свеукупне идеје о томе што се дешава. Упућује на различите 
апсекте, другачије школе мисли и другачије дисциплине. Неке 
су политичке, социолошке, филозофске, психоаналитичке. 

Велики је то проблем мишљења.. Хајдемо онда да 
причамо о томе, али да говоримо о томе како смо дошли до 
отпора, до те кутије. Француска декларација  је сачињена из 
манифеста велике политике, многи су то читали. 

Прва три члана говоре: 
1. Сви људи су родјени једнаки. 
2. Слава сваке политичке организације јесте да промовише 

права човека и то имовину, безбедност, слободу и 
право отпора и члан број три већ објашњава које су 
то политичке организације:

3. Суверенитет припада природи, сва моћ долази из 
природе. Слушајте овај парадокс. Сваки човек је 
рођен једнако, али само нације, и грађани имају ова 
права. Само су градјани ти који заправо поседују ова 
права.  Постоји група целокупног човечанства и група 
градјана. Ту имамо увод у политичку имагинацију 
и конструкцију европске модерности, идеје о 
националној држави. Данас је свеприсутна идеја да 
свака нација треба имати своју државу и да свака 
држава треба имати само једну доминантну нацију.
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С тим у вези се може рећи да се овде са сјајном идејом 
Француске револуције јавља идеја национализма. И ко су људи 
изван оквира људскости који имају сва права у пракси и градјана 
који у пракси истим располажу? Људи који не припадају мојој 
нацији. Свако ко није Србин у Србији, Британац у Енглеској, 
Грк у Грчкој је између људскости (која би требало да има сва 
та права, а у пракси нема) и грађана који поседују та права. 

Прво велико искључење је измедју мене, моје нације и 
свих осталих. Данас у глобалном свету немати држављанство 
и немати држављаство на месту где сте део већине представља 
најгору опцију. Погледајте људе, који долазе овде, такозване 
нелегалне имигранте који долазе у Грчку, Шпанију, Француску, 
они немају заштиту својих земаља, напустили су је. И немају 
заштиту земље у коју су дошли (Грчке, Шпаније или Енглеске). 
Ако су људска права намењена људима, јер су људи, онда 
су ови људи једини који би иста морали да имају. Они нису 
грађани датих земаља и немају никаква права. Тако можете рећи 
да се ова идеја људских права ,,датих“ људима свакодневно 
сукобљава пракси , јер људи који са Медитерана покушају 
да дођу у велику сјајну Европу, или ви када желите отићи у 
Енглеску или Француску и не можете добити визу, и колико 
морате чекати. 

То је велика критика на Европску унију. Говоре о три 
слободе, слободи услуге, капитала и рада. Изградили смо око 
Европске уније у многим ситуацијама физички зид, попут оног 
у Грчкој и Турској, у Мароку, на југу Шпаније како бисмо људе 
држали вани.  То је прво искључење, ко није један од нас нема 
ове границе. Али постоји и друго. Искључење које је постојало 
онда у Француској и које постоји данас свуда. Када се каже да 
људи имају ова права, а онда погледате у историју, ко је била 
особа која је имала ова права у Француској онда и данас у 21. 
веку?

Бели, мушкарци, богати мушкарци, поштени, временом 
су и жене и црнци добијали иста. Али и даље иза целе идеје 
о људским правима стоји богати бели мушкарац који има сва 
ова права и који из те перспективе спаја ову идеју  хуманости 
и реалност привилегије, шта заиста значи бити човек са свим 
овим привилегијама.
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Друго искључењене није базирано на националности, 
него на социјалном аспекту из које класе долазите, ког сте 
пола, које сексуалности, које сте боје. Постоји јасна разлика 
између виших и нижих људи. Ова два искљуцења су надјена на 
основама отпора која се имплементирају широм света. Постоје 
три врсте отпора које су у вези са великим променама у социо-
екомској сфери  света у коме живимо. Три велика достигнућа 
која су повезана са великим напретком у социоекономском 
свету у којем живимо. Прва се односи на економију данас, 
посебно она која се односи на напредне капиталне земље којих 
је Србија део. Представља померање примарне и секундарне 
економије ка услугама. На пример у Британији сервисна 
економија износи 7 посто ГДП-а, у Грцкој 9 посто ГДП-а. 

У сервисној економији, оној којој је основа оно што ми 
производимо својим умом, посредством медија и интернета, 
незапосленост постаје својствена унутрашњости система. Она 
више није мали проблема економске кризе, она је кључна 
карактеристика сервисних економија оних које могу да 
преживи уколико људи позајмљују новац како би преживели 
и куповали услуге. 

Велика егзистенцијална одлука 21. века у Европи је био 
ипхоне на пример. У то се  улагала велика нада у економији 
услуга. Затим, незапосленост постаје интегритет, а онда био-
политичка конотација моћи, теоријска традиција која долази 
из света Мишел Фукоа, З. Дирелза, данас Меркел итд. Шта 
представља она? Моћ је постала динамична, позитивна и ствара 
начин на који живимо у свету. Ствара проактивне, ефективне 
нације, оне које су способне да у 19. веку створе армију ратника, 
али и оне који су способне да буду добри  радници који иду у 
фабрике. То је било стање 19. века, имате најразличитије законе 
о демографији, здрављу, болестима, сексуалним здрављу и све 
с циљем да се створи велика популација. А са друге стране, и 
даље говорећи о биополитици, оној која укључује поред мозга 
и наша тела И то како се ми уклапамо у цео систем, друга 
страна је економска заједница,  ми учимо како  да жртвујемо 
сами себе и своја тела, идемо у затвор, умиремо, радимо ствари 
које нам дозвољавају да будемо проактивни, здрави, да живимо 
дуге животе.

стр. 191-200
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Уколико узмемо ситуацију у протеклих 20 година, у 
две хиљадитим, овде у Србији такодје, имали смо велику 
експанзију кредита. Економска политика је бележила велики 
просперитет, људима се давао новац да могу купити услуге, 
ствари. Можемо га назвати добом обавезног задовољства. 
Речено вам је да морате задовољити себе, морате узајмити 
новац како бисте купили ствари. Тако да би вам дали кредитне 
картице, повећали  кредитне лимите,. А онда од 2008. године 
када овај финансијски балóн пуца, имамо сасвим обрнуту 
ситуацију. Док је идеја у две хиљадитим годинама била да 
се позајми новац и створи право, да ли људи требају изаци 
и купити потрепштине и тако је економија функционисала, 
јер више не стварамо. Купујемо или кромпир или кола. Вашу 
дивну ладу или југа. 

Не радимо више све то, трансфер новца стаје, и 
ситуацију која је људима истицала значај државе, закон, права 
омогућивши народу новац, позајмице, кредитне картице. Сада 
имамо прохибицију, где у земљама попут Грчке, Шпаније, 
Таиланда јесте да се спаси нација. Како?

 Ускраћивањем услуга и напуштајући појединца са циљем 
очувања нације. И треће, постдемократски услов, где нам 
теоретичари поменутог правца говоре да по статистици знамо 
да људи мрзе политику и политичаре, не желе да учествују да 
гласању, јер се ништа више заправо не одиграва у политици. И 
полемика које се дотичу јесте ко боље изгледа на телевизији, ко 
има харизме, ко име  најбоље ноге на телевизији итд. Политика 
је постала забава, јер се ништа више не дешава у том пољу. 
У Европској Унији се тек ништа не дешава. Попут приче о 
фудбалу, фудбал је игра која се игра између два тима од по 11 
играча и на крају слабији губи. Генерално говорећи и не само 
у фудбалу.

И на крају да констатујем. Имамо ову потпуну 
дисконекцију људи из уобичајене демократије и трансфера 
демократије  где се ствара зид између економије и политике. 
Економију купује тржиште, принцип економије лежи у томе 
шта тржиште захтева. Шта постоји на тржишту и којим 
добрима располажете.  Док је принцип политике, социјална 
правда. 
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Усмерити се ка социјалним потребама. Идеја правде 
прихвата да друштво треба произвести одређени животни 
стандард чак и за људе који не раде, јер имају проблема са 
здрављем или су сиромашни или су просто радно неспособни.1

*  Овај рад је примљен 2. априла 2019. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
30. априла 2019. године.
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ЉУДСКА ПРАВА И ДЕМОКРАТИЈА

Појам људских права има у изразито религиозно 
опредељеним  културама или контекстима нешто другачије 
значење него у контексту либералне културе. Према томе, 
извршавање “фатве’’ против једног наводно бласфемичног 
књижевника или, да наведемо анархоничан пример, спаљивање 
јеретика не би морало да у таквим контекстима значи повреду 
људских права. Ови примери показују да је наш појам људских 
права, мислим на онај који се развијао у контексту либералних и 
демократских традиција, смештен у појмовни простор који једва 
да се разликује од оног у којем описујемо нормативни садржај 
ових  (политичко-правних) традиција. Хоћу да кажем: наш 
појам људских права је веома сродан са грађанским основним 
правима и једва да се може одвојити од универзалистичких 
моралних схватања која су, између осталог, исказана у таквим 
основним правима. Разумљиво, говор о “нашем’’ схватању 
људских или основних права је грубо поједностављење. Могло 
би чак да се каже, да би се поједноставило да је појам људских 
права у суштини контроверзан.

Ипак, реч о “нашем’’ разумевању људских права треба 
само да каже да је подручје контроверзе унутар либералних 
култура ограничено карактеристичним заједничким ставовима, 
у које, поред универзалистичких моралних схватања спада 
и признавање либералних и демократских основних права 
унутар ових култура.

Дакле, не постоји само неоспорива узајамна повезаност 
(нашег) појма људских права и појма грађанских основних 
права, него и истовремено особита напетост између ових 
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појмова. Оба ова односа људских права и основних права 
желео бих да нешто тачније одредим. Људска права су морално 
заснована права чије је признавање у ствари, признавање 
морално заснованог захтева који људи, као људи, имају према 
другим људским бићима и отуда, такође, према државним 
институцијама. Признавање људских права значи стога, 
увек њихово признавање као потенцијалног права према 
позитивном правном кодексу, такође када она као права нису 
предвиђена у оквиру овог правног кодекса. Основна права 
су насупрот томе, јуристичка права која се као таква могу 
укључити у одређену правну заједницу, одн. која су у сваком 
случају сагласна с њеном идејом. Уколико се код ових права, 
што је смислено, разликују либерална права слободе, права 
демократске партиципације и социјална права учешћа, ове 
категорије права се увек примењују у одређеној, посебној 
правној заједници у којој и помоћу које она бивају призната 
као јуристичка права. 

Повезаност људских и грађанских права може се до 
извесне мере тако разумети, да морално заснована људска 
права бивају трансформисана у јуристичка и да тако уједно 
стварају конструкцију новог типа демократског легалитета. 
Али, трансформација људских у грађанска права значи 
истовремено њихово подвајање. Јер, грађанска права су увек, 
ма каква она била, с обзиром на правну заједницу, у којој су 
увек призната као грађанска права. Универзализму људских 
права одговара, дакле, партикуларизам грађанских права, иако 
грађанска права у својој супстанци, заправо, представљају 
само превођење људских права у природни правни облик. У 
стварности су стога појмовни односи нешто компликованији 
јер су се идеје људских права у модерном смислу увек 
доводила у везу са проблемом политичког легитимитета. 
Као “природно’’ право требало је да људска права пруже 
темељ новог типа политичког легитимитета и утолико су 
увек примењивана за његово правно кодификовање. Али то 
значи да је морални универзализам, који је инхерентан са 
идејама  људских права, постао уочљив у модерној политичкој 
филозофији пре свега у смислу општег вредносног захтева 
за новим типом политичког легалитета. Тако посматрано, не 
постоји напетост између партикуларизма грађанских права 
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и универзализма људских права. Међутим, ипак знамо да 
грађанска права инхерентна партикуларизму, садрже сопствену 
динамику, која га увек поново, готово структурално, доводи у 
конфликт са универзализмом људских права. Овај конфликт 
се појављује данас на хиљаду различитих места: наиме, на 
свим местима, на којима партикуларизам грађанских права, 
допуњен партикуларизмом демократске политике, има 
негативне последице за остваривање оних људских права, оних 
која овде не припадају; мисли се само на економску политику, 
на спољну политику, на еколошку политику и политику азила 
савремених западних индустријских  друштава. Помињем 
ове конфликтне области да бих претходно подсетио на то да 
не настаје проблем људских права у грађанским правима; у 
сваком случају не, докле год светско-грађанско друштво није 
безначајним учинило напетост између универзализма људских 
права и партикуларизма грађанских права.

Занемарујем за почетак управо поменуту напетост између 
универзализма људских права и партикуларизма грађанских 
права и расправљам даље о људским правима као грађанским, 
што значи у том смислу у коме су она у демократским модернимм 
уставима призната као основна права. То иначе не значи да се 
овде више не може говорити о напетости између (морално 
заснованих) људских права и (јуристички кодификованих) 
грађанских права. Пошто је, како ћемо још видети, процес 
интерпретације грађанских права принципијелно бескрајан, 
још једном настаје напетост између људских и грађанских права 
унутар демократских правних система као напетост између 
својевремено признатих интерпретација основних права и 
једне, између осталог, с моралним аргументима оспоравајуће 
критике ових “владајућих’’ интерпретација. Може се можда 
рећи да идеја људских права садржи и нешто више од сваке 
одређене кодификације и интерпретације основних права, а 
овај вишак може исто тако уважити у актима законодавства и 
у судским одлукама, такође и у критикама владајућих правних 
схватања.

Пре него што ближе приступим овом интерпретацијском 
проблему, најпре неколико речи о алтернативи “либералне’’ 
насупрот “демократске’’ интерпретације основних права. То 
је алтернатива Лок-Русо, која се данас понавља у суптилнијем 
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облику у супротностима Ролса и Хабермаса. За Ролса либерална 
основна права претходе демократским правима партиципације, 
за Хабермаса она су функција одн. конститутиван део 
демократских права партиципације и комуникације. Као што 
је то увек са оваквим конструкционим проблемима, чини 
ми се једино исправним да будем на позицији Хабермаса: 
без осигурања либералних основних права не може бити 
демократског дискурса, који заслужује своје име; с друге 
стране само у демократском дискурсу може да се одлучује 
о интерпретацији и конкретизацији либералних основних 
права, исто тако о парцијалним и социјалним правима учешћа. 
Појам либералних основних права остаје утолико непотпун 
уколико није интерно повезан са појмом демократских права 
партиципације могло би се такође казати: са појмом народног 
суверенитета. Отуда произилази особит двоструки однос 
између основних права и демократског дискурса: демократски 
дискурс мора ова основна права да претпостави као “услов 
своје могућности’’, а њих он уједно мора да из себе изнедри 
у њиховом конкретном правном и институционалном облику. 

Дакле, овај двоструки однос основних права и 
демократског дискурса може да се прати у два различита 
правца, наиме у оба правца појмовно-конструктивистичке и 
у правцу прагматично-херменеутичке анализе. Хабермас пре 
свега прати правац појмовно-конструктивистичке анализе. Он 
покушава, додуше, да истакне четири категорије основних 
права (у које спадају категорије “негативних права слободе’’ 
у смислу либералних традиција), које он сматра за услове 
које омогућавају демократски дискурс.  Према томе, он 
може демократском дискурсу да пружи интерпретације и 
конкретизацију ових основних права. Становишта појмовно-
конструктивне анализе подразумевају двоструки однос 
основних права и демократског дискурса у смислу појмовне 
хијерархије: четири категорије основних права припадају 
појму демократског дискурса, њихово конкретизовање, 
интерпретирање и институционално обликовање је предмет 
демократског дискурса. 

Насупрот томе, ја сам заинтересован за прагматично-
херменеутички аспект оног двоструког односа. Демократски 
дискурси постоје само тамо где су либерална и основна 
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права већ призната формално-правно или неформално-
конкретизованом облику: дакле тамо где категорије основних 
права, које је навео Хабермас, нису само признате као историјско 
и институционализована основна права него и као више или 
мање споразумни начини историјског и институционалног 
конкретизовања основних права. У овој перспективи нису 
категорије основних права него одређене институционализације 
и конкретизације основних права претпоставке демократског 
дискурса. Ако само пођемо од тога да демократски дискурси 
по правилу не дају дискурсивно утврђене конзенсусе - иако 
сви учесници као своје аргументе истичу могућност таквог 
консензуса - тада то значи истовремено, да претпостављено, 
мање или више институционализовано и мање или више 
усаглашено признавање основних права уједно мора да 
укључи сагласност о опхођењу са неистомишљеницима, 
о поступку одлучивања, (можда о већинском одлучивању) 
о облицима репрезентације, о подели власти итд. Овако 
посматрано, двоструки однос основних права  и демократских 
права представља неизбежан круг у пракси. Јер, тада 
се свака нова кодификација, институционализација или 
конкретизација основних права у средствима демократског 
дискурса остварује под претпоставком односа према већ 
постојећим кодификацијама, институционализацијама или 
конкретизацијама. Демократско друштво може да се само за 
сопствени перчин извуче из глиба својих прошлих неправди. 
Желео бих да нешто тачније осмотрим структуру овог круга 
у пракси. 

Већ сам указао на то да се и демократске одлуке обично 
нису могле позивати на дискурсивно добијен консензус свих 
заинтересиованих. Чак ако и пођемо од тога да сви “људи 
права’’ било да су чланови парламента, судије или учесници 
јавних дискурса  - са својим аргументима за одређено правно 
нормирање или за одређену интерпретацију или конкретизацију 
основних права рачунају на могућност рационалног 
саглашавања свих заинтересованих, остаје ипак чињеница, 
да одлука у спорним случајевима обично не може да чека на 
консензус. Уколико се жели да се у таквим условима осигура 
демократски легитимитет одлука, остаје само могућност да се 
легитимност решења потражи у консензусу на вишем степену 
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– или можда у облику сличном консензусу: у мајоризованим 
одлукама, одлукама уставног судства, правосудним поступцима 
итд. али, наравно, проблем се на овај начин не решава: у 
важним правним питањима не може бити “чисте процедуралне 
правде’’ ( у смислу ставова Ролса), тако да се трн неправде у 
сваком случају,(док “квазипоступак’’ аргументације не доведе  
до консензуса), не може одстранити из демократског процеса, 
(тј. из свести сваког заинтересованог) позивањем на консензус 
вишег степена. Додуше, одлуке у демократском дискурсу 
никада не могу да буду последње неопозиве, неспориве. 
Далеко чешће остају оне повезане за демократски дискурс 
који у принципу увек може да води ка ревизији спорних одлука. 
Али, прво, ово не значи никакав иступ из стварног круга који 
сам описао, друго – и то ме се тиче у овом тренутку – одлуке, 
које су принципијелно подложне ревизији, често су “последње 
одлуке’’ са у пракси значајним последицама: напуштене мајке 
бивају кажњене, убице оглашене за криве биће смакнуте, наци-
преступници или привредни криминалци биће ослобођени, 
азиланти одбијени и демонстранти тучени. Иначе, овде је без 
значаја то што сам навео само “критичке’’ случајеве из немачког 
– али такође америчког, законодавства и правосуђа; критичким 
случајевима ипак се може боље разјаснити “перформативни’’ 
моменат, који такође припада демократском дискурсу у 
нормама и основном праву: мислим на моменат демократске 
административне или судске одлуке, чиме дискурс у појединим 
случајевима у одређеном тренутку привремено бива завршен 
(и за заинтересованог, можда, неопозиво!).

На овај перформативни момент одлуке, који је обухваћен 
демократским дискурсом указали су, као што је познато Карл 
Шмит и после њега  - са сасвим измењеним предзнацима – 
Жак Дерида. Ја бих желео да овде разликујем Карл Шмитову 
анти-либералну политичку теологију, тј. све оне по садржају 
политичке и правно-филозофске позиције које су га препустиле 
нацизму, и његове правно-филозофске “мета-теорије’’, из које 
је он – погрешно – веровао да може одстранити политичке 
опције, од ауторитарних до тоталитарних. Ова правно-
филозофска мета-теорија састоји се у основи из појединих, 
малобројних, неуморно понављаних аргумената против две 
карактеристичне илузије, које је налазио у самотумачењу 
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либералне парламентарне правне државе. Прва илузија односи 
се на наводно решење свих односа моћи у дискурсивним 
односима у парламентарној демократији, нарочито што се тиче 
конституисања права. Ова илузија произлази из Шмитовог 
презира према буржоазији као “дискутујућој класи’’, презиру у 
којем се он усагласио са марксистичким критичарима либералне 
правне државе. Друга илузија односи се на примену права у 
либералној правној држави; то је илузија рационализовања 
принудног превођења општих правних одредби у конкретне 
одлуке. У оба случаја Шмит је доказивао да је неповратан и 
додуше правно-стварајући моменат судског одлучивања, као 
такав, правни облик и да је несагласан са рационалистичким 
самотумачењима либералне правне културе.

Желим да покушам да одлучујући Шмитов аргумент тако 
преформулишем да би се применио у савременим расправама. 
Тада поменути аргумент – и тако је нешто Дерида узео у 
обзир – да у конституисању уставног уређења, као и актима 
законодавства и правосуђа остаје разлика између објашњења 
и одлуке. Она се не могу принципијелно премостити 
проширењем основа објашњења и одлука или дискусијама. 
Ова разлика најпре једноставно означава дискурсивно завршни 
и “перформативни’’ карактер одлучивања као таквог. Мислим, 
а то се једва може оспорити, да је моменат судског одлучивања 
у овом – још сасвим апстрактно схваћеном смислу – у ствари 
инхерентан праву и припада праву, да он добије или  губи правну 
снагу  и да мора да буде одлучивано о његовој  примени на 
нарочите случајеве, о његовој конкретизацији и правоснажној 
интерпретацији. Овакво стање ствари сада дозвољава више 
недраматично, недужно и мање недужно тумачење. Ово 
раније поменуто тумачење казује да су утемељења варљива 
и да стога одлуке тако утемељене могу да буду погрешне. 
Истина, погрешна одлука може да има драматичне последице 
за заинтересоване. Али да се то догоди не би било ништа 
драматично у филозофском смислу. Мање недужно је, 
напротив, друго тумачење горе поменутог стања ствари: док 
се прво недужно тумачење узајамности између  утемељења 
и одлучивања односи на појединачни субјект – а може и на 
колективни субјект – дејствује сада суштински плуралитет 
заинтересованих у правом смислу. Наиме, управо када се 
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прихвати Хабермасов став да правне одлуке свих степена свој 
легитимитет могу да добију само из рационалне сагласности 
свих заинтересованих, бива одмах јасно, због чега нормативном 
судском одлучивању о извршењу мора да нужно претходи 
одговарајући нормативни вредносни захтев: судско одлучивање 
не може да чека на нормативни консензус. У овом смислу 
судско одлучивање значи “привремено’’ прекид рационалног 
дискурса и стварање правно образујућих чињеница, што, не 
на крају, укључује легитимацију силе за спровођење права. 
Према томе, не мења се, као што је већ наведено, ништа битно 
с позивањем  на легитимност поступка одлучивања; јер, прво, 
легитимни поступак може да води ка погрешним одлукама; 
друго, поступци су такође део правног уређења: и о њима 
мора да буде одлучено. На било којој  чврстој тачки да се 
потражи ослонац, - и ако је то конституирајући акт законодавне 
скупштине – искрсава поново правно-стварајући моменат 
судског одлучивања, који не може да чека на легитимирајући 
консензус и, ипак, укључује могућност оправдања насилних 
санкција. Чак ако би се у одређеним случајевима – емпиријски 
гледано – заиста могло говорити о консензусу, ни један такав 
консензус не може да гарантује сопствену постојаност ни што 
се тиче каснијих придошлица (као деци рођеној после смрти 
оца), ни што се тиче његове чињеничне супстанце. Сваки 
емпиријски консензус је у том смислу провизоран. А то значи 
да чак у случају консензуса, судска одлука мора нужно да 
претходи ономе што се може означити као коначно извршење 
једног нормативно вредносног захтева. Отуда произлазе 
две консеквенце; прва је, да односи моћи и у демократском 
дискурсу не могу бити враћени на чисте односе признавања. 
Додуше, сила одлучивања постоји само као демократски 
призната сила. Али ова одредба може се  и обрнути: не постоје 
односи признавања који не би истовремено били односи 
моћи. Друга консеквенца је, да управо у демократској правној 
држави, право мора стално изнова да буде “проналажено’’, 
чак само када се ради  о његовој конкретизацији, тумачењу 
и примени. Јер, ни једна кодификована правна одредба не 
може у себи да садржи било какву гарантију да ће њено 
уважавање или применаа довести  до праведних резултата. 
Морални вишак у демократском праву, о којем сам раније 
говорио, који се може окарактерисати као вишак идеје правде 
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насупрот сваког њеног правног конкретизовања, приморава на 
то да се интерпретацијом права у сваком појединачном случају 
проблем правде изнова отвара и решава.

Жак Дериде је заслужан што је показао да одређени 
аргументи Карла Шмита не морају или не смеју бити 
препуштени непријатељима либералне демократије. Јер, 
додуше, мења се “инструментализација’’ ових аргумената, 
али не њихово рационално језгро, ако – супротно од Шмита 
– из њега произлази да су решења, о којима се овде ради, 
усмерена ка правди, ка поштовању људског достојанства, 
ка примереном остварењу либералних, демократских и 
социјалних основних права; да та решења могу да произађу 
из рационалног консензуса и да она покушавају да искористе 
све могућности дискурсивног разјашњавања (што, наравно, 
емпиријски виђено, доста често није случај). Шмитови 
аргументи дају се чак на зачуђујући начин окренути против 
његових сопствених правно – филозофских и политичких 
закључака, пошто су они пре свега подесни да као критички 
фермент буду придодати либералној и демократској правној 
теорији, да би се ова теорија ослободила несрећне алтернативе 
чисто “афирмативних’’ образложења и утопистичке  критике. 
Трансцендентирајуће у правној идеји наступа утолико чистије, 
бива утолико јасније када ми не можемо ни да помишљамо на 
остварење правде овде и сада, нити у утопистичком коначном 
стању. Ово се може с Деридом тако описати, да идеја правде 
у условима демократског правног система у свим конкретним 
правним одлукама нужно остаје до у потпуности неостварен 
елемент. У том смислу је право  увек у доласку. Идеја права 
трансцендентира свако “овде и сада’’ конкретних правних 
одлука, додуше, како додаје Дерида, не у смислу регулативне 
идеје – која укључује мисао о бескрајно могућем приближавању 
идеалном стању – или о месијанском обећању, него у смислу 
захтева у одређено време остварује “овде и сада’’ и који ипак не 
сме ни у једном “овде и сада’’ да буде дефинитивно остварен.

Круг у пракси о којем сам говорио у вези са “двоструким 
односом’’ између демократских основних права и демократског 
дискурса, недавно је поново тематизовао Фред Михелман. Он 
нарочито указује на то да разликовање норми “стварања’’ и 
норми интерпретација мора да буде релативно. Јер, с једне 
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стране су законодавни акти народног суверенитета – управо 
када се ради о уставним нормама – увек  и интерпретативни 
акти (то произилази такође из Хабермасове конструкције); на 
другој страни, нормативно – интерпретирајући акти изрицања 
судских одлука имају више или мање директне последице на 
интерпретацију уставних норми и, стога, на уставну стварност 
– они у том смислу такође нормативно-интерпретирајући акти 
изрицања судских одлука имају више или мање директне 
последице на интерпретацију уставних норми и, стога, на 
уставну стварност – они су у том смислу такође нормативно-
стварајући акти и као такви спадају, наравно, у компетенцију 
народног суверенитета. Али, ако елиминише разликовање 
норми стварања и норми интерпретирања, то само може да значи 
да демократски народни суверенитет не може више да буде 
сматран јединственим извором – или чвориштем – демократског 
правног процеса; да се овај демократски правни суверенитет 
може сместити свуда и нигде у демократском правном процесу: 
свуда, зато што се у сваком акту законодавства и изрицања 
судских одлука мора претпоставити његова присутност; нигде, 
јер он може да доведе до конфликта. Идеализовани народни 
суверенитет никада не може да буде присутан у чистом облику. 
То значи уједно, да је свака конкретна одлука, као судска 
одлука, политички акт у пољу моћи; али сваки овакав акт мења 
услове демократског дискурса. И ту су текуће претпоставке 
демократског дискурса одређене оваквим политичким актима 
– било то и политичким актом уставотворне скупштине – две, 
конструктивне, конотације у појму народног суверенитета 
никада се узајамно не могу у потпуности подударити: наиме, 
конотацију непринудног и аргументима грађеног консензуса 
од свих, на једној страни, и конотацију суверене воље, на 
другој страни. Прва конотација заговара идеју о решењу односа 
власти владавином закона који је народ сам себи донео; друга 
конотација залаже се за сувереност народне воље насупрот 
свим претходним кодификацијама права. Али, овај суверенитет 
народне воље може се институционално представити само 
системом репрезентација и поделе власти, у  чему свака одлука, 
као претходна одлука о томе  шта  важи као разборита народна 
воља, значи истовремено измену поља моћи. У овом смислу 
желео бих да разумем Михелманове тезе. Да “Law” –the “gov-
eriment of lawe” formula must stand in a circular relation with 
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politics as both outcome and input, both product and prior condi-
tion” – (Law’ s Republic).

Желео бих да још једном друкчије опишем “круг 
у пракси’’ о којем сам говорио. Претходно сам казао да 
демократска основа права увек као “омогућавајући услови’’ 
демократског дискурса (да кажем као Хабермас) морају увек 
да буду призната као конкретизована основна права у систему 
институција и праксе, да би тако демократски дискурс могао да 
буде реалност. То значи, пре свега, да идеја истих политичких 
права партиципације мора да већ буде протумачена у систему 
специфичних права, институција и практичних мера – све да би 
демократски дискурс заслужио своје име, да би могао да буде 
стварност. Круг у пракси се сада састоји у томе да не постоји 
ни једна легитимна инстанца, изван самог демократског 
дискурса, која као последња може да одлучује о даљем 
прописивању, проширењу или измени  институционализације 
и интерпретације основних права. Демократски дискурс 
мора, поставши готово рефлексиван, да на себе још преузме 
одржавање, критику и проширење сопствених основних права. 
До сада сам само покушавао да покажем да се такав демократски 
дискурс, који се не може зауставити пред својим сопственим 
основама, мора карактерисати дискурсивно нерешивим 
односом напетости аргументације и судског оддлучивања и 
дискурсивног споразумевања и политичке моћи (“суверене’’). 
Овај опис је, ипак, непотпун, јер не омогућава сазнање онога 
што остаје важеће у идеји решења односа власти у таквој 
непринудно обликованој народној вољи, када се тренутак 
одлучивања не даје елиминисати у корист идеје аргументима 
створеног консензуса. Од ове идеје остаје у важности, 
апстрактно говорећи, да се ни једна одлука не може односити 
на “непринудну принуду’’ дискурсивног преиспитивања и 
критиковања, додуше дискурзивног преиспитивања и критике у 
смислу тачно оног демократског принципа легалитета, који су за  
праведне одлуке тражиле могућност рационалне  сагласности 
свих заинтересованих. Организациони принцип оваквог 
повратног везивања одлуке за дискурсе је демократска јавност. 
Демократски дискурс је у одређеној мери двоструко кодиран: 
као мрежа институција са формално регулисаним поступком 
одлучивања на једној страни и као мрежа јавности на другој 
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страни. Само на овај начин могу се два једнака конститутивна 
аспекта демократског принципа легалитета јавности довести у 
продуктивни, макар увек и напетостима богат узајамни однос: 
први аспект демократског принципа легалитета је принцип 
истих партициипационих права и комуникационих права и 
демократског дискурса као организационе форме политичког 
обликовања воље, која дозвољава доношење демократски 
легитимних одлука. Други аспект подразумева демократски 
принцип легалитета као захтев у демократском дискурсу да 
се у одређеној мери уважи глас сваке заинтересоване особе. 
Само када је глас сваког заинтересованог човека и сваке 
заинтересоване жене у демократском дискурсу примерено 
репрезентативан, демократске одлуке могу да буду праведне. 
Оба аспекта демократског принципа легалитета су у истој 
мери фундаментална: али они појамно нису подударни, пошто 
демократски легитимне одлуке не морају да буду обавезно 
праведне и праведне одлуке нису обавезно демократски 
легитимне. Пошто је то тако, други аспект демократског 
принципа легалитета тражи сопствену организациону форму, 
а то је управо демократска јавност. Демократска јавност је она 
сфера, у којој може да се уважи становиште могуће рационалне 
сагласности свих заинтересованих без за “дискурс одлучивања’’ 
карактеристичну принуду личних и временских ограничења. 
Јавна дискусија не утиче само на дискурс одлучивања, она 
је такође и средство дискурзивног преиспитивања и критике 
одлука. Тиме је демократска јавност она сфера у којој дискурс 
може одложити тренутак одлучивања, наиме комуникативна 
снага јавног мишљења може да изнуди ревизију одлука.

Ово не сме, дакако, да буде идеалистички неспоразум. И 
јавна дискусија је ограничена одређеним институционисањем 
и интерпретирањем комуникационих права и остварује се 
под утицајем односа моћи. Ипак, демократска јавност остаје 
експериментално поље убеђивања и аргумената, на коме 
дискурс није ограничен формалним правилима исључивања 
(репрезентацијом и насилним поделама) и принудним 
одлучивањем; поље на коме, дакле, дискурс не може да буде 
завршен демократским легитимним одлукама. Утолико јавна 
дискусија  остаје у принципу средство да се свака одлука 
може поново ставити под знак питања – наиме, када одлука 
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не задовољава тежње изражене у могућној непринудној 
сагласности свих заинтересованих.

Демократска јавност и демократске институције се могу 
међусобно на вишеструке начине употпуњавати, прожимати 
и исправљати, додуше увек тако  да и јавности и институције 
остану упућене на помоћна средства друге сфере; јавности 
је потребна правна институционализација и правна заштита, 
институцијама је потребан јавни дискурс. Поврх тога, између 
демократске јавности и демократских институција могући 
су прелази у облику полуформалног и неформалног учешћа 
грађана и грађански у формалним поступцима одлучивања, 
да не говоримо о асоцијацијама цивилног друштва, у којима 
се понавља само поларитет јавности и формалних поступака 
у мањим размерама него такође, и саме могу да представљају 
посредничке инстанце између демократске јавности и 
државних институција. Оба аспекта демократског принципа 
легалитета, које сам назначио, упућују интерно једно на друго: 
када демократске одлуке могу да буду само праведне, оне могу 
да добију непринудну сагласност свих заинтересованих, тада 
то значи да гласови свих заинтересованих у демократском 
дискурсу морају да буду прикладно уважавани. А то, опет, 
значи да заинтересовани треба да уважавају своје гласове 
када је год могуће, сами и на сопствену одговорност, тј. у 
реалном дискурсу; демократски принцип легалитета као 
принцип праведности захтева могућност реалног учешћа 
заинтересованих у демократском дискурсу. На другој страни 
демократски  легитимациони принцип као принцип истог 
партиципационог и комуникацијског права обухвата захтев 
, да учесници у демократском дискурсу – не само, али увек 
и – аргументују праведност, тј. да демократски принцип 
легитимитета у дискурсу уваже као принцип праведности. 
Овом двоструком  обележавању демократског принципа 
одговара складна сарадња институција и јавности. И само 
зато  што се овако понашају, уопште је могуће, да “круг у 
пракси’’ демократског процеса, од којег сам пошао, може да 
доприноси проширењу и продубљивању демократских облика 
подруштвљавања и уједно с њима “демократског морала’’, 
дакле да либерална демократија може себе за сопствени 
перчин да извуче из мочваре своје прошле неправде (овде 
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не говорим о супротним тенденцијама). Важно је само,  да 
трансцендентирајућа снага идеје правде, која је делатна у 
таквим трансформацијама демократије, не означава ни једну 
идеалну крајњу тачку ни месијанско обећање. За сваки облик 
демократије који можемо да замислимо, важи далеко више, 
да је правда тек у доласку: дакле да она неће бити ни божје 
царство на земљи, нити да ће се њена мудрост и њене одлуке 
узајамно у потпуности покривати. Тачно у том смислу остају 
репрезентативност и подела власти непроменљива нужност 
модерне демократије. У продуктивном сукобу за побољшање 
демократске репрезентативности и партиципације, о повратном 
дејству уставно-судских одлука у демократском дискурсу 
или о питању како да се насупрот неограниченом прогону 
партикуларистичких интереса, политички и институционално 
уважи демократски дискурс усмерен  ка општем добру. У 
овом неопходном и продуктивном сукобу никада не могу  да 
се у “чистом’’ дискурсу остваре решења свих посредничких 
инстанци, да се призна поништавање репрезентације и поделе 
власти као таквих или трансформација политичке моћи 
одлучивања и борбе за признавање. Ове тезе могу да звуче 
тривијално: али мислим да се исплати правилно решавање 
ових сукоба. Јер, тривијалне су само тезе као такве, уколико 
су њима негиране одређене одлике историјско-филозофских и 
утопистичких мисли. Нетривијално је, чини ми се, напротив, 
утемељење и зависности, у коју сам их ја сместио. Јер, из ње 
произилази, да ова теза ни у ком  случају не укључује негацију 
оних радикалних и емоционалних импулса, који укидају и 
“трансгресиван’’ карактер модерне демократије. Стога ми 
је далеко више стало да покажем, да оправдане критике 
илузионистичког самотумачења либералне демократије 
уопште не погађају радикалне и еманципаторске импулсе, 
који су јој инхерентни. Ови импулси су инхерентни модерној 
демократији зато што су се сами подвргли под меру, која 
категорички тражи еманципацију од неправди овде и сада, 
додуше тако што обележава правду која увек (поново) само 
долази.

Тек сада – на крају – долазим заиста до теме “Људска 
права и демократија’’ око које сам се до сада кретао. До сада сам 
управо говорио о људским правима као грађанским правима и 
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њиховом месту у демократији. Када данас говоримо о људским 
правима, говоримо о “правима’’ у јуристичком, не више јасном, 
схватљивом смислу иако је већ у признавању таквих права – 
иако нејасно и неодређено адресована – садржана и присила  да 
се она преобразе у јуристичка права, пошто она само тако могу 
бити осигурана као права. Све док је проблем људских права са 
грађанским правима био практично укратком споју, као што је 
то био случај у традицији модерног природног права, могу се 
правни субјекти схватити чак као адресати ове присилности, 
при чему она може бити схваћена као прагматична присила 
– као код Хобса – или као морално – аналогна присила – као 
код Канта. У оба случаја ова присилност може да се смести у 
реченицу “Exendum est u statu naturae’’.  У основи су људска 
права од интереса само као полазиште за конструкцију 
правног система, који би одговарао жељеном рационалном 
или либералном или демократском типу легитимитета. Када 
ми, насупрот томе, данас говоримо о људским правима, увек 
се узима у обзир и диференција или само могућа диференција 
морала и права. У својим досадашњим размишљањима  ову сам 
диференцију само утолико тематизовао, када она делотворно 
остаје унутар демократског правног система, и то доддуше с 
обзиром на интерпретацију грађанских основних права. На 
сасвим други начин долази до примене ове диференције тамо 
где је реч – из перспективе демократског правног система – о 
људским правима неграђана.

Људска права – на то би требало још једанпут да 
подсетимо – смо ми, а то значи либерални демократи са 
универзалистичким моралним схватањима – признали као 
моралне или морално засноване правне захтеве, чије повреде 
ми не – или не само критикујемо, јер њихово повређивање  
у правном систему, у којем се она дешавају, истовремено 
представљају повреду (тамо) признатих (грађанских) права; 
такође и тада, када дотични правни систем правно допушта 
такве повреде. Не говорим овде само о тоталитарним, 
ауторитарним или фундаменталистичким режимима, него 
такође о демократским друштвима, у којима људска права 
избеглица или људска права грађана могу бити повређена 
у потпуној сагласности са важећим правом. Заједничко за 
последње наведена два случаја је морално заснован појам 
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људских права као аргумента против владајуће праксе или 
владајућег правног схватања. Ове случајеве разликује то, 
да последње наведени пример заправо спада већ у интерну 
историју модерне демократије у којој су можда сексуална 
дискриминација или религиозна предубеђења довела до 
варварских постипака у случајевима нежељене трудноће. 
Највише је разјашњаван, ипак, случај повреде људских права 
избеглица,произашлог из демократских правних система. 
Наравно, не говорим овде о оним једноставним случајевима 
повреде људских права као оним које је  “Amnesti international” 
својевремено пребацивала берлинској полицији, и код којих се, 
што се оптуживања тиче, ради о криминалним делатностима, 
такође и према важећем немачком праву. Занимају ме далеко 
више они случајеви у којима су не  само чињенице него такође 
и морални судови контроверзни како је то у  Немачкој пре 
свега у случајевима тражилаца азила и  избеглица. Овде сада у 
нарочито  прегнантном виду долази до изражаја чињеница да 
су границе између чисто моралног и правно-интерпретативног 
дискурса веома промењиве, неодређене. Достојанство људи 
је неповредиво. Овај морални принцип- као правна одредба-
истиче се у немачком уставу. Контроверза је, дакле, у случају 
конфликата само у тумачењу ове правне одредбе - на пример 
њена сагласност са конкретним правним одредбама и њиховим 
административним тумачењима, као у случају праксе одбијања 
тражилаца азилаца. Сасвим неспорно гласи она одредба да су 
повреде људских права у оквиру немачког правног система  
уставом – а то значи правно – забрањене,свеједно да ли се 
ради о немачким грађанима или о иностраним избеглицама. 
Контроверзно је, као што је речено, само питање, да ли 
одређени закони, прописи управе или акти судских власти значе 
повреде људских права или их чине вероватним. Смерам на ову 
тачку. Сада се наиме, показује разлог за то, да је кодификација 
људских  права за не-грађане и тиме њихова трансформација у 
интерни саставни део демократског правног система,посталa у 
одређеној мери нужно паралелнa са  кодификацијом грађанских 
основних права. Ништа друго не значи пак – ако добро 
видим – и то када демократске владе ратификују конвенције 
о интернационалним људским правима или о избеглицама. 
Овде је интересантно да је у таквим случајевима најпре само 
морално дефинисани проблем људских права постао nоlеns-
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vоlеns интерни, савремени правни проблем демократских 
друштава. Али овде на сасвим нов начин - најмање латентно - 
долази до изражаја у новом  осветљењу универзалност људских 
права у свим модерним демократским уставима. За класичне 
заступнике модерног природног права овај универзализам био 
је само други израз универзалног захтева њиховог политичког 
појма легалитета, тако сада  из универзализма инхерентног 
демократским уставима настаје нови, такорећи екстерни 
изазов за демократска друштва наиме да у сопственом правном 
систему уваже људска права не-грађана, док су она у њиховом 
правном систему повређена-само зато и уколико су они људи 
који желе приступ и одбрану.

У овом тренутку показује се, међутим, да релативизам 
и индиферентност према ономе што ми сматрамо за повреду 
људских права у другим друштвима, за нас - за демократска 
друштва - нису стварне опције. Јер, пријем избеглица је 
ограничен у мери која се може сматрати нормалном. Хоћу да 
кажем  све док ми уопштено говоримо о људским правима, једино 
могуће решење проблема људских права који је у међувремену 
постао универзалан, састоји се у томе да људска права оних 
који су искључени из наших грађанских права, у њиховим 
друштвима постану грађанска права то значи у демократској 
трансформачији њихових друштва. Истицање чињенице да су 
такве демократске трансформације незамисливе без радикалне 
економске трансформације није никаква замерка, она само 
осветљава сву величину и комплексност овог проблема. 
Универзализам људских права захтева универзализацију 
демократских грађанских права- људска права могу да буду 
заштићена и усаглашена само у светском грађанском друштву. 
Ово је кантовска дубинска граматика демократског дискурса 
– сваког модерног демократског дискурса – и у изазову за 
демократска друштва, која су данас обухваћена идејом о 
људским правима није, као најмање важно, то да њихова 
политика мора да води рачуна о овој нужности.

Ово “мора’’ је prima facie морално – иако неодређено 
морално  морање.  Али, ваљда је Кант у праву када каже 
да нада у могући политичко-друштвени развитак у правцу 
светског грађанског друштва не може да буде само заснована 
на поверењу у морална схватања и моралну вољу, која би могла 
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политички деловати у одређеном правцу, него да народ-треба 
да кажем један ђаволски род-уколико само има разума,треба 
да доведе до светско-грађанског правног уређења.Тиме неђу 
да кажем, као да је најмање важно, да би било прилично 
бесмислено расправљање о томе да је данас за демократско 
друштво постало питање преживљавања то да свуда у свету 
доприноси остварењу људских права- наравно, ако се само не 
ради о новој империјалистичкој идеологији, без драматичних 
измена у области  економије и еколошке политике. Алтернатива 
ове било би самозатварање богатих демократских друштва, 
што би било, колико ја могу да видим, догледан крај модерних 
западних демократија то значи, обнављање оног политичког 
природног стања између нација, етнитета или религија, које 
је Карл Шмит сматрао за  суштину политичког.

Но то је само једна страна проблема. Остваривање 
људских права у нашем смислу свуда у свету једва је замисливо 
без дубоко захваћене трансформације култура, религија и 
традиционалне самосвести, у сваком оном друштву, у којем 
људска права до сада још нису  трансформисана  у демократска 
основна права. “Overlapping consensus” о чему Ролс говори 
с обзиром на либерална друштва, је ипак, уколико он данас 
већ егзистира, такође био резултат дубоких трансформација 
традиционалних система вредности и оријентације као и 
религиозне самосвести. Ми не треба да заборавимо, колико 
је овај процес у Европи био крвав и насилан, овом приликом 
подсећамо да време религиозних ратова у Европи још није и 
коначно прошло. Нарочито би могла фиксација на сопствену 
историју – у неку руку фиксација из перспективе “правде’’ тј. 
либералне демократије – да измени наш поглед на размере 
“неправедног’’ разарања и оштећења, која су такође могла да 
значе остваривање људских права у не-западним друштвима. 
Није једноставно одредити меру ове неправде. Да разарање 
културног и религиозног идентитета и традиција представља 
повреду, заиста је неспорно. Чини ми се такође неспорним, с 
друге стране, да без оваквих повреда, уопште и није могуће 
да широм света преовлада либерализам и демократски 
консензус. Било би умирујуће када би ми овде – из перспективе 
либералне демократије – могли да понудимо формулу, која би 
нам дозвољавала да разликујемо “праведне’’ и “неправедне’’ 
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појаве. Чак и не би било тешко понудити такву формулу: она би 
могла да гласи: “Колективни национални идентитет, културни 
и религиозни могу у крајњем случају ипак да буду и нешто 
мало повређени са становишта политичког морала. Њихова 
права су ограничена једним, за све људе обавезујућим добром, 
наиме правдом једног уређења, у коме су свима    осигурана 
људска права. И ова правда је замислива само као светско-
грађанско остварење либералних, демократских и социјалних 
грађанских права, која би, када би се већ једном осигурала, 
истовремено била једино могућа праведна одбрана од насилног 
разарања традиција и културног идентитета. Ипак, мислим, 
овај образац је исправан, ако се поставља на историјску тачку 
једног већ оствареног процеса трансформације; она значи чак 
у одређеној мери само “overlapping concensus’’ једног могућег 
светског грађанског друштва. Али, образац треба да нас умири, 
без обзира колико се процес трансформације можда никада 
неће имати свој крај, не можемо се никада потпуно умирити. 
Али, зашто треба да буде тако?

Аргументи су, у одређеном смислу, при руци. Јер, у 
питању су политичке констелације, о којима се о “overlap-
ping concensus’’’ управо не може говорити. Али то значи да 
ми осуђујемо другу културу према мерилима које нису (већ) 
њене. Докле год такве осуде усмеравају практично деловање 
(а, наравно, може се питати, да ли моралне осуде уопште могу 
бити без икаквих практичних последица) не треба мучити 
историју да би се видело, да су опасности империјалистичког 
старатељства и политичко-економско-војничког насиља тако 
рећи приписана универзализму људских права. И додуше не 
мислим то само у смислу опасности од изопачености отворене 
идеологије моћи. Опасност је далеко осетљивије природе и 
можда никада неће бити у потпуности савладана. Јер, када 
год ми друге осуђујемо према мерилима правде, која није 
њихова, постоји могућност да чинимо неправду. Ово није 
релативистичка теза; она важи далеко више под претпоставком 
либерално-демократских диспозитива од којих сам пошао. 
Јер на принудну сагласност заинтересованих не можемо да 
рачунамо у тим случајевима. Али то значи да се структура 
интерног ограничења демократског дискурса, који сам 
раније анализирао, на драматичан начин обнавља на светској 



220

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.01/2019, година XV.  vol.34

позорници проблематике људских права. На једној страни је 
јасно, да одлуке – рецимо, о потезу у одбрани људских права 
– не могу чекати на консензус. На другој страни једва да у 
интернационалним размерама постоје инстанце грађански 
брањеног демократског дискурса у којима се у извесном 
степену, може исправити неправда.  Неправда, о којој се 
овде говори, односи се пре свега на могуће разарање културног 
идентитета и регионалних облика политичког суверенитета и 
самоопредељења. Да овде такође може бити повреда људских 
права, изгледа ми евидентно. Када ствари тако стоје важно 
је, да политика усмерена према људским правима, такорећи 
сама себе ограничава: политиком разликовања која не само 
да уважава особености “друкчијег човека’’ појединачно (што 
већ припада идеји о људским правима) него и “друкчијег’’ у 
другим културама. Разуме се да доста  тога показује да оба ова 
гледишта повремено могу доћи у међусобни конфликт, који 
би се можда могао назвати трагичним.

Један вероватан одговор на овакве тешкоће је, наравно, 
да процес трансформације, о коме сам горе говорио, буде 
препуштен самим друштвима и културама, о којима је овде 
реч. У упечатљивом пледоајеу против бркања ислама и 
фундаментализма недавно је Р. Шимел указао на многострукост 
исламске културе и декларисане традиције у исламу; ова 
указивања обавезују својим опоменама на упрошћена 
туторисања која такође могу да се садрже у реторици људских 
права. Таква упозорења и опомене сведоче о значају управо  
поменутог одговора. Уосталом, постоји читав низ разлога – 
навео сам  неке од њих – због којих овај одговор, као општи 
одговор, данас није довољан. Отуда произилази интерна 
трансформација сваке културе не искључује неправду о којој се 
овде ради. То говори далеко више о томе да прелаз ка (светском) 
грађанском правном стању већ утолико укључује “моралну 
трагедију’’ када релативизирање неких посебних културних 
традиција истовремено представља њихову трансформацију, 
чак и њихово најмање парцијално обеснажење. Овај поступак 
парцијалног обеснажења је сигурно такође просветни и 
еманципациони процес, али ми не треба да заборавимо да у 
таквом процесу могу бити нанете повреде и неправде једном 
делу заинтересованих. Хоћу да кажем: политика људских права 
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без амбиваленције и са сасвим чистом савешћу данас једва 
и може да буде могуће. Да је она, ипак, апсолутно потребна, 
за мене је сасвим неспорно. Али можда би ова политика у 
многим случајевима могла да буде боља, не само када би се 
мање злоупотребљавала са становишта политичке моћи, него 
када би била и мање потиснута свака њена амбивалентност.

Претходно сам већ рекао да ми никада не можемо бити 
потпуно умирени обрасцем којм сам хтео да означим мерила 
правде и неправде повређивања једног културног идентитета. 
Овим сам хтео да кажем, да проблем на који се односи овај 
образац, вероватно неће никада потпуно нестати. А то сасвим 
једноставно значи да ми не можемо да претпоставимо један 
“overlapping concensus’’  демократских друштава који би у 
неку руку био несаломљив. У свакој различитости мишљења 
је и клица конфликта, могућег насиља и стога такође могућа 
неправда. Утолико морамо да размишљамо о структури 
могућег светског грађанског друштва. То истовремено значи 
да би диференција између “унутрашњег’’ и “спољног’’, коју 
је Карл Шмит унео у онај појам политичког и који је он 
усмерио против либералних традиција, своје значење задржала 
такође унутар либералне културе – и ако би она постала и 
својство светског грађанског друштва. Није реч само о томе 
да се говором о људским правима предвиђају права осталих 
живих бића; далеко више се расправама о правима свих људи 
прикрива проблем који је модерну теорију људских права 
довео у неприлику од самог почетка њеног развоја.

Овај проблем се изражава у свој оштрини, када се признаје 
унутрашња међузависност људских и грађанских права (као 
што то важи за модерне традиције природног права). Ја овде 
не треба да подсећам на суптилне, иако са данашњих гледишта 
повремено смешне дискусије о питању који људи стварно 
заслужују пуна грађанска права, адн. што излази на исто, ко 
би стварно требало да се убраја у људе у смислу људских 
права. Изгледало је да су ове дискусије окончане проширењем 
грађанских права на све одрасле жене и мушкарце. Али, да ли 
је то стварно тако? Не само да се у оваквом решењу поставља 
питање ко важи за одраслог, већ има ту и нешто самовоље, 
често се мора од броја одраслих одбити они којима је – као 
слабоумним, криминалцима или државним непријатељима 
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привремено  или заувек ускраћено пуно грађанско право. 
Пошто одлуке у оваквом одбиру  без одступања следе логику 
коју сам раније описао, долази у непрестаној диференцијацији 
између “унутра’’ и “споља’’ до изражаја још један део односа 
моћи које сам ја већ покушао да покажем, а који се не могу 
елиминисати из демократског дискурса.

Не сматрам да треба драматизовати ову околност; 
сигурно је да је не би требало драматизовати у смислу Карла 
Шмита. Већ сам раније указао на то да идеја правде, која се 
увек (поново) тек очекује предтавља трн у месу демократије, 
који би ову могао да штити од самоуверености. Тврдити да 
демократија има свој крај није и њено обезвређивање; то 
далеко више значи да се њој на прави начин исказује почаст. 
Али када Карл Шмит између осталог каже да светско грађанско 
друштво значи крај политике, мислим да је у тим речима 
тешка грешка у оквиру његовог сопственог мисаоног система. 
Покушао сам чак да покажем да се “перформативни’’ моменат 
доношења одлука и тиме, ако се и хоће, моменат “суверене 
власти’’ не може елиминисати из реалности демократског 
и либералног правног система. Идеја светског грађанског 
друштва не означава стога крај демократске политике већ би 
се пре рекло да представља услов преживљавања модерне 
демократије, која се даље развија с новим знамењима. Карл 
Шмит се  и завршетку сопствене критике саморазумевања 
либералне демократије преварио пошто је могућу реалност 
такве демократије прогласио за илузију. Срећом, исход Другог 
светског рата га је за сада оспорио. У једној тачки Шмит зацело 
има право; да ће демократије морати да се у невољи боре за 
сопствено преживљавање. Али, облик такве борбе је другачији 
од свега оног што је Шмит предвидео: демократије се, наиме, 
за сопствено преживљавање не могу борити као демократије, а 
да се истовремено не боре за људска права својих непријатеља, 
коначно да се боре за људска права свих.1

*  Овај рад је примљен 20. марта 2019. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
30. априла 2019. године.
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Слободан Дивјак

СЛОБОДА, ИДЕНТИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ

Сажетак

У раду се разматра однос неких од најважнији појмова и 
концепција у филозофији као што су они слободе и идентитета. 
У развоју анализе она постаје контекст филозофског смисла 
интересовања за интерес безбедности. Анализира се карактер 
две врсте норми, телеолошке и нетелеолошке, које одговарају 
карактеризацији две врсте концепта слободе позитивном 
и негативном. На основу добијених филозофских закључака 
испоставља се теза о слободи као умној структури умског 
поретка према коме се уређује и формално-правни поредак 
друштва. Идентитет се у слободи умног избора испоставља 
као доминантно индивидуална баш као што се интерес за 
безбедношћу појављује као легитимација људског интереса за 
слободом и следственим институционалним уређењем којим 
се „напушта“ природно стање апсолутне слободе које води 
у своју супротност.
Кључне речи: слобода, Ум, идентитет, индивидуа, безбедност.

УВОД

Слобода је један од кључних појмова филозофије 
као филозофије. Велики филозофи су на различите начине 
одређивали тај појам, тако да се никад није успео постићи 
шири консензус у вези са њим. Ипак, схематски говорећи, 
могло би се рећи да су се до сада у филозофији искристалисала 
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два основна облика или типа слободе. Један је тзв. позитивна, 
а други тзв. негативна слобода. Та два облика слободе не могу 
се на адекватан начин разумети уколико се не схвати разлика 
у карактеру норми којима се одређују њихов садржај.  

Норме су правила којима се предетерминише или 
ограничава људско понашање. По своме карактеру, оне се могу 
поделити у две основне врсте: телеолошке и нетелеолошке.

ТЕЛЕОЛОШКЕ НОРМЕ

Атрибут “телеолошки” потиче од старогрчке речи телос 
(циљ, сврха). Телеолошке теорије изводе дужност или моралну 
обавезу људи из оног што се сматра добрим или пожељним 
циљем који треба да се оствари у друштвеном животу.  
Телеолошке теорије су на различите начине одређивале појам 
добра или доброг живота које људске активности треба да 
промовишу.

Заједничко свим телеолошким теоријама је настојање 
да се прво одреди појам добра, па да се потом одреди закон 
захваљујући којем би требало да се то добро реализује у 
друштвеном животу. Дакле, ту појам добра претходи закону, 
јер се овај закон изводи из појма добра. При утврђивању онога 
што је добро, телеолошке концепције полазе од искуства или 
од претпостављених карактеристика људске природе.

Пошто овако или онако схваћено добро треба да 
буде највиши циљ људског деловања, како би се то добро 
остваривало у друштвеној реалности, за све телеолошке 
норме карактеристично је постојање нужне везе између 
њиховог садржаја и садржаја друштвеног живота. Нужност 
ове везе проистиче из чињенице да се од субјеката на које се 
те норме односе захтева да нормативни садржај реализују у 
самом друштвеном животу. Штавише, живљење у складу са 
тим нормама сматра се највишом сврхом људског живота. 
У идеалном случају, дакле у случају да се сви чланови неке 
заједнице понашају у складу са поменутим нормама, постојао 
би идентитет између садржаја норми и садржаја друштвеног 
живота, тј. између нормативног и стварног. 
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Ако телеолошке норме стекну статус правних норми, 
онда се њихов садржај озакоњује. Рецимо, уколико би се нека 
одређена религија уздигла на ранг државне религије, онда би се 
њено практиковање на нивоу друштва обезбеђивало законским 
средствима. Исто тако, уколико би неки скуп обичаја, који су 
у одређеној заједници настали из њене дуготрајне традиције, 
задобио правни статус, сви чланови те заједнице били би 
дужни да их се придржавају; у противном уследиле би правне 
санкције.

При утврђивању појма добра, телелолошке теорије полазе 
од искуства или од претпостављених карактеристика људске 
природекао такве. У првом случају реч је о партикуларно 
схваћеном добру чије је важење ограничено на посебну 
заједницу у чијој основи лежи одређена културна традиција. 
Такво добро није универзалног, већ контекстуалног карактера. 
У савременој теорији такво одређење добра промовишу 
тзв. присталице контекстуализма по којима је универзално 
схваћено добро фикција, пошто је по њима извориште добра 
партикуларни друштвенокултурни контекст, тј. посебна 
заједница са њој примереном културном традицијом – добро 
се ту третира као скуп обичаја и супстанцијалних вредности 
који су настали из заједничке културне традиције припадника 
неке посебне заједнице. Као што, по контекстуалистима, не 
може постојати ванконтекстуална особа, тако не могу постјати 
ни ванконтекстуални морал, право, ни рационалност.

НЕТЕЛЕОЛОШКИ ПРИСТУП

Овај приступ не претпоставља било какав појма добра 
као сврхе која подлеже нормирању друштвеног живота из кога 
се онда „универзализује“ у правни систем. 

За овај приступ је можда најважнији чувени „Кантов 
обрт“, да право претходи добру, јер само тако добро или 
коцепција доброг живота може постати предмет појединчевог 
избора. Метафизичке концепције су, насупрот томе, прво 
одређивале појам добра као универзалног добра, те су онда 
на основу тога изводили законе којих су се појединци морали 
придржавати како би живели у складу са универзализованим 
супстанцијалним добром. 
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Да би ово постало јасније, указаћемо на карактеристике 
Кантовог тзв. умског устава, дакле устава изведеног из 
чистог практичног ума. Кант овај тип устава изводи чисто 
логичким путем, не реферирајући дакле, ни на историју, ни 
на тада постојеће реално-историјске уставе и слично. Њега је 
само интересовало питање под којим уставним принципима 
је могућ највећи степен индивидуалних слобода и у вези са 
којим уставним принципима би се могао, у начелу гледано, 
постићи консензус. Придржавајући се принципа логичке 
кохеренције, Кант је, у основи, поставио правне принципе 
који су касније постали срж модерних устава. То су право 
на слободу говора, удруживања, вероисповести и слично. Из 
принципа слободе говора не може се ни на који начин извести 
оно о чему би они на које се та норма односи требало да говоре, 
из принципа слободе удруживања не може се закључити који 
би тип удруживања требало да има привилеговани статус, из 
принципа слободе избора вероисповести не може се закључити 
коју би религију требало преферирати. Речју, из тих принципа 
не следи непосредно ниједна супстанцијална вредност нити 
ниједан тип обичајности, што ће рећи да су ти принципи према 
тим стварима, у начелу гледано, неутрални. То је могуће само 
зато што тај принцип није детерминисан ниједним посебним 
погледом на свет, те је неутралан према сваком погледу на 
свет. То је десупстанцијализовани принцип, принцип лишен 
сваког супстанцијалног садржаја, зато што ниједан погелд на 
свет не представља његову супстанцу.

Пошто ниједан поглед на свет не представља његову 
суспстанцу, он није у непосредној вези са стварним садржајем 
друштвеног живота. Рецимо, садржај норме која омогућује 
слободу избора вероисповести је чисто нормативан, јер се 
непосредно не односи на друштвену стварност, пошто се њиме 
не предодређује садржај друштвеног живота у том домену. 

Наиме, на основу те норме појединци имају пуну слободу 
да одаберу да ли ће бити православци, католици, протестанти, 
будисти, атеисти итд., тако да од њиховог властитог избора 
зависи садржај друштвеног живота у том домену, а не од саме 
норме која им то омогућује. Не постоји никакав нужан однос 
између те норме и било које конкретне религије и атеизма. 
Њоме се сваком појединцу само даје право да према властитом 
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нахођењу бира свој однос према религији, али се њоме не 
предодређује сам садржај појединчевог избора, јер сваки 
појединац може, поштујући то чисто формално правило, да 
се приклони атеизму или било којој религији.

Правом на слободу избора вероисповести само се на 
рационалан начин ограничава слободан избор сваког појединца, 
тиме што му се забрањује да свој избор насилно намеће другим 
људима или да одабире ону концепцију релгије која би укинула 
сам тај принцип. У државама које су конституисане на таквим 
принципма постоји дистинкција (разлика) између норми и 
фактицитета, јер се ти принципи, односно норме, конституишу 
независно од етничког, кулрурног, религијског и етичког 
фактицитета, дакле, искључиво логичким путем.

За разлику од тога, у државама у којима се верски живот 
регулише телеолошким нормама, сам садржај појединчевог 
избора унапред је одређен, тако да се на основу самих тих 
норми може знати верска структура становништва, као рецимо 
у Ирану и Пакистану, где се у самом уставу тих земаља  налаже 
свим држављанима да следе одговарајуће верзије Ислама. 

Телеолошке норме отуда нису чисто формална, 
десупстанцијализована правила понашања, већ њихов садржај 
чине суспстанцијалне вредности, тј. оне вредности које треба 
да буду остварене у самој друштвеној реалности, тако да 
између њих и карактера  друштвене стварности нужно постоји 
непосредна веза. 

Према томе, устав заснован на чисто формалним правним 
принципима с једне стране, омогућује појединцима слободу 
избора доброг живота, не предетерминишући сам садржај 
њиховог избора, те тако омогућује појединцима да буду аутори 
властитог живота. Сам садржај појединчевог избора може 
бити индивидуализована концепција живота, али и не мора. 
Наиме, појединац се, уколико то жели, може приклонити 
начину живота, у целини или само у неким аспектима, својих 
родитеља и предака. 

Дакле, индивидуална аутономија коју обезбеђује овакав 
устав нема нужно за последицу одабир индивидуализованог 
животног плана, тј. одбацивање културне традиције као такве. 
Индивидуална аутономија само значи легализовано право 



228

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.01/2019, година XV.  vol.34

појединца да он сам врши изборе о којима је реч, тј. да нико 
други, ни држава ни други појединац, ни група појединаца 
не може да одлучује уместо њега. То је важно уочити, јер 
критичари таквог типа устава у лику мултикултуралиста и 
комунитариста сматрају да он, тај устав, сам по себи врши 
насиље над културном традицијом као таквом, дакле, над оним 
што, по њима, представља медиј социјализације и обликовања 
идентитета појединаца.

Да то није случај, показује и чињенца да су у земљама 
у којима су на снази такви устави на делу битно разлиите 
културне традиције. Рецимо, Америка и Француска имају у 
основи либерално демократске уставе на основу којих је право 
одвојено од културне традиције као такве, али то није никаква 
препрека да у тим земљама буду доминантне битно другачије 
културне традиције: у Америци протестантска, а у Францускок 
католичка.

Да би се добро разумела бит система који почива на чисто 
формалним и универзалним правилима игре од одлучујућег 
значаја је уочити дистикцију између концепције тзв. правне 
особе као носиоца чисто формалних права и концепције особе 
као носиоца партикуларног идентитета. 

Као прво, ове две концепције особе припадају 
различитим концептуалним равнима. На нивоу друштва 
егзистирају појединци који су увек носиоци овакавог или 
онаквог партикуларног идентитетета: рецимо једни су Срби 
православне вере који су поклоници српске партикуларне 
културне традиције; други су Мађари католичке вере који су 
поклоници мађарске културне традиције; треће су Бошњаци 
исламске вере који су поклоници културе која проистиче из 
дате верзије ислама; четврто су Срби атеисти космополитске 
оријентације итд. 

Наравно да правне особе које нису носиоци никакавог 
партикуларног идентитета већ само чисто формалних 
права и утолико имају само апстрактно-универзални, чисто 
правни идентитет, не могу егзистирати на нивоу друштва 
самостално, поред конкретних емпиријских људи као носилаца 
партикуларног идентитета. Правна особа је апстрактна 
нормативна концепција која се не сме разумевати онтолошки. 
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Мултикултуралистичка тврдња да идеја правно једнаких особа 
повлачи за собом концепцију либералног сопства као утварног, 
сабласног сопства јер не настаје у друштву као друштву уноси 
конфузију јер почива на неразумевању либералног појма 
правне особе.

Појам правне особе претходи емпиријском појединцу, 
не онтолошки већ нормативно, утолико што му омогућује 
да сам бира и, ако то жели, ревидира током свога живота 
властити партикуларни идентитет, тј. своју концепцију доброг 
живота, али нормативна структура правне особе истовремено 
ограничава тог емпиријског појединца у његовом избору, јер 
он мора да поштује једнака права других појединаца, те се не 
сме приклањати оним концепцијама доброг живота чије би 
практиковање угрозило једнаке слободе других и сам принцип 
индивидуалне слободе избора.

Могло би се рећи да да апстрактни идентитет правне 
особе као носиоца чисто формалних права служи емпиријским 
појединцима као спољашњи заштитни омотач утолико 
што им управо он легално омогућује позитивну слободу 
самореализације на нивоу друштва. 

Признати појединца као носиоца једнаких формалних 
права представља једну ствар, а сасвим другу ствар признати 
појединца заједно са свим његовим атрибутима. Појединац 
као носилац негативно одређених права стиче само правно 
зајемчену могућност слободе избора властитог партикуларног 
идентитета, али каквог ће садржаја бити појединчев избор, то 
нимало не зависи од назначеног чисто формалног принципа, 
већ од појединчевих преференци, од саме воље појединца.

Када су права појединца условљена његовим поштовањем 
неког унапред постојећег добра, као скупа одређених обичаја и 
супстанцијалних вредности, онда добро не може бити предмет 
слободног избора појединца. Кант је, међутим, на основу чисто 
формалних логичких правила људског мишљења изводио 
чисто формалне и деонтолошке моралне и правне принципе 
на основу којих појединци могу сами бирати властиту етичку 
концепцију доброг живота.1

1  Видети у: И. Кант, Критика практичног ума, БИГЗ, Београд, 1986.
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Сваки закон, било да је морални или правни, јесте 
одређено ограничење онима који бирају. Један од Кантових 
моралних принципа је да свим људима треба признавати 
моралну вредност. Са тог становишта би расистичка етичка 
концепција доброг живота била неприхватљива јер та 
концепција дели расе, тј. људе на супериорне и инфериорне, 
те тиме одбацује морални принцип по којем су сви људи 
једнаке моралне вредности. Према томе, да закључим. Ако 
претпоставимо да ми, који смо у овој сали, имамо различите 
партикуларне идентитете, то не значи да наш формално-правни 
идентитет не може бити исти, уколико сви ми имамо једнака 
чисто формална права. Штавише, и ако до следећег виђења 
неки од нас модификују или радикално измене властити 
партикуларни идентитет, ми ћемо, као правне особе, имати 
још увек исти формално-правни идентитет јер се он састоји од 
чисто формалних права која нам и омогућавају да ревидирамо, 
уколико то желимо, наш партикуларни идентитет.

Припадници мултикултурализма и комунитаризма, 
у начелу гледано, приговарају либералима да они 
деконтекстуализују и атомизују сопство, превиђајући 
необориви онтолошки факт: да се појединац рађа, живи и 
умире у друштву, те да се, при конципирању индивидуалног 
сопства, не може аптраховати  од релације друштво - појединац, 
бар уколико не желимо да наше концепције човека постану 
пуке интелектуалистичке конструкције које се споља намећу 
друштву и појединцу.

Будући да идентитет појединца, као носиоца чисто 
негативно интерпретираних права и слобода, мора бити 
апстрактан и десупстанцијализован, јер се он не може довести 
у нужан однос са било којим партикуланим идентитетом који 
у себи садржи и појединчеве везаности и лојалности према 
својој посебној заједници, постмодерни мултикултуралисти 
третирају либерално схваћено сопство као пуку химеру, 
као пуку утвару, пошто оно није везано ни за какву посебну 
захедницу нити за било коју супстанцијалну вредност; као 
сабласно биће које у суштини „чучи изван света и друштва“. 

Међутим, овде се превиђа да се, према либералима, 
„носилац чисто формалних права“ и „субјект који бира своја 
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лична добра и свој партикуларни идентитет“ не налазе на 
истој концептуалној равни. Носилац чисто формалних права, 
субјект као правна особа, само је носилац могућности слободе 
избора коју имају конкретни појединци; он је заправо услов 
могућности да сваки конкретни појединац врши конкретне 
изборе између разлиличтих алтернатива. Другим речима, 
негативна формална права, која су, уколико су таква, нужно 
универзална, пружају свим појединцима могућност да бирају, 
али не прејудицирају, не предетерминишу сам садржај њиховог 
избора. Стога појединац као носилац чисто формалних права 
мора претходити субјекту који врши конкретни избор, али не 
онтолошки већ нормативно: претхођење права добру, тј. правне 
особе партикуларном идентитету, само је нормативни гарант 
слободног избора конкретних појединаца. 

Другим речима, правна особа представља неку врсту, да 
употребим Хобсов израз, „маске“ партикуларног идентитета 
емпиријског субјекта.2 Сходно томе, претхођење правног 
субјекта вредностима и циљевима не треба схватати у 
онтолошким терминима: ниједан либерал не би потписао такву 
бесмислицу да на нивоу друштва могу постојати субјекти без 
партикуларног идентитета. 

Из нормативног примата индивидуалних права над 
партикуларним идентитетом појединца ни на који начин не 
следи да се тај партикуларни идентитет не може формирати у 
друштву и заједници, нити да он не може бити детерминисан 
„конститутивним везаностима и лојалностима“, већ само то 
да појединац увек има неотуђиво право да свој идентитет, ма 
како се он формирао, критички преиспитује када то жели, 
да га ревидира или потпуно одбаци уколико сматра да је то 
потребно.

Са становишта деонтолошког либерализма, ако неки 
појединац жели да настави културну традицију коју су 
следили његови родитељи и преци, он на то има пуно право, 
али том истом појединцу исто тако не може нико забранити 
да се приклони некој другој културној традицији  или својој 
индивидуализованој концепцији доброг живота, уколико он то 
хоће. Дакле, примат индивидуалних права не индивидуализује 

2  О овоме У: Т. Хобс, Левијатан, Култура, Београд, 1961.



232

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.01/2019, година XV.  vol.34

унапред животни план или начин живота, већ се тим приматом 
настоји онемогућити да било ко други у име тог појединца 
може доносити такве одлуке.

Тема овог текста, односно веза слободе и идентитета 
повезана је и са проблематиком националне безбедности. Мада 
та проблематика на први поглед нема неке битније везе са 
филозофијом, њој се мора, уколико желимо да је елаборирамо 
на продубљени начин, прибавити филозофско утемељење. Да 
је то могуће на уверљив и крајње суптилан начин показао је 
Миленко Бодин у својој књизи Национална безбедност.3 

Ту књигу карактерише настојање да се успостави 
унутрашња веза између националне и људске безбедности 
као такве. Стога његова концепција безбедности није 
државоцентрична, јер она не инсистира само на осигурању 
безбедности државе и према споља, и према унутра, већ и на 
безбедности појединаца као чланова државе и друштва, како 
од спољашњих, тако и од унутрашњих опасности.

Приликом разматрања веома сложеног проблема 
безбедности, Миленко Бодин своје основно филозофско 
упориште с правом налази у тзв. модерној природно-правној 
теорији или у концепцији тзв. природног стања. Утемељивачи 
те теорије су Хобс, Лок, Русо и Кант. “Теоријско утемељење, 
истиче он, смо потражили… тамо где се појам безбедности 
појављује у облику у коме га ми данас разумевамо. У контексту 
настајања модерног друштва то су теорије природног права и 
друштвеног уговора наслоњене на хуманистичку филозофију 
односно схватања да човек и његов свет јесу вредности на 
којим се може и мора стварати организовано људско друштво”4

Ја ћу, инспирисан овим ставовима, покушати да на сажет 
начин изнесем унутрашњу везу између појмова људске и 
државне безбедности, с једне стране, и концепције природног 
стања, с друге стране.

Шта је природно стање? Природно стање, онакво како 
се описује у делима наведених теоретичара, није никад 

3  Видети: М. Бодин, Национална безбедност, Центар за друштвена истраживања, Београд, 
2017.
4   Видети: М. Бодин, Национална безбедност, стр. 19, Центар за друштвена истраживања, 
Београд 2017.
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постојало. Отуда је ту реч о некој врсти умне конструкције, 
али конструкције која је теоријски крајње плодна јер се само 
на основу ње могу сагледати битне димензије модерне државе 
и њених припадника као појединаца. Томас Хобс овако у 
Левијатану портретише природно стање:

“Дакле, у природном стању је одсутно све оно што је 
производ друштва: стога појединци у њему немају никакав  
културно-етнички бекграунд, нити су међусобно повезани 
било каквом друштвеном везом, те отуда ни било каквом 
обичајношћу и вредностима; у природном стању не постоји 
никаква власт и влада, нити суверени, нити било какви закони, 
судови,уговори, те отуда ни својинска права. Пошто су таквом 
стању људи неограничено слободни и међусобно независни, у 
њему не могу постојати никаква ограничења њиховој вољи, тј. 
самовољи.“5  Како би то рекао Џон Лок, људи су, по природи 
слободни и независни, тако да их нико не може извести из 
таквог стања и подврћи политичкој вољи другога, без њиховог 
пристанка.6

Природно стање као стање неограничених индивидуалних 
слобода је самопотируће стање, јер је то стање перманентног 
рата свих против свију, тако да би његов крајњи исход 
могао бити међусобно истребљење. И управо та опасност 
од тоталног међусобног истребљења натерава људе да изађу 
из тог стања тоталне људске небезбедности и неизвесности, 
тј. да посредством друштвеног уговора који они склапају 
између себе, оснују државу на коју ће пренети један део 
својих природних права, а која ће им за узврат штитити њихова 
преостала индивидуална права и њихову безбедност. И управо 
у тој тачки на видело излази унутрашња веза између људске 
безбедности и безбедности државе.7 

5  О овоме У: Т. Хобс, Левијатан, стр. 37 и даље,  Култура, Београд, 1961.
6   Видети у: Џ. Лок, Две расправе о влади, Младост, Београд, 1978.
7  О плодотворном „сусрету“ концепата националне и људске безбедности пише Бодин у: 
Бодин М., Теоријске претпоставке разумевања и остваривања националне безбедности, у 
„Ризик, моћ, заштита“, (зборник), Службени гласник и Факултет безбедности, Београд, 2008.
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ЗАКЉУЧАК

Само безбедна држава може јемчити безбеднст 
појединцима као њеним члановима; и само према држави која 
то чини, појединци могу бити лојални и испољавати спремност 
да је бране, јер бранећи њен суверенитет и безбедност бране и 
свој властити суверенитет и безбедност. Угроженост опстанка 
такве државе значи и угроженост опстанка њених грађана и 
отуда њихова спремност да се боре на живот и смрт за властиту 
државу.

Овако постављена веза између државне и индивидуалне 
безбедности може изгледати као нешто што нема утемељење 
у стварном животу, јер се чини да је овакав опис настанка 
модерне државе извештачен. Међутим, то је само на први 
поглед. 

Не мали број уставно-правних поредака модерних држава 
настао је као резултат одлука донетих на тзв. уставотворној 
скупштини. Такав је био случај са уставно-правним порецима 
САД, Француске, Индије и и многих других модерних 
држава. Тако насталим уставно-правним порецима претходи 
слободно изражена воља грађана и њиховових представника у 
уставотворној скупштини која се распушта када обави задатак 
у вези са доношењем устава. 

И у модерним државама чији уставно-правни поредак 
није настао на наведени начин, полази се од претпоставке да 
њихови чланови имплицитно признају тај поредак, уколико 
нема већих побуна против њега.

Дакле, модерна концепција природног стања и природних 
права је много животнија него што то изгледа на први поглед. 
Дакако, она се може комбиновати и са елементима других 
теорија, али се без ње не могу разумети новуми које са собом 
доноси концепција модерне државе и модерна концепција 
појединца као члана државе. Стога је, по мом мишљењу, 
Миленко Бодин с правом као своје филозофско-теоријско 
упориште одбарао модерне природно-правну концепцију 
која је иначе нашим теоретичарима нажалост недоволљно, 
углавном на уџбеничком нивоу позната.
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Slobodan  Divjak

FREEDOM, IDENTITY AND SECURITY

Resume

The paper deals with the relationship between some of the 
most important terms and concepts in philosophy, such as  freedom 
and identity. By developing this analysis, it becomes the context 
of a philosophical sense of interest in the interest in security. The 
character of  two types of norms, teleological and non-teleologi-
cal, corresponding to the characterization of two types of concept 
of freedom i.e. positive and negative, is been analyzed. On the 
basis of obtained philosophical conclusions, the thesis is presented 
about freedom as an intellectual structure of intellectual order, 
according to which the formal legal societal order is regulated. The 
identity in the sens of freedom for intellectual choice manifests as 
predominantly individual, just as the interest in security appears 
as legitimation of the human interest in freedom and consequent 
institutional order by which “natural state of absolute freedom” 
leading to its opposite is “abandoned”.

Keywords: freedom, intellect, identity, individual, security.8
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Сажетак

У раду се разматра филозофски и научни основ 
питања о безбедности. Безбедност се сагледава у контексту 
антрополошког феномена. Утврђује се да тежња ка опстанку 
и очувању људски задобија артикулацију пре свега кроз 
егзистенцију. Она подстиче сопствену артикулацију у форми 
интенционалног интереса који од опстанка живота уопште, 
прави интерес специфичан за човека као егзистенцију а то је 
безбедност. Безбедност се на основу тога даље анализира у 
контексту Хобсовог модела преласка из тзв. природног стања 
у стање легитимног друштвено-политичког ентитета. 
Утврђује се да је безбедност битан посредник тог прелажења. 
Штавише, анализа води закључку да је безбедност извор 
надградње људског света у правцу развоја свести о слободи.
Кључне речи: човек, егзистенција, безбедност, ентитет, 

слобода.

БЕЗБЕДНОСТ КАО АНТРОПОЛОШКИ ФЕНОМЕН

Концептуализација „друштвеног стања“ као стања 
које је регулисано интересом хуманитета за безбедношћу 
јесте основ хуманолошког модела анализе безбедности као 
антрополошког феномена. Хуманолошки модел анализе 
заправо представља образац анализе функционалне 
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трансформације антрополошких својстава људског бића у 
својства хуманитета, посредоване интересом безбедности. 
Ради се о анализи екстраполације антрополошких својстава 
у концепт који легитимише успостављање стања хуманитета 
– „друштвено стање“.

Суштинско, антрополошко својство, приписано људском 
бићу у „природном стању“ јесте тежња за опстанком.1 Из 
тог својства и стања у коме се човек налази, деривишу се 
карактеристике живота (људског начина бивања), које 
оправдавају тежњу за опстанком. Оне му дају смисао, јер 
без њих се људски опстанак не би разликовао од тежње за 
опстанком у природи уопште. Те битне карактеристике људског 
бивања представљају окосницу концептуализације интереса 
безбедности из тежње за опстанком. Као што је примећено 
основна тежња у таквој ситуацији је тежња за миром, слободом 
и развојем. 

Ове карактеристике представљају елементе добро-
бити који се очекује од „друштвеног стања“ и истовремено 
представљају регулативна својства односа моћи-бити из 
„природног стања“. 

Природно стање показује управо те тежње човека, али 
и сасвим супротне, у којима је изложен ратним сукобима, 
ропству и пропадању. И једна и друга својства су већ у природи 
људског бића и доводе у питање људски опстанак. На основу 
тога јавља се потреба за једним новим стањем, надограђеним на 
природно, које ће људски природни живот учинити безбедним. 

Оно што остаје недоречено у моделу преласка из 
природног у друштвено стање јесте сам прелаз посредован 
интересом безбедности.

Зато је неопходно превазићи уско легитимациону функцију 
аргумента принуде и успоставити везу између антрополошких 
претпоставки и начина артикулације (концептуализације), коју 
појам безбедности задобија из својих природних основа.

У оквиру тога може се говорити о анализи безбедности као 
о анализи развоја интереса безбедности у две равни. Примарна 
раван се односи на начин артикулације интереса безбедности 
1   Видети: Т. Хобс, Левијатан, Култура, Београд, 1961.
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који уопште омогућује трансфер из антрополошко-природног 
у хумано-друштвено стање. Друга (паралелна) раван односи се 
на праћење легитимационог капацитета интереса безбедности 
посредством функционалне улоге елемената добробити у 
хуманолошком контексту. За обе равни анализе релевантно је 
повезујуће поље смештања интереса безбедности у контекст 
људске егзистенције.

БЕЗБЕДНОСТ У СВЕТЛУ ЉУДСКЕ ЕГЗИСТЕНЦИЈЕ

Безбедност се разумева као тежња за заштитом 
најважнијих, виталних вредности и интереса. Она се 
легитимише правом на живот, а њени се корени виде у 
исконској борби човека за опстанак.

Тежња за опстанком, међутим, карактерише и 
животињски свет. Избегавање опасности, претњи као и трагање 
за несметаним бивањем проузрокују настојања да се задрже 
томе адекватна станишта и да се прошири „животни простор“. 
У том смислу не може се рећи да и животиње не показују 
интерес за безбедношћу. То чак важи и за биљни свет који се 
адаптира према изазовима опстанка.2 

Из антрополошке перспективе могуће је формулисати 
питања – шта је то специфично у људском интересу за 
безбедношћу а што не спада у опште разлике људског, наспрам 
животињског и биљног света, као што је рецимо, претпоставка  
о рационалном понашању?3

Уколико се осврнемо на разумевање људског бивања, 
из њега можемо да захључимо да човек као биће тежи да 
достигне стање у коме он сам себе разуме као човека, односно 
стање у коме су основне вредности као оријентири људскости 
задовољене. Тада се под безбедношћу може сматрати она врста 
фундаменталне оријентације која га чини људским интересом 
да се такво стање достигне и задржи. 

2  О овоме више У:  Е.Ротакер, Филозофска антропологија, Веселин Маслеша, Сарајево, 1985.
3  Препознатљиви основ антрополошких студија различитих оријентација јесте управо покушај 
да се назначи а онда и одреди оно што „суштински“ одваја човека и његову природу од животиња 
и биљака с којима дели исту животну околину. Једно од (за нашу анализу) најинструктивнијих 
разлика нагласио је Ерих Ротакер у ставу да су животиње „обухваћене ситуацијом“ или околиним, 
и да (за разлику од човека) не могу осећати „прави страх“.  (прим. аут.)
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Интерес за безбедношћу претпоставља дакле, један 
специфично људски начин бивања који нужно води артикулацији 
тог интереса. Трагање и деловање ка безбедности значи да 
га води питање о смислу људског бивања у недостајућем 
(„дефицијентном“) стању или ситуацији.4 У таквој ситуацији 
биће које има отворену структуру смисла и бесмисла сопственог 
бивања може да артикулише интерес за безбедношћу.

Безбедност, као специфично антрополошки феномен, 
може да се сагледа само у пољу анализе која подразумева да 
се артикулација безбедности јавља као последица одлучујуће 
улоге питања о смислу у процени рањивости људског 
бивања. Обухватни и уједно одређујући контекст бивања „у 
недостатку“, обележава егзистенцију као битно људски начин 
учествовања у свету живота. Зато је егзистенцијална анализа 
интереса безбедности претпоставка за антрополошку, и касније 
хуманолошку интерпретацију феномена.

ИНТЕНЦИОНАЛНА СВЕСТ ОПСТАНКА

Видели смо да се примарне антрополошке одреднице 
човекове ситуације у релацији природно – друштвено (стање), 
концентришу око људске слободе, њених позитивних и 
негативних аспеката. С једне стране, слобода је име за живот 
испуњен развојем људских потенцијала у окружењу, које га 
само подстиче на даље обогаћивање садржаја слободе и који 
је сагласно људском осећању припадности ономе чему по 
људској природи и тежи.

С друге стране, слобода означава одсуство угрожавања 
живота, неометање испољавања људских интереса на које 
имају право као што су здравље, имовина или сам начин 
живота.

Како је интерес за безбедношћу посредован различитим 
интерпретацијама, ни садржај појма безбедности не може се 
једнозначно одредити. Упућени смо због тога на разматрање 
могућности разумевања феноменолошке структуре људске 
егзистенције у оним њеним сегментима који би могли да 
учествују у изградњи појма безбедности.

4  О овоме у: М. Хајдегер, Битак и Вријеме, Напријед, Загреб, 1986.
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Шта уопште подразумева интерес за безбедношћу? Да 
ли људи који би рекли да имају тај интерес уједно располажу 
критеријумима којима се баве теоретичари и аналитичари 
безбедности у својим кабинетима? Мало је вероватно. Пре 
ће бити да су различите потребе за безбедношћу један 
облик артикулације или само манифестације основнијег 
интереса за пожељним начином одвијања живота и његовог 
несметаног испуњавањем садржајем. То је непресушни извор 
усложњавања интереса за безбедношћу, али и недоумица око 
његовог разумевања.

Рећи, међутим, да је одвијање живота основа тог интереса 
не значи много, јер је и сам појам живота у контексту питања  
о безбедности подложан различитим интерпретацијама. 
Важније изгледа питање како се уопште конституише интерес 
за безбедношћу.

Интерес може бити рационализован облик било ког поља 
остварења потреба или жеља да човек свој живот испуни неким 
садржајем, да уложи енергију у неком правцу, да делује ка 
нечему и због нечега. Када је реч о конституисању интереса за 
безбедност у равни примарног питања о животу човека, онда 
је питање усмерено на структурално својство људског начина 
бивања које уопште може да изнедри тај интерес. 

Један од најпознатијих аналитичара људске егзистенције 
М. Хајдегер сматра да је њена differentia specifica у односу на 
друге начине бивања у томе што је човек једино биће које је 
у свом бивању обележено бригом. Брига је одлика човека као 
бића које једино егзистира док сва остала бића бивају без-
брижно у свом постојању. 

У том смислу се у егзистенцијалној равни потврђује 
Ротакерова антрополошка теза да само човек може осећати 
страх и кроз њега се односити према ситуацији.

Егзистенција значи да је људско биће у свом бивању 
пермаментно изложено отворености како нестајања и 
пропадања, тако и могућности обликовања и мењања сопственог 
бивања. Егзистенција, заправо, сведочи о јединствености 
људског бића као словесног, коме је у начину бивања као 
егзистирању задато разумевање сопственог бића.
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Али то није разумевање било чега што је доступно 
рационалној обради предмета стварности, већ је разумевање 
једна форма стања бриге као парадокса људске егзистенције. 

Парадокс је у питању јер брига није усмерена на 
егзистенцију као на неки предмет, већ је она њен израз. 
Другим речима, брига о којој говоримо је интенционална 
форма људског бивања која нема и не може да има предметног 
референта – она је једно стање.

Онтолошки представљена брига као парадоксално 
стање егзистенције можда се може разумети по аналогији са 
психолошким стањем анксиозности, стањем необразложивог 
страха. У сваком случају, егзистенцију треба схватити као 
примарно стање изложености и тескобе, оно које нема унапред 
одређени смисао и које услед неодрживости (парадокса) 
задобија форму бриге.

Интенционалност, како је иначе види Едмонд Хусерл у 
феноменологији уопште,5 представља превасходно категорију 
анализа оријентације људске свести и понашања. 

На тај начин ту категорију мишљења стављамо у контекст 
„рада егзистенцијалне бриге“. Интенционалност је тежња ка 
уобличењу изложености, једноусмеравање, нагињање, напор 
осмишљавања који будући беспредметан, бива у функцији 
успостављања предметности уопште.

Она је једна усмереност намере која у ходу гради циљ а 
тиме и стање одношења уопште у коме егзистенција може да 
се „прелива“ у нешто у чему ће се препознати, а тиме макар 
и привремено, или делимично, прекрити „наготу бесмисла“ 
који је непрекидно угрожава.

Тиме се и брига изложености примирује јер тежи 
трансформацији у неку форму без–брижности, односно 
каналисања страха и осећања угрожености.6

Интерес за безбедношћу, дакле, произлази из 
интенционалне форме егзистенцијалне бриге и то као 
артикулисана могућност реализације намеравања да се опстане 
или да се избегне поништавање егзистенције.
5  О овоме у: Е.Хусерл, Идеја феноменологије, нарочито стр. 71 – 75,  БИГЗ, Београд, 1975.
6  Стање бриге је дакле, обележено настојањем – интенцијом да се избегне рањивост 
егзистирања. (прим. аут.)
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ЕНТИТЕТ И СВЕТ

Временски и просторни аспект смештања 
егзистенцијалног интереса указује на суштинско питање: 
како се артикулише безбедносни интерес према претходним 
релацијама?

Пре свега перцепција из угла људског бивања као 
бриге усмерава конституцију егзистенцијалне реалности као 
опредмећеног референтног оквира бивања. Из тог модуса 
бивања као антрополошки одређене differentia specifica 
човековог бића произлазе основне категорије промишљања 
интереса безбедности: очување, извесност и поуздање. 

Тако егзистенција упућује и усмеравајући интерес за 
очувањем може да разумева сврху припадања нечему уопште, 
исказана као извесност докучује своје могућности и своја 
ограничења у нечему, као сигурност изграђујући референтни 
оквир у чему може да обликује сопство и да га самерава другом 
и другачијем.

Временско-просторни аспект разумевања за егзистенцију 
значи разумевање смештање сопства у референтни оквир 
изграђене реалности којој припада својим бићем. Тиме се 
људско биће одређује као егзистенцијално бивање у свету. 
Свет је, дакле, оквир у коме се разумева артикулација 
трансформације егзистенцијалног интереса у безбедносни.

Реч је о тзв. „људском свету“ или „свету људских ствари“. 
То је оно стање ствари које се концептиализује посредством 
атрибутивних категорија слободе, мира и развоја (вредности 
које се приписују како људској ситуацији тако и интересу 
безбедности). У хуманолошком моделу безбедности оно се 
испољава као модерно, или стање хуманитета.

Свет као најопштији оквир разумевања људске ситуације 
нуди и општу могућност егзистенцијалног смисла или сврхе 
људског бивања, али је сам по себи нема. Напротив, свет је 
само друго лице догађајности човековог бића, његове фактичке 
могућности да се мења и у том мењању проналази његову 
сврху и приписује му вредност. 
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Свет је онај оквир људског бивања унутар којег је могућа 
трансформација разумевања егзистенције из „реалности 
нечега“ у „“реалност кога“.

Примарно питање у том контексту није шта је у свету, 
него ко је у свету. 

Сам свет нема ни образа ни лика, али захваљујући 
односу према њему људска егзистенција га може имати што 
и произлази као сврха њеног смештања у свет. Разумевање 
догађаја, усмеравање промена према искуству које се понавља 
у догађајима омогућују пројекцију сопства у свету. 

У временско-просторном оквиру егзистенције у свету 
и разумевае и пројекција сопства догађајног су карактера и 
према њему се сопство означава као повесно биће.

Повесно биће као догађае људског бивања у свету 
истовремено се и односи према свету сабирајући се у смисаону 
целину оног Ко, и као у огледалу задобија лик,. Тада можемо 
говорити о  ентитету коме се могу приписати атрибути 
егзистенцијалног као безбедносног интереса. На тај начин се 
интерес безбедности показује као фудирајући фактор одређења 
људског ентитета у смислу конкретног бића-у-свету.

Оно што је важило за егзистенцијалну анализу важи и за 
ентитетску анализу – анализу хуманолошког7 нивоа људског 
бивања у свету. Основни постав тог бивања и артикулације 
интереса безебедности је поново моћи-бити-у-свету.

ЕНТОЛОШКА ТЕОРИЈА БЕЗБЕДНОСТИ - МОЋИ-
БИТИ И ИНТЕРЕС БЕЗБЕДНОСТИ

Прикривеност (тајанственост) природе безбедности 
испоставља се у различитости „лица“ својих елемената, 
некад се чини као самостална вредност према целовитости 
ентитета, а некад као функција према покретима моћи, унутар 
структуралне релације слободе и моћи-бити.

7  Појам хуманологије означава анализу укоге концепта хуманитета у у ширим концепцијама 
аки и статус идеје о човеку у научном сазнању. О овоме сам више писао у: М.Бодин, Хуманологија 
и хуманолошке науке, у „Зборник радова“ Факултет цивилне одбране, Београд, 2002.
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С једне стране, снага моћи прераста у силу реструктуисања 
а с друге у силу очувања структуре. Уколико стабилно 
функционишу ентитетски елементи онда је безбедност 
остварена, међутим, уколико је потребна посебна сила да се 
стање стабилизује, онда можемо говорити о „обезбеђивању“ 
односно о стању обезбеђености.

Владање, па самим тим и елементи безбедности постоје и 
у животињски обележеним територијама. Као да то преклапање 
у инстикту доминације одговара нашем интересу безбедности 
у егзистенцијално-ентитетској равни.

У томе и јесте разлика јер то показује да разлог 
безбедности стоји у смислу, а не у инстикту.Насиље сугерише 
само по себи неки поремећај. Пре свега на поремећај у месту 
моћи у ентитетској структури.

Појам индивидуе сведочи о разлици између безбедности 
и обезбеђености. Индивидуа је форма  обезбеђеног људског 
ентитета уна нивоу појединачности који је као личност 
има структуралну форму безбедности. Тај надограђени 
ентитет постаје основа за даље реструктурирање интереса 
бењзбедности све до државе као ентитета. Интерес безбедности 
се разлива управо јер и он сам дели судбину апстрактно 
– конструктивистичке заштите, обезбеђивања моћи као 
десупстанцијализације државе. 

Безбедност се разлива у форме „обезбеђености“ али 
се ствара „логика безбедности“ новог, апстактног  ентитета, 
без које артикулација интереса безбедности не може да 
функционише.

Безбедност се може оперативно истраживати само ако 
се открију етруктурални елементи људског искуства који нису 
прикривени фрагментарном логиком обезбеђивања.

Безбедност је егзистенцијални интерес трансформисан 
или надограђен у интерес ентитета. Тиме се заокружује 
и хуманолошка „интерпретација“ егзистенцијалног 
као безбедносног интереса, али и методски обавезује 
интерпретацију интереса безбедности на његовим 
егзистенцијално-онтолошким основама.
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Безбедност, међутим, наставља да се надограђује све 
сложенијом структурализацијом људских вредности и на њима 
заснованој артикулацији моћи. Највећа претња безбедности 
јесте инверзија идеје безбедности која се огледа у кидању 
основних структуралних веза унутар егзистенцијално-
ентитетске основе безбедности. Уколико се постав моћи-
бити (де)формира као постав бити-(значи)-моћи долази 
до нарушавања смисла безбедности, односно до инверзне 
артикулације интереса безбедности.

Тзв. „безбедносне појаве“ као „окидачи“ интересовања 
за проблеме безбедности имају различите обрисе ослобођене 
моћи. Моћ је тада циљ, који (саму) моћ оправдава као средство. 
Као сила или насиље, као демонстрација власти или над-моћи, 
те форме сведоче о деформацији људске, ентитетске структуре 
а тиме и људског интереса за безбедношћу.

БЕЗБЕДНОСТ И НАУКА

Питања безбедности повезују често разнородне појаве, 
третирају се у различитим научним дисциплинама па се и тзв. 
„безбедносне појаве“ анализирају на интердисциплинарни 
начин. На тај начин се манифестује сложеност и разноликост 
проблема безбедности. Питање је, међутим, шта је то 
заједничко у тим научним дисциплинама а да је релевантно 
за питање безбедности. 

Пре свега научне дисциплине као што су филозофија, 
социологија, економија, политичке науке или историја, 
представљају базични део корпуса друштвено-хуманистичких 
наука и основа су за примењене дисциплине за непосредно 
истраживање безбедносних проблема. За нас је овде 
интересантно омеђивање ужег научног поља те заједничке 
основе како би се успоставила озбиљнија веза са примењеним 
дисциплинама.

Да бисмо то урадили мора се утврдити теоријски 
оквир који омеђује то поље, а оно се стандардно одређује 
према специфичности предмета и метода истраживања. 
За идентификацију предмета важно је утврдити логично-
теоријске везе које групу проблема чине сродним по садржају 
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разматрања. За те потребе ће нам послужити теоријски 
показатељи из претходних разматрања.

Базична карактеристика проблема безбедности јесте у 
њеној фундираности у специфичност људског бивања који 
је не чини статичним феноменом постојеће стварности већ 
фактором промене стварности у смислу конституисања људског 
света. Управо су показатељи за одређивање теоријског оквира 
проблема везани за продубљену анализу модела произлажења 
стања безбедности као специфичног стања хуманитета. 
Продубљеност анализе треба да укаже на могућност 
превазилажења уопштеног карактера концепцијског модела 
артикулацијом могућности научног, тј. једног хуманолошког 
приступа заснивања предмета безбедности. Тај приступ 
обухвата као фундаменталну тако и прагматичку димензију. 
Обе проистичу из претходних анализа људског бивања као 
ентитета-у-свету.

Фундаментална својства упућују на истраживање 
феноменске структуре, њених логичких веза као и примену 
метода разумевања динамике ентитетске структуре. 
Прагматичка својства се односе на оне показатеље која се 
тичу објашњења структуралне улоге моћи, односно њене 
улоге у концептуализацији безбедности, као и видова и 
узрочника аберације моћи (а тиме и интереса безбедности). 
Поред тога, она обухватају и потребу за анализом усмеравања 
моћи у политички циљ обезбеђивања као и детектовање 
начина трансформације ентитетске структуре у безбедносну 
конструкцију.

ОМЕЂИВАЊЕ НАУЧНОГ ПРЕДМЕТА 
БЕЗБЕДНОСТИ

Омеђити научни предмет безбедности на основу природе 
теоријског оквира проблема значи омеђити научни приступ за 
рад на основу тог оквира.

То, међутим, имплицира да је утврђивање предмета 
безбедности уопште, део изучавања aли и решавања проблема 
безбедности. Проблеми су, с друге стране, бројни и разноврсни, 
додатно се конструишу (један на други) и умножавају. Они су 
саставни део „производње“ све сложенијег људског света. 
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Зато разматрање омеђивања научног предмета 
безбедности захтева хуманолошки приступ, научни приступ 
праћења специфично људске конструкције стања безбедности, 
евиденције проблема и концепција њиховог решавања.

Праћење конституције предмета безбедности зависно 
је од евиденције проблемског поља у коме се идентификују 
кључна хуманолошка својства феномена која структурирају 
феномен као предмет безбедности. 

Анализа конституције предмета безбедности обухвата:
Фундирајуће факторе
- Карактеристике ентитетске структуре
- Логичко-концепцијску артикулацију интереса 

безбедности
- Одређење проблема безбедности (одређење 

деструктабилности предмета)
Прагматичне факторе
- Конструктабилност (производња предмета безбедности 

деловањем на основу „логике моћи“)
- Адаптибилност (фактори шире теоријске, друштвене и 

политичке „прихватљивости“ предмета безбедности)
- Инверзност (фактори функционалног изокретања 

предмета безбедности)
Техничко-операбилне факторе
- Могућност утврђивања начина успостављања стања 

безбедности за „понуђени“ предмет безбедности
- Могућност одређивања мера безбедности
У методолошкој равни поменути фактори одражавају 

комплекснопст формирања безбедностих појава али и захтев за 
омеђивањем анализе различитих безбедносних интереса. Тако, 
рецимо, истраживање националне безбедности омеђује научни 
предмет безбедности на поље структуирања националних 
интереса за безбедношћу.
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ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКЕ КОНСЕКВЕНЦЕ

Све сложенији проблеми безбедности отворили 
су питања где су границе дефиниције безбедности, како 
концептуално захватити и методолошки истраживати појаве 
које се разливају у више научних подручја. Претходне анализе 
су показале да је из тих разлога неопходно пратити природу 
интереса безбедности из које се може детектовати како предмет 
безбедности уопште, тако и начин за његово разматрање.

Наука о безбедности може се схватити и као аутономно, 
и као интердисциплинарно подручје знања само на основу 
претходно утврђене везе хуманолошке природе феномена 
безбедности и импликација која носи феномен безбедности 
као проблем за истраживање и решавање. Тако ће, рецимо, 
економске, политичке или еколошке анализе допринети 
појашњењу и могућем решењу у одговарајућим аспектима 
диверзификације проблема безбедности – и увећати знање 
како се предмет безбедности усложњава са умножавањем и 
разноврсношћу фактора његове конституције.

У ситуацији прогресивне диверзификације проблема 
безбедности од велике је важности „обезбеђивање“, очување 
и развој аутономног истраживачког поља безбедности, као 
специфично људског интереса и стања хуманитета коме 
тежи човек као биће-у-свету. Знање које се развија на тим, 
хуманолошким, основама битна је претпоставка за „ношење“ 
са све замршенијим проблемима у вези са безбедношћу, са 
њиховом употребом и злоупотребом у различите сврхе.

То подразумева, пре свега, важност препознавања 
опасности по сам карактер феномена безбедности, односно 
тенденције његове трансформације у артифицијелно, не-људско 
стање које се, легитимише интересом безбедности. И друго, то 
укључује захтев за развијањем способности да се делује према 
том знању и према циљу које аутентичан интерес безбедности 
налаже.

Први аспект значаја знања о безбедности може се пратити 
у оквиру развоја људске ентитетске структуре и артикулације 
интереса безбедности у једној (или више) форми „националне 
безбедности“.
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Други аспект прати начин реализације интереса 
безбедности у оквиру знања о његовој организацији, 
управљању њиме и истраживању како у стварности применити 
и унапредити знања важна за конкретне циљеве. То је раван 
укрштања знања из области менаџмента и националне 
безбедности.
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Milenko Bodin

ENTOLOGICAL THEORY - PHILOSOPHICAL-
SCIENTIFIC APPROACH  TO SECURITY 

Resume
The paper discusses philosophical and scientific basis of 

security issues. Security is perceived in the context of anthropo-
logical phenomena. It is established that the tendency to survive 
and preserve in the sens of man gain its articulation primarily 
through the existence. It stimulates its own articulation in the 
form of an intentional interest which makes from survival of life in 
general to be is a real interest specific to man as an existence, and 
that is security. On that basis, security is further been analyzed in 
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the context of Hobs’ model of transition from  so-called „natural 
state“ in the state of a legitimate social-political entity. It is found 
that security is an important mediator of that  passing. Moreover, 
the analysis leads to the conclusion that security is asource of the 
upgrading of the human world in  direction of  development of 
rational awareness for freedom.

Keywords: man, existence, security, entity, freedom.8

*  Овај рад је примљен 2. априла 2019. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
30. априла 2019. године.
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НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ И 
НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ

Сажетак

У раду се разматра однос националног идентитета 
и националне безбедности. Анализа се одвија у контексту 
анализе теорија нације уопште и начина на који се формулише 
улога интереса безбедности. На основу тога се разматра више 
начина на који се може разумети национална безбедност. 
Анализирају се традиционални и савремени концепт 
националне безбедности. Национална безбедност у корелацији 
са националним идентитетом осветљава се иу односу на 
конфликтне ситуације, испољавање насиља и ратних сукоба. 
На крају се се сумирају закључци у равни интереса за човека 
и перцепције оба главна фактора у свести појединца.
Кључне речи: нација, безбедност, идентитет, национална 

безбедност, отаџбинска свест.

УВОД

Појам националне безбедности  иако је често у употреби, 
како у научним дисциплинама, тако и у свакодневном говору, 
није једнозначно одређен. Наиме, нема ни једне нама познате 
дефиниције националне безбедности која се не ослања на 
неки исто тако споран и неодређен појам. У домаћој и страној 
литератури национална безбедност као предмет заштите има 
различите објекте и штити различите вредности и интересе.
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Постоје два концепта националне безбедности: 
• традиционални концепт националне безбедности; 
• савремени концепт националне безбедности.

ТРАДИЦИОНАЛНИ КОНЦЕПТ НАЦИОНАЛНЕ 
БЕЗБЕДНОСТИ

Концепт који изједначава националну безбедност и 
државну безбедност је традиционални  приступ безбедности. 
У средишту  безбедности налази се суверена држава, односно 
њен опстанак, државна територија и национални суверенитет 
као виталне вредности и интереси које се штите војним 
капацитетима.1 

Према овом концепту национална безбедност је исто 
што и државна безбедност. Оваква пракса била је нарочито 
присутна у време хладног рата, будући да се национална 
безбедност схватала пре свега као безбедност државе од 
војних и субверзивних подухвата других држава. Безбедност 
једне државе тада се сводила на обезбеђење суверенитета и 
територијалног интегритета, с једне стране, и на безбедност 
унутрашњег правно-политичког поретка, са друге стране. 
Како се безбедност државе често поистовећивала са 
безбедношћу одређеног режима на власти, изједначавање 
државне безбедности са националном безбедношћу показало 
се проблематичним. Изазивало је дилему око тога о чијој 
безбедности је реч. како то примећује В. Димитријевић, никада 
нису били сигурни у то на чију се безбедност конкретно мисли, 
да ли само на безбедност државе као установе у ужем смислу 
речи, на безбедност одређене нације, на политичку заједницу 
свих држављана или на све грађане једне државе, независно 
од њихове етничке, верске и идеолошке припадности. Данас, 
државна безбедност се третира као један од саставних 
елемената националне безбедности.

Основно средство заштите, према овом концепту, 
безбедности јесте моћ држава, која се своди на војну моћ, а 
потом и на економску. Идеја безбедности извире из потребе 
1  Видети више у: С. Мијалковић , Национална безбедност, стр. 58,  Криминалистичко-
полицијска академија, Београд, 2009.
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да моћ државе превазилази величину и деструктивност 
потенцијалних и активних претњи које су усмерене ка 
територији, суверенитету и њеним спољнополитичким 
интересима. Овај концепт се још назива и државноцентричним 
и ортодоксним.2 

С обзиром да је заштита државе као такве стављена у 
први план, брига за свакодневну безбедност људи стављена 
је у други план. 

Највеће претње и опасности по националну безбедност, 
према традиционалном схватању, су оружани напади споља 
и различити облици субверзија других држава. Овај концепт 
заправо занемарује значај економских, социјалних, еколошких, 
образовних, здравствених и прехрамбених проблема људи.  
Национална безбедност се поистовећује са спољном 
безбедношћу земље, а грађани су инструмент у функцији 
остварења безбедности.

Држава властиту безбедност тражи и налази у властитој 
војној моћи  или слабости противника. Од свих опасности које 
прете основним добрима и усвојеним вредностима државе, као 
установе у ужем смислу и држави као политичкој заједници 
свих њених грађана, превасходно се води рачуна о најстаријој 
и најпознатијој – успешном оружаном нападу стране државе, 
односно о рату и поразу. Разматрајући изложене традиционалне 
поставке безбедности, држава је безбедна само када оствари 
равнотежу између војних претњи и властите војне моћи да на 
њих одговори.

САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ НАЦИОНАЛНЕ 
БЕЗБЕДНОСТИ

Савремено  поимање националне безбедности 
подразумева синтезу безбедности грађана и безбедности 
државе, али и њихово партиципирање у сферама међународне 
и глобалне безбедности. 

Референтне вредности и интереси штите се од широке 
лепезе појава угрожавања безбедности људског, природног 
2  С. Мијалковић,  Национална безбедност, стр. 59, Криминалистичко-полицијска академија, 
Београд, 2009.
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и техничко-технолошког карактера, а не само од оружане 
агресије или субверзивне делатности других држава. Значајна 
сфера заштитне функције јесте превенција угрожавајућих 
појава.

Национална безбедност подразумева стање несметаног 
достизања, уживања и оптималне заштићености националних 
вредности и интереса које се постиже, одржава и унапређује на 
основу безбедности грађана, националног система безбедности 
и наднационалних безбедносних механизама, као и одсуство 
страха од његовог угрожавања и колективни осећај спокојства 
и контрола развоја будућих појава и догађаја од значаја за 
живот друштва и државе.3

Поред традиционалне поделе националне безбедности 
на унутрашњу и спољашњу безбедност, према савременом 
концепту, национална безбедност се састоји од: мира и 
слободе, безбедности националног суверенитета, безбедности 
територије, безбедности политичког система и политичке 
независности, безбедности правног поретка, економске 
безбедности, енергетске безбедности, информационе 
безбедности, социјалне безбедности, еколошке безбедности 
и безбедности националног идентитета, части и достојанства. 
Ове компоненте националне безбедности прожимају се у 
више сектора националне безбедности. Ове сфере су веома 
испреплетане и међузависне. Угрожавањем појединих 
компоненти, угрожавају се у неке друге компоненте националне 
безбедности.

Као што смо и раније рекли, постоји велики број 
дефиниција националне безбедности. Већина њих се може 
подвести под претходно наведена два концепта (с обзиром на 
објекте заштите) те их нећемо појединачно наводити. Битно 
је истаћи да је савремени концепт националне безбедности 
концепт који сматрамо исправним, те ћемо суштину националне 
безбедности одредити у ужем и ширем смислу.

Под националном безбедношћу у ужем смислу 
подразумева се стање заштићеног, слободног, стабилног 
и извесног постојања, функционисања и развоја једне 
државе. Под националном безбедношћу, у ужем смислу 
3  Исто, стр. 69.
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речи, подразумева се стање у којем нема озбиљних претњи 
и опасности за опстанак једне државе, за њену независност, 
територијалну целокупност и уставно-правни поредак, као и 
за живот, права и слободе њених грађана и здраву животну 
средину. Национална безбедност у ширем смислу речи може 
се дефинисати као збир објективних и субјективних чинилаца 
и околности од којих зависи опстанак, функционисање, развој 
и друге битне вредности једне државе (њена независност, 
територијална целокупност, уставно-правни поредак, живот, 
права и слободе њених грађана и здрава животна средина). 
Иако многи од тих чинилаца и околности могу да делују на 
националну безбедност и позитивно и негативно, овде се 
мисли, пре свега, на оне који делују позитивно, односно на 
оне који доприносе достизању и очувању безбедности. Они 
чиниоци и околности који доводе до угрожавања опстанка 
и функционисања државе могу се укључити у дефиницију 
небезбедности, као супротности безбедности.4 

Познато је да се национална безбедност односи на 
делатност државе којом она, у складу са својим друштвеним 
могућностима у садашњости и ресурсима које гради за 
будућност, штити властити идентитет, опстанак и интересе. 
При том су друштвене могућности у свом најширем схватању 
условљене и културним обележјима, као што су традиција, 
вредности, веровања, институције, али и начин живота.

Национална безбедност може се представити као 
способност државе (нације) да опстане тако што ће заштитити 
територијални интегритет и суверенитет, остварити политичку 
самосталност и уз помоћ државних атрибута заштитити своје 
унутрашње вредности од угрожавања, које може доћи споља 
или изнутра.5 

 Заштита основних вредности друштва полази од 
активности националних безбедносних структура путем 
организованог специфичног апарата државе и не произлази 
искључиво из ефикасности, већ и суштине и функције, као и 
превенције укупних хуманистичких вредности којима се на 
4   Више у: Р. Илић, О дефинисању и дефиницијама националне безбедности, стр. 137 – 138,  
Војно дело, Београд, 2012.
5  О овоме Бодин пише на више места у: М. Бодин, Национална безбедност, Центар за 
друштвена истраживања, Београд, 2017.
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цивилизован начин постижу национални безбедносни ефекти 
у друштву.6 

УГРОЖАВАЊЕ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ И 
НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ

Глобализације је у другој половини 20. века довела у 
питање опстанак националног идентитета: евидентна је 
забринутост многих народа од могућег губљења идентитета, 
па је ово питање почело да се разматра и из угла озбиљне 
не-војне претње безбедности нације и државе.

Када кажемо национални идентитет, мислимо на 
рационално и емотивно поистовећивање јединке са глобалним 
националним колективом. Тиме појединац остварује 
егзистенцијалне потребе, осећа се делом целине, сигурнијим 
и са извеснијом будућношћу. Због тога државе и друштва држе 
до свог националног идентитета и атак на њега доживљавају 
као напад на своју личност, друштво и државу (национални 
понос и достојанство). Циљ националног идентитета је 
и превазилажење различитости међу члановима друштва 
стварањем свести о припадности једној нацији која има 
заједничке вредности и интересе..

Безбедност идентитета доводи се и у везу са бројним 
појавама којима се угрожава живот колектива и група, попут 
расизма и ксенофобије, етничких и верских конфликата, 
демографских експлозија и имплозија, добровољних и 
присилних миграција, етничког чишћења и геноцида и слично.

Почетком 21. века скоро све земље у свету су 
више или мање угрожене деловањем различитих снага, 
споља или изнутра. Разлози за постојање те угрожености 
налазе се, између осталог, у њиховом међународном 
или геополитичком положају, хегемонији великих сила, 
унутрашњој нестабилности, неразвијености демократских 
институција, разним супротстављеним интересима, постојању 
сепаратистичких и сецесионистичких тежњи националних 
мањина код вишенационалних држава, итд.

6  Видети У: М. Бодин, С .Станаревић, Безбедносна култура као друштвени ресурс 
националне безбедности, стр. 86,  Војно дело, Београд, 2014.
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Можемо разликовати унутрашње и спољашње факторе 
који утичу на деструкцију националне безбедности. 
Освешћивање проблема унутрашње дезинтеграције 
суочава нацију са проблемом очувања идентитета, а тиме и 
препознавање интереса безбедности. У тај интерес убрајају 
се облици угрожавања ентитетске структуре који немају 
експлицитни облик претњи, већ делују инверзно, мењајући 
садржај пројекције и нације и безбедности. Остваривање 
националне безбедности упоређује се са стањем националног 
идентитета, а затим и интегритетом и суверенитетом .7 

Национални идентитет представља кључну претпоставку 
успешног функционисања друштва и државе; човек с 
идентитетом представља значајан субјект друштва, а друштво 
с идентитетом представља стабилан темељ индивидуалне, 
социјеталне  и националне безбедности. Свака модерна држава 
гради свој идентитет и уз помоћ интегралне безбедности – 
безбедност државе се односи на њен суверенитет, а безбедност 
друштва на његов идентитет. Интегрална безбедност, тј. 
свеукупна или целовита безбедност, то је одбрана од свих 
облика оружаног и неоружаног угрожавања и стварања потпуне 
и свестране безбедности на свим нивоима и у свим садржајима 
живота и деловања човека и друштва.

Сукоби између носилаца различитих идентитета најчешће 
настају због нетолеранције према доминирајућим (често 
непомирљивим) различитостима у њиховим идентитетима, па 
испољавање идентитета једне групе ствара осећај угрожености 
код припадника других група. Национални идентитет је често 
повезан са различитим појавама угрожавања безбедности 
друштва, па су тако евидентни случајеви

• угрожавања идентитета (нпр. ускраћивање права на 
слободу вероисповести),

• угрожавања манифестације идентитета (нпр. рушење 
верских и културних објеката и историјских споменика), 

• угрожавања појединаца и колектива због њиховог 
идентитета (нпр. дискриминација, физичко насиље, 
тероризам или рат против припадника друге етничке 
или верске групе). 

7  О овоме. М. Бодин, Национална безбедност, стр. 62, Центар за друштвена истраживања, 
Београд, 2017.
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Као што знамо, национални идентитет одликује изузетна 
комплексност, а самим тим и на комплексност могућих претњи 
по идентитет. Те претње могу бити хоризонтално надметање, 
попут миграција, или вертикално надметање, попут интеграције 
и сецесије.

Данас, рекли бисмо више него икада, с једне стране, 
државе су суочене са бројним претњама и изазовима, а с 
друге стране, нису способне да одговоре на различите облике 
угрожавања и на многе захтеве националних група, јер 
напросто све више губе контролу над решавањем тих питања. 
Претње по национални идентитет се огледају кроз

• Неконтролисане имиграционе токове;
• Питања интеграција и сецесија;
• Конфликте око граница или мањинских питања;
• Експанзију исламског верског фанатизма и тероризма;
• Замену традиционалног разумевања сексуалности и 

прихватање других форми сексуалности;
• Религијске конфликте, итд.
Претње по национални идентитет различито су схваћене 

у Западној и Источној Европи. Због европских интеграција 
данас је велики део државне моћи пребачен на ниво Европске 
уније, што је нације додатно учинило рањивим. У случају да 
се национална група осети угроженом због имиграције, навале 
страних идеја или производа, могла је од државе захтевати 
помоћ и реакцију. Данас је ситуација нешто компликованија. 
Данас држава није способна да одговори на многе захтеве 
националних група, јер више нема контролу над решавањем 
тих питања.

У Источној Европи многи конфликти везани су за питања 
граница и мањина. После пада Берлинског зида и појаве нових 
безбедносних проблема на истоку, Западна Европа одлучила 
се за убрзавање процеса интеграције како би Европа одржала 
своје јединство. Међутим, многи народи на западу почели су 
да преиспитују идеју интеграционог пројекта, позивајући се на 
очување националног идентитета. Они интеграцију почињу да 
доживљавају као претњу по сопствени национални идентитет, 
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тако да очување идентитета постављају као главно питање 
безбедности, односно као питање опстанка. Тада оно почиње да 
добија предност над свим осталим питањима. Док су на западу 
Европе држава и нација раздвојене, на истоку је доминантан 
етнички концепт нације, у оквиру ког постоји спрега нације 
и државе. У оквиру овог концепта идеал је то да свака нација 
треба да има своју државу и свака држава своју нацију. Због 
тога се јављају сецесионизам и избијају конфликти, што је 
последица прокламованих права на исту територију, као и 
конфликти око граница или мањинских питања.

Mигрантска криза  се у државама Уније показала као 
могући окидач за буђење националног идентитета и интересе 
европских држава. Мигрантска криза узроковала је поделе 
међу чланицама Европске уније о томе који је најбољи начин 
за њено превазилажење или бар ублажавање. Озбиљности тог 
проблема доприноси и чињеница да актуелне миграције на 
европском тлу производе двоструке ефекте, како негативне, 
тако и позитивне. Као негативне последице мигрантске кризе 
нарочито се истиче појава ксенофобије, нарушавање поверења, 
настанак етничких и религијских конфликата. Међутим, 
миграције имају и позитиван ефекат на национални идентитет 
и то пре свега кроз јачање свести и мотивације за очување 
националног идентитета.

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ И НАСИЉЕ

Насиље као социолошки и друштвено-историјски 
феномен неизоставни је пратилац друштвене заједнице од 
њеног настанка до данас. Насиље се може дефинисати на 
различите начине. Општа дефиниција насиља је: насиље је 
употреба силе да би се изнудило одређено понашање људи 
противно њиховој вољи, односно одређени резултат. 

Насиље је негативан утицај на основне људске потребе 
(опстанак, здравље, идентитет,  слободу), и који ограничава 
потенцијалну могућност њиховог задовољења. Насиље се 
манифестује као примена физичке или психичке принуде с 
циљем да се у неком сукобу интереса или обичном личном сукобу 
сломи отпор противника. Може да буде физичко и психичко, 
директно и индиректно, структурално и институцијално, 
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индивидуално и колективно, масовно и појединачно, тренутно 
и дуготрајно, рационално и ирационално, свесно и несвесно.

Невероватна моћ насиља такође лежи у чињеници да 
једном када сукоб почне он више не оставља много опција оним 
сегментима друштва који га иницијално нису подржавали. Када 
„потече крв“ она убрзо ућутка слабе и неодлучне припаднике 
одређене нације или етничке заједнице, стављајући их пред 
„свршен чин“ који им не оставља много избора. 

Насиљем је средство за брзо и ефикасно постизање 
резултата који се не могу постићи ни на један други начин. 
Са једне стране, освајањем територија, протеривањем 
непријатељског становништва и уништавањем трагова његовог 
постојања, историје и културе, обезбеђује се простор будуће 
егзистенције победничке националне заједнице, а истовремено 
се бришу сви елементи и докази заједничког живота и 
постојања различитих група, како у материјалном свету, тако 
и у свести самог становништва, било да се ради о жртвама 
насиља или његовим починилацима. На тај начин се сложени, 
вишеструки или ослабљени идентитети бришу, уступајући 
место поједностављеним моделима идентификације.

Насиља, између свих врста насиља, које је значајно за 
проучавање питања очувања националног идентитета су:

• Етнички мотивисано насиље;
• Политичко насиље.
• Етнички мотивисано насиље 
У основи етничких сукоба леже етничке разлике које са 

једне стране изазивају страх од дискриминације, асимилације 
или насиља, као и примену једне или више ових метода, а 
са друге тежњу ка слободом, односно аутономијом, или 
независношћу.

Националне идентификације као самоодређења дате групе 
која може себе видети као „посебну“, имплицира да сусрет са 
потенцијалним угрожавањем интереса групе на основу етничке 
или националне различитости ствара могућност за рађање 
конфликта, а затим и  насиља.  Етничко насиље примењиваће 
се против оних који не припадају датој заједници, али и против 
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оних у сопственим редовима, а који се не понашају у складу, 
нити поштују посебност сопствене заједнице. Уколико се оцене 
издајником и отпадником, суочавају се са осудом, терором, 
кажњавањем. 

Појединци који се снажно идентификују са својом 
етничком или националном групом често одговарају на 
напад или претњу упућену групи као да су усмерени према 
њима лично, без обзира на то да ли су, на било који начин, 
лично угрожени или не и често испољавају врло висок 
ниво емотивности, првенствено бес испуњен мржњом са 
деструктивним намерама. Свака политичка криза и оружани 
сукоб карактеристични су, између осталог, и по томе што код 
својих актера изазивају експлозивну мешавину интензивних 
позитивних и негативних емоција које су, у великој мери, 
међусобно условљене. Процес етничке мобилизације, на 
свом путу до конфликта и, ултимативно, рата, побуђује јака 
осећања озлојеђености, беса и стида, праћена позитивним 
емоцијама ентузијазма, љубави и наде. Када почне оружани 
сукоб постојећа осећања се даље интензивирају, обзиром да 
насиље има јединствену моћ да изазове дуготрајне дубоке 
и деструктивне емоције, у распону од осећаја интензивног 
бола, стида, понижености и губитка, до беса, мржње и жеље 
за осветом. Дуготрајна осећања непријатељства могу да се 
кристализују у интензивна и чврста осећања чисте мржње, 
тако јаке да je у стању да подстакне насиље чак и у недостатку 
посебне провокације. Жеља за осветом представља изузетно 
моћну компоненту дуготрајних насилних конфликата.  Након 
поновљених циклуса насиља само насиље ствара заједничку 
антипатију и неповерење, што затим подстиче ново насиље, 
што се може видети на примеру дуготрајних етничких 
конфликата. Истовремено, насилни сукоб продубљује осећај 
емпатије на националној основи и јача везаност за чланове 
сопствене заједнице, као и приврженост према заједници и 
свим оним симболима који је представљају.

Оно што претходи етничком насиљу је етнички конфликт 
(конфликт сам по себи није насилан). Етнички конфликт дуго 
је један од главних извора несигурности у свету и све више 
то постаје. На списку од десет најкрвавијих унутар државних 
конфликата у XX веку половина су били етнички конфликти.
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Дакле, реч је о конфликтима који су тешко решиви, 
дуготрајни, засновани на интересима или идентитету, или 
у комбинацији једног с другим.  Може се рећи да је етнички 
конфликт постао универзална појава, јер не постоји ниједна 
земља за коју се може рећи да је у потпуности имуна на овај 
феномен. И то не само земље са слабо развијеном економијом, 
већ и богате западне демократије суочавале су се или се 
суочавају с етничким конфликтима различитог интензитета.

Карактеристични елементи етничког конфликта могу 
бити:

• Присуство две или више етничких група, које 
идентификују себе или оне друге коришћењем етничких 
критеријума; 

• Супротстављене групе живе унутар исте територијалне 
јединице;

• постојање јасне разлике између етничких група у 
погледу циљева, интереса, вредности, итд;

• Граница нације и државе се не поклапају. Држава не 
поседује унутрашњи легитимитет, јер већина њених 
грађана не дели неку врсту заједничког политичког и/
или националног идентитета;

• Држава је кључни актер, у смислу да представља 
већинску заједницу, а њена улога је од кључног значаја 
за упорност конфликта;

• Насиље је и узрок и последица, а обухвата и насиље 
против цивила;

• Постоји страх, неповерење и сумња између припадника 
различитих етничких група.

Велики број етничких конфликата изазван је 
немогућношћу задовољења потреба за посебним и признатим 
идентитетом, за сигурношћу традиције, културе, вредности 
и веза, као и за могућношћу доношења одлука које се тичу 
виталних интереса и вредности. Непријатељства и сукоби 
засновани на етничким разликама углавном укључују осећаје 
неправде који су заједнички великом броју појединаца који 
деле идентитет.
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НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ И РАТ

Вебстеров речник дефинише рат као: „облик уобичајено 
отвореног и обављеног непријатељског сукоба између држава 
или нација. Међутим, у савременом свету, актери у ратовима 
су и недржавне групе.

Најцитиранија дефиниција рата је дефиниција коју је дао 
Клаузевиц и она гласи: рат је акт силе намераван да принуди 
противника да испуни нашу вољу и наставак политичког 
општења са мешавином других средстава. 

Познато је да се рат води на три нивоа, односно на 
стратегијском, оперативном и тактичком нивоу, међутим за 
овај рад  је значајнија класификација пуковника Џон Бојда. Он 
прави разлику између моралног, менталног и физичког нивоа 
вођења рата. Реч је о интеракцији и изолацији противника 
физички, ментално и морално од његовог спољашњег 
окружења, уништавајући њихов поглед на свет или његову 
оријентацију8.

Морални ниво рата је најзначајнији аспект савременог 
рата и неуспех на моралном нивоу може имати катастрофалне 
последице .

Ментални ниво рата представља везу између моралног и 
физичког нивоа. Он представља интелектуалну активност за 
савладавање физичког нивоа рата и за процењивање утицаја 
физичких акција на морални ниво.

Најчешће се истиче физички ниво ратовања, међутим он 
је најмање значајан. Статистички је мерљив, али не представља 
знак успешног ратовања.

Савремени ратови усмерени су на менталну и морално-
психолошку парализу непријатеља, а његов циљ је да изазове 
колапс непријатеља изнутра, а не његово физичко уништење.

Савремени рат фокусиран је на морални ниво рата, 
при чему његови актери настоје да убеде све стране и оне 
неутралне стране у сукобу, да је циљ за који се они боре 
морално супериоран и да политичке калкулација на менталном 
нивоу постају ирелевантне.
8  М.Сретеновић,  Променљивост физиономије рата, стр 284,  Војно дело, Београд, 2011. 
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Нови сукоби у фокус бораца стављају питање идентитета, 
што заправо представља резултат процеса глобализације. У 
постмодерном друштву дошло је до слома традиционалних 
подела на основу класе и идеологије, а веће тежиште је на 
идентитету и култури. Питања идентитета су подржана у 
последњим ратовима.

Рат и насиље имају неколико друштвених функција од 
којих је једна од најзначајнијих њихова улога у афирмацији 
националног идентитета. Посредством рата појединац и 
друштво стварају слику о себи, шта су они, али и слику о 
другима, односно, шта они нису. На изградњу идентитета 
велики утицај има ратна реторика. Ратном реториком стварамо 
хероје, дела наших уздижемо и величамо, успехе наглашавамо 
и бојимо их националним мотивима. Ратном реториком 
стварамо и непријатеље, представљамо их лошим, претњом 
и нападачима на национални идентитет и државу.

Свака претња физичком опстанку и идентитету етничке 
или националне групе доводи до мобилизације унутар заједнице 
и тесног повезивања њених чланова. У оквиру заједнице 
развијају се јаке противречне емоције: анимозитет и отпор 
према непријатељу, а истовремено и блискост и солидарност са 
другим припадницима групе. Поред утицаја који насиље и рат 
имају на појединце и друштва, не можемо заборавити на утицај 
који имају на културу и историју. У периодима политичких 
криза и оружаних сукоба долази до пораста утицаја свих оних 
фактора који иначе делују кохезивно на националне заједнице, 
као што су религија, култура, традиција, историјска прошлост, 
митови и легенде. Поред тога, рат је феномен који има кључну 
улогу у историји већине нација и националних држава, али и 
у неким другим елементима њиховог идентитета, као што су 
култура, традиција, митови и легенде.Традиција, историја, 
морал који чине душу нације и идентитета заправо су настали 
у периодима многобројних историјских и савремених ратова 
за одбрану, ослобођење, независност и слободу. 

На почетку сваке анализе рата, неопходно је истаћи 
суштинску разлику између самих појмова конфликта и 
насиља. Наиме, у међународним односима веома често долази 
до конфликата услед спорова због супротних интереса. Сам 
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по себи конфликт не мора обавезно да представља озбиљну 
претњу, што и јесте његова основна разлика у односу на рат 
или насиље генерално.

Готово свака интеракција међу људима резултира неком 
врстом конфликта који може да буде изазван религијским, 
идеолошким, етничким, економским, политичким, 
територијалним или неким другим питањима. Закључујемо 
да сваки конфликт не би требало посматрати као абнормалну 
појаву. На конфликт не треба гледати као на неминовно 
деструктивну појаву, обзиром да он такође може да промовише 
друштвену солидарност, креативно размишљање, учење и 
комуникацију тј. све оне факторе који су од критичне важности 
у решавању спорова и неговању сарадње. Конфликт, међутим, 
постаје претња у тренутку када једна или више сукобљених 
страна, из било ког разлога, одустану од ненасилних метода 
његовог решавања и окрену се оружју као начину решавања 
конфликта, при чему конфликт прераста у рат.

Рат није само деструктиван фактор друштвеног развоја, 
он често представља мотор изградње културе, идентитета, 
друштва и, саме нације што га чини вероватно јединим 
феноменом који поседује моћ да руши и изграђује, уништава 
и ствара истовремено.

У великом броју случајева, циљ рата није само освајање 
територија и физичко уништење људи, већ и уништење њихове 
културе, традиције и историје, односно потпуно уништење 
одређене етничке или националне групе на одређеној 
територији. Суочени са могућим искорењивањем своје културе 
и вредносних система људи почињу да се идентификују по 
етничкој или националној основи.

До истицања заједничке културе у кризним временима 
долази јер је њена моћ повезивања чланова друштва немерљива, 
култура представља и ризницу историјског памћења, знак 
континуитета личног и колективног идентитета.

Поред непосредног искуства рата, његово историјско 
искуство такође има значајну улогу у стварању и обликовању 
идентитета етничких и националних група. Суочене са 
претњом физичког уништења, друштвене заједнице су кроз 
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историју биле принуђене да се прилагођавају, развијају и 
усавршавају, како би се успешно одбраниле од напада. Ратна 
искуства су изазивала темељне промене код појединаца и 
читавих друштава, обликујући, мењајући или уништавајући 
њихове вредносне системе, културу и традицију, и, самим тим, 
њихову свест и идентитет.

Како се значајни периоди историје већине етничких група 
и нација састоје од ратова, страних окупација и дуготрајних 
политичких криза, не можемо заборавити чињеницу да је већи 
део светске историје историја крвопролића, утицај историје 
на национални идентитет је у ствари утицај рата, насиља и 
политичких криза на идентитет. 

Историјске приче о рату користе се од стране држава 
и режима на власти како би код становништва створили 
посебна ратна сећања. Ратови, било добијени, било изгубљени, 
користе се не само у функцији јачања националног идентитета, 
већ и као преносиоци друштвено пожељних вредности и 
врлина. Обзиром на чињеницу да је искуство рата један од 
најмоћнијих и најефективнијих катализатора индивидуалних, 
националних и политичких идентитета, ратна сећања се могу 
употребити на различите начине у циљу обликовања осећања 
и мишљења чланова одређене етничке или националне 
заједнице. Историјске приче о рату су извор осећања поноса, 
поистовећивања са нашим прецима и стварају осећај дужности 
да се одужимо нашим прецима, који су се херојски борили за 
нашу земљу.

На изградњу националног идентитета велики значај 
имају и ратни споменици, датуми и комеморације. Они су 
подсетник онога што је прошло и морало да прође да би све 
било како је сада. Они причају причу генерацијама, преносе 
поруке и вредности. Слободно их можемо назвати чуварима 
традиције и чуварима националног идентитета.

ОЧУВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

Када се питамо да ли је национална безбедност остварена, 
интересује нас да ли нација живи у миру, да ли је слободна и 
да ли се развија. Без одређивање услова на којима се заснива 
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национална безбедност, нећемо моћи да знамо да ли је има 
или нема. Безбедност нације као ентитета је врхунски интерес 
безбедности. Нација неће ни знати да ли је у сукобу са неким 
док се не суочи са последицама.9 

Нација не губи идентитет у рату, већ супротно, у току 
мира, прикривеним деловањем, али и често отвореним и 
директним деловањем. Под тим се подразумева деструктивно 
деловање на све облике свести у животу људи једне нације и 
то на: државном (политичком), друштвеном и појединачном 
нивоу. 

Као што смо и раније говорили у овом раду, критеријуми 
за остваривање националне безбедности су национални 
идентитет, национални интегритет и национални суверенитет. 
Управо на овом критеријумима тестира се остваривање 
националне безбедности и слобода нације. Такође, као што 
смо и раније рекли, основни критеријум на које се тестира 
остварење националне безбедности је национални идентитет. 
Без националног идентитета немамо основу ни могућност за 
постојање друга два критеријума. Може се поставити питање 
како национални идентитет утиче на формирање националног 
интегритета и националног суверенитета? Зашто они не могу 
постојати сами по себи? Нација у складу са својим националним 
идентитетом, формулише своје сопствене интересе. 

Национални интерес је операционализација основних 
потреба нације или државе и непосредно или посредно се 
односи на њихову безбедност. Витални национални интерес 
је корист, добит, погодност круцијалног значаја за опстанак и 
развој нације. Национални интереси се тичу нације у целини 
и деловима. Они извиру из сплета националних вредности 
и потреба, обликују се у окриљу нације и обликују нацију у 
њеним хтењима и идентитету. 

Као што знамо, интегритет значи деловање усмерено 
ка очувању или обнови целовитости националног ентитета 
у свету, тј. грађење институционалних веза које омогућавају 
реализацију националних интереса, док се суверенитет 
односи на остваривање националних интереса, али и заштиту 

9  О овоме У: М. Бодин, Теоријске основе менаџмента националне безбедности, стр. 147 и 
даље, (докторска дисертација),Универзитет у Београду - Факултет безбедности, Београд, 2007.
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националних вредности на својој територији као и њихово 
заступање изван граница.

С обзиром да национални идентитет утиче на формирање 
и одређивање националних интереса и вредности, јасно је 
зашто без националног идентитета нема ни националне 
безбедности. Зато ћемо се у даљем тексту бавити начинима 
очувања националног идентитета.

Очување националног идентитета је сложен процес у 
којем морају бити укључене све структуре друштва. Оно се 
врши на неколико нивоа и то на:

• Државном;
• Друштвеном;
• Појединачном нивоу.

ДРЖАВНИ НИВО ОЧУВАЊА НАЦИОНАЛНОГ 
ИДЕНТИТЕТА

Државни ниво очувања националног идентитета огледа 
се у настојању да се уставом и законима заштите не само права 
мањинских националних заједница већ да се јасно заштите 
права већинске националне заједнице која баштини конкретну 
државу чије име и носи.10

Неуважавање националног карактера, посебни својстава 
и карактеристика доминантне нације може имати негативне 
последице по националне интересе, али и по целокупну 
националну безбедност. Уколико сама држава не ради на 
изградњи националног идентитета, и води политику која је 
у супротности са њим, доводи до тога да се људи не могу 
идентификовати са њом,а самим тим, да желе учествују у 
њеној одбрани али и целом животу државе. Тај недостатак 
идентификације може довести до великих проблема током 
ратова и сукоба. Како неко да брани своју отаџбину уколико 
је не осећа својом душом? 

С тим у вези, одбрамбени систем мора да угради механизме 
који развијају отаџбински однос народа и војске државе.
10  Видети: М.Бодин, Национална безбедност, стр. 73,  Центар за друштвена истраживања, 
Београд, 2017.
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Из тога разлога, на нивоу државе је неопходно изградити 
и радити на изградњи јаке националне свести. Национална 
свест подразумева љубав према својој нацији, добро познавање 
националне историје и културе, истицање националних 
обележја, национални понос и страсно залагање за национални 
просперитет. Такође, свест о отаџбини требало би прожети 
са националном свешћу, чиме ће држава бити схваћена као 
отаџбина, као колевка наше традиције, историје, културе, 
наших предака.

Политика националне безбедности мора бити у складу 
са националним интересима, јер уколико држава сарађује са 
другим државама на пољу безбедности и при томе то деловање 
буде у супротностима са националним интересима, национална 
безбедност губи смисао и она престаје да постоји. Сваки 
покушај додворавања завршава се погубно. Регионална и 
међународна сарадња на пољу безбедности је добра и корисна, 
у данашње време и неопходна, све док тиме не шкодимо својој 
земљи, свом народу, својој посебности и идентитету. Не треба 
подлећи било каквом притиску или уцени, јер тада пристајемо 
на урушавање сопственог идентитета.

ДРУШТВЕНИ НИВО ОЧУВАЊА НАЦИОНАЛНОГ 
ИДЕНТИТЕТА

Остварење националне безбедности, али очување 
националног идентитета на нивоу друштва подразумева 
способност друштвених чинилаца једне нације да утичу тако 
да развој друштвених односа доприносу развоју националне 
безбедности.11 

Од нарочите важности за националну безбедност јесте 
питање како се институције и јавно мњење формирају и на који 
начин се каналишу. Као значајни елементи развоја и очувања 
националног идентитета јављају се образовне институције, 
научне и културне установе, али и изградња националне 
економије, према интересима националне стратегије 
привређивања.

11  М. Бодин, Менаџмент националне и људске безбедности, стр. 69 и даље,  Факултет 
безбедности, Београд, 2015.
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Један од начина очувања националног идентитета је и 
развој културног туризма. Културни туризам је облик туризма, 
који између економских и социо-културних користи, има 
значај због откривања споменика и локалитета. То доприноси 
њиховом одржавању и очувању и има позитивне учинке на 
исте.12 

Образовни систем доприноси стварању националног 
идентитета на два начина. Избором и обликовањем 
културолошких садржаја користе се објективни чиниоци 
идентитета, али будући да садржај идентитета подразумева и 
субјективни однос, доживљај, очигледно је да творци образовне 
политике у овом делу морају да размишљају и о наставним 
средствима помоћу којих ће утицати на развој оних особина 
личности који се везују за национални идентитет, за нацију 
којој припадају рођењем. 13

Сваком елементу националног идентитета треба 
посветити посебну пажњу, и сваки је важан уколико желимо 
да очувамо сопствени национални идентитет.

Није довољно о томе само говорити, неопходно је делати. 
Очување традиције је изузетно важно за питање идентитета. 
Губљењем традиције, губимо додир и континуитет нашег 
постојања као нације. На друштвеном плану то се може 
огледати у неговању обичаја, фолклора, манифестација.

Континуитет националних вредности није могуће очувати 
на имагинарни начин, већ помоћу конкретних материјалних 
и духовних показатеља. Ти показатељи су заправо културно 
наслеђе. Културно наслеђе представља подлогу целокупног 
материјалног и духовног развоја једне нације, те има одлучујућу 
улогу у конституисању али и очувању националног идентитета. 
Културно наслеђе може се одредити као скуп материјалних и 
духовних творевина од посебног значаја за културу, науку и 
сторију одређеног друштва, које је настало као последица 
свесне људске активности у току историјског развоја14.

12  С.Бесермењи, С. Марковић, Културни туризам Војводине у функцији очувања националног 
идентитета националних мањина, стр. 295,  Култура полиса, Београд, 2014. 
13  З. Аврамовић, Југословенство (и комунизам) – извори српске самомржње, стр. 48 -49,  
Култура полиса бр. 15, Београд, 2011.
14  М.Базић, Идентитет и културно наслеђе Срба, стр. 60, Научна КМД, Београд, 2009.

стр. 253-276



273

Сања Вишњић НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ И...

Очување националног идентитета не би било могуће ако 
би се само неговало културно наслеђе, а угушио стваралачки 
чин. Живети само од културе пренесене из прошлости утицало 
би на гушење стваралачког и креативног живота. Национални 
идентитет и развој се не могу само темељити на прошлости, 
већ и на креативној садашњости која би обогатила ту прошлост. 
Културно наслеђе треба да доприноси развоју критичког духа 
и стваралаштва појединца, јер се само на тај начин културно 
наслеђе богати, а нација живи од богатства културе.

У изградњи и очувању националног идентитета јављају 
се два важна процеса15: 

• Преношење културног наслеђа са једне генерације на 
другу;

• Стварање нових културних вредности.
Медији као једна од важних сегмената друштва има велики 

утицај на како формирање, али тако и очување националног 
идентитета. Преко медија се формира јавно мњење, односно 
јавно мњење се формира артикулацијом јавних интереса.

Медији могу бити изузетно корисно средство у очувању 
националног идентитета, пре свега неговањем матерњег 
језика, његовим правилним и не искривљеним коришћењем. 
Такође, медијима се представљају различити догађаји из 
националне историје, као и различити елементи националне 
културе: фолклори, ношње, храна, музика. Иако се обично 
истиче негативно дејство медија по национални идентитет, 
оно може, у правим рукама, бити имати позитиван ефекат на 
развој националне свести и националног идентитета уопште.

Међутим, уколико су медији у рукама центара моћи, 
који стварају програм пун антинационалних интереса, долази 
до подривања националног идентитета, тиме и националног 
суверенитета, а све укупно доводи националну безбедност у 
питање.

Бављење питањем очувања националног идентитета, није 
важно само на територији дате земље, већ и међу припадницима 
нације који живе ван у тзв. дијаспори. Често имамо случај да су 
припадници нације у дијаспори више национално освешћени 
15  Исто, стр. 68.
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него они који живе у отаџбини. Начини очувања националног 
идентитета у дијаспори су: организовање наставе на језику 
припадајуће нације, организовање културних дешавања, 
издавачка делатност, организовање културних удружења, 
како фолклорских, тако и певачких, спремање традиционалне 
кухиње, али и поштовање религијских обичаја.

ПОЈЕДИНАЧНИ НИВО ОЧУВАЊА НАЦИОНАЛНЕ 
БЕЗБЕДНОСТИ

Деловање државе и друштва у циљу промоције и 
очувања националног идентитета није довољно уколико то 
не практикује и појединац, интимно. Све полази од човека 
као појединца.  Начини којима појединац доприноси очувању 
националног идентитета су:

• Придржавање традиције и неговање обичаја;
• Васпитање деце у духу националне културе;
• Образовање на матерњем језику и његова употреба;
• Употреба националног писма;
• Познавање сопствене националне историје.
Присталице глобализације и универзалног-глобалног 

идентитета постављају питање, чему различити национални 
идентитети, зар није боље имати једна заједнички-исти. 
Они када то питају не схватају да то не би био једна нови, 
новостворени и досада непознати идентитет. То би био 
идентитет најмоћније силе која остварује превласт у свету. 
Свет постаје културна својина САД. Покушај наметања једне 
културе, значило би одузимање слободе онога што неко жели 
да буде или онога што је био. Одбацивањем нашег сопственог, 
ми одбацујемо себе.
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Sanja Visnjic

NATIONAL SECURITY AND NATIONAL IDENTITY

Resume

The paper discusses the relation between  national identity 
and national security. The analysis is been conducted in context 
of the theory of the nation in general and the way in which the 
role of the security interests is formulated. On this basis, there 
are several ways in which national security can be understood. 
Traditional and modern concepts of national security have been 
analyzed. National security in correlation with national identity 
will be considered in relation to conflict situations, manifestation 
of violence and war conflicts. Finally, conclusions are drawn on 
the level of interest for individuals and the perceptions of both 
main factors in the individual’s consciousness.
Keywords: nation, security, identity, national security, homeland 

consciousness.16

*  Овај рад је примљен 12. априла 2019. године, а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 30. априла 2019. године.
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МЕНАЏМЕНТ НАЦИОНАЛНЕ 
БЕЗБЕДНОСТИ У СВЕТЛУ ЕНТОЛОШКЕ 

ТЕОРИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ 
МИЛЕНКА БОДИНА

Сажетак

Предмет овог рада јесте осврт на ентолошку теорију 
безбедности и хуманолошки менаџмент приступ професора 
Миленка Бодина. Основни циљ јесте да се сагледају могућности 
примене ове теорије у менаџменту националне безбедности. 
Национална безбедност, сагледана кроз призму ентолошке 
теорије добија нови облик уз наглашену културну димензију. 
Наиме, култура једне нације представља битан елеменат 
њеног идентитета, а безбедносна култура представља део те 
културе. Национална безбедносна култура представља свест 
о потреби заштите виталних вредности нације. Ентолошка 
теорија, управо, наглашава основне вредности једне нације 
(ентитета), као кључне у разумевању националних интереса. 
Разумевањем интереса једне нације разумеју се и њени 
безбедносни интереси, чиме и сам менаџмент националне 
безбедности добија основни циљ, односно сврху. Када је тај 
циљ разумљив, јасан и недвосмислен, онда је могуће и развијање 
институција и неометан опстанак, рад, раст и развој државе, 
односно нације.
Кључне речи: национална безбедност, ентолошка теорија, 

менаџмент, безбедносна култура, хуманолошки 
приступ
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1. УВОД

Појмови народ, нација, национална безбедност и 
национална безбедносна култура су већ дуго времена у жижи 
интересовања научника широм света. Међутим, још увек не 
постоје општеприхваћене дефиниције ових појмова. Стога, 
потребно је нагласити да народ чини скупина људи заједничког 
порекла која има у одређеној мери изграђене елементе 
националне свести. Елементи националне свести јесу, свест о 
заједничком пореклу, историји, језику или религији. Обично су 
државе, као специфични ентитети, формиране од стране народа 
или становништва (мешавине више народа). Стварањем државе, 
створени су и услови за јачање националне свести и њено 
уздизање на виши ниво. Развој и унапређење нивоа националне 
свести, подразумевао је јасно идентификовање и актуелизацију 
елемената националне свести кроз тзв. национални културни 
образац. Тачније, испољавање и практиковање религиозних, 
обичајних и језичких особености кроз практично деловање 
појединаца. На овај начин је национална свест досегла ниво 
развоја који је омогућио прерастање народа у нацију. 

Према томе, може се рећи да нација представља виши 
ниво развоја у односу на народ, заснован на потупно развијеној 
и дефинисаној националној свести. Национална свест пружа 
осећај националног идентитета (самосвојности) што чини 
основ разликовања и препознавања нације од других нација и 
народа. Артикулација националног идентитета, подразумева 
рефлектовање интереса нације и потребу њиховог остваривања. 
Један од примарних интереса нације, јесте опстанак који се 
огледа у термину „национална безбедност“.

2. ИСТОРИЈСКИ И ТЕОРИЈСКИ КОНТЕКСТ 
НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Стварање националних држава у периоду краја 18. и 
почетка 19. века поставља безбедност нације као једно од 
кључних питања. Истовремено у периоду 18. века постепено 
настају и прве професионалне оружане снаге намењене за 
одбрану државе од непријатеља. Тачније, у  овом периоду  
долази до настанка појма ,,национализам“ што је утицало на 
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јављање и јачање свести о посебности одређеног ентитета која 
га чине препознатљивим, дајући му идентитет. На тај начин, 
национализам је утицао на стварање и јачање националног 
идентитета кроз промоцију културе, обичаја, језика, уметности, 
порекла и историје конкретног народа1.

Национална култура настаје као резултат дуготрајног 
формирања и реформирања културног обрасца, који 
подразумева практиковање одређених обичаја, религиозних 
обреда и правила понашања у оквиру ентитетске заједнице. 
Национална култура укључује и одређену митологију, веровање, 
схватање и специфичне симболе. Значај националне културе 
огледа се у освешћеном националном културном образцу, 
који подразумева практично испољавање свих посебности 
националне културе. Национална култура одражава основне 
вредности једне нације. Те вредности представљају окосницу, 
саму суштину једне нације, одражавају њен идентитет, па 
према томе представљају нешто што треба заштити. Зато се 
и национална безбедност поставља као заштита виталних 
вредности нације, које су од есенцијалног значаја за њен 
опстанак, функционисање и развој. Виталне вредности нације 
се најбоље могу разумети кроз појам националног интереса2. 

Национални интерес, у суштини, чини основу за 
креирање спољне и безбедносне политике једне државе 
(одражава суштинске вредности које треба заштити, односно 
стратешке циљеве које жели да оствари у интеракцији са 
другим државама). Утемељивач реалполитичке школе у 
међународним односима, Ханс Јоаким Моргентау (Hans Joa-
chim Morgenthau), као кључне појмове у односима између 
држава истиче моћ, борбу и национални интерес који одређује 
правац борбе и коришћења моћи. Он сматра да све државе чине 
оно што неизоставно морају да чине – штите свој физички, 
политички и културни идентитет од његовог угрожавања од 
стране других држава.3 Према Волферсу (Arnold Wolfers), да 
би се правилно објаснило понашање неке државе у погледу 
1  Миленко Бодин, Национална безбедност, Центар за друштвена истраживања, Београд, 
2017, стр. 124.
2  Миленко Бодин, Теоријске основе менаџмента националне безбедности, докторска 
дисертација, Факултет безбедности, Београд, 2007, стр. 125.
3  Hans J. Morganthau, Another Great Debate: The National Interest of the United States. Amer-
ican Political Science Review, 46(4). 961-988, 1952, стр. 961.
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националне безбедности треба да се разумеју ограничења која 
друштво поставља држави и институционална ограничења која 
политика поставља пред доносиоце одлука на нивоу државе4. 
Волферс сматра да је национална безбедносна политика пре 
свега делокруг нације која треба да буде заштићена, и да треба 
да се обликује у складу са приликама у којима се држава и 
друштво налазе5.

Према традиционалним схватањима о безбедности се 
размишља са становишта „тврде“ моћи, која подразумева војну 
одбрану. Међутим, како истиче Числарчик (Marian Cieślarczyk) 
размишљање о одбрани искључиво из војне перспективе није 
довољно6. Слично, Ема Ротшилд сматра да појам безбедности 
треба редефинисати и проширити7. Зато, како тврди Пивоварски 
(Juliusz Piwowarski), концепт одбране који се разматра у 
појединачном и колективном, односно друштвеном контексту 
може да се поистовети са концептом безбедносне културе8. 
Будући да је безбедност човекова потреба, и култура безбедности 
настаје као субкулутра културе потреба. Култура безбедности 
се односи на то како се у оквиру неког ентитета посматрају 
виталне вредности, интереси и потреба њихове заштите. То 
значи да је за разумевање концепта националне безбедности 
пре свега потребно размотрити концепт безбедносне културе. 
За развој, разумевање и прихватање ове културе од суштинског 
су значаја едукација и учење, идентитет и друштвене везе, 
али и изазови који су повезани са свесним напором који 
има за циљ самоактуализацију човека. Станаревић сматра 
да је безбедносна култура једна од најбитнијих категорија 
савременог концепта безбедности, а да је њен циљ да осмисли, 
припреми и омогући остваривање безбедности појединца, 
заједнице и сваког организованог људског ентитета и да 
се сви актери оспособе да искористе све своје могућности 

4  Arnold Wolfers, “‘National Security’ as an Ambiguous Symbol”, Political Science Quarterly, 
The Academy of Political Science, 1952, New York, Vol 67, No. 4, стр. 495.
5  Исто, стр. 501.
6  Marian Cieślarczyk, Kultura bezpieczeństwa i obronności, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 
Siedlce 2010, стр. 11.
7  Emma Rothschild, „What Is Security?“, Daedalus, The MIT Press, Cambridge, MA, USA, 
1995, Vol. 124, No. 3, стр. 53-98.
8  Juliusz Piwowarski, „Three pillars of security culture“, Security dimensions. InternatIonal&na-
tional Studies, University of Public and Individual Security APEIRON in Krakow, Krakow, 2017, 
No. 23, стр. 21.

стр. 277-294



281

Кристина Радојевић МЕНАЏМЕНТ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ...

за сопствени развој и напредак. Да би се достигло жељено 
стање безбедности безбедносна свест и одговорност треба 
да буду присутне на појединачном, државном и глобалном 
нивоу. Ширење ове свести треба посматрати као константну 
делатност.9

Емил Кирхнер (Emil Kirchner) и Џејмс Сперлинг 
(James Sperling) покушавају да разумеју утицај националне 
безбедносне културе на четири категорије политике националне 
безбедности користећи анализе резултата добијених у једанаест 
студија случаја у Вестфалским и пост-Вестфалским државним 
структурама10. Они дефинишу националну безбедносну 
културу преко четири критеријума: поглед на свет, национални 
идентитет, инструменталне преференце и интеракцијске 
преференце. Сматрају да националне безбедносне културе 
представљају „објектив кроз који националне власти 
посматрају структурну позицију државе у међународном 
систему; она објашњава субјективно схватање објективних 
претњи за националну безбедност, инструменте који се користе 
за одговор на те претње и преференце ка унилатералним или 
мултилатералним активностима“11. Према Дафилду (John Duff-
ield), национална безбедносна култура је део политичке културе 
где друштво као целина и политичке елите имају заједнички 
добро дефинисан скуп фундаменталних убеђења и вредности 
које су од потенцијално великог значаја за националну 
безбедносну политику. То за последицу има да друштво и 
политичка елита имају унапред одређен позитиван став према 
појединим активностима и политикама.12 Како год да се 
посматра, треба нагласити да безбедносна култура представља 
један од основних елемената безбедносног менаџмента. Самим 
тим је и  размишљање о менаџменту националне безбедности 
нераскидиво везано за националну безбедносну културу. 

9  Светлана С Станаревић, Концепт безбедносне културе и претпоставке његовог развоја, 
Докторска дисертација, Универзитет у Београду, Факултет безбедности, Београд, 2012, стр. 32.
10  Emil Kirchner and James Sperling eds, National Security Cultures: Patterns of Global Gov-
ernance, Routledge, New York, 2010, стр. 11-15.
11  Emil Kirchner and James Sperling eds, National Security Cultures: Patterns of Global Gov-
ernance, нав.дело, стр. 11.
12  John S Duffield, World Power Forsaken: Political Culture, International Institutions, and 
German Security Policy After Unification, Stanford University Press, Stanford, 1998, стр. 25.
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3. О ЕНТОЛОШКОЈ ТЕОРИЈИ БЕЗБЕДНОСТИ

Према ентолошкој теорији безбедности Миленка 
Бодина коју он развија у више својих радова, безбедност је 
стање које одређеном ентитету омогућава неометан живот, 
рад, раст или  развој13. Безбедност треба да се посматра као 
неодвојива од људских ентитета чиме се добија дубља слика о 
потреби безбедности, постиже се боље разумевање те потребе, 
а то у крајњој линији брише разлике и неразумевања која 
могу да постоје између појединаца, две или више различитих 
друштвених заједница, држава, нација и сл. 

Као што је већ речено, оно што издваја нацију као ентитет 
јесте осећање припадности које деле сви они који припадају 
једној нацији. Основна обележја нације су национална свест, 
идентитет, култура, територија. Нације, дакле, имају потребу 
за очувањем елемената сопственог идентитета, територије, 
културних вредности и сопственог начина живота. Нације ту 
своју потребу теже да остваре кроз политичко повезивање и 
стварање националне државе. Држава у том смислу прераста 
у гаранта за остваривање националних интереса, па тиме и за 
остваривање националне безбедности. Уколико то држава не 
ради, она се не може сматрати националном државом. Држава 
без националне свести прераста у тоталитарни систем који тежи 
за самоодржањем. Зато је јако битно одредити појам нације 
и које су то вредности и интереси које национална држава 
треба да заштити, како би се на најбољи начин омогућила 
безбедност нације.

Појам националне безбедности, у ентолошкој теорији, се 
базира на тумачењу појмова националног ентитета, националне 
заједнице (као националног ентитета који прераста у државу), 
националне културе која је несумљиво основно и специфично 
обележје нације као ентитета, а из те културе произилази и 
начин друштвеног уређења (и у складу са њим ставови у вези 
социјеталне безбедности). 

Према професору Бодину, национални ентитет спознаје 
себе преко националне свести, а ствара се и историјски потврђује 
у току времена преко националне културе. Национална култура 

13  Миленко Бодин, Национална безбедност, нав.дело, стр. 12.

стр. 277-294



283

Кристина Радојевић МЕНАЏМЕНТ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ...

у себе укључује све елементе људског – националног стварања 
(вредности, норме, схватања, веровања, артефакте и сл.), и 
настаје кроз искуство појединаца и нације, као заједнице. Она 
обликује културни идентитет једне нације и у њеном оквиру 
се развијају остали видови културе14.

Основни фактори у конституисању нација су садржани у 
пореклу, традицији, историји, територији, религији и свести. 
Али се кључним елементом за разумевање нације схвата 
духовни сегмент идентификације људи у сфери осећања, свести, 
вези прошлог и садашњег облика бивања, осећања судбинског 
прихватања и деловања. Нација се рађа кроз дух, који је део 
личности и манифестује се у свести. Тај дух претпоставља 
проактиван однос појединца према свету, окружењу, заједници. 
Може се рећи да је дух начин унутрашњег преживљавања свих 
аспеката живота. Он је жив и надограђује се кроз искуство, а 
манифестује се у свести.

Национални идентитет је самосвест припадника једне 
нације која историјски настаје и развија се у складу са 
критеријумима (територијални, економски, правно-политички, 
етнички, културни) које та нација успоставља у односу према 
другим нацијама. Национални идентитет има више функција 
и оне се условно могу поделити на спољне (територијална, 
економска и правно-политичка димензија) и унутрашње 
(етничка и културна димензија). 

Територијална димензија се везује за простор на коме 
се одвија свакодневни живот али и за историјску територију 
која дефинише заједницу у времену и простору. Територија 
се схвата као отаџбина – тле према коме се осећа историјска 
и судбинска везаност. Економска димензија претпоставља 
да припадници нације на одређеној територији контролишу 
ресурсе, радну снагу, поделу рада и расподелу ресурса међу 
припадиницима. 

Правно-политичка функција подразумева легитимисање 
законских права и дужности правних институција, које одређју и 
одражавају специфичне вредности и особине нације, традицију 
и обичаје. Етничка и културна функција претпостављају: 1. 
друштвене споне између припадника нације које се огледају 
14  Миленко Бодин, Национална безбедност, нав.дело, стр. 110.
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у заједничким вредностима, симболима, традицији и сл., 2. 
социјализацију припадника нације као држављана која се 
постиже кроз систем образовања, 3. лоцирање појединачних 
идентитета кроз призму националног идентитета15.

Интереси националне безбедности се могу посматрати 
преко носиоца интереса, а то су људи и установе. Појединац 
је „национално освешћен“ уколико у личним интересима 
препознаје интересе који надилазе приватне и јавне интересе16. 
Тако се изграђује интерес за добробит нације, као вишег 
аспекта сопственог бића. Установе су надограђени друштвени 
ентитети у којима се огледа постојање и функционисање 
интереса националне безбедности. Постојање установе која 
служи интересу националне безбедности подстиче развој 
националне свести и претаче је у културни амбијент једне 
нације. Дакле, кроз изграђену личност појединца, гради се 
национална свест, а она се објективизује преко друштвених 
установа. Тако схваћена, национална свест постаје предмет 
интереса националне безбедности17.

Кроз културно просвећивање успоставља се друштво 
које има национално одговорне институције. Та спрега треба 
да омогући да безбедност буде у функцији добробити људске 
заједнице, која свој лик добија у националном идентитету. 
Поред тога, операционализација интереса за безбедношћу 
подразумева низ безбедносних активности. Оне служе 
да се постигне стање безбедности, али и да се оно одржи. 
То настојање да се очува стање безбедности Бодин назива 
обезбеђењем.

4. МЕРИЛА ОСТВАРИВАЊА ИНТЕРЕСА 
НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

У интерес националне безбедности спадају заштита 
националног идентитета, интегритета и суверенитета. 
Тек кроз заштиту ових елемената може се рећи да је нека 
нација безбедна. Национални идентитет може бити угрожен 

15  Антони Смит, Национални идентитет, Београд: Библиотека XX век, 1998, стр. 32-36.
16  Миленко Бодин, Теоријске основе менаџмента националне безбедности, нав.дело. стр.  
137-138. 
17  Миленко Бодин, Национална безбедност, нав.дело, стр. 134.
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унутрашњим чиниоцима дестабилизације који делују инверзно 
и мењају садржај пројекције нације и безбедности. Од страних 
центара утицаја пружа се подршка за ширење ставова који 
слабе поверење у националне вредности и виталне институције 
друштвене интеграције. Тако се паралише национална свест, 
што утиче на морал, вољу за отпором и жељу за борбом против 
агресије. 

Национални интегритет је деловање усмерено ка очувању 
или обнови целовитости националног ентитета, односно у 
грађењу институционалних веза које као целина омогућавају 
реализацију националног интереса. Национални интегритет се 
оличава у националној држави, која тежи да целовито обухвати 
национални ентитет. Повезаност са територијом огледа се 
кроз елемент наслеђа, где се национална држава посматра 
као отаџбина или домовина. Отаџбина је фактор интегрисања 
људи, а свако њено угрожавање захтева мобилизацију свих 
људских и социјалних ресурса која би била у функцији очувања 
националног интегритета. 

Национални суверенитет Бодин разматра на широј 
научној и феноменској основи од појма државног суверенитета. 
Ова врста суверености се односи на пре свега, на остваривање 
националних интереса оличених у вредностима као што су 
неометан живот и развој у миру, слобода и независност. 
Национални суверенитет се заснива на делегирању национално 
опредељеног суверенитета појединаца и друштвених 
институција у државну власт која штити националне 
вредности. Национална безбедност се не може реализовати на 
нивоу државе уколико се суверена власт не заснива на уставу 
и законима који артикулишу основне националне вредности. 

Дакле, устав треба да афирмише отаџбински карактер 
државе, а закони права матичног народа државе а не само права 
мањина или грађана државе уопште што се и подразумева. 
Уколико то није случај, државни апарат постаје подложан 
политичким и идеолошким интерпретацијама. Зато се 
угрожавање националног суверенитета може посматрати као 
унутрашњи проблем, који може бити подржан од страних 
фактора.  
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5. БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ

Остваривање националне безбедности, њена 
институционализација уз примену менаџмент-приступа одвија 
се у контексту спремности друштва и тзв. политичке воље да се 
тај процес подржи или не. Другим речима моћ да се примени 
неки концепт одлучује о судбини и овог (стратешки важног) 
јавног – националног интереса.

Да ли интерес националне безбедности има довољну 
легитимациону моћ да се покрену механизми његове 
имплементације у друштву зависи и од теоријског порекла 
и подршке конкретнијим концепцијама и доктринама које 
су у оптицају у једном друштву. На то је између осталог, 
требало да укаже и овај рад. Међутим, то ни из далека 
није довољно јер, уколико се теоријски утемељен приступ 
сукобљава са механизмима моћи легитимације владајућег 
дискурса (другачијег интереса и усмерења) онда се суочава 
са многобројним и вишеслојним препрекама од академских, 
медијски и институционално подржаних другачијих интереса 
све до (супротно теоријским претпоставкама) формираних 
школских образаца који га неадекватно представљају.18 У 
тим условима је кохерентност концепта примене националне 
безбедности у пракси у другом плану, а доминира партикуларно-
политичко обликовање и инструментализација његовог 
легитимационог потенцијала.

У контексту савремених безбедносних изазова када 
се доводи у питање релевантност националне безбедности 
уопште19, с обзиром на глобализовање и самог питања 
безбедности, нарочито је значајно разобличити интересе који 
деформишу теоријску и практичку кохерентност у примени 
националне безбедности. У успостављању јасније корелације 
између теоријских претпоставки и практичног остваривања 
националне безбедности, може да помогне управо менаџмент-
приступ. Принципијелним захтевом за институционализацијом 
теоријски утемељеног концепта, професионалним 

18  Миленко Бодин, Теоријске основе менаџмента националне безбедности, нав.дело, стр. 
140-141.
19  Више о савременим изазовима концепту националне безбедности видети у Симић Д.: 
Наука о безбедности, Службени лист СРЈ и ФПН, Београд, 2002, стр. 56-60 и др.
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профилисањем људских ресурса и успостављањем друштвено 
прихваћених стандарда у остваривању јавног интереса 
за националном безбедношћу, менаџмент враћа теорију у 
практичне оквире. Тек се на тим основама може адекватно 
профилисати и учешће једног друштва и државе у различитим 
формама колективне па и глобалне безбедности.20

5. 1. Особености менаџмента националне безбедности

Сагледавање сврхе менаџмента уопште зависи од 
његове применљивости у одређеној области што подразумева 
уважавање њених битних карактеристика. Када је реч о 
националној безбедности, видели смо у уводном поглављу 
да се ради о веома комплексној области која интегрише готово 
све аспекте друштвеног живота. То се одражава и на уже-
концепцијско поље одређења које нас овде занима, а то је 
институционални оквир националне безбедности и његово 
функционисање према испуњавању артикулисаних циљева.

Потреба за реформом читавог сектора указује да ранија 
институционална решења нису била адекватна потребама, и да 
циљеви нису били довољно артикулисани. Реформа по начелима 
менаџмента подразумева како стратешку реартикулацију 
улоге националне безбедности тако и „репрограмирање“ 
институционалног функционисања.21 При томе треба имати 
у виду да се ради о институцијама и пословима од виталног 
значаја за свако друштво и државу, и који носе посебне захтеве, 
па је тако и у случају Србије. 

Реформа националне безбедности зависи од друштвено 
прихваћених концепата опсега и сврха националне безбедности, 
и у складу с тим редефиниције друштвене улоге институција 
релевантних за њихово остварење.22 Динамика менаџмент 
реформи зависи, такође, од могућности за трансформацију 
унутрашње организације установа.

20  Миленко Бодин, Људски и друштвени ресурси, СИЦ, Београд, 2016.
21  О стратегијским димензијама менаџмент приступа више у: Звонко Брњас, 
Стратегијскименаџмент, “Грмеч” - “Привредни преглед”, Београд, 2000. нарочито стр. 16-38.
22  Више о овоме у анализи друштвених аспеката остваривања националне безбедности у: 
Душко Војиновић, Дефендологија, ВШУП, Бања Лука, 2002, нарочито стр. 54-61.
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То се нарочито односи на степен ефикасности у измени 
структуре запослених, односно у могућности имплементације 
едукативних програма за постојеће, и довођење школованих, 
нових људи. У том смислу се менаџмент-приступ односи и на 
модел понашања и деловања у процесу изградње националне 
безбедности.

Према хуманолошком моделу анализе23 Миленка Бодина, 
менаџмент-приступ обухвата како непосредну примену 
знања, тако и осмишљавање укупне динамике промена и 
прилагодљивост националне безбедности општим променама 
у окружењу. То захтева темељно знање о феномену и праћење 
промена у његовој структурацији. Национална безбедност није 
заувек дата природна константа, већ је променљива структура 
која зависи од људске перцепције и деловања. Сагледан у том 
светлу, менаџмент-приступ представља осмишљену рефлексију 
развојног карактера овог феномена. Из те унутрашње потребе 
за артикулацијом динамичког коцепта природе националне 
безбедности произилази хуманолошки модел анализе како 
истраживања, тако и њене изградње.

5.2. Хуманолошки модел менаџмента 
националне безбедности

Менаџмент одражава изворну потребу за реализовањем 
потенцијала које пружају људске способности у настојању да се 
одрже различити облици заједница као организованих целина. 
Хуманолошки приступ менаџменту даје увид у трансфер 
битног људског интереса у повратном (feedback) односу 
његовог појединачног, општег и посебног вида. Трансфер, 
као улагање и повраћај нових облика ресурса, посредован је 
управљачким процедурама које настоје да учине стабилном 
ентитетску структуру било да је реч о приватном предузећу, 
јавној установи, држави или нацији. За менаџмент националне 
безбедности од кључне је важности хуманолошко разумевање 
трансфера националне културе у изградњи конкурентски 
релевантних организација од привредних, образовних до 
државних.

23  Миленко Бодин, „Хуманологија и хуманолошке науке“, у зборнику: Зборник радова ФЦО 
(приредио: Милан Ђ Плавшић), Факултет цивилне одбране, Београд, 2002, стр. 377. 
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Сама нација је једна форма људске организације, а 
национална безбедност се хуманолошки посматра као облик 
исказивања виталног националног интереса да се међу 
другим нацијама опстане и развија.24 Зато концептуализација 
карактеристична за менаџмент-приступ претпоставља 
рефлексију националног интереса посредством рефлексије 
вредности које могу да се преточе у организациону културу, 
рефлексије мотива који могу да се операционализују у 
мотивациони механизам у организацији рада, и рефлексије 
циљева како оних фундаменталног тако и оних прагматичког 
или инструменталног карактера – у служби управљања 
процесима рада.

Хуманолошки модел менаџмента националне 
безбедности25 садржи својства менаџмент-приступа како 
у изградњи институционалне мреже тако и унутрашњем 
формирању менаџмент културе у раду институција. Навешћемо 
само најважније одлике према Бодину а то су:

• изградња националне безбедности као одрживе 
и прилагодљиве променама институционалне 
мреже државних и друштвених носилаца 
националногинтереса;

• флексибилна организација и управљање према 
концептуализацији добробити операционализованој у 
стратешким или посебним националним програмима;

• управљање према циљевима из програма, 
ревалоризацији резултата и захтевима промена у 
структури институција;

• организација и управљање установама и 
институционалном мрежом по начелима 
кохерентности, професионалности и социјабилности; 

24  Менаџмент-приступ, заправо, претставља интегрални приступ развоју националних 
капацитета у погледу успостављања конкурентске снаге међу другима (на „тржишту“) и 
то оптималном употребом природних, људских, социјалних и институционалних ресурса. 
О овоме видети више у: Зборник радова, Measuring National Power in the Postindustrial Age, 
RAND, Santa Monica, 2000.
25  Миленко Бодин, „Теоријске претпоставке разумевања и остваривања националне 
безбедности“, у зборнику: Ризик, моћ, заштита (приредио: Владимир Цветковић), Службени 
гласник, ФБ, Београд, 2008, стр. 140.
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• менаџмент-приступ у функцији остваривања начела 
демократског легитимитета у општем политичком 
систему (онемогућавање политичке манипулације 
и отуђења институција путем демократске и 
цивилнеконтроле);

• формирање организационе културе у процесу рада 
на основама националне и безбедносне културе, и по 
начелу перманентног образовања;

• образовање и развој различитих функција менаџера 
безбедности унутар институција, и њиховој 
координацији;

• развој аналитичких тимова за праћење фактора 
безбедности односно конкурентске одрживости 
организација;

• оспособљавање за истраживање: људских, друштвених 
и развојних ресурса; степена актуелизације 
потенцијала и задовољења различитих потреба и 
интереса запослених; потреба за увођењем промена 
и пројекцију циљева и задатака; повезаности са 
друшвеном околином и позиционирање у јавности.

Менаџмент модел анализе обухвата примену начела и 
метода теоријско-практичног feed-back ефекта или дејства 
повратне спреге у холистичком приступу феномену. Ту спада 
конципирање деловања, дефинисање ресурса за деловање 
као и стратегија институционализације односно, контроле 
постигнућа и координације организацијом и управљањем ка 
циљевима. 

Полазећи од тога темељ ентолошке анализе Миленка 
Бодина јесте упознавање са фундаменталним својствима не 
само концепта већ и стварног  стања националне безбедности.

6. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Појам безбедности, иако на први поглед разумљив сам 
по себи, је веома сложен. Постоји огроман број дефиниција 
и покушаја одређивања овог појма, из различитих наука: 
правних, политичких, историјских, организационих, 
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природних итд. Готово да нема науке која се у неком домену 
не бави проблемом безбедности. То је разумљиво, јер је сам 
појам безбедности нераскидиво везан за човека. То је немогуће 
порећи, а становиште је прихваћено још од Хобсовог схватања 
безбедности као природне тежње човека за опстанком.

Може се рећи да је безбедност основна потреба човека, и 
да је то стање које му омогућава неометан развој свих његових 
способности. Потреба је услов егзистенције, па је и потреба за 
безбедношћу основна потреба чијим гашењем или умањењем 
човек као личност нестаје. Зато можемо рећи да је питање 
безбедности заправо фундаментални интерес и право сваког 
човека на достојанствен и просперитетан живот.

Човек је друштвено биће и само се у заједници може 
остварити као личност. Стварањем заједнице, као проширеног, 
надограђеног, дела личности, човек потребу за егсзистенцијом 
преноси и на ту заједницу. Тако безбедност појединца прераста 
у друштвено стање26. Један облик друштвеног бића јесте и 
нација. Тежња нације да очува свој идентитет, своје виталне 
вредности и да опстане у свету у коме се налази пред сталним 
изазовима је природна и реална. Пред многе државе се питање 
безбедности поставља као императив, без кога нема несметаног 
раста и развоја. Зато је веома битно размотрити могућности 
које се пружају у погледу менаџмента националне безбедности. 
Један од могућих модела јесте и хуманолошки модел који даје 
Миленко Бодин. 

Значај ентолошке теорије и хуманолошког модела 
менаџмента националне безбедности професора Бодина се 
пре свега огледа у приступу који је ентитетски оријентисан. 
Дакле, његова основа лежи у разумевању обележја конкретног 
ентитета, његовој особеној култури и са те позиције разумевању 
самих интереса безбедности. Тако постављен менаџмент 
националне безбедности је природан, јер произилази из 
основних људских потреба. Тиме се успоставља и разумевање 
безбедносних интереса нације, што у великој мери може да 
разреши недоумице и да утиче на реално сагледавање изазова, 
ризика и претњи који се постављају пред једну државу или 
нацију.
26  Миленко Бодин, Теоријске основе менаџмента националне безбедности, нав.дело, стр. 
145-146.
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Овај рад треба да укаже на прагматични значај 
укључивања дате теорије у постојеће моделе, чиме би се 
умногоме олакшало схватање појма националне безбедности, 
а примена наведених принципа би убрзала реформе сектора 
безбедности и омогућила изградњу и јачање безбедносне 
културе у раду институција.
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Kristina Radojevic

NATIONAL SECURITY MANAGEMENT IN THE 
LIGHT OF MILENKO BODIN’S ENTOLOGICAL 

THEORY OF SECURITY

Resume

The subject of this paper is a review of entological security 
theory and humanistic management approach of professor Milenko 
Bodin. The main goal is to look at possibilities for applying this 
theory in the management of national security. National security, 
viewed through the prism of entological theory, gets a new form 
with an emphasized cultural dimension. Namely, the culture of a 
nation is an essential element of its identity, and the security culture 
is part of that culture. National security culture is a consciousness 
of th e need to protect vital values of the nation. Entological the-
ory emphasizes the fundamental values of one nation (entity) as 
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a key for understanding national interests. By understanding the 
interests of a nation, its security interests are understood as well, 
and the management of national security itself gets the basic goal 
and purpose. When this goal is understandable, clear and unam-
biguous, it is possible to develop institutions and the undisturbed 
existence, work, growth and development of the state or nation.
Keywords: national security, entological theory, management, 

security culture, humanistic management approach.27

*  Овај рад је примљен 2. априла 2019. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
30. априла 2019. године.
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аутор описује друштвено, 
политичко и културно 
стање пред Херцеговачки 
устанак 1875–1878. То је 
слика дубоке декаденције 
Османске империје. Но, 
положај православних 
карактерише закључак да је 
српска национална свест тада 
била најразвијенија у односу 
на друге народе у Босни и 
Херцеговини. Наш аутор, 
потом, описује – на основу 
репрезентативне историјске 
литературе – Херцеговачки 
устанак, његову унутрашњу 
суштину, па отуд осветљава 
садржај онога што се назива 
Источним питањем или 
судбином европске Турске. 
Он показује оне елементе 
европске политике који су 
довели до окупације Босне 
и Херцеговине, у складу 
са закључцима Берлинског 
конгреса из 1878. године. 
Пажљиво описује, потом, 
одјеке саме окупације међу 
муслиманским и православним 
становништвом, устанак 
из 1882. године и стварање 
једне кохерентне идеолошке 
платформе, чији је аутор 
Бењамин Калај, заједнички 
министар финансија 
Хабзбуршке монархије и, у 
исто време, зато што је БиХ 
била под управом заједничког 
министарства финансија, 
управник БиХ у наредних 
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извесном смислу показује 
да се понекад код нас није 
остваривала она иначе тачна 
и помало злослутна тврдња 
Исидоре Секулић о српским 
грађанским породицама које 
су брзо подлегале процесу 
декаденције, односно опадању 
животних снага већ у трећем 
колену. Јер, ова породица је 
показивала висок виталитет 
из нараштаја у нараштај 
што је практично прекинуто 
тек Другим светским ратом 
када су прилике довеле до 
расељавања, односно до 
физичког истребљења неких 
њених чланова. Портрети 
ових првака су значајни и 
поучни зато што су допуна 
нашој уобичајеној свести 
о бунама и устанцима. Јер, 
овде се показују разгранате 
могућности грађанског и 
цивилног и пасивног отпора у 
неповољним условима укупне 
националне егзистенције. И, 
на крају, преко ове етнографске 
разуђености коју наш аутор 
упризорује, суочавамо се 
са једном врстом историје 
или приказа оних чињеница 
живота, једноставних, 
непосредних, које такође 
дају садржај националним, 
политичким, историјским или 
личним својствима.

То би био основни 
оквир ауторовог историјског 

20 година. Тај аналитички 
део његовог приповедања 
бременит је асоцијацијама 
нашег аутора које воде дубоко у 
20. век, да би посебно и велико 
поглавље било посвећено 
борби Срба за црквено-
просветну аутономију у БиХ, 
за национална права везана за 
културну, традицију, језичку и 
основу писма. У једном лепом 
прегледу или панорами, 
наш аутор даје биографије 
најзначајнијих Срба тог 
времена, међу којима се истичу 
Јефтановић и Шола, као људи 
који су предводили српску 
акцију везану за црквено-
просветну аутономију. На 
крају књиге, наш  аутор даје 
једну занимљиву панораму 
етнографских података 
који сведоче о извесној 
менталитетској основи унутар 
које се одвијало описано 
историјско кретање.

Иако на први поглед 
не бисмо рекли, ипак је 
извесно да у овој књизи 
имамо – поред политичке 
– и једну ширу, европску 
димензију наше националне 
историје, па, потом портрете 
истакнутих националних 
првака са битним садржајима 
њихових живота, попут описа 
врло разгранате сарајевске 
породице Јефтановић, чији 
успон у више поколења у 
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трајања. Тако наш аутор 
каже: „У штампаној осуди 
са Велеиздајничког процеса 
у Бањој Луци 1916. године 
писцу ове књиге“, као књиге 
о којој реферише наш аутор, 
„уписује се у грех што сматра 
српски народ БиХ као део 
српског народа Краљевине 
Србије.“ То је кључно 
да се разуме да је, дакле, 
интегралистичко поимање 
српске нације било оно што 
је сматрано главном метом 
сваког културног, просветног, 
привредног деловања 
Хабзбуршке монархије.

„Калај је сматрао да је 
за Аустроугарску најважније 
да српско становништво 
у БиХ изолује од утицаја 
две суседне српске државе, 
Србије и Црне Горе.“ То 
је такође битан моменат о 
ком би требало да водимо 
рачуна, јер он по природи 
ствари иде у правцу онога 
што је и данас на дневном 
реду. Дакле, парцијализација 
и дезинтеграција српске 
националне свести, у којој 
СПЦ представља једну од 
најистакнутијих мета јер 
је она у извесном смислу 
историјски сведок постојања 
српског народа у најдужем 
континуитету у нас. На 
једном месту ове књиге, наш 
аутор говори о томе да се ова 

и аналитичког приповедања, 
које на појединим местима 
снажно наглашава оне 
аспекте који имају везе 
са ситуацијом 20. века. У 
том смислу бих назначио 
неке од битних елемената 
наше данашње политичке и 
националне ситуације. Тако 
наш аутор каже: „Калај у 
писму закључује да је у нашем 
интересу потпомагати у Босни 
и Херцеговини хрватство 
насупрот српству те да то не 
треба радити отворено како 
се не би Срби и мухамеданци 
евентуално одгурнули него 
суптилно тактички поступати 
и у свакој прилици делом 
показивати према Хрватима 
благонаклоност.“ Ту, дакле, 
видимо како једна културна и 
цивилизацијска претпоставка 
бива преведена у једну 
врсту оперативне и реалне 
политике. Потом, оно што 
је циљ, апсолутно следи из 
анализа нашег аутора које се 
ослањају на низ историјских 
дела, што је непроменљиви 
циљ политике Хабзбуршке 
монархије и Бењамина 
Калаја јесте да се уклоне сви 
садржаји или највише што је 
могуће од садржаја српске 
интегралистичке свести. То 
је кључно да се разуме као 
непроменљиво настојање 
које траје јако дуго и које се 
може назвати процесом дугог 
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тридесет година, последњих, 
у вишепартијским условима, 
у условима либералног или 
демократског света из уста 
истакнутих представника 
д р у г о с р б и ј а н с к е 
интелигенције, и нарочито оне 
која је, попут Латинке Перовић 
посезала за историографским 
образложењима. Дакле, овде 
видимо да се сви чиниоци 
српске интеграције, попут 
културних и просветних – 
то се у овој књизи веома 
прецизно документује, рецимо 
настојањем да се муслиманима 
наметне да пишу латиницом 
да би се одвојили од Срба 
који пишу ћирилицом – да се 
читав низ облика интеграција 
који су у савременом свету 
саморазумљиви, подводи 
под ову врсту националног и 
државног уједињења које се 
именује на овај начин. То је 
нешто о чему морамо водити 
рачуна и о чему књига нашег 
аутора даје значајне садржаје. 

Отуд он на једном 
месту реферише: „У истрази 
је свештенику Николи М. 
Шкорићу истражни судија Чех 
Антон Петар рекао да ништа 
није крив али мора бити у 
затвору јер босанска влада 
хоће овај покрет да прикаже 
Европи као дело србијанске 
владе које се изводи преко 
српских попова.“ То је начин 

тежња, дакле интегралистичка 
свест, увек подводи под 
великосрпску пропаганду и 
под великосрпску опасност. 
Није ни сада на одмет да 
укажемо на то да је КПЈ, током 
целог свог трајања, и када је 
дошла на власт, непрекидно 
говорила о великосрпској 
хегемонији у Краљевини 
Југославији и да смо ми који 
смо посматрали догађаје 
осамдесетих година могли да 
чујемо са највиших форума 
тадашње једнопартијске 
државе чувену дефиницију 
да је сваки национализам 
опасан, али је најопаснији 
српски национализам. То је 
преформулисана доктрина о 
великосрпској хегемонији, о 
чијој извитоперености се може 
много говорити, нарочито 
о томе да је најопаснији 
национализам народа који 
је претрпео такав геноцид 
какав је донео Јасеновац као 
симболичко име.

У том смислу важно је 
указати на то да је цивилни 
адлатус, барон Хуго Кучера, 
један од истакнутих идеолога 
Калајевог режима, сматрао да 
„српски дух није ништа друго 
него гајење великосрпске 
идеје на основу државног и 
националног уједињења свих 
Срба“. То је директно нешто 
што смо могли слушати пуних 
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по Калајевој идеји. Ту видимо, 
дакле, да су то све елементи 
унутар културне политике, 
појачани мерама државне 
присиле, као елементи 
унутар културне политике 
који одређују структуру 
националног идентитета. И 
то је врло битно да разумемо 
унутар ових података које је 
наш аутор изнео о бројчаном 
кретању становништва од 
половине ХIХ века. 

Епилог  можемо 
препознати у ономе што је 
казао земаљски поглавар у БиХ 
Саркотић 1917. године. Он је 
признао да је аустроугарска 
окупација имала супротне 
ефекте од оних које је желела 
да изазове. То је кључно 
питање: зашто све ове мере 
присиле, различитих садржаја, 
од драстичних, као што су 
судски процеси, гоњења, 
затвори, до различитих 
облика новчаних, привредних 
и осталих притисака, нису 
дале позитиван резултат са 
становишта аустроугарских 
настојања него је српски 
национални отпор и покрет 
у годинама када је био тај 
притисак снажан, јачао 
и на крају – заједно са 
другим светскоисторијским 
кретањима у која се уклапао 
– довео до једног резултата 
који је подразумевао нестанак 

мишљења какав је рецимо 
Крлежа именовао унутар 
својих мемоарских бележака 
за Енциклопедију Југославије. 
Ови садржаји показују да 
се одређена седиментација 
политике из ХIХ века 
одвијала у кристализованим 
формама комунистичке 
Југославије. То се никада не 
може заборавити зато што су 
то дубоки засади онога што 
се појављује пред нашим 
очима последњих деценија: 
у постјугословенским 
деценијама нашег времена. 
Зашто су ту дубоки засади? Зато 
што су се ту кристализовале 
форме и облици понашања 
у условима апсолутне 
неслободе, кад не постоји ни 
елементарна немогућност да 
се човек оваквим наметањима 
успротиви чак ни вербално, а 
камоли политички и културно 
организовано. Који су то 
садржаји?

Тако је, на пример, на 
мети хабзбуршке политике 
чињеница да не могу 
постојати посебни уџбеници 
у српским школама него се 
морају уједначити уџбеници 
и у читанкама историји и 
географији. Дакле, ти уџбеници 
се морају уједначити и морају 
бити потпуно исти какви су 
унутар државне бошњачке 
политике Босне и Херцеговине: 



302

одвајају писци, да се одвајају 
културне установе, да се 
формира једна парцијална 
свест унутар регионализма: 
Калај је далекосежно уочио 
склоност српског народа ка 
регионалним испољавањима 
свести и далекосежно 
назначио да је то правац 
кретања опште свести 
који треба узети у обзир, 
дакле подстицати свест о 
регионализму значи разарати 
свест о интегрализму. То је 
кључни моменат политике о 
којој је наш аутор детаљно 
реферисао. То значи да је 
поука доста једноставна: 
ако се не контролише 
политика Београда и јавна 
свест Београда, не могу се 
зауставити демократске 
и националне тежње 
српскога народа. Уколико 
се, пак, политика Београда 
контролише, те тежње наилазе 
на огромне препреке. То књига 
нашег аутора веома прецизно 
показује. 

Отуд следи да кретање 
српске културне политике 
ваља да буде у супротном 
правцу. Као што је Србија, 
рецимо, у одређеним 
периодима успевала да 
уџбеник из којих уче српски 
ђаци и у Босни и Херцеговини, 
и Србији, и код Срба преко 
Саве и Дунава, попут 

Хабзбуршке монархије? А 
зашто су слични поступци 
остваривани у периоду од 
1945. до 1990. године дали 
резултате који сва претходна 
настоајња нису могла да дају?

То је велико питање. 
Да би било расветљено, ваља 
опазити да су ови поступци 
у комунистичком раздобљу у 
неколико фаза били понекад 
скривено извођени. Другачији 
исход је условљен околношћу 
да се, по мом мишљењу, није 
никада могло до 1918. године 
уједначити стање јавне 
свести у Београду и Србији 
са жељеним и постигнутим 
стањем опште јавне свести 
у БиХ. Тек са Југославијом, 
а нарочито са комунистичком 
Југославијом, могло се 
развијати једно схватање у 
јавној свести које је готово 
потпуно уједначено када је 
реч о историјским процесима. 
Тако је Марко Никезић, 
тадашњи председник ЦК 
СКС рекао Србима у БиХ 
1971. године – у заједничкој 
држави Југославији – „ви 
немате шта да тражите у 
Београду“. То је, дакле, речено 
унутар једне политичке 
идеје. Дакле, тек се унутар 
југословенске, нарочито 
комунистичке конструкције, 
могло догодити да се развијају 
заједнички програми, да се 
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Српске граматике Стојана 
Новаковића, буде једини 
уџбеник за све њих, тако је 
дакле неопходно да данас, и 
то ова књига посредно врло 
снажно показује, радити на 
свим оним интегралистичким 
облицима и садржајима од 
културних и просветних до 
оних који иду у привредна 
и финансијска везивања, 
унутар једног концепта који 
би омогућавао снажење 
интегралистичке свести. 

Негде пред Први 
светски рат развила се у 
Босни и Херцеговини једна 
полемика младобосанаца 
са великим чехословачким 
политичарем Томашом 
Гариком Масариком. Масарик 
је био велики, на неки начин, 
промотер идеје пасивног 
отпора и „ситног рада“, дакле 
упорног, дневног мењања 
амбијента, на први поглед 
непроменљивог, који у дугим 
периодима даје резултат. 
Младобосанци су одговорили 
ношени темпераментом наше 
нације и снагом наше историје 
да је неопходна револуција. 
После 100 година, Чешка је 
тамо где је данас, Чеси су 
тамо где су, Немаца нема у 
Судетима, а ми се боримо да 
спасемо Косово и Метохије. 
Неопходан је, дакле, пасиван 
отпор и „ситан рад“.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

Редакција часописа Национални интерес прихвата радове који 
су уређени на следећи 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/Charac-
ter (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 пише 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 
упутствима:

● приликом навођења монографије/књиге фуснота мора садржати:

 - 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. 

 - Пример: Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2, р93/1894, Извештај 
Министарства иностраних дела о постављењу конзула, Београд, 
19. април 1888.
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● 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 фуснотама.

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.

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.nacio-
nalniinteres.rs.

Текстове слати у електронском облику на адресу:

ni@ips.ac.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.

Датум оцене рада             Име, презиме и научно звање рецензента:



310

CIP - Каталогизација у публикацији 
Народна библиотека Србије, Београд
323.1(=163.41)
       НАЦИОНАЛНИ интерес: часопис за 
национална и државна питања = National interest: 
Magazine for National and State Issues/главни 
уредник Милош Кнежевић: одговорни уредник 
Живојин Ђурић. - год. 4, бр. 4 (2005) Београд : 
(Савски трг 7а); Институт за политичке студије, 
2005 - (Београд: Birograf). - 24 цм
Три пута годишње - Другачије повезане серијске 
публикације: Национални интерес (CD- 
ROM)=ISSN 1452-2152 ISSN 18204996=Национални 
интерес (Штампано изд.) COBISS.SR-ID 125448460 


