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Сажетак

У пр вом де лу тек ста аутор, на ин тер ди сци пли на ран 
на чин, раз ма тра осно ве са вре ме не фи ло зо фи је као кри тич ке 
те о ри је кул ту ре, пре све га, кроз де ла по ли тич ких фи ло зо фа 
по пут Бо дри ја ра, Адор на, Хорк хај ме ра и Мар ку зеа. У нај
бит ни јем, ар ти ку ли ше се и апо стро фи ра сло же на за ми сао 
о хи пер ре ал но сти нео ли бе ра ли зма, од но сно о са мо ре фе рен
ци јал но сти зна ко ва као па ра диг ма тич но ан тикул тур ном 
мо де лу, као и, по ред то га, ре ла ци ја кул тур них ин ду стри ја и 
вир ту ел но сти у све тлу де струк ци је сло бо де. У дру гом де лу 
ра да из но се се осно ве Грам ши је вог пој ма кул тур не хе ге мо ни
је, као и пра те ће кон цеп ци је от по ра. У за кључ ном освр ту на 
цео про блем ана ли зи ра се сло бо да као истин ски те мељ срп
ске кул ту ре и срп ског иден ти те та, а за тим и као ре пре зен
та ти ван при мер кул тур ног и дру штве ног от по ра у це ли ни.    
Кључ не ре чи: нео ли бе ра ли зам, сло бо да, кул ту ра, вир ту ел

ност, су бјек тив ност, ко ло ни ја ли зам, исто ри ја, 
иден ти тет, бор ба. 
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1. ХИ ПЕР РЕ АЛ НОСТ НЕО ЛИ БЕ РА ЛИ ЗМА 

ПРО ТИВ СЛО БО ДЕ И КУЛ ТУ РЕ

Са	вре	ме	ни	ли	бе	ра	ли	зам	и	пост	мо	дер	ни	зам	-	као	два	из-
ра	за	хи	пер	ка	пи	та	ли	стич	ког	све	та	–	у	без	ма	ло	свим	сфе	ра	ма	
жи	во	та	и	де	ла	ња	ис	та	кли	су	прин	цип	кон	зу	ма	ци	је	и	по	тро-
шње	на	ме	сто	прин	ци	па	про	из	во	ђе	ња	и	ства	ра	ла	штва.	Прак-
се	не	се	лек	тив	не	и	без	мер	не	кон	зу	ма	ци	је	по	ста	ле	су	то	ли	ко	
сло	же	не	 да	 је	 Бо	дри	јар,	 опи	су	ју	ћи	 за	во	дљи	ви	 си	му	лар	кум,	
кон	цеп	ту	а	ли	зо	вао	 це	ло	куп	ну	 ди	мен	зи	ју	 „зна	ка-вред	но	сти“	
са	ци	љем	да	се	де	ко	ди	ра	спи	ра	ла	зна	ко	ва-ши	фри,	ко	ја	кон-
сти	ту	и	ше	ре	клам	но	по	ље	про	да	је	про	из	во	да.	Јер,	у	ра	зли	ци	
спрам	ве	ћи	не	фи	ло	зо	фа	са	кра	ја	20.	ве	ка,	Бо	дри	јар	 је	обра-
тио	 па	жњу	 на	 крип	то-кул	тур	ну	 ди	на	ми	ку	 и	 ар	ти	ку	ли	сао	
аспект	фи	ло	зо	фи	је	као	кри	тич	ке	те	о	ри	је	кул	ту	ре,	по	себ	но	у	
све	тлу	ре	ла	ци	је	по	ли	тич	ке	еко	но	ми	је	и	ме	диј	ски	ис	по	сре	до-
ва	ног	дру	штва.1		Пре	ци	зни	је	мо	же	мо	ре	ћи	да	се	Бо	дри	јар	по-
ду	хва	тио	 сло	же	ног	 кри	тич	ког	 ис	тра	жи	ва	ња	 ан	ти-кул	тур	не	
псе	у	до	ме	та	фи	зи	ке	сим	бо	лич	ке	раз	ме	не.	Oвде	je	од	из	у	зет	ног	
зна	ча	ја	део	кри	ти	ке	ка	сног	ка	пи	та	ли	зма	ко	ји	се	ти	че,	са	јед-
не	стра	не,	чи	ње	ни	це	да	 је	про	стор	кул	ту	ре	по	стао	про	стор	
ро	бе	и	ње	ног	по	ја	вљи	ва	ња	и,	са	дру	ге	стра	не,	спе	ци	фич	ног	
фе	но	ме	на	да	се	ме	ђу	зна	ко	ви	ма	ус	по	ста	ви	ла	са	мо	ре	фе	рен	ци-
јал	ност,	од	но	сно,	да	је	ствар	на	кор	по	рал	на	ве	за	из	ме	ђу	озна-
че	ног	и	озна	чи	те	ља	по	ло	мље	на.	

Та	ко	смо	се	из	гу	би	ли	у	зе	мљи	зна	ко	ва	ко	ји	ви	ше	не	ма	ју	
уте	ме	ље	ње,	у	ва	ку	му	ко	ји	на	ста	њу	ју	„зна	ко	ви	ко	ји	ви	ше	не	
озна	ча	ва	ју	ни	шта...	це	ло	куп	на	ре	ал	ност	он	да	по	ста	је	ме	сто	
ма	ни	пу	ла	ци	је,	струк	тур	не	си	му	ла	ци	је.“2		Јер,	уко	ли	ко	је	сфе-
ра	јав	но	сти,	све	у	куп	но,	и	у	де	ло	ви	ма,	про	же	та	без	гра	нич	ним	
мно	штвом	зна	ко	ва	ко	ји	не	ма	ју	ре	фе	рен	цу	у	ствар	но	сти,	та	да	
је	реч	о	пост-исто	риј	ском	ста	њу,	где	је	кон	тро	ла	зна	ко	ва	го-
то	во	са	вр	ше	на,	тј.	то	та	ли	тар	на.	То	је	хи	пер	ре	ал	ност	као	иде-

1	 Док	се	у	прве	две	књиге	усредсредио	на	рекламирање	у	масовним	друштвима,	
у	 трећем	 делу	 Бодријар	 је	 анализирао	 унутрашњу	 логику	 која	 управља	
догађајем	 суочавања	 конзумената	 са	 техникама	 маркетинга,	 и	 нагласио	
симболички	карактер	размене.	Jean	Baudrillard,	For a Critique of the Political 
Economy of the Sign,	Telos	Press	Publishing,	New	York,1981.

2	 Jean	 Baudrillard,The Mirror of Production,	 Telos	 Press	 Publishing,	 New	York,	
1975.	стр.	7.
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о	ло	ги	ја	за	ме	не	ре	ал	но	сти,	си	му	ла	кру	ма	и	си	му	ла	ци	ја	ко	је	су	
кроз	да	љи	раз	вој	ин	фор	ма	ци	о	них	тех	но	ло	ги	ја	ис	ка	за	ни	кроз	
по	јам	вир	ту	ел	но	сти.	Овај	про	цес	у	пот	пу	но	сти	ко	ре	спон	ди	ра	
са	раз	во	јем	при	вид	не	ра	ци	о	нал	но	сти	ho	mo	oeco	no	mi	cus-а,3	у	
сми	слу	у	ко	јем	је	нео	ли	бе	ра	ли	зам,	без	у	слов	но	и	ис	кљу	чи	во,	
усме	рен	на	не	пре	ста	но	по	ве	ћа	ње	про	фи	та,	док	је	све	оста	ло	
опред	ме	ће	но	-		пре	тво	ре	но	или	у	сред	ство	за	не	по	сред	ну	до-
бит	или	у	ме	ха	ни	зам	па	ци	фи	ка	ци	је	и	кон	тро	ле,	са	ци	љем	да	
кри	тич	ка	свест	по	ста	не	ре	ликт	про	шло	сти.	

Сва	ка	ко,	 раз	ма	тра	ње	 ре	ла	ци	је	 сло	бо	де,	 кри	тич	ке	 све-
сти	и	кул	ту	ре	из	ве	ли	су	и	ауто	ри	Франк	фурт	ске	шко	ле,	ко	ји	
су	исто	вре	ме	но	и	 твор	ци	нај	ва	жни	јих	пој	мо	ва	 те	о	ри	је	 кул-
ту	ре,	 по	пут	 „кул	тур	не	 ин	ду	стри	је“,4	 и	 чи	ји	 је	 ин	тер	ди	сци-
пли	нар	ни	при	ступ	омо	гу	ћио	да	се,	кроз	спре	гу	фи	ло	зо	фи	је,	
со	ци	о	ло	ги	је	кул	ту	ре	и	пси	хо	а	на	ли	зе,	са	гле	да	и	де	струк	ци	ја	
кул	ту	ре	per	se,	али	и	да	се	обра	зло	жи	ње	на	пр	ва	прет	по	став-
ка.	У	том	кон	тек	сту,	у	де	ли	ма	ко	ја	при	па	да	ју	кри	тич	кој	те	о-
ри	ји	дру	штва,	не	са	мо	да	је	пре	до	че	на	осно	ва	крип	то-кул	ту-
ре	кон	зу	ме	ри	зма,	као	 јед	не	од	око	сни	ца	раз	ви	је	ног	ка	пи	та-
ли	зма,	већ	је,	на	раз	ли	чи	тим	ни	во	и	ма,	ар	гу	мен	то	ва	но	ис	ка-
за	на	те	за	о	зна	ча	ју	обра	зо	ва	ња,	и	о	ме	ђу	соб	ној	усло	вље	но	сти	
сло	бо	де	и	кул	ту	ре.	Или,	пре	тва	ра	ње	умет	но	сти	у	ро	бу,	ње	но	
по	ро	бља	ва	ње,	у	ко	јем	се	уки	да	естет	ска	ди	мен	зи	ја	не	по	сред-
но	из	ра	ња	као	про	из	вод	ка	сног	ли	бе	ра	ли	зма,5	али	уве	ре	ње	је	
би	ло	да	се	упра	во		кроз	кри	тич	ку	ар	ти	ку	ла	ци	ју	мо	же	бит	но	
до	при	не	ти	 тран	сфор	ма	ци	ји	 по	ли	тич	ко-еко	ном	ског	 си	сте	ма	
или,	у	нај	ма	њу	ру	ку,	ба	нал	но	сти	ма	сов	не	кул	ту	ре.6		Ва	жно	је	
има	ти	у	ви	ду	да	је	упра	во	у	вре	ме	де	лат	но	сти	Франк	фурт	ске	
шко	ле	ка	пи	та	ли	зам	ула	зио	у	но	ву	фа	зу	фор	ми	ра	ња	транс-на-
ци	о	нал	ног	тр	жи	шта,	те	да	су,	сто	га,	крип	то-кул	тур	ни	усло	ви	
ко	ји	су	на	ста	ја	ли,	пред	ста	вља	ли		са	свим	раз	ли	чи	ту	и	осо	бе	ну	
па	ра	диг	му.	То	је,	у	исти	мах,	сми	сао	у	ко	јем	је	по	треб	но	чи-

3	 Критика	„рационалности“ homo economicus-a	упечатљиво	је	развијена	у:	Jean 
Baudrillard,	The Consumer Society,	Sage	Publications,	CA,	1998.	

4	 Појам	 културне индустрије	 као	 претварања	 уметности	 у	 робу	 први	 пут	 се	
појављује	у	Дијалектици просветитељства.	Max	Horheimer,	Theodor	Adorno,	
Dialectic of Enlightement,	Continuum,	New	York,	1998.	Такође:	Jay	Bernstein,	ed.	
The Culture Industry, Routledge,	New	York	and	London,	2001.

5	 И	Марксова	анализа	фетишизма	робе	односила	се	на	врло	ране	фазе	модерног	
капитализма.

6	 Не	случајно,	овде	се	чује	ехо	појма	„баналност	зла“	Хане	Арент.
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та	ти	по	зна	ти	ис	каз	из	Ди ја лек ти ке про све ти тељ ства,	да	је	
мо	дер	на	кул	ту	ра	но	ви	об	лик	вар	ва	ри	зма.7		Шта	ви	ше,	Адор	но	
и	Хорк	хај	мер	су	овај	тек	ро	ђе	ни	тип	вар	ва	ри	зма	асо	ци	ра	ли	
са	кул	тур	ним	па	дом	Евро	пе,	ко	ји	је,	по	сле	дич	но,	уки	нуо	чак	
и	ба	зич	ни	сми	сао	сло	бо	де	из	бо	ра	умет	ни	ка	и	сло	бо	де	ства-
ра	ња	де	ла,8		а	да	не	го	во	ри	мо	о	те	мељ	ном	пој	му	сло	бо	де	као	
ауто	но	ми	је	 и	 са	мо	о	дре	ђе	ња,	 као	 про	це	су	 кроз	 ко	ји	 на	ста	ју	
но	ви	све	то	ви.	

То	та	ли	зу	ју	ћа	 кон	цеп	ци	ја	 кул	тур	не	 ин	ду	стри	је	 већ	 је	
ула	зи	ла	у	фа	зу	екс	пан	зи	је,	тј.	про	сти	ра	ња	на	све	прак	се	сва-
ко	днев	ног	жи	во	та,	 а	Ди ја лек ти ка про све ти тељ ства	 	 по	ја-
ви	ла	се	као	ра	ди	кал	на	кри	ти	ка	за	пад	ног	дру	штва	у	це	ло	сти		
са	 из	у	зет	ним	де	скрип	тив	ним,	 али	и	прог	но	стич	ким	ка	рак-
те	ром.	У	Мар	ку	зе	о	вом	 де	лу	 про	на	ла	зи	мо	 уви	де	 о	ши	ре	њу	
ка	пи	та	ли	зма	и	на	лич	ни	про	стор,	од	но	сно	на	сфе	ру	при	ват-
ног,9	што	је	по	врат	но	омо	гу	ћи	ло	да	се	по	је	дин	ци	и	це	ло	куп	не	
по	пу	ла	ци	је	по	ја	ве	као	ро	бо	ви	по	тро	шач	ког	дру	штва	у	ко	јем	
аутор	пре	ста	је	да	бу	де	су	бјект.	

Хи	пер	ка	пи	та	ли	стич	ка	гло	ба	ли	за	ци	ја,	до	дат	но	по	ја	ча	на	
на	кра	ју	XX	ве	ка,	про	из	ве	ла	је	људ	ско	ста	ње	као	ста	ње	не-
сло	бо	де	где	је	по	јам	кул	ту	ре	као	но	вог	вар	вар	ства	по	стао	још	
ви	дљи	ви	ји	и	да	ле	ко	се	жни	ји.	Јер,	ако	ова	ис	тра	жи	ва	ња	су	че-
ли	мо	 са	 Бо	дри	ја	ро	вом	 ана	ли	зом	 о	 са	мо	ре	фе	рен	ци	јал	но	сти	
зна	ко	ва,	и	њи	хо	вој	спе	ци	фич	ној	со	лип	сти	стич	кој	за	тво	ре	но-
сти	 	 (об	зи	ром	да	зна	ко	ви	не	упу	ћу	ју	ни	на	шта	у	ствар	ном	
све	ту,	већ	ис	кљу	чи	во	јед	ни	на	дру	ге),	уоча	ва	мо	да	је	са	вре	ме-
на	ан	ти-кул	тур	на	сфе	ра	опа	сно	по	ве	за	на	у	це	ли	ну,	тј.	се	ра	ди	
о	па	ра	док	су	без	ма	ло	ор	ган	ског	је	дин	ства	об	ма	не,	од	но	сно,	у	
бо	дри	ја	ров	ској	 тер	ми	но	ло	ги	ји,	 о	 ско	ро	 са	вр	ше	ном	 зло	чи	ну	
ор	га	ни	зо	ва	не	и	кон	зи	стент	не	ла	жи	кроз	вир	ту	ел	ност	без	гра-
ни	ца.

7	 Адорно	 и	 Хоркхајмер	 истицали	 су	 да	 модерно	 друштво	 пропагира	 нову	
масовну	културу	те	да	је	реч	о	феномену	корупције	„ниском	културом“.

8	 Адорно	 истиче	 да	 је	 промовисање	 забаве	 у	 XX	 веку	 имало	 за	 последицу	
интервенцију	тржишта	у	стваралачки	процес,	и	то	такву	да	су	нпр.	талентовани	
режисери	били	приморани	од	стране	Холивуда	да	праве	филмове	који	би	се	
допали	публици.		

9	 Herbert	Marcuse,	Five Lectures: Psychoanalysis, Politics, Utopia,	Beacon	Press,	
Boston,	 1970.	 Такође:	 Herbert	Marcuse,	OneDimensional Man,	 Beacon	 Press,	
Boston,	1991.	
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Шта	ви	ше,	ово	зна	чи	да	је	нео	ли	бе	ра	ли	зам	ус	по	ста	вио	
не	пост-ме	та	фи	зич	ку	кул	ту	ру	у	Рор	ти	је	вом	сми	слу	овог	пој-
ма	-	ко	ји	је	под	ра	зу	ме	вао	вре	ме	кул	ту	ре,	и	од	но	сио	се	на	ње-
ну	исто	риј	ску	ди	мен	зи	ју	као	и	на	аутен	тич	но	ства	ра	ње	но-
вог	10	-	не	го	упра	во	ан	ти-кул	ту	ру,	ко	ја	је	тре	ба	ло	да	се	син-
хро	ни	зу	је	са	тзв.	кра	јем	исто	ри	је,	и	да	се	оства	ри	као	ла	жна	
ме	та	фи	зи	ка	веч	не	са	да	шњо	сти.	У	та	квој	сли	ци,	на	и	ме,	ви	ше	
не	ма	про	сто	ра	ни	за	фи	ло	зо	фи	ју,	ко	ја	увек	сто	ји	на	по	ла	пу	та	
из	ме	ђу	на	у	ке	и	књи	жев	но	сти,	ни	за	би	ло	ко	ју	фор	му	кул	тур-
ног	де	ла	ња,	об	зи	ром	да	се,	са	ци	љем	пот	пу	не	кон	тро	ле	ин-
ди	ви	ду	ал	них	и	ко	лек	тив	них	по	ду	хва	та,	тре	ба	ло	ре	а	ли	зо	ва	ти	
за	тва	ра	ње	про	шло	сти	и	бу	дућ	но	сти.

У	том	све	тлу,	мо	же	мо	ре	ћи	да	су	ауто	ри	Франк	фурт	ске	
шко	ле	раз	от	кри	ли	и	ар	ти	ку	ли	са	ли	ну	жну	ве	зу	ко	ја	по	сто	ји	
из	ме	ђу	 су	бјек	ти	ви	те	та	 и	 кул	ту	ре,	 од	но	сно	 из	ме	ђу	 сло	бо	де	
као	 пр	ве	 прет	по	став	ке	 кул	тур	ног	 ства	ра	ла	штва	 и	 сло	бо	де	
као	осно	ве	људ	ске	ег	зи	стен	ци	је	у	це	ли	ни.	Са	дру	ге	стра	не,	
Бо	дри	јар	 је	 пра	вил	но	 опи	сао	 хи	пер	ре	ал	ност	 са	вре	ме	но	сти,	
као	ко	нач	ни	ис	ход	и	по	след	њи	сте	пен	то	та	ли	за	ци	је	ствар	но-
сти	у	ко	јој,	 ле	ви	на	сов	ски	 го	во	ре	ћи,	 ви	ше	не	ма	ме	ста	ни	 за	
хо	ри	зонт	бес	ко	нач	но	сти	ни	за	ин	тер	су	бјек	тив	не	ре	ла	ци	је	и	
за	јед	ни	цу,	јер	се	де	ла	ње	ви	ше	не	раз	у	ме	ва	ни	као	мо	гућ	ност.

Осно	ва	тех	но	ло	ги	је	уки	да	ња	кул	ту	ре	–	ка	ко	би	се	уки-
ну	ла	сло	бо	да	и	обрат	но	–	из	ве	де	на	је,	са	по	ме	ну	тим	ши	ре	њем	
транс-на	ци	о	нал	них	тр	жи	шта,	кроз	усто	ли	че	ње	тзв.	уни	вер-
зал	не	кул	ту	ре	и	по	ку	шај	да	се	зах	тев	за	уни	вер	зал	но	шћу,	ко-
ји	сва	ко	озбиљ	но	кул	тур	но	де	ло	са	др	жи,	за	ме	ни	са	из	во	ром	
на	стан	ка.	 Или,	 пре	ци	зни	је,	 про	из	вод	ња	 кул	тур	них	 ин	ду-
стри	ја	и	ма	сов	не	кул	ту	ре,	у	има	нент	ној	спре	зи	са	по	ли	тич-
ком	и	еко	ном	ском	гло	ба	ли	за	ци	јом,	по	слу	жи	ла	је	фор	ми	ра	њу	
уни	фи	ка	ци	је	и	све	оп	ште	про	сеч	но	сти,	чи	ме	су	се	на	сто	је	из-
бри	са	ти	кул	тур	не	спе	ци	фич	но	сти.	У	крај	њој	ин	стан	ци,	овај	
про	цес	био	је	кон	ци	пи	ран	да	до	ве	де	до	за	бо	ра	ва	еле	мен	тар	не	
чи	ње	ни	це	да	је	сва	ка	кул	ту	ра	по	пој	му	на	ци	о	нал	на	кул	ту	ра,	
као	и	да	се	ди	ја	лек	ти	ка	кул	ту	ре	са	сто	ји	у	пре	пли	та	њу	уни-
вер	зал	но	сти	 и	 пар	ти	ку	лар	но	сти,	 од	но	сно	 у	 на	чи	ну	 на	 ко	ји	
оно	по	је	ди	нач	но	ис	ка	зу	је	оп	ште.	Или,	шта	ви	ше,	обез	гла	вље-

10	 Richard	 Rorty,	 „Toward	 a	 Post-Metaphysical	 Culture“,	 The Harvard Review 
of Philosophy,	 Spring	 1995,	 стр.	 58-66.	 Такође:	 Richard	 Rorty,	Philosophy as 
Cultural Politics,	Cambridge	University	Press,	Cambridge,	2007.	
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ње	кул	ту	ре	из	ве	де	но	је	кроз	не	кри	тич	ко	про	па	ги	ра	ње	ла	жне	
оп	што	сти,	чи	је	је	по	ла	зи	ште	ап	стракт	ни	гра	ђа	нин,	„свет	ски	
гра	ђа	нин“	ко	ји	не	при	па	да	ниг	де	-	и	ре	зул	та	ти	ова	квих	стре-
мље	ња	и	са	ми	су	за	вр	ша	ва	ли	у	ни	хи	ли	зму.	Дру	ги	на	чин	кроз	
ко	ји	је	са	вре	ме	ни	ли	бе	ра	ли	зам	ус	по	ста	вљао	до	ми	на	ци	ју	ан-
ти-кул	ту	ре	ар	ти	ку	ли	ше	се	као	тренд,	са	да	већ	про	па	лог	про-
јек	та	 мул	ти	кул	ту	ра	ли	зма,	 од	но	сно	 као	 до	пу	на	 гло	ба	ли	за-
циј	ском	про	це	су.	Јер,	вир	ту	ел	ност	це	ли	не	по	ку	ша	ла	се	пред-
ста	ви	ти	као	афир	ма	ци	ја	раз	ли	чи	то	сти,	дру	го	сти,	мно	штва	и	
плу	ра	ли	зма:	та	ко	су	ство	ре	ни	ла	жни	ми	кро-ко	смо	си	уну	тар	
ши	рег	 гло	ба	ли	зо	ва	ног	 про	сто	ра,	 раз	ме	ште	ни	 као	 ре	пли	ке,	
суп	сти	ту	ци	је	за	не	ка	да	шње	гра	до	ве	у	ко	ји	ма	су	се	ве	ко	ви	ма	
ра	ђа	ле	и	на	ста	ја	ле	на	ци	о	нал	не	кул	ту	ре.

Син	те	за	свих	прет	ход	но	на	зна	че	них	еле	ме	на	та	пре	ћут-
ног	и	ти	хог	на	пу	шта	ња	ви	со	ке	кул	ту	ре	(ко	ја	оп	ста	је	још	као	
де	ли	мич	но	 за	ста	рео	 му	зеј	ски	 екс	по	нат),	 про	дук	ци	је	 крип-
то-кул	тур	них	 ин	ду	стри	ја,	 им	пли	цит	не	 или	 екс	пли	цит	не	
про	мо	ци	је	 ме	ди	о	кри	те	та,	 про	мо	ци	је	 про	тив	реч	но	сти	 „гло-
бал	не	кул	ту	ре“	и	ње	ног	 су	пле	мен	та	 „мул	ти	кул	ту	ра	ли	зма“,	
и	са	мо	ре	фе	рен	ци	јал	но	сти	зна	ко	ва,	пру	жа	увид	у	сло	же	ност	
и	ди	на	ми	ку	про	це	са	нео	ли	бе	ра	ли	зма	као	са	вре	ме	ног	об	ли	ка	
то	та	ли	та	ри	зма.	Пре	све	га,	ра	ди	се	о	„кул	тур	ном	па	ду	Евро-
пе“	Адор	на	и	Хорк	хај	ме	ра,	као	о	но	вом	вар	ва	ри	зму,	ко	ји	је,	
ре	ци	проч	но,	ус	по	ста	вио	и	раз	ли	чи	те	об	ли	ке	им	пе	ри	ја	ли	зма	
и	нео	ко	ло	ни	ја	ли	зма.		Исто	вре	ме	но,	то	је	и	по	чет	на	тач	ка	за	
ар	ти	ку	ли	са	ње	 дис	кур	са	 о	 кул	тур	ном	 обра	сцу,	 по	ла	зе	ћи	 од	
ко	јег	се	пи	та	ње	о	па	ра	диг	ми	уоп	ште	мо	же	по	ста	ви	ти.	Али,	
шта	је	основ	ни	сми	сао	ис	ка	за	да	о	кул	ту	ри	не	мо	же	мо	го	во-
ри	ти	а	да	не	го	во	ри	мо	о	сло	бо	ди?	

2. КУЛ ТУР НА ХЕ ГЕ МО НИ ЈА И СЛО БО ДА

Грам	ши	јев	по	јам	кул	тур	не	хе	ге	мо	ни	је	осве	тља	ва	ве	зу	
из	ме	ђу	до	ми	на	ци	је,	 тј.	 упра	вља	ња	 ста	нов	ни	штвом	и	ма	ни-
пу	ла	ци	је	крип	то-кул	ту	ром,	од	но	сно	це	ло	куп	ним	нор	ма	тив-
ним	окви	ром.	Та	ко	се	по	глед	на	свет	(Wel tan scha u ung)	оно	га	
ко	вла	да	–	би	ло	да	је	реч	о	вла	да	ју	ћој	кла	си	у	јед	ној	др	жа	ви	
или	о	од	но	су	над	моћ	не	др	жа	ве	пре	ма	сла	би	јој	др	жа	ви	–	на-
ме	ће	и	по	сте	пе	но	при	хва	та	као	кул	тур	на	нор	ма,	као	уни	вер-
зал	но	 ва	же	ћа	 до	ми	нант	на	 иде	о	ло	ги	ја	 ко	ја	 оправ	да	ва	 по	ли-
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тич	ки,	дру	штве	ни	и	еко	ном	ски	sta	tus	quo.	Хе	ге	мо	ни	ја	је	скуп	
стра	те	ги	ја	за	по	сред	ну	им	пе	ри	јал	ну	до	ми	на	ци	ју,	ме	тод	кроз	
ко	ји	хе	ге	мон	(ре	ци	мо,	нај	ја	ча	др	жа	ва),	пот	чи	ња	ва	оста	ле	ма-
ње	моћ	не	др	жа	ве	кроз	об	ли	ке	мо	ћи	ко	ји	ни	су	ди	рект	на	ин-
ва	зи	ја	или	оку	па	ци	ја.	Нај	у	пе	ча	тљи	ви	ји	об	лик	ма	ни	фе	ста	ци-
је	ова	кве	мо	ћи	је	пер	ма	нент	но	про	из	во	ђе	ње	прет	ње	(ин	тер-
вен	ци	јом),	 од	но	сно	 уво	ђе	ње	 стра	ха	 као	 основ	ног	 им	пул	са.	
Грам	ши	је	ва	иде	ја	ра	та	по	зи	ци	ја	(war of po si tion),	озна	чи	ла	је	
не	са	мо	по	сто	ја	ње,	већ	и	из	у	зет	ну	ре	ле	вант	ност	ин	те	лек	ту-
ал	них	ра	то	ва	и	кул	тур	них	ра	то	ва,	као	по	себ	них	об	ли	ка	ан-
ти-ка	пи	та	ли	стич	ке	бор	бе,	кроз	ства	ра	ње	вред	но	сних	си	сте-
ма	ко	ји	се	опи	ру	кул	тур	ној	хе	ге	мо	ни	ји	ја	чих.	Та	ква	кул	ту	ра	
сло	бо	де	об	у	хва	та	ла	би	раз	вој	 кри	тич	ке	 све	сти	и,	 у	бит	ном	
сми	слу,	исто	риј	ску	ана	ли	зу,	и	пред	ста	вља	ла	би	пред	у	слов	за	
успе	шну	по	ли	тич	ку	бор	бу	ко	ја	би	за	тим	усле	ди	ла.	Увид	да	је	
прак	са	зна	ња	не	за	мен	љи	ва	у	бор	би	за	не	са	мо	ин	те	лек	ту	ал-
ну,	већ	и	за	по	ли	тич	ку	сло	бо	ду,	обе	ле	жио	је	по	се	бан	пре	лаз	
из	ко	јег	 је	да	нас	мо	гу	ће	са	гле	да	ти	бит	ност	тзв.	„кул	тур	них	
ра	то	ва“	и,	 још	ва	жни	је,	 сми	сао	и	уло	гу	кул	ту	ре,	ко	ја	исто-
вре	ме	но	и	прет	по	ста	вља	сло	бо	ду	али	је	и	ства	ра.	То	зна	чи	да	
је	ре	ла	ци	ја	из	ме	ђу	кул	ту	ре	и	сло	бо	де	дво	стру	ка,	од	но	сно	да	
је	реч	о	про	це	су	уза	јам	ног	про	из	во	ђе	ња,	у	ко	јем	аутен	тич-
на	кул	ту	ра	већ	прет	по	ста	вља	сло	бо	ду	као	ауто	но	ми	ју	из	ра-
за	и	као	зна	ње	и	свест	о	раз	ли	чи	тим	об	ли	ци	ма	им	пе	ри	јал	не	
до	ми	на	ци	је	–	док,	у	исти	мах,	соп	стве	ном	ре	а	ли	за	ци	јом	по-
кре	ће	бор	бу	за	по	ли	тич	ке	фор	ме	сло	бо	де.	У	том	кон	тек	сту,	
Грам	ши	пи	ше	да	 уло	га	 но	вог	 ин	те	лек	ту	ал	ца	по	чи	ва	 „у	 ак-
тив	ном	уче	ство	ва	њу	у	дру	штве	ном	жи	во	ту...	 као	не	ко	га	 ко	
стал	но	убе	ђу	је	и	не	сво	ди	се	на	обич	ног	ора	то	ра“.11   

Са	вре	ме	не	прак	се	за	пад	не	кул	тур	не	хе	ге	мо	ни	је	-	хе	ге-
мо	ни	је	САД	и	ЕУ	на	кра	ју	20.	и	на	по	че	ци	ма	21.	ве	ка	-	по	ка-
за	ле	су	да	је,	за	ши	ре	ње	нео	ко	ло	ни	јал	не	мо	ћи	пре	ко	кул	ту	ре	
мо	гу	ће	ко	ри	сти	ти	не	са	мо	кул	тур	не	ин	сти	ту	ци	је,	у	Грам	ши-
је	вом	сми	слу,	већ	и		ши	ро	ки	спек	тар	ле	ги	ти	ми	зо	ва	ња	нео	ли-
бе	рал	не	иде	о	ло	ги	је.	Са	дру	ге	 стра	не,	 то	 је	 са	мо	по	твр	ди	ло	
ана	ли	зу	да	се	то	тал	на	до	ми	на	ци	ја	не	мо	же	оства	ри	ти	ис	кљу-
чи	во	кроз	след	еко	ном	ских	ин	те	ре	са,	јед	на	ко	као	што	се	не	

11	 Antonio	Gramsci,	Selection from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci,	Elec	
Book,	London,	1999,	стр.	141-142.	
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мо	же	ни	вла	да	ти	ис	кљу	чи	во	го	лом	си	лом.	Уто	ли	ко	је	зна	чај	
„ра	та	по	зи	ци	ја“	ве	ћи	и	да	ле	ко	се	жни	ји,	као	про	цес	ко	ји	се	ти-
че	бу	дућ	но	сти	дру	штва	у	це	ли	ни	и	про	ме	не	си	сте	ма.	Јер,	об-
зи	ром	да	моћ	кул	тур	не	хе	ге	мо	ни	је	по	чи	ва	у	ње	ној	не	ви	дљи-
во	сти	и	чи	ње	ни	ци	да	она	не	де	лу	је	по	ли	тич	но		и	да	се	сто-
га	мо	же	раз	ви	ја	ти	као	без	ма	ло	здра	во	ра	зум	ско	ста	но	ви	ште	
ве	ћи	не,	де	лат	ност	 	кул	ту	ре	сло	бо	де	не	за	ви	сних	по	је	ди	на	ца	
и	гру	па	по	ја	вљу	је	се	као	спе	ци	фи	чан	и	не	за	о	би	ла	зан	им	пе-
ра	тив.	

По	се	бан	аспект,	ко	ји	ис	ти	че	Грам	ши,	ти	че	се	на	ци	о	нал-
них	и	ра	сних	раз	два	ја	ња	још	од	вре	ме	на	Рим	ске	им	пе	ри	је,	и	
за	тим	по	сле	ње	не	про	па	сти,	и	по	зи	ци	је	ин	те	лек	ту	ал	ца	у	ме-
ри	у	ко	јој	она	из	ра	жа	ва	по	зи	ци	ју	сло	бо	де.12		Ов	де	је	по	треб	но	
има	ти	у	ви	ду	да	се,	упр	кос	исто	риј	ским	раз	ли	ка	ма	и	осо	бе-
но	сти	ма	кроз	ве	ко	ве,	мо	же	го	во	ри	ти	о	ли	ни	ји	кон	ти	ну	и	те	та	
струк	тур	не	 слич	но	сти	 из	ме	ђу	 ста	рих	 фор	ми	 им	пе	ри	јал	ног	
де	ло	ва	ња	и	нај	но	ви	јих	об	ли	ка	Им	пе	ри	је.	Јед	на	ко,	и	су	прот-
ста	вља	ње	се,	у	веч	ној	са	да	шњо	сти	ан	ти-кул	ту	ре,	ис	по	ста	вља	
као	истин	ско	раз	у	ме	ва	ње	ста	ва	да	је	„кул	ту	ра	не	што	са	свим	
раз	ли	чи	то.	 То	 је	 ор	га	ни	за	ци	ја,	 ди	сци	пли	на	 	 уну	тра	шњег	
соп	ства,	су	о	ча	ва	ње	са	соп	стве	ном	лич	но	шћу;	по	сти	за	ње	ви-
шег	сте	пе	на	све	сти	са	ко	јом	се	схва	та	соп	стве	на	исто	риј	ска	
вред	ност,	жи	вот	на	уло	га,	пра	ва	и	оба	ве	зе.	Али	ни	шта	од	овог	
не	мо	же	до	ћи	кроз	спон	та	ну	ево	лу	ци	ју,	кроз	се	ри	је	ак	ци	ја	и	
ре	ак	ци	је	ко	је	су	не	за	ви	сне	од	во	ље	по	је	дин	ца...	Из	над	све	га,	
чо	век	 је	ум,	тј.	он	 је	про	из	вод	исто	ри	је...“13	 	У	овом	све	тлу,	
мо	же	мо	ре	ћи	да	је	кул	ту	ра	увек	кул	ту	ра	сло	бо	де,	упра	во	као	
што	по	сти	за	ње	по	ли	тич	ке	и	дру	штве	не	сло	бо	де	по	је	дин	ца	и	
на	ро	да	у	це	ли	ни	прет	по	ста	вља	исто	риј	ску	 свест	и	 зна	ње	о	
ге	не	зи	де	ло	ва	ња	про	тив	нео	ко	ло	ни	ја	ли	за	ма.	Све	оста	ло	при-
па	да	ла	жној	кул	ту	ри	и	кул	тур	ној	хе	ге	мо	ни	ји	чи	ји	је	циљ	ин-
те	лек	ту	ал	на,	по	ли	тич	ка	и	еко	ном	ска	до	ми	на	ци	ја.	

Ори	ги	на	лан	и	ре	ле	ван	тан	при	мер	пра	ве	кул	ту	ре,	а	за-
тим	 не	 ма	ње	 и	 ре	во	лу	ци	о	нар	ног	 де	ло	ва	ња	 у	 Грам	ши	је	вом	
сми	слу,	ко	ји	се	хро	но	ло	шки	и	са	др	жај	но	пре	кла	па	са	прет-
ход	ним	 опи	сом	 сло	бо	де,	 про	на	ла	зи	мо	 у	 де	лат	но	сти	 мла-
до	бо	са	на	ца.	 Јер,	 на	и	ме,	 би	тан	 део	Грам	ши	је	ве	 те	о	ри	је	 свој	

12	 Ибид,	стр.	152-155.
13	 Antonio	Gramsci,	The Gramsci Reader: Selected Writings 19161935,	New	York,	

2000.	стр.	57.	
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прак	тич	ни,	 кул	тур	ни,	 а	 за	тим	и	дру	штве	но-по	ли	тич	ки	об-
лик,	има	упра	во	у	ши	ро	ком	спек	тру	ан	га	жма	на	по	је	ди	на	ца	
оку	пље	них	око	Мла	де	Бо	сне,	 од	но	сно	у	њи	хо	вој	по	е	зи	ји	и	
ак	ци	ји,	кроз	ко	је	се	по	ја	ви	ла	жи	ва	фор	ма	сло	бо	де.	Шта	ви	ше,	
при	мер	мла	до	бо	са	на	ца	је	исто	риј	ски	и	кул	тур	но	ре	пре	зен	та-
ти	ван	об	зи	ром	да	упу	ћу	је	на	чи	ње	ни	цу	да	се	све	им	пе	ри	јал-
не	и	нео	ко	ло	ни	јал	не	прак	се	ду	хов	ног	и	фи	зич	ког	по	ро	бља-
ва	ња	по	пој	му	увек	су	прот	ста	вља	ју	кул	ту	ра	ма	ма	ње	моћ	них	
на	ро	да,	што	по	сле	дич	но	зна	чи	да	по	јам	кул	тур	не	хе	ге	мо	ни	је	
и	раз	ли	чи	тих	об	ли	ка	от	по	ра	ов	де	за	до	би	ја	по	се	бан	сми	сао.	
Исто	вре	ме	но,	 при	мер	Мла	де	 Бо	сне	 де	мон	стри	ра	 и	 нај	бли-
жу	ис	пре	пле	те	ност	из	ме	ђу	ауто	но	ми	је	на	ро	да,	пра	ва	на	са-
мо	бит	ност	и	са	мо	свој	ност,	сло	бо	де	по	је	дин	ца	и	сло	бо	де	као		
уни	вер	зал	не	ка	те	го	ри	је.	

Та	ко	 се,	 ре	ци	мо,	 Ми	три	но	ви	ћев	 за	пис	 „На	ци	о	нал	но	
тло	и	мо	дер	ност“,	ис	по	ста	вља	као	са	жи	ма	ње	све	о	бу	хват	ног	
уви	да	у	од	нос	на	ци	о	нал	ног	и	стра	ног,	на	род	ног	и	мо	дер	ног,	
аутен	тич	ног	 и	 космпо	лит	ског,	 срп	ског	 и	 за	пад	ног	 –	 и	 кул-
ту	ре	и	сло	бо	де.14	То	је	слу	чај	и	са	Га	ћи	но	ви	ће	вим	за	пи	сом	о	
Бог	да	ну	Же	ра	ји	ћу,	у	ко	јем	се	ис	ти	че	ми	сао	о	срп	ском	осло	бо-
ђе	њу	али,	мо	жда	по	нај	ви	ше,	ова	тро	стру	кост	из	ра	ња	из	Или-
ће	вих	на	во	да	Перн	стор	фе	ра,	да	је:	„..	сва	ка	кул	ту	ра	пак	на	ци-
о	нал	на.	Она	по	чи	ње	у	ка	квом	на	ро	чи	том	на	ро	ду	и	по	ка	зу	је	у	
сво	јим	нај	ви	шим	фор	ма	ма	–	и	баш	у	тим	нај	ви	шим	–	од	лу	чан	
на	ци	о	нал	ни	ка	рак	тер.	Со	ци	ја	ли	зам	и	на	ци	о	нал	на	иде	ја	ни	су	
да	кле	ни	ка	кве	про	тив	реч	но	сти.	Сва	ки	по	ку	шај	да	се	осла	би	
на	ци	о	нал	на	 иде	ја,	 мо	ра,	 ако	 има	 успе	ха,	 сма	њи	ва	ти	 бо	гат-
ство	чо	ве	чан	ства...“15

Јер,	бор	ба	за	сло	бо	ду	увек	већ	зна	чи	бор	бу	за	јед	на	кост	
и	рав	но	прав	ност,	од	но	сно,	бор	бу	за	прав	ду	ко	ја	про	из	и	ла	зи	
из	нај	ду	бљих	те	ме	ља	људ	ске	ег	зи	стен	ци	је.	Из	сти	хо	ва	ко	је	је	

14	 „Ми	 не	 смијемо	 бити	 неосјетљиви	 према	 бујном	 и	 свестраном	 животу	
модерног	и	јаког	запада,	јер	ће	нас	тај	бујни	и	снажни	запад	прегазити	силом	
своје	културе.	Само,	ради	нашег	угледања	и	позајмљивања	од	запада,	ми	не	
треба	да	се	одродимо...	Страни	утјецај	треба	да	буде	национализован...	и	од	
странога	треба	уносити	само	оно	што	је	довољно	космополитско,	опће,	да	би	
се	код	нас	могло	добро	и	природно	сродити	са	нашом	народном	душом.	Нама	
не	 треба	 снобова	 и	 парвенија	 него	 збиљски	 културних	 и	 модерних	 Срба.“	
(1908.),	Димитрије	Митриновић,	 „Национално	тло	и	модерност“	у:	Спомен 
Принципу,	Печат,	Београд,	2014.	стр.	11-12.	

15	 Ибид.	стр.	14-15.
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Га	ври	ло	Прин	цип	уре	зао	1914.	 го	ди	не	у	са	ра	јев	ском	ис	тра-
жном	 за	тво	ру,	 а	 ко	ји	 ка	зу	ју	да	онај:	 „тко	хо	ће	да	жи	ви	нек	
мре,	тко	хо	ће	да	мре	нек	жи	ви“,16		из	ни	че	та	ко,	но	во	пи	та	ње,	
о	сми	слу	чо	ве	ко	вог	по	сто	ја	ња	у	све	ту,	и	о	има	нент	ној	спре-
зи	из	ме	ђу	сло	бо	де,	кул	ту	ре,	иден	ти	те	та	–	ди	ја	лек	тич	кој	ве	зи	
са	мо	о	дре	ђи	ва	ња	у	по	себ	но	сти	и	оп	што	сти.	

Али,	 са	да	 смо,	 ме	ђу	тим,	 кро	чи	ли	 на	 за	мр	ше	ни	 хо	ри-
зонт	ре	ла	ци	је	су	бјек	тив	но	сти	и	кул	ту	ре,	ко	ји	је	и	по	треб	но	и	
мо	гу	ће	ана	ли	зи	ра	ти	у	све	тлу	бор	бе	за	сло	бо	ду,	у	овом	слу	ча-
ју	-	срп	ске	бор	бе	за	сло	бо	ду.

3. СЛО БО ДА КАО ОСНОВ  
СРП СКЕ КУЛ ТУ РЕ И ИДЕН ТИ ТЕ ТА

Раз	ли	ка	из	ме	ђу	пу	ког	пре	жи	вља	ва	ња,	го	лог	жи	во	та	и	
до	сто	јан	стве	ног	жи	во	та	 -	и	основ	на	од	ли	ка	жи	во	та	ко	ји	 се	
на	зи	ва	људ	ским	жи	во	том		-	по	чи	ва	у	иде	ји	сло	бо	де,	због	че-
га	се	кул	ту	ра	по	ја	вљу	је	као	на	чин	ег	зи	стен	ци	је,	исто	риј	ско	
и	ло	ка	ли	зо	ва	но	по	сто	ја	ње	и	је	дан	од	во	де	ћих	об	ли	ка	ре	а	ли-
за	ци	је	сло	бо	де.	Као	та	ква,	кул	ту	ра	не	са	мо	да	сто	ји	у	не	рас-
ки	ди	вој	ве	зи	са	тра	ди	ци	јом,	ко	ја	об	у	хва	та,	ка	ко	ка	же	Ели	от,	
све	„од	нај	зна	чај	ни	јег	вер	ског	об	ре	да	до	кон	вен	ци	о	нал	ног	на-
чи	на	на	ко	ји	по	здра	вља	мо	стран	ца,	све	оно	што	пред	ста	вља	
срод	ство	истих	љу	ди	ко	ји	жи	ве	на	истом	ме	сту“,17	 	већ	 је	у	
бит	ном	сми	слу	кон	сти	ту	и	ше	или,	пре	ци	зни	је,	гра	ди	иден	ти-
тет	као	ми	сао	и	осе	ћа	ње	за	јед	ни	штва	и	пре	по	зна	ва	ња	на	хо-
ри	зон	ту	до	сто	јан	стве	ног	жи	во	та.	Упра	во	из	тог	раз	ло	га	кул-
ту	ра	је,	као	и	тра	ди	ци	ја,	нео	п	ход	на	да	би	смо	вред	но	ва	ли,	и	са	
истин	ском	кул	ту	ром	не	мо	же	би	ти	про	вин	ци	ја	ли	зма	у	вре-
ме	ну	и	про	сто	ру,	јер	она	пред	ста	вља	спој	по	себ	ног	и	оп	штег,	
фор	му	кроз	ко	ју	 се	по	је	ди	нач	но	пре	сли	ка	ва	у	уни	вер	зал	но	
и	из	ра	жа	ва	га	на	не	по	но	вљив	на	чин.	У	исти	мах,	због	то	га	
је	 кул	ту	ра	и	 те	мељ	иден	ти	те	та,	 бли	ско	сти,	при	ја	тељ	ства	и	
љу	ба	ви	ме	ђу	чла	но	ви	ма	 јед	не	 за	јед	ни	це,	 јер	 је	жи	ви	об	лик	
афир	ма	ци	је	њи	хо	ве	аутен	тич	но	сти	и	не	за	мен	љи	во	сти	у	про-
це	су	стал	не	бор	бе	за	уни	вер	зал	ност.	

Сто	га,	ка	да,	ре	ци	мо,	Иво	Ан	дрић	го	во	ри	о	на	ра	шта	ју	
по	бу	ње	них	ан	ђе	ла	и	о	то	ме	да	су	мла	до	бо	сан	ци,	ко	ји	ма	је	и	

16	 Ибид.	стр.	41.
17	 Thomas	Stearns	Eliot,	After Strange Gods,	Faber,	London,	1934,	стр.	18.
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сам	при	па	дао,	до	би	ли	отво	рен	из	лаз	у	свет	и	ве	ли	ку	илу	зи	ју	
сло	бо	де	(ро	ман	На Дри ни ћу при ја),	по	треб	но	је	уви	де	ти	да	је	
реч	о	ис	тој	спре	зи	по	себ	ног	и	уни	вер	зал	ног	кроз	ко	ју	из	ра	ста	
сми	сао	 кул	ту	ре	 и	 тра	ди	ци	је.	Али,	 још	 ви	ше,	 у	 слу	ча	ју	 ка-
да	се	са	ма	сло	бо	да	по	ја	ви	не	са	мо	као	на	чин	и	прет	по	став	ка	
за	кул	ту	ру	и	иден	ти	тет,	већ	ка	да	би	ва	по	ста	вље	на	у	сре	ди-
ште,	као	са	др	жај	јед	не	на	ци	о	нал	не	кул	ту	ре	–	он	да	го	во	ри	мо	
о	кул	ту	ри	сло	бо	де	у	дво	стру	ком,	и	нај	ду	бљем	зна	че	њу	овог	
пој	ма.	Јер,	то	је	до	га	ђај	у	ко	јем	кул	ту	ра	сло	бо	де	по	ста	је	не-
што	фун	да	мен	тал	но,	да	кле,	од	ре	ђу	ју	ће,	из	вор	но	и	ба	зич	но;	
од	фор	мал	ног	усло	ва	пре	та	па	се	у	су	бјек	ти	ви	тет,	и	од	об	ли-
ка	из	ра	ња	као	осно	ва	иден	ти	те	та	 јед	ног	на	ро	да.	Ту	 је	он	да	
реч	о	спе	ци	фич	ној	са	мо	све	сти	ко	лек	ти	ви	те	та	кроз	исто	ри	ју,	
о	ди	ја	лек	тич	кој	по	врат	ној	спре	зи	из	ко	је	се	ства	ра	ла	штво	из	
сло	бо	де	 пре	та	че	 у	 сло	бо	ду	 као	 ег	зи	стен	ци	ју,	 и	 кул	тур	ни	и	
ду	хов	ни	из	раз	по	ја	вљу	је	као	дру	штве	ни	и	по	ли	тич	ки	у	нај-
ши	рем	сми	слу	-	у	ко	јем	се	сме	ра	на	про	ме	ну	це	ли	не	и	бор-
бу	за	сва	ки	аспект	људ	ског	жи	во	та.	Та	кав	је	при	мер	срп	ског	
кул	тур	ног	обра	сца	чи	ји	је	основ	бор	ба	за	сло	бо	ду.	

За	то	се	у	Прин	ци	по	вим	сти	хо	ви	ма	„тко	хо	ће	да	жи	ви	
нек	мре“	пре	по	зна	је	це	ло	куп	но	прет	ход	но	кул	тур	но	на	сле	ђе,	
од	ко	сов	ског	за	ве	та	и	Ла	за	ро	ве	кле	тве	„Ко	је	Ср	бин	и	срп	ско-
га	ро	да...а	не	дош’о	у	бој	на	Ко	со	во“,	пре	ко	Ње	го	ше	ве	„бор	бе	
не	пре	ста	не“,	као	што	се,	исто	вре	ме	но,	исти	апел	ис	пи	су	је	и	
код	са	вре	ме	ни	ка	ко	ји,	по	пут	пе	сни	ка	Рај	ка	Но	га,	бе	ле	же	да	
„на	ди	ре	мо	 скит	ски“.	Шта	ви	ше,	 за	то	 се	 и	 исто	ри	ја	 срп	ског	
на	ро	да,	од	Ко	со	ва,	пре	ко	Пр	вог	свет	ског	ра	та	и	Дру	гог	свет-
ског	ра	та,	све	до	бор	би	за	сло	бо	ду	на	кра	ју	20.	ве	ка,	пре	пли	ће	
са	ње	ним	„бун	тов	ни	штвом“	у	кул	ту	ри,	јер	се	уза	јам	но	про-
жи	ма	ју	и	ства	ра	ју,	уоб	ли	че	ни	кроз	 је	дин	ствен	и	кон	зи	стен-
тан	об	лик	бор	бе	за	до	сто	јан	ствен	жи	вот	про	тив	ко	ло	ни	за	ци-
је	и	оку	па	ци	је.	У	том	све	тлу,	ка	да	Га	ћи	но	вић	са	оп	шта	ва	да	
„срп	ски	ре	во	лу	ци	о	нар...	мо	ра	би	ти	умет	ник...	има	ти	та	лен	та	
за	бор	бу	и	стра	да	ња...	чо	век	за	пад	них	ма	ни	ра	и	хај	дук,	ко	ји	
ће	за	ур	ла	ти	и	по	ве	сти	у	бој	за	не	срећ	не	и	по	га	же	не“,18	реч	је	
о	уви	ду	у	сло	же	ност	и	из	вор	ност	аутен	тич	ног	по	ду	хва	та,	у	
ко	јем	се	кул	тур	ни	аспект	и	по	ли	тич	ки	аспект	су	сре	ћу	у	 је-
дин	стве	ном	иден	ти	тет	ском	обра	сцу,	 јед	на	ко	као	што	се	су-

18 Спомен Принципу,	стр.	71.
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сре	ћу	и	на	ци	о	нал	но	и	уни	вер	зал	но	у	ди	ја	лек	ти	ци	истин	ског	
ко	смо	по	ли	ти	зма.

Та	ко	се	срп	ски	обра	зац	кроз	исто	ри	ју,	од	Ба	на	из	„ма	ле-
не	Бањ	ске“	до	Прин	ци	па,	од	ин	ди	ви	ду	ал	них	пре	ко	ко	лек	ти-
вих	ло	мо	ва	и	од	лу	ка	да	се	за	сло	бо	ду	тре	ба	без	у	слов	но	жр	тво-
ва	ти	–	јер	жи	вот	у	роп	ству	ни	је	људ	ски	жи	вот	–	ис	по	ста	вља	
и	као	жи	вот	јед	ног	ми	та	и	као	нај	ра	ци	о	нал	ни	ји	из	раз	од	но	са	
сло	бо	де,	ума	и	чо	ве	ка.	Јер,	упра	во	син	те	за	мит	ских	зна	че	ња	
ко	ја	про	ве	ра	ва	ју	из	осно	ва	јед	не	кул	ту	ре,	и	кри	тич	ке	све	сти	
о	све	ту	у	исто	риј	ском	вре	ме	ну,	чи	не	ону	бит	ну	ве	зу	вред	но-
сти	и	исти	не,	спој	нор	ма	тив	ног	и	епи	сто	мо	ло	шког	еле	мен	та,	
где	се	ко	лек	тив	на	сим	бо	ли	ка	на	ро	да	пре	та	че	у	уни	вер	зал	не	
обра	сце	по	сто	ја	ња	и	 сми	сла.	За	то	 је	Ко	со	во	 сво	је	вр	сни	по-
че	так	исто	риј	ског	вре	ме	на	у	срп	ској	кул	ту	ри,	као	пре	лом	на	
тач	ка	у	ко	јој	се	кон	сти	ту	и	ше	иден	ти	тет	на	ро	да,	и	за	то	је	вре-
ме	ко	сов	ско,	кроз	кул	тур	но-мит	ско	по	ље,	обе	леж	је	ус	по	ста-
вља	ња	на	ци	о	нал	ног	за	јед	ни	штва	–	јер	тек	сли	ка	Ко	со	ва	ство-
ри	ла	је	и	свест	и	осе	ћа	ње	пре	пли	та	ња	лич	ног	и	оп	штег.	Или,	
дру	гим	ре	чи	ма,	то	је	био	срп	ски	из	ла	зак	из	oikos-а	у	po	lis,	из	
при	ват	но	сти	у	јав	ност,	пре	ма	раз	у	ме	ва	њу	да	се	тек	на	ши	рем	
дру	штве	ном	пла	ну	ја	вља	сми	сао	ег	зи	стен	ци	је,	и	да	он	бит	но	
по	чи	ва	у	бор	би	за	сло	бо	ду.	„Да	ни	је	би	ло	ко	сов	ске	бит	ке	не	
би,	да	ка	ко,	би	ло	ни	ко	сов	ског	ми	та.	Не	са	мо	по	ли	тич	ка,	не	го	
и	кул	тур	на	исто	ри	ја	Ср	ба	кре	ну	ла	би	то	ко	ви	ма	о	ко	ји	ма	мо-
же	мо	са	мо	на	га	ђа	ти...	Ко	сов	ски	мит	те	ме	љи	се	на	два	уга	о	на	
ка	ме	на:	на	чи	ње	ни	ци	да	је	бит	ка	во	ђе	на	про	тив	ја	чег	и	да	је	
та	бит	ка	из	гу	бље	на.	Ти	ме	су	крај	ње	су	прот	ни	и	не	склад	ни	
ква	ли	те	ти	већ	у	исто	риј	ској	чи	ње	ни	ци	до	би	ли	сво	ју	 је	дин-
стве	ну	и	жи	ву	фор	му.“19 

Шта	из	ово	га	да	ље	сле	ди	за	пи	та	ње	о	срп	ском	обра	сцу,	
и	 кул	ту	ри	 сло	бо	де	 као	 те	ме	љу	 иден	ти	те	та	 на	ро	да?	 Сле	ди	
исто	ри	ја	кроз	ко	ју	је	та	ква	бор	ба	про	тив	ја	чег	у	ви	ше	на	вра	та	
по	но	вље	на	–	или	чак	да	је	она	ње	го	шев	ски	не	пре	ста	на	–	али,	
у	фак	тич	ком	сми	слу,	 сле	де	и	по	бе	де	и	 сло	бо	де.	Оно,	ме	ђу-
тим,	што	се	увек	из	но	ва	по	ја	вљу	је	као	за	лог	вре	ме	на	ко	сов-
ског	 је	 да,	 као	у	Прин	ци	по	вим	сти	хо	ви	ма,	пој	мо	ви	жи	во	та	
и	смр	ти	ме	ња	ју	ме	ста	ка	да	се	ра	ди	о	сло	бо	ди,	од	но	сно	да	се	

19	 Никола	Кољевић,	Иконоборци и иконобранитељи, АНУРС-Службени	гласник,	
Бањалука-Београд,	2012,	стр.	194-195.	



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2016, год. XII vol. 27 стр. 9-25

21

за	сло	бо	ду	вре	ди	жр	тво	ва	ти	и	ка	да	 је	ис	ход	не	ја	сан,	му	тан	
и	чак	тра	ги	чан,	јер	оп	ци	ја	пу	ког	пре	жи	вља	ва	ња	ни	је	на	чин	
на	ко	ји	по	сто	ји	људ	ски	жи	вот.	То	је	тач	ка	у	ко	јој	се	из	бор	за	
„цар	ство	не	бе	ско“	ра	ђа	као	из	раз	нај	жи	вљег	уче	ство	ва	ња	у	
све	ту	за	јед	ни	це,	као	из	раз	раз	у	ме	ва	ња	шта	је	не	бо	на	зе	мљи,	
и	по	себ	не	вр	сте	опре	дје	ље	ња,	због	че	га	Вас	ко	По	па	за	Ко	со-
во	по	ље	ка	же	да	је	не	бо	и	„над	њим“	и	„под	њим“.

У	том	сми	слу,	по	треб	но	је	са	гле	да	ти	и	да	Ан	дрић,	у	от-
по	ру	срп	ског	на	ро	да	мно	го	над	моћ	ни	јем	не	при	ја	те	љу	у	то-
ку	Дру	гог	свет	ског	ра	та,	по	но	во	раз	от	кри	ва	ко	сов	ски	мо	дел	
срп	ске	кул	ту	ре.	Исто	риј	ско	ис	ку	ство	стра	да	ња	Ср	ба	уни	вер-
за	ли	зо	ва	но	је	у	де	лу	На Дри ни ћу при ја	јер	је	при	ка	за	на	и	суд-
би	на	дру	гих	на	ро	да,	док	је,	исто	вре	ме	но,	кроз	„про	ши	ре	ње	
вре	ме	на“	 на	 бит	но	 ду	жи	 пе	ри	од	 стра	да	ња,	 вре	ме	 ко	сов	ско	
по	ста	ло	 вре	ме	 кон	ти	ну	и	те	та	 и	 тра	ја	ња,	 сво	је	вр	сно	 не	пре-
ста	но	 до	га	ђа	ње	 у	 раз	ли	чи	тим	 об	ли	ци	ма,	 ко	јем	 се	 не	мо	же	
из	ма	ћи.	У	це	ли	ни,	Ан	дри	ћев	„пад	у	исто	ри	ју“	про	жет	је	не-
по	сред	ном	људ	ском	со	ли	дар	но	шћу,	као	тач	ке	из	ко	је	на	ста-
је	осе	ћа	ње	ко	лек	ти	ви	те	та	и	 за	јед	ни	штва	–	и	као	вре	мен	ске	
спо	не	из	ме	ђу	пре	да	ка	и	нај	ста	ри	је	кул	ту	ре	и	са	вре	ме	но	сти.	
У	исти	мах,	то	је	и	раз	у	ме	ва	ње	да	ствар	ност	ни	ка	да	ни	је	тек	
ствар	ност	по	је	дин	ца,	баш	као	што	не	би	би	ла	аде	кват	но	пред-
ста	вље	на	за	тва	ра	њем	у	ово	„са	да“,	већ	да	се	ја	вља	као	спре	га	
и	ду	го	пу	то	ва	ње	из	ме	ђу	про	шло	сти,	са	да	шњо	сти	и	бу	дућ	но-
сти.	Шта	ви	ше,	то	је	и	ме	сто	су	сре	та	из	ме	ђу	ми	та	и	исти	не,	
из	ме	ђу	ле	ген	де	и	фак	ти	ци	те	та,	где	се	исто	ри	ја	по	ја	вљу	је	као	
сре	ди	ште	жи	вот	не	бит	ке	и	бор	бе	за	сло	бо	ду	–	а	ле	ген	да	да-
је	сми	сао	исти	ни,	ис	пу	ња	ва	ју	ћи	вред	но	сти	ма	тра	ја	ње	стра-
дал	нич	ког	вре	ме	на.	Та	ко	и	мит	и	ле	ген	да	чи	не	кул	тур	ни	из-
раз	исто	ри	је,	ко	лек	тив	ну	ар	ти	ку	ла	ци	ју	ње	ног	по	је	ди	нач	ног	
и	 уни	вер	зал	ног	 нор	ма	тив	ног	 са	др	жа	ја,	 гра	де	ћи	 ди	на	мич	но	
је	згро	иден	ти	те	та	за	јед	ни	це	и	на	ро	да,	ко	је	је	до	пу	ње	но	ра	ци-
о	нал	ним	из	ра	зом.

У	том	све	тлу,	кул	ту	ра	из	ра	ња	као	сплет	об	ли	ка	жи	во	та	
и	жи	вот	них	из	бо	ра,	ко	ји	су	се	сми	сле	но	ства	ра	ли	сто	ти	на-
ма	го	ди	на,	и	ко	ји	чи	не	свет	на	ро	да,	ње	го	ву	пре	по	зна	тљи	вост	
и	 је	дин	стве	ни	из	раз	–	али	и	 гра	ни	ца	жи	во	та	у	чи	је	име	се	
жр	тву	је	и	сам	жи	вот.	Јер,	кул	ту	ра,	као	ства	ра	лач	ко	об	ли	ко-
ва	ње	све	та	и	„екс	тен	зи	ја“	ре	ал	но	сти,		бит	но	све	до	чи	да	је	у	
пи	та	њу	жи	вот	до	сто	јан	ства	и	сло	бо	де.	Шта	ви	ше,	она	сли	ка	
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да	је	моћ	жр	тве	увек	већ	моћ	за	дру	ге,	и	да	та	ква	моћ,	кроз	
раз	ли	чи	те	ли	ко	ве	срп	ске	књи	жев	но	сти,	оте	ло	вљу	је	Ње	го	шев	
не	мо	гу	ћи	им	пе	ра	тив:	Не	ка	бу	де	што	би	ти	не	мо	же!	Ан	дрић	
ка	же	 да	 „ниг	де	 у	 по	е	зи	ји	 све	та	 ни	 у	 суд	би	ни	 на	ро	да“	 ни	је	
про	на	шао	„стра	шни	ју	ло	зин	ку“,	али	да	без	тог	„по	зи	тив	ног	
ни	хи	ли	зма“,	опет,	„не	би	би	ла	мо	гу	ћа	ни	ак	ци	ја...	И	у	то	ме	
је	Ње	гош	пот	пу	но	из	раз	на	шег	основ	ног	и	нај	ду	бљег	ко	лек-
тив	ног	осе	ћа	ња,	 јер	под	том	де	ви	зом,	све	сно	или	не	све	сно,	
во	ђе	не	су	све	на	ше	бор	бе	за	осло	бо	ђе	ње,	од	Ка	ра	ђор	ђа	па	до	
нај	но	ви	јих	вре	ме	на.“		

Из	тог	„по	зи	тив	ног	ни	хи	ли	зма“	из	ра	ста	и	гра	ди	тељ	ска	
сло	бо	да	срп	ске	исто	ри	је	и	кул	ту	ре,	ко	ја	из	жр	тво	ва	ња	ства	ра	
и	гра	ди,	јер	раз	у	ме	да	из	нај	древ	ни	јих	ми	то	ва	и	ле	ген	ди	из-
ви	ре	аутен	тич	ност	и	ствар	ност,	и	да	ра	за	пе	тост	из	ме	ђу	„цар-
ства	не	бе	ског“	и	„цар	ства	 зе	маљ	ског“	чи	ни	ду	хов	ни	оквир	
и	хе	рој	ски	 етос	 јед	ног	на	ро	да.	 Јер	не	 са	мо	да	жр	тве	на	моћ	
пред	ста	вља	 тра	гич	ки	из	раз	чо	ве	ко	ве	 сло	бо	де,	 већ	 се	од	нос	
кул	ту	ре	и	жи	во	та	ис	по	ста	вља	као	од	нос	из	ме	ђу	об	ли	ка	ко-
ји	се	про	жи	ма	ју	и	чи	ја	ис	пре	пле	те	ност	ра	ђа	по	себ	ну	ети	ку	
и	 есте	ти	ку	 у	 ко	јој	мит	ски	 сим	бо	ли	зам	по	ста	је	 ствар	ност	и	
обрат	но.	Пре	нос	за	ви	чај	но	сти	у	мо	рал	ност,	ко	лек	тив	ног	осе-
ћа	ња	 и	 од	лу	ке	 ко	ја	 кон	сти	ту	и	ше	 иден	ти	тет	 у	 уни	вер	зал	не	
ка	те	го	ри	је	људ	ског	им	пе	ра	ти	ва,	чи	ни	пре	лаз	од	на	ци	о	нал	ног	
ка	оп	штем,	у	ко	јем	се	огле	да	сми	сао	ду	хов	но	сти	и	по	сто	ја-
ња	у	це	ли	ни.	Јер	ње	го	шев	ска	бор	ба	не	пре	ста	на	обе	ле	жа	ва	и	
бит	но	ра	ци	о	на	ли	стич	ки	при	ступ,	су	срет	ума	и	сло	бо	де,	као	
из	раз	сми	сле	не	бит	ке	за	вред	но	сти	и	са	мо	бит	но	сти	на	ро	да	у	
ње	го	вом	са	мо	о	дре	ђе	њу.	Или,	дру	гим	ре	чи	ма,	срп	ско	са	мо	у-
те	ме	ље	ње	и	ауто	но	ми	ја,	кроз	ко	ју	се	гра	ди	и	бра	ни	име,	као	
и	до	сто	јан	ствен	жи	вот,	са	же	то	је	кроз	Ра	ки	ће	ве	сти	хо	ве	да	је	
за	слу	га	ко	сов	ских	ју	на	ка	што	по	след	њи	бе	ху	у	кр	ва	вој	стра-
ви,	јер	„ка	да	тру	ло	цар	ство	оруж	ја	се	ма	ша,	сва	ки	лет	је	све-
сна	жр	тва,	ју	нак	пра	ви“	(„На	Га	зи	ме	ста	ну“).

Срп	ска	 кул	ту	ра,	 као	 си	ла	зак	 у	 те	ме	ље	 на	ци	о	нал	не	
исто	ри	је,	 при	ка	зу	је	 сво	ју	 из	вор	ну	 и	 не	за	мен	љи	ву	 уло	гу	 у	
кон	сти	ту	и	са	њу	иден	ти	те	та	на	ро	да	и	све	до	са	вре	ме	них	об	ли-
ка,	по	пут	Бећ	ко	ви	ће	ве	ро	вач	ке	ме	та	фи	зи	ке,	упу	ћу	је	на	ди	ја-
лек	тич	ку	спо	ну	по	је	ди	нач	ног	и	оп	штег.	Та	ко	и	Ње	го	шев	стих	
„Што	је	чо	вјек?	а	мо	ра	бит’	чо	вјек?“	од	го	ва	ра	на	Бе	ња	ми	но	во	
пи	та	ње	и	увид	о	то	ме	шта	је	зик	ко	му	ни	ци	ра.	То	је	„мен	тал	но	
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би	ће	ко	је	му	од	го	ва	ра...	оно	се	из	ра	жа	ва	у	је	зи	ку...“		и	на	род	ни	
го	вор	ко	ји	се	са	чу	вао	као	струк	ту	ра	јед	ног	обра	сца	по	ја	вљу-
је	се	као	осе	ћа	ње	за	јед	нич	ке	суд	би	не	и	је	дин	стве	ног	из	бо	ра	
у	по	себ	но	сти	кул	ту	ре.	Или,	дру	гим	ре	чи	ма,	аутен	тич	ност	и	
не	за	мен	љи	вост	 срп	ске	 кул	ту	ре	 као	 кул	ту	ре	 сло	бо	де	 у	 нај-
ду	бљем	зна	че	њу	овог	пој	ма,	про	из	и	ла	зи	из	чи	ње	ни	це	да	се,	
увек	у	но	вим	исто	риј	ским	усло	ви	ма,	об	на	вља	култ	по	чет	ка	и	
нај	и	звор	ни	јих	се	ћа	ња	–	али	и	да	то	ни	је	тек	ствар	ми	та,	ле-
ген	ди,	сим	бо	ли	ка	и	ме	та	фо	ра,	већ	и	ре	ал	ног	стра	дал	нич	ког	
ис	ку	ства	и	жи	вог	ето	са	от	по	ра.	

Из	не	пре	ста	ног	 ето	са	от	по	ра	 ко	ло	ни	за	ци	ји	и	до	ми	на-
ци	ји,	 од	но	сно	 из	 от	по	ра	 пре	ма	 све	му	што	 по	ни	шта	ва	 соп-
стве	ни	су	бјек	ти	ви	тет,	из	ра	ста	ар	хе	тип	ски	мо	дел	срп	ске	кул-
ту	ре,	ко	ји	у	бес	крај	ном	вре	ме	ну	ко	сов	ском,	до	бес	ко	нач	но-
сти	и	на	зад,	не	пре	ста	но	по	на	вља	да	је	дан	на	род	ни	ка	да	не	ће	
при	ста	ти	да	се	сми	сао	ње	го	ве	суд	би	не	ис	цр	та	ва	без	ње	го	вог	
уче	шћа.	Шта	ви	ше,	упра	во	кроз	уче	ство	ва	ње,	бор	бу	и	ак	ци-
ју	по	твр	ђу	је	се	свест	и	ус	по	ста	вља	на	род	–	а	об	зи	ром	на	ту	
чи	ње	ни	цу	 бит	ност	 де	ло	ва	ња	 да	ле	ко	 над	ма	шу	је	 ре	ле	вант-
ност	ко	нач	ног	ис	хо	да.	Исто	вре	ме	но,	то	је	и	на	чин	да	се	кроз	
кул	ту	ру	са	чу	ва	и	из	не	дри	свест	о	сло	бо	ди,	да	се	бу	де	сло	бо-
дан	чак	и	у	вре	ме	ни	ма	при	вре	ме	не	пот	чи	ње	но	сти,	и	да	се,	у	
грам	ши	јев	ском	сми	слу,	на	осно	ву	кул	ту	ре,	као	пр	ве	прет	по-
став	ке	ре	ал	не	дру	штве	не	сло	бо	де,	ис	ко	ра	чи	у	ствар	ни	про-
стор	ње	ног	по	нов	ног	осва	ја	ња.	Јер	кул	ту	ра	као	оби	чај	ност	-	у	
хе	ге	лов	ском	раз	у	ме	ва	њу	овог	пој	ма	ко	ји	об	у	хва	та	це	ло	куп	ни	
нор	ма	тив	ни	кон	текст	–	или	као	обра	зац	по	на	ша	ња	у	 јед	ној	
за	јед	ни	ци,	гра	ди	оквир	у	ко	јој	се	не	ко	јед	но	су	сре	ће	са	не	ким	
дру	гим	и	стра	ним,	и	у	за	ви	сно	сти	од	то	га	да	ли	се	по	је	ди	нач-
ни	етос	мо	же	уни	вер	за	ли	зо	ва	ти	мо	же	мо	да	го	во	ри	мо	о	до	ме-
ти	ма,	сми	слу	и	ши	ри	ни	јед	не	кул	ту	ре.	То	је	из	раз	на	ро	да	и	
ње	го	вог	су	бјек	ти	ви	те	та	и	–	су	бјек	ти	ви	те	та	сло	бо	де.					

*

У	 том	 све	тлу,	 од	го	вор	 на	 хи	пе	ре	ре	ал	ност	 нео	ли	бе	ра-
ли	зма,	 од	но	сно	 на	 вир	ту	ел	ност	 ко	ја	 про	из	и	ла	зи	 из	 бо	дри-
ја	ров	ског	 уви	да	 у	 са	мо	ре	фе	рен	ци	јал	ност	 зна	ко	ва,	 као	 и	 на	
по-ро	бља	ва	ње	кул	ту	ре	кроз	кул	тур	не	ин	ду	стри	је	и	кон	зу	ме-
ри	зам	ко	ји	су	опи	са	ли	ауто	ри	Франк	фурт	ске	шко	ле,	са	др	жан	
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је	у	по	врат	ку	раз	у	ме	ва	ња	кул	ту	ре	као	те	ме	ља	иден	ти	те	та		и	
у	 про	ми	шља	њу	 сло	же	не	 ре	ла	ци	је	 сло	бо	де	 и	 кул	ту	ре.	Или,	
упра	во	Адор	но	ва	и	Хорк	хај	ме	ро	ва	ре	флек	си	ја	о	кул	тур	ном	
па	ду	Евро	пе	и	о	но	вом	вар	ва	ри	зму,	упу	ћу	је	на	траг	пре	ма	ар-
ти	ку	ли	са	њу	от	по	ра	раз	ли	чи	тим	об	ли	ци	ма	им	пе	ри	ја	ли	зма	и	
ко	ло	ни	ја	ли	зма	–	а	ка	да	се	етос	от	по	ра	по	ја	вљу	је	као	сре	ди-
ште	кул	ту	ре	јед	ног	на	ро	да,	и	ка	да	су	ауто	но	ми	ја,	са	мо	о	дре-
ђи	ва	ње	и	ства	ра	ла	штво	већ	ис	цр	та	ни	на	хо	ри	зон	ту	исто	ри	је,	
бу	ду	ћи	из	бо	ри	исто	вре	ме	но	су,	и	у	нај	ја	чем	сми	слу,	и	обра-
зло	же	ни	и	не	дво	сми	сле	ни.
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Bog da na Ko lje vic

NEO LI BE RA LISM, AN TI-CUL TU RE AND 
THE PRIN CI PLE OF  FRE E DOM 

Fre e dom as a fun de ment  
of ser bian cul tu re and iden tity

Re	su	me

In the first part of the ar tic le, the aut hor, thro ugh in ter di sci
pli nary re se arch, con si ders the fo un da ti ons of  con tem po rary po
li ti cal phi lo sophy as cri ti cal the ory of cul tu re, first and fo re most, 
thro ugh ma jor works of Be nja min, Ador no, Hork he i mer and Mar
cu se. Most no tably, the idea of hyper re a lity of neo li ber lism i.e. 
the con cept of the selfre fe ren tial cha rac ter of sings as a mo del of 
an ticul tu re is pla ced fo re ward, as well as the re la tion bet we en 
cul tu ral in du stri es and vir tu a lity in light of on go ing de struc tion 
of fre e dom. In the se cond part of the ar tic le, the ba sis of Gram si’s 
con cept of cul tu ral he ge mony, as well as his con cep tion of re si
sten ce, is pre sen ted, with the fo cus on the no tion of war of po si ti
ons. In con clu sion, the con cept of fre e dom as the he art of cul tu re, 
as well as po li ti cal and so cial iden tity of Serbs is analyzed. The 
aut hor emp ha si zes how fre e dom of Serbs both hi sto ri cally and 
the o re ti cally ser ves as a pa ra dig ma tic exam ple of cul tu ral and 
so cial re si sten ces en ge ne ra le.
Keywords:  neo li be ra lism, fre e dom, cul tu re, vir tu a lity, su bjec ti

vity, co lo ni a lism, hi story, iden tity, strug gle.
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1. УВОД

Еви	дент	но	је	да	је	де	сни	ца	у	успо	ну	ши	ром	Евро	пе.1	О	
то	ме	све	до	че	мно	го	број	ни	по	кре	ти,	пар	ти	је2	и	ор	га	ни	за	ци	је	
не	са	мо	уме	ре	не,	већ	и	крај	ње	де	сни	це,	ко	је	осва	ја	ју	све	ве-
ће	сим	па	ти	је	гра	ђа	на.	По	зна	то	је	да	екс	тре	ми	зму	сва	ке	вр	сте	
(укљу	чу	ју	ћи	 и	 екс	трем	ну	 де	сни	цу),	 по	го	ду	ју	 ста	ња	 оп	ште	
дру	штве	не	ано	ми	је	и	кри	зе,	јер	у	„те	шким	вре	ме	ни	ма”	екс-
тре	ми	сти	ну	де	„ла	ка	ре	ше	ња”.3	Про	блем	је	у	то	ме	што	углав-
ном	 „ла	ка	 ре	ше	ња”	 ин	вол	ви	ра	ју	 на	си	ље,	 чи	ме	 се	 по	сти	же	
ефи	ка	сност	али	се	пак,	са	дру	ге	стра	не,	на	ру	ша	ва	ју	еле	мен-
тар	на	људ	ска	пра	ва	и	си	стем	вред	но	сти	на	ко	ји	ма	по	чи	ва	да-
на	шњи	ци	ви	ли	зо	ва	ни	свет.	

Екс	трем	на	 де	сни	ца	 у	 са	вре	ме	ној	Хр	ват	ској	 је	 део	 тек	
ши	рег	 европ	ског	 кон	гло	ме	ра	та	 екс	тре	ми	ста,	 ко	ји	 сво	ју	 нај-
ви	о	лент	ни	ју	фор	му	ис	ка	зу	је	у	ви	ду	нео	у	ста	штва.	За	раз	ли	ку	
од	оста	лих	 европ	ских	де	сни	чар	ских	пар	ти	ја,	 гру	па,	 по	кре-
та	и	ор	га	ни	за	ци	ја	ко	је	сво	ју	ре	то	ри	ку	и	де	ло	ва	ње	ема	ни	ра	ју	
углав	ном	у	ви	ду	ква	зи-де	мо	кра	ти	је,	нео	у	ста	штво	у	са	вре	ме-
ној	 Хр	ват	ској	 пред	ста	вља	 ре	ви	та	ли	за	ци	ју	 нај	го	рег	 об	ли	ка	
при	ми	тив	ног	фа	ши	зма,	чи	ју	осно	ву	мо	же	мо	на	ћи	у	20.	го	ди-
на	ма	про	шлог	ве	ка.	Не	тру	де	ћи	се	да	сво	је	фа	ши	со	ид	но	де	ло-
ва	ње	при	кри	ју,	хр	ват	ске	нео	у	ста	ше	узи	ма	ју	за	пра	во	да	јав	но	
про	мо	ви	шу	иде	о	ло	ги	ју	ко	ја	је	од	го	вор	на	за	по	гром	огром	ног	
бро	ја	не	ви	них	љу	ди.	По	ку	ша	ји	гло	ри	фи	ка	ци	је	зло	чи	нач	ких	
во	ђа	упо	ре	до	са	ре	ви	зи	јом	исто	ри	је	су	при	сут	ни	и	у	дру	гим	
европ	ским	зе	мља	ма	са	на	ци-фа	ши	стич	ком	про	шло	шћу,	али	
тре	ба	на	гла	си	ти	да	су	та	кви	ин	ци	ден	ти	спо	ра	дич	ни	и	да	су	
за	ко	ном	ка	жњи	ви.4	Ку	ри	о	зи	тет	је	у	то	ме	што	у	Хр	ват	ској	нај-
ви	ши	др	жав	ни	ци	с	по	но	сом	ис	ти	чу	(по	себ	но	у	пред	из	бор	ним	

1	 Осврнућемо	се	на	СлободарскупартијуАустрије,АлтернативузаНемачку,
Јобик,ПЕГИДУ,Националнифронт	итд.	

2	 Више	о	успону	десничарских	партија	видети:	Душан	Гујаничић,	,,Национални	
фронт	Француске	–	растућа	снага	европске	деснице”,	Политичкаревија,	бр.	1,	
2015,	стр.	189-205.	

3	 Више	 о	 томе	 у:	 Ђорић	Марија,	Екстремна десница: међународни аспекти
десничарског екстремизма,	 Удружење	 Наука	 и	 друштво	 Србоје,	 Београд,	
2014.	

4	 Нпр.	 јавно	 истицање	 свастике	 (кукастог	 крста)	 као	 симбола	 нацизма	 је	 у	
Немачкој	и	Аустрији	забрањено	и	инкриминисано.	
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кам	па	ња	ма)	по	ро	дич	не	ве	зе	са	уста	ша	ма	из	пе	ри	о	да	Дру	гог	
свет	ског	ра	та5	и	по	ди	жу	спо	ме	ни	ке	не	ка	да	шњим	уста	ша	ма-
те	ро	ри	сти	ма.	Апо	ло	ги	јом	уста	штва	се	по	ни	жа	ва	ју	и	из	но	ва	
уби	ја	ју	све	оне	жр	тве	ко	је	су	па	ле	у	Ја	се	нов	цу,	Ста	рој	Гра	ди-
шки,	Ја	дов	ну,	Ја	стре	бар	ском	и	дру	гим	ло	го	ри	ма	смр	ти.	

Иде	о	ло	ги	ја	 нео	у	ста	штва	 у	 са	вре	ме	ној	 Хр	ват	ској	 кон-
сен	квен	ца	 је	 рат	них	 де	ша	ва	ња	 на	 про	сто	ри	ма	 бив	ше	 Ју	го-
сла	ви	је	 али	 и	 еко	ном	ске	 кри	зе,	 ко	ја	 је	 у	 овом	 де	лу	Евро	пе	
от	шкри	ну	ла	 вра	та	 бе	сти	јал	ном	 об	ли	ку	 фа	ши	зма.	 Нео	у	ста-
штво	се	те	ме	љи	на	фа	ши	стич	кој	ин	тер	пре	та	ци	ји	др	жа	ве	као	
то	та	ли	те	та,	 укљу	чу	ју	ћи	 мр	жњу	 пре	ма	 дру	гим	 на	ро	ди	ма	 и	
ра	са	ма	(ме	ђу	ко	ји	ма	се	ис	ти	чу	ср	бо	фо	би	ја	и	ан	ти	се	ми	ти	зам).	
Оно	што	 га	 пр	вен	стве	но	 раз	ли	ку	је	 од	 кла	сич	ног	 уста	штва	
из	пе	ри	о	да	Дру	гог	свет	ског	ра	та,	је	сте	то	што	још	увек	ни-
је	по	ста	ло	 зва	нич	на	др	жав	на	иде	о	ло	ги	ја,	 за	хва	љу	ју	ћи	де	лу	
хр	ват	ске	по	пу	ла	ци	је	ко	ја	на	ги	ње	уме	ре	ним	по	ли	тич	ким	оп-
ци	ја	ма.	Нео	у	ста	штво	као	ток	сич	на	и	де	струк	тив	на	иде	о	ло	ги-
ја	би	тре	ба	ло	да	бу	де	ста	вље	но	на	дру	штве	не	мар	ги	не,	ка	ко	
би	 се	омо	гу	ћио	раз	вој	де	мо	крат	ског	дру	штва	и	 ста	бил	ност	
у	ре	ги	о	ну.	До	бар	узор	би	пред	ста	вља	ла	Не	мач	ка	ко	ја	је	по-
при	лич	но	успе	шно	спро	ве	ла	де	на	ци	фи	ка	ци	ју	на	кон	Дру	гог	
свет	ског	ра	та,	што	ни	је	слу	чај	са	Хр	ват	ском,	а	што	мо	же	мо	
сма	тра	ти	кру	ци	јал	ним	про	бле	мом	у	бор	би	про	тив	„нео	у	ста-
шке	аве	ти”.

2. ОСНО ВЕ УСТА ШКЕ ИДЕ О ЛО ГИ ЈЕ

Уста	шка	иде	о	ло	ги	ја	је	об	лик	фа	ши	зма	ко	ји	је	сво	ју	кул-
ми	на	ци	ју	до	жи	вео	за	хва	љу	ју	ћи	Ан	те	Па	ве	ли	ћу	у	вре	ме	НДХ	
(Не	за	ви	сне	Др	жа	ве	Хр	ват	ске)6,	а	чи	ји	се	ко	ре	ни	мо	гу	на	ћи	у	
иде	ја	ма	Ан	те	Стар	че	ви	ћа.7	У	сво	јој	осно	ви	уста	штво	ин	вол-

5	 Зоран	Милановић,	бивши	премијер	Хрватске	је	с	поносом	истицао	да	му	је	
„дјед	био	усташа”,	док	је	некадашњи	министар	културе	Златко	Хасанбеговић,	
показивао	нескривене	симпатије	према	усташама,	сликајући	се	са	њиховим	
заставама.	 Хасанбеговић	 је	 био	 и	 члан	 ХОП-а	 и	 ХЧСП	 (Хрватска	 чиста	
странка	 права).	 Видети:	 http://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/tko-je-milanov-
icev-djed-ustasa-kojeg-je-tek-sada-otkrio/4612676/,	04.12.2016.

6	 НДХ	је	проглашена	10.	априла	1941.	године,	а	за	њеног	поглавника	је	одређен	
Анте	Павелић.	

7	 Видети	више	о	 томе	у:	Анте	Старчевић,	Дјела,	 књ.	3,	Одбор	клуба	странке	
права,	Загреб,	1895.
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ви	ра	тзв.	иде	ју	Ве	ли	ке	Хр	ват	ске,	ко	ја	се	оства	ри	ла	ге	но	ци-
дом	 над	Ср	би	ма,	 Је	вре	ји	ма,	 Ро	ми	ма	 и	 ан	ти	фа	ши	сти	ма.8	 За	
раз	ли	ку	од	ре	ци	мо,	не	мач	ког	на	ци	зма,	ко	ји	ни	је	мно	го	ма	рио	
за	ре	ли	ги	ју,	уста	штво	је	глав	ни	мо	ти	ва	ци	о	ни,	оправ	да	ва	ју	ћи	
и	хо	мо	ге	ни	зу	ју	ћи	фак	тор	за	сво	је	де	ло	ва	ње	на	ла	зи	ло	у	ви	о-
лент	ној	ин	тер	пре	та	ци	ји	ка	то	лич	ке	ре	ли	ги	је,	што	га	свр	ста	ва	
у	ред	кле	ри	кал	ног	фа	ши	зма.	Кле	ро	фа	ши	зам	се	ја	сно	ви	ди	у	
де	ли	ма	и	из	ја	ва	ма	за	гре	бач	ког	над	би	ску	па	и	ви	ка	ра	уста	шке	
вој	ске	Алој	зи	ја	Сте	пин	ца,	ко	ји	је	Па	ве	ли	ће	вој	фа	ши	стич	кој	
тво	ре	ви	ни	дао	ле	ги	ти	ми	тет	ка	да	 је	26.	 ју	на	1941.	го	ди	не	са	
це	ло	куп	ним	 епи	ско	па	том	оти	шао	 у	 по	се	ту	 по	глав	ни	ку,	 ка-
ко	би	му	по	ка	за	ли	ко	лек	тив	ну	на	кло	ност	и	по	др	шку.9	Мно	ги	
све	ште	ни	ци	 су	 се	 ком	про	ми	то	ва	ли	 уче	ству	ју	ћи	 у	 ре	до	ви-
ма	 уста	ша,	 по	пут	Ан	ту	на	Ак	ша	мо	ви	ћа,	 би	ску	па	 ђа	ко	ва	ћог	
и	 срем	ског.10	 Фра	Мај	сто	ро	вић	 је	дан	 од	 нај	о	зло	гла	ше	ни	јих	
уста	шких	крв	ни	ка	ко	ји	је	био	при	пад	ник	ка	то	лич	ког	кле	ра,	
убио	је	пре	ко	50.000	Ср	ба.11	Мом	чи	ло	Ди	клић	до	ла	зи	до	по-
да	та	ка	у	сво	јим	ис	тра	жи	ва	њи	ма	да	је	пре	ко	1.700	ри	мо	ка	то-
лич	ких	све	ште	ни	ка	лич	но	уче	ство	ва	ло	у	уста	шким	зло	чи	ни-
ма.12	Од	вер	ских	ор	га	ни	за	ци	ја	ко	је	су	де	ло	ва	ле	у	уста	шком	
ре	жи	му,	 мо	же	мо	 ис	так	ну	ти	 „Ве	ли	ко	 кри	жар	ско	 брат	ство”	
и	 „Ве	ли	ко	 кри	жар	ско	 се	стрин	ство”,	 ко	је	 су	 бро	ја	ле	 пре	ко	
50.000	 чла	но	ва.13	 Упра	во	 је	 и	 уче	шће	 зна	чај	ног	 бро	ја	 све-
штен	ства	ка	то	лич	ке	цр	кве	у	НДХ	до	при	не	ло	ле	ги	ти	ми	за	ци-
ји	уста	шких	зло	чи	на.	

По	ред	 иде	је	 Ве	ли	ке	 Хр	ват	ске	 и	 кле	ро	фа	ши	зма,	 уста-
штво	им	пли	ци	ра	и	ко	лек	тив	ни	нар	ци	зам14	о	то	ме	да	је	хр	ват-

8	 Више	о	 томе	у:	Василије	Крестић,	ГеноцидомдоВеликеХрватске,	Матица	
српска,	Нови	Сад;	Архив	Србије,	Београд;	1998.

9	 Више	о	томе	у:	Виктор	Новак,	MagnumCrimen	други	део,	Catena	Mundi,	Бео-
град,	2015.

10	 Иронија	је	што	је	Акшамовић	у	послератном	периоду	добио	орден	братства	
и	 јединства	првог	 реда,	што	 сведочи	о	 томе	да	 је	 „братство	и	 јединство”	 у	
Југославији	грађено	на	забораву	српских	жртава.	

11	 Извор:	Документарни	филм	„НДХ-	Мук”,	РТС	1,	21.09.2016.	
12	 Диклић,	Момчило,	“Светац”	–	можелиАлојзијеСтепинацбитисветац?,	

Институт	за	европске	студије,	Београд;	Удружење	Срба	из	Хрватске,	Београд;	
2016,	стр.	19.	

13	 Динко	Давидов,	Тотални геноцид:Независна државаХрватска 19411945,	
Завод	за	уџбенике,	Београд,	2013,	стр.	48.

14	 Колективни	 нарцизам	 се	 по	 Јовану	 Рашковићу,	 увек	 везује	 за	 месију	 и	
агресивност.	 Циљ	 је	 уношење	 сопствене	 нарцисоидности	 у	 једног	 човека,	
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ска	на	ци	ја	су	пер	и	ор	на	и	од	но	су	на	оне	дру	ге,	ме	ђу	ко	ји	ма	су	
по	себ	но	озло	гла	ше	ни	Ср	би,	Је	вре	ји	и	Ро	ми.	Ан	ти	се	ми	ти	зам	
је	био	по	сле	ди	ца	ко	пи	ра	ња	не	мач	ког	на	ци	зма,	док	се	мр	жња	
пре	ма	Ср	би	ма	мо	же	об	ја	сни	ти	мул	ти	ка	у	зал	ним	при	сту	пом.	
Нај	ве	ћи	 ани	мо	зи	тет	 ко	ји	 је	 ишао	 до	 бе	сти	јал	но	сти,	 хр	ват-
ске	уста	ше	су	по	ка	зи	ва	ле	над	Ср	би	ма	у	ви	ду	–	ср	бо	фо	би	је.	
О	овој	ира	ци	о	нал	ној	мр	жњи,	ко	ја	 је	пак	ре	зул	ти	ра	ла	ве	о	ма	
ра	ци	о	нал	ним	и	сми	шље	ним	си	сте	мом	за	уби	ја	ње,	Ва	си	ли	је	
Кре	стић	је	на	пи	сао	мо	но	гра	фи	ју	под	на	зи	вом	Геноцидомдо
ВеликеХрватске.У	сво	јој	на	уч	ној	сту	ди	ји	Кре	стић	је	ве	о	ма	
екс	пли	цит	но	ела	бо	ри	рао	при	ро	ду	мр	жње	хр	ват	ских	екс	тре-
ми	ста	пре	ма	Ср	би	ма.	Он	сма	тра	да	се	на	осно	ву	обра	сца	ко	ји	
се	 про	те	же	 кроз	 исто	ри	ју	мо	же	 ре	ћи	 ка	ко	 је	 „хр	ват	ска	 по-
ли	тич	ка	ми	сао	би	ла	и	да	је	до	да	нас	оста	ла	ду	бо	ко	про	же	та	
иде	јом	ге	но	ци	да”.15	 Још	је	Стје	пан	Ра	дић	по	чет	ком	20.	ве	ка	
го	во	рио	је	зи	ком	мр	жње	ко	ји	ће	ка	сни	је	ко	ри	сти	ти	Па	ве	лић	
и	Туђ	ман,	што	се	ви	ди	из	сле	де	ће	из	ја	ве	ко	јом	опи	су	је	Ср-
бе:	„Они	су	до	се	ље	ни	ци,	дру	ге	су	вје	ре,	до	ма	ће	му	на	ро	ду	с	
ве	ћи	не	раз	ло	га	–	не	по	ћуд	ни	–	па	за	то	и	тре	ба	кад	што	са	мо	
ма	ло	на	миг	ну	ти	и	ето	кла	ња!”.16 

Кре	стић	ис	ти	че	не	ко	ли	ко	раз	ло	га	ко	ји	су	до	ве	ли	до	ср-
бо	фо	би	је:

1.	Ка	да	су	под	при	ти	ском	Ту	ра	ка	у	16.	и	17.	ве	ку	Ср	би	
по	че	ли	да	на	се	ља	ва	ју	кра	је	ве	у	ко	ји	ма	су	жи	ве	ли	Хр	ва	ти,	по-
ста	ли	су	еко	ном	ски,	со	ци	јал	ни,	ет	нич	ки	и	вер	ски	про	блем.17 
Ср	би	су	би	ли	дво	стру	ко	уце	њи	ва	ни	јер	као	пра	во	слав	ци	ни-
су	би	ли	у	оба	ве	зи	да	пла	ћа	ју	по	рез	ка	то	лич	кој	цр	кви,	док	су	
са	дру	ге	стра	не	би	ли	у	опа	сно	сти	да	из	гу	бе	ста	тус	сло	бод	них	
се	ља	ка	и	по	ста	ну	за	ви	сни	кме	то	ви.	Из	тог	пе	ри	о	да	по	сто	ји	
пи	са	ни	траг	управ	ни	ка	има	ња	за	гре	бач	ке	би	ску	пи	је	Ам	бро	за	

тј.	 месије	 или	 вође.	 Може	 се	 уочити	 конгруентна	 веза	 између	 власти	 и	
нарцисоидности,	јер	је	најопакија	нарцисоидна	потреба	-	владање	над	другим	
људима.	О	колективном	нарцизму	видети	више	у:	Рашковић,	Јован,	Нарцизам,	
Универзитетска	ријеч,	Никшић,	1990,	стр.	94.

15	 Василије	Крестић,	ГеноцидомдоВеликеХрватске,	Матица	српска,	Нови	Сад;	
Архив	Србије,	Београд;	1998,	стр.	82-83.	

16	 „Дом”,	22.08.1908.	бр.	34,	стр.	2.	Цит.	према:	Василије	Крестић,	Геноцидом
доВеликеХрватске,	Матица	српска,	Нови	Сад;	Архив	Србије,	Београд;	1998,	
стр.	80-82.	

17	 Василије	Крестић,	ГеноцидомдоВеликеХрватске,	Матица	српска,	Нови	Сад;	
Архив	Србије,	Београд;	1998,	стр.	13.
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Ку	зми	ћа,	ко	ји	13.	но	вем	бра	1700.	го	ди	не	у	из	ве	шта	ју	на	гла	ша-
ва	ка	ко	би	Ср	бе	„би	ло	бо	ље	по	кла	ти	не	го	на	ста	ни	ти”.18	Ја	сно	
је	да	су	Хр	ва	ти	пре	ма	до	се	ље	ним	Ср	би	ма	на	по	чет	ку	осе	ћа-
ли	кла	сну	и	вер	ску	не	тр	пе	љи	вост,	ко	ја	ће	вре	ме	ном	до	би	ти	и	
ет	нич	ке	ди	мен	зи	је.	Та	ко	ђе	не	тре	ба	за	бо	ра	ви	ти	ни	прин	цип	
divideetimpere	ко	ји	су	аустро	у	гар	ски	за	во	је	ва	чи	ко	ри	сти	ли	
из	ме	ђу	Хр	ва	та	 и	Ср	ба,	 ка	ко	 би	 их	 др	жа	ли	 под	 кон	тро	лом.	
Ира	ци	о	нал	ност	хр	ват	ског	ани	мо	зи	те	та	пре	ма	Ср	би	ма	је	до-
бро	уочи	ла	и	Мис	Ир	би	ко	ја	је	би	ла	све	док	ма	сов	них	хап	ше-
ња	Ср	ба	у	Хр	ват	ској	то	ком	устан	ка	„Не	ве	сињ	ска	пу	шка”	у	
19.	ве	ку:	„Је	ди	ни	мо	тив	то	ме	го	ње	њу	на	ла	зи	се	у	не	чо	веч	ној	
мр	жњи	Хр	ва	та	спро	ћу	Ср	ба.	Као	год	што	ка	то	ли	ци	у	Бо	сни	
иду	на	ру	ку	Тур	ци	ма	про	тив	Ср	ба,	та	ко	Хр	ва	ти	у	Сла	во	ни	ји	
иду	на	ру	ку	Ма	ђа	ри	ма	опет	про	ти	ву	Ср	ба”.19

2.	 Основ	 уста	шког	 ани	мо	зи	те	та	 пре	ма	 Ср	би	ма	 Кре-
стић	про	на	ла	зи	и	у	др	жав	ном	и	исто	риј	ском	пра	ву	Хр	ват	ске,	
пре	ма	ко	ме	ста	тус	„по	ли	тич	ког	на	ро	да”20	у	Хр	ват	ској	мо	гу	
има	ти	са	мо	Хр	ва	ти.21	Из	ар	ха	ич	ног	схва	та	ња	пра	ва	је	на	ста-
ла	иде	о	ло	ги	ја	екс	трем	ног	на	ци	о	на	ли	зма	ко	ји	је	нај	ви	ше	био	
устре	мљен	про	тив	Ср	ба.	Ова	кав	за	ста	ре	ли	кон	цепт	пра	ва	во-
ди	по	ре	кло	из	фе	у	дал	ног	дру	штва	и	пред	ста	вља	су	прот	ност	
свим	фор	ма	ма	 са	вре	ме	не	 де	мо	кра	ти	је,	 за	сно	ва	не	 на	 плу	ра-
ли	зму	и	мул	ти	кул	ту	ра	ли	зму.	Пред	сед	ни	ца	Ко	лин	да	Гра	бар	
Ки	та	ро	вић	је	на	ста	вљач	ова	квог	пре	ва	зи	ђе	ног	кон	цеп	та	пра-
ва,	што	се	ви	де	ло	у	ње	ном	пр	вом	обра	ћа	њу	јав	но	сти,	ка	да	је	
ис	та	кла	да	су	за	њу	сви	Ср	би	у	Хр	ват	ској	–	Хр	ва	ти”.22

3.	 Сле	де	ће	 на	уч	но	 об	ја	шње	ње	 ове	 искон	ске	 мр	жње	
Кре	стић	про	на	ла	зи	у	фру	стра	ци	ја	ма	на	ших	су	се	да,	због	то	га	

18	 Војин	Дабић,	Банскакрајина16881751,	Просвјета,	Загреб,	1984,	стр.	27.	Цит.	
према:	 Василије	 Крестић,	 Геноцидом до Велике Хрватске,	 Матица	 српска,	
Нови	Сад;	Архив	Србије,	Београд;	1998,	стр.	13.	

19	 Владимир	Красић,	УстанакуБосниод1875.до1878.године:грађазановију
српскуисторијуратазаослобођење,	Нови	Сад,	1884,	стр.	96-97.	Цит	према:	
Василије	Крестић,	ГеноцидомдоВеликеХрватске,	Матица	српска,	Нови	Сад;	
Архив	Србије,	Београд;	1998,	стр.	58.

20	 Срби	су	могли	постати	део	„политичког	народа”	али	им	се	одрицало	право	на	
национални	идентитет	и	посебност,	чиме	су	се	отворила	врата	кроатизацији	
српског	 становништва.	 Срби	 су	 били	 препознавани	 само	 по	 верској	
припадности	и	то	као	Хрвати	грчко-источне	вере.	

21	 Василије	Крестић,	ГеноцидомдоВеликеХрватске,	Матица	српска,	Нови	Сад;	
Архив	Србије,	Београд;	1998,	стр.	29.

22	 http://www.kurir.rs/planeta/kolinda-grabar-kitarovic-za-mene-su-svi-srbi-u-hrvats-
koj-hrvati-clanak-1659409,	12.12.2016.
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што	је	Ср	би	ја	1878.	го	ди	не	на	Бер	лин	ском	кон	гре	су	до	би	ла	
две	др	жа	ве	(Ср	би	ју	и	Цр	ну	Го	ру),	док	су	Хр	ва	ти	и	да	ље	би	ли	
под	Аустро	у	гар	ском:	„То	што	су	Ср	би	има	ли	две	др	жа	ве,	а	
Хр	ва	ти	ни	јед	ну,	учи	ни	ло	их	 је	не	са	мо	ис	ком	плек	си	ра	ним,	
већ	и	за	вид	ним	али	и	агре	сив	ним.	Пре	ве	ли	ком	агре	си	јом	же-
ле	ли	су,	на	ра	чун	Ср	ба,	да	на	док	на	де	оно	што	ни	су	има	ли”.23

Ван	ових	Кре	сти	ће	вих	ела	бо	ра	ци	ја	о	ср	бо	фо	би	ји,	мо-
же	мо	до	да	ти	још	је	дан	основ	ани	мо	зи	те	та	ко	је	су	екс	трем	ни	
хр	ват	ски	на	ци	о	на	ли	сти	(а	ка	сни	је	и	уста	ше)	по	ка	зи	ва	ли	пре-
ма	Ср	би	ма,	а	то	је	чи	ње	ни	ца	да	је	реч	о	су	штин	ски	вер	ском	
про	бле	му.	На	и	ме,	на	 срп	ско-хр	ват	ским	 гра	ни	ца	ма	 се	че	сто	
ус	по	ста	вља	ла	и	она	има	ги	нар	на	гра	ни	ца	из	ме	ђу	Ис	то	ка	и	За-
па	да,	тј.	из	ме	ђу	пра	во	сла	вља	и	ка	то	ли	чан	ства.	Још	је	Алој	зи-
је	Сте	пи	нац	у	до	пи	су	па	пи	ко	ји	је	по	слао	1943.	го	ди	не	стра-
хо	вао	од	на	ле	та	пра	во	сла	вља:	„На	пре	до	ва	ње	ис	точ	не	ши	зме	
у	 ка	то	лич	ке	 ре	до	ве	при	је	ти	 да	нас	 с	 пу	ном	озбиљ	но	шћу	да	
по	стиг	не	 сво	је	мрач	не	ци	ље	ве.	По	бје	да	 ве	ли	ко	срп	ске	иде	је	
зна	чи	ла	би	уни	ште	ње	ка	то	ли	ци	зма	на	сје	ве	ро	за	пад	ном	Бал-
ка	ну,	у	Др	жа	ви	Хр	ват	ској(…)	У	при	род	ном	ре	ду	ства	ри,	ако	
Бог	не	би	учи	нио	ве	ли	ко	чу	до,	на	пре	дак	ка	то	ли	ци	зма	уско	
је	ве	зан	са	на	прет	ком	хр	ват	ске	др	жа	ве,	ње	гов	спас	је	у	исти	
мах	и	њен	спас”.24	У	истом	до	пи	су	па	пи,	Сте	пи	нац	по	ка	зу	је	
и	стреп	њу	да	би	остан	ком	пра	во	сла	вља	у	Хр	ват	ској	не	са	мо	
ка	то	ли	ци,	већ	и	„240	000	обра	ће	них	са	срп	ско	пра	во	слав	не	
вје	ре”25	 би	ли	 уни	ште	ни.	Ти	ме	 је	 за	гре	бач	ки	над	би	скуп	из-
нео	и	број	оних	пра	во	слав	ни	Ср	ба	ко	ји	су	при	сил	но	мо	ра	ли	
да	пре	ђу	у	ка	то	ли	чан	ство.26	Кон	вер	тит	ство	из	пра	во	сла	вља	у	
ка	то	ли	чан	ство	у	пе	ри	о	ду	пре	и	то	ком	Дру	гог	свет	ског	ра	та	
је	има	ло	ве	ли	ког	ути	ца	ја	на	ја	ча	ње	ср	бо	фо	би	је.	Кри	за	иден-
ти	те	та27	 ко	ју	 су	 осе	ћа	ли	 по	ка	то	ли	че	ни	Ср	би	 је	 не	сум	њи	во	

23	 Василије	Крестић,	ГеноцидомдоВеликеХрватске,	Матица	српска,	Нови	Сад;	
Архив	Србије,	Београд;	1998,	стр.	94.	

24	 „Надбискуп	 Алојзије	 Степинац	 тражи	 од	 папе	 највећу	 могућу	 помоћ	 за	
разбојничку	Павелићеву	државу”,	Политика,	24.12.1945.	Цит.	према:	Виктор	
Новак,	MagnumCrimen	други	део,	Catena	Mundi,	Београд,	2015,	стр.328-329.

25	 Исто.
26	 Овде	је	битно	нагласити	да	за	време	Другог	светског	рата	није	било	дозвољено	

свим	 Србима	 да	 пређу	 у	 католичанство,	 већ	 само	 сељаштву	 и	 нижим	
друштвеним	слојевима.	

27	 Више	о	идентитету	и	кризи	националног	идентитета	у	контексту	геополитике	
видети	у:	Милош	Кнежевић,	Призма геополитике: геополитичкадимензија
националногидентитета,	Институт	за	политичке	студије,	Београд,	2013.	
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од	и	гра	ла	 зна	чај	ну	уло	гу	у	њи	хо	вом	уста	шком	опре	де	ље	њу,	
ко	јим	су	же	ле	ли	да	спе	ру	и	по	след	ње	зр	но	се	ћа	ња	на	срп	ско	
ет	нич	ко	по	ре	кло.28

Бру	тал	ност	уста	шких	зло	чи	на	у	НДХ	је	шо	ки	ра	ла	чак	
и	Нем	це	и	Ита	ли	ја	не.	По	зна	то	је	да	се	ита	ли	јан	ски	но	ви	нар	
Кур	цио	Ма	ла	пар	те	згро	зио	ка	да	му	је	Ан	те	Па	ве	лић	1941.	го-
ди	не	по	кло	нио	кор	пу	у	ко	јој	се	на	ла	зи	ло	20	ки	ло	гра	ма	људ-
ских	очи	ју,	ко	је	су	уста	ше	ски	ну	ле	као	тро	феј	са	по	кла	них	
му	че	ни	ка.29	Зло	чи	ни	у	ло	го	ри	ма	су	би	ли	мно	го	број	ни	и	на-
ла	зе	се	на	ни	воу	вар	ва	ри	зма:	од	раз	ли	чи	тих	фор	ми	тор	ту	ре,	
пре	ко	из	глад	њи	ва	ња,	си	ло	ва	ња,	ба	ти	на	ња,	од	се	ца	ња	де	ло	ва	
те	ла,	дра	ња	ко	же,	уби	ја	ња	де	це	пред	ро	ди	те	љи	ма	и	обрат	но	
итд.	Уста	шки	си	стем	те	ро	ра	је	са	др	жао	и	еле	мен	те	ка	ни	ба	ли-
зма	о	че	му	по	сто	је	за	бе	ле	же	не	из	ја	ве	пре	жи	ве	лих	ло	го	ра	ша.	
По	све	до	че	њу	Да	ни	це	Пра	шта	ло	ко	ја	је	као	де	те	би	ла	од	ве	де-
на	у	Ја	се	но	вац	са	сво	јом	мај	ком,	нај	го	ре	је	би	ло	ижи	вља	ва	ње	
над	 тек	 ро	ђе	ним	бе	ба	ма,	 ко	је	 би	 уста	ше	на	мер	но	 оста	вља-
ле	на	ге	на	вре	лом	лет	њем	сун	цу	то	ком	це	лог	да	на,	да	би	им	
уве	че	 гу	ли	ли	 ко	жу	 и	 је	ли.30	До	бри	ла	 Ба	та	јић	Ку	кољ	 је	 као	
де	вој	чи	ца	гле	да	ла	ка	ко	су	у	Ја	се	нов	цу	уста	ше	на	би	ја	ле	бе	бе	
на	са	бље,	а	по	том	де	чи	ја	те	ла	ба	ца	ли	глад	ним	пси	ма.31	Ја	се-

28	 О	кризи	српског	идентитета	који	је	по	природи	ствари	мултиконфесионалан	
(припадају	му	Срби	православне,	 католичке	и	муслиманске	вероисповести)	
је	 писао	Момчило	Суботић,	 тврдећи	 како	 је	 у	 периоду	 југословенства	 овај	
трослојни	 идентитет	 девастиран	 на	штету	 Срба.	 Више	 о	 томе	 у:	Момчило	
Суботић,	 „Српски	 идентитет	 између	 језичкоетничког	 и	 верског	 начела”,	
Националниидентитетирелигија,	ур.	Живојин	Ђурић,	Зоран	Милошевић,	
Инситут	за	политичке	студије,	Београд,	2013.	стр.	185-205.

29	 Извор:	 http://www.politika.rs/sr/clanak/131384/%D0%9F%D1%80%D0%BE
%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%A2%D0%BE%D1
%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86-%D0%BD%D0%B0-
%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%83,	
05.01.2017.	или	Curzio	Malaparte,	Kapput,	Pickle	Partners	Publishing,	San	Fran-
cisco,	2015.

30	 http://www.muzejgenocida.rs/85-novosti/239-%D0%B4%D0%BE%D0%
BA%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B
0%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC-
% D 0 % B F % D 0 % B 0 % D 0 % B A % D 0 % B 0 % D 0 % B E -
%D0%BD%D0%B4%D1%85.html,	22.08.2016.

31	 http://www.muzejgenocida.rs/85-novosti/239-%D0%B4%D0%BE%D0%
BA%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B
0%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC-
% D 0 % B F % D 0 % B 0 % D 0 % B A % D 0 % B 0 % D 0 % B E -
%D0%BD%D0%B4%D1%85.html,	22.08.2016.
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но	вац	и	дру	ги	ло	го	ри	у	НДХ	су	се	раз	ли	ко	ва	ли	од	оста	лих	
кон	цен	тра	ци	о	них	ло	го	ра	ко	је	су	др	жа	ли	на	ци	сти	и	фа	ши	сти	
ши	ром	све	та	то	ком	Дру	гог	свет	ског	ра	та.	Док	су	на	при	мер,	
не	мач	ки	ло	го	ри	би	ли	„ин	ду	стри	ја	за	уби	ја	ње”	(ко	ри	сте	ћи	ко-
мо	ре	за	ег	зе	ку	ци	ју,	гас	ци	клон	Б,	кре	ма	ци	ју	и	сл.),	у	Ја	се	нов-
цу	су	жр	тве	има	ле	не	по	сре	дан	кон	такт	са	сво	јим	џе	ла	ти	ма,	
што	све	до	чи	о	енорм	ној	мр	жњи.32

Иде	о	ло	ги	ја	уста	штва	је	оправ	да	ва	ла	све	те	зло	чи	не,	па	
чак	и	уби	ства	пот	пу	но	не	ду	жних	–	а	то	су	де	ца.	НДХ	ће	би-
ти	 за	пам	ће	на	 не	 са	мо	 као	 „све	оп	шта	 кла	ни	ца”	 јер	 је	 од	го-
вор	на	за	уби	ја	ње	не	ко	ли	ко	сто	ти	на	хи	ља	да	љу	ди,33	већ	је	то	
би	ла	је	ди	на	зе	мља	у	ко	јој	су	се	то	ком	Дру	гог	свет	ског	ра	та	
осни	ва	ли	 ло	го	ри	 за	 де	цу,	 по	пут	 ло	го	ра	 у	 Ја	стре	бар	ском.	У	
овај	ло	гор	су	1942.	до	ве	де	на	де	ца	са	Ко	за	ре,	над	ко	јом	су	се	
спро	во	ди	ле	но	ве	ја	ни	чар	ске	ме	то	де	у	ви	ду	уста	шке	иде	о	ло-
ги	за	ци	је.34	Де	ча	ци	и	де	вој	чи	це	срп	ског	по	ре	кла	су	под	над-
зо	ром	ча	сних	се	ста	ра	мо	ра	ли	да	пе	ва	ју	уста	шке	пе	сме,	но	се	
уста	шке	 уни	фор	ме	 и	 вас	пи	та	ва	ју	 се	 у	 фа	ши	стич	ком	 ду	ху.	
На	сто	ти	не	де	це	је	умр	ло35,	а	не	ка	су	услед	не	по	слу	шно	сти	
и	уби	је	на.	На	че	лу	ло	го	ра	у	Ја	стре	бар	ком	се	на	ла	зи	ла	озло-
гла	ше	на	се	стра	Ана	Бар	та	Пул	хе	ри	ја,36	сва	сти	ка	до	глав	ни	ка	
Ми	ле	та	Бу	да	ка,	ко	ји	је	ре	ша	вао	„срп	ско	пи	та	ње”	та	ко	што	је	

32	 То	 се	 може	 видети	 и	 по	 својеврсном	 патенту,	 тзв.	 србосеку,	 ножу	 који	 је	
направљен	у	Немачкој	у	фабрици	„Золинген”	(Solingen)	и	специјализован	за	
убијање	Срба.	Србосек	је	имао	кожну	рукавицу	којом	би	се	причвршћивао	
за	зглоб,	како	би	усташама	било	лакше	да	кољу.	

33	 Види: Neubacher,	Hermann,	SonderauftragSüdost19401945Berichteinesflieg
endenDiplomaten,	Musterschmit-Verlag,	Göttingen,	1957,	стр.	31.	или	Дедијер,	
Владимир,	ВатиканиЈасеновац:документи,	Издавачка	радна	организација	
Рад,	Београд,	1987,	стр.	644.	

34	 Видети	више	о	томе	у:	Драгоје	Лукић,	Козарскодетињство,	Народна	књига,	
Београд,	1973.

35	 О	томе	постоје	уредни	записи	гробара,	Фрање	Иловара	који	је	добијао	новац	
за	укопавање	деце.	Видети:	Драгоје	Лукић,	Козарскодетињство,	Издавачко-
штампарско	предузеће	ПТТ,	Београд,	1976,	стр.	150.

36	 На	 основу	 одлуке	 Земаљске	 комисије	 Хрватске	 за	 утврђивање	 злочина	
окупатора	и	њихових	помагача	број	 421/3,	 часна	 сестра	Барта	Пулхерија	 је	
проглашена	ратним	злочинцем.	Интересантно	је	да	је	овај	документ	нестао	из	
Архива	Хрватске.	Видети	више	о	томе	у:	Милан	Булајић,	2,	Усташкизлочини
геноцидаисуђењеАндријиАртуковићу,	Рад,	Београд,	1988,	стр.	261-271.	или	
Раде	Милосављевић,	Дечји усташки концентрациони логор Јастребарско,	
ГАМБИТ,	 Јагодина;	 Доња	 Градина	 :	 Јавна	 установа	 спомен	 подручја	 Доња	
Градина	;	Београд,	Музеј	жртава	геноцида,	2009,	стр.	89.
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јед	ну	тре	ћи	ну	Ср	ба	тре	ба	ло	по	ка	то	ли	чи	ти,	дру	гу	ра	се	ли	ти,	
а	тре	ћи	ну	уби	ти.37

За	вр	шет	ком	Дру	гог	 свет	ског	 ра	та,	 уста	шка	иде	о	ло	ги-
ја	је	су	зби	је	на	али	ни	је	уни	ште	на.	Од	си	сте	ма	те	ро	ра,	она	је	
пре	шла	у	фор	му	те	ро	ри	зма	ко	ји	су	из	во	ди	ле	уста	шке	ор	га	ни-
за	ци	је	из	ими	гра	ци	је.38	Нај	ве	ћи	про	блем	је	био	у	то	ме	што	се	
за	рад	очу	ва	ња	„брат	ства	и	је	дин	ства”	ни	је	по	те	за	ло	пи	та	ње	
де	на	ци	фи	ка	ци	је	на	оним	про	сто	ри	ма	ко	ји	су	би	ли	„за	ра	же-
ни”	иде	о	ло	ги	јом	уста	штва.	

3. БУЂЕЊЕ “НЕОУСТАШКЕ АВЕТИ”

Неоусташтво	у	савременој	Хрватској	почива	на	два	сту-
ба.	Први	је	фашистичка	идеологија	коју	су	заступале	усташе	
током	НДХ,	док	је	други	стуб	утемељен	на	екстремном	на-
ционализму,	пониклом	на	ратним	дешавањима	током	распа-
да	СФРЈ.	

О	неоусташтву	можемо	 говорити,	пре	 свега,	почевши	
од	90-их	година	20.	века,	што	се	поклапа	са	дезинтеграцијом	
Југославије,	завршетком	Хладног	рата	и	крахом	комунизма.	
Неспремне	 на	 вишепартијски	 систем	 и	 нова	 транзициона	
правила	демократије,	нове	политичке	елите	су	само	проме-
ниле	 политичке	 одоре	 и	 из	 комунистичких	 прешле	 у	 екс-
тремно	националистичке.39	Овде	 треба	нагласити	да	појава	
екстремног	национализма	није	била	differentiaspecifica	само	
хрватског	друштва,	већ	је	то	феномен	који	је	постао	прису-
тан	у	свим	бившим	 југословенским	републикама.	Проблем	
са	савременом	Хрватском	је	у	томе	што	ни	20	година	након	
завршетка	грађанског	рата,	није	успела	да	се	избори	са	екс-
тремним	национализмом	који	се	амалгамирао	са	идејом	ус-
таштва.	Ово	 је	и	став	иностраних	медија	и	стручњака	који	
прате	област	екстремне	деснице	у	свету.	

Канадски	 новинар	 и	 продуцент	 Кристофер	 Бобин	
(ChristopherBobyn)	је	направио	документарни	филм	под	на-

37	 Ова	идеја	је	изречена	на	збору	у	Госпићу	22.	јуна	1941.	године,	и	од	тада	је	
фундамент	 усташтва.	 Још	 једна	његова	 крилатица	и	 даље	 веома	популарна	
сада	већ	код	неоусташа	је:	„Или	се	поклони	или	се	уклони!”,	према:	Виктор	
Новак,	MagnumCrimen	други	део,	Catena	Mundi,	Београд,	2015.

38	 На	 пример,	 напад	 на	 биоскоп	 „20.октобар”	 1968.	 у	 Београду	 од	 стране	
Миљенка	Хркача,	операција	„Радуша”	1972.	године,	итд.	

39	 Према:	Драган	Симеуновић,Нацијаиглобализација,	Зограф,	Ниш,	2009.	
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зивом	„Rechts,	zwo,	drei	-	driftet	Europa	ab?”40	који	се	бави	рас-
том	екстремне	деснице	у	Европи,	у	којем	је	посебну	пажњу	
посветио	неоусташтву.41	Бобин	поставља	 једно	логично	пи-
тање:	зашто	се	„Олуја”	слави	са	балонима,	децом	и	то	у	једној	
оваквој	 земљи	која	добро	зна	шта	 је	рат.42	Иначе,	Хрватска	
је	 сем	 „Олује”,	 под	 покровитељством	Сабора,	 обележила	 и	
комеморацију	„невиним	жртвама”	у	Блајбургу43,	на	којој	се	
окупило	око	15.000	људи	2016.	године.44	Оцену	да	је	„Хрват-
ска	скренула	удесно”	истиче	и	немачки	лист	„Тагесцајтунг”,45 
док	други	немачки	лист	„Франкфуртер	рундшау”	указује	да	
„откад	је	ХДЗ	на	власти,	јача	екстремна	десница”.46

Улице	 које	 у	Хрватској	 носе	 имена	 најокорелијих	 ус-
ташких	злочинаца	као	што	је	Миле	Будак,	или	пак	назив	„10.	
април”47,	неоспорно	указују	на	суноврат	вредносног	система	
у	 Хрватској.	 Против	 овакве	 апологије	 неоусташтва	 реаго-
вала	 је	 јеврејска	невладина	организација	„Маргелов	инсти-
тут”,	која	сматра	да	усташе	треба	коначно	сместити	на	„ис-
торијски	отпад,	где	им	је	и	место”.48	Маргелов	институт	је	у	
више	наврата	тражио	од	надлежних	државних	органа	Хрват-
ске	да	покрену	поступак	против	свештеника	Надбискупског	
архива	у	Загребу	Стјепана	Разума,	због	негирања	геноцида	
у	 Јасеновцу.	Наиме,	 како	 „Јутарњи	 лист”	 преноси,	 свеште-
ник	Разум	је	изјавио	да	„Јасеновац	није	био	поље	суставног	
уништења,	него	радни	логор,	да	усташе	нису	били	кољачи	
и	злочинци,	а	да	је	„За	дом	спремни!“	један	од	љепших	поз-
драва	хрватског	народа”.49	Сличан	покушај	ревизије	историје	

40 „Десно,	два,	три	–	креће	ли	се	Европа	у	десно?”
41	 Поред	хрватске	екстремне	деснице	Кристофер	је	испитивао	раст	десничарског	

екстремизма	и	у	Пољској,	Немачкој	и	Француској.	
42	 http://www.tportal.hr/vijesti/svijet/423683/Bio-sam-u-Donjecku-i-na-Tahriru-no-

u-Cavoglavama-sam-bio-najnervozniji.html,	28.01.2017.	
43	 Код	 Блајбурга	 су	 1945.	 претежно	 страдали	 фашисти,	 усташе	 и	 квинслинзи	

који	су	покушали	да	побегну	од	савезничке	војске.	
44	 http://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/specijalni-izvjestaj-iz-bleiburga-svima-s-

ustaskim-obiljezjima-ulaz-bio-zabranjen/4041033/,	10.03.2017.
45	 http://www.dw.com/sr/hrvatska-je-skliznula-udesno/a-19077368,	29.01.2017.
46	 http://www.kurir.rs/region/hrvatska/nemacki-mediji-otkad-je-hdz-na-vlasti-u-

hrvatskoj-jaca-ekstremna-desnica-clanak-2227793,	28.01.2017.	
47	 10.	априла	1941.	године	је	проглашена	НДХ.	
48	 http://www.intermagazin.rs/hrvatska-konacno-menja-ustaske-nazive-ulica-u-

mnogim-gradovima-sirom-zemlje/,	10.01.2017.
49	 http://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/zidovska-organizacija-dorh-u-i-mup-u-
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се	може	видети	у	филму	Јакова	Седлара	под	називом	„Јасе-
новац	–	истина”,	којим	се	умањују	и	поричу	злочини	у	овом	
логору	смрти.50	Док	год	буде	било	негирања	злочина	НДХ	и	
усташа,	биће	и	покушаја	срамног	прекрајања	историје.	

Можда	 се	 „неоусташко	 оргијање”51	 (како	 раст	 хрват-
ског	неофашизма	назива	Стјепан	Месић),52	најјасније	видело	
у	предизборној	кампањи	Зорана	Милановића	који	је	с	поно-
сом	тврдио	да	му	је	„дјед	био	усташа”,	желећи	очигледно	да	
привуче	део	екстремне	деснице	у	Хрватској,	што	му	и	није	
много	помогло,	о	чему	сведочи	његов	фијаско	на	изборима.	
То	би	било	исто	као	када	би	се	данашњи	немачки	политича-
ри	поносили	тиме	што	су	имали	неког	нацисту	у	породици	
у	време	Другог	светског	рата.	Очигледно	је	да	је	вредносни	
систем	у	савременој	Хрватској	у	великој	мери	девастиран,	те	
се	више	не	зна	јасна	граница	између	добра	и	зла.	Познато	је	да	
се	неоусташка	реторика	у	Хрватској	интензивира	сваки	пут	
пред	изборе,	јер	је	мржња	према	Србима	један	од	главних	ар-
гумената	са	којим	наступају	поједини	хрватски	политичари.	
Та	ирационалност	у	мржњи	је	толика	да	се,	као	у	случају	би-
вшег	премијера	Милановића,	користи	недолични	политички	
вокабулар	у	којем	се	о	Србима	говори	као	о	„шаци	јада”.53

Подизање	 споменика	 терористи	 Миру	 Барешићу54	 у	
Драгама	представља	шамар	савременој	демократији	и	још	је-

zaustavite-svecenika-razuma-on-negira-ustaske-zlocine-u-jasenovcu/1553169/,	
28.09.2013.

50	 Антифашистичка	 лига	Хрватске	 је	 поводом	 приказивања	 овог	филма	 2016.	
године	поднела	кривичну	пријаву	против	Седлара,	и	то	због	подстицања	на	
националну	мржњу	и	нетрпељивост,	пре	свега	према	Србима.	Куриозитет	је	
да	се	овај	филм	приказивао	хрватској	деци	у	школама.	Извор:	http://hr.n1info.
com/a137292/Vijesti/Jakov-Sedlar-kazneno-prijavljen-zbog-filma-o-Jasenovcu.
html,	08.03.2017.

51	 http://direktno.hr/en/2014/domovina/54315,	28.01.2017.
52	 Упркос	 Месићевој	 свести	 да	 је	 у	 савременој	 Хрватској	 све	 популарнија	

усташка	 идеологија,	 постоје	 снимци	 из	 прошлости	 на	 којима	 он	 пред	
аустралијском	емиграцијом	тврди	како	је	Хрватска	два	пута	победила	у	јеку	
Другог	светског	рата:	10.	априла	1941.	године	(када	је	основана	НДХ)	и	непо-
средно	после	рата,	када	је	правила	„уступке”	са	силама	победницама.	Извор:	
http://www.index.hr/vijesti/clanak/video-osvanula-snimka-na-kojoj-mesic-govori-
strasne-stvari-o-jasenovcu/945978.aspx,	01.03.2017.

53	 http://rs.n1info.com/a187952/Svet/Region/Zoran-Milanovic-Srbija-saka-jada.
html,	18.12.2016.

54	 Видети	 више	 о	 томе	 у:	 http://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/foto-otkriven-
spomenik-miri-baresicu-dosli-gotovina-medved-hasanbegovic-coric.../4574636/,	
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дан	доказ	јачања	екстремне	деснице	у	Хрватској.	Миро	Баре-
шић	је	био	усташа	и	припадник	терористичке	оргaнизације	
„Хрватски	 народни	 отпор”,	 и	 то	 је	 суштински	 проблем	 са	
овим	спомеником.	Након	убиства	југословенског	амбасадора	
Владимира	Роловића	у	Стокхолму	1971.	године,	Барешић	је	
правоснажном	пресудом	шведског	суда	осуђен	на	18	година	
робије.	 Куриозитет	 у	 оваквом	 „повамирењу”	 усташтва	 је	
ћутање	 Европске	 уније	 чија	 је	 чланица	 (Шведска)	 некада	
осудила	 Барешића	 за	 дело	 тероризма	 (!?).	 Замислимо	 како	
би	 то	 изгледало	 када	 би	 у	 Немачкој	 подигли	 споменик	
терористима	 групе	 „Бадер-Мајнхоф”	 или	 пак	 у	 Италији	
„Црвеним	 бригадама”?	 Ћутање	 по	 правилу	 представља	
знак	одобравања.	Сетимо	се	како	је	Европа	била	дефанзивна	
пред	 нацизмом	 Адолфа	 Хитлера	 и	 колико	 ју	 је	 коштала	
политика	попустљивости.	Нацизам	и	фашизам	су	зло	које	је	
одговорно	 за	монструозна	 страдања	невиних	током	Другог	
светског	рата,	те	Европа	поучена	пређашњим	искуством	не	
би	требало	да	буде	„глува,	нема	и	слепа”	пред	регенерацијом	
усташтва	које	представља	најпримитивнији	облик	фашизма.	
На	откривању	споменика	терористи	Барешићу	су	се	вијориле	
усташке	 заставе	 и	 певале	 фашистичке	 песме	 у	 којима	 је	
главну	 улогу	 имао	 Марко	 Перковић	 Томпсон55	 познат	 по	
усташким	текстовима,	а	који	је	иначе	омиљени	певач	хрватске	
председнице	Грабар	Китаровић.56	 Једна	од	најпопуларнијих	
Томпсонових	песама	„Јасеновац	и	Градишка	Стара”	описује	
аксиолошки	систем	неоусташа:

„Јасеновац	и	Градишка	Стара,	то	је	кућа	Максових	ме-
сара.

Кроз	Имотски	камиони	журе,	возе	црнце	Францетића	
Јуре.

У	 Чапљини	 клаоница	 била,	 пуно	 Срба	 Неретва	
носила”.57

01.01.2017.
55	 Марко	Перковић	 Томпсон	 је	 учествовао	 у	 „Олуји”.	 Интересантно	 је	 да	 му	

је	 Холандија	 2003.	 године	 забранила	 концерт	 због	 фашистичког	 садржаја	
његових	 песама.	 Извор:	 http://www.blic.rs/vesti/politika/drzavni-ustasa-ko-
je-marko-perkovic-tompson-najveca-hrvatska-zvezda-koja-peva-o/9cefd3d,	
10.03.2017.

56	 http://rs.n1info.com/a167767/Svet/Region/Kolinda-Grabar-Kitarovic-voli-
Tompsona.html,	12.09.2016.

57	 http://www.intermagazin.rs/vrhunac-ustaskog-fasizma-ovo-je-tekst-pesme-jaseno-
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Хрватска	држава	је	дала	легалитет	подизању	спомени-
ка	Барешићу,	јер	је	на	овом	скупу	учествовао	и	контроверз-
ни	министар	културе	Златко	Хасанбеговић	и	Томо	Медвед,	
који	се	налазио	на	челу	министарства	бранитеља.	Споменик	
је	благословио	надбискуп	личко-сењски,	Миле	Боговић.	Не	
можемо	а	да	се	не	запитамо	–	чиме	је	поред	толико	уметника	
и	научника	који	су	обележили	хрватску	историју,	терориста	
Миро	Барешић	заслужио	подизање	споменика?	Можда	тиме	
што	је	убио	недужног	амбасадора	Владимира	Роловића.	

И	 док	 се	 једне	 стране	 ничу	 споменици	 усташким	 те-
рористима,	 са	друге	стране	 јасеновачки	великомученици	и	
даље	не	могу	да	почивају	у	миру	због	табле	којом	се	вређа	
преко	 700.000	 Срба,	 Јевреја,	 Рома	 и	 антифашиста	 који	 су	
погинули	од	усташке	каме.	А	како	и	могу,	када	се	на	месту	
њихове	голготе	у	21.	веку	подижу	плоче	са	поруком	„За	дом	
спремни!”?	Ово	је	пример	типичног	неоусташтва	које	на	нај-
гори	могући	начин	врши	ревизију	историје,	али	се	и	подсме-
ва	свим	невиним	жртвама	које	су	страдале	у	усташким	лого-
рима	смрти.	Куриозитет	 је	у	томе	што	садашња	начелница	
општине	Јасеновац,	Марија	Мачковић,	у	овој	табли	не	види	
ништа	 спорно.58	Самообмањивање	 иде	 то	 те	мере	 да	 чак	 и	
Пленковић	као	премијер	Хрватске	каже	да	табла	у	Јасенов-
цу	са	фашистичким	поздравом	„За	дом	спремни!”	није	спо-
мен	усташком	режиму,59	иако	се	пре	тога	извинио	свима	које	
вређа	постављање	ове	плоче.	Иначе,	покушај	умањења	броја	
жртава	 у	 Јасеновцу	 је	 тенденциозно	 приказиван	 јавности	
још	од	времена	Фрање	Туђмана60,	да	би	данас	достигао	срам-
не	димензије.	Данас	Хрвати	тврде	да	је	у	Јасеновцу	убијено	
81.998	људи61,	од	чега	46.685	Срба,	међу	којима	је	било	12.668	

vac-i-gradiska-stara/,	22.01.2017.
58 Извор:	http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2016&mm=12&dd=05&nav_

category=167&nav_id=1206741,	15.12.2016.	
59	 Видети	више	о	томе	у:	http://www.slobodnaevropa.org/a/28262798.html,	28.01.2017.	
60	 Raphael	 Israeli,	 The death camps of Croatia : visions and revisions 194145,	

Transaction	Publishers,	New	Brunswick,	N.J.,	2013.	стр.	153.
61	 Ово	 је	број	оних	чија	су	имена	пописана.	Међутим,	 треба	имати	у	виду	да	

су	усташе	при	крају	рата	убили	све	што	је	претекло	логорима,	као	и	то	да	су	
уништили	комплетну	документацију.	Такође	треба	узети	у	обзир	да	је	већина	
страдалих	 била	 без	 легитимација,	 попут	 Рома,	 који	 ни	 данас,	 а	 посебно	 у	
то	 време,	 нису	 били	 уредно	 пописани.	 Ауторка	 овог	 текста	 је	 лично	 у	
меморијалном	центру	Јасеновац	јула	2016.	године	видела	овај	податак.	
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деце.62	Овај	лажни	и	знатно	смањен	број	жртава	је	понижење	
не	само	оних	који	су	страдали	од	усташке	руке,	већ	предста-
вља	и	најгори	облик	историјског	ревизионизма.	Тенденциоз-
но	смањен	број	жртава	је	израз	неспособности	да	се	Хрватска	
суочи	са	својом	фашистичком	прошлошћу.	Истина	је	сасвим	
другачија	када	је	реч	о	реалном	броју	усташких	жртава.	Хер-
ман	Нојбахер	(HermannNeubacher)	је	указао	да	је	у	Јасенов-
цу	страдало	више	од	750	000	хиљада	људи63,	док	Милан	Бу-
лајић	у	својим	истраживањима	наводи	број	жртава	преко	700	
00064.	Са	друге	 стране,	можемо	сматрати	веома	прецизним	
извештаје	 које	 је	Ернст	Фик	 (ErnstFick),	 генерал-мајор	СС	
немачких	трупа	слао	Химлеру	16.	марта	1944.	године,	према	
којима	су	усташе	побиле	између	600	000	и	700	000	људи	у	
Јасеновцу.65.	Најновија	истраживања	Међународне	комисије	
показују	да	је	преко	800	000	Срба,	Јевреја,	Рома	и	антифаши-
ста	страдало	у	логорима	Јасеновац	и	Доња	Градина.66

У	савременој	Хрватској	је	дозвољено	дизати	спомени-
ке	 доказаним	 и	 осуђеним	 злочинцима	 али	 није	 дозвољено	
поштовање	 једног	 од	 елементарних	људских	 права,	 а	 то	 је	
–	употреба	матерњег	језика.	Ломљење	табли	са	ћириличним	
писмом	у	Вуковару	су	одраз	не	само	варваризма,	већ	и	пока-
затељ	да	је	хрватска	демократија	на	крхким	ногама.	За	разли-
ку	од	Хрватске,	у	Србији	се	латиница	користи	равноправно	
са	ћириличним	писмом,	чак	се	може	приметити	да	је	више	
назива	на	продавницама,	кафићима	и	јавним	објектима	писа-
но	латиничним	писмом	(и	то	у	великој	мери	на	енглеском	је-
зику).	И	тако	треба	да	буде,	јер	неће	бити	мира	у	региону	док	
год	постоје	злураде	поделе	на	„пријатеље”	и	„непријатеље”.

А	како	уопште	можемо	говорити	о	миру	на	нашим	бал-
канским	просторима	када	једна	чоколадица	из	Србије	напра-
ви	 читав	 скандал	 у	 Хрватској?	 Приликом	 посете	 хрватске	
председнице	 Колинде	 Грабар	 Китаровић	 Дубровнику	 по-

62	 Податке	 је	 лично	 видела,	 сликала	 и	 забележила	 ауторка	 приликом	 посете	
меморијалном	центру	Јасеновац,	20.	јула	2016.	године.	

63	 Према:	 Neubacher,	 Hermann,	 Sonderauftrag Südost 19401945 Bericht einess
fliegendenDiplomaten,	Musterschmit-Verlag,	Göttingen,	1957,	стр.	31.	

64	 Видети	 више	 о	 томе	 у:	 Булајић,	 Милан,	 Јасеновац: улога Ватикана у
нацистичкојХрватској,	Пешић	и	синови,	Београд,	2007.	

65	 Дедијер,	 Владимир,	 Ватикан и Јасеновац: документи,	 Издавачка	 радна	
организација	Рад,	Београд,	1987,	стр.	644.	

66	 	http://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=19284,	01.03.2012.	
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водом	дана	ветерана,	дошло	је	до	„чоколадне	афере”	која	је	
умало	направила	дипломатски	скандал.	Наиме,	у	пакетићи-
ма	које	је	председница	наменила	деци	из	једног	дубровачког	
вртића,	 нашле	 су	 се	 „озлоглашене”	 чоколадице	 из	 Србије,	
што	је	изазвало	револт	родитеља.	Председница	је	прихватила	
своју	кривицу,	те	се	извињавала	родитељима	на	„непримере-
ним”	поклонима.	Као	по	обичају,	политички	примитивизам	
и	ограниченост	се	најексплицитније	показују	на	најситнијим	
примерима,	а	то	су	у	овом	случају	биле	чоколадице.	

Не	можемо	говорити	о	неоусташтву,	а	да	не	поменемо	
покушај	канонизације	сада	већ	„блаженог”	Алојзија	Степин-
ца,	викара	усташке	војске	и	загребачког	надбискупа	у	НДХ.67 
Пре	 него	 што	 мешовита	 комисија	 састављена	 од	 католич-
ког	и	православног	клера	донесе	закључак	о	контроверзној	
личности	 и	 делу	 Алојзија	 Степинца,	 треба	 изнети	 пар	 ис-
торијских	 чињеница.	 Степинац	 је	 28.	 априла	 1941.	 године	
објавио	посланицу	којом	је	најдиректније	величао	усташки	
режим	и	дао	недвосмислену	подршку	фашистичкој	НДХ,	го-
ворећи	 да	 је	 новостворена	 држава	 „дјело	 руку	 Божијих”	 и	
да	 представља	 „давно	 сањани	и	жељковани	 идеал”.68 Фред	
Синглетон	 у	 својој	 књизи	пише	 како	 је	Степинац	подржао	
Павелићеву	 власт	 и	 како	 је	 пружао	 јавну	 подршку	НДХ.69 
Такође	треба	указати	на	то	да	је	Алојзије	Степинац	помагао	
усташки	 режим	 не	 само	 речју,	 већ	 и	 делима.	 Тако	 је	 1942.	
године	„Католички	тједник”	објавио	да	је	Степинац	усташ-
ким	легионарима	који	су	ратовали	на	Источном	фронту	пре-
ко	 домобранског	 викаријата	 послао	 пакете	 са	 цигаретама,	
медаљицама,	 круницама	 и	 разним	 часописима,	 чиме	 им	 је	
давао	 моралну	 и	 свеколику	 подршку.70	 У	 време	 Степинца	
је	 1942.	 године	 је	 основана	 хрватска	 православна	 црква71	 у	

67	 У	време	писања	овог	текста	фебруара	2017.	године	подигнут	 је	и	споменик	
усташком	викару	Алојзију	Степинцу	у	Осијеку,	уочи	57.	годишњице	његове	
смрти.	

68	 Виктор	Новак,	MagnumCrimen	други	део,	Catena	Mundi,	Београд,	2015,	стр.	
36.

69	 Frederick	Bernard	Singleton, AshorthistoryoftheYugoslavpeoples,	Cambridge	
[Cambridgeshire]	;	New	York	:	Cambridge	University	Press,	1985,	стр.	214.

70	 „Католички	тједник”,	бр.	26,	1942.	Цит.	према:	Виктор	Новак,	MagnumCrimen
другидео,	Catena	Mundi,	Београд,	2015,	стр.	419.

71	 На	чело	те	цркве	 је	доведен	украјински	свештеник	који	 је	био	протеран	из	
Русије.
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НДХ,	која	је	требало	да	замени	српску	православну	цркву.72 
Једину	подршку	из	православног	света	вештачки	створеној	
хрватској	 православној	 цркви	 је	 дала	 румунска	 црква,	 која	
се	 након	 пада	 НДХ	 извињавала	 за	 овај	 непримерени	 чин.	
Степинац	је	лично	од	Павелића	добио	највише	одликовање	
„Велеред	са	звијездом”	за	допринос	НДХ	у	раскринкавању	
њених	непријатеља	(1944.	год.).	Пред	сам	крај	рата	Павелић	
је	(десетак	дана	пред	бекство	из	НДХ)	понудио	преузимање	
власти	Степинцу.	Степинац	је	рекао	да	ће	размислити,	али	
му	прилике	нису	ишле	на	руку	да	преузме	власт,	јер	су	са-
везници	победили.	Њему	је	дата	на	чување	целокупна	архива	
Министарства	иностраних	послова	НДХ,	коју	је	похранио	у	
надбискупском	двору.73	Још	је	оваквих	историјских	чињени-
ца	које	можемо	наводити	и	које	нам	могу	дати	основано	пра-
во	на	сумњу	да	„блажени”	Степинац	тешко	може	бити	заиста	
прихваћен	као	било	какав	светац.	Уосталом,	како	је	могуће	
да	католичка	црква	проглашава	свецем	онога,	кога	Јевреји,	
Роми,	Срби	и	антифашисти	сматрају	одговорним	за	учешће	у	
НДХ	и	убиствима	невиних?	

Екстремизам	неоусташа	би	и	могао	да	се	толерише	када	
би	представљао	маргиналну	појаву	у	друштву.	Проблем	је	у	
томе	што	је	реч	о	веома	масовној	појави,	а	отежавајућа	окол-
ност	је	то	што	се	она	може	приметити	често	у	редовима	висо-
ких	државника	и	политичара,	што	је	посебно	забрињавајуће.

4. ЗАКЉУЧАК

Узимајући	у	обзир	све	претходно	наведено	можемо	из-
вући	следеће	закључке:

1.	Хрватски	екстремни	десничари,	као	и	остали	десни-
чари	тендирају	да	се	врате	у	романтизирану	прошлост.	Нај-
чешће	се	бира	онај	„најуспешнији”	део	прошлости.74

72	 И	данас	после	готово	пола	века	постоји	ова	злонамерна	идеја	о	стварању	тзв.	
„хрватске	православне	цркве”,	чиме	се	настоји	угрозити	етнички	и	религијски	
идентитет	оно	мало	преосталих	Срба	у	Хрватској.	Реч	је	о	покушају	обнове	
ове	нелегалне	институције	у	Хрватској	6.	јануара	2017.	године,	на	православни	
Бадњи	 дан,	 и	 то	 на	 иницијатуву	 Иве	 Матановића,	 који	 је	 у	 амблем	 цркве	
уцртао	знак	НДХ.	

73	 Више	 о	 томе	 у:	 Виктор	 Новак,	Magnum Crimen	 други	 део,	 Catena	 Mundi,	
Београд,	2015.

74	 Као	што	је	Хрватска	у	доба	краља	Томислава,	који	је	од	кнежевине	направио	
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2.	Проблем	са	хрватским	фашизмом	 је	у	 томе	што	 се	
никада	после	Другог	светског	рата	није	до	краја	спровео	про-
цес	денацификације,	као	што	је	на	пример,	то	урађено	у	Не-
мачкој.	

3.	Као	и	свака	врста	екстремизма,	тако	и	екстремна	дес-
ница	у	форми	неоусташтва	у	Хрватској	јача	у	условима	еко-
номских	и	друштвених	криза.	Безнађе	младих	људи	и	лош	
економски	 стандард	 лако	 доводе	 до	 ревитализације	 наци-
стичког	сентимента.	

4.	Док	се	усташка	идеологија	темељила	на	идејама	Анте	
Старчевића	и	Анте	Павелића,	савремено	неоусташтво	се	пр-
венствено	позива	на	лик	и	дело	Фрање	Туђмана,	као	„оца	са-
мосталне	државе”.

5.	 Неоусташтво	 добија	 легалитет	 и	 легитимитет	 од	
појединих	представника	власти,	што	указује	на	то	да	је	хр-
ватска	демократија	на	крхким	ногама	и	да	није	извршена	„де-
контаминација”	елите.	

6.	Екстремна	десница	у	виду	неоусташтва	је	дошла	да-
нас	на	највишу	тачку	од	90-их	година	20.	века.	То	је	потврди-
ла	и	америчка	агенција	„Асошиејтед	прес”	у	свом	извештају	
2015.	 године	 поводом	 инцидента	 на	 фудбалској	 утакмици	
Хрватска-Италија,	када	је	неко	од	вандала	на	терену	спрејом	
исцртао	кукасти	крст.75	У	овом	извештају	се	такође	указује	
на	све	већу	фашизацију	друштва,	која	се	првенствено	може	
видети	у	забрањивању	ћириличног	писма.

7.	Неоусташтво	се,	уосталом	као	и	класично	усташтво,	
заснива	на	србофобији	и	антисемитизму,	укључујући	и	ани-
мозитет	према	свима	онима	који	могу	на	било	који	начин	уг-
розити	хрватски	идентитет.	Самим	тим	представља	озбиљну	
претњу	демократији.

Када	су	савезници	затрли	фашизам	у	Другом	светском	
рату,	 ни	 слутили	нису	да	 ће	 се	 данас	 у	 срцу	Европе	поно-
во	рађати	та	злокобна	идеологија	која	је	однела	на	милионе	
живота	широм	 света.	Сведоци	 смо	да	 се	историја	понавља	
и	стога	не	смемо	остати	имуни	на	обнову	усташке	идеоло-
гије	која	је	одговорна	за	смрт	неколико	стотина	хиљада	људи	
(укључујући	и	децу).	Само	је	питање	када	ће	Европска	унија	

краљевину	уз	благослов	Свете	Столице,	или	пак	доба	фашистичке	НДХ.
75	 Видети	 више	 о	 томе	 у:	 http://www.blic.rs/vesti/svet/ap-ekstremna-desnica-u-

usponu-u-hrvatskoj/dght5r4,	22.01.2017.	
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„прогледати”	 и	 својим	 институционалним	 и	 демократским	
решењима	 стати	 на	 пут	 овој	фашистичкој	 „авети”.	Колико	
смо	као	друштво	одмакли	од	варварства	када	нисмо	способ-
ни	да	осудимо	убице	које	„на	души”	носе	невино	страдале	
жртве?	Постоји	нешто	горе	од	смрти,	а	то	је	заборав.	Наша	
је	дужност	да	никада	не	заборавимо	оне	који	су	понели	стра-
далнички	крст	на	путу	за	Јасеновац,	Јадовно,	Јастребарско	и	
остале	усташке	логоре.	Не	да	бисмо	мрзели,	већ	да	се	више	
никада	не	деси	такав	злочин.	Због	свега	тога	треба	осудити	
апологију	усташтва	која	се	данас	догађа	у	Хрватској.	
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Marija Djoric

NEO-USTASHA IDEOLOGY IN 
CONTEMPORARY CROATIA

Resume

TheauthorinvestigatesthebasicsoftheneoUstashaide
ology in thecontemporaryCroatia. Itwasconcluded thatneo
Ustashamovementarosein thebeginningof theninetiesof the
20thcenturyasaconsequenceofwardevelopmentsintheexYu
goslavianregion,aswellasduetothefactthatCroatiadidnot
succeedinremovingtheelementsofthisfascistideologyfromits
society.Theinabilityofcompleteeliminationofthisdestructive
ideology isattributed to the latedenazificationof theCroatian
society,whichwasnotconductedaftertheWorldWarII,butwas
lefttoblossom,cantileveredbypoliticalandeconomiccrisis.

Theauthorhasproventhefollowinghypothesis:
Croatianextremerightists,aswellasotherrightists,tend

togoback to theirromanticizedpast. It ismostoften that they
choose“mostsuccessful”partoftheirpast(SuchasCroatiain
thetimesofkingTomislav,whoturnedtheprincipalityintoking
domwiththeblessingoftheHolySee,orthetimesofthefascist
IndependentStateofCroatia).

TheproblemwithCroatianfascismlaysinthefactthatthe
processofdenazificationwasneverimplementedaftertheSecond
WorldWar,asitwasin,forexample,Germany.

As any other type of extremism, the extreme rightwing
intheformofneoUstashamovementinCroatiagrewstronger
thankstotheconditionsofeconomicandsocialcrisis.Hopeless
nessoftheyoungpeopleandloweconomicstandardledtowards
revitalizationoftheneoNazisentiment.

While Ustasha ideology was based on the ideas of Ante
StarčevićandAntePavelić,thecontemporaryneoUstashamove
mentfirstofalllooksupontheworkandlifeofFranjoTuđman,
thesocalled“ fatheroftheindependentstate”.

NeoUstasha movement gains its legality and legitimacy
fromindividualmembersofthegovernment,whichpointsoutthe
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factthatCroatiandemocracyisfragile,andthat“decontamina
tion”oftheelitehasyetnotbeenimplemented.

The extreme rightwing has reached its peak in the form
of neoUstashamovement, since the nineties of the 20th centu
ry. American agency “AssociatedPress” has confirmed this in
itsreportin2015regardingtheincidentwhichoccurredduring
thefootballgamebetweenCroatiaandItaly,atwhichpointsome
of the vandals spraypainted swastika on the field. This report
alsomentionsgrowingfascizationofthesociety,whichmaymost
clearlybeseenintheactofforbiddingCyrillicscript.

NeoUstashamovement,aswellasclassicsocietyafterall,
isbasedonSerbphobiaandantisemitism, includinganimosity
towardseveryonewhocaninanywayputCroatianidentityinto
danger.Thus,itrepresentsaseriousthreattodemocracy.
Keywords:Ustasha, rightwing extremism, neoUstasha,NDH,

state,Croatia,ideology,violence,fascism.

	 Овај	 рад	 је	 примљен	 3.	 октобра	 2016.	 године	 а	 прихваћен	 за	 штампу	 на	 
састанку	Редакције	23.	децембра	2016.	године.
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1. УМЕ СТО УВО ДА – ПЕР СО НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА 

ПО ЛИ ТИ КЕ И  ЛИ ДЕР СКЕ КАМ ПА ЊЕ

Ли	дер	ске	 кам	па	ње	 ни	су	 но	вост	 ме	ђу	 ис	тра	жи	ва	чи	ма	
дру	штве	них	на	у	ка	ко	ји	ма	је	фо	кус	ра	да	у	до	ме	ну	по	ли	тич
ког	мар	ке	тин	га,	по	ли	тич	ких	пар	ти	ја	и	из	бо	ра.	Ка	ко	би	ана
ли	за	сту	ди	је	слу	ча	ја	ко	ју	же	ли	мо	да	из	ве	де	мо	има	ла	осно	ву,	
мо	ра	мо	основ	не	пој	мо	ве	да	де	фи	ни	ше	мо	на	све	о	бу	хва	тан	и	
за	до	во	ља	ва	јућ	на	чин.

Иза	ли	дер	ских	кам	па	ња	се	на	ла	зи	пер	со	на	ли	за	ци	ја	це
ло	куп	ног	по	ли	тич	ког	про	це	са,	али	и	са	мих	по	ли	тич	ких	пар
ти	ја,	у	пр	вом	ре	ду	пер	со	на	ли	за	ци	ја	у	јед	ној	лич	но	сти.	Иако	
се	вр	ло	че	сто	мо	же	чу	ти	да	је	по	ли	тич	ка	сце	на	у	Ре	пу	бли	ци	
Ср	би	ји	пот	пу	но	пер	со	на	ли	зо	ва	на,	не	мо	же	се	твр	ди	ти	да	је	
то	слу	чај	ис	кљу	чи	во	у	на	шој	зе	мљи.	У	ве	ли	ком	бро	ју	др	жа	ва	
до	ла	зи	до	по	ста	вља	ња	ли	де	ра	пар	ти	ја	 у	цен	тар	 свих	по	ли
тич	ких	 зби	ва	ња.	 Са	 тим	 у	 ве	зи,	 „пер	со	на	ли	за	ци	ја	 по	ли	ти
ке	пред	ста	вља	иден	ти	фи	ка	ци	ју	од	ре	ђе	не	по	ли	ти	ке	са	од	ре
ђе	ним	по	ли	ти	ча	рем,	од	но	сно	до	во	ђе	ње	у	не	рас	ки	ди	ву	ве	зу	
од	ре	ђе	ног	 по	ли	тич	ког	 про	гра	ма,	 ста	ва	 или	 ак	ци	је	 за	 јед	ну	
или	ви	ше	са	свим	кон	крет	них	лич	но	сти	као	њи	хо	вим	но	си	о
ци	ма.“1	Ти	ме	што	пла	си	ра	ју	иде	је,	про	у	ча	ва	ју	их	и	до	пу	ња
ва	ју,	те	вр	ше	про	цес	иден	ти	фи	ка	ци	је	иде	је	са	ли	де	ром,	оне	
по	ста	ју	 ауто	ри	зо	ва	не	 и	 ве	жу	 се	 за	 лич	но	сти.	 Гра	ђа	ни	ма	 је	
не	сум	њи	во	јед	но	став	ни	је	да	по	је	ди	не	по	ру	ке,	за	њих	не	ја	сне	
про	гра	ме	и	пар	тиј	ске	плат	фор	ме,	пер	со	на	ли	зу	ју	у	ли	ку	ли	де
ра,	чи	ме	и	са	ме	по	ли	тич	ке	пар	ти	је	до	би	ја	ју	им	пул	се	„од	о	здо“	
на	ко	ји	на	чин	би	тре	ба	ло	да	по	ста	ве	сво	ју	стра	те	ги	ју.

Ка	да	је	реч	о	по	ли	тич	ким	пар	ти	ја	ма,	уну	тар	стра	нач	ка	
де	мо	кра	ти	ја	 је	ви	ше	фа	са	да	ко	ју	ко	ри	сте	стран	ке	не	го	што	
она	истин	ски	пред	ста	вља	је	дан	од	њи	хо	вих	кон	сти	ту	тив	них	
еле	ме	на	та.	Та	ко,	„иако	су	у	ве	ћи	ни	пар	ти	ја	уну	тра	шњи	од
но	си	 ста	ту	ти	ма	 и	 дру	гим	 ор	га	ни	за	ци	о	ним	 пра	ви	ли	ма,	 бар	
фор	мал	но,	 де	мо	крат	ски	 уре	ђе	ни,	 од	но	сно	 члан	ство	 мо	же	
уче	ство	ва	ти	у	утвр	ђи	ва	њу	стра	нач	ке	стра	те	ги	је	и	так	ти	ке	и	
из	бо	ру	ор	га	на	стран	ке,	по	сто	ји	тен	ден	ци	ја	да	се,	из	број	них	
раз	ло	га,	по	пут	ло	ги	ке	ефи	ка	сно	сти	и	стра	нач	ке	ди	сци	пли	не,	

1	 Зоран	 Славујевић,	Изборне кампање: Поход на бираче – Случај Србије од
1990.до2007.године,	ФЕС,	ФПН,	Београд,	2007,	стр.	49.
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моћ	од	лу	чи	ва	ња	све	де	на	нај	у	жи	ру	ко	во	де	ћи	круг,	па	и	са	мог	
ли	де	ра.“2	 Са	 та	квом	 уну	тар	пар	тиј	ском	 ло	ги	ком,	 ли	дер	ске	
кам	па	ње	су	са	мо	след	до	га	ђа	ја	ко	ји	је	ла	ко	пред	ви	див.

Са	ме	ли	дер	ске	(пер	со	на	ли	зо	ва	не)	кам	па	ње	„прак	ти	ку
ју	се	углав	ном	у	пред	сед	нич	ким	и	дру	гим	из	бо	ри	ма	‘по	је	ди
нач	ног	гла	са	ња’,	од	но	сно	у	ве	ћин	ским	из	бор	ним	си	сте	ми	ма	
(...)	 У	 ли	дер	ским	 (пер	со	на	ли	зо	ва	ним)	 кам	па	ња	ма	 бор	ба	 за	
би	ра	че	во	ди	се	пре	на	пла	ну	лич	но	сти	кан	ди	да	та	(manofqua
lity),	не	го	из	ме	ђу	иде	ја	и	про	гра	ма,	иако	ли	де	ри,	од	но	сно	кан
ди	да	ти	че	сто	пер	со	на	ли	зу	ју	су	прот	ста	вље	не	по	ли	тич	ке	по
зи	ци	је.“3	Из	овог	при	ка	за	је	ја	сно	да	ли	дер	ске	кам	па	ње	мо	гу	
би	ти	за	сту	пље	ни	је	у	од	ре	ђе	ним	из	бор	ним	си	сте	ми	ма,	али	да	
су	и	све	при	сут	не.	Сто	га	се	и	да	нас	мо	гу	ис	прав	ним	сма	тра	ти	
сле	де	ће	ре	чи:	„Го	то	во	ни	јед	на	зе	мља	да	нас	у	из	бор	ном	пе	ри
о	ду	не	од	сту	па	од	оп	ште	по	зна	тог	фе	но	ме	на.	На	сме	ја	ни	пор
тре	ти	кан	ди	да	та	об	у	че	них	у	скро	је	на	оде	ла	на	бил	бор	ди	ма	и	
у	но	ви	на	ма.“4	У	по	за	ди	ни	ли	дер	ских	кам	па	ња	се	на	ла	зе	стра
те	шки	ци	ље	ви	из	бор	них	кам	па	ња,	као	и	из	бор	на	мо	ти	ва	ци	ја	
гра	ђа	на.	При	су	ство	ли	де	ра	је	зна	чај	но	и	уко	ли	ко	по	сто	ји	же
ља	да	се	учвр	сти	по	сто	је	ће	би	рач	ко	те	ло	и	уко	ли	ко	по	сто	ји	
же	ља	да	 се	при	до	би	ју	нео	д	луч	ни	би	ра	чи:	 у	пр	вом	 слу	ча	ју,	
ли	дер	мо	же	на	нај	бо	љи	на	чин	да	убе	ди	ло	јал	не	би	ра	че	да	се	
и	 да	ље	на	њих	ра	чу	на,	 да	ни	су	 од	ба	че	ни	ни	ти	 ста	вље	ни	у	
дру	ги	план;	у	дру	гом	слу	ча	ју,	при	су	ство	ли	де	ра	по	ли	тич	ке	
пар	ти	је	од	ба	цу	је	у	јед	ном	сег	мен	ту	те	зу	да	је	не	до	дир	љив	и	
мо	же	при	до	би	ти	нео	д	луч	не	ти	ме	што	се	пред	ста	вља	„чо	ве
ком	из	на	ро	да“.5	До	дат	но,	мо	ра	се	на	по	ме	ну	ти	да	ту	ни	је	крај	

2	 Зоран	 Стојиљковић,	 Душан	 Спасојевић,	 „Теоријскометодолошки	 оквир	 за	
изучавање	 страначких	 програма	 и	 унутарстраначке	 демократије	 у	 Србији“,	
у:	(Не)демократскоредизајнирањеполитичкихпартијауСрбији	(уредници:	
Зоран	 Стојиљковић,	 Душан	 Спасојевић,	 Гордана	 Пилиповић),	 Конрад	
Аденауер	фондација	и	Центар	за	демократију	Факултета	политичких	наукa,	
Београд,	2013,	стр.	11.

3	 Зоран	 Славујевић,	 Политичко комуницирање, политичка пропаганда,
политичкимаркетинг,	Графокард,	Београд,	2009,	стр.	192.

4	 Dan	 Caspi,	 „AmericanStyle	 Electioneering	 in	 Israel:	 Americanization	 versus	
Modernization“,	 in:	Politics,Media, andModern Democracy: An International
StudyofInnovationsinElectoralCampaigningandTheirConsequences(editors:	
David	Swanson,	Paolo	Mancini),	Praeger	Publishers,	London,	1996,	p.	173.

5	 Саша	 Чекрлија,	 Мирнест	 Бандић,	 „Политичке	 кампање	 и	 идеологија,	
контрадикторност	 идеја	 и	 изборних	 резултата“,	 Научностручни часопис
Сварог,	Независни	универзитет	Бања	Лука,	Бања	Лука,	бр.	09/2014,	стр.	141.
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до	се	га	из	ра	зи	тих	ли	дер	ских	кам	па	ња	–	оне	мо	гу	да	до	би	ју	и	
та	ко	зва	не	„лич	не“	гла	со	ве	од	оних	ко	ји	ина	че	гла	са	ју	за	не	ку	
дру	гу	пар	ти	ју.	На	кра	ју,	али	не	и	нај	ма	ње	зна	чај	но,	имиџ	ли
де	ра/кан	ди	да	та	је	не	по	сред	на	де	тер	ми	нан	та	из	бор	не	од	лу	ке	
би	ра	ча.	„Ре	зул	та	ти	ис	тра	жи	ва	ња	зна	ча	ја	уло	ге	ими	џа	кан	ди
да	та	и	ли	де	ра	у	из	бор	ном	про	це	су	упу	ћу	ју	нас	на	два	за	кључ
ка:	(1)	очи	то	је	да	је	уло	га	по	је	ди	на	ца,	то	јест	лич	но	сти	кан
ди	да	та	и	ли	де	ра	то	ком	по	след	ње	че	твр	ти	не	два	де	се	тог	ве	ка	
(а	и	у	пр	ве	го	то	во	две	де	це	ни	је	два	де	сет	пр	вог	ве	ка,	прим.	
аут)	по	ста	ла	све	‘ви	дљи	ви	ја’	у	по	ли	ти	ци	у	ши	рем	сми	слу,	ка
ко	у	САД,	та	ко	и	у	дру	гим	де	мо	крат	ским	зе	мља	ма	и	(2)	да	је	
ис	тра	жи	ва	чи	из	бор	ног	по	на	ша	ња	све	че	шће	узи	ма	ју	за	пре
су	дан	фак	тор	из	бор	не	од	лу	ке.“6	Да	кле,	имиџ	ли	де	ра	по	ста	је	
све	зна	чај	ни	ји	фак	тор	из	бор	не	од	лу	ке	ко	ји	је	за	пра	во	кључ	ни	
фак	тор	из	бор	не	мо	ти	ва	ци	је	код	ли	дер	ских	кам	па	ња,	бу	ду	ћи	
да	оне	ра	чу	на	ју	на	сли	ку	ли	де	ра	ко	ја	је	то	ком	вре	ме	на	фор
ми	ра	на	у	јав	но	сти.	Ти	ме	се	ви	ше	ци	ља	на	емо	тив	ноафек	тив
ни	од	нос	ко	ји	по	тен	ци	јал	ни	би	ра	чи	га	је	пре	ма	не	ком	ли	де	ру,	
уве	ре	ње	у	 спо	соб	ност	 ли	де	ра,	 као	и	по	зи	тив	но	 оце	њи	ва	ње	
ње	го	вих	лич	них	осо	би	на.	Би	рач	ко	ји	је	нео	д	лу	чан	и	не	мо	же	
да	на	пра	ви	пре	ци	зну	раз	ли	ку	из	ме	ђу,	уко	ли	ко	она	уоп	ште	и	
по	сто	је,	ре	ше	ња	ко	ја	за	кон	крет	не	про	бле	ме	ну	де	раз	ли	чи	те	
оп	ци	је,	од	лу	ку	ће,	го	то	во	је	из	ве	сно,	до	не	ти	на	осно	ву	ими	џа	
ли	де	ра.	Та	да	по	зи	ци	ју	ра	ци	о	нал	не,	од	но	сно,	про	грам	ске	кам
па	ње,	за	у	зи	ма	ли	дер	ска.	Схва	тив	ши	све	на	ве	де	не	про	це	се	на	
по	чет	ку	ра	да,	ре	ле	вант	ност	на	ше	ана	ли	зе,	у	оп	штем	сми	слу,	
ни	је	упит	на.

2. ЛИ ДЕР СКЕ КАМ ПА ЊЕ У СР БИ ЈИ

Као	што	смо	утвр	ди	ли	у	прет	ход	ном	по	гла	вљу,	са	фе
но	ме	ном	ли	дер	ских	кам	па	ња	је	у	уској	ве	зи	и	пер	со	на	ли	за
ци	ја	по	ли	ти	ке.	По	ме	ну	то	је	већ	да	је	у	Ср	би	ји	при	су	тан	ви	сок	
сте	пен	ли	дер	ства	у	по	ли	ти	ци,	ка	ко	оној	ко	ју	ви	ди	мо	„спо	ља“,	
та	ко	и	уну	тар	стра	нач	кој.	Ка	ко	би	смо	ка	сни	је	бо	ље	раз	у	ме
ли	са	му	сту	ди	ју	слу	ча	ја,	освр	ну	ће	мо	се	на	основ	не	по	став	ке	
пер	со	на	ли	за	ци	је	по	ли	ти	ке	и	ли	дер	ских	кам	па	ња	у	Ср	би	ји.

6	 Синиша	 Атлагић,	 Партијска идентификација као детерминанта изборне
мотивације:Теоријске контроверзеи проблеми емпиријског истраживања,	
ФЕС,	ФПН,	Београд,	2007,	стр.	105106.
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Пре	све	га,	про	се	чан	срп	ски	би	рач	нео	сно	ва	но,	по	не	ка
да	и	сле	по,	ве	ру	је	у	сна	жног	ли	де	ра.	„Пре	на	гла	ше	но	при	да
ва	ње	 ва	жно	сти	 по	ли	тич	ким	 ли	де	ри	ма,	 као	 по	је	дин	ци	ма,	 и	
до	ми	на	ци	ја	њи	хо	ве	лич	но	сти	не	са	мо	над	по	ли	тич	ким,	већ	
укуп	ним	дру	штве	ним	жи	во	том,	до	бро	је	по	знат	фе	но	мен	из	
срп	ске	по	ли	тич	ке	исто	ри	је,	ко	ји	је	свој	нај	ек	стрем	ни	ји	из	раз	
до	био	у	Бро	зо	во	до	ба,	у	тзв.	кул	ту	лич	но	сти.“7	У	осно	ви,	че
ти	ри	 је	 фак	то	ра	 пер	со	на	ли	зо	ва	но	сти,	 од	но	сно	 до	ми	на	ци	је	
ли	дер	ских	кам	па	ња	у	Ср	би	ји:	(1)	пер	со	на	ли	зо	ва	ност	по	ли	ти
ке;	(2)	од	нос	стра	на	ка	пре	ма	би	ра	чи	ма	–	же	ља	да	се	на	нај	јед
но	став	ни	ји	на	чин	обра	ти	гра	ђа	ни	ма;	(3)	не	ја	сно	из	ди	фе	рен
ци	ра	на	по	ли	тич	ка	сце	на;	(4)	(не)по	сто	ја	ње	уну	тар	стра	нач	ке	
де	мо	кра	ти	је;	(5)	ин	сти	ту	ци	о	нал	ни	оквир.

Оп	шта	пер	со	на	ли	зо	ва	ност	по	ли	ти	ке	у	Ср	би	ји	има	ви
ше	узро	ка	и	сво	јих	ма	ни	фе	ста	ци	ја.	Би	ло	ка	ко	би	ло,	гра	ђа	ни	
су	сна	жни	је	при	вр	же	ни	ли	де	ру	не	го	по	ли	тич	кој	пар	ти	ји,	те	
је	и	иден	ти	фи	ка	ци	ја	са	њи	ма	мно	го	 ја	ча,	па	ће	те	че	сто	чу
ти	да	је	не	ко	за	Ву	чи	ћа,	Ше	ше	ља,	Ра	ду	ло	ви	ћа.	Сва	ко	ис	тра
жи	ва	ње	јав	ног	мње	ња	у	по	след	ње	вре	ме	ба	ра	та	по	дат	ком	да	
је	знат	но	ве	ћа	по	др	шка	од	ре	ђе	ним	пред	сед	ни	ци	ма	стра	на	ка	
не	го	њи	ма	са	ми	ма,	што	је	нај	ви	ше	уоч	љи	во	у	слу	ча	ју	Срп
ске	на	пред	не	стран	ке	и	Алек	сан	дра	Ву	чи	ћа,	Со	ци	ја	ли	стич	ке	
пар	ти	је	Ср	би	је	и	Иви	це	Да	чи	ћа,	као	и,	ре	зул	та	ти	по	след	ња	
три	из	бор	на	пар	ла	мен	тар	на	ци	клу	са	су	по	ка	за	ла,	Срп	ске	ра
ди	кал	не	стран	ке	и	Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља.	Гра	ђа	ни	Ср	би	је,	по	ка
за	ла	су	ис	тра	жи	ва	ња,	не	гла	са	ју	еко	ном	ски,8	што	је	од	ли	чан	
те	рен	 за	 про	мо	ци	ју	 ли	де	ра	 са	 оп	штим,	 али	 при	ма	мљи	вим	
обе	ћа	њи	ма.	На	овом	ме	сту	се	ипак	мо	ра	мо	освр	ну	ти	на	та	кву	
тврд	њу,	не	же	ле	ћи	у	би	ти	да	је	опо	врг	не	мо,	али	сва	ка	ко	да	је	
до	пу	ни	мо	 по	је	ди	ним	 раз	ми	шља	њи	ма.	 На	и	ме,	 те	о	ре	ти	ча	ри	
ра	ци	о	нал	ног	из	бо	ра	же	ле	да	из	бор	ну	од	лу	ку	све	ду	на	пре	фе
рен	ци	је	би	ра	ча	ко	је	су	за	сно	ва	не	на	мак	си	ми	за	ци	ји	лич	не	ко
ри	сти.	Еко	ном	ско	гла	са	ње,	као	део	кон	цеп	та	еко	ном	ске	те	о
ри	је	де	мо	кра	ти	је,	сво	је	ко	ре	не	ву	че	од	Ен	то	ни	ја	Да	ун	са,	ко	ји	

7	 Мирјана	Васовић,	 „Персонализација	 политике	 у	 ‘транзиционој’	 политичкој	
култури	Србије:	Социјалнопсихолошка	исходишта	и	политичке	последице“,	
у:	ДемократијауполитичкимстранкамаСрбије	(уредник:	Зоран	Лутовац),	
ФЕС,	Институт	друштвених	наука,	Београд,	2006,	стр.	56.

8	 Видети	детаљније	у:	Бобан	Стојановић,	„Да	ли	бирачи	у	Србији	‘економски’	
гласају“,	Политичкиживот,	Центар	 за	демократију	Факултета	политичких	
наука,	Београд,	бр.	11/2014,	стр.	7484.
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прет	по	ста	вља	да	је	сва	ка	ин	ди	ви	дуа	ра	ци	о	нал	на	и	се	бич	на,	
и	 ко	ји	 се	 ин	тер	пре	ти	ра	 на	 сле	де	ћи	 на	чин:	 „еко	ном	ска	 те	о
ри	ја	так	ми	че	ња	пар	ти	ја	ба	ви	се	ин	тер	ак	ци	јом	ску	па	гла	са	ча	
ко	ји	 на	сто	је	 мак	си	ми	зи	ра	ти	 соп	стве	но	 бла	го	ста	ње	 и	 ску	па	
по	ли	тич	ких	пар	ти	ја	ко	је	те	же	мак	си	ми	зи	ра	ти	сво	је	из	гле	де	
за	пру	жа	ње	по	ли	тич	ких	услу	га	дру	штву.“9	До	дат	но,	„би	ра	чи	
гла	са	ју	 за	оне	из	бор	не	ак	те	ре	за	ко	је	ве	ру	ју	да	ће	им	до	не
ти	нај	бо	ље	еко	ном	ске	ре	зул	та	те	(раст	жи	вот	ног	стан	дар	да).	
Ова	ко	по	ста	вље	но	економско	гла	са	ње	се	мо	же	до	ве	сти	у	ве	зу	
са	ра	ци	о	нал	ним	из	бо	ром	би	ра	ча,	јер	ће	би	ра	чи	гла	са	ти	за	оне	
пар	ти	је	за	ко	је	ми	сле	да	ће	им	до	не	ти	раст	жи	вот	ног	стан	дар
да	и	бо	ље	усло	ве	жи	во	та.“10	Ме	ђу	тим,	да	ли	се	цео	је	дан	сло
жен	фе	но	мен	као	што	је	из	бор	на	мо	ти	ва	ци	ја	мо	же	све	сти	на	
раст	соп	стве	ног,	се	бич	но	гле	да	ног,	жи	вот	ног	стан	дар	да?	Ау
тор	сма	тра	да	не	мо	же,	чи	ме	се	при	бли	жа	ва	те	о	ре	ти	ча	ри	ма	
би	хе	ви	о	ра	ли	зма	ко	ји	би	ис	пи	ти	ва	ли	цео	низ	раз	ли	чи	тих	ин
ди	ка	то	ра,	као	што	су	иден	ти	фи	ка	ци	ја	са	пар	ти	јом	и	иде	о	ло
ги	јом,	лич	ни	и	пар	тиј	ски	успех,	ин	ди	ви	ду	ал	не	и	ко	лек	тив	не	
ко	ри	сти	и	сл.11	У	ши	ро	ко	по	сма	тра	ној	ва	ри	ја	ци	ји	раз	ли	чи	тих	
гру	па,	ја	сно	је	уоч	љи	во	да	љу	ди	не	де	ла	ју	во	де	ћи	се	ма	те	ри
јал	ном	 ра	ци	о	нал	но	шћу,	 већ	 ће	 у	 зна	чај	ном	 бро	ју	 слу	ча	је	ва	
де	ло	ва	ти	 ал	тру	и	стич	но,	 усло	вље	ни	 број	ним	 струк	ту	ра	ма,	
сво	јим	 на	ви	ка	ма,	 кул	тур	ним	 кон	тек	стом	 и	 дру	гим	 фак	то
ри	ма	 ко	је	 ни	је	мо	гу	ће	 јед	но	став	но	 све	сти	 на	 про	ми	шља	ње	
соп	стве	ног	ма	те	ри	јал	ног	ин	те	ре	са.	До	дат	но	про	бле	ма	тич	но	
је	сте	пи	та	ње	шта	за	пра	во	прет	по	ста	вља	ра	ци	о	нал	ни	из	бор,	
чак	и	све	ден	на	чист	ма	те	ри	јал	ни	ин	те	рес.	Да	ли	би	се	до
след	но	за	ла	га	ње	не	ких	стра	на	ка	за	оста	нак	Ко	со	ва	и	Ме	то
хи	је	у	 гра	ни	ца	ма	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је	мо	гао	по	сма	тра	ти	и	из	
еко	ном	ског	 угла	 –	 услед	 ве	ли	ких	 руд	них	бо	гат	ста	ва	 на	 тој	
те	ри	то	ри	ји	–	чи	ме	то	по	ста	је	еко	ном	ско,	а	не	на	ци	о	нал	но	пи
та	ње,	те	би	ра	ци	о	нал	ни	би	рач	тре	ба	ло	да	се	окре	не	стран	ка
ма	та	кве	про	ве	ни	јен	ци	је?	Ка	ко	не	би	смо	ула	зи	ли	у	пре	те	ра	не	

9	 Michael	Laver,	Privatneželjeipolitika,	Naklada	Jesenski	i	Turk,	Zagreb,	2005,	str.	
160.

10	 Бобан	Стојановић,	 „Да	 ли	 бирачи	 у	Србији	 ‘економски“	 гласају’,	 нав.дело,	
стр.	75.

11	 Истраживање	политичке	партиципације	видети	у:	Whitley,	Seyd,	према:	Da
vid	Sanders,	„Bihevioralizam“,	Teorijeimetodepolitičkeznanosti	(urednici:	David	
Marsh,	Gerry	Stoker),	Fakultet	političkih	znanosti,	Zagreb,	2005,	str.	5359.
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ди	ску	си	је	ко	је	ни	су	цен	трал	не	за	пред	мет	овог	ра	да,	кон	ста
то	ва	ће	мо	да	по	је	дин	ци	при	ли	ком	гла	са	ња	че	сто	во	де	ра	чу	на	
и	о	оп	штем	ста	њу	у	др	жа	ви,	до	бро	би	ти	дру	гих	гра	ђа	на	(ка	ко	
оних	бли	ских,	та	ко	и	пот	пу	но	не	по	зна	тих),	чи	ме	су	де	фи	ни
тив	но	спрем	ни	на	од	ре	ђе	не	жр	тве.

По	ли	тич	ке	пар	ти	је,	мак	си	ми	зу	ју	ћи	сво	ју	ко	рист,	у	пр	ви	
план	ста	вља	ју	сна	жног	ли	де	ра,	бу	ду	ћи	да	то	и	са	ми	гра	ђа	ни	
же	ле.	Ра	чу	на	ју	ћи	на	њи	хо	ву	окре	ну	тост	лич	но	сти	ма,	пар	ти
је	сво	јим	де	ло	ва	њем	до	при	но	се	на	став	ку	тог	трен	да.	По	ли
тич	ки	про	гра	ми	су	у	тој	ме	ри	слич	ни,	а	мо	гло	би	се	ре	ћи	и	
су	штин	ски	не	функ	ци	о	нал	ни,	 да	 гра	ђа	ни	на	 осно	ву	њих	не	
мо	гу	на	ква	ли	те	тан	на	чин	да	до	не	су	од	лу	ку.	Та	ко	ђе,	у	др	жа
ви	као	што	је	на	ша	се	из	бор	на	кам	па	ња	сво	ди	на	утр	ки	ва	ње	
ко	ће	обе	ћа	ти	сла	ђи	мед	и	бе	ље	мле	ко,	па	гра	ђа	ни	не	би	ра	ју	
кон	крет	не	јав	не	по	ли	ти	ке.	Пар	ти	је	ма	хом	не	при	ка	зу	ју	раз
ра	ђа	не	ме	ре	и	њи	хо	ве	оче	ки	ва	не	ефек	те,	па,	у	су	шти	ни,	ни	
не	по	сто	је	озбиљ	ни	пла	но	ви	на	осно	ву	ко	јих	гра	ђа	ни,	чак	и	
ка	да	би	би	ли	до	вољ	но	по	ли	тич	ки	све	сни,	мо	гу	да	од	лу	че	за	
ко	га	ће	гла	са	ти.	Ка	да	они	ве	ћин	ски	свој	глас	да	ју	пар	ти	ја	ма	
са	мањ	ком	ре	ал	них	пред	ло	га	јав	них	по	ли	ти	ка,	пред	став	ни	ци	
тих	пар	ти	ја	по	ста	ју	део	ин	сти	ту	ци	ја,	што	по	сле	дич	но	ко	ри
сте	да	до	но	се	и	спро	во	де	по	ли	ти	ке	ка	кве	же	ле.	Та	ко	ђе,	ва	жно	
је	 до	та	ћи	 се	 пи	та	ња	 уну	тра	шње	 (не)де	мо	кра	тич	но	сти	 пар
ти	ја.	 Од	 да	нас	 ре	ле	вант	них	 по	ли	тич	ких	 стра	на	ка,	 мо	же	мо	
кон	ста	то	ва	ти	да	је	пред	сед	ник	Де	мо	крат	ске	стран	ке	Ср	би	је	
Во	ји	слав	Ко	шту	ни	ца	 дао	 остав	ку	 на	кон	 из	бор	ног	 не	у	спе	ха	
2014.	 го	ди	не,	 Сан	да	 Ра	шко	вић	Ивић	 је	 на	 ме	сто	 пр	ве	 лич
но	сти	исте	стран	ке	то	учи	ни	ла	2016.	го	ди	не	на	кон	не	сла	га
ња	са	ве	ћим	бро	јем	ко	а	ли	ци	ја	са	на	пред	ња	ци	ма	на	ло	кал	ном	
ни	воу,	док	је	То	ми	слав	Ни	ко	лић	иза	шао	из	СНСа	због	то	га	
што	је	по	стао	пред	сед	ник	Ср	би	је.	Оста	ли	пред	сед	ни	ци	пар
ти	ја	вла	да	ју	су	ве	ре	но	од	њи	хо	вог	осни	ва	ња,	у	че	му	их	го	то	во	
ис	кљу	чи	во	смрт	мо	же	спре	чи	ти.	„Са	дру	ге	стра	не,	иако	је	у	
окви	ру	ДСа	би	ло	де	мо	крат	ских	про	ме	на	пар	тиј	ског	ше	фа,	
че	ста	 је	 по	ја	ва	 да	 на	кон	 гу	бит	ка	 уну	тар	пар	тиј	ских	из	бо	ра,	
бив	ши	пред	сед	ни	ци	или	кан	ди	да	ти	за	пред	сед	ни	ке	на	пу	сте	
пар	ти	ју	и	осну	ју	но	ву	пар	ти	ју	у	ко	јој	по	ста	ју	ше	фо	ви	(Че	до
мир	 Јо	ва	но	вић,	Бо	рис	Та	дић,	Зо	ран	Жив	ко	вић).“12	На	кра	ју,	

12	 Јелена	Лончар,	Бобан	Стојановић,	 „Изборне	кампање	у	Србији	од	2000.	 до	
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али	не	и	нај	ма	ње	 ва	жно,	 ин	сти	ту	ци	о	нал	ни	 оквир	у	 јед	ном	
де	лу	кро	ји	на	чин	на	ко	ји	мо	же	мо	да	раз	у	ме	мо	при	су	ство	или	
од	су	ство	ли	дер	ства.	Из	бор	ни	си	стем	у	Ре	пу	бли	ци	Ср	би	ји	је	
та	кав	да	 је	у	пр	ви	план	ста	вљен	ли	дер	ко	ји	 је	но	си	лац	ли
сте	(и/или	пр	ви	на	ли	сти),	те	је	он	пер	со	ни	фи	ка	ци	ја	не	са	мо	
пар	ти	је,	 већ	 и	 го	то	во	 свих	 оста	лих	 кан	ди	да	та	 ко	ји	 су	 без
лич	ни.	 Као	 ком	би	на	ци	ја	 на	ве	де	них	 фак	то	ра,	 ре	зул	тат	 ко	ји	
про	из	и	ла	зи	 је	 ја	сан.	По	след	ња	ем	пи	риј	ска	ис	тра	жи	ва	ња	су	
то	и	по	ка	за	ла:	на	осно	ву	по	да	та	ка	је	до	ка	за	но	да	је	кам	па	ња	
ко	ју	во	де	кан	ди	да	ти	за	по	сла	ни	ке	пот	пу	но	ли	ше	на	би	ло	ка
кве	соп	стве	но	сти,	већ	да	је	окре	ну	та	ис	кљу	чи	во	про	мо	ци	ји	
стран	ке,	и,	на	ма	на	ро	чи	то	зна	чај	но,	ли	де	ра.13	Уко	ли	ко	у	ско
ри	јој	бу	дућ	но	сти	не	до	ђе	до	не	ких	ве	ли	ких	про	ме	на,	мо	же	се	
оче	ки	ва	ти	на	ста	вак	овог	трен	да.

Ме	ђу	тим,	 мо	ра	мо	 ис	та	ћи	 да	 об	но	ва	 ви	ше	пар	ти	зма	 у	
Ср	би	ји	са	со	бом	ни	је	до	не	ла	ли	дер	ску	кам	па	њу.	На	и	ме,	„за	
кам	па	ње	1990.	и	1992.	го	ди	не	у	це	ли	ни	узев,	чак	би	се	мо	гло	
ре	ћи	да	су	пред	ста	вља	ле	пре	те	жно	пар	тиј	ске	кам	па	ње.“14	На
кон	то	га	сле	ди	„до	ба	ли	де	ра“	ка	да	је	реч	о	из	бор	ним	кам	па
ња	ма.	Освр	ћу	ћи	се	на	не	ко	ли	ко	по	след	њих	из	бо	ра,	мо	же	мо	
при	ме	ти	ти	ја	ке	ли	дер	ске	тен	ден	ци	је.	При	ме	ра	ра	ди,	ауто	ру	
се	сли	ко	ви	том	чи	ни	кам	па	ња	ко	а	ли	ци	је	Де	мо	крат	ска	стран
ка	Ср	би	ја	–	Но	ва	Ср	би	ја	за	пар	ла	мен	тар	не	из	бо	ре	2007.	го
ди	не,	 у	 вре	ме	 ка	да	 је	 пред	сед	ник	ДССа	 био	Во	ји	слав	Ко
шту	ни	ца.	На	и	ме,	 ова	 кам	па	ња	 је	 би	ла	 пре	пу	на	 хва	ло	спе	ва	
Ко	шту	ни	ци,	 ис	кљу	чи	во	 се	 он	по	ја	вљи	вао	на	про	мо	тив	ним	
ма	те	ри	ја	ли	ма	 и	 удар	не	 по	ру	ке	 су	 са	др	жа	ле	 ње	го	во	 име.15 
Екла	тан	тан	при	мер	пред	ста	вља	и	Иви	ца	Да	чић	ко	ји	нам	се	
обра	ћао	са	свих	бил	бор	да	Со	ци	ја	ли	стич	ке	пар	ти	је	Ср	би	је	у	
кам	па	њи	за	из	бо	ре	2014.	го	ди	не,	где	је,	уз	ње	гов	лик	и	ве	ли	ки	

2014.	 године“,	 у:	Какоинтерну страначку демократију учинитимогућом?
Институционалнифакториидинамикаунутарстраначкиходноса	(уредници:	
Зоран	Стојиљковић,	Душан	Спасојевић,	Јелена	Лончар),	Факултет	политичких	
наукa,	Центар	за	мониторинг	и	истраживање,	Београд,	Подгорица,	2015,	стр.	
97.

13	 Boban	 Stojanović,	 Nikola	 Jović,	 „Personal	 or	 Party	 Election	 Campaigns	 in	
Serbia:	Empirical	Findings“,	ComparativeBalkanPolitics,	Centar	za	monitoring	i	
istraživanje	CeMI,	Podgorica,	No.	01/2016,		pp.	1923.

14	 Зоран	 Славујевић,	Изборне кампање: Поход на бираче – Случај Србије од
1990.до2007.године,	нав.	дело,	стр.	50.

15	 Исто,	стр.	151.
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пот	пис,	ста	ја	ло	„Ја	сно.“	или	„Од	луч	но.“,	па	чак	и	јед	но	став	но	
„Да	чић“.	Та	ко	ђе,	две	по	след	ње	из	бор	не	кам	па	ње	Срп	ске	на
пред	не	стран	ке	за	пар	ла	мен	тар	не	из	бо	ре	су	од	ли	чан	при	мер	
ли	дер	ске	 кам	па	ње	 у	 свр	ху	 про	мо	ци	је	 Алек	сан	дра	 Ву	чи	ћа.	
Ка	да	по	гле	да	мо	на	зи	ве	ли	сте	за	пар	ла	мен	тар	не	из	бо	ре	2014.	
го	ди	не	и	2016.	го	ди	не,	при	ме	ћу	је	мо	упра	во	до	ми	на	ци	ју	ли	де
ра,	што	је	на	ро	чи	то	из	ра	зи	то	у	дру	го	на	ве	де	ном	слу	ча	ју,	где	
не	по	сто	ји	ни	уоби	ча	је	ни	на	зив	по	ли	тич	ке	пар	ти	је	или	гру
пе	њих;	чи	тав	про	мо	тив	ни	ма	те	ри	јал	се	осла	њао	на	Ву	чи	ћа,	
ње	гов	лик,	пи	смо	гра	ђа	ни	ма	и	сл,	уз	на	по	ме	ну	да	је	кам	па	ња	
2016.	го	ди	не	по	че	ла	без	по	ја	вљи	ва	ња	ли	де	ра	на	пред	ња	ка	на,	
ре	ци	мо,	бил	бор	ди	ма,	али	је	са	про	те	ком	кам	па	ње	то	„ис	пра
вље	но“;	ка	да	се	Ву	чић	ни	је	ди	рект	но	обра	ћао	ауди	то	ри	ју	му,	
са	рад	ни	ци	по	на	вља	ју	ње	го	ве	ре	чи,	по	је	ди	ни	чак	ими	ти	ра	ју	
и	ге	сто	ве	итд.	Цви	је	тин	Ми	ли	во	је	вић,	по	ма	ло	и	за	је	дљи	во,	
али	са	при	лич	ном	тач	но	шћу,	ука	зу	је	на	од	нос	би	ра	ча	Срп	ске	
на	пред	не	стран	ке	пре	ма	тој	пар	ти	ји	и	Алек	сан	дру	Ву	чи	ћу:	
„Они	чак	ни	не	зна	ју	ко	је	дру	ги	на	ли	сти.“16	На	рав	но,	ни	су	
све	из	бор	не	кам	па	ње	у	об	но	вље	ном	срп	ском	ви	ше	стра	нач	ју	
има	ле	ка	рак	тер	ли	дер	ске,	што	ће	мо,	ка	да	је	реч	о	кам	па	њи	за	
пар	ла	мен	тар	не	из	бо	ре	2016.	го	ди	не,	и	на	зна	чи	ти.

3. ПАР ЛА МЕН ТАР НИ ИЗ БО РИ 2016. ГО ДИ НЕ  
– ОП ШТИ КОН ТЕКСТ

Из	бо	ри	24.	апри	ла	2016.	го	ди	не	су	је	да	на	е	сти	пар	ла	мен
тар	ни	из	бо	ри	од	об	но	ве	ви	ше	стра	нач	ја	у	Ср	би	ји	1990.	го	ди	не.	
Пар	ла	мен	тар	ни	из	бо	ри	су	рас	пи	са	ни	на	кон	све	га	две	го	ди	не	
вла	де	СНСа	и	СПСа	на	чи	јем	је	че	лу	био	Алек	сан	дар	Ву
чић.	Пар	ла	мен	тар	ни	из	бо	ри	2016.	го	ди	не	су	би	ли	при	лич	но	
из	ве	сни	у	сми	слу	по	бед	ни	ка	–	зна	ло	се	да	ће	то	би	ти	СНС,	
што	се	ка	сни	је	и	об	и	сти	ни	ло,	али	је	би	ло	при	лич	но	из	не	на
ђе	ње	што	је	ве	ли	ки	број	опо	зи	ци	о	них	гру	па	пре	шао	цен	зус.	
По	ред	по	врат	ка	евро	скеп	тич	не	опо	зи	ци	је	оли	че	не	у	ра	ди	ка
ли	ма	 и	ДССу	 (ко	ја	 је	 на	 из	бо	ри	ма	 на	сту	пи	ла	 у	 ко	а	ли	ци	ји	
са	Две	ри	ма),	као	и	„ста	рих	опо	зи	ци	о	на	ра“	–	ДСа	и	СДСа,	
пр	ви	пут	су	се	у	скуп	штин	ским	клу	па	ма	на	шли	и	по	сла	ни

16	 Ивана	 Јаснић,	 „Ово	 су	 слогани	 за	 изборе:	 Шта	 странке	 поручују	 својим	
слоганима“,	Блиц,	9.3.2016.
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ци	по	кре	та	До	ста	је	би	ло.	У	На	род	ној	скуп	шти	ни	Ре	пу	бли	ке	
Ср	би	је	на	кон	ових	из	бо	ра	пар	ти	ци	пи	ра	ју	и	СПС	и	стран	ке	
на	ци	о	нал	них	ма	њи	на	–	ма	ђар	ске,	бо	шњач	ке,	ал	бан	ске	и	сло
вач	ке.

Ка	да	 је	 реч	 о	 тро	шко	ви	ма	 кам	па	ње	 за	пар	ла	мен	тар	не	
из	бо	ре	2016.	го	ди	не,	Тран	спа	рент	ност	Ср	би	ја	 је	оце	ни	ла	да	
су	они	и	да	ље	ви	со	ки,	али	су	ма	њи	не	го	у	прет	ход	ним	из	бор
ним	ци	клу	си	ма,	при	че	му	је	ве	ћи	број	фак	то	ра	ути	цао	на	та
кав	след	до	га	ђа	ја,	уз	на	по	ме	ну	да	је	СНС	од	ре	ђе	ним	фор	ма	ма	
ус	пе	ла	да	бу	де	у	до	ми	нант	ном	по	ло	жа	ју.17	Оно	што	 је	на	ма	
мно	го	зна	чај	ни	је,	је	сте	чи	ње	ни	ца	да	су	пар	ла	мен	тар	ни	из	бо
ри	одр	жа	ни	исто	га	да	на	као	и	по	кра	јин	ски	и	ло	кал	ни	(у	го	то
во	свим	ло	кал	ним	са	мо	у	пра	ва	ма).	Ова	ква	кон	сте	ла	ци	ја	по	го
ду	је	ли	дер	ској	кам	па	њи,	бу	ду	ћи	да	је	оп	шта	пар	тиј	ска	кам
па	ња	за	сно	ва	на	на	про	мо	ци	ји	ли	де	ра	пар	ти	је.	Уз	ре	пу	блич	ке	
из	бо	ре,	ло	кал	не	кам	па	ње	(ко	је	укљу	чу	ју	ло	кал	не	кан	ди	да	те	
и	ло	кал	не	те	ме)	го	то	во	да	не	по	сто	је.	Рас	по	ло	жи	ви	ре	сур	си	
се	ко	ри	сте	за	про	мо	ци	ју	пар	ти	је	и,	по	себ	но,	ње	ног	ли	де	ра.	У	
слу	ча	ју	по	себ	ног	одр	жа	ва	ња	ло	кал	них	из	бо	ра,	пар	ти	је	мо	ра
ју	сво	ју	па	жњу	да	усме	ре	пр	вен	стве	но	на	ло	кал	не	по	ли	ти	ке	
и	по	је	дин	це	ко	ји	се	кан	ди	ду	ју,	а	то	не	рет	ко	пред	ста	вља	про
блем,	прем	да,	исти	ни	за	во	љу,	и	ло	кал	ни	из	бо	ри	у	Ср	би	ји	су	
го	то	во	по	пра	ви	лу	усме	ре	ни	на	про	мо	ци	ју	ли	де	ра	пар	ти	је,	а,	
се	кун	дар	но,	 и	 са	ме	 пар	ти	је.	Ова	квим	 окол	но	сти	ма	 смо	 до
шли	до	си	ту	а	ци	је	да	је	ли	дер	ска	кам	па	ња	мо	ра	ла	би	ти	го	то
во	пра	ви	ло	из	бо	ра	2016.	го	ди	не,	што	се	у	прак	си	и	об	и	сти
ни	ло.	 Не	за	ви	сни	 по	сма	тра	чи	 из	бор	ног	 про	це	са,	 оли	че	ни	 у	
ини	ци	ја	ти	ви	ор	га	ни	за	ци	је	ци	вил	ног	дру	штва	ЦР	ТА	(Цен	тар	
за	ис	тра	жи	ва	ње,	 тран	спа	рент	ност	и	од	го	вор	ност)	 „Гра	ђа	ни	
на	стра	жи“	до	шли	су	до	ја	сног	за	кључ	ка:	„Оно	што	се	мо	гло	
чу	ти	и	ви	де	ти	на	те	ре	ну	су	углав	ном	ли	дер	ске	кам	па	ње,	са	
ја	ко	 ма	ло	 про	сто	ра	 за	 де	ба	ту	 и	 ди	ја	лог.“18	 Да	кле,	 ли	дер	ска	
кам	па	ња	је	до	ми	ни	ра	ла	2016.	го	ди	не,	као	што	је	био	слу	чај	и	
са	не	ким	прет	ход	ним	из	бор	ним	ци	клу	си	ма.

17	 Видети	детаљније	у:	Мониторингфинансирањакампањезапарламентарне,
покрајинскеилокалнеизбореодржанеуРепублициСрбији,предизбореод24.
априла2016	 (сажетак	појединих	налаза),	Транспарентност	Србија,	Београд,	
2016,	стр.	45.

18 „Први	извештај	дугорочних	посматрача	за	период	24.	март	–	3.	април“,	Интернет,	
http://www.gradjaninastrazi.rs/stranice/prviizvestajdugorocnihposmatracaza
period24mart3april,	2.7.2016.
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Ме	ђу	тим,	 по	сто	је	 и	 пар	ти	је	 ко	је	 се	 ни	су	 при	кло	ни	ле	
том	трен	ду	и	ни	су	во	ди	ле	из	ра	зи	то	ли	дер	ску	кам	па	њу.	При
мер	пред	ста	вља	Де	мо	крат	ска	стран	ка,	од	но	сно	ко	а	ли	ци	ја	ко
ју	је	она	пред	во	ди	ла.	Пре	све	га,	сам	на	зив	ли	сте	ни	у	јед	ном	
свом	сег	мен	ту	ни	је	са	др	жао	име	ли	де	ра	стран	ке,	већ	је	по	ред	
сло	га	на	(За	пра	вед	ну	Ср	би	ју)	упу	ћи	ва	ла	на	но	се	ћу	пар	ти	ју	и	
ње	не	ко	а	ли	ци	о	не	парт	не	ре	(ДС,	Но	ва,	ДСХВ,	ЗЗС).	Са	дру	ге	
стра	не,	из	бор	ни	про	мо	тив	ни	ма	те	ри	ја	ли	ни	су	пред	ста	вља	ли	
лик	Бо	ја	на	Пај	ти	ћа,	пред	сед	ни	ка	де	мо	кра	та,	већ	су	се	фо	ку
си	ра	ли	на	по	ру	ке	по	пут	„До	сто	јан	ство	ти	ни	ко	не	сме	од	у	зе
ти“	и	„За	вра	ћа	ње	пла	та	и	пен	зи	ја“.	Од	го	вор	на	пи	та	ње	због	
че	га	 се	ДС	 од	лу	чио	 на	 ова	кав	 вид	 кам	па	ње	 јед	ним	 сво	јим	
зна	чај	ним	де	лом	ле	жи	у	чи	ње	ни	ци	да	гра	ђа	ни	не	пре	по	зна	ју	
Бо	ја	на	Пај	ти	ћа	као	сна	жног	ли	де	ра,	па	се	мо	же	прет	по	ста	ви
ти	да	не	би	би	ло	пре	ви	ше	до	би	та	ка	за	де	мо	кра	те	да	су	у	пр	ви	
план	ста	ви	ли	свог	пред	сед	ни	ка.

4. СТУ ДИ ЈА СЛУ ЧА ЈА  
–  КАМ ПА ЊА СРП СКЕ РА ДИ КАЛ НЕ 

СТРАН КЕ ЗА ПАР ЛА МЕН ТАР НЕ ИЗ БО РЕ 
2016. ГО ДИ НЕ

Срп	ска	ра	ди	кал	на	стран	ка	је	на	кон	два	пар	ла	мен	тар	на	
из	бор	на	ци	клу	са	–	2012.	и	2014.	го	ди	не,	2016.	го	ди	не	ус	пе	ла	
да	се	вра	ти	у	На	род	ну	скуп	шти	ну	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је.	Ва	жно	
је	ре	ћи	да	је	2014.	го	ди	не	СРС	осво	ји	ла	72.303	гла	са	(2%),	док	
јој	на	по	след	њим	из	бо	ри	ма	по	ве	ре	ње	ука	за	ло	306.052	би	ра
ча	(8,10%),	чи	ме	је	у	Скуп	шти	ни	пред	ста	вља	22	по	сла	ни	ка.	
На	кон	де	ба	кла	2014.	го	ди	не,	ра	ди	ка	ли	су	се	ипак	вра	ти	ли	на	
ве	ли	ку	по	ли	тич	ку	сце	ну.	Мо	же	се	прет	по	ста	ви	ти	да	је	је	дан	
број	гла	со	ва	ра	ни	је	дат	ДССу	и	Две	ри	ма,	„пре	шао“	на	СРС,	
али	и	да	је	на	из	бо	ре	2016.	иза	шао	ве	ћи	број	би	ра	ча	опре	де
ље	них	за	СРС	не	го	на	прет	ход	не.	Та	ко	ђе,	мо	гу	ће	 је	и	да	се	
је	дан	број	би	ра	ча	СНС	„вра	тио	ко	ре	ни	ма“	на	по	след	њим	из
бо	ри	ма.	Ме	ђу	тим,	не	сум	њи	во	је	нај	ве	ћи	за	ма	јац	ова	квом	ре
зул	тат	ском	бу	му	дао	проф.	др	Во	ји	слав	Ше	шељ,	пред	сед	ник	
СРС	од	ње	ног	осни	ва	ња.	На	и	ме,	Ше	шељ	је	од	лу	ком	Ха	шког	
три	бу	на	ла	пу	штен	на	при	вре	ме	ну	сло	бо	ду	до	из	ри	ца	ња	пре
су	де,	 а	 го	то	во	пред	 са	ме	из	бо	ре	 је	 пр	во	сте	пе	ном	пре	су	дом	
осло	бо	ђен.	Са	мим	по	врат	ком	у	Ср	би	ју	на	кон	го	то	во	12	го	ди
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на,	Ше	шељ	 је	пр	во	кон	со	ли	до	вао	сво	ју	стран	ку,	умор	ну	од	
ве	ли	ких	из	бор	них	не	у	спе	ха,	да	би	за	тим	по	шао	у	„по	ход	на	
би	ра	че“.

Три	јум	фал	ни	 по	вра	так	 из	 Ха	шког	 три	бу	на	ла,	 на	кон,	
ка	ко	 су	 сма	тра	ли	 он	 лич	но,	 ње	го	ви	 са	бор	ци	 и	 ве	ћи	на	 јав
но	сти,	ве	ли	ке	по	бе	де,	би	ла	је	ду	го	иш	че	ки	ва	на	ин	јек	ци	ја	у	
ра	ди	кал	ско	те	ло.	„Ни	шта	не	успе	ва	та	ко	до	бро	као	успех“	–	
ста	ра	је	жи	вот	на,	па	и	по	ли	тич	ка	исти	на.	Још	ако	је	тај	успех	
по	бе	да	над	омра	же	ним	су	дом,	ма	ло	шта	мо	же	да	по	ква	ри	до
бар	по	ли	тич	ки	и	ка	сни	ји	из	бор	ни	ре	зул	тат.	Ве	ли	ки	ми	тинг	
у	Бе	о	гра	ду	ко	јим	је	обе	ле	жен	по	вра	так	Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља,	
по	твр	ђу	је	из	не	ту	те	зу.

Иако	се	сма	тра	ло	да	ће	Ше	шељ	услед	ду	го	трај	ног	бо
рав	ка	у	Ха	шком	три	бу	на	лу	ма	ње	или	ви	ше	про	ме	ни	ти	сво
је	по	на	ша	ње,	остао	је	исти	као	што	је	увек	био.	Кон	стант	не	
ак	ци	је,	од	ко	јих	не	ке	и	спек	та	ку	лар	не	(по	пут	па	ље	ња	за	ста
ва	 Европ	ске	 уни	је	 и	Хр	ват	ске),	 да	ле	 су	Ше	ше	љу	 од	ре	ђе	ни	
ме	диј	ски	про	стор,	што	 је	и	же	ља	 јед	ног	по	ли	ти	ча	ра	 са	ду
гим	ста	жом.	Ка	да	му	се	ни	је	пру	жа	ла	мо	гућ	ност	да	се	обра
ти	гра	ђа	ни	ма	Ср	би	је	по	сред	ством	на	ших	масме	ди	ја,	чи	нио	
је	то	окол	ним	пу	тем.	Та	ко	је	ко	ри	стио	хр	ват	ску	кам	па	њу	за	
пред	сед	нич	ке	из	бо	ре	ка	ко	би	се	па	жљи	во	сми	шље	ним	про
во	ка	тив	ним	из	ја	ва	ма	ње	гов	глас	чуо	и	у	Ср	би	ји.	Та	ко	ђе,	ни	је	
се	ли	био	по	сред	ног	или	не	по	сред	ног	ула	ска	у	ри	ја	ли	ти	про
гра	ме.	Го	сту	ју	ћи	у	еми	си	ји	код	Ми	ло	ми	ра	Ма	ри	ћа	био	је	у	
при	ли	ци	 да	 од	го	ва	ра	 на	 пи	та	ња	 уче	сни	ка	 „Па	ро	ва“,	 док	 је	
не	ко	ли	ко	 са	ти	 био	 при	су	тан	 и	 на	 „Фар	ми“.	Уче	ство	ва	ње	 у	
еми	си	ја	ма	за	бав	ног	ка	рак	те	ра	ни	је	не	по	зна	ни	ца	за	Во	ји	сла	ва	
Ше	ше	ља,	бу	ду	ћи	да	се	и	да	нас	пре	при	ча	ва	ју	ње	го	ви	на	сту	пи	
код	ле	ген	дар	ног	Ми	ни	мак	са,	при	че	му	та	кве	еми	си	је	пра	ти	
ве	ли	ки	број	гле	да	ла	ца,	па	 је	од	ли	чан	на	чин	да	се	до	пре	до	
ши	ро	ког	ауди	то	ри	ју	ма.

Са	дру	ге	стра	не,	Ше	шељ	је	не	у	мор	но	оби	ла	зио	ло	кал	не	
од	бо	ре	СРСа	по	Ср	би	ји,	у	го	то	во	сва	ком	ме	сту	др	жао	ску
по	ве	на	отво	ре	ном	или	у	за	тво	ре	ном	про	сто	ру	и	го	сто	вао	на	
ло	кал	ним	те	ле	ви	зи	ја	ма.	Ли	дер	ра	ди	ка	ла	је	пре	кам	па	ње	од
лич	но	ко	ри	стио	 све	мо	гућ	но	сти	ко	је	 је	 сте	као	по	врат	ком	у	
Ср	би	ју.	То	ком	2015.	и	2016.	го	ди	не,	го	то	во	од	мах	по	пу	шта
њу	из	Ха	шког	три	бу	на	ла	до	пред	из	бор	не	ћут	ње,	он	је	во	дио	
те	рен	ску	кам	па	њу	ви	со	ког	ин	тен	зи	те	та,	ве	ро	ват	но	нај	ин	тен



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2016, год. XII vol. 27 стр. 51-72

63

зив	ни	ју	 од	 об	но	ве	 срп	ског	 ви	ше	стра	нач	ја:	 2015.	 је	 одр	жао	
51.	три	би	ну	и	50	го	сто	ва	ња	на	ло	кал	ним	и	ре	ги	о	нал	ним	ТВ	
ста	ни	ца	ма,	 а	 2016.	 је	 имао	 30	 оби	ла	за	ка	 раз	ли	чи	тих	ме	ста	
у	Ср	би	ји,	ве	ћи	ном	у	скло	пу	из	бор	не	кам	па	ње.	Ни	је	ово	пр
ви	пут	да	се	Ше	шељ	од	лу	чу	је	да	се	ње	гов	глас	чу	је	у	го	то
во	свим	оп	шти	на	ма.	На	и	ме,	1993.	го	ди	не,	ра	ди	ка	ли	се,	ка	ко	
са	ми	на	во	де,	услед	ме	диј	ске	бло	ка	де	др	жав	не	Ра	диоте	ле	ви
зи	је	Ср	би	је,	ве	ли	ке	не	тр	пе	љи	во	сти	Ми	ло	ше	ви	ће	вог	ре	жи	ма	
и	 дру	гих	оте	жа	ва	ју	ћих	фак	то	ра,	 „од	лу	чу	ју	 за	пред	из	бор	ну	
кам	па	њу	ко	ја	се	са	сто	ји	у	го	сто	ва	њу	на	ло	кал	ним	ра	дио	ста
ни	ца	ма	у	за	ку	пље	ним	тер	ми	ни	ма.	Чел	ни	ци	стран	ке	из	да	на	
у	дан	пу	ту	ју	из	ме	ста	у	ме	сту	кроз	Ср	би	ју,	де	таљ	но	из	ла	жу	ћи	
ра	ди	кал	ски	про	грам	и	 од	го	ва	ра	ју	ћи	на	пи	та	ња	 слу	ша	ла	ца,	
нај	ра	ди	је	на	она	нај	про	во	ка	тив	ни	ја.“19	Прем	да	се	при	ме	ћу	је	
раз	ли	ка	у	вр	сти	огла	ша	ва	ња,	при	ме	тан	је	исти	циљ	–	до	ла	зак	
до	што	ве	ћег	бро	ја	гра	ђа	на.

Са	ма	из	бор	на	кам	па	ња	срп	ских	ра	ди	ка	ла	за	пар	ла	мен
тар	не	из	бо	ре	2016.	 го	ди	не	 је	 би	ла	из	ра	зи	то	ли	дер	ска.	Ка	ко	
би	смо	ову	тврд	њу	пот	кре	пи	ли	чи	ње	ни	ца	ма,	ба	ви	ће	мо	се	ми
тин	зи	ма	ко	ји	су	одр	жа	ни	у	пе	ри	о	ду	кам	па	ње,	спо	то	ви	ма	ко
ји	ма	су	се	ра	ди	ка	ли	пред	ста	ви	ли	(укуп	но	је	13	спо	то	ва	2015.	
го	ди	не	и	15	на	ред	не	го	ди	не),	као	и	са	два	ви	да	ши	ро	ке	ко
му	ни	ка	ци	је	са	би	ра	чи	ма	–	бил	бор	ди	ма	и	стра	нач	ким	но	ви
на	ма.	 Та	ко	ђе,	же	ли	мо	 да	 ис	так	не	мо	 и	 јед	ну	 зна	чај	ну	 ствар	
ко	ја	би	се	ола	ко	мо	гла	за	не	ма	ри	ти	–	у	кам	па	њи	је	Во	ји	слав	
Ше	шељ	оби	ла	зио	зна	ча	јан	број	гра	до	ва	и	оп	шти	на	у	Ср	би	ји	
ко	је	је	већ	об	и	шао	на	кон	по	врат	ка	из	Ха	га,	чи	ме	је	јед	на	зна
чај	на	по	ли	тич	ка	лич	ност	два	пу	та	у	го	ди	ну	или	две	би	ла	у	
не	ким	ма	лим	сре	ди	на	ма,	што	је	сва	ка	ко	пред	ста	вљао	ве	ли	ки	
по	ли	тич	ки	до	га	ђај	за	са	ме	гра	ђа	не	и	зна	ча	јан	из	вор	из	бор	не	
мо	ти	ва	ци	је.	На	по	ме	не	ра	ди,	Во	ји	слав	Ше	шељ	је	одр	жа	вао	и	
кон	фе	рен	ци	је	за	штам	пу	у	се	ди	шту	СРС	у	Зе	му	ну.	

На	овом	ме	сту	се	ука	зу	је	на	јед	ну	за	ни	мљи	вост	ко	ју	би	
не	ко	мо	гао	 да	 по	сма	тра	 као	 ку	ри	о	зи	тет,	 али	 је	 об	ја	шњи	ва.	
На	и	ме,	Во	ји	слав	Ше	шељ	у	кам	па	њи	за	пар	ла	мен	тар	не	из	бо
ре	 2016.	 го	ди	не	 ни	је	же	лео	 да	 уче	ству	је	 у	 еми	си	ји	 „Реч	 на	
реч“	ни	ти	у	пред	ста	вља	њу	сво	је	из	бор	не	ли	сте	на	РТС2,	што	
не	ко	ме	је	сте	за	чу	ђу	ју	ће,	бу	ду	ћи	да	је	пред	сед	ник	СРС	увек	

19	 Војислав	Шешељ,	Пали,жари,дедињскидиздаре,	Српска	радикална	странка,	
Београд,	2002,	стр.	3.
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био	спре	ман	за	ду	ел	са	сва	ким	про	тив	ни	ком.	Умео	је	да	го
во	ри:	 „Не	ма	 те	 иде	је	 ко	ју	 ја	 не	мо	гу,	 ако	 сам	њен	 про	тив
ник,	да	по	ра	зим	у	ди	рект	ном	ду	е	лу.“20	Та	ко	ђе,	од	по	врат	ка	из	
Ха	шког	три	бу	на	ла,	сам	Ше	шељ	је	ви	ше	пу	та	јав	но	по	зи	вао	
Алек	сан	дра	Ву	чи	ћа	на	ду	ел,	те	се	мо	же	из	ве	сти	кон	клу	зи	ја	
да	 стра	ха	ни	ово	га	пу	та	ни	је	имао	ни	од	ко	га.	Об	ја	шње	ње	
се	кри	је	у	дру	гом	сег	мен	ту.	Во	ји	слав	Ше	шељ	 је	био	ки	ван	
на	Ра	диоте	ле	ви	зи	ју	Ср	би	је	 због	ње	ног	од	но	са	пре	ма	ње	му	
на	кон	три	јум	фа	над	Ха	шким	три	бу	на	лом.	РТС	је	’90их	од	
стра	не	опо	зи	ци	је	био	про	зван	„ТВ	Ба	сти	љом“,	а	пи	та	ње	је	да	
ли	је	ста	ње	да	нас	бо	ље	у	од	но	су	на	тај	пе	ри	од.	Фо	ку	си	ра	ју	ћи	
се	кон	крет	но	на	Ше	ше	ља,	РТС	ни	је	на	шао	за	сход	но	да	ма	кар	
је	дан	пут	по	зо	ве	ли	де	ра	ра	ди	ка	ла	у	би	ло	ко	ју	сво	ју	еми	си	ју,	
што	је	ве	о	ма	из	не	на	ђу	ју	ће	има	ју	ћи	у	ви	ду	ње	го	ву	кон	стант	ну	
ак	ту	ел	ност	од	по	врат	ка	из	Ха	га,	пре	ко	осло	ба	ђа	ју	ће	пре	су
де	ко	ја	је	до	не	та	у	Три	бу	на	лу,	па	све	до	це	ло	куп	не	из	бор	не	
кам	па	ње.	Услед	ова	квог	од	но	са	ме	диј	ског	јав	ног	сер	ви	са	Ср
би	је,	Ше	шељ	је	од	лу	чио	да	се	не	по	ја	ви	у	ра	ни	је	на	ве	де	ним	
еми	си	ја	ма.	До	дат	но,	пред	сед	ник	СРС	је	сма	трао	да	РТС	ни	је	
ор	га	ни	зо	вао	окру	гле	сто	ло	ве,	пра	ве	де	ба	те	и	ТВ	ду	е	ле.	Сто	га	
је	од	лу	че	но	да	ра	ди	ка	ле	у	еми	си	ји	„Реч	на	реч“	пред	ста	вља	
ње	гов	 за	ме	ник	Не	ма	ња	Ша	ро	вић,	 док	 је	 уме	сто	 кла	сич	ног	
пред	ста	вља	ња	 из	бор	не	 ли	сте	 пу	штен	 мон	ти	ран	 ма	те	ри	јал	
из	бор	ног	шта	ба	СРС,	где	су	се	ма	хом	ви	де	ли	сним	ци	Ше	ше
ље	вих	оби	ла	за	ка	ме	ста	у	Ср	би	ји,	као	и	де	ло	ви	ње	го	вих	го	во
ра	ко	је	је	том	при	ли	ком	др	жао.

Пре	 пре	ла	ска	 на	 ана	ли	зу,	 на	во	ди	мо	 и	 по	чет	ни	 ко	рак	
кам	па	ње	–	из	бор	ну	ли	сту.	Из	бор	на	ли	ста	Срп	ске	ра	ди	кал	не	
стран	ке	 је	 има	ла	 на	зив	 „Др	ВО	ЈИ	СЛАВ	ШЕ	ШЕЉ	–	СРП
СКА	РА	ДИ	КАЛ	НА	СТРАН	КА“.	Из	бор	на	ли	ста	је	би	ла	пер
со	на	ли	зо	ва	на,	бу	ду	ћи	да	је	име	ли	де	ра	стран	ке	би	ло	ис	пред	
ње	ног	на	зи	ва.	Као	сна	жни	ји	до	каз	ли	дер	ства,	исти	на	зив	је	
ли	ста	има	ла	и	за	по	кра	јин	ске	и	ло	кал	не	из	бо	ре,	чи	ме	су	пот
пу	но	у	дру	ги	план	ста	вље	ни	по	кра	јин	ски	и	ло	кал	ни	ли	де	ри.	
На	рав	но,	овим	по	те	зом	је	Во	ји	слав	Ше	шељ	на	осно	ву	сво	га	
лич	ног	име	на	и	прет	ход	но	опи	са	ног	ста	ња	же	лео	да	„при	ву
че“	што	ве	ћи	број	гла	со	ва	на	по	кра	јин	ском	и	ло	кал	ном	ни	воу.

20 ВеликаСрбија,	новине	Српске	радикалне	странке,	мај	1994,	број	17,	година	V,	
стр.	64.
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Срп	ска	 ра	ди	кал	на	 стран	ка	 је	 у	 то	ку	 из	бор	не	 кам	па
ње	зна	чај	не	ре	сур	се	уло	жи	ла	у	оби	ла	зак	те	ре	на	и	не	по	сре
дан	кон	такт	са	гра	ђа	ни	ма	по	сред	ством	ми	тин	га,	ма	њих	или	
ве	ћих,	у	за	ви	сно	сти	од	сре	ди	не	у	ко	јој	се	одр	жа	вао.	У	свим	
на	сту	пи	ма	 срп	ских	 ра	ди	ка	ла	 пред	 за	ин	те	ре	со	ва	ним	 гра	ђа
ни	ма,	Во	ји	слав	Ше	шељ	је	имао	по	себ	но	ме	сто,	што	се	мо	же	
сма	тра	ти	уоби	ча	је	ним	за	пред	сед	ни	ка	сва	ке	по	ли	тич	ке	пар
ти	је,	на	рав	но,	уко	ли	ко	је	у	мо	гућ	но	сти	да	во	ди	кам	па	њу.	Та
ко	је	пред	сед	ник	СРС	го	во	рио	по	след	њи	на	ми	тин	гу,	чи	ме	је	
за	о	кру	жи	вао	до	та	да	шње	на	сту	пе	сво	јих	ко	ле	га	са	ло	кал	ног	
и	ре	ги	о	нал	ног	ни	воа,	као	и	по	је	ди	них	из	цен	тра	ле	стран	ке.	
Је	ди	на	два	ми	тин	га	на	ко	ји	ма	Ше	шељ	ни	је	уче	ство	вао	су	она	
на	те	ри	то	ри	ји	АП	Ко	со	во	и	Ме	то	хи	ја,	тач	ни	је	у	Гра	ча	ни	ци	и	
Ко	сов	ској	Ми	тро	ви	ци,	бу	ду	ћи	да	му	ни	је	био	до	зво	љен	ула
зак.	Во	ји	слав	Ше	шељ	је	сво	је	на	сту	пе	ши	ром	Ср	би	је	углав
ном	ко	ри	стио	да	на	пад	не	на	пред	њач	ки	ре	жим	и	Алек	сан	дра	
Ву	чи	ћа,	окри	ви	их	за	те	шко	со	ци	јал	но	и	еко	ном	ско	ста	ње	у	
Ср	би	ји,	обе	ћа	за	у	ста	вља	ње	про	па	да	ња	и	бо	љи	жи	вот	под	ра
ди	кал	ском	вла	шћу,	хап	ше	ња	кри	ми	на	ла	ца	и	окре	та	ње	Ру	ској	
Фе	де	ра	ци	ји,	али	и	под	се	ти	на,	из	ње	го	ве	ви	зу	ре,	не	га	ти	ван	
пе	ри	од	 вла	да	ви	не	 Де	мо	крат	ске	 стран	ке,	 ус	пут	 сти	жу	ћи	 да	
„пец	не“	и	пред	сед	ни	ка	Ср	би	је	То	ми	сла	ва	Ни	ко	ли	ћа.	У	сва
кој	 по	је	ди	нач	ној	 оп	шти	ни	и	 гра	ду	Ше	шељ	 је	 тар	ге	ти	рао	и	
те	ме	ко	је	ин	те	ре	су	ју	то	ло	кал	но	ста	нов	ни	штво,	би	ло	да	је	у	
пи	та	њу	про	да	ја	зе	мље	стран	ци	ма	за	ко	је	су	за	ин	те	ре	со	ва	ни	
гра	ђа	ни	Вој	во	ди	не	или	за	тво	ре	не	фа	бри	ке	и	не	до	ста	так	рад
них	ме	ста	у	Кра	ље	ву.	Уви	дом	у	веб	сајт	Срп	ске	ра	ди	кал	не	
стран	ке	до	ла	зи	мо	до	по	да	тка	да	је	у	из	бор	ној	кам	па	њи	одр
жа	но	ви	ше	од	20	ми	тин	га	и	про	тест	них	ску	по	ва	на	ко	ји	ма	је	
цен	трал	на	по	ли	тич	ка	фи	гу	ра	Во	ји	слав	Ше	шељ.	Од	нос	СРС	
пре	ма	ли	ку	и	де	лу	Ше	ше	ља	је	ви	ше	не	го	очи	гле	дан	и	у	из
ве	шта	ји	ма	са	ми	тин	га.	Без	из	у	зет	ка,	је	ди	но	се	пре	но	се	Ше
ше	ље	ве	ре	чи,	а	оста	ли	функ	ци	о	не	ри	су	са	мо	на	бро	ја	ни.	Ти
ме	се	 ста	вља	до	 зна	ња	да	 је	он	не	при	ко	сно	ве	ни	ауто	ри	тет,	
пред	вод	ник,	онај	чи	је	обра	ћа	ње	тре	ба	да	стиг	не	до	гра	ђа	на.	
Ова	квим	при	сту	пом	се	СРС	ста	вља	у	слу	жбу	свог	пред	сед
ни	ка,	бу	ду	ћи	да	су	са	мо	ње	го	ве	кри	ти	ке	ре	жи	ма	и	из	бор	на	
обе	ћа	ња	зна	чај	на,	док	су	оста	ли	ма	ње	бит	ни.

Ве	ли	ки	број	спо	то	ва	Срп	ске	ра	ди	кал	не	стран	ке	све	до
чи	о	 то	ме	да	 су	ра	ди	ка	ли	мно	го	ра	ди	ли	на	 свом	мул	ти	ме
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ди	јал	ном	иден	ти	те	ту.	По	је	ди	ни	спо	то	ви	ни	су	еми	то	ва	ни	на	
те	ле	ви	зи	ји,	 али	 су	 сви	 сво	је	ме	сто	 на	шли	 на	 Ју	тју	бу,	 чи	ме	
су	сви	ко	ри	сни	ци	ин	тер	не	та	има	ли	мо	гућ	ност	да	се	са	њи	ма	
упо	зна	ју.	Нај	у	оп	ште	ни	је,	спо	то	ви	су	има	ли	два	об	ли	ка:	пр	ви,	
ко	јим	се	по	зи	ва	на	не	ки	ве	ћи	ми	тинг;	дру	ги,	кла	си	чан	из	бор
ни	спот	ко	ји	ма	се	гра	ђа	ни	мо	ти	ви	шу	да	гла	са	ју	за	СРС.	Ка	ко	
би	смо	об	у	хва	ти	ли	обе	гру	пе,	а	услед	огра	ни	че	ног	про	сто	ра	
овог	 ра	да,	 ана	ли	зи	ра	ће	 се	по	 је	дан	нај	сли	ко	ви	ти	ји	при	мер.	
Пр	во,	ана	ли	зи	ра	ће	се	по	зив	на	ми	тинг	„На	род	ни	бунт	про
тив	Ву	чи	ће	вог	ре	жи	ма“,	ко	ји	је	одр	жан	у	Бе	о	гра	ду	24.	мар
та	2016.	го	ди	не.	На	кра	ју	спо	та	се	ис	ти	че	цен	трал	ни	сло	ган	
кам	па	ње	 „Ср	би	ју	 у	 си	гур	не	 ру	ке!“.	Прем	да	 се	 ни	 у	 јед	ном	
де	лу	 спо	та	не	по	ми	ње	Во	ји	слав	Ше	шељ,	 он	 је	ње	го	ва	цен
трал	на	фи	гу	ра.	У	ду	жи	ни	тра	ја	ња	од	јед	ног	ми	ну	та	и	шест	
се	кун	ди,	 све	га	не	што	ви	ше	од	де	сет	се	кун	ди	 за	у	зи	ма	ју	ка
дро	ви	у	ко	ји	ма	се	не	на	ла	зи	Ше	шељ,	али	се	и	у	том	де	лу	он	
мо	же	 ви	де	ти	 на	 за	ста	ва	ма	 са	ње	го	вим	 ли	ком	 ко	ји	ма	ма	шу	
при	ста	ли	це	ра	ди	ка	ла.	Ка	дро	ви	у	ко	ји	ма	се	по	ја	вљу	је	ли	дер	
ра	ди	ка	ла	су	на	чи	ње	ни	на	ве	ли	ком	ми	тин	гу	у	Бе	о	гра	ду,	ко	ји	
је	одр	жан	на	Тр	гу	Ре	пу	бли	ке	28.	ју	на	2015.	го	ди	не,	да	кле	на
кон	ње	го	вог	 три	јум	фал	ног	 по	врат	ка	 из	Ха	шког	 три	бу	на	ла,	
чи	ме	се	гле	да	о	ци	ма	су	ге	ри	ше	да	је	Ше	шељ	по	бед	ник.	До	дат
но,	сна	жан	ути	сак	оста	вља	и	ве	ли	ки	број	при	сут	них	гра	ђа	на,	
ка	ко	 на	 са	мом	ми	тин	гу,	 та	ко	 и	 на	шет	њи	 ко	ја	 је	 усле	ди	ла,	
што	мо	же	охра	бри	ти	по	је	дин	це	да	при	су	ству	ју	на	ред	ном	до
га	ђа	ју.	Спот	ко	ји	пред	ста	вља	кла	сич	ни	из	бор	ни	спот	је	ујед
но	и	нај	гле	да	ни	ји	спот	СРС	за	из	бо	ре	2016.	го	ди	не	на	Ју	тју	бу.	
Ре	чи	Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља	и	на	зив	ли	сте	ко	ји	на	кра	ју	ис	ти	че	
про	до	ран,	гла	сан	му	шки	во	кал,	осно	ва	су	овог	спо	та.	Ви	зу
ел	но	по	ја	вљи	ва	ње	Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља	 је	ов	де	то	ли	ко	че	сто	
да	би	се	на	ни	во	ста	ти	стич	ке	гре	шке	мо	гло	ука	за	ти	на	дру	ге	
ка	дро	ве,	ко	ји	су	у	слу	жби	са	мо	јед	ног	–	да	при	ка	жу	гра	ђа	не	
ко	ји	при	су	ству	ју	Ше	ше	ље	вим	ми	тин	зи	ма.	По	ред	већ	по	ме
ну	тих	ка	дро	ва	са	ве	ли	ке	шет	ње	на	кон	ви	дов	дан	ског	ми	тин
га,	ви	дљи	ве	су	се	квен	це	са	по	бед	нич	ког	ми	тин	га	–	пр	вог	на
кон	пу	шта	ња	Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља	из	Ха	шког	три	бу	на	ла,	ни	за	
ма	њих	ми	тин	га	по	Ср	би	ји	на	ко	ји	ма	се	ис	ти	че	ру	ко	ва	ње	са	
на	ро	дом,	као	и	су	сре	та	са	стра	ним	зва	нич	ни	ци	ма,	кон	крет
но	са	ру	ским	ви	со	ким	функ	ци	о	не	ром	Дми	три	јем	Ро	го	зи	ном.	
То	ком	 го	то	во	 це	лог	 спо	та	 ко	ји	 тра	је	 55	 се	кун	ди,	 Во	ји	слав	
Ше	шељ	пре	но	си	по	ру	ке	ка	ко	гра	ђа	ни	мо	гу	ве	ро	ва	ти	Срп	ској	
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ра	ди	кал	ној	стран	ци,	те	да	са	мо	срп	ски	ра	ди	ка	ли	ни	су	раз
о	ча	ра	ли	 срп	ски	 на	род	 и	 гра	ђа	не	Ср	би	је.	Иако	 то	ком	 це	лог	
го	во	ра	ко	ји	је	по	за	ди	на	овог	спо	та	Ше	шељ	го	во	ри	у	мно	жи
ни,	о	Срп	ској	ра	ди	кал	ној	стран	ци	и	срп	ским	ра	ди	ка	ли	ма,	ја
сно	је	да	је	он	ипак	цен	трал	на	фи	гу	ра.	Ре	че	ни	це	по	пут	„По
ка	за	ли	смо	да	смо	у	ста	њу	да	се	жр	тву	је	мо	за	сво	је	иде	а	ле“	
се	не	дво	сми	сле	но	од	но	се	на	ње	га	лич	но,	од	но	сно	на	ње	го	ву	
це	ло	куп	ну	по	ли	тич	ку	бор	бу,	а	на	ро	чи	то	на	ње	го	во	др	жа	ње	
у	Ха	шком	три	бу	на	лу.	На	кра	ју	се	при	ка	зу	је	и	Ше	шељ	ка	ко	
го	во	ри	до	бро	по	знат	сло	ган	„Ср	би	ја	је	веч	на	док	су	јој	де	ца	
вер	на	–	жи	ве	ла	Ве	ли	ка	Ср	би	ја“.	Мо	би	ли	за	ци	ја	ста	рих,	на	ци
о	на	ли	стич	ких	гла	со	ва	се	до	дат	но	сти	че	ова	квим	при	сту	пом,	
док	се	Во	ји	слав	Ше	шељ	и	ви	зу	ел	но	и	ауди	тив	но	пред	ста	вља	
као	по	бед	ник,	хе	рој	ко	је	на	кон	бор	бе	до	че	ку	је	прав	ду	и	ко	га	
сле	ди	ве	ли	ки	број	љу	ди.

Ка	да	 је	 реч	 о	 бил	бор	ди	ма	Срп	ске	 ра	ди	кал	не	 стран	ке,	
њих	је	би	ло	ма	ло,	али	је	од	кван	ти	фи	ка	ци	је	на	ма	зна	чај	ни	ји	
са	др	жај.

На	 јед	ном	 бил	бор	ду	 ко	ји	 је	 по	за	дин	ски	 обо	јен	 у	 бо	је	
срп	ске	за	ста	ве,	се	уз	ве	ли	ку	фо	то	гра	фи	ју	Во	ји	сла	ва	Ше	ше
ља	мо	же	ви	де	ти	сло	ган	„Па	мет,	зна	ње,	по	ште	ње.“.	Срп	ска	за
ста	ва	у	по	за	ди	ни	ја	сно	алу	ди	ра	на	сна	жну	на	ци	о	нал	ну	но	ту	
са	ме	стран	ке	и	Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља	лич	но.	„Па	мет,	зна	ње,	по
ште	ње.“	као	сло	ган	ко	ји	се	мо	же	схва	ти	ти	пр	вен	стве	но	у	слу
жби	Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља,	а	тек	ка	сни	је	и	СРС,	на	во	ди	би	ра	че	
на	три	ње	го	ва	зна	чај	на	аспек	та	–	истин	ска	или	пер	ци	пи	ра	на.	
Па	мет	и	зна	ње	је	у	бли	ској	ко	ре	ла	ци	ји	са	ти	ту	лом	нај	мла	ђег	
док	то	ра	на	у	ка	и	ње	го	вим	прав	нич	ким	зна	њем,	за	ко	ји	мно	ги	
сма	тра	ју	да	је	до	ка	зао	у	Ха	шком	три	бу	на	лу,	док	је	по	ште	ње	
јед	на	од	основ	них	пер	цеп	ци	ја	гра	ђа	на	ка	да	је	у	пи	та	њу	Ше
шељ,	али	и	це	ла	СРС.	Ци	ља	њем	на	ова	три	еле	мен	та,	ста	вље
но	је	до	зна	ња	сви	ма	да	Ше	ше	ља	уисти	ну	и	кра	се	те	вр	ли	не.	
На	до	њем	де	лу	бил	бор	да	се	на	ла	зи	број	4	ко	ји	је	ред	ни	број	
ли	сте,	уз	цен	трал	ни	сло	ган	кам	па	ње	„Ср	би	ју	у	си	гур	не	ру
ке!“	и	цео	на	зив	из	бор	не	ли	сте.	Цен	трал	ни	сло	ган	„Ср	би	ју	у	
си	гур	не	ру	ке!“	же	ли	да	убе	ди	гра	ђа	не	да	би,	услед	прет	ход	но	
по	бро	ја	них	ка	рак	те	ри	сти	ка,	Ср	би	ја	би	ла	у	си	гур	ним	ру	ка	ма	
Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља,	пр	вен	стве	но.	Та	ко	по	сма	тра	но,	на	ве	де	на	
два	сло	га	на	су	ком	пле	мен	тар	на.

На	дру	гом	бил	бор	ду	ко	ји	је,	као	и	прет	ход	ни,	по	за	дин
ски	обо	јен	у	бо	је	срп	ске	за	ста	ве,	ми	ни	мал	на	је	про	ме	на	рас
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по	ре	да	кон	сти	ту	тив	них	еле	ме	на	та,	уз	про	ме	ну	сло	га	на.	Лик	
Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља	ап	со	лут	но	до	ми	ни	ра	и	овим	бил	бор	дом.	
По	ред	Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља	су	ред	ни	број	ли	сте	и	сло	ган	„Му
дрост,	хра	брост,	по	ве	ре	ње.“.	На	до	њем	де	лу	бил	бор	да	је	цен
трал	ни	сло	ган	кам	па	ње	„Ср	би	ју	у	си	гур	не	ру	ке!“	и	цео	на	зив	
из	бор	не	ли	сте.

Тре	ћи	 и	 по	след	њи	 бил	борд	 се	 зна	чај	но	 раз	ли	ку	је	 од	
прет	ход	на	два.	Све	га	три	са	став	на	де	ла	пред	ста	вља	ју	из	у	зет
ну	 јед	но	став	ност.	Срп	ска	за	ста	ва,	као	и	код	прет	ход	на	два,	
пред	ста	вља	 по	за	ди	ну	 бил	бор	да.	 Уз	 ве	ли	ки	 лик	 Во	ји	сла	ва	
Ше	ше	ља,	на	ла	зи	се	јед	но	ста	ван	сло	ган	–	„По	бед	ник!“.	Бу	ду
ћи	да	је,	као	што	смо	украт	ко	при	ка	за	ли,	Во	ји	слав	Ше	шељ	
у	очи	ма	ве	ћи	не,	у	из	у	зет	ном	ма	ни	ру	по	бе	дио	Ха	шки	три	бу
нал,	сло	ган	се	мо	же	сма	тра	ти	алу	зи	јом	на	тај	по	сту	пак.	Са	
дру	ге	стра	не,	бу	ду	ћи	да	је	из	бор	на	кам	па	ња,	Ше	шељ	се	пред
ста	вља	и	као	по	бед	ник	из	бо	ра,	чи	ме	се	ула	зи	у	ја	сну	ма	три	цу	
„по	бед	ник	у	Ха	гу	–	по	бед	ник	у	Ср	би	ји“.	Јед	но	став	ном,	али	
сна	жном	по	ру	ком	да	је	Ше	шељ	по	бед	ник,	мо	ти	ви	шу	се	би
ра	чи	да	по	ђу	за	њи	ме,	јер	сва	ко	же	ли	да	бу	де	уз	по	бед	ни	ка.	
Оно	што	је	на	ма	од	цен	трал	ног	зна	ча	ја,	је	сте	чи	ње	ни	ца	да	је	
ово	parexcellenceпри	мер	ли	дер	ске	кам	па	ње.	Да	се	при	се	ти
мо,	у	пи	та	њу	ни	су	пред	сед	нич	ки	из	бо	ри,	већ	је	реч	о	пар	ла
мен	тар	ним	из	бо	ри	ма	ко	ји	ни	су	ор	га	ни	зо	ва	ни	по	ве	ћин	ском,	
већ	 про	пор	ци	о	нал	ном	 си	сте	му.	 Наш	 по	ли	тич	ки	 си	стем	 не	
по	зна	је	ин	сти	ту	ци	ју	ди	рект	ног	гла	са	ња	за	од	ре	ђе	ног	кан	ди
да	та	за	пред	сед	ни	ка	Вла	де,	већ	се	гла	са	за	по	ну	ђе	не	ли	сте,	
чи	ме	се	фор	ми	ра	са	став	На	род	не	скуп	шти	не,	ко	ја	на	кон	то	га	
би	ра	чла	но	ве	Вла	де,	укљу	чу	ју	ћи	и	ње	ног	пред	сед	ни	ка.	Из	о
ста	вља	ње	чак	и	на	зи	ва	ли	сте	и	ње	ног	ред	ног	бро	ја	нам	ја	сно	
су	ге	ри	ше	да	је	лик	Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља	до	во	љан,	он	је	тај	ко	ји	
по	бе	ђу	је,	ко	ји	во	ди	це	лу	стран	ку	на	пред,	без	по	тре	бе	да	се	
би	ра	чи	ма	да	ју	не	ке	основ	не	ин	фор	ма	ци	је	ко	је	им	мо	гу	по	мо
ћи	у	из	бор	ном	да	ну.

Ка	да	је	реч	о	но	ви	на	ма	Срп	ске	ра	ди	кал	не	стран	ке	ко	је	
но	се	на	зив	„Ве	ли	ка	Ср	би	ја“,	оне	су,	на	кон	ду	же	па	у	зе,	иза
шле	у	апри	лу	2016.	го	ди	не.21	Знат	но	ма	њег	оби	ма	стра	на	не	го	
прет	ход	них	го	ди	на	док	је	стран	ка	има	ла	ста	бил	не	из	во	ре	фи
нан	си	ра	ња,	све	га	че	ти	ри,	но	ви	не	су	пред	ста	вља	ле	сво	је	вр	сан	

21	 Видети:	ВеликаСрбија,новине	Српске	радикалне	странке,	април	2016,	број	
3568,	година	XXVII.
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по	зив	за	гла	са	ње	за	СРС.	Ти	раж	од	300.000	при	ме	ра	ка	по	твр
ђу	је	же	љу	ра	ди	ка	ла	да	се	ве	ли	ки	број	би	ра	ча	мо	ти	ви	ше	чи	та
ју	ћи	но	ви	не.	„Ве	ли	ка	Ср	би	ја“	од	сво	је	пр	ве	(на	слов	не)	стра
не	је	ста	ви	ла	чи	та	о	цу	до	зна	ња	да	ће	фо	кус	би	ти	на	ли	де	ру	
Во	ји	сла	ву	Ше	ше	љу.	Фо	то	гра	фи	ја	су	сре	та	са	ви	со	ким	ру	ским	
зва	нич	ни	ком	Дми	три	јом	Ро	го	зи	ном	је	про	пра	ће	на	на	сло	вом	
„По	бед	ник“.	Из	ја	ва	Дми	три	ја	Ро	го	зи	на	ко	ја	се	на	ла	зи	на	пр
вој	 стра	ни	 је	 пот	пу	но	 у	 скла	ду	 са	 дру	гим	из	ја	ва	ма	 ко	је	 се	
на	ла	зе	на	на	ред	ним	стра	ни	ца	ма	но	ви	на.	Ве	ћи	број,	пре	све	га,	
ру	ских	по	ли	тич	ких	и	дру	штве	них	де	лат	ни	ка,	као	и	срп	ских	
ин	те	лек	ту	а	ла	ца	и	по	зна	тих	спор	ти	ста,	сво	јим	из	ја	ва	ма	гло
ри	фи	ку	је	бор	бу	Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља	про	тив	гло	ба	ли	зма	оли
че	ног	у	Ха	шком	три	бу	на	лу,	као	и	ње	го	ву	та	мо	шњу	по	бе	ду.	
Док	се	Во	ји	слав	Ше	шељ	по	ми	ње	 го	то	во	у	 сва	кој	ре	че	ни	ци	
хва	ло	спе	ва	ко	ји	пи	шу	дру	ги,	Срп	ска	ра	ди	кал	на	стран	ка	се,	
ус	пут	но,	у	из	ја	ва	ма	по	ја	вљу	је	све	га	два	пу	та.	 Ја	сно	 је	да	 је	
СРС	ста	вља	њем	у	пр	ви	план	сво	га	ли	де	ра	и	ње	го	ве	ха	шке	
бор	бе	и	по	бе	де,	те	по	др	шке	ко	ју	је	он	лич	но	до	био	од	јав	них	
лич	но	сти,	же	ле	ла	да	ука	же	би	ра	чи	ма	да	ње	го	ва	жр	тва	и	три
јумф	ни	су	оста	ли	не	за	па	же	ни	у	раз	ли	чи	тим	кру	го	ви	ма.	На	
кра	ју,	уз	већ	об	ра	ђе	не	сло	га	не,	го	то	во	иден	тич	но	као	што	се	
мо	гло	ви	де	ти	на	по	је	ди	ним	бил	бор	ди	ма,	Срп	ска	ра	ди	кал	на	
стран	ка	под	се	ћа	да	су	ипак	у	пи	та	њу	из	бо	ри,	а	не	про	сла	ва	
по	врат	ка	Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља	у	Ср	би	ју.

5. ЗА КЉУ ЧАК

Ли	дер	ске	из	бор	не	 кам	па	ње,	 као	по	сле	ди	ца	 све	у	куп	не	
пер	со	на	ли	за	ци	је	по	ли	ти	ке,	ко	ја	ни	је	има	нент	на	са	мо	на	шој	
др	жа	ви	и	дру	штву,	већ	у	од	ре	ђе	ном	де	лу	по	ста	је	свет	ски	фе
но	мен,	 за	у	зи	ма	ју	 зна	ча	јан	део	са	вре	ме	них	из	бор	них	кам	па
ња,	ако	не	и	пре	су	дан.	У	Ср	би	ји	је	тај	про	цес	до	дат	но	оја	чан	
на	шом	по	ли	тич	ком	кул	ту	ром,	али	и	ни	зом	дру	гих	фак	то	ра	
ко	ји	об	у	хва	та	ју	по	на	ша	ње	са	мих	пар	ти	ја,	из	бор	ни	си	стем	и	
од	су	ство	уну	тар	пар	тиј	ске	де	мо	кра	ти	је.	Да	кле,	део	об	ја	шње
ња	се	на	ла	зи	у	објек	тив	ним	по	ли	тич	ким	про	це	си	ма	ко	ји	по
ти	чу	„од	о	здо“,	док	је	део	и	у	на	ме	ри	„од	о	зго“	–	оним	у	по	ли
тич	ким	пар	ти	ја	ма	и	ње	ним	ли	де	ри	ма.

Пар	ла	мен	тар	ни	из	бо	ри	2016.	го	ди	не	су	пра	ће	ни	по	кра
јин	ским	и	ло	кал	ним,	чи	ме	је	про	стор	за	пер	со	на	ли	за	ци	ју	из
бор	не	кам	па	ње	до	дат	но	про	ши	рен.	У	та	квом	ста	њу	ства	ри,	
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по	ја	ча	на	по	врат	ком	свог	пред	сед	ни	ка	Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља	из	
Ха	шког	три	бу	на	ла,	Срп	ска	ра	ди	кал	на	стран	ка	се	ја	сно	од	лу
чу	је	за	ли	дер	ску	из	бор	ну	кам	па	њу.	Пред	ста	вља	ју	ћи	Ше	ше	ља	
као	из	ра	зи	тог	по	бед	ни	ка,	ра	ди	ка	ли	же	ле	да	на	осно	ву	ње	го
вог	лич	ног	ими	џа	при	ву	ку	што	ве	ћи	број	гла	са	ча.	Из	бор	ни	
ре	зул	тат	по	ка	зу	је	да	су	ра	ди	ка	ли	осво	ји	ли	ви	ше	од	че	ти	ри	
пу	та	ви	ше	гла	со	ва	не	го	2014.	го	ди	не,	што	је	сва	ка	ко	у	ко	ре
ла	ци	ји	са	ис	ти	ца	њем	Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља	у	пр	ви	план,	али	су,	
ипак,	си	ту	а	ци	о	ни	фак	то	ри,	по	пут	ње	го	вог	пу	шта	ња	на	при
вре	ме	ну	сло	бо	ду	и	до	но	ше	ња	осло	ба	ђа	ју	ће	пре	су	де,	ути	ца	ли	
на	по	др	шку	гра	ђа	на.	Сва	ка	ко,	Срп	ска	ра	ди	кал	на	стран	ка	је	
ис	прав	но	иза	бра	ла	тип	из	бор	не	кам	па	ње,	ко	јом	је	не	сум	њи	во	
мак	си	ми	зо	ва	ла	број	гла	со	ва.
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LE A DER SHIP ELEC TO RIAL CAM PA IGNS 
– SER BIAN RA DI CAL PARTY IN 2016

Re	su	me

The topicof thispaper is the leadership electioncampa
ign,moreprecisely–leadershipelectioncampaignintheRepu
blicofSerbia,withtheemphasisontheSerbianRadicalPartyin
2016.Themainaimofthispaperistopointtothephenomenonof
theleadershipcampaign,especiallyinSerbia,aswellastoshed
lightonotherphenomenonswhicharedirectlyinterlinked,such
aspersonalizationofpolitics.Moreprecisely,thecampaignofthe
SerbianRadicalPartyinthelastparliamentaryelectioncycleof
2016willbeexaminedusingseveralindicators.SerbianRadical
Partycasestudywillallowinsightintheverycampaignofthat
politicalparty,butalsointhesituationregardingconstitutiveele
mentsofleadershipcampaignsinSerbia.Thepaperprovespre
valenceoftheleadershipcampaignsinSerbia,includingtheone
oftheSerbianRadicalPartyin2016.
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Са	же	так

Етнофилије и етнофобије се формирају према кон
кретнимприликамаудужимикраћимисторијскиминтер
валима.Емотивизованиодносинародасеукултурноциви
лизацијском погледу испољавају као етнопсихичке премисе
историјскихконстантидугогтрајања.Етнофилијеиетно
фобијесадржанесуиугеополитичкимодносима,њихпро
мишљаиприказујегеополитикаемоција.

Ауторјеуодносунаемпиријскупојавуфобичнихифи
личнихстањамеђународима,предложиоподелунаопште
ипосебнеславофобичнеоблике.Премамерилудимензијана
станкаоцртанесуизнутраиспољаформиранеславофобије.
У разврставању уочених етнофобичних стања истакнуте
суконкретнеславофобијеизмеђутригрупесловенскихнаро
да.Узто,ауторјеуочиославофобичнеобликеунутарсрод
нихгрупасловенскихнарода.Размотренесујужнословенске
фобије,пресвихсрбофобијаијугофобија.Њиховаузрочност
препознатајеупроцесимаверскограскола,државногсеце
сионизма и сепарације, црквенорелигијског преобраћања,
прозелитизмаиконверзије,каоиусиљенихпроменаетнона
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ционалних идентитета.Пажњиаутора нису промакла ни
стањамалодушногсамопорицањаиодрицањаодсопстве
ногидентитетаунутарједногнарода,тј.нације.Таквапо
литичкаименталитетнастањапротумаченасукаоауто
фобичнасамодеструкцијаианационалнинихилизам.

Напослетку,ауторсезапитаочемустраходконсти
тутивнеевропскедводелности,указујућидарастућиевро
скептицизам у Европи и Србији није нужно и еврофобија.
Споља генерисани страх од Европе у целини није истове
тансаунутрашњимфобијамаЕвропљанаусмеренимпрема
Европскојунији.
Кључнеречи:религијскеиполитичкепредрасуде,етнофили

ја, етнофобија, стахомржња, византофобија,
славофобија, русофобија, србофобија, југофо
бија,еврофобија,самопорицање,аутофобија.


1.УВОД

Ет	но	фи	ли	је	и	ет	но	фо	би	је	су	по	ли	тич	ки	функ	ци	о	на	ли
зо	ва	не	 а	 че	сто	 и	ма	ни	пу	ла	тив	но	ин	стру	мен	та	ли	зо	ва	не.	Ма	
ко	ли	ко	на	пр	ви	по	глед	из	гле	да	ла	по	гре	шно	осло	ње	на	на	ет
ноп	си	хо	ло	шке	пред	ра	су	де	и	сте	ре	о	ти	пе,	ак	тив	на	и	па	сив	на	
фи	лич	на	и	фо	бич	на	ста	ња	ме	ђу	на	ро	ди	ма	ипак	има	ју	сна	жне	
исто	риј	ске	узро	ке	ко	ји	иза	зи	ва	ју	по	ли	тич	ке	по	сле	ди	це.1

Као	груп	на	и	ко	лек	тив	на	осе	ћа	ња	фи	ли	је	и	фо	би	је	не	
де	лу	је	са	мо	спо	ља,	из	ме	ђу	на	ро	да	не	го	и	уну	тар	по	је	ди	них	
ет	но	са/на	ро	да/на	ци	ја.	Је	дан	на	род	мо	же	би	ти	по	де	љен	осе	ћа
ји	ма	на	кло	но	сти	и	при	вр	же	но	сти	дру	гом	на	ро	ду	али	исто	вре
ме	но	и	не	на	кло	но	шћу,	стра	хо	ви	ма	и	мр	жња	ма	пре	ма	не	ком	
дру	гом	на	ро	ду.	Ет	но	фи	ли	је	пра	те	ет	но	фо	би	је.	У	том	по	гле
ду	ни	срп	ски	на	род	ме	ђу	европ	ским	на	ро	ди	ма	ни	је	из	у	зе	так.	
Те	шке	 исто	риј	ске	 окол	но	сти	 ули	ле	 су	Ср	би	ма	 сна	жне	 сла
во	фил	не	и	ру	со	фил	не	осе	ћа	је	и,	ма	да	рет	ко	и	тек	ме	сти	мич
но,	сла	во	фо	би	ју	и	ру	со	фо	би	ју.2	Сна	жни	ет	нич	ки	сен	ти	мен	ти	

1	 Видети:	Глишовић	Љиљана,	Србијауогледалунемачкештампе,	19872006.,	
глава:	 „Предрасуда“,	 стр.	 20,	и	 „Стереотип“,	 стр.	 2023,	Службени	 гласник,	
Београд,	2011.

2	 Иако	 признају	 амбивалентне,	 позитивне	 и	 негативне	 осећаје	 према	 другим	
народима,	многи	аутори	сматрају	да	су	Срби	најрусофилнији	европски	народ,	
те	 да	 однос	Срба	и	Руса	има	нарочити	историјски	 карактер	привржености,	
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фи	лич	ног	и	фо	бич	ног	ти	па	де	ло	ва	ли	су	и	још	увек	де	лу	ју	у	
кул	тур	ном	и	по	ли	тич	ком	жи	во	ту	на	укуп	ном	срп	ском	на	ци
о	нал	ном	про	сто	ру	и	у	Ср	би	ји.	Фи	ли	је	и	фо	би	је	ни	су	иза	зи
ва	не	са	мо	по	ли	тич	ком	ме	ха	ни	ком	тре	нут	них	од	но	са,	већ	су	
на	ста	ја	ле	по	ступ	но,	на	ево	лу	ти	ван	на	чин.

Фи	лич	на	 и	фо	бич	на	 по	бор	ни	штва	 по	ре	клом	 из	 ре	ли
гиј	ских	уве	ре	ња,	цр	кве	них	при	пад	но	сти,	те	кул	тур	ног	мен
та	ли	те	та	и	исто	риј	ских	сен	ти	ме	на	та,	ис	пу	ња	ва	ла	су	по	ла	ри
зо	ва	на	схва	та	ња,	ка	ко	по	ли	тич	ких	ели	та	та	ко	и	кон	фликт	ном	
по	ли	ти	ком	об	у	хва	ће	них	ма	са.	Оштри	и	бес	ком	про	ми	сни	су
ко	би	у	окри	љу	срп	ског	на	ро	да	упу	ћу	ју	на	по	тре	бу	ту	ма	че	ња	
емо	тив	них	свој	ста	ва	на	ци	о	нал	ног	ка	рак	те	ра.	Иако	је	те	о	риј
ски	не	за	хвал	но,	 по	не	ки	 ауто	ри	 су	 се	 од	ва	жи	ли	да	ис	так	ну	
осо	би	не	Ср	ба	као	на	ро	да	ко	је	су	сма	тра	ли	из	ра	зи	то	упа	дљив	
и	трај	ним.3

Ду	бо	ки	кул	тур	ноци	ви	ли	за	циј	ски	раз	ло	зи	учи	ни	ли	су	
по	зи	тив	не	 фи	лич	не	 и	 не	га	тив	не	 фо	бич	не	 ет	но	на	ци	о	нал	не	
осе	ћа	је	те	шко	от	кло	њи	вим.	У	за	мр	ше	ним	исто	риј	ским	окол
но	сти	ма,	у	ко	ји	ма	су	се	у	ра	то	ви	ма	по	ме	ра	ли	на	ро	ди,	ме	ња	ле	
ет	нич	ке	гра	ни	це	и	те	ри	то	ри	јал	не	си	лу	е	те	им	пе	ри	ја	и	на	ци
о	нал	них	др	жа	ва	на	по	ли	тич	кој	кар	ти	Бал	ка	на	и	Евро	пе,	фи
лич	ни	и	фо	бич	ни	осе	ћа	ји	на	и	ла	зи	ли	су	на	плод	но	тло.	Обе	
ет	ноп	си	хич	ке	по	ја	ве	су	уско	по	ве	за	не	са	остра	шће	ним	ви	до
ви	ма	по	ли	ти	ке.4

2.ОПШТЕИПОСЕБНЕСЛАВОФОБИЈЕ

Фо	би	ја	не	ког	на	ро	да	спрам	дру	гог	на	ро	да,	сход	но	ње
го	вој	број	но	сти,	сна	зи	и	ути	ца	ју	мо	же	би	ти	оп	шта	и	по	себ	на,	
тј.	ге	не	рал	на	и	пар	ти	ку	лар	на.	Ет	но	фо	би	јом	мо	же	би	ти	об	у

саосећања	и	испомагања.	Видети:	Анђелковић	Драгомир,	Српски	национални	
мазохизам.	 Од	 југословенства	 до	 евроатлантизма,	 глава:	 „Срби	 између	
русофилије	и	русофобије“,	стр.	246259,	Алтера,	Београд,	2008.

3	 Међу	такве	ауторе	спада	психолог	и	психијатар	Душан	Кецмановић.	Видети:	
Национални карактер: разм(ј)ере злоупотребе,	 глава:	 „Српски	 ментални	
квартет:	туга,	трпња,	мазохизам,	инат“,	стр.	144146,	Нова	српска	политичка	
мисао,	 Београд,	 2005.	 	 Такође:	 Јовановић	 Слободан,	 „Српски	 национални	
карактер“,	 стр.	 229242,	 Карактерологија Срба,	 зборник	 приредио	 Бојан	
Јовановић,	Научна	књига,	Београд,	1992.

4	 О	томе:	Hiršman	Albert,	Strastiiinteresi,	glava	„Gušenje	i	korišćenje	strasti“,	str,	
3843,	 „Filip	 Višnjić“,	 Beograd,	 1999.	 Такође:	 Рашковић	 Јован,	 Луда	 земља,	
глава:	„О	страстима“,	стр.	183184,	Акваријус,	Београд,	1990.
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хва	ће	но	ви	ше	на	ро	да	од	јед	ном,	као	и	срод	не	гру	пе	и	ску	пи
не	на	ро	да.	Ге	не	рал	ни	по	јам	сла	во	фо	би	је	од	но	си	се	на	по	ја
ву	 свих	 гру	па	или	 гра	на	 сло	вен	ских	на	ро	да.	У	том	сми	слу	
оп	шта	сла	во	фо	би	ја	об	у	хва	та	по	ја	ву	свих	Сло	ве	на	у	Евро	пи	
и	Ази	ји,	сло	вен	ски	свет	на	европ	ском	и	евро	а	зиј	ском	Ис	то
ку,	и	у	нај	ши	рем	сми	слу	сло	вен	ску	кул	ту	ру	и	ци	ви	ли	за	ци	ју,	
сло	вен	ско	хри	шћан	ство	и	цр	кву,	и,	на	ро	чи	то	ге	о	по	ли	тич	ку,	
де	мо	по	ли	тич	ку	и	ге	о	кул	тур	ну	ди	мен	зи	ју	по	сто	ја	ња	сло	вен
ских	на	ро	да	у	Евро	пи.

Као	 број	на	 и	 раз	у	ђе	на	 гра	на	 ин	до	е	вроп	ских	 на	ро	да	
европ	ски	Сло	ве	ни	 тво	ре	 не	за	о	би	ла	зну	 ет	но	ци	ви	ли	за	циј	ску	
оп	штост.	Сло	вен	ски	на	ро	ди	су	ни	ска	по	себ	но	сти	у	Ис	точ	ној	
и	Сред	њој	Евро	пи	и	на	европ	ском	Бал	ка	ну.	Друк	чи	је	ре	че
но,	 сло	вен	ски	 на	ро	ди,	 сва	ки	 по	на	о	соб	 и	 сви	 за	јед	но,	 тво	ре	
нај	ши	ру	сло	вен	ску	оп	штост	ве	ли	ког	де	ла	укуп	ног	про	сто	ра	
Евро	пе.5 

Сло	ве	на	 и	 сло	вен	ства	 не	ма	 ми	мо,	 по	ред	 или	 про	тив	
сло	вен	ских	на	ро	да.	По	себ	ни	сло	вен	ски	на	ро	ди	су	ко	ли	ко	ло
гич	ка	то	ли	ко	исто	риј	ска	и	ре	ал	по	ли	тич	ка	ну	жност	збир	ног	
и	скуп	ног	сло	вен	ства.

Пре	до	че	но	је	ну	жно	има	ти	на	уму	за	рад	за	пад	них	фан
та	зми	де	ло	ва	сло	вен	ског	све	та	без	по	је	ди	нач	них	Сло	ве	на:	зе
мље	без	на	ро	да		Ру	си	је	без	Ру	са	и	Ср	би	је	без	Ср	ба,	или,	што	
ни	је	ма	ње	рђа	во:	на	ро	да	без	зе	мље;	Ру	са	без	Ру	си	је	и	Ср	ба	
без	Ср	би	је!6	Јед	но	без	дру	гог,	ет	но	са/на	ро	да/на	ци	је	без	соп
стве	ног	про	сто	ра	и	сво	је	зе	мље	у	об	ли	ку	одр	жи	ве	по	ли	тич	ке	
за	јед	ни	це,	оче	вид	но,	не	иде.	Мо	гу	се	злоб	но	и	злу	ра	до,	да	кле,	
екс	трем	но	сла	во	фоб	но	за	ми	сли	ти	и	та	кве	исто	риј	ске	си	ту	а
ци	је	на	ци	о	нал	не	и	др	жав	не	ли	ше	но	сти,	али	су	оне	у	прак	си	
ме	ђу	на	род	них	од	но	са	рет	ке.	Од	но	се	 се,	 углав	ном,	на	рат	не	
оку	па	ци	је,	су	бју	га	ци	је	и	по	ни	ште	ња	др	жа	ва,	или	при	нуд	на	
пре	се	ље	ња	и	из	го	не	сло	вен	ских	на	ро	да.	Зло	на	мер	ност	у	по

5	 О	томе:	Конт	Френсис,	СловениНастанакиразвојсловенскецивилизацијеу
Европи,	прва	књига,	део	„Словенски	простор“,	стр.	1178,	Завод	за	издавачку	
делатност	„Филип	Вишњић“,	Београд,	1989.

6	 Видети:	 Primakov	 Jevgenij,	Svet bezRusije.Čemu vodi politička kratkovidost? 
glava	„Degradacija	Rusije	devedestih,	 ali	ni	SAD	ne	ostaju	velika	 sila“,	 str.	 13
15,	 Službeni	 glasnik	 	 Fakultet	 bezbednosti,	Beograd,	 2010.	Такође:	Кнежевић	
Милош,	Србија и Русија. Савремене геоекономске и геополитичке дилеме,	
глава:	 „Фантазма	 дерусификоване	 Евроазије“,	 стр.	 3943,	 Институт	 за	
политичке	студије,	Београд,	2009.
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ли	ти	ци,	до	ду	ше,	ни	је	рет	ка,	шта	ви	ше	у	кон	фрон	та	ци	ја	ма	она	
је	ну	жан	са	сто	јак	по	ли	ти	ке	не	при	ја	тељ	ства,	сто	га	је	у	ту	ма
че	њи	ма	крај	њих	ин	те	ре	са	ва	зда	по	треб	но	има	ти	у	ви	ду.7

2.РУСОФОБНОЈЕДНАЧЕЊЕСЛАВОФОБИЈЕ

У	ме	ри	у	ко	јој	су	се	сло	вен	ски	на	ро	ди	спо	ра	дич	но	ис	по
ма	га	ли	као	са	о	се	ћај	ни	и	со	ли	дар	ни	по	ве	сни	су	бјек	ти,	на	су
прот	но	за	ин	те	ре	со	ва	ној	стра	ни	Евро	пе	је	фор	ми	ра	на	ши	ро
ко	у	га	о	а	на	сла	во	фо	би	ја.	Она	је	кул	ту	рал	но	и	по	ли	тич	ки	ко
стре	ше	на	ка	ве	ли	ким	ис	точ	но	е	вроп	ским	про	сто	ри	ма	ко	ји	су	
при	па	да	ли	сло	вен	ском	све	ту	Евро	пе.	На	мно	го	ве	ћем	узор	ку,	
у	от	пр	ва	ру	ском,	по	том	со	вјет	ском	и	ка	сни	је,	по	но	во	ру	ском	
ам	би	јен	ту,	не	га	тив	ни	осе	ћа	ји	су	спо	ља	и	из	ну	тра	ге	не	ри	са	ни	
као	ру	со	фо	би	ја	и	ан	ти	ру	си	зам.	Ни	су,	ме	ђу	тим,	са	мо	из	ван
ру	ски	 чи	ни	о	ци	 стра	хо	мр	зним	 де	мо	ни	зо	ва	њем	 об	ма	њи	ва	ли	
дру	ге	о	ру	ским	свој	стви	ма,	не	го	су	и	ме	ђу	Ру	си	ма	иза	зи	ва	на	
за	луд	на	и	са	мо	об	ма	њу	ју	ћа	ста	ња	све	сти.8

Фун	да	мен	тал	ни	сла	во	фоб	ни	смер	за	пад	них	ели	та	мо	ћи	
се,	да	кле,	на	по	чет	ку	и	на	по	слет	ку,	увек	ти	цао	Ру	си	је.	Ру	си	ја	
је	за	Евро	пу	За	па	да	би	ла	им	пе	ри	јал	ни	али	и	ме	тафи	зич	ки	
ес	ха	тон	 свих	 екс	пан	зив	них	 ге	о	по	ли	тич	ких	 жуд	њи.	 Је	ди	но	
евро	а	зиј	ску	Ру	си	ју	од	 свих	 сло	вен	ских	 зе	мља,	и	 са	мо	Ру	се	
ме	ђу	 сло	вен	ским	на	ро	ди	ма,	Евро	па	За	па	да	ни	је	успе	ва	ла	и	
још	увек	не	успе	ва	да	ин	те	гри	ше	у	сво	је	ре	ал	не	и	фан	та	змат
ске	тран	сна	ци	о	нал	не	тво	ре	ви	не.	За	ре	сурс	но	за	ин	те	ре	со	ва	ни	
За	пад		Ру	си	ја	је	од	у	век	би	ла	и	оста	ла	пре	кру	пан	и	не	свар	љив	
за	ло	гај.	По	што	 је	пре	ве	ли	ка	мно	жи	ле	 су	 се	 за	ми	сли	ње	ног	
ума	ње	ња		пу	тем	це	па	ња	и	де	о	ба.	Ни	у	јед	ном	од	тих	ан	ти	ру
ских,	не	при	ја	тељ	ских	и	фо	бич	них	пла	но	ва	Ру	си	ја,	де	фи	ни
са	на	као	нео	т	кло	њи	ва	ан	ти	за	пад	на	опа	сност,	ни	је	фи	гу	ри	са
ла	као	по	тен	ци	јал	ни	при	ја	тељ	и	са	ве	зник.

Фо	бич	на	ан	ти	сло	вен	ска	оп	штост	у	кон	крет	ним	за	пад
ним	кон	фрон	та	ци	ја	ма	са	Ру	си	јом	вре	ме	ном	је	пре	ра	ста	ла	у	
кон	цен	три	са	ну	фо	бич	ну	по	себ	ност	сла	во	фо	бич	не	ру	со	фо	би
је.	Ис	хо	ди	ло	 је	 да	 је	 у	 тре	ну	ци	ма	на	ра	ста	ња	не	по	ве	ре	ња	и	

7	 Видети:	 Laš	 Fr.	 H.	 Svensen,	 Filozofija zla,	 glava	 „Zluradost	 “,	 str.	 105107,	
Geopoetika,	Beograd,	2006.	

8	 О	томе:	Kjeza	Đulijeto,	Rusofobija,	glava	„Rusofobija	kao	samoobmana“,	str.	101
119,	Albatros	plus,	Beograd,	2016.
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за	зо	ра,	те	мр	жње	и	стра	ха	од	про	тив	нич	ке	Ру	си	је,	на	ра	стао	
и	мр	зи	лач	ки	страх	од	свих	Сло	ве	на,	без	об	зи	ра	ка	кав	су	кон
кре	тан	по	ло	жај	и	ме	сто	они	има	ли	у	за	пад	но/ис	точ	ном	над
ме	та	њи	ма	и	су	ко	би	ма.

У	 та	квим	 окол	но	сти	ма	 је	 при	хва	та	ње	 иде	о	ло	шки	 ге
не	ри	са	не	 ру	со	фо	би	је	 као	 вла	сти	тог	 ста	но	ви	шта	 по	ста	ја	ло	
нај	ви	ше	 ме	ри	ло	 вред	но	ва	ња	 по	на	ша	ња	 по	је	ди	нач	них	 сло
вен	ских	на	ро	да.	За	то	се	за	пад	на	по	ли	ти	ка	ши	ре	ња	на	Ис	ток	
и	ње	го	вог	по	за	пад	ња	че	ња,	у	ра	зним	ета	па	ма	ге	о	и	сто	ри	је	и	
раз	ли	чи	тим	 екс	пан	зи	о	ни	стич	ким	 ва	ри	јан	та	ма,	 увек	 за	сни
ва	ла	на	ет	нич	кој	и	те	ри	то	ри	јал	ној	де	о	би	за	у	зе	тог	ис	точ	ног	
про	сто	ра.	Тек	по	де	ље	ни	и	по	сва	ђа	ни	сло	вен	ски	свет,	одво	јен	
од	Ру	си	је	и	ак	тив	но	су	прот	ста	вљен	Ру	си	ји,	пру	жао	је	по	год
ну	 при	ли	ку	 за	пад	ном	им	пе	ри	ја	ли	зму	 у	ње	го	вим	ис	точ	ним	
по	хо	ди	ма.

Ма	 ко	ли	ко	 спо	ра	дич	но	 и	 ме	сти	мич	но	 узи	ма	ле	 ма	ха,	
дру	ге	 по	себ	не	 ан	ти	сло	вен	ске	 фо	би	је,	 ипак	 ни	су	 на	ра	ста
ле	до	та	ко	екс	трем	ног	сте	пе	на	ве	стер	ни	стич	ке	згро	же	но	сти	
го	ле	мом	 ру	ском	 ге	о	по	ли	тич	ком	 по	ја	вом.	У	 под	ло	зи	 та	квог	
фо	бич	ног	ис	по	ља	ва	ња	де	ло	ва	ло	 је	су	о	ча	ва	ње	са	не	чим	 још	
ве	ћим	и	од	за	пад	но	е	вроп	ског	евро	а	зиј	ског	им	пе	ри	јал	но	и	ко
ло	ни	јал	но	нај	ве	ћег;	уз	не	ми	ру	ју	ћи	осе	ћај	пре	ва	зи	ла	зе	ће	про
стор	но	сти,	тач	ни	је	ре	че	но,	исто	риј	ског	вре	ме/про	сто	ра	ко	ји	
над	ма	шу	је	чак	и	мак	си	мал	ну	за	пад	но	е	вроп	ску	ве	ли	чи	ну.

Ре	че	ном	ва	ља	до	да	ти	и	на	ро	чи	те	ви	до	ве	оп	ште	сла	во
фо	би	је	и	ру	со	фо	би	је,	као	упо	се	бље	не	сла	во	фо	би	је,	код	ве	ли
ких	и	сна	жних	европ	ских	на	ро	да,	пре	свих	Ен	гле	за	и	Не	ма	ца.	
Ан	гло	сак	сон	ска	 та	ла	со	крат	ски	 им	пе	ри	јал	на	 и	 ко	ло	ни	јал	на	
сла	во	фо	би	ја,	и	гер	ман	ска	те	лу	ро	крат	ска,	та	ко	ђе	им	пе	ри	јал
на	сла	во	фо	би	ја	су	би	ле	ри	вал	ски	устро	је	не.	Оне	су	фор	ми	ра
не	у	кон	фликт	ним	усло	ви	ма	бор	бе	за	над	моћ	и	пре	ра	спо	де	лу	
ин	те	ре	сних	сфе	ра	на	Ста	ром	кон	ти	нен	ту.

Пан	гер	ман	ска	сла	во	фо	би	ја	у	раз	до	бљу	Тре	ћег	рај	ха	 је	
од	кон	зер	ва	тив	ног	ра	си	ја	ли	зма	прет	ход	ног	вре	ме	на	из	о	па	че
на	у	ан	ти	сло	вен	ски	ра	си	зам.	На	ци	стич	ки	ан	ти	бољ	ше	ви	зам	и	
ан	ти	со	вје	ти	зам	 је	у	иде	о	ло	шком,	ге	о	по	ли	тич	ком	и	де	мо	по
ли	тич	ком	је	згру	са	др	жао	ра	си	зам	диг	нут	на	не	људ	ску	по	тен
ци	ју	ре	ал	но	сти	ге	о	но	ци	да	над	Сло	ве	ни	ма.	

Ду	бо	ко	уко	ре	ње	ни	и	оп	шти	сла	во	фоб	ни	об	лик	се	ва	зда	
пре	о	бра	жа	вао	у	отво	ре	ну	и	ми	ли	тант	ну	ру	со	фо	би	ју	у	оним	
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слу	ча	је	ви	ма	ка	да	је	су	коб	са	Ру	си	јом	био	не	ми	но	ван,	или	је	
већ	от	по	чео.	По	ред	тре	нут	но	фор	ми	ра	них	раз	ло	га	за	сла	во
фоб	ни	ан	ти	ру	си	зам	Евро	пља	на	са	за	па	да	кон	ти	нен	та,	де	ло
ва	ли	су	и	они	ко	ји	има	ју	ка	рак	тер	исто	риј	ске	кон	стан	те.9

Раз	ло	ге	за	ан	ти	ру	си	зам	и	сла	во	фо	би	ју	за	пад	ни	кру	го	ви	
су	 про	на	ла	зи	ли	 у	 ра	зним	по	ја	ва	ма.	Пре	ма	Иго	ру	Ша	фа	ро
ви	чу	Ру	си	ја	је	из	ну	тра	и	спо	ља	оп	ту	жи	ва	на	и	кле	ве	та	на	по	
ра	зним	осно	ва	ма:	за	ар	хе	тип	ске	цр	те	роп	ске	пси	хо	ло	ги	је,	ли
ше	ност	до	сто	јан	ства,	не	то	ле	рант	ност	пре	ма	дру	ги	ма,	за	вист	
и	по	кор	ност	ту	ђи	ни	ма;	роп	ско	пот	чи	ња	ва	ње	вла	сти	и	вла	да
ри	ма;	ме	си	јан	ске	са	ња	ри	је	и	охо	ло	уми	шља	ње	уло	ге	Тре	ћег	
Ри	ма;	не	свест	и	не	зна	ње	о	вла	сти	том	по	ло	жа	ју	и	кри	ви	ци;	
уза	луд	ност	на	сто	ја	ња	на	соп	стве	ном	исто	риј	ском	пу	ту;	ус-
пон	ру	ског	на	ци	о	на	ли	зма	и	ан	ти	се	ми	ти	зма;	из	ме	ште	ност	из
ван	исто	ри	је;	пред	о	дре	ђе	ност	на	рас	пад	и	са	мо	у	ни	ште	ње	и	
сл.10

По	ред	то	га,	код	ма	њих	европ	ских	не	сло	вен	ских	на	ро	да	
на	гра	ни	ца	ма	сло	вен	ског	и	ру	ског	све	та,	оп	шта	сла	во	фо	би
ја	се,	та	ко	ђе,	пре	тва	ра	ла	у	по	себ	ну	ру	со	фоб	ну	сме	шу	зеб	њи,	
стра	хо	ва	и	мр	жњи,	ре	дов	но	он	да	ка	да	су	при	ли	ке	ука	зи	ва	ле	
да	Ру	си	ја	по	но	во	по	ста	је	сна	жна	и	моћ	на	а	ти	ме	опа	сна	по	
ре	а	ли	зо	ва	ње	за	пад	них	ин	те	ре	са.

Сла	во	фо	бич	ни	ан	ти	ру	си	зам	се	на	За	па	ду	кон	ти	ну	и	ра
но	ис	по	ља	вао	у	од	но	су	на	ру	ске	ели	те	мо	ћи,	по	ли	тич	ка	вођ
ства	и	 ген	се	ке.	Ру	со	фо	би	ја	 је	ис	по	ља	ва	на	и	иде	о	ло	шки	на
чел	но,	 као	 ан	ти	ца	ри	зам,	 ан	ти	бољ	ше	ви	зам,	 ан	ти	со	вје	ти	зам,	
тј.	ан	ти	ко	му	ни	зам.	У	вре	ме	ну	Хлад	ног	ра	та	и	пред	раз	ла	га
ње	СССРа	за	пад	на	со	вје	то	фо	би	ја	је	ка	му	фли	ра	ла	сла	во	фо
би	ју	и	ру	со	фо	би	ју.11

На	ме	ти	за	пад	них	омра	за	и	ме	диј	ских	ди	фа	ми	ра	ња	су	
би	ли	и	ру	ски,	со	вјет	ски	и	по	сто	вјет	ски	ли	де	ри:	Ле	њин	(ан
ти	ле	њи	ни	зам),	Ста	љин	(ан	ти	ста	љи	ни	зам),	Ни	ки	та	Хру	шчов,	

9	 О	томе:	Kjeza	Đulijeto,	Rusofobija,	glava	„Rusofobija	kao	remekdelo	 istorije“,	
str.	6787,	Albatros	plus,	Beograd,	2016.

10	 Видети:	Шафарович	Игор,	Русофобија.Две стазекаистомбездану,	 глава:	
„Русофобија“,	стр.	1921,	Погледи,	Крагујевац,	1993.

11	 О	совјетофобичном	историјски	ограниченом	супституту	русофобије,	видети:	
Nojman	B.	Iver,	Upotrebadrugog.„Istok“uformiranjuevropskogidentiteta,	glava	
„Stvaranje	Evrope:	rusko	drugo“,	poglavlje	„Doba	Hladnog	rata:	Sovjetski	savez“,	
str.	 1201125,	 Službeni	 glasnik	 	 Beogradski	 centar	 za	 bezbednosnu	 politiku,	
Beograd,	2011.	
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Ле	о	нид	Бре	жњев,	а	у	са	вре	ме	ном	до	бу	и	Вла	ди	мир	Пу	тин.	
По	сле	за	За	пад	при	хва	тљи	вог	Бо	ри	са	Јељ	ци	на,	ко	ји	је	оли	ча
вао	при	хва	тљи	ву	ру	ску	не	моћ		на	по	ли	тич	ки	врх	је	до	спео,	
ка	ко	се	убр	зо	по	ка	за	ло,	„не	при	хва	тљи	ви“	Пу	тин.	Ки	чер	ској	
јељциноманији	је	убр	зо	усле	ди	ла	ре	ал	по	ли	тич	ка	путинофо
бија.12

Не	ди	ле	ма	тич	но	ре	че	но,	пу	ти	но	фо	би	ја	је	са	мо	пре	ци	зно	
пер	со	на	ли	зо	ва	ни	об	лик	ру	со	фо	би	је.	У	том	по	гле	ду	за	ни	мљи
ву	 су	 са	вре	ме	ни	 пу	ти	но	фоб	ни	 ста	во	ви	 не	ка	да	шњих	ис	точ
но	е	вроп	ских	ин	те	лек	ту	а	ла	ца,	ди	си	де	на	та	и	ко	ри	фе	ја	ан	ти	со
вје	ти	зма.13	Ипак,	ма	ко	ли	ко	ак	ту	ел	на	пу	ти	но	фо	би	ја	ис	ка	зу
је	ре	ал	ни	за	пад	ни	и	сред	ње	е	вроп	ски	став	пре	ма	ри	вал	ском	
ра	сту	ру	ске	мо	ћи,	по	треб	но	је	има	ти	у	ви	ду	све	за	па	же	ни	ју	
ре	ак	тив	ну	по	ја	ву	путинофилије,	у	Евро	пи	и	на	дру	гим	гло
бал	ним	про	сто	ри	ма.

4.СПОЉАИИЗНУТРА
ИЗАЗВАНЕСЛАВОФОБИЈЕ

Као	је	дан	од	оп	штих	об	ли	ка	европ	ске	ет	но	фо	би	је,	сла
во	фо	би	ја	се	фор	ми	ра	спо	ља	ка	да	је	де	лу	ју	ћи	од	не	ког	не	сло
вен	ског	на	ро	да	упу	ће	на	пре	ма	не	ком	по	је	ди	нач	ном	сло	вен
ском	на	ро	ду	или	ску	пи	ни	сло	вен	ских	на	ро	да.	Че	сто	се	уме
сто	по	је	ди	них,	на	ци	о	нал	них	или	др	жав	них	из	во	ра	сла	во	фо
бич	них	прак	си	име	ну	је	„Евро	па“	у	це	ли	ни,	под	ра	зу	ме	ва	ју	ћи	
по	на	ви	ци	или	из	пре	ви	да,	као	це	лу	Евро	пу	са	мо	њен	за	пад
ни	део,	тј.	Европ	ску	уни	ју.14

Сла	во	фо	би	ја,	та	ко	ђе,	де	лу	је	из	ну	тра,	у	ме	ђу	соб	ним	од
но	си	ма	сло	вен	ских	на	ро	да,	али	и	у	јед	ном	те	истом	сло	вен
ском	на	ро	ду.	О	спо	ља	шњим	сла	во	фо	би	ја	ма	по	ме	сту	по	ре	кла	
и	ути	ца	ја	мо	же	би	ти	ре	чи	увек	ка	да	се	пре	ма	не	ком	по	је	ди
нач	ном	сло	вен	ском	на	ро	ду	или	Сло	ве	ни	ма	уоп	ште	ис	по	ља	ва	
стра	хо	мр	зни	фо	бич	ни	од	нос.

12	 О	томе:	Kjeza	Đulijeto,	Rusofobija,	glava	„Putin	na	meti“,	str.	119133,	Albatros	
plus,	Beograd,	2016.

13	 Видети:	Вучинић	Маринко,	АнатомијадругеСрбије,	глава:	„Адам	Михњик	–	
силом	против	Путина“,	стр.	119123,	Catena	mundi,	Београд,	2016.	

14	 О	 томе:	 Аврамовић	 Зоран,	 Родољупци и родомрсци. Савремени српски
патриотизам и национално дезинтегративна пракса,	 глава:	 „Европски	
учинак	у	дезинтеграцији	српства“,	стр.	235256,	Службени	гласник,	Београд,	
2013.
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По	ме	ну	те	фо	би	је	раз	ви	ја	не	су	пре	ма	на	ци	ља	ним	сло
вен	ским	објек	ти	ма	стра	хо	мр	жње,	спо	ља,	из	ка	то	лич	копро
те	стант	ских	де	ло	ва	Евро	пе,	али	и	из	ислам	ског	све	та	ко	ји	је	
све	до	пр	вих	де	це	ни	ја	про	шлог	ве	ка	још	увек	вла	дао	бал	кан
ским	де	ло	ви	ма	европ	ског	коп	на.	У	том	сми	слу	мо	же	се	го	во
ри	ти	о	две	сла	во	бо	фич	не	тра	ди	ци	је	ду	гог	тра	ја	ња:	а)	ка	то
лич	копро	те	стант	ској	 сла	во	фо	би	ји	и	б)	ислам	ској	 сла	во	фо
би	ји.	Раз	ли	ка	у	ди	мен	зи	ја	ма	и	ви	до	ви	ма	ис	по	ља	ва	ња	та	два	
сла	во	фо	бич	на	об	ли	ка	је	при	мет	на	и	у	са	вре	ме	ном	до	бу.

а)Окциденталнаславофобија.Са	ста	но	ви	шта	Сло	ве	на	
пр	ви	спо	ља	шњи	сла	во	фоб	ни	об	лик	је	у	ши	рем	про	стор	ном	
и	из	вор	ном	кул	тур	ноци	ви	ли	за	циј	ском	сми	слу	ун	та	ре	вроп
ски.	Тај	 ан	ти	те	тич	ки	и	 кон	тра	дик	тор	ни	 об	лик	 обе	ле	жен	 је	
ми	ли	је	ни	јум	ском	 стра	хо	мр	жњом	 За	па	да	 пре	ма	 пра	во	слав
ном	ис	то	ку	хри	шћан	ског	све	та	Евро	пе,	и	уз	врат	но.15	У	из	ве
сном	 сми	слу,	 европ	ска	 сла	во	фо	би	ја	 за	пад	ног	 ти	па	 из	раз	 је	
уну	тар	кон	ти	нен	тал	них	 пре	тен	зи	ја	 у	 не	пре	ста	ној	 бор	би	 за	
цр	кве	норе	ли	гиј	ски,	ге	о	е	ко	ном	ски	и	ге	о	по	ли	тич	ки	при	мат.16

Ду	бин	ска	 под	ло	га	 бор	бе	 за	 вер	скоцр	кве	ну	 су	пре	ма
ци	ју	об	ли	ко	ва	на	 је	ве	ко	ви	ма	на	тлу	де	о	ба	и	рас	ко	ла	ис	точ
них	пра	во	слав	них	и	за	пад	не	Ри	мока	то	лич	ке	цр	кве.	Рас	кол	
су	 обе	ле	жи	ле	 ад	ми	ни	стра	тив	не	 де	о	бе	 Рим	ског	 цар	ства	 на	
ис	точ	ни	и	за	пад	ни	део;	про	паст	за	пад	но	де	ла	и	ја	ча	ње	Цар
ства	Ро	ме	ја;	упо	ред	но	де	ло	ва	ње	рим	ског	па	пе	и	ца	ри	град	ског	
па	три	јар	ха;	 спор	 око	 при	ма	та	 цар	ског	 ускла	ђи	ва	ња	 цр	кве
не	ор	га	ни	за	ци	је	и	им	пе	ри	је;	на	че	ло	апо	стол	ског	пр	вен	ства,	
су	прот	но	 по	ли	тич	ком	 на	че	лу	 цр	кве	ног	 и	 др	жав	ног	 скла	да	
(сим	фо	ни	је);	те	о	ло	шко	пи	та	ње	filioque;	про	ва	ла	и	на	се	ља	ва
ње	Сло	ве	на	на	Бал	кан;17	ја	ча	ње	за	пад	них	им	пе	ри	јал	них	тво
ре	ви	на	Све	тог	рим	ског	Цар	ства;	кр	ста	шки	ра	то	ви	За	па	да	и	
пад	Ца	ри	гра	да	под	кр	ста	ше	1204;	пад	Ви	зан	тиј	ског	цар	ства	и	
ко	нач	ни	не	ста	нак	под	нео	до	љи	вим	тур	ским	на	ле	том.18

15	 Облици	супротни	и	узвратни	западној	славофобији	су,	на	пример:	словенска	
германофобија,	 англофобија,	 романофобија,	 латинофобија,	 албанофобија	 и	
сл.

16	 О	 томе:	 Dvornik	 Fransoa,	 Vizantija i rimski primat,	 glava	 „Primat	 i	 načelo	
usklađivanja	u	političkoj	organizaciji	Carstva“,	 str.	 1727,	 i	 „Princip	 apostolstva	
protiv	načela	usklađivanja“,	str.	2743,	Službeni	glasnik,	Beograd,	2009.

17	 Видети:	 Оболенски	 Димитри,	 Византијски комонвелт,	 глава:	 „Варвари	 на	
Балкану“,	стр.	6676,	Просвета,	Београд,	1991.

18 О	томе:	Norič	Džon	Džulijus,	Vizantija.Opadanjeipropast,	glava	„Carstvo	u	izg-
nanstvu	(12051253)“,	str.	163175,	i	„Pad	(14481453)“,	Evro	Giunti,	Beograd,	2010.
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У	пер	цеп	ци	ји	оја	ча	лих	за	пад	ња	ка	Ви	зан	ти	ја	је	све	ви
ше	оли	ча	ва	ла	ин	тер	ну	хри	шћан	ску	„дру	гост“	от	пад	нич	ког	
ти	па.	Ви	зан	тиј	ско	оспо	ра	ва	ње	пр	вен	ства	тро	на	св.	Пе	тра	у	
Ри	му	је	на	су	прот	ној	стра	ни	вре	ме	ном	до	би	ја	ло	фо	бич	не	об
ли	ке	ко	ји	су	се	у	тре	ну	ци	ма	тур	ске	опа	сно	сти	по	оп	ста	нак	
Ви	зан	ти	је	ис	ка	зи	ва	ли	као	злу	ра	до	хте	ње	ње	не	ко	нач	не	про
па	сти.	Византофобија	у	ли	ку	гркофобије	на	ди	ла	зи	ла	је	рас
кол	не	ре	ли	гиј	скоцр	кве	не	аспек	те,	она	се	од	но	си	ла	на	став	
фор	ми	ра	ног	За	па	да	пре	ма	Ис	то	ку	кон	ти	нен	та	ко	ји	је	до	жи
вља	ван	као	сла	бо	и	де	ка	дент	но	европ	ско	ме	сто.

Ис	ток	 је	у	Евро	пи	За	па	да,	да	бо	ме,	раз	ли	чи	то	раз	у	ме
ван.	Као	нај	бли	жи	и	раз	гра	ни	ча	ва	ју	ћи	Ис	ток	ука	зи	ва	ле	су	се	
пра	во	слав	на	Ру	си	ја	и	ислам	ска	Тур	ска.	Да	ље	од	њих	би	ли	су	
Бли	ски	и	Сред	њи	као	и	Да	ле	ки	Ис	ток.	Но,	у	ге	о	по	ли	тич	кој	и	
ге	о	кул	тур	ној	оп	чи	ње	но	сти	Ис	то	ком,	ни	је	би	ло	ди	ле	ме	да	је	
у	мо	дер	ном	до	бу	европ	ски	За	пад	у	нај	ве	ћој	ме	ри	био	пре	о	ку
пи	ран	ис	точ	ном	по	ја	вом	Ру	си	је.	Као	део	хри	шћан	ског	све	та	
сло	вен	ска	Ру	си	ја	се	ука	зи	ва	ла	као	так	мац	у	бор	би	за	кон	ти
нен	тал	ну	пре	моћ.19

На	тлу	цр	кве	ног	ри	вал	ства	по	бу	ђи	ва	на	 је	уни	јат	ска	и	
про	зе	лит	ска	бор	ба	про	тив	„от	пад	ни	ка	са	Ис	то	ка“.	Оче	ки	ва
но	и	ра	зу	мљи	во,	ме	ђу	пра	во	слав	ним	европ	ским	на	ро	ди	ма	и	
др	жа	ва	ма	је	ис	по	ља	ва	но	су	прот	но	рас	по	ло	же	ње,	та	ко	ђе	фо
бич	но	али	обр	ну	то	усме	ре	но,	пре	ма	про	зе	лит	ском	де	ло	ва	њу	
Рим	ске	ку	ри	је.20	Ре	ли	гиј	ски,	цр	кве	ни	и	те	о	ло	шки	ви	до	ви	ме
ђу	соб	но	фо	бич	ног	 од	но	са	 у	 исто	ри	ји	 су	 се	ме	ша	ли	 са	 екс
пан	зив	ним	им	пе	ри	јал	ним	по	ли	ти	ка	ма	За	па	да.	У	фо	бич	ним	
ме	ђу	со	би	ца	ма	 пре	вла	да	ва	ла	 је	 ве	стер	ни	стич	ка	фо	би	ја	 пре
ма	сло	вен	ском	Ис	то	ку	Евро	пе.	У	исто	риј	ском	кон	ти	ну	и	те	ту	
ста	ри	ју	 не	сло	вен	ску,	 ан	ти	грч	ку	 ви	зан	то	фо	би	ју	 је	 на	сле	ди
ла	ан	ти	сло	вен	ска	ру	со	фо	би	ја.	Ви	зан	ти	ја	је	са	гле	да	ва	на	кроз	

19	 Ивер	Нојман	сматра	да	има	много	истока	у	свету	те	да	ниједан	од	њих	није	
безначајан.	Објашњавајући	сврху	своје	књиге,	аутор	каже	да	је	„усредсређен	
на	 европске	 идентитетеи	 улогу	 коју	 играју	 њихови	 географски	 најближи	
други.	Пошто	нема	инклузије	без	екслузије,	оваква	усредсређеност	не	може	
а	да	не	буде	и	позадина	за	улоге	које	играју	други	Истоци.“	Nojman	B.	Iver,	
Upotreba drugog. „Istok“ u formiranju evropskog identiteta,	 glava	 „	 Upotreba	
drugog	u	svetskoj	politici“,	poglavlje	„Istočćno	skretanje“,	str.	35,	Službeni	glasnik	
	Beogradski	centar	za	bezbednosnu	politiku,	Beograd,	2011.

20	 Видети:	Драгић	Предраг	Кијук,	Атлантократијакаојезуитскиидеал,	глава:	
„Крстоносни	мач	Римске	курије“,	стр.	207248,	Ривел	Ко,	Београд,	2006.
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при	зму	византизма	ко	ји	 је	оцр	та	ван	у	мрач	ним	кон	ту	ра	ма	
исто	риј	ског	зла.21

Вре	мен	ски	ду	гој	прак	си	ре	ли	гиј	скоцр	кве	не	и	им	пе	ри
јал	не	сла	во	фо	би	је	у	про	шлом	ве	ку	су	спо	ра	дич	но	су	прот	ста
вља	на	сла	во	фил	на	осе	ћа	ња	на	За	па	ду.	Та	осе	ћа	ња	су	на	ра	ста
ла	у	ге	о	по	ли	тич	ким	ком	би	на	ци	ја	ма	усред	ко	флик	та	у	ко	ји	ма	
су	се	Сло	ве	ни,	пре	свих	Ру	си,	ука	зи	ва	ли	као	про	тив	не	мач	ки,	
так	тич	ки	 и	 „стра	те	шки“	 са	ве	зни	ци	 де	ла	 За	па	да.	 У	 та	квим	
окол	но	сти	ма	они	су	об	ли	ва	ни	па	жњом	и	на	кло	но	шћу,	да	би	
по	 окон	ча	њу	 рат	них	 су	ко	ба	 за	у	зи	ма	ли	 пре	ђа	шње	фо	бич	но	
ме	сто	не	сми	ље	ног	за	пад	них	так	ма	ца	и	про	тив	ни	ка.22

б)Оријенталнаславофобија.	Дру	ги,	ис	точ	ни,	 азиј	ски	
или	 ази	јат	ски	 са	сто	јак	 сла	во	фо	би	је	 пред	ста	вља	ју	 ет	ноп	си
хич	ка	уве	ре	ња	и	пред	ра	су	де	евро	а	зиј	ског	ислам	ског	чи	ни	о
ца,	из	не	дре	на,	пре	свих,	из	окри	ља	ма	ло	а	зиј	ске	Тур	ске.	Ова
кав,	дру	го	вер	ни	об	лик	сла	во	фо	би	је	ни	је	из	вор	но	уну	тра	шњи	
и	аутох	тон	већ	је	унет	и	по	по	ре	клу	дру	го	кон	ти	нен	та	лан,	тј.	
ва	не	вроп	ски.	Спо	ља	ге	не	ри	са	на	ислам	ска	сла	во	фо	би	ја	је	из
ну	тра	про	из	во	ди	ла	уну	тра	шње	сла	во	фоб	не	учин	ке.	То	се	до
га	ђа	ло	на	ро	чи	то	вре	ме	ни	ма	ра	то	ва	и	оку	па	ци	ја.

Ни	је	те	шко	уви	де	ти	да	је	стра	хо	мр	жња	пре	ма	сло	вен
ском	еле	мен	ту	на	Бал	ка	ну	и	ши	ре	по	ти	ца	ла	из	ре	ли	гиј	ског	
и	им	пе	ри	јал	ног	кон	тек	ста	исла	ма.	У	кон	фрон	та	ци	ји	исла	ма	
и	хри	шћан	ства	сла	во	фо	би	ја	је	на	ислам	ској	стра	ни	ис	по	ља
ва	ла	из	ра	зи	ти	ан	ти	е	вроп	ски	ка	рак	тер.	Ори	јен	тал	на	сла	во	фо
би	ја	на	ста	ја	ла	је	на	два	бит	на	ме	ста:	у	је	згру	Тур	ске	им	пе	ри
је	и	по	бал	кан	ским	обо	ди	ма	Цар	ства	на	ко	ји	ма	су	зна	чај	ни	
де	ло	ви	сло	вен	ског	хри	шћан	ског	ста	нов	ни	штва	пре	ла	зи	ли	у	
ислам.	Ра	зу	мљи	во,	сми	сао	исла	ми	зо	ва	ња	се	очи	то	вао	у	де
хри	шћа	ни	зо	ва	њу	Бал	ка	на	ца	као	де	ла	Евро	пља	на.

У	емо	тив	ном	и	иден	ти	тет	ном	по	гле	ду	де	хри	шћа	ни	зо
ва	ње	у	ви	ду	исла	ми	зо	ва	ња	и	тур	че	ња,	ме	ња	ли	су	иден	ти	тет	
пре	о	бра	ће	ни	ка	и	те	жи	ли	да	про	из	ве	ду	но	ву	свест	о	евро	а	зиј
ском	вер	ском	и	ет	нич	ком	при	па	да	њу.	Ма	ко	ли	ко	био	де	ли	ка

21	 О	томе:	Кнежевић	Милош,	„Византизам	у	тумачењу	зла“,	стр.	235251,	чланак	
у	зборнику	СрпскаВизантија,	ДКСГ,	Београд,	1993.	

22	 Шире	 о	 томе:	 Чавошки	 Коста,	 Лексикон политичке културе,	 одредница	
„Непријатељ“,	 тачка	 „Шире	 значење	 појма“,	 и	 „Непријатељ	 у	 изопаченом	
политичком	 поретку“,	 стр.	 738739,	 Савремена	 администрација,	 Београд,	
1993.
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тан	са	др	жај	тих	про	це	са	ипак	је	ту	ма	чен	а	је	дан	од	нај	у	пе	ча
тљи	ви	јих	до	при	но	са	раз	у	ме	ва	њу	по	ло	жа	ја,	уло	ге	и	пер	спек
ти	ве	му	сли	ман	ског	жи	вља	на	бо	сан	ском	де	лу	ју	жно	сло	вен
ском	Бал	ка	на	дао	је	но	бе	ло	вац	Иво	Ан	дрић.23

Иако	је	у	ак	ту	ел	ним	при	ли	ка	ма	оп	ту	жи	ван	за	фун	да
мен	тал	ну	исла	мо	фо	би	ју,	Иво	Ан	дрић	је	у	де	лу	пост	ју	го	сло
вен	ске	(ан	ти)кул	тур	не	и	по	ли	тич	ке	ели	те	БХ	Бо	шња	ка,	фо
ку	си	ран	као	сим	бо	лич	ки	ва	жан	објект	сла	во	фо	би	је	и	ср	бо
фо	би	је	у	пер	со	на	ли	зо	ва	ном	об	ли	ку	андрићофобије.Фо	бич
ни	став	пре	ма	Ан	дри	ћу	да	ле	ко	пре	ма	шу	је	ина	че	им	по	зант	ни	
оп	сег	и	ду	би	ну	ње	го	ве	књи	жев	не	по	ја	ве,	се	жу	ћи	до	ге	о	кул
тур	них	им	пли	ка	ци	ја	бал	кан	ске	и	ју	жно	сло	вен	ске	фе	но	ме	но
ло	ги	је	исла	ма.

Слич	но	иде	о	ло	шки	про	јек	то	ва	ној	фо	би	ји	усме	ре	ној	ка	
књи	жев	ном	опу	су	Иве	Ан	дри	ћа,	од	ви	ја	се	и	гро	теск	но	фо
бич	на	 де	мо	ни	за	ци	ја	 Пе	тра	 Пе	тро	ви	ћа	 Ње	го	ша,	 а	 у	 но	ви	је	
вре	ме	и	филм	ског	ства	ра	о	ца	Еми	ра	Ку	сту	ри	це	ко	ји	је	лич	ним	
при	ме	ром	ак	ту	е	ли	зо	вао	об	но	ву	кон	цеп	та	Ср	ба	Му	сли	ма	на.	
Сла	во	фоб	ним	и	ср	бо	фоб	ним	иде	о	ло	шким	„зу	бом“	у	са	ра	јев
ским	по	лит	кул	тур	ним	кру	го	ви	ма	„за	гри	зе	ни“	су	ро	ман	„На	
Дри	ни	ћу	при	ја“,	спев	„Гор	ски	ви	је	нац“	и	не	ки	од	нај	бо	љих	
фил	мо	ва	Еми	ра	Ку	сту	ри	це.	Су	ко	би	у	кон	траст	ној	по	тра	зи	за	
си	гур	ним	и	не	спор	ним	иден	ти	те	том	ме	ђу	Бо	шња	ци	ма	ти	ме,	
на	рав	но,	ни	су	за	вр	ше	ни.

У	исто	риј	ском	по	гле	ду,	у	срп	ском	и	у	ве	ћи	ни	сло	вен
ских	 на	ро	да	 на	 Бал	ка	ну,	 про	цес	 вер	ске	 кон	вер	зи	је	 ни	је	 се	
од	ви	јао	без	от	по	ра.	Те	жња	очу	ва	ња	хри	шћан	ског	и	сло	вен
ског,	 то	 јест	 срп	ског	иден	ти	те	та	 у	 ви	ше	ве	ков	ним	оку	па	ци
о	ним	 усло	ви	ма	 би	ла	 је	 про	же	та	 ре	ак	тив	ном	 и	 по	сто	ја	ном	
исла	мо	фо	би	јом	 и	 тур	ко	фо	би	јом.	 Не	га	тив	не	 емо	ци	је	 пре	ма	
ори	јен	тал	ним	 осва	ја	чи	ма,	 ме	ђу	 Ср	би	ма	 и	 оста	лом	 сло	вен
ском	ста	нов	ни	штву	кул	ми	ни	са	ле	су	у	бу	на	ма	и	устан	ци	ма.	
Од	нос	За	па	да	пре	ма	не	во	ља	ма	сло	вен	ског	ста	нов	ни	штва	под	
Тур	ци	ма	у	„Европ	ској	Тур	ској“	на	Бал	ка	ну	био	је	про	тив	ре
чан.	Услед	ста	ре	стра	хо	мр	жње	пре	ма	„Гр	ци	ма“	и	Ви	зан	ти	ји	
и	сла	во	фо	би	је	у	ру	со	фо	бич	ном	об	ли	ку,	За	пад	је	ан	ти	срп	ском	
по	др	шком	тур	ском	чи	ни	о	цу	на	сто	јао	да	осу	је	ти	знат	ни	ји	ру

23	 О	томе:	Андрић	Иво,	РазвојдуховногживотауБосниподутицајемтурске
владавине,	стр.	9111,	Просвета,	Београд,	1997.
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ски	уплив	на	Бал	ка	ну.	Ка	да	 се	 са	гле	да	дво	ве	ков	на	исто	ри
ја	 европ	ских	 од	но	са	 на	Бал	ка	ну,	 без	 те	шко	ћа	 ће	 се	 уочи	ти	
сла	во	фоб	на	и	тур	ко	фил	на	кон	стан	та	у	по	на	ша	њу	за	пад	но	е
вроп	ских	си	ла.	Од	вре	ме	на	Пр	вог	и	Дру	гог	срп	ског	устан	ка	
и	На	по	ле	о	но	вих	ра	то	ва,	до	раз	би	ра	спа	да	дру	ге	Ју	го	сла	ви	је	и	
са	вре	ме	ног	кри	зног	тре	нут	ка	Европ	ске	уни	је,	при	ка	за	но	ста
но	ви	ште	ши	ро	ког	ра	спо	на	у	сре	ди	шти	ма	кон	цер	на	за	пад	них	
си	ла	ни	је	се	бит	ни	је	ме	ња	ло.

У	окол	но	сти	ма	раз	ла	га	ња	сло	же	не	др	жа	ве	Ју	жних	Сло
ве	на	на	ве	о	ма	за	ин	те	ре	со	ва	ној	тур	ској	стра	ни	ин	тен	зи	ви	ра	на	
је	сла	во	фоб	на	ср	бо	фо	би	ја,	про	же	та	на	кло	но	шћу	и	по	др	шком	
сло	вен	ским	 му	сли	ма	ни	ма	 Бо	шња	ци	ма,	 пре	 све	га	 у	 БиХ.	
Тур	ска	по	др	шка	бо	сан	ским	му	сли	ма	ни	ма	Бо	шња	ци	ма	ко	ин
ци	ди	ра	са	евро	а	ме	рич	ком	по	др	шком	„Деј	тон	ској	Бо	сни“.24

У	 фи	лич	ном	 од	но	су	 пре	фе	ри	ра	на	 је	 тра	ди	ци	о	нал	на	
бли	скост	Тур	ске	и	му	сли	ман	ског	жи	вља	сло	вен	ског	и	не	сло
вен	ског	по	ре	кла	на	ју	жно	сло	вен	ском	про	сто	ру.	Ме	ђу	тур	ским	
по	ли	ти	ча	ри	ма	и	ин	те	лек	ту	ал	ци	ма	ство	ре	но	је	ми	шље	ње	да	
је	 бри	га	 о	 му	сли	ма	ни	ма	 на	 екс	ју	го	сло	вен	ским	 про	сто	ри	ма	
тур	ска	оба	ве	за,	уте	ме	ље	на	на	исто	риј	ској,	кул	тур	ној	и	ре	ли
гиј	ској	и	др	жав	ној	од	го	вор	но	сти.	Из	раз	та	квог	ста	но	ви	шта	је	
по	ли	ти	ка	тур	ског	„ста	ра	ња“	о	укуп	ном	ислам	ском	на	сле	ђу	у	
јед	ном	крај	ње	осе	тљи	вом	де	лу	Евро	пе,	а	по	нај	ви	ше	зе	ле	но
тра	снвер	зал	на	бри	га	о	Бо	сни	као	аманетдржави.

По	ве	за	ност	са	са	вре	ме	ном	Тур	ском	ме	ђу	ју	жно	сло	вен
ским	и	бал	кан	ским	му	сли	ма	ни	ма	ни	је,	да	кле,	ту	ма	че	на	са	мо	
као	ет	ноп	си	хо	ло	шки	и	ге	о	кул	тур	ни	ре	ликт	про	шло	сти,	већ	
и	као	жи	ви	од	нос	ода	но	сти	и	при	па	да	ња	раз	ли	чи	тој	кул	ту
ри	и	ре	ли	ги	ји,	али	ма	ло	а	зиј	ској	др	жа	ви	ко	ја	ју	је	из	не	дри	ла.	
Исто	вре	ме	но,	на	до	ма	ћем	тлу	уоча	ва	ју	се	друк	чи	ја	са	гле	да
ва	ња	уло	ге	тур	ског	чи	ни	о	ца	у	срп	ској	и	бал	кан	ској	исто	ри	ји.		
Има	го	ло	шки,	 	мул	ти	стич	ки	и	по	сти	стич	ки	при	ступ	нео	ли
бе	рал	ног	ти	па	у	ту	ма	че	ња	исто	риј	ских	при	ли	ка	уво	ди	ра	зно
стра	ни	„мул	ти	пер	спек	ти	ви	зам“	и	ем	па	ти	ју.	Та	ко	се	по	ла	ми
ле	ни	ју	ма	тла	че	ња	и	стра	да	ња	Ср	ба	под	Тур	ци	ма	ту	ма	чи	са	

24	 О	 томе:	 Дел	 Вал	 Александар,	 Исламизам и Сједињене Државе. Алијанса
против Европе,	 „Хрватскобосанска	 федерација,	 или	 оправдање	 америчког	
покровитељства	 у	 Европи“,	 стр.	 169171,	 и	 глава:	 „Словенскобалкански	
ислам“,	стр.	205208,	Службени	лист	СРЈ,	Београд,	1998.	
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ви	ше	праг	ма	тич	не	уви	ђав	но	сти	и	раз	у	ме	ва	ња“	за,	на	вод	но,	
ко	ри	сне	и	до	бре	исто	риј	ске	стра	не	тур	ске	оку	па	ци	је.25

5.УНУТРАШЊЕИПОСЕБНЕСЛАВОФОБИЈЕ

Упо	ре	до	са	оп	штом,	ре	кло	би	се	кон	ти	нен	тал	ном	сла
во	фо	би	јом	об	ли	ко	ва	не	су	и	на	ро	чи	те,	по	себ	не	сла	во	фо	би	је.	
Оне	су	се	у	по	де	ље	ној	за	пад	ној	Евро	пи	ис	по	ља	ва	ле	у	нај	ве
ћем	ин	тен	зи	те	ту	при	ли	ком	рат	них	су	ко	ба.	Сла	во	фоб	ни	осе
ћа	ји	су	из	из	ван	сло	вен	ске	спо	ља	шњо	сти	Ста	рог	кон	ти	нен	та	
усме	ра	ва	ни	пре	ма	по	је	ди	ним	сло	вен	ским	на	ро	ди	ма.	У	скла
ду	 са	 кон	фликт	ним	 ин	те	ре	си	ма	 за	пад	них	 ак	те	ра	 по	је	ди	ни	
сло	вен	ски	на	ро	ди	су	осли	ка	ни	као	при	ја	тељ	ски	или	не	при	ја
тељ	ски.	Кон	крет	на	фи	лич	но/фо	бич	на	ста	но	ви	шта	за	ва	ђе	них	
и	 за	ра	ће	них	 европ	ских	 ак	те	ра	 те	ме	љи	ла	 су	 се	 на	 про	це	ни	
ква	ли	те	та	са	ве	зни	штва	и	ло	јал	но	сти	рат	ним	стра	на	ма.	Та	ко	
су	и	у	ско	ра	шњем	вре	ме	ну	у	за	пад	ном	јав	ном	мње	њу	пу	тем	
ме	ди	ја	ли	зо	ва	не	по	ли	ти	ке	ства	ра	не	сли	ке	о	 го	ро	пад	ним	не
при	ја	те	љи	ма.26

У	ви	ше	исто	риј	ских	на	вра	та	по	себ	но	сна	жан	от	пор	за
пад	ним	 агре	сив	ним	 екс	пан	зи	ја	ма	 да	ва	ли	 су	 ма	ло	број	ни	 и	
ма	ло	про	стор	ни	Ср	би,	и	мно	го	број	ни	и	ве	ли	ко	про	стор	ни	Ру
си.	Та	 два	 сло	вен	ска	на	ро	да	 су,	 с	 вре	ме	на	на	 вре	ме	 оштро,	
а	 опет	 и	 упа	дљи	во	 кон	ти	ну	и	ра	но,	 од	ре	ђи	ва	ни	 као	 стра	хо
мр	зни	 су	бјект/објек	ти	 за	пад	них	 ге	о	по	ли	тич	ких	 пре	сту	па.	
Не	ка	да	 исто	вре	ме	но,	 не	ка	да	 ра	зно	вре	ме	но	 и	 на	из	ме	нич	но,	
Ср	би	и	Ру	си	су	до	жи	вља	ва	ни	као	не	по	пра	вљи	ви	и	искон	ски	
про	тив	ни	ци	За	па	да		ан	ти	за	пад	ња	ци.

Са	гле	да	ва	њем	 од	но	са	 ет	но	фо	бич	но	 оп	штег	 и	 по	себ
ног,	 ру	со	фо	би	ја	 и	 ср	бо	фо	би	ја,	 као	 ет	но	на	ци	о	нал	но	 пре	ци
зно	 усме	ре	не	 фо	би	је	 пре	ма	 кон	крет	ним	 сло	вен	ским	 на	ро
ди	ма,	Ру	си	ма	и	Ср	би	ма,	спа	да	ју	у	по	себ	ну	по	јав	ност	за	пад
ноевроп	ске	сла	во	фоб	не	ре	то	ри	ке	и	про	па	ганд	не	по	ли	тич	ке	
прак	се.	У	тре	ну	ци	ма	раз	ла	га	ња	СССРа	и	СФРЈ	сла	во	фо	бич
на	 про	па	ган	да	 до	се	за	ла	 је	 хи	сте	рич	ну	 кул	ми	на	ци	ју	 пост

25	 О	креирању	српског	националног	идентитета	у	контрасту	према	 (не	толико	
антипатичном)	„имагинарном	Турчину“,	видети:	Šuica	Marko,	„Percepcija	Os-
manskog	carstva	u	Srbiji“,	 str.	285298,	u	Jezernik	Božidar,	 	 ImaginarniTurčin,	
zbornik,		XX	vek,	Beograd,	2010.

26	 Видети:	Глишовић	Љиљана,	Србијауогледалунемачкештампе,19872006.,	
глава:	„Слика	непријатеља“,	стр.	2627,	Службени	гласник,	Београд,	2011.
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хлад	но	ра	тов	ског	„спа	љи	ва	ња	ве	шти	ца“.	Ме	мо	ри	са	ње	јед	но
гла	сних	 ме	диј	ских	 де	мо	ни	зо	ва	ња	 и	 са	та	ни	зо	ва	ња	 Ср	ба	 из	
тог	вре	ме	на,	упу	ћу	је	на	бу	ђе	ње	ста	рих	фо	бич	них	ста	ња	у	већ	
ви	ђе	ној	про	шло	сти.27

Сла	во	фо	би	ја	у	нај	ши	рој	под	ло	зи	са	др	жи	ру	со	фо	би	ју	и	
ср	бо	фо	би	ју,	као	што	су	и	оне	по	себ	ни	са	стој	ци	оп	штег	сла	во
фоб	ног	по	ли	тич	ког	мен	та	ли	те	та	и	иде	о	ло	ги	је.	Ипак,	по	треб
но	је	има	ти	у	ви	ду	обе	ком	по	нен	те	пре	до	че	не	фо	би	је:	страх	и	
мр	жњу	пре	ма	оно	ме	што	иза	зи	ва	пла	шњу.	Оту	да	се,	узев	ши	
у	об	зир	Ср	бе,	по	ми	њу	два	пре	пле	те	на	про	це	са:	страх	од	Ср	ба	
и	мр	жња	пре	ма	Ср	би	ма.28

С	об	зи	ром	на	ствар	ну	ве	ли	чи	ну,	ре	ал	ну	сна	гу	и	до	ме	те	
мо	ћи	Ру	са	и	Ср	ба,	по	ме	ну	те	фо	би	је	су	об	ли	ко	ва	не	уз	осет	не	
раз	ли	ке.	Ре	ла	тив	но	узев	ши,	 као	не	 то	ли	ко	бро	јан	 европ	ски	
на	род,	Ср	би	 су	 као	 „европ	ски	 ре	ме	ти	лац“	 пре	на	гла	ша	ва	ни	
и	 пре	це	њи	ва	ни	 на	 За	па	ду	 кон	ти	нен	та.	С	 дру	ге	 стра	не,	 без	
об	зи	ра	на	ствар	но	ве	ли	ке	раз	ме	ре	сво	је	исто	риј	ске	и	др	жав
не	по	ја	ве,	Ру	си	су	од	стра	не	за	пад	них	Евро	пља	на	пре	че	сто	
пот	це	њи	ва	ни	 као	 исто	риј	ски	 и	 ци	ви	ли	за	циј	ски	 фак	тор	 од	
вред	но	сти	и	зна	ча	ја.	Ма	ли	сло	вен	ски	на	род	је,	да	кле,	пре	це
њи	ван	као,	то	бо	же,	ве	ли	ка	„опа	сност	по	европ	ски	мир“,	док	
је	 ве	ли	ки,	 за	пра	во	 нај	ве	ћи	 сло	вен	ски	 на	род	 пот	це	њи	ван	 и	
ни	по	да	шта	ван	као	под	ло	жан	ауто	ри	та	ри	зму,	ан	ти	е	вроп	ски	и	
исто	риј	ски	не	кре	а	ти	ван.

Без	 об	зи	ра	 на	 упа	дљи	ве	 раз	ли	ке	 у	 геоде	мо	граф	ској	
ве	ли	чи	ни	и	по	ли	тич	кој	сна	зи,	и	Ср	би	на	европ	ском	Бал	ка
ну	и	Ру	си	на	евро	а	зиј	ском	Ис	то	ку	су,	ме	ђу	тим,	сум	њи	че	ни	и	
оп	ту	жи	ва	ни	за	ве	ли	ко	др	жав	не	и	ул	тра	на	ци	о	нал	не	про	јек	те:	
Ве	ли	ку	Ср	би	ју	и	ве	ли	ко	срп	ство,	као	и	им	пе	ри	јал	ну	Ве	ли	ку	
Ру	си	ју	и	ве	ли	ко	ру	си	зам.29	При	том	је,	по	но	ви	мо,	би	ло	не	ва

27	 О	 томе:	 Петровић	 Зоран	 Пироћанац,	 Хоћеш ли и даље да будеш Србин?
Антологија антисрпства,	 „Уместо	 поговора:	 Прошлост	 се	 никада	 не	
заборавља“,	стр.	289301,	Новости,	Београд,	2014.	Такође:	Вуковић	Слободан,	
Какосунасволели.АнтисрпскапропагандаиразбијањеЈугославије,	 глава:	
„Сатанизација	Срба“,	стр.	141159,Стилос,	Београд,	2007.	

28	 Видети:	 Рашковић	 Јован,	 Луда земља,	 „О	 страху	 од	 Срба“,	 стр.	 184185,	
Акваријус,	Београд,	1990.

29	 О	томе:	Попов	Чедомир,	ВеликаСрбија–стварностимит,	глава:	„Велике	
Србије	није	било“,	стр.	316335,	Издавачка	књижарница	Зорана	Стојановића,	
Сремски	Карловци	 –	Нови	Сад,	 2007.	Такође:	 Јовановић	Бојан,	Памћење и
самозаборав,	глава:	„Мит	о	великосрпској	опасности“,	стр.	251307,	Орфеус,	
Нови	Сад,	2014.	
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жно	што	је	Ру	си	ја	оди	ста	про	стор	но	нај	ве	ћа	др	жа	ва	на	пла
не	ти	и	што	у	њој	по	сто	ји	ја	сна	свест	о	исто	риј	ској	и	ге	о	граф
ској	ве	ли	чи	ни,	док	је	срп	ски	ет	но	на	ци	о	нал	ни	про	стор	ома	њи	
али	ипак	нај	ве	ћи	на	ју	жно	сло	вен	ском	про	сто	ру.

За	пад	на	ге	о	по	ли	тич	ка	скло	ност	ка	спо	ља	шњем	од	ре	ђи
ва	њу	гра	ни	ца	ет	но	на	ци	о	нал	ног	про	сто	ра	и	те	ри	то	ри	јал	них	
си	лу	е	та	срп	ске	и	ру	ске	др	жа	ве	ни	је	пре	ста	ла	до	да	нас.	За	пад
не	 по	ли	тич	ке	 за	ми	сли	 про	стор	ног	 об	ли	ко	ва	ња	 сло	вен	ских	
чи	ни	ла	ца	на	Бал	ка	ну	и	 евро	и	сто	ку	 за	сни	ва	ла	 се	на	ин	тер
вен	ци	о	ни	стич	ким	те	жња	ма	за	пад	них	ак	те	ра	ка	огра	ни	че	њу	
и	ума	ње	њу	њи	хо	вог	при	влач	ног	ути	ца	ја	и	мо	ћи.	За	пад	је	ар
би	трар	но	од	ре	ђи	вао	шта	је	у	сло	вен	ском	и	ју	жно	сло	вен	ском	
све	ту	др	жав	но	„ве	ли	ко“	и	„пре	ве	ли	ко“,	и	шта	би	као	та	кво	
тре	ба	ло	да	бу	де	по	де	ље	но	и	ума	ње	но.	Ма	ко	ја	на	тај	на	чин	
од	ре	ђе	на	„ве	ли	ка“	и	„пре	ве	ли	ка“	(Ју	жно)сло	вен	ска,	за	пра	во	
срп	ска	др	жа	ва	фо	бич	но	је	фо	ку	си	ра	на	и	из	ла	га	на	про	па	ганд
ном	де	мо	ни	зо	ва	њу	као	тво	ре	ви	на	зла.30

6.СЛАВОФОБИЈЕИЗМЕЂУ
СЛОВЕНСКИХНАРОДА

Уну	тра	шње	ет	но	фо	би	је	ме	ђу	Сло	ве	ни	ма	су	се	ус	по	ста
вља	ле	на	раз	не	на	чи	не	и	у	раз	ли	чи	тим	ви	до	ви	ма.	Мо	же	се	ре
ћи	да	су	има	ле	сво	је	пред	мо	дер	не,	пле	мен	ске	и	на	род	не,	и	мо
дер	не	на	ци	о	нал	не	ста	ди	ју	ме.	По	сле	пр	во	бит	ног	три	ба	ли	зма	
и	ет	нич	ког	фор	ми	ра	ња	у	сло	вен	ске	на	ро	де,	усле	ди	ло	је	до	ба	
на	ци	о	ге	не	за.	 На	 исто	риј	ском	 суп	стра	ту	 сло	вен	ских	 на	ро	да	
фор	ми	ра	но	 је	ви	ше	сло	вен	ских	на	ци	ја.	И	упра	во	у	вре	мен
ској	тач	ки	на	ци	о	нал	них	ге	не	за	ја	ви	ла	су	се	ме	ђу	на	ци	о	нал	не	
сло	вен	ске	сум	ње,	не	по	ве	ре	ња	и	од	бој	но	сти.	У	за	ви	сно	сти	од	
то	га	да	ли	 је	не	ки	сло	вен	ски	на	род	ус	пео	да	се	осло	бо	ди	и	
ство	ри	соп	стве	ну	на	ци	о	нал	ну	др	жа	ву	или	се	ни	је	др	жав	но	
оства	рио,	та	вр	ста	стра	хо	мр	жње	се	фо	бич	но	усме	ра	ва	ла	ка	
сло	вен	ски	 слич	ним	 на	ци	о	нал	ним	 и	 др	жав	нона	ци	о	нал	ним	

30	 О	 општим	 аспектима	 демонског	 порекла	 зла,	 видети;	 Laš	 Fr.	 H.	 Svensen,
Filozofija zla,	 glava	 „Demonsko	 zlo“,	 str.	 8891,	 Geopoetika,	 Beograd,	 2006.	
О	 демонизацији	 Срба	 видети:	 Бакић	 Јово,	 	 Југославија: разарање и њени
тумачи,	 глава:	 „Демонизација	 Срба	 и	 виктимизација	 Бошњака	 –	 наука	 као	
пропаганда“,	стр.	412434,	Службени	гласник,	Београд,	2011.
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објек	ти	ма.	Као	објек	ти	уну	тар	сло	вен	ских	фо	би	ја	ука	за	ли	су	
се	др	жа	во	твор	ни	и	осло	бо	ди	лач	ки	сло	вен	ски	на	ро	ди.

Они	сло	вен	ски	на	ро	ди	ко	ји	су	ус	пе	ли	да	оку	пе	срод	не	
на	ро	де	и	сје	ди	не	их	у	сло	же	не	мул	ти	ет	нич	ке	др	жа	ве,	по	ред	
ува	жа	ва	ња	 и	 стра	хо	по	што	ва	ња,	 по	ста	ја	ли	 су,	 да	кле,	 пред
мет	стра	хо	ва	и	мр	жњи	се	би	слич	них	на	ро	да.	Ме	ђу	ис	точ	ним	
Сло	ве	ни	ма	ује	ди	ни	те	љи	су	би	ли	им	пе	ри	јал	но	др	жа	во	твор	ни	
Ру	си,	 а	ме	ђу	 Ју	жним	Сло	ве	ни	ма	–	не	по	кор	ни,	уста	нич	ки	и	
пи	је	мон	ти	стич	ки	Ср	би.	У	за	јед	нич	ке	др	жа	ве	осло	бо	ди	лач	ки	
оку	пље	ни	ма	њи	сло	вен	ски	на	ро	ди	су	те	по	ли	тич	ке	за	јед	ни	це	
са	мо	де	ли	мич	но	до	жи	вља	ва	ли	као	из	раз	соп	стве	них	хте	ња,	
па	се	ни	у	јед	ном	ча	су	ни	су	од	ри	ца	ли	на	ци	о	нал	них	одр	жа
вље	ња.	Исто	ри	ја	је,	на	по	слет	ку,	по	ка	за	ла	да	је	сва	ки	сло	вен
ски	на	род,	без	об	зи	ра	на	три	фе	де	рал	но	сло	же	не	сло	вен	ске	
др	жав	не	 тво	ре	ви	не	 у	 два	де	се	том	 ве	ку,	 као	 крај	њем	 ци	љу	
те	жио	 оства	ре	њу	 соп	стве	не	 на	ци	о	нал	не	 др	жа	ве.	 Исто	ри	ја	
је,	 та	ко	ђе,	 по	ка	за	ла	да	 су	уну	тар	сло	вен	ски	 ет	но	фоб	ни	осе
ћа	ји	на	ста	ја	ли	из	ме	ђу	ве	ли	ких	и	ма	лих	али	оди	ста	слич	них	
сло	вен	ских	на	ро	да.	Ма	ли	сло	вен	ски	на	ро	ди	у	Евро	пи,	јед	но
став	но	ре	че	но,	ни	су	са	мо	во	ле	ли	не	го	су	за	зи	ра	ли	и	бо	ја	ли	се	
нај	број	ни	јег	и	нај	сна	жни	јег	сло	вен	ског	на	ро	да.	У	не	ре	флек
то	ва	ној	осно	ви	фо	бич	ног	од	но	са	пре	ма	ве	ли	ком	сло	вен	ском	
на	ро	ду	 де	ло	вао	 је	 страх	 од	 угро	жа	ва	ња	 иден	ти	те	та,	 али	 и	
ком	плек	си	ма	ње	 вред	но	сти,	ма	ње	 ве	ли	чи	не,	 и	 стра	хо	ви	 од	
те	ри	то	ри	јал	ног	ума	ње	ња	и	на	ци	о	нал	ног	не	ста	ја	ња.	Као	од
го	вор	 на	ма	ло	ду	шни	ми	ни	ма	ли	зам	 и	ми	кро	ма	ни	ју	 сло	вен
ске	са	бра	ће	ука	зи	ва	ла	се	аро	ган	ци	ја	и	ги	ган	ти	зам	„ста	ри	јег	
бра	та“.	Фо	бич	ни	осе	ћа	ји	ме	ђу	ма	њим	сло	вен	ским	на	ро	ди	ма	
у	Евро	пи	ис	по	ља	ва	ли	су	се	као	бо	ја	зни	и	стра	хо	ви	од	не	смо
тре	них	 и	 на	мер	них	 по	сту	па	ка	 нај	сна	жни	јег	 сло	вен	ског	 на
ро	да	и	ње	го	вог	по	кро	ви	тељ	ског	евро	а	зиј	ског	им	пе	ри	ја	ли	зма.

Дру	ги	вид	из	ну	тра	са	зда	не	фо	бич	но	сти	од	но	сио	се	на	
устра	ше	ност	ма	њих	сло	вен	ских	на	ро	да	у	ме	ђу	соб	но	по	ре	ме
ће	ним	од	но	си	ма	ко	ји	су	из	ви	ра	ли	из	за	не	ма	ри	ва	ња	упа	дљи
вих	слич	но	сти	и	пре	на	гла	ша	ва	ња	ма	лих	раз	ли	ка.	Ме	ђу	не
ким	сло	вен	ским	на	ро	ди	ма,	по	пут	Ју	жних	Сло	ве	на,	не	знат	не	
раз	ли	ке	су	гра	ди	ле	тзв.	нар	ци	зам	ма	лих	раз	ли	ка	ко	ји	је	до	во
дио	до	по	губ	них	ме	ђу	ет	нич	ких	и	ме	ђу	на	ци	о	нал	них	по	сле	ди
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ца.31	Тра	гич	не	ви	до	ве	има	ла	је	на	ци	о	нал	на,	вер	ска	и	др	жав	на	
ме	га	ло	ма	ни	ја	хр	ват	ских	по	ли	тич	ких	и	вер	ских	ели	та	ко	је	су	
де	ло	ва	ле	 про	грам	ски	 екс	пан	зив	но	 и	 ге	но	цид	но.	 Не	срећ	ни	
из	раз	у	оства	ре	њу	ве	ли	ко	хр	ват	ских	те	жњи	би	ла	је	ма	ри	о	нет
ска	кре	а	ту	ра	НДХ	у	окри	љу	на	цифа	ши	стич	ког„но	вог	европ
ског	по	рет	ка“	(19411945).	Од	нос	пре	ма	Ср	би	ма	за	сни	вао	се	
на	стра	хо	мр	зној	не	тр	пе	љи	во	сти	ко	ја	је	те	жи	ла	пре	ве	ра	ва	њу	
	по	ка	то	ли	ча	ва	њу	и	хр	ва	ти	зо	ва	њу.32			По	ка	то	ли	ча	ва	ње	у	рат
ним	усло	ви	ма	се	од	ви	ја	ло	исто	вре	ме	но	са	уни	шта	ва	њем	срп
ског	на	ро	да	пу	тем	пла	ни	ра	ног	 ге	но	ци	да.	Уз	 хо	ло	ка	уст	или	
шоу	над	Је	вре	ји	ма,	па	рај	мос	над	Ро	ми	ма,	србоцид	је	био	зло
чи	нач	ки	вид	од	но	са	хр	ват	ских	уста	ша	и	де	ло	ва	ка	то	лич	ког	
кле	ра	пре	ма	срп	ском	на	ро	ду	на	про	сто	ру	ма	ри	о	нет	ске	НДХ.33  

Из	ну	тра	фор	ми	ра	ни	и	спо	ља	под	стре	ки	ва	ни	пар	ти	ку
лар	ни	ви	до	ви	сла	во	фо	би	је,	у	оп	штем	пред	зна	ку	ру	со	фо	би	је	
и	ср	бо	фо	би	је,	де	ло	ва	ли	су	нај	ду	же	и	нај	сна	жни	је,	а,	у	дра
стич	ним	и	со	фи	сти	ко	ва	ним	ви	до	ви	ма,	не	у	ма	ње	но	де	лу	ју	и	
да	нас.34	Ни	то	се,	ме	ђу	тим,	ни	је	до	га	ђа	ло	са	мо	и	увек	у	не
га	тив	но	об	ли	ко	ва	ном	по	је	ди	нач	ном	сло	вен	ском	од	но	су	пре
ма	Ру	си	ји	и	Ру	си	ма,	не	го	и	ми	мо	од	но	са	са	њи	ма.	На	ро	чи	то	
дра	стич	ни	 об	ли	ци	 из	ван	ру	ских	 уну	тар	сло	вен	ских	 фо	би	ја	
пре	ра	ста	ли	су	из	кон	траст	них	у	не	по	јам	но	ан	та	го	не	фор	ме.	
Као	не	га	тив	на	енер	ги	ја	оспо	ра	ва	ња	би	ло	ка	квог	по	ли	тич	ког	
за	јед	ни	штва	та	ква	вр	ста	бру	тал	не	ет	но	фо	би	је	те	жи	ла	је	са
вла	ђи	ва	њу	 про	тив	ни	ка	 и	 ње	го	вом	 трај	ном	 по	ни	ште	њу	 као	
не	по	мир	љи	вог	не	при	ја	те	ља.

31	 О	томе:	Јовановић	Бојан,	Играњесаништавилом,	глава:	„Мале	разлике	као	
разлог	 великих	 сукоба“,	 стр.	 219237,	 Службени	 гласник,	 Београд,	 2011.	
Такође:	Кецмановић	Душан,	Националникарактер:разм(ј)ерезлоупотребе,	
глава:	„Какви	су	Срби	и	Хрвати“,	стр.	112115,	Новасрпскаполитичкамисао,	
Београд,	2005.

32	 Видети:	 Жутић	 Никола,	 Срби Римокатолици: такозвани Хрвати,	 глава:	
„Великохрватске	идеје	и	кроатизација	Срба	и	српских	земаља“,	стр.	61141,		
Српска	радикална	странка,	Београд,	2006.	

33	 О	томе:	Умељић	Владимир,	„Ватикан,	хрватска	римокатоличка	хијерахија	и	
србоцид	хрватске	државе	19411945,	(NDH)“,	стр.	7090,	зборник	Канонизација
Алојзија Степинца. Изазови и одговори,	 приредили	 Ања	 Филимоновна	 и	
Владимир	 Димитријевић,	 Фонд	 стратешке	 културе	 Бернар,	 Београд,	 Стари	
Бановци,	2016.	

34	 О	томе:	Kjeza	Đulijeto,	Rusofobija,	„Rusofobija	kao	moderno	oružje“,	str.	87101,	
Albatros	plus,	Beograd,	2016.
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Оту	жни	 при	мер	 не	га	тив	ног	 ко	лек	тив	ног	 осе	ћа	ја	 пре
ма	срод	ном	на	ро	ду	је	сте	сна	жно	из	ра	же	на	ср	бо	фо	би	ја	у	де	лу	
хр	ват	ског	на	ро	да.	Ср	бо	фо	би	ја	 уста	шке	хр	ват	ске	по	ли	тич	ке	
ели	те	и	усташ	ством	за	до	је	них	де	ло	ва	хр	ват	ског	на	ро	да	пред
ста	вља	је	дин	ствен	при	мер	екс	трем	ног	ет	ноп	си	хич	ког	и	мен
та	ли	тет	ног	ста	ња.	Уста	шка	ср	бо	фо	би	ја	и	ан	ти	ср	би	зам	до	ве
ли	су	до	по	ја	ве	уста	шког	ло	го	ра	смр	ти	Ја	се	но	вац	и	ге	но	ци	да	
над	срп	ским	на	ро	дом.	На	жа	лост,	ре	ал	ност	ге	но	ци	да	из	вр	ше
ног	над	Ср	би	ма	се	у	од	ре	ђе	ним	кру	го	ви	ма	хр	ват	ске	по	ли	ти
ке	и	да	ље	оспо	ра	ва.35	Уну	тар	сло	вен	ске	сла	во	фо	бич	не	мре
же	све	дру	ге	пар	ти	ку	лар	не,	тј.	по	себ	не	ет	но	фо	би	је	де	ло	ва	ле	
су	на	ма	њем	де	мо	по	ли	тич	ком	узор	ку,	са	ма	њом	трај	но	шћу	и	
сла	би	јим	ин	тен	зи	те	том.

7.СЛАВОФОБИЈЕУНУТАРПОЈЕДИНИХ
СЛОВЕНСКИХНАРОДА

Пре	ма	Сло	ве	ни	ма,	спо	ра	дич	но	и	ме	сти	мич	но,	ни	су	на
кло	ни	и	не	на	кло	ни	са	мо	дру	ги	европ	ски	и	из	ва	не	вроп	ски	на
ро	ди.	Су	де	ћи	 пре	ма	мње	њу,	Сло	ве	ни	 јед	ни	 пре	ма	 дру	ги	ма	
га	је	 раз	ли	чи	та	 по	зи	тив	на	 и	 не	га	тив	на	 осе	ћа	ња.	 Раз	ли	чи	ти	
ге	о	граф	ски	по	ло	жа	ји	и	кул	тур	ноисто	риј	ска	свој	ства	за	пад
но	сло	вен	ских,	ис	точ	но	сло	вен	ских	и	ју	жно	сло	вен	ских	гра	на	
на	ро	да	упу	ћу	ју	на	њи	хо	ву	не	по	ду	дар	ну	исто	риј	ску	суд	би	ну,	
раз	не	исто	риј	ске	хо	ри	зон	те	и	ди	вер	гент	не	пер	спек	ти	ве.

Моћ	ни	европ	ски	ак	трак	то	ри	и	ин	те	гра	то	ри	су	де	ло	ва
ли	пре	ма	тим	гру	па	ма	на	ро	да	са	им	пе	ри	јал	них	по	зи	ци	ја.

Ис	точ	ни	 Сло	ве	ни	 су	 ин	те	гри	са	ни	 де	ло	ва	њем	 ру	ског	
чи	ни	о	ца	без	од	у	ста	ја	ња	од	за	ми	сли	све	сло	вен	ског	об	је	ди	ња
ва	ња.36	Пра	во	слав	на	и	со	вјет	ска	Ру	си	ја,	у	об	ли	ку	Цар	ства	и	
ко	му	ни	стич	ке	фе	де	ра	ци	је	ре	пу	бли	ка	би	ла	је,	за	пра	во,	је	ди	на	
сло	вен	ска	 си	ла	 у	 мо	дер	ном	 до	бу	 спо	соб	на	 на	 са	мо	од	бра	ну	
и	са	мо	о	др	жа	ње,	али	и	те	ри	то	ри	јал	но	ши	ре	ње	на	про	сто	ри
ма	ко	је	је	од	ре	ђи	ва	ла	као	сфе	ре	ру	ских,	со	вјет	ских	и	пост	со

35	 Видети:	 Булајић	Милан,	 „Јесеновачки мит“Фрање Туђмана. Геноцид над
Србима,ЈеврејимаиЦиганима,	глава:	„Туђманов	„Јасеновачки	мит	и	истина	о	
жртвама	Јасеновачког	логора“,	стр.	4567,	Стручна	књига,	Београд,	1994.	

36	 Инспиративан	 пример	 свесловенства	 на	 историографској,	 геокултурној	 и	
геополитичкој	 основи	 пружа	 Николај	 Данилевски.	 Видети	 његову	 култну	
књигу	РусијаиЕвропа,	нарочито	глава:	„Свесловенски	савез“,	стр.	310337,	
Службени	лист	СРЈ	–	Досије,	Београд,	1994.	
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вјет	ских	ин	те	ре	са.	Мо	рал	ни	и	ле	ги	ти	ма	ци	о	ни	основ	та	квог	
де	ло	ва	ња	про	на	ла	жен	је	у	пред	вод	нич	кој	уло	зи	ру	ског	на	ро
да,	 сло	вен	ској	 срод	но	сти	 	 сла	ве	но	фи	ли	ји	 и	 пан	сла	ви	зму.37 
По	ред	то	га	и	исто	вре	ме	но,	из	у	зет	на	уло	га	ру	ског	чи	ни	о	ца	је	
пот	кре	пљи	ва	на	 пра	во	сла	вљем,	 ба	шти	ном	 ви	зан	ти	зма,	 иде
јом	Тре	ћег	Ри	ма,38	као	и	про	ле	тер	ским	ин	тер	на	ци	о	на	ли	змом,	
ре	ал	ним	со	ци	ја	ли	змом	и	тзв.	брат	ском	за	јед	ни	цом	ис	точ	ног	
бло	ка.

Ком	би	но	ва	ни	 фак	то	ри	 сло	вен	ске	 по	бед	нич	ке	 ле	ги	ти
ма	ци	је	на	ко	му	ни	стич	кој	осно	ви	су	се	по	за	вр	шет	ку	Дру	гог	
свет	ског	ра	та	очи	то	ва	ли	8.	де	цем	бра	1946.	на	Све	сло	вен	ском	
кон	гре	су	у	Бе	о	гра	ду.	Тај	кон	грес	је	био	тре	ћи	по	ре	ду,	по	сле	
кон	гре	са	одр	жа	них	у	Пра	гу	1848.	и	Мо	скви	1860.	го	ди	не,	и	
раз	ли	ко	вао	 се	од	прет	ход	них	по	 свом	 зва	нич	ном	др	жав	но
пар	тиј	ском	ка	рак	те	ру.	Бе	о	град	 је	као	сре	ди	ште	Ин	фор	мби
роа	про	гла	шен	дру	гом	сло	вен	ском	пре	сто	ни	цом,	а	 ју	го	сло
вен	ски	на	ро	ди	по	сле	ру	ског	као	дру	ги	по	ува	жа	ва	њу	рат	ног	
и	ре	во	лу	ци	о	нар	ног	до	при	но	са.39 

До	га	ђа	ји	су	сре	ди	ном	про	шлог	ве	ка	кре	ну	ли		у	са	свим	
дру	гом	 прав	цу	 ко	ји	 се	 за	вр	шио	 ју	го	сло	вен	ско/со	вјет	ским	
раз	ла	зом	и	су	ко	бом	две	ком	пар	ти	је	и	два	рат	на	ли	де	ра,	Ста
љи	на	и	Ти	та.

За	пад	но	сло	вен	ска	гра	на	је	у	прет	ход	ном	раз	до	бљу	има
ла	не	што	дру	га	чи	ју	 суд	би	ну.	Не	то	ли	ко	 ге	о	по	ли	тич	ки	сна
жни	ка	то	лич	ки	и	про	те	стант	ски	За	пад	ни	Сло	ве	ни	су	ра	зним	
на	чи	ни	ма	и	оп	се	зи	ма	ула	зи	ли	у	др	жав	не	са	ста	ве	цен	трал	но

37	 Филозоф	Жарко	Видовић	је	указао	на	неопходност	суштинског	разликовања	
између	 панславизма	 и	 славјанофилства.	 „Панславизам	 је	 покрет	 који	 је	
подједнако	био	близак	руском	царском	апсолутизму...	као	што	је	био	близак	
Хабзбурзима,	 аустријском	 католичком	 панславизму	 типа	 Штросмајера.	
Славајнофили	су	православни,	панслависти	су	или	католици	или	равнодушни	
према	верским	разликама,	чак	склони	обнови	старог	словенског	паганства“.	
Видети:	 Видовић	 Жарко,	 Срби у Југославији и Европи,	 глава:	 „Загонетка	
Аустро	 	 Руске	 србофобије“,	 стр.	 217,	 Светосавска	 књижевна	 заједница,	
Београд,	1994.	

38	 О	томе:	Данилевски	Николај,РусијаиЕвропа,	глава:	„Источно	питање“,	тачка	
„Наследници	 Рима	 –	 Германи,	 наследници	Византије	 	 Словени“,	 стр.	 247,	
Службени	лист	СРЈ	–	Досије,	Београд,	1994.

39	 На	 конгресу	 су	 поентирана	 три	 циља:	 борба	 словенских	 народа	 за	 мир	 и	
демократију:	 допринос	 словенске	 светској	 култури,	 и;	 органзација	 сарадње	
словенских	народа.	Видети:	Kohn	Hans,	Panslavism.ItsHistoryandIdeology, 
chapter	”PanSlavism	and	the	World	Wars“,	p.	305,	New	York:	Vintage	Books,	a	
divison	of	Random	House,	1960.	
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е	вроп	ских	и	за	пад	но	е	вроп	ских	им	пе	ри	ја,	оса	мо	ста	лив	ши	се	
тек	у	19.	и	20.	ве	ку.	При	мет	ну	уло	гу	ме	ђу	за	пад	ним	Сло	ве	ни
ма	има	ла	је	ка	то	лич	ка	Пољ	ска,	про	стор	но	сте	шње	на	из	ме	ђу	
Не	мач	ке	и	Ру	си	је.	По	ред	со	ли	дар	них	и	фи	лич	них	сло	вен	ских	
осе	ћа	ја,	у	фа	зи	бор	бе	за	бо	љи	по	ло	жај	у	не	мач	ким	цар	стви	ма	
ме	ђу	за	пад	ним	Сло	ве	ни	ма	су	се	уоча	ва	ла	и	ме	ђу	соб	на	ри	вал
ства,	па	и	стра	хо	мр	жње.40	По	себ	не	вер	ски	и	цр	кве	но	ин	то	ни
ра	не	фо	би	је	на	ста	ја	ле	су	пре	ма	по	ја	ви	ру	ског	пра	во	слав	ног	
чи	ни	о	ца.41

Нај	ма	ња	 ју	жно	сло	вен	ска	 гру	па	 на	ро	да	 нај	ка	сни	је	 се	
осло	бо	ди	ла	им	пе	ри	јал	не	до	ми	на	ци	је	Аустро	у	гар	ске	и	Тур
ске.	 Ју	жно	сло	вен	ско	 тло	 Бал	ка	на	 а	 ти	ме	 и	 Ју	жни	 Сло	ве	ни	
би	ли	су	ду	бо	ко	по	де	ље	ни	гра	ни	ца	ма	три	исто	риј	ске,	ге	о	по
ли	тич	ке	и	ге	о	кул	тур	не	фор	ма	ци	је:	а)	за	пад	но	е	вроп	ске	–	ка
то	лич	копро	те	стант	ске;	 б)	 ис	точ	но	е	вроп	ске	 и	 евро	а	зиј	ске	
–	 сло	вен	ске	 и	 пра	во	слав	не,	 и;	 в)	 ислам	ске	 –	 ма	ло	а	зиј	ске	 и	
тур	ске.	По	ли	тич	ке	емо	ци	је	ко	је	су	на	ста	ја	ле	до	ди	ри	ма	и	тре
њи	ма,	те	су	ко	би	ма	и	ра	то	ви	ма	тих	фор	ма	ци	ја	на	по	де	ље	ном	
тлу	Бал	ка	на,	у	пси	хо	со	ци	јал	ном	и	пси	хо	по	ли	тич	ком	по	гле
ду,	фор	ми	ра	ле	су	на	ро	чи	те		сен	зи	би	ли	те	те	и	мен	та	ли	те	те	ју
жно	сло	вен	ских	вер	ских	гру	па,	ет	но	са,	на	ро	да	и	на	ци	ја.42

Уну	тра	шња	 фор	ма	 уну	тар	сло	вен	ске	 и	 уну	тар	на	ци	о
нал	не	 ет	но	фо	би	је	 је,	 бла	го	 ре	че	но	 ви	ше	сми	сле	на,	 јер	 је	 на	
под	ва	ја	ју	ћи	на	чин	упу	ће	на	на	вла	сти	то	ет	нич	ко	и	на	ци	о	нал
но	би	ће,	што	зна	чи	на	се	бе.	Из	ве	сни	Ру	си	не	во	ле	не	ке	дру	ге	
Ру	се;43	јед	ним	Че	си	ма	ни	су	сим	па	тич	ни	дру	ги	Че	си;	не	ки	Хр

40 Видети:	 Леонтјев	 Константин,	 Исток, Русија и словенство,	 глава:	
„Православље	и	католицизам	у	Пољској“,	стр.	6977,	Логос,	Београд,	1999.

41	 Данилевски	 је,	 сходно	 деветнаестовековним	 приликама,	 луцидно	 писао	 о	
европском	 положају	 Пољске:	 „Од	 свих	 словенских	 земаља	 једино	 Пољска	
ужива	њену	благонаклоност	 јер	представља	тип	и	образац	 	како	би	Европа	
желела	да	фазонира	и	остале	Словене	ради	њиховог	потпуног	поробљавања,	
чак	и	у	случају	када	би	им	била	дата	чисто	спољашња	политичка	самосталност,	
коју	 су	 прави	 Словени	 увек	 мање	 ценили	 од	 духовне	 народнообичајне	
самобитности.“	 Данилевски	 Николај,	 Русија и Европа,	 глава:	 „Источно	
питање“,	стр.	256,	Службени	лист	СРЈ		Досије,	Београд,	1994.	

42	 Видети:	Глушчевић	Зоран,	„Етнопсихологија	у	светлости	савремених	проблема	
и	сазнања	о	националном	менталитету“,	стр.	1729,	у	Етнопсихологијаданас,	
зборник,	ДКСГ,	Београд,	1991.	

43	 Видети:	 Kjeza	 Đulijeto,	 Rusofobija,	 glava	 „Rusofobija	 Rusa“,	 str.	 133147,	
Albatros	plus,	Beograd,	2016.
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ва	ти	ни	су	скло	ни	дру	гим	Хр	ва	ти	ма;	јед	ној	„вр	сти“	Ср	ба	не	
до	па	да	се	дру	га	„вр	ста“	Ср	ба, итд.

Али	ни	тај	уну	тар	на	ци	о	нал	ни	страх	од	са	мог	се	бе,	ни	
та	 са	мо	мр	жња	 усме	ре	на	 пре	ма	 соп	стве	ном,	 ме	ђу	тим,	 ни	је	
ујед	на	че	на	и	исто	ли	ка.	Стра	хо	мр	зна	уну	тар	на	ци	о	нал	на	фо
би	ја	са	др	жи,	на	и	ме,	два	на	ро	чи	та	ви	да,	кат	кад	остра	шће	ног	
и	ми	ли	тант	ног	а	по	кат	кад	ре	зиг	нант	ног,	па	сив	но	апа	тич	ног,	
па	чак	и	ак	тив	ног	ни	хи	ли	стич	ког	са	мо	о	спо	ра	ва	ња.44

8.УНУТАРНАЦИОНАЛНАИМЕЂУНАЦИОНАЛНА
СЛАВОФОБИЧНАСТАЊА

РАЗДВОЈЕНИХНАРОДАИНАЦИЈА

Пр	ви	 вид	 уну	тар	на	ци	о	нал	не	 стра	хо	мр	жње	 се	 об	ли
ку	је	као	јед	но	стра	но,	дво	стра	но	или	ви	ше	стра	но	па	сив	но	и	
ак	тив	но	фо	бич	но	ста	ње	де	ло	ва	не	ка	да	је	дин	стве	ног	на	ро	да,	
спрам	ма	тич	ног	 ет	но	са/на	ро	да/на	ци	је	 од	 ко	га	 се	 ти	 де	ло	ви	
тек	одва	ја	ју,	или	су	се	већ	др	жав	но	одво	ји	ли.	У	про	це	су	ре	ли
гиј	ских	и	по	ли	тич	ких	из	два	ја	ња,	ко	ја	су	ис	по	ља	ва	ла	при	вид
на	свој	ства	сло	вен	ске	ет	но	ге	не	зе,	уоча	ва	ју	се	два	пре	пле	те	на	
то	ка.	Ти	то	ко	ви	ти	чу	се	ми	ле	ни	јум	ски	ста	рих	ре	ли	гиј	скоцр
кве	них	обра	за	ца	ет	но	на	ци	о	нал	них	и	ме	ђу	др	жав	них	ге	о	по	ли
тич	ких	по	де	ла.

За	ка	сне	ла	ет	но	ге	не	за	и	на	ци	о	ге	не	за	у	мо	дер	ном	до	бу	је,	
с	јед	не	стра	не,	про	же	та	ши	змо	ге	не	зом,	рас	кол	ним	об	ли	ко	ва
њем,	тј.	раз	двој	ном	те	жњом	оце	ло	вље	ња,	или	бар	„ен	ти	те	ти
зо	ва	ња“	от	па	лих	де	ло	ва	сло	вен	ских	пле	ме	на,	ет	но	са,	на	ро	да,	
на	ци	ја.	Два	су,	за	пра	во,	исто	риј	ски	дра	ма	тич	на	рас	ко	ла.	Пр
ви	се	де	сио	раз	два	ја	њем	ис	точ	ног	и	за	пад	ног	хри	шћан	ства,	у	
ко	ме	су	се	прет	ход	но	хри	шћа	ни	зо	ва	ни	Сло	ве	ни	при	кло	ни	ли	
пра	во	сла	вљу	и	ка	то	ли	ци	зму.

Дру	ге,	уну	тар	сло	вен	ске	де	о	бе	до	га	ђа	ле	су	се	то	ком	ви
ше	ве	ков	не	тур	ске	оку	па	ци	је	Бал	ка	на,	ка	да	су	зна	ти	де	ло	ви	
сло	вен	ског,	пре	све	га	срп	ског	пра	во	слав	ног	жи	вља	пре	ве	ра
ва	ни	и	ра	ср	бљи	ва	ни.	Сло	ве	ни	му	сли	ма	ни	по	тур	ча	ва	њем	ни
су	ме	ња	ли	сво	је	сло	вен	ско	по	ре	кло.	Исла	ми	зо	ва	ни	сло	вен	ски	
пра	во	слав	ни	 хри	шћа	ни,	 углав	ном,	 ни	су	 де	сло	ве	ни	зо	ва	ни	
али	је	су	по	ступ	но	де	на	ци	о	на	ли	зо	ва	ни,	ра	ср	бљи	ва	ни		на	при

44	 Видети:	Јовановић	Бојан,	Речникјавашлука,	глава:	„Љути	националнихилисти“,	
стр.	129136.	Прометеј,	Нови	Сад,	2009.
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мер.	При	ма	њем	 исла	ма	 и	 про	то	ком	 вре	ме	на	 они	 су	 нај	зад,	
у	про	шлом	ве	ку	пре	ста	ја	ли	да	бу	ду	Ср	би	му	сли	ман	ске	ве	ре	
–	Ср	бо	му	сли	ма	ни		и	по	ста	ја	ли	са	мо	Му	сли	ма	ни,		Бо	сан	ци,	
Бо	шња	ци.	На	де	лу	је	био	раз	вој	не	хри	шћан	ског	у	би	ти	не	е
вроп	ског	кон	тра	и	ден	ти	те	та,	из	ра	стао	из	им	пе	ри	јал	ног	ото
ман	ског	 тра	ди	ра	ња	 јед	не	дру	ге	и	дру	га	чи	је	не	е	вроп	ске	ре
ли	ги	је.

Оцр	та	ни	 уну	тар	сло	вен	ски	 слу	ча	је	ви	 по	је	ди	нач	них	
уну	тар	на	ци	о	нал	них	ме	ха	нич	ких	пар	це	ли	са	ња	до	та	да	је	дин
стве	них	на	ро	да	де	ша	ва	ли	су	се	ре	дов	но	на	ет	но	кон	такт	ним	
окрај	ци	ма	 и	 ре	ли	гиј	ским	 по	гра	нич	ји	ма	 сло	вен	ског	 све	та.	
Упра	во	у	осе	тљи	вим	и	су	коб	ним	зо	на	ма	 ја	вља	ле	су	се	ши
змо	ге	не	зе	и	псе	у	до	ге	не	зе	сло	вен	ских	пар	ти	ку	ла.	Реч	је	о	уси
ље	ним	и	на	сил	но	иза	зи	ва	ним	про	ме	на	ма	иден	ти	те	та	ма	тич
них	сло	вен	ских	ет	но	са/на	ро	да/на	ци	ја,	чи	ја	су	вер	ска,	по	ли
тич	ка,	 вој	на	и	при	вред	на	 вођ	ства	 те	жи	ла	ди	фе	рен	ци	ра	ним	
и	дис	тант	ним	ста	њи	ма	за	до	је	ним	сла	во	фоб	ним	обра	сци	ма:	
ру	со	фо	би	је,	по	ло	но	фо	би	је,	ср	бо	фо	би	је,	бу	га	ро	фо	би	је.45

Цр	ква	и	ве	ра	у	рас	ко	лу	иза	зи	ва	ла	су	про	цес	ши	змо	ге	не
зе.	Др	жа	ва	у	раз	ла	га	њу	во	ди	ла	је	до	се	це	си	о	них	иден	ти	те	та	
но	во	на	ста	лих	др	жа	ва.	Пре	ве	ра	ва	ње	у	ра	ни	јим	исто	риј	ским	
пе	ри	о	ди	ма	 и	 у	 ско	ри	јим	 су	ко	би	ма	 ти	ца	ло	 се	 уну	тар	хри
шћан	ског,	по	ка	то	ли	ча	ва	ња	хр	ва	ти	зо	ва	њем	пра	во	сла	ва	ца,	на	
при	мер,46	и	де	хри	шћа	ни	зо	ва	ња	пре	ла	ском	у	ислам.	У	исто
риј	ским	то	ко	ви	ма	од	ви	ја	ла	се	про	ме	на	вер	скоцр	кве	ног	и	ет
но	на	ци	о	нал	ног	иден	ти	те	та	ко	ји	је	на	пла	ну	др	жав	ног		об	ли
ко	ва	ња	до	во	дио	до	про	ме	на	у	иден	ти	те	ту	др	жа	ве	–	раз	др	жа
вље	ња,	одр	жа	вље	ња	и	пре	др	жа	вље	ња		са	свим	уну	тра	шњим	
и	спољ	но	по	ли	тич	ким,	тј.	ге	о	по	ли	тич	ким	кон	се	квен	ца	ма.

45	 Између	 Срба	 и	 Бугара	 су	 историјски	 запажена	 обострано	 фобична	 стања,	
бугарофобије	и	србофобије.	Таква	стања	су,	међутим,	уочена	и	између	других	
словенских	народа.	Видети,	на	пример:	Леонтјев	Константин,	Исток,Русија
исловенство,	поглавље	„Наша	љутња	на	Бугаре“,	стр.	513,	Логос,	Београд,	
1999.

46	 Видети:	 Жутић	 Никола,	 Срби Римокатолици: такозвани Хрвати,	 глава:	
„Православни	 и	 римокатолички	 Срби“,	 стр.	 2547,	 Српска	 радикална	
странака,	 Београд,	 2006.	Такође:	 Јовановић	Бојан,	Памћењеи самозаборав,	
глава:	 „Хрвати	 као	 покатоличени	 Срби“,	 стр.	 193204,	 Орфеус,	 Нови	 Сад,	
2014.
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9.ЈУГОФОБИЈАИЛИСРБОФОБИЈА

Уоч	љи	ва	 су,	 да	кле,	 два	 ва	жна	 два	 рас	кол	на	 раз	ла	за:	
цр	кве	ноши	зма	тич	ки	и	се	це	си	о	нодр	жав	ни,	ко	ји	 су	у	исто
риј	ском	 са	деј	ству	 фор	ми	ра	ли	 по	де	ље	не	 ју	жно	сло	вен	ске	
иден	ти	те	те.	Исто	риј	ска,	ре	ли	гиј	скоцр	кве	на	и	ге	о	по	ли	тич	ка	
ма	три	ца	шизмогенетске	и	сецесионегенезе	псе	у	до	на	ци	ја	 је	
ва	зда	слич	на.	Пе	ри	фер	ни	и	угро	же	ни	де	ло	ви	 јед	ног	на	ро	да	
се	спо	ља	при	вла	че	и	ис	тр	жу	од	сво	је	ма	ти	це	пре	ма	ко	јој,	уз	
од	лу	чу	ју	ћу	 спо	ља	шњу	по	моћ	 и	 гра	ви	та	ци	о	ну	 за	шти	ту,	 по
том	на	сто	је	да	ус	по	ста	ве	от	сеч	не	гра	ни	це	и	што	ве	ћу	емо	тив
ну	раз	да	љи	ну.	У	та	квим	на	сто	ја	њи	ма	ја	ча	до	та	да	не	ви	ђе	на	
де	об	на	ет	ноп	си	хи	ка.	„Но	вом	на	ро	ду“	су	по	треб	ни	кла	сич	ни	
атри	бу	ти	 на	ци	је:	 те	ри	то	ри	ја,	 др	жа	ва,	 вој	ска,	 цр	ква,	 је	зик,	
исто	ри	ја,	кул	ту	ра...	Прак	тич	но	не	ма	под	руч	ја	ко	је	ни	је	под
врг	ну	то	фо	бич	ном	кон	стру	и	са	њу	де	об	ног	иден	ти	те	та.47

Као	 и	 пред	ју	го	сло	вен	ска	 Ср	би	ја	 та	ко	 ни	 Ју	го	сла	ви	ја	
ни	је	би	ла	псе	у	до	др	жа	ва,	не	го	ви	ше	од	се	дам	де	це	ни	ја	ју	жно
сло	вен	ска,	бал	кан	ска,	 европ	ска	и	 свет	ска	 ге	о	по	ли	тич	ка	ре
ал	ност.Она	је	на	ста	ла	не	за	пам	ће	ним	рат	ним	на	по	ром	Ср	би	је	
а	тво	ри	ле	су	је	ју	жно	сло	вен	ске	на	ци	је	ко	је	ни	су	до	спе	ле	до	
ве	ћин	ског	осе	ћа	ја	ет	но	на	ци	о	нал	ног	ју	го	сло	вен	ства.		И	по	ред	
спо	ра	дич	них	 по	ку	ша	ја,	 по	ка	за	ло	 се	 да	 је	 та	ко	 не	што	 би	ло	
прак	тич	но	не	мо	гу	ће.48

Ју	го	сло	вен	ство,	као	и	сло	је	ви	то	про	ју	го	сло	вен	ско	ста
но	ви	ште,	би	ло	је	са	мо	ра	зу	мљи	во	ју	го	фил	но.	Жи	вот	у	сло	же
ној	дру	штве	ној	и	др	жав	ној	за	јед	ни	ци	ука	зи	вао	је	на,	ма	кар	и	
при	вре	ме	ну,	спрем	ност	на	ро	да	да	се	она	при	хва	ти	као	оп	шти	
оквир	ко	лек	тив	не	ег	зи	стен	ци	је.	До	га	ђа	ји	су,	на	по	слет	ку,	по
ка	за	ли	да	је	ме	ђу	на	ци	о	нал	на	и	на	ци	о	нал	на	бла	го	на	кло	ност	
пре	ма	та	квој	за	јед	ни	ци	би	ла	услов	на	и	вре	мен	ски	оро	че	на.

47	 О	томе:	Чавошки	Коста,	Велеиздаја,	глава:	„Затирање	српства	у	Црној	Гори“,	
стр.	242252,	Catena	mundi,	Београд,	2014.	

48	 О	 томе,	 опширније:	 Pišev	 Marko,	 Politička etnografija i srpska intelektualna
elita u vremenu stvaranja Jugoslavije 19141919: slučaj	 Jovana Cvijića,	 glava	
„Jugoslovenski	 nacionalizam	 	 tri	 opcije“,	 poglavlje	 „Prividno	 etnički	 neutralno	
jugoslovenstvo“,	str.	5974,	„Izmišljanje,	izumevanje,	osmišljavanje	tradicije,	str.	
7482,	 „Apsorpcija	 na	 osnovu	 jednostavne	 negacije“,	 str.	 98107,	 Univerzitet	 u	
Beogradu,	Filozofski	fakultet,	SGC,	Beograd,	2013.	
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За	 на	ста	нак	 оди	ста	 за	јед	нич	ке	 мул	ти	ет	нич	ке,	 мул	ти
на	ци	о	нал	не	и	мул	ти	кон	фе	си	о	нал	не	др	жа	ве	би	ло	је	по	треб	но	
трај	ни	је	ме	ђу	соб	но	при	вла	че	ње	по	тен	ци	јал	но	са	став	них	де
мочи	ни	ла	ца.	Ге	о	по	ли	тич	ки	и	де	мо	по	ли	тич	ки	кре	дит	за	јед
ни	штва	је	у	про	шлом	ве	ку	ис	тро	шен	уз	исто	риј	ски	пре	ви	со
ке	ка	ма	те.	По	ка	за	ло	се	да	су	Ср	би	за	те	че	ни	и	збу	ње	ни	пред	
по	тре	бом	 ја	сног	на	ци	о	нал	ног	од	ре	ђе	ња,	на	ро	чи	то	у	од	но	су	
на	про	блем	мо	гућ	но	сти	 са	по	сто	ја	ња	 срп	ског	на	ро	да	раз	ли
чи	тих	ве	ра	и	цр	кве	них	при	пад	но	сти.	Не	ста	нак	Ср	бока	то	ли
ка	 и	Ср	бому	сли	ма	на	 зна	чај	но	 је	 ума	њио	 број	ност	 срп	ског	
на	ро	да	на	ју	жно	сло	вен	ском	про	сто	ру.49

Из	ме	ђу	пред	вод	нич	ких	ели	та	сло	вен	ских	и	 ју	жно	сло
вен	ских	на	ро	да	ис	по	ља	ва	на	 је	знат	на	ме	ђу	соб	на	на	кло	ност,	
спо	ра	дич	но	чак	и	до	ста	ди	ју	ма	по	ли	тич	ких,	иде	о	ло	шких	и	
кул	тур	них	фи	ли	ја,	на	ро	чи	то	у	исто	риј	ским	раз	до	бљи	ма	на
ци	о	нал	них	еман	ци	па	ци	ја	и	сти	ца	ња	по	ли	тич	ког	су	бјек	ти	ви
те	та.	У	освит	Ве	ли	ког	ра	та	ме	ђу	Ју	жним	Сло	ве	ни	ма	би	ла	су	
при	мет	на	емо	тив	на	оче	ки	ва	ња	од	срп	ског	чи	ни	о	ца	по	тен	ци
јал	не	ин	те	гра	ци	је.	У	том	вре	ме	ну	про	на	ла	же	не	су	и	ис	ти	ца
не	ме	ђу	соб	не	ет	но	на	ци	о	нал	не	слич	но	сти	као	те	мељ	бу	ду	ћег	
за	јед	нич	ког	жи	во	та.	Ју	го	сла	ви	зам	и	ју	го	сло	вен	ство	су	би	ле	
из	ра	зи	то	ју	го	фил	не	иде	о	ло	ги	је	и	по	ли	ти	ке.	

Су	прот	но	 то	ме,	 они	 ко	ји	 ни	су	 же	ле	ли	 ју	го	сло	вен	ску	
за	јед	ни	цу,	или	су	у	њу	ушли	са	ре	зер	вом,	из	по	ли	тич	ке	ра
чу	ни	це	или	са	дру	гим	ет	но	на	ци	о	нал	ним	за	ми	сли	ма,	пре	ма	
др	жа	ви	ко	ја	 ју	 је	оли	ча	ва	ла	га	ји	ли	су	пар	ти	ку	ла	ри	стич	ке	и	
се	па	ра	ти	стич	ке,	оп	ште	узев	ши		ју	го	фоб	не	осе	ћа	је.	Ју	го	сла
ви	је	у	свим	по	зна	тим	исто	риј	ским	об	ли	ци	ма	су	пер	ма	нент
но	пра	ти	ли	про	ју	го	сло	вен	ски	фи	лич	ни	и	ан	ти	ју	го	сло	вен	ски	
фо	бич	ни	осе	ћа	ји	у	ослон	цу	на	ко	је	су	фор	ми	ра	не	су	прот	не,	
ју	го	фо	бич	не	 иде	о	ло	ги	је	 и	 по	ли	тич	ке	 прак	се.	Са	 пу	но	 пол
тич	ког	тем	пе	ра	мен	та	жа	ра	та	кве	фо	бич	не	по	ли	ти	ке	прак	ти
ко	ва	ли	су	број	ни	хр	ват	ски	ме	ђу	рат	ни	иде	о	ло	зи,	по	ли	ти	ча	ри	
и	вер	ски	по	гла	ва	ри.	50 

49	 О	томе:	Милосављевић	Петар,	Идеја југословенстваисрпскамисао,	 глава:	
„Срби	и	мултиконфесионалност“,	поглавље	„Како	је	умањен	копрус	српског	
народа“,	стр.	125126,	Бесједа		Арс	либри,	Бања	Лука,	2007.

50	 Видети,	на	пример:	Жутић	Никола,	СрбиРимокатолици:такозваниХрвати,		
глава:	 „Србофобија	 и	 антијугословенство	 Стјепана	 Радића“,	 стр.	 239286,	
Српска	радикална	странка,	Београд,	2006.	
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Ср	би	ја	је	у	том	по	гле	ду	има	ла	на	ро	чи	то	са	мо	до	жи	вље
ни	али	и	на	ме	ње	ни	ју	жно	сло	вен	ски	по	ло	жај	и	уло	гу.	Прет
ход	но	оса	мо	ста	ље	на	и	не	за	ви	сна	Ср	би	ја	је	ме	ђу	Ју	жним	Сло
ве	ни	ма	ис	по	љи	ла	спо	соб	ност	на	кло	ног	при	вла	че	ња	у	сло	же
ну	за	јед	ни	цу.	То	 је	би	ла	ње	на	ин	те	гри	стич	ка	ге	о	по	ли	тич	ка	
спе	ци	фич	ност,	 ка	ко	 у	 кон	струк	ци	ји	 пр	ве	 сло	же	не	 др	жа	ве	
та	ко	и	у	ка	сни	јим	те	жња	ма	да	се	оне	мо	гу	ћи	ње	на	де	струк
ци	ја.	Та	кву	спо	соб	ност,	из	ра	зних	исто	риј	ских	раз	ло	га,	ни	су	
по	се	до	ва	ли	дру	ги	ју	жно	сло	вен	ски	на	ро	ди.

То	ком	по	сто	ја	ња	две,	од	но	сно	три	Ју	го	сла	ви	је,	кон	ти
ну	и	ра	но	 срп	ско	 ин	те	гри	стич	ко	 ста	но	ви	ште	 са	ме	ра	ва	но	 је	
раз	ли	чи	тим	 ин	те	ре	си	ма	 дру	гих	 ју	жно	сло	вен	ских	 на	ро	да.	
Као	из	ну	ђе	на	ре	ак	ци	ја	на	упор	но	де	ло	ва	ње	ан	ти	срп	ског,	пре	
свих	хр	ват	ског	бло	ка	у	пр	вој	Ју	го	сла	ви	ји,	ис	по	ља	ва	на	су	на
ци	о	нал	на	ста	но	ви	шта	о	по	тре	би	раз	гра	ни	че	ња	и	фор	ми	ра	ња	
срп	ске	те	ри	то	ри	јал	нопо	ли	тич	ке	 је	ди	ни	це.	Пр	во	бит	ни	про
ју	го	сло	вен	ски	 уни	та	ри	зам	 по	др	жа	ван	 је	 ју	жно	сло	вен	ским	
ка	рак	те	ром	срп	ства	и	сло	га	ном	„Ја	ка	Ср	би	ја	–	ја	ка	Ју	го	сла
ви	ја“.51	Ре	а	ли	сти	чан	осло	нац	та	квим	др	жав	ним	те	жња	ма	на
ла	зио	 се	 у	 рас	про	стр	то	сти	и	 ве	ли	чи	ни	 срп	ског	 ен	то	на	ци	о
нал	ног	про	сто	ра,	али	и	у	по	жр	тво	ва	ном	до	при	но	су	Ср	ба	по
бе	ди	си	ла	Ан	тан	те	у	Пр	вом	свет	ском	ра	ту.	

У	 спле	ту	 по	ли	тич	ких	 од	но	са	 из	ме	ђу	 на	ро	да	 и	 ре	пу
бли	ка	 у	 епо	хи	фе	де	рал	не	 Ју	го	сла	ви	је	 де	ло	ва	ли	 су	прин	ци
пи	па	ри	те	та,	али	квот	но	сти	и	си	ме	три	зма.	Во	лун	та	ри	стич	ка	
при	ме	на	прин	ци	па	ујед	на	ча	ва	ња	ни	је,	ме	ђу	тим,	до	при	но	си
ла	ствар	ној	јед	на	ко	сти	ре	пу	бли	ка.	Иде	о	ло	шки	и	по	ли	тич	ки	
про	јек	то	ван	при	ступ	по	на	че	лу	„Сла	ба	Ср	би	ја	–	ја	ка	Ју	го	сла
ви	ја“,	огле	дао	у	раз	вој	ном	за	о	ста	ја	њу	и	гу	бит	ном	укла	па	њу	
у	по	тре	бе	и	прох	те	ве	дру	гих	ре	пу	бли	ка.	По	ло	жај	Ср	би	је	 је	
био	аси	ме	трич	но	ли	ми	ти	ран,	у	ства	ри,	устав	но	кон	сти	ту	и
сан	као	ин	фе	ри	о	ран.52 

51	 Видети:	„Противсрпски	блок“,	стр.	117119,	у	„Јако	српство		јака	Југославија“.	
Избор	чланак	из	„Српског	гласа“,	органа	Српског	културног	клуба	19391940,	
хрестоматија,	приредио	Миодраг	Јовичић,	Научна	књига,	Београд,	1991.

52 Историчар	Веселин	Ђуретић	је	запазио:	„Иза	нових	фикција	радила	је	пропаганд-
на	 машинерија,	 све	 више	 напуштајући	 оквире	 из	 рата	 преузетих	 националних	
симетрија;	на	 српску	штету.	Федерални	оквири	су	све	више	постајали	експере-
ментални	полигони	локалне	бирократске	самовољности;	опет	на	српску	штету.	У	
Србији	ситуација	никада	није	излазила	испод	контроле	врховног	вође.“		Видети:	
Разарање	српства	у	XX	веку,	глава:	„Уместо	закључка:	историјски	оквир	великог	
српског	раскршћа“,	стр.	367,	САНУ		Балканолошки	институт,	Београд,	1992.
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У	не	га	тив	но	хи	пер	тро	фи	ра	ном	мње	њу	ју	жно	сло	вен	ски	
се	па	ра	ти	зам	је	у	иде	о	ло	шком	је	згру	са	др	жа	вао	па	сив	ну	и	ак
тив	ну	фо	би	ју	спрам	ју	го	сло	вен	ског	ин	те	гра	ли	зма	у	ко	ме	 је	
де	ло	вао	на	два	основ	на	на	чи	на,	као	југофобија	и	србофобија. 
Ско	ра	шње	раз	би	ра	спад	но	ис	ку	ство	раз	др	жа	вље	ња	и	одр	жа
вље	ња	ју	жно	сло	вен	ских	пар	ти	ку	ла	ука	зу	је,	ме	ђу	тим,	на	не
што	сло	же	ни	је	об	ли	ке	фи	ли	ја	и	фо	би	ја.

Ме	ђу	 ју	жно	сло	вен	ским	 се	па	ра	ти	сти	ма	 ср	бо	фо	би	ја	 је	
очи	то	ва	на	као	 ју	го	фо	би	ја	у	ме	ри	у	ко	јој	 је	срп	ски	чи	ни	лац	
до	жи	вља	ван	као	оли	че	ње	и	за	ступ	ник	ју	го	сло	вен	ског	ин	те
гра	ли	зма.	Уко	ли	ко	 је	 Ју	го	сла	ви	ја	пре	по	зна	ва	на	као	Ср	би	ја,	
ме	ђу	ју	жно	сло	вен	ским	се	па	ра	ти	сти	ма	и	ин	ден	пен	ден	ти	сти
ма	ни	је	би	ло	раз	ли	ке,	под	јед	на	ко	су	се	ср	боју	го	фо	бич	но	су
прот	ста	вља	ли	и	бо	ри	ли	са	Ср	би	јом	и	Ју	го	сла	ви	јом,	тач	ни	је	
ре	че	но:	Ју	го	сла	ви	јом	као	Ср	би	јом	и	обрат	но,	Ср	би	јом	као	Ју
го	сла	ви	јом.	Ср	бо	фо	би	ја	и	ју	го	фо	би	ја	су	се	у	овој	мар	ци	јал	ној	
фи	гу	ри	де	струк	тив	не	епо	хе	раз	би	ра	спа	да	дру	ге	и	тре	ће	Ју	го
сла	ви	је	по	и	сто	ве	ћи	ва	ле,	раз	ме	њу	ју	ћи	ма	ни	фест	не	и	ак	ци	о	не	
пла	но	ве,	сход	но	тре	нут	но	по	треб	ним	ср	бо	фоб	ним	или	ју	го
фоб	ним	ин	тен	ци	ја	ма.

У	 про	ме	ње	ним	 ге	о	по	ли	тич	ким	 усло	ви	ма	 ни	је	 се	 хте
ла	„срп	ска	Ју	го	сла	ви	ја“,	ни	ти	Ју	го	сла	ви	ја	са	Ср	би	јом.	За	рад	
соп	стве	не	на	ци	о	нал	не	др	жа	ве	ни	је	се,	у	ства	ри,	хте	ла	би	ло	
ка	ква	за	јед	нич	ка	ви	ше	на	ци	о	нал	на	и	ме	ђу	на	ци	о	нал	на	фе	де
ра	ци	ја	Ју	жних	Сло	ве	на.	Те	ле	о	ло	ги	ја	ства	ра	ња	соп	стве	не	на
ци	о	нал	не	 др	жа	ве	 је	 би	ла	 фо	бич	но	 бес	ком	про	ми	сна	 спрам	
свих	оста	лих	ал	тер	на	ти	ва	ма	кар	и	де	ли	мич	не	по	ли	тич	ке	за
јед	ни	це.	 Исто	вре	ме	но,	 ак	те	ри	 ју	жно	сло	вен	ског	 раз	два	ја	ња	
ис	по	ља	ва	ли	 су	 на	кло	но	сти	 и	фи	ли	је	 пре	ма	 по	тен	ци	јал	ним	
и	ре	ал	ним	спо	ља	шњим	са	ве	зни	ци	ма	у	по	сти	за	њу	сво	јих	фи
нал	них	на	у	ма.

Ју	го	сла	ви	ја	је,	ка	ко	се	по	ка	за	ло,	би	ла	епи	зод	на	два	де
се	то	ве	ков	на	ге	о	по	ли	тич	ка	ствар	ност	ко	ја	је	раз	ло	же	на	у	ју
жно	сло	вен	ске	ет	но	на	ци	о	нал	не	пар	ти	ку	ле.	Раз	ла	га	ње	се	од
ви	ја	ло	у	стра	хо	мр	зним	при	ли	ка	ма	про	же	тим	фо	би	ја	ма.	Фо
би	је	 усме	ре	не	 ка	ин	те	гри	те	ту	прет	ход	не	 за	јед	ни	це	би	ле	 су	
емо	тив	ни,	мо	ти	ва	ци	о	ни	и	мо	би	ли	за	тор	ски	по	кре	та	чи	се	па
ра	ти	зма.	Ју	го	сло	вен	ске	на	ци	је	су	ма	ни	пу	ла	тив	но	аги	ти	ра	не,	
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пре	те	ра	на	осе	ћа	ња	до	ве	ла	 су	до	де	ли	ри	ју	ма,	 спо	ра	дич	но	и	
не	кон	тро	ли	са	них,	хи	сте	рич	них	ста	ња.53 

Ни	по	за	вр	шет	ку	ју	го	сло	вен	ске	се	це	си	је	на	ато	ми	зо	ва
ном	 ге	о	про	сто	ру	 Ју	жних	Сло	ве	на	и	ни	су	не	ста	ле	фру	стра
ци	је	у	од	но	су	на	не	ка	да	шњу	 ју	го	сло	вен	ску	це	ли	ну.	Са	свим	
ра	зу	мљи	во,	јер	је	раз	два	ја	ње	ју	го	сло	вен	ских	на	ро	да	у	ствар
но	сти	 раз	би	ра	спа	да	 би	ло	 стре	сно	 и	 тра	у	ма	тич	но,	 за	пра	во,	
тра	гич	но.	На	ро	ди	су	се	раз	дво	ји	ли	и	ра	се	ли	ли.	Одво	је	ни	де
ло	ви	ма	тич	ног	срп	ског	на	ро	да,	по	ли	тич	ки	на	сил	но	утег	ну	ти	
у	прав	ни	кор	сет	на	ци	о	нал	них	ма	њи	на,	у	от	па	лим	ет	но	ли	ким	
са	да	већ	„дру	го	на	ци	о	нал	ним“	де	ло	ви	ма	су	ин	фе	ри	о	ри	зо	ва
ни	 и	 дис	кри	ми	ни	са	ни,	 омра	же	ни	 и	 про	го	ње	ни.	 У	 бал	кан
ском	де	лу	пост	мо	дер	не	Евро	пе	на	про	сто	ру	КиМ	де	ло	ва	њем	
Ал	ба	на	ца	 ре	ин	кар	ни	ра	ни	 су	 ме	то	ди	 ори	јен	тал	не	 ши	ка	не,	
ком	би	но	ва	ни	са	срам	ном	тра	ди	ци	јом	апарт	хеј	да.

Нај	зад,	за	што	не	по	но	ви	ти,	от	па	ли	и	пре	о	бра	ће	ни	де
ло	ви	 јед	ног	 на	ро	да	 те	же	 нај	ве	ћим	 за	ми	сли	вим	 раз	ли	ка	ма,	
стре	ме	ћи	при	том	и	„без	бед	ној“		пси	хо	фи	зич	кој	раз	да	љи	ни	
од	др	жав	не	ма	ти	це	на	ро	да	од	ко	га	су	се	из	дво	ји	ли.	Бу	ду	ћи	да	
им	не	до	ста	је	 ве	ро	до	сто	јан	 те	мељ	 ен	то	на	ци	о	нал	не	над	град
ње	при	ну	ђе	ни	су	на	два	под	јед	на	ко	екс	трем	на	и	кри	во	твор	на	
по	ступ	ка.

а)Позајмљивање,крађаипрекрађаидентитета.		По
зајм	љу	је	се	или	при	сва	ја	оно	што	је	ствар	но	или	уми	шље	но	
по	треб	но	а	сма	тра	се	да	из	о	ста	је	и	мањ	ка,	или	да	га	уоп	ште	
не	ма.	Ин	ди	ви	ду	ал	ни	и	ко	лек	тив	ни	иден	ти	те	ти	су	раз	и	гра	ни	
у	раз	ме	ра	ва	њу	мањ	ко	ва	и	ви	шко	ва.	У	мо	дер	ним	и	пост	мо
дер	ним	гло	ба	ли	за	циј	ским	вре	ме	ни	ма	иден	ти	тет	ном	ме	ша	њу	
и	 при	сва	ја	њу	 по	го	до	ва	ло	 је	 ре	ла	ти	ви	зо	ва	ње	 ет	но	на	ци	о	нал
них	иден	ти	те	та	на	по	ли	и	ден	ти	тет	ној	осно	ви.	У	иде	о	ло	шком	
ства	ра	њу	кон	фу	зи	је	иден	ти	те	та	чи	ни	се	као	да	се	сва	ки	со	ци
јал	ни	ен	ти	тет,	укљу	чу	ју	ћи	и	на	ци	ју,	ис	ка	зу	је	у	ви	ше	об	ли	ка.

Оп	шти	трен	до	ви	ре	ла	ти	ви	зо	ва	ња	уло	ге	и	мо	ћи	на	ци	ја	
„обо	га	ће	ни“	су,	ме	ђу	тим,	ино	ва	тив	ним	по	ли	тич	ким	ин	же	ње
рин	гом	у	но	во	на	ци	о	нал	ном	кре	и	ра	њу.	Су	прот	но	тран	сна	ци
о	нал	ним	трен	до	ви	ма	де	на	ци	о	на	ли	за	ци	је,	и	у	пост	мо	дер	ном	
до	бу	уоча	ва	ју	се	те	жње	ка	кон	струк	ци	ји	на	ци	ја	и	на	ци	о	на	ли
зо	ва	ња	кла	сич	ног	пред	зна	ка.	Та	кве	те	жње	се	ско	ро	ни	ка	да	не	

53	 Видети:	Рашковић	 Јован,	Лудаземља,	 глава:	 „О	националном	делиријуму“,	
стр.	139142,	Акваријус,	Београд,	1990.
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вр	ше	у	пра	зном	и	ана	ци	о	нал	ном	про	сто	ру,	већ	увек	у	не	ком	
кон	крет	ном	на	ци	о	нал	ном	ам	би	јен	ту.	На	ста	нак	„но	вих	на	ци
ја“	де	ша	ва	се	у	ме	ђу	про	сто	ри	ма	и	ме	ђу	вре	ме	ни	ма	већ	по	сто
је	ћих	на	ро	да	и	на	ци	ја.

Уоч	љи	ве	су,	та	ко	ђе,	ре	ал	не	и	по	тен	ци	јал	не	на	ци	је	чи	је	
се	те	жње	у	кон	струк	ци	ји	иден	ти	те	та	ис	по	ља	ва	ју	ми	ли	тант	но	
и	агре	сив	но,	по	се	сив	но	и	аси	ми	ла	тор	ски.	Кул	тур	не	и	по	ли
тич	ке	ели	те	та	квих	на	ци	ја	по	на	ша	ју	се	гра	бљи	во	не	би	ра	ју	ћи	
на	чи	не	и	сред	ства	у	на	ми	ца	њу	мањ	ка	вог	ко	лек	тив	ног	иден
ти	те	та	ко	ји	на	сто	је	да	за	до	би	ју	и	по	том	по	твр	де.	Кул	ту	ро	лог	
Ар	џун	Апа	ду	рај,	ре	ци	мо,	сма	тра	да	су	предаторскииденти
тети	они:	„чи	ја	дру	штве	на	кон	струк	ци	ја	и	мо	би	ли	за	ци	ја	из
и	ску	ју	ис	тре	бље	ње	дру	гих,	бли	ских	дру	штве	них	ка	те	го	ри	ја,	
ко	је	су	де	фи	ни	са	не	као	прет	ња	са	мој	ег	зи	стен	ци	ји	не	ке	гру	пе	
де	фи	ни	са	не	као	‘ми’.	Пре	да	тор	ски	иден	ти	те	ти	по	ја	вљу	ју	се	
пе	ри	о	дич	но	из	па	ро	ва	иден	ти	те	та	а	по	не	кад	из	ве	ћих	ску	по
ва	иден	ти	те	та,	ко	ји	има	ју	ду	гу	исто	ри	ју	бли	ских	кон	так	та,	
ме	ша	ња	и	уза	јам	ног	сте	ре	о	тип	ног	при	ка	зи	ва	ња.“54 

Кри	ју	ћи	 и	 не	ги	ра	ју	ћи	 да	 то	 чи	не,	 клеп	то	и	ден	ти	тет	не	
по	ли	тич	ке	 и	 кул	тур	не	 се	па	ра	ти	стич	ке	 псе	у	до	е	ли	те	 та	квих	
„на	ци	ја	у	за	ка	шње	њу“	и	„на	стан	ку“,	при	сва	ја	ју	бес	кру	пу	ло
зно	ком	по	нен	те	до	не	дав	но	за	јед	нич	ког	иден	ти	те	та	ма	тич	ног	
на	ро	да,	ту	ма	че	ћи	сво	је	по	ступ	ке	као	ду	го	оче	ки	ва	ни	„по	вра
так	исто	риј	ским	ко	ре	ни	ма“	ко	је	је	дру	ги,	тј.	ма	тич	ни	на	род,	
на	вод	но,	узур	пи	рао.	У	за	ту	ра	њу	и	„кра	ђи	лич	них	до	ку	ме	на
та“	ста	рог	на	ро	да	и	из	вор	не	на	ци	је,	чи	ни	се	све	да	се	до	ка	же	
ка	ко	је	от	па	ли	део	на	ро	да	бит	но	друк	чи	ји,	не	сли	чан	и	аутен
ти	чан,	нај	ста	ри	ји.	У	сло	вен	ском	све	ту	упра	во	су	Ју	жни	Сло
ве	ни	пру	жи	ли	број	не	при	ме	ре	се	це	си	о	не	и	се	па	рат	не	псе	у	до
ге	не	зе	ко	ја,	на	жа	лост,	још	увек	тра	је.	Као	ре	зул	тат	по	ме	ну
тих	про	це	са	че	сто	се	по	ја	вљу	је	си	му	ло	ва	ни	иден	ти	тет.55

54	 У	наставку	Ападурај	прецизира:	„Повремено	насиље	може,	али	не	мора	бити	
део	те	историје,	међутим	известан	степен	контрастне	идентификације	је	увек	
ту.	Један	од	парова	или	скупова	тих	идентитета	често	постаје	предаторски	тако	
што	мобилише	разумевање	себе	као	угрожене	већине...	Претварање	етноса	у	
модерну	нацију	често	пружа	основ	за	појављивање	предаторских	идентитета	
који	 су	 склони	 да	 захтевају	 истребљење	 другог	 колектива	 ради	 сопственог	
опстанка“.	Видети:	Apaduraj	Ardžun,	Strahodmalihbrojeva.Ogledogeografiji
gneva,	glava:	„Predatorski	identiteti“,	str.	6162,	XX	vek,	Beograd,	2008.

55	 О	томе:	Ђурић	Јелена,	Глобалнипроцесиипреображајидентитета,	глава:	
„Симулирање	сопства“,	 стр.	201207,	Институт	 за	филозофију	и	друштвену	
теорију		Албатрос	плус,	Београд,	2012.
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б)Националнаконверзија.Дру	ги	про	цес	је	дра	стич	ни
ји	и	од	но	си	се	на	пре	ла	зак	де	ло	ва	јед	ног	сло	вен	ског	на	ро	да	у	
де	мо	по	ли	тич	ки	са	став	дру	гог	сло	вен	ског	на	ро	да,	пу	тем	пре
ве	ра	ва	ња	и	пре	о	бра	ћа	ња.	Ово	га	пу	та	се	де	ло	ви	јед	ног	на	ро	да	
од	ро	ђа	ва	ју	и	од	на	ро	до	ђа	ва	ју	на	пу	шта	њем	ста	рог	ет	но	на	ци	о
нал	ног	и	вер	ског	иден	ти	те	та,	и	усва	ја	њем	но	вог	иден	ти	те	та	
не	ке	дру	ге	ет	нич	ки	срод	не	ју	жно	сло	вен	ске	вер	ске	гру	пе	или	
на	ци	је.	 Кон	вер	зи	о	на	 или	 кон	вер	тит	ска	 ди	на	ми	ка	 од	ви	ја	 се	
на	по	ли	и	ден	ти	тет	ном	ет	но	на	ци	о	нал	ном	по	љу	у	 ауто	ри	тар
ним	и	ду	бо	ко	кон	фликт	ним	усло	ви	ма.56

У	од	но	су	на	по	ка	то	ли	ча	ва	ње	пра	во	слав	них	Ср	ба	 ко	је	
је,	по	кр	ста	шкој	и	про	зе	лит	ској	фор	ми	и	бал	кан	ском	про	сто
ру	до	га	ђа	ња,	има	ло	уну	та	ре	вроп	ски	хри	шћан	ски	ка	рак	тер,57 
исла	ми	зо	ва	ње	се	очи	то	ва	ло	друк	чи	је.	При	ма	ње	исла	ма	под	
оку	па	ци	о	ним	 при	ти	ском	 ни	је	 зна	чи	ло	 са	мо	 из	ну	ђе	ни	 при
ста	нак	 на	 ази	јат	ско	 де	хри	шћа	ни	зо	ва	ње	 Евро	пља	на,	 не	го	 и	
кон	крет	но	од	ро	ђа	ва	ње	и	од	на	ро	ђа	ва	ње,	то	јест	ра	ср	бљи	ва	ње.	
У	 том	 сми	слу,	 тур	ско	 ори	јен	та	ли	зо	ва	ње	 ис	ка	зи	ва	ло	 се	 као	
им	пе	ри	јал	но	 ази	ја	ти	зо	ва	ње	 европ	ских	 Ср	ба,	 тј.	 спе	ци	фич
ни	евроазијатизам	су	про	тан	евро	а	зиј	ском	све	сло	вен	ству,	тј.	
пан	сла	ви	зму	и	сла	ве	но	фи	ли	ји.58

Исла	мо	фо	би	ја	 и	 стра	хо	мр	жња	 пре	ма	 Тур	ци	ма	 ме	ђу	
хри	шћан	ским	пра	во	слав	ним	жи	вљем	на	Бал	ка	ну	ни	су	ни	у
ко	ли	ко	по	ја	ва	но	ви	јег	вре	ме	на	већ	ста	ри	од	брам	бе	ни	иден	ти
тет	ни	ре	флекс	ко	ји	је	ис	тра	ја	вао	ве	ко	ви	ма	и	још	увек	де	лу	је.	
Исла	мо	фо	бич	ни	за	зор	ме	ђу	Ср	би	ма	ре	зул	тат	је	те	шког	ста	ња	
у	бор	би	за	оп	ста	нак	то	ком	ви	ше	ве	ков	не	тур	ске	оку	па	ци	је	и	
не	ма	слич	но	сти	са	са	вре	ме	ном	исла	мо	фо	би	јом	на	За	па	ду.

Срп	ски	део	ју	жно	сло	вен	ског	Бал	ка	на	је,	уоста	лом,	ду	го	
био	про	стор	ко	ји	је	на	За	па	ду	иза	зи	вао	про	ва	ле	бе	са	и	гне	ва,	

56	 Видети:	 Лакићевић	 Драган,	Архипелаг Балкан. Политичка ауторитарност
и ксенофобија у новим балканским државама,	 поглавље	 „Конвертитство	 и	
патријархалност“,	стр.	4047,	Институт	за	европске	студије	–	Центар	за	реша-
вање	сукоба,	Београд,	2002.

57	 Видети:	Драгић	Предраг	Кијук,	Атлантократијакаојезуитскиидеал,	глава:	
„Ратоборни	екуменизам“,	стр.	248255,	Ривел	Ко,	Београд,	2006.

58 Филозоф	 и	 етнолог	 Владимир	 Дворниковић	 је	 разликовао	 две	 сукцесивне	
епохе	 оријентализовања	 Балкана:	 византијску	 и	 азијску.	 Видети:	 Двор	ни
ковић	 Владимир,	 Психа	 југославенске	 меланхолије,	 глава:	 „Прва	 епоха	
оријентализирања:	Бизант,	стр.	3537,	и	„Друга	епоха	оријентилизирања:	Азија“,	
стр.	3742,	Терсит	–	Сигнатуре,	Београд,	1996.
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па	и	вој	не	ја	ре.	Ни	је	ли	то	због	од	у	пи	ра	ња	срп	ског	и	дру	гих	
еман	ци	по	ва	них	бал	кан	ских	чи	ни	ла	ца	да	се	под	ре	де	на	сил
ној	геополитичкојконверзији	тог	де	ла	ста	ре	Евро	пе	у	не	што	
дру	го,	ре	ци	мо	сред	ње	е	вроп	ски	или	за	пад	но	е	вроп	ски	про	фил	
ста	ро	кон	ти	нен	тал	не	 хе	ге	мо	ни	је!?	 Спо	ља	шњи	 тран	сфор	ма
ци	о	ни	при	ти	сци	су	се	на	сре	ди	шњем	Бал	ка	ну	про	жи	ма	ли	са	
уну	тра	шњим	де	об	ним	и	пре	о	бра	ће	нич	ким	прак	са	ма.	Дез	ин
те	гра	тив	ним	ет	нич	ким	и	на	ци	о	нал	ним	кон	вер	зи	ја	ма	да	ва	не	
су	спољ	не	по	др	шке	и	обе	ћа	ња	у	ви	ду	тре	нут	них	до	би	та	ка	и	
бо	ље	бу	дућ	но	сти.	У	бал	кан	ски	ет	но	ин	же	ње	ринг,	псе	у	до	ге
не	зе	на	ци	ја	и	ме	ђу	на	ци	о	нал	не	раз	ми	ри	це	и	тр	ве	ња	од	по	чет
ка	су	упле	те	ни	сна	жно	за	ин	те	ре	со	ва	ни	спо	ља	шњи	чи	ни	о	ци	
из	бли	жег	и	да	љег	окру	же	ња.			

Ка	ко	 год,	 оба	 не	то	ле	рант	на	 про	це	са	 де	гра	да	ци	је	 и	
тран	сфор	ма	ци	је	иден	ти	те	та	пу	тем	де	на	ци	о	на	ли	зо	ва	ња	ме	ђу	
Сло	ве	ни	ма,	и	Ју	жним	Сло	ве	ни	ма	по	го	то	ву,	про	же	та	су	ме	ђу
соб	ним	ет	но	фо	бич	ним	осе	ћа	ји	ма	пре	че	сто	не	пре	мо	сти	вих	и	
не	по	мир	љи	вих	де	мо	по	ли	тич	ких	и	ге	о	кул	тур	них,	тј.	вер	ских	
и	цр	кве	них	раз	ли	ка.

10.ОЖИЉЦИТРАНЗИЦИОНИХИДЕОЛОГИЈА

Ов	да	шња	про	шлост	озву	че	на	 је	ца	ји	ма	и	 ја	у	ци	ма	упу
ћу	је	на	крај	њи	опрез,	уте	ме	љен	на	са	зна	њу	да	су	не	са	вла	да
не	вер	скоцр	кве	не	и	ет	нона	ци	о	нал	не	раз	да	љи	не	и	су	коб	не	
бли	ско	сти	у	ра	то	ви	ма	у	ви	ше	на	вра	та	ис	хо	ди	ле	у	не	људ	ским	
уби	лач	ким	 по	ри	ви	ма	 и	 звер	ским	 ге	но	цид	ним	 прак	са	ма.59 
Под	ло	га	та	кве	стра	хо	мр	жње	ука	зи	ва	ла	је	на	на	сил	ну	ши	змо
ге	не	зу,	се	це	си	о	ну	ге	не	зу	др	жа	ва	и	псе	у	до	ге	не	зу	на	ци	ја,	по
др	жа	ва	не	спо	ља	шњим	под	стре	ки	ва	њем	и	ху	шка	њем.

У	окол	но	сти	ма	кра	ха	ко	му	ни	зма	и	сло	ма	три	сло	вен	ске	
фе	де	ра	ци	је,	у	јед	ном	ча	су	је	из	гле	да	ло	да	сло	вен	ске	др	жав	не	
ин	те	гра	ци	је	на	Ис	то	ку	и	Ју	го	и	сто	ку	не	по	др	жа	ва	ју	и	не	во	ле	
не	са	мо	Евро	пља	ни	са	За	па	да	Евро	пе,	не	го	ни	да	фе	де	рал	но	
ин	те	гри	са	ни	сло	вен	ски	на	ро	ди	не	во	ле	са	ми	се	бе,	ни	по	на	о
соб	ни	ти	у	за	јед	ни	ци.	У	јед	ном	ча	су	сло	вен	ски	свет	је	и	сам	

59	 О	томе:	Аврамов	Смиља,	Геноциду Југославијиу светлостимеђународног
права,	 глава:	 „Методе	 извођења	 геноцида“,	 поглавље	 „Истребљење	 Срба“,	
стр.	341364,	Политика,	Београд,	1992.
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об	у	зет	 зле	ху	дим	 ви	ру	си	ма	 сла	во	фо	би	је	 а	 да	 ни	је	 до	вољ	но	
схва	тио	ње	го	во	по	ре	кло	оп	сег	и	ра	зор	но	деј	ство.

Са	 Ср	би	ма	 су	 ства	ри	 ста	ја	ле	 знат	но	 друк	чи	је,	 за	пра
во,	су	прот	но	на	бу	ја	лим	емо	ци	ја	ма	и	ре	сен	ти	ма	ни	ма	ве	ћи	не	
ју	жно	сло	вен	ских	на	ро	да.	Ср	би	су	се,	на	и	ме,	по	ме	ђу	на	ци	о
нал	ној	 и	 ме	ђу	ре	пу	блич	кој	 инер	ци	ји	 прет	ход	них	 де	це	ни	ја	
ле	ги	ти	ми	стич	ки	и	ле	га	ли	стич	ки	др	жа	ли	ин	те	гра	ли	стич	ког	
фе	де	рал	ног	 про	гра	ма.	 За	 дру	ге	 ре	пу	блич	ке	 по	ли	то	кра	ти	је	
ју	го	сло	вен	ство	је	би	ло	са	мо	по	год	но	ору	ђе	и	оправ	да	ње	вла
сти	те	на	ци	о	нал	не	по	ли	ти	ке	и	др	жав	не	те	ле	о	ло	ги	је.	За	срп	ску	
стра	ну	про	ју	го	сло	вен	ско	ста	но	ви	ште	је		у	раз	до	бљу	у	две	Ју
го	сла	ви	је,	услов	но	што	мо	же	да	зна	чи	и	ди	ску	та	бил	но	ре	че
но,	озна	ча	ва	ло	ис	пу	ње	ње	тран	ссрп	ског	ци	ља	сло	же	не	др	жа
ве	у	ју	го	сло	вен	ском	об	ли	ку,	те	ри	то	ри	јал	но	за	јед	нич	ке	свим	
Ср	би	ма.

У	 раз	би	ра	спад	ном	 раз	до	бљу	 дру	ге	 Ју	го	сла	ви	је	 (1991
19951999)	прак	ти	ко	ва	на	је	су	прот	на	на	ци	о	нал	на	и	др	жав	на	
те	ле	о	ло	ги	ја	 ју	жно	сло	вен	ских	 се	па	ра	ти	ста	и	 срп	ских	про	ју
го	сло	вен	ских	ин	те	гра	ли	ста.	Про	ју	го	сло	вен	ски	ин	те	гра	ли	сти	
из	Ср	би	је	и	ме	ђу	Ср	би	ма	су	„до	по	след	њег	да	ха“	за	сту	па	ли	
иде	ју	 и	 прак	су	 об	зир	но	 ли	ми	ти	ра	ног	 срп	ског	 на	ци	о	нал	ног	
је	дин	ства,	чак	и	у	ми	ни	мал	ном,	двој	ном	об	ли	ку	срп	скоцр
но	гор	ске	фе	де	ра	ци	је.	Ју	го	сло	вен	ства	као	иде	о	ло	ги	је	и	по	ли
ти	ке	Ср	би	ја	се	од	ре	кла	на	по	слет	ку,	у	не	на	док	на	ди	вом	за	ка
шње	њу,	тек	ка	да	је	оно	на	свим	дру	гим	ме	сти	ма	од	у	мр	ло,	а	
зе	мља	при	те	ра	на	у	ге	о	по	ли	тич	ку	за	у	гли	ну	пре	о	ста	ле	срп	ске	
др	жа	ве	ко	ја	је,	као	крај	ња	по	сле	ди	ца,	об	ли	ко	ва	на	у	из	ну	ђе	ној	
ко	нач	ни	ци	ју	го	сло	вен	ске	се	це	си	је.	У	том	ча	су	и	по	сле	ју	го
сло	вен	ство	је	до	жи	вља	ва	но	као	те	мељ	на	за	блу	да	од	ко	је	се	са	
те	шко	ћа	ма	и	са	за	ка	шње	њем	осло	ба	ђа.60

Јед	но	 вре	ме	 ви	ше	 се	 во	ле	ла	 ве	ли	ка	 Ју	го	сла	ви	ја	 ко	је	
ви	ше	 не	ма,	 не	го	 ума	ње	на	Ср	би	ја	 ко	је	 још	 увек	 има.	У	 ре
зу	ду	ал	ној	ју	го	но	стал	ги	ји	осе	ћа	ла	се	че	жња	за		Ју	го	сла	ви	јом	
и	ње	ном	би	ло	ка	квом	ре	ин	кар	на	ци	јом	у	Ср	би	ји.	Ср	би	ја	као	
Ју	го	сла	ви	ја,	иако	ви	ше	не	мо	же	да	бу	де	Ју	го	сла	ви	ја,	упор	но	
се	при	ви	ђа	ла	на	пост	ју	го	сло	вен	ском	ге	о	по	ли	тич	ком	по	при

60	 О	 томе:	 Рашковић	 Јован,	Душа и слобода,	 глава:	 „Идентификација	 српства	
и	 југословенства	 се	 коначано	 распада“,	 стр.	 344349,	 Славија,	 Нови	 Сад,	
1995.	Такође:	Аврамовић	Зоран,	Родољупци	и	родомрсци.	Савремени	српски	
патриотизам	и	национално	дезинтегративна	пракса,	глава:	„Југословенство	–	
један	од	извора	самомржње“,	стр.	179200,	Службени	гласник,	Београд,	2013.	
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шту,	већ	ма	и	углав	ном,	у	Ср	би	ји.	Из	бле	де	ла	ју	го	но	стал	ги	ја	
је,	ра	зу	мљи	во,	би	ла	с	оне	стра	не	сва	ке	ср	бо	фи	ли	је,	оне	су	се,	
за	пра	во,	иде	о	ло	шки	и	кул	ту	рал	но	фо	бич	но	ис	кљу	чи	ва	ле.

Чак	ни	по	срп	ско/цр	но	гор	ском	раз	два	ја	њу	2006.	го	ди
не	ни	је	се	до	го	дио	по	вра	так	на	срп	ски	на	ци	о	нал	ни	про	грам	
у	 пу	ном	 исто	риј	ском	 и	 по	ли	тич	ком	 ка	па	ци	те	ту	 сло	же	них	
на	ци	о	нал	них	ин	те	ре	са.	У	ме	ђу	вре	ме	ну	је	иде	о	ло	шки	на	мет
ну	то	 још	 не	ко	ли	ко	 про	за	пад	них	 прак	си:	 по	ли	те	ко	ном	ски	
неолиберализам,	униј	ски	евроинтеграционизам,	ре	ги	о	нал	но	
западнобалканство	и	ге	о	кул	тур	ни	сорошизам.	Иде	о	ло	ги	зо
ва	не	пар	то	крат	ске	прак	се	су	на	по	себ	не	на	чи	не	ис	ка	зи	ва	ле	
ге	не	рал	но	 ве	стер	ни	стич	ко	 опре	де	ље	ње	 вла	да	ју	ћих	 ко	а	ли
ци	о	но	 спрег	ну	тих	 по	ли	тич	ких	 ели	та	 у	 Ср	би	ји.	 На	кло	ност	
пре	ма	За	па	ду	у	емо	ти	зо	ва	ним	ви	до	ви	ма,	ис	по	ља	ва	ла	се	као	
сплет	сим	па	ти	ја	и	фи	ли	ја,	али	и	ан	ти	па	ти	ја	и	фо	би	ја	пре	ма	
ал	тер	на	тив	ним	иден	ти	тет	ним	прак	са	ма.

Под	при	ти	ском	 ви	дљи	во	 су	прот	них	ин	те	ре	са	постју
гословенскеантисрпскекоалиције,	Ср	би	ја	и	Ср	би	на	ши	рем	
срп	ском	ет	но	на	ци	о	нал	ном	про	сто	ру,	и	да	нас	се	су	о	ча	ва	ју	са	
знат	ним	ри	зи	ци	ма	по	на	ци	о	нал	ну	без	бед	ност.	Угро	жа	ва	ње	
на	ци	о	нал	них	и	др	жав	них	ин	те	ре	са	огле	да	се	у	опа	сно	сти	ма	
те	ри	то	ри	јал	ног	 це	па	ња,	 др	жав	ног	 ума	ње	ња	 и	 на	ци	о	нал	ног	
раз	два	ја	ња.	Ода	тле	су	ме	ђу	гра	ђа	ни	ма	при	мет	ни	стра	хо	ви	од	
гу	бит	ка	 сло	бо	де,	 ли	ша	ва	ња	 су	ве	ре	но	сти,	 ра	за	ра	ња	 те	ри	то
ри	јал	ног	и	де	мо	граф	ског	ин	те	гри	те	та	и	иден	ти	те	та.	Украт
ко,	то	ком	тран	зи	ци	је	де	лу	ју	стреп	ње	и	стра	хо	ви	од	на	став	ка	
кон	фликт	ног	тран	зи	та,	то	јест	про	ду	же	ног	рат	ног	се	па	ри	са
ња	срп	ског	на	ро	да	и	ње	го	вог	де	мо	по	ли	тич	ког	уру	ша	ва	ња.61

Ка	ко	год,	под	ви	ше	стру	ким	уда	ри	ма	се	це	си	ја	у	ра	зним	
ета	па	ма	ју	го	сло	вен	ског	раз	би	ра	спа	да,	из	гле	да	ло	је	као	да	де
о	ба	ма	и	усит	ња	ва	њи	ма	сло	вен	ског	и	ју	жно	сло	вен	ског	др	жав
ног	и	ен	то	на	ци	о	нал	ног	про	сто	ра	не	ма	кра	ја.	Ис	по	ље	на	је	не
до	у	ми	ца	на	ко	јој	тач	ки	је	уоп	ште	мо	гу	ће	за	у	зда	ти	дро	бље	ње	
сло	вен	ског	све	та	на	европ	ском	Ис	то	ку	и	на	ју	жно	сло	вен	ском	
Бал	ка	ну?

61	 На	 удару	 повезаног	 албанског	 сепаратизма	 су	 словенски	 православни	 на
ро	ди:	 Срби,	 Црногорци	 и	 Македонци,	 али	 и	 несловенски	 Грци.	 Срби	 су	
упосебљени	али	и	раздвојени	у	три	државе	и	ентитета,	док	је	косметски	део	
територије	Србије	окупиран.	Македонија	је	пред	реалном	опасношћу	поделе	
на	два	дела.	Сепаратизмом	је	угрожен	и	део	северне	Грчке.	Историјски	као	и	
актуелни	албански	сепаратизам	и	иредентизам	испуњени	су	славофобијом	и	
србофобијом.
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11.УНУТАРНАЦИОНАЛНАСАМОПОРИЦАЊА

ИСАМОМРЖЊА

Уну	тар	 не	ког	 ет	но	са/на	ро	да/на	ци	је,	 по	ред	 кон	струк
тив	них	и	афир	ма	тив	них	иден	ти	тет	них	про	це	са,	де	лу	ју	и	де
струк	тив	ни	 про	це	си	 са	мо	не	ги	ра	ња.	 Пси	хич	ко,	 емо	тив	но	 и	
ин	те	лек	ту	ал	но	ста	ње	у	ко	ме	се	су	бјект	не	ми	ри	са	соп	стве
ним	 ли	ком	 и	 оли	че	њем,	 не	 ува	жа	ва	 вла	сти	та	 иден	ти	тет	на	
свој	ства,	 ви	ше	во	ли	дру	го	и	дру	ге	од	сво	га	и	се	бе,	ука	зу	је	
на	не	у	рав	но	те	жност	и	по	ре	ме	ћај	иден	ти	те	та.	Же	ли	се,	да	кле,	
не	што	дру	го	од	оно	га	што	уисти	ну	 је	сте.	Хо	ће	се,	за	пра	во,	
дру	ги	иден	ти	тет	јер	онај	по	сто	је	ћи,	ко	ји	се	оспо	ра	ва	из	ра
зних	раз	ло	га,	не	од	го	во	ра	су	бјек	ти	ви	ра	ним	хте	њи	ма	друк	чи
јег	иден	ти	тет	ног	ста	ња.

Одва	ја	њем	од	сте	че	них	иден	ти	тет	них	обе	леж	ја,	по	сто
је	ћи	 иден	ти	тет	 се	 раз	вла	шћу	је	 и	 по	ти	ре,	 пре	тва	ра	њем	 су
бјек	тив	ног	ста	ња	у	обје	кат	од	ба	ци	ва	ња	и	мр	жње.

Ипак,	ма	ко	ли	ко	из	гле	да	ло	да	се	не	ги	ра	њем	вла	сти	тог	
иден	ти	те	та	не	ги	ра	не	што	дру	го	и	не	ко	дру	ги	по	се	би	раз	ли
чит,	од	ба	цу	је	се	и	не	ги	ра,	у	ства	ри,	соп	стве	ни	те	мељ,	по	ре
кло,	на	сле	ђе	и	ево	лу	ци	ја	вла	сти	тог	ет	но	на	ци	о	нал	ног	иден	ти
те	та.62	Се	це	си	о	ни	то	ко	ви	у	огле	да	лу	на	ци	о	нал	ног,	гра	ђан	ског,	
вер	ског	и	те	ри	то	ри	јал	ног	ра	та	би	ли	су	на	ро	чи	то	по	год	но	тло	
за	 ауто	фоб	ну	 кри	ти	ку	 де	ло	ва	ња	 ин	те	гри	стич	ког	 фак	то	ра.	
Јед	на	од	фор	ми	ре	ал	ног	стра	ха	од	ра	та	осла	ња	ла	се	на,	у	том	
ча	су,	на	го	ве	ште	ну	тран	зи	ци	о	ну	иде	о	ло	ги	ју	пост	ко	му	ни	зма	у	
ви	ду	па	ци	фи	зма.	На	ро	чи	ти	ин	тер	пре	та	тив	ни	при	ступ	огле
дао	се	у	пси	хо	па	то	ло	ги	зо	ва	њу	ка	рак	те	ра	на	ста	лих	су	ко	ба.63

62	 Богољуб	Шијаковић	сматра	да	стари	и	напуштени	и	негирани	идентиет	смета	
новом	идентитету.	,,Отуда	једно	чудно	стање	сталне	потребе	да	се	буде	други,	
да	се	губи	аутохтоност	а	стиче	хетерохтоност,	да	се	на	неподношљиву	стигму	
реагује	тако	што	ће	се	карактеристике	туђег	идентитета	користити	као	серум	
за	имунолошки	одговор	на	кризу	сопственог	идентитета:	стање	слабости	које	
би	смо	могли	назвати	хетерофилија.“	Видети:	Шијаковић	Богољуб,	Критика
балканистичкогдискурса.	Прилог	феноменологији	„другости“	Балкана,	глава:	
„Идентитет	и	хетерофилија“,	стр.	33,	Јасен,	Никшић,	2000.	

63	 Као	пример	једностране,	заправо	аутофобне	критике	српског	становишта	то-
ком	 сецесионих	 сукоба	могу	 да	 послуже	 ставови	Миклоша	Бироа.	Видети:	
Психологија посткомунизма,	 глава:	 „Ратно	 лудило“,	 поглавље	 „Пропаганда	
мржње“,	стр.	4143,	и	„Ксенофобија“,	 стр.	4445,	Београдски	круг,	Београд,	
1994.	
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Иден	ти	тет	на	ауто	не	га	ци	ја,	са	мо	о	спо	ра	ва	ње	и	са	мо	по
ри	ца	ње	на	ро	да	и	др	жа	ве	во	де	у	низ	ауто	де	струк	тив	них	ста
ња:	са	мо	сум	њи	че	ње,	са	мо	о	спо	ра	ва	ње,	са	мо	оп	ту	жи	ва	ње,	са
мо	о	кри	вља	ва	ње,	 са	мо	ка	жња	ва	ње,64	 по	сти	ђе	ност,	 са	мо	о	пре
зир	и	са	мо	мр	жњу.65	Ла	бил	но	ста	ње	у	ко	ме	су	бјект	ви	ше	не	
под	но	си,	у	ства	ри,	же	сто	ко	мр	зи	по	лу	на	пу	ште	ни	иден	ти	тет,	
у	 име	и	на	 ра	чун	не	ког	 дру	гог	иден	ти	те	та	 са	 ко	јим	 се	мо
жда	још	увек	ни	је	сро	дио,	озна	ча	ва	ет	но	на	ци	о	нал	ну	ауто	де
струк	ци	ју.	Ве	за	из	ме	ђу	ста	рог	и	но	вог	иден	ти	те	та	оства	ру	је	
се	 стра	хо	мр	жњом.	По	љу	ља	ни	су	бјект	на	иден	ти	тет	ној	 сре
до	кра	ћи	оп	те	ре	ћен	је	дво	стру	ким	стра	хом:	да	још	увек	ни	је	
пре	стао	да	бу	де	оно	што	је	био,	и	да	још	увек	ни	је	по	стао	оно	
што	же	ли	да	бу	де.	Ње	гов	его	њи	ше	се	из	ме	ђу	осе	ћа	ја	кри	ви	це	
соп	стве	ног	по	ре	кла	и	стра	ха	од	не	при	хва	ће	но	сти,	тј.	не	у	спе
лог	при	зна	ња	иден	ти	тет	не	кон	вер	зи	је.66

На	ми	ца	њу	 дру	гог	 ен	то	на	ци	о	нал	ног	 иден	ти	те	та	 прет
хо	ди	де	су	бјек	ти	ви	зо	ва	ње	прет	ход	ног	иден	ти	те	та	ко	ји	је,	на
вод	но,	пре	ва	зи	ђен,	или	ни	ка	да	ни	ни	је	по	сто	јао.	Реч	 је,	да
бо	ме,	 о	де	на	ци	о	на	ли	зо	ва	њу	ко	је	 је	 у	исто	риј	ском	то	ко	ви	ма	
по	је	ди	них	 сло	вен	ских	 на	ро	да	 сте	кло	 кон	крет	на	 име	на:	 де
русифи	ко	ва	ње,	де	по	ло	ни	зо	ва	ње,	де	ср	би	зо	ва	ње	или	ра	ср	бљи
ва	ње	.67

Из	ло	же	ни	 вид	 уну	тра	шње	 ге	не	рал	не	 и	 пар	ти	ку	лар	не	
сла	во	фо	би	је	 је	 	ре	ал	но	и	по	тен	ци	јал	но	 још	де	струк	тив	ни	ји	
од	прет	ход	ног.	По	но	ви	мо,	реч	је	о	про	ме	ње	ном	сме	ру	фо	би	је,	
стра	хо	мр	зном	 са	мо	о	спо	ра	ва	њу,	 са	мо	ни	по	да	штав	њу	и	 са	мо
по	ри	ца	њу.	У	ви	ду	ма	ло	ду	шне	ауто	фо	би	је	од	ви	ја	се	од	ри	ца	ње	
од	вла	сти	тог	иден	ти	те	та,	ње	го	вог	исто	риј	ског	по	ре	кла,	ње
го	ве	са	да	шњо	сти	и	бу	дућ	но	сти.68

64	 Видети:	Пражић	Александар,	Национално самоубиство,	 глава:	 „Улазница	у	
лавиринт	самокажњавања“,	стр.	419459,	„Пешић	и	синови“,	Београд,	2009.

65	 Видети:	Анђелковић	Драгомир,	Српскиполитичкинихилизам.Одкорупције
додеструкције,	 глава:	„Србија	против	себе“,	стр.	7886,	Уна	прес,	Београд,	
2010.

66	 О	 томе,	 између	 осталих,	 пише:	 Ломпар	Мило,	Дух самопорицања. Прилог
критицисрпскекултурнеполитике,	глава:	„Комплекс	предодређене	кривице	
и	страх“,	стр.	7690,	Орфеус,	Нови	Сад,	2011.

67	 Видети:	 Суботић	Момчило,	Идентитет и геополитичка стварност Срба,	
глава::	 „Расрбљивање“,	 поглавље	 „Историјске	 поуке“,	 стр.	 121124,	 ИПС,	
Београд,	2012.	

68	 О	томе:	Јовановић	Бојан,	Памћењеисамозаборав,	глава:	„Југословенство	као	
српско	самопорицање“,	стр.	220222,	Орфеус,	Нови	Сад,	2014.
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Стра	ху	је	се	од	оног	и	мр	зи	оно	што	при	па	да	те	мељ	ном	
иден	ти	те	ту	соп	стве	не	исто	риј	ске	по	ја	ве.	Соп	стве	ни	иден	ти
тет	се	на	ру	ша	ва	и	де	ли	да	би	у	те	жњи	иден	ти	тет	не	про	ме	не	
нај	зад	био	оту	ђен.Овом	вр	стом	ауто	фо	би	је	се	од	ри	че	иден
ти	тет	на	при	пад	ност	из	при	вид	но	лич	них	раз	ло	га,	 док	 се	у	
ствар	но	сти	на	по	слет	ку	увек	учи	ни	ви	дљи	вом	сна	жна	спо	ља
шња	мо	ти	ва	ци	ја	и	ин	те	рес.	Из	над	оних	ко	ји	не	же	ле	да	бу	ду	
оно	што	је	су	над	не	ти	су	они	ко	ји,	исто	та	ко	ако	не	и	ви	ше,	
же	ли	про	ме	ну	њи	хо	вог	 ко	лек	тив	ног	иден	ти	те	та.	У	од	ре	ђе
ним	слу	ча	је	ви	ма	пре	о	бра	ће	ни	ци	се	по	и	сто	ве	ћу	је	са	они	ма	у	
ко	је	су	се	пре	о	бра	ти	ли.	Сво	ју	емо	ци	је	и	ин	те	лек	ту	ал	ну	енер
ги	ју	пре	о	бра	ће	ни	ци	по	том	усме	ра	ва	ју	на	оправ	да	ње	иден	ти
тет	не	про	ме	не	ко	ју		и	то	се	де	ша	ва		че	сто	ни	не	при	зна	ју.69

12.САМОРАЗОРНООКРЕТАЊЕСЕБИ

Реч	је	о	ауто	фо	бич	ном	мен	та	ли	те	ту	са	мо	пот	це	њи	ва	ња	
и	 са	мо	ни	по	да	шта	ва	ња.70	 Са	мо	про	гла	ше	ној	 Дру	гој	 Ср	би	ји,	
ре	ци	мо,	 не	 од	го	ва	ра	Пр	ва	 или	Тре	ћа	Ср	би	ја,	 за	пра	во	 би	ло	
ко	ја	дру	га	Ср	би	ја	раз	ли	чи	та	од	ње	не	соп	стве	не	про	гре	сив	но	
друк	чи	је	 дру	го	сти.	Ми	си	о	нар	ски	 уз	ви	ше	ни	Ср	би	 и	 неСр
би	сма	тра	ју,	ре	ци	мо,	да	је	нео	п	ход	на	оштра	раз	ли	ка	из	ме	ђу	
Ср	ба	и	„Ср	би	ја	на	ца“,	и	ту	раз	ли	ку	сма	тра	ју	то	ли	ко	ду	бо	ком	
да	 је	 схва	та	ју	 не	пре	вла	ди	вом.71	 У	 са	мо	не	ги	ра	њу	 вла	сти	тог	
иден	ти	те	та	 фо	бич	ни	 осе	ћа	ји	 су	 ости	ђе	но	 усме	ре	ни	 пре	ма	
вла	сти	том	 ет	нич	ком	 по	ре	клу	 и	 на	ци	о	нал	ном	 иден	ти	те	ту.	
Уме	сто	не	га	тив	них	осе	ћа	ја	пре	ма	дру	гом	ет	но	су/на	ро	ду/на
ци	ји,	истом	ако	не	ве	ћом	сна	гом	не	сим	па	ти	ше	се	и	не	во
ли	вла	сти	ти	на	род,	та	ко	што	се	оли	че	на	соп	стве	ност	из	два	ја	
и	 су	прот	ста	вља	 при	па	да	њу	 том	 на	ро	ду.	Слич	ни	 не	га	тив	ни	
осе	ћа	ји	се	упра	вља	ју	пре	ма	дру	штву,	по	ли	тич	кој	за	јед	ни	ци	
и	др	жа	ви,	ре	ли	ги	ји	и	цр	кви,	те	тра	ди	ци	ји	и	кул	ту	ри	вла	сти

69	 О	 томе:	 Анђелковић	 Драгомир,	 Српски национални мазохизам. Од
југословенства до евроатлантизма,	 глава:	 „Професионални	 србомрсци	 и	
синдром	Кусинен“,	стр.	5360,	Алтера,	Београд,	2008.

70	 Видети:	 Аврамовић	 Зоран,	 Родољупци и родомрсци.	 Савремени	 српски	
патриотизам	 и	 национално	 дезинтегративна	 пракса,	 глава:	 „Менталитетска	
основа	дезинтеграције“,	стр.	160179,	Службени	гласник,	Београд,	2013.

71	 О	 томе:	 Вучинић	 Маринко,	 Анатомија друге Србије,	 глава:	 „Шеснаест	
аксиома	 другосрбијанске	 политичке	 коректности“,	 стр.	 511,	 Catena	 mundi,	
Београд,	2016.
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тог	на	ро	да.	Ко	ли	чи	на	не	га	тив	не	енер	ги	је	у	кон	вер	зи	ји	иден
ти	те	та	на	ра	ста	управ	но	сра	змер	но	же	љи	да	се	по	ста	не	не	ко	
дру	ги.	Али	дру	га	чи	ји	и	дру	ги	се	не	по	ста	је	та	ко	ла	ко	па	на	
тр	но	ви	том	пу	ту	кон	вер	тит	ског	од	ри	ца	ња	усле	ђу	ју	мно	ге	за
бу	не	и	раз	о	ча	ра	ња.	

Иако	 је	 при	ја	тељ	ство	 са	 про	ме	ном	 древ	на	 му	дрост,	
ипак	ни	је	ла	ко	бр	зо	се	про	ме	ни	ти	и	очас	по	ста	ти	не	ко	дру
ги,	рас	кид	но	раз	ли	чит	од	упре	де	ног	иден	ти	те	та	у	ду	гој	ет	но
на	ци	о	нал	ној	ни	ти.	Хте	њу	осва	ја	ња	раз	ли	ке	ука	зу	ју	се	мно	ге	
пре	пре	ке.	Онај	ко	ји	се	укр	ца	ва	у	но	ви	иден	ти	тет	су	о	ча	ва	се	
ствар	но	шћу	раз	о	ча	ра	ња	ко	је	че	сто	же	ли	да	от	кло	ни	ви	шком	
ода	но	сти	и	са	мо	до	ка	зи	ва	ња.72

Не	све	сним	стра	хом	од	се	бе,	ет	но	на	ци	о	нал	ном	ауто	фо
би	јом	и	по	дво	је	но	шћу,	де	струк	ци	ја	иден	ти	те	та	се	не	пре	ки	да	
већ	са	мо	ме	ња	смер.	Ауто	де	струк	тив	ни	ста	ди	јум	са	мо	по	ри
ца	ња,	као	што	 је	ре	че	но,	ни	је	ли	шен	већ	 је	 за	си	ћен	спо	ља
шњим	ре	ла	ци	ја	ма	у	 кон	тек	сту	ал	ном	уте	ме	ље	њу.	Иако	 се	 у	
ду	ху	ли	бе	рал	ног	ин	ди	ви	ду	а	ли	зма	гра	ди	као	да	је	сте,	то	ни
по	што	ни	је	 стро	го	лич	ни	чин	 сло	бод	ног	из	бо	ра,	ни	ти	 се	у	
ин	ди	ви	ду	ал	ној,	тј.	пер	со	нал	ној	иден	ти	тет	ној	фор	му	ли	за	чи
ње,	тра	је	и	за	вр	ша	ва.

13.ЗАКЉУЧАК:
ЧЕМУСТРАХОДЕВРОПЕДВОДЕЛНОСТИ?

У	 рас	пра	ви	 о	 фи	ли	ја	ма	 и	 фо	би	ја	ма,	 као	 емо	тив	ним	
ви	до	ви	ма	 спо	ља	шње	 и	 уну	тра	шње	 по	ли	ти	ке,	 нео	п	ход	но	 је	
има	ти	у	ви	ду	гло	бал	ни	кон	текст.	До	не	коћ	све	моћ	ни	тран	са
тлант	ски	За	пад	као	да	се	за	мо	рио	гло	бал	ном	вла	да	ви	ном	од	
ко	је,	све	и	да	хо	ће,	не	мо	же	да	од	у	ста	не	без	знат	них	ште	та	
по	 вла	сти	ти	 по	ло	жај	 и	 уло	гу.	У	 све	 број	ни	јим	 ди	јаг	но	за	ма	
за	пад	ног	по	су	ста	ја	ња	пре	по	зна	те	су	де	тер	ми	нан	те	ко	је	су	де
ло	ва	ле	то	ком	и	по	сле	три	јум	фа	За	па	да	над	не	ка	да	шњим	би
по	лар	ним	ри	ва	лом.73	Ко	ли	ко	се	пу	та	до	са	да	по	ка	за	ло	да	по

72	 Одавно	је	примећено	да	вишак	лојалности	нечовечним	режимима	у	вршењу	
ратних	злочина	и	геноцида,	испољавају	управо	верски	и	ентонационални	кон-
вертити.	Пример	за	то	пружају	многи	усташки	злочинци,	преобраћеници	по-
реклом	Срби.

73	 Смиља	Аврамов	је	запазила:	„Када	је	Запад	дошао	до	врхунца	свога	развоја,	
увидело	се	да	тај	развој	представља	канцерозно	ткиво,	да	се	стигло	до	тачке	
иза	које	се	налазе	само	разорни	процеси.	Западу	је	пропаст	СССРа	послужила	
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бе	да	над	глав	ним	про	тив	ни	ком	има	не	ис	пла	ти	ву	це	ну.	У	из
ме	ње	ним	гло	бал	ним	окол	но	сти	ма	се,	та	ко	ђе,	по	твр	ди	ла	ста
ра	исти	на	да	је	Евро	па	ге	не	рич	ки	и	кон	сти	ту	тив	но	дво	дел	на.	
Они	ко	ји	у	гро	зни	ча	вом	за	но	су	хлад	но	ра	тов	ске	по	бе	де	ни	су	
ува	жа	ва	ли	кон	сти	ту	тив	ну	дво	дел	ност	Евро	пе,	ак	ту	ел	но	пре
кон	фи	гу	ри	са	ње	европ	ске	мо	ћи	до	жи	вља	ва	ју	у	шпен	гле	ров
ском	ма	ни	ру	као	за	стра	шу	ју	ћи	по	че	так	ка	та	стро	фе	За	па	да.74 
Њи	хо	ва	устра	ше	ност	по	суд	би	ну	За	па	да	из	ви	ре	из	уве	ре	ња	
да	 је	Европ	ска	уни	ја	„бе	зал	тер	на	тив	на“	исто	риј	ска	по	тре	ба	
пре	жи	вља	ва	ња	 Евро	пе	 у	 усло	ви	ма	 гло	бал	ног	 по	ли	цен	три
зма.

Евро	па	Уни	је	је	оба	ви	је	на	не	про	зир	ним	обла	ци	ма	кри
зе.	 У	 да	љи	ни	 се	 чу	је	 гр	мља	ви	на.	 По	сто	је	 ми	шље	ња	 да	 је	
Европ	ска	уни	ја	за	па	ла	у	ма	мур	но	ста	ње	епо	хал	ног	гу	бит	ка	
мо	ћи	–	де	ка	ден	ци	је.	Чи	ни	се	као	да	тај	део	ин	сти	ту	ци	о	нал	но	
са	бра	не	Евро	пе	мно	гим	по	те	зи	ма	де	лу	је	про	тив	се	бе,	да	је	у	
не	до	стат	ку	ви	зи	је	за	пао	у	дез	ор	га	ни	за	ци	ју	и	ауто	де	струк	ци
ју.	Шта	ви	ше,	чи	ни	се	као	да	број	ни	де	ло	ви	по	ли	тич	ких	ели
та	уну	тар	ЕУ	ужи	ва	ју	у	кон	фу	зном	и	ин	фе	ри	ор	ном,	у	мно	го	
че	му	угро	же	ном	по	ло	жа	ју.	Стра	хо	ви	се	мно	же	из	ра	зних	из
во	ра:	од	мо	гу	ћег	из	о	стан	ка	аме	рич	ке	по	др	шке;	ру	ских	упли
ва	 и	ши	ре	ња;	 не	кон	тро	ли	са	ног	 по	на	ша	ња	Тур	ске;	 и,	 из	над	
све	га,	од	све	ве	ћег	бро	ја	ми	гра	на	та	из	ра	зо	ре	них	ислам	ских	
зе	ма	ља	што	се,	опет,	очи	ту	је	у	фо	би	ји	да	ће	Ста	ри	кон	ти	нент	
убр	зо	про	ме	ни	ти	свој	пр	во	бит	ни	хри	шћан	ски	ка	рак	тер.	Ово	
по	след	ње	очи	ту	је	се	као	све	ра	ши	ре	ни	ја	исла	мо	фо	би	ја.	Не	ки	
ауто	ри	су	та	кву	прак	су	евро	кра	ти	је	од	ре	ди	ли	као	евромазо
хизам.75 

да	 у	 сублимираној	 форми	 рехабилитује	 свој	 систем,	 који	 је	 и	 сам	 тонуо	 у	
кризу.“	 Аврамов	 Смиља,	 Постхеројски рат Запада против Југославије,	
поглавље	„Чињенице	и	моралне	премисе	за	нови	светски	поредак“,	стр.	107,	
Иди	–	Ветерник,	Ветерник,	1997.

74	 Тако,	на	пример,	 један	од	истакнутих	еврократа	и	атлантиста	Јошка	Фишер	
у	апокалиптичком	тону,	указује:	„Европа	 је	сувише	слаба	и	подељена	да	би	
у	стратешком	смислу	могла	да	замени	САД,	а	без	америчког	лидерства	Запад	
не	може	преживети.	Тако	да	ће	западни	свет,	онаквим	каквим	га	практично	
сви	познајемо,	готово	сигурно	ишчезнути	пред	нашим	очима.“	Фишер	Јошка,	
„Збогом	Западе“,	дневник	Данас,	6.	децембар,	2016,	стр.	16.

75	 Видети:	 Дел	 Вал	 Александар,	 Исламизам и Сједињене Државе. Алијанса
против Европе,	 глава:	 „Западноевропски	 мазохизам	 у	 служби	 америчких	
интереса“,	стр.	167169,	Службени	лист	СРЈ,	Београд,	1998.	
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У	ЕУ	је	за	вла	да	ла	струк	тур	на	кри	за	ис	по	ље	на	еко	ном
ским	по	ре	ме	ћа	ји	ма,	фи	нан	сиј	ским	сло	мом	Грч	ке,	не	за	пам	ће
ним	ми	грант	ским	при	ли	вом,	не	сми	ре	ним	су	ко	би	ма	у	Укра
ји	ни,	 на	ра	слим	 ислам	ским	 те	ро	ри	змом,	 из	ла	ском	 Ве	ли	ке	
Бри	та	ни	је	из	члан	ства	ЕУ,	пр	вим	на	зна	ка	ма	про	ме	не	аме	рич
ке	спољ	не	по	ли	ти	ке	у	све	ту	и	пре	ма	Евро	пи	Уни	је,	те	кри	зом	
сре	ди	шних	европ	ских	ин	сти	ту	ци	ја.

Уни	он	цен	трич	но	 уве	ре	ње	 у	 за	пад	но	е	вроп	ски	 при	мат	
у	 Евро	пи	 по	др	жа	ва	но	 је	 и	 под	стре	ки	ва	но	 фо	би	ја	ма	 пре	ма	
ак	те	ри	ма	са	дру	гог	де	ла	Ста	рог	кон	ти	нен	та.	Евро	а	ме	рич	ке	
фи	ли	је	су	на	За	па	ду	кон	тра	стри	ра	не	евро	а	зиј	ском	фо	би	јом.	
Окол	но	сти	су	се	у	ме	ђу	вре	ме	ну	про	ме	ни	ле,	па	се	ни	опре	де
љу	ју	ћи	 са	др	жа	ји	 европ	ског	 ок	ци	ден	та	ли	зма	 и	 евро	а	зиј	ског	
ори	јен	та	ли	зма	не	огле	да	ју	ви	ше	и	са	мо	у	ан	ти	ка	пи	та	ли	стич
ком	ко	му	ни	зму,	ка	пи	та	ли	стич	ком	ан	ти	ко	му	ни	зму,	оства	ре
ном	сте	пе	ну	де	мо	кра	тич	но	сти	и	људ	ских	пра	ва,	или	са	др	жа
ју	и	об	ли	ку	ли	бе	рал	не	иде	је,	не	го	у	су	прот	ним	ин	те	ре	сним	
скло	по	ви	ма	ри	вал	ских	кон	ти	нен	тал	них	ге	о	по	ли	ти	ка.	За	што	
се,	на	по	слет	ку,	раз	бо	ри	то	не	за	пи	та	ти	да	ли	тра	ди	ци	о	нал	на,	
спо	ра	дич	но	 и	 вул	гар	на,	 ве	стер	ни	стич	ка	фо	би	ја	 пре	ма	 сло
вен	ском	и	ру	ском	Ис	то	ку	мо	же	да	оп	ста	не	у	про	ме	ње	ним	од
но	си	ма	сна	га	и	мо	ћи	на	Ста	ром	кон	ти	нен	ту	да	нас	и	у	бу	дућ
но	сти?
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MilosKnezevic

THECONTOURSOFSLAV-PHOBIA(SLAVOPHOBIA)
AGE-OLDPREJUDICESABOUTSLAVS

Re	su	me

Ifphobicandphilialstatesareincitedamongstpublicopi
nionbasedondoctrinairityandpropaganda, it isnecessary to
bear inmind the origin, content and intent of these respective
states.Towhateverdegreetheyhadoriginatedinanexperien
ce permeated by historical facts, political phobias and philias
areameansofmanipulationonbehalfof the current interests
ofexistingpowerstructures.Theexistingpoliticalpracticesand
geopoliticalgoalsareceaselesslysupportedby fearmongering
emotions.Followingthelessonsfromthepast,onemayconjec
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turethatalltheSlavpeopleshadbeen,duringcertainhistorical
periods,eithertheobjectofphobicprojectionsorthesubjectsof
phobicsentiments.Sofar,notasingleSlavicpeoplehadbeenthe
permanentfavoritepetoftheWesternEuropeans,norwerethey
everexemptedfromethnophobicpracticecomingfromtheAsian
East!

Asaconstituentelementof thecollectivepoliticalpsyche
and mentality, such phobias had been manifesting themselves
spatiallyand temporally inanunevenmannerand intensity. In
accordancewith the specific occasions, somewere undergoing
a strengthening andothers aweakening, some had even attai
ned unexpected proportions, while others were waning away
and would disappear temporarily. Under the circumstances of
theexistenceofdeterioratingandheightenedinterstateandin
terethnicconflictsandwars,theformsofgeneralandparticular
Slavphobiashavebeengaininginmomentum.Intheeast/west
confrontations, occasionally, heightened would be Slavphobic
occurrencesintheWest,occurrencesofstrongintensityandofa
pathologicalscale.

Theattacked subject/object of belittlement, suspicionand
blameamongtheSlavworldwouldmostfrequentlybethoseSlav
peopleswhowereofferingresistancetoWesternexpansionand
invasions.NotallSlavshadbeenequallybelittledasthe“primor
dialenemiesoftheWest”;ratheritwasmostlythosethatwould
notacceptWesterncriteriaandthehegemonicpracticeofsubju
gation,submissivenessandservility.

Inthetransitionperiodofpostcommunism,themostma
nifestedwereformsofmodernizedRussophobiaandSerbopho
bia.Alsodiscernible,weregeneralandparticularforms,aswell
asinternalandexternalformsofSlavphobia.Withintheinter
nalSlavphobias,wehavedifferentiatedthoseexistingbetween
particularSlavicpeoples;thosewithinparticularSlavicpeoples,
andfinally,theultranationalistespeciallydestructivephobiasin
theformofautochauvinism,selfcontestation/selfrefutationand
selfhatred.

Intheend,thephenomenonandnotionofEuropehasal
sobeenundergoingawaveofquestioningandreexamination.
Europhobiaisnolongera“privilege”ofdisgruntledEuropeans
fromtheperipheryofthatcontinent.Europhobicemotionshave
intherecentperiodstartedtobedirectedinternallyagainstthe
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establishmentoftheEuropeanUnion(“EuropeoftheUnion”).In
therelationshipsofEurophiliaandEurophobiaonemayevento
agreaterextentdiscernthemarkeddifferencesbetweenEurope
inthemoregeneralsense,andtheEuropeanUnion,inthenarro
wersense,asonlyonepartofEuropelocatedintheWesternpart
ofthecontinent.Inconclusion,weconjecturethatwithouttaking
intoconsiderationtheemotionalizedformsofgeopolitics,itwo
uldbeverydifficulttogainanunderstandingoftheprospectsof
therelationshipofthe“EuropeoftheWest”andEurasia,further
eastwardofitsownmutableborders.
Keywords: slavophobia, rusophobia, serbophobia, ethnophilia,

ethnophobia
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THE “UKRANIAN QUESTION” 
AND “KOSOVO PRECEDENT”

Summary

The research topic of this article is the “Ukrainian Ques
tion” in perspective of “Kosovo precedent” within the framework 
of the international law, international relations and global pol
itics. The aim of the article is to investigate the possible solu
tions for the current Ukrainian political crisis through the prism 
of “Kosovo precedent”. The article is composed by five sections 
dealing with the Ukrainian identity, historical background of the 
Ukrainian statehood, the 2014 Euromaidan coup and the begin
ning of the Ukrainian crisis, “Kosovo precedent” and the “Ukrai
nian Question” and finally with the possible political solution of 
the current Ukrainian crisis founded on the example of “Kosovo 
precedent”. The fundamental conclusion of the research is that 
“Kosovo precedent” already serves and will further serve in the 
recent future as the foundation for the territorial decomposition 
of Ukraine by neighbouring Russia.
Key words: Ukra i ne, Ko so vo, se pa ra tism, in ter na ti o nal law, hu

ma ni ta rian in ter ven tion, in ter na ti o nal re la ti ons, 
glo bal po li tics.
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1. A UKRA NIAN IDEN TITY?

Ukra i ne is an East Euro pean ter ri tory which was ori gi nally 
for ming a we stern part of the Rus sian Em pi re from the mid-17th 
cen tury.1 That is a pre sent-day in de pen dent sta te and se pa ra te et-
hno lin gu i stic na tion as a typi cal exam ple of Be ne dict An der son’s 
the ory-mo del of the “ima gi ned com mu nity” – a self-con struc ted 
idea of the ar ti fi cial et hnic and lin gu i stic-cul tu ral iden tity. Be-
fo re 2014 Ukra i ne was a ho me of so me 46 mil lion in ha bi tants 
of whom, ac cor ding to the of fi cial da ta, the re we re aro und 77 
per cent of tho se who dec la red them sel ves as the Ukra i ni ans. Ne-
vert he less, many Rus si ans do not con si der the Ukra i ni ans or the 
Be la rus as “fo re ign” but rat her as the re gi o nal bran ches of the 
Rus sian na ti o na lity. It is a mat ter of fact that, dif fe rently to the 
Rus sian ca se, the na ti o nal iden tity of the Be la rus or the Ukra i ni-
ans was ne ver firmly fi xed as it was al ways in the con stant pro-
cess of chan ging and evol ving.2 The pro cess of self-con struc ting 
iden tity of the Ukra i ni ans af ter 1991 is ba si cally ori en ted vis-à-vis 
Ukra i ne’s two most po wer ful ne ig hbo urs: Po land and Rus sia. In 
the ot her words, the self-con struc ting Ukra i nian iden tity (li ke the 
Mon te ne grin or the Be la rus) is able so far just to cla im that the 
Ukra i ni ans are not both the Po les or the Rus si ans but what they 
re ally are is of a gre at de ba te. The re fo re, an exi sten ce of an in-
de pen dent sta te of Ukra i ne, no mi nally as a na ti o nal sta te of the 
Ukra i ni ans, is of a very do ubt in deed from both per spec ti ves: hi-
sto ri cal and et hno lin gu i stic.

The Sla vo nic term Ukra i ne, for in stan ce, in the Ser bo-Cro-
at ca se Kra ji na, me ans in the En glish lan gu a ge a Bor der land – a 
pro vin cial ter ri tory si tu a ted on the bor der bet we en at le ast two po-
li ti cal en ti ti es: in this par ti cu lar hi sto ri cal ca se, bet we en the King-
dom of Po land and the Grand Duchy of Lit hu a nia as the Re pu blic 
of Both Na ti ons (1569−1795) and the Rus sian Em pi re.3 The term 

1 This article is a critical contribution to the book Elizabeth A. Wood et al, Roots of 
Russia’s War in Ukraine, New York−Chichester, West Sussex, Columbia University 
Press−Woodrow Wilson Center Press, 2016.

2 On the Ukrainian self-identity construction, see [Karina V. Korostelina, Construct
ing the Narratives of Identity and Power: SelfImagination in a Young Ukrainian 
Nation, Lanham, Maryland: Lexington Books, 2014].

3 A German historical term for Ukraine would be a mark – a term for the state’s bor-
derland which existed from the time of the Frankish Kingdom/Empire of Carl the 
Great.
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is mostly used from the ti me of the tre aty (tru ce) of An drus so vo 
in 1667 bet we en the se two sta tes. In the ot her words, Ukra i ne and 
the Ukra i ni ans as a na tu ral ob jec ti ve-hi sto ri cal-cul tu ral iden tity 
ne ver exi sted as it was con si de red only as a ge o grap hic-po li ti cal 
ter ri tory bet we en two ot her na tu ral-hi sto ri cal en ti ti es (Po land and 
Rus sia). All (qu a si)hi sto ri o grap hi cal men ti o ning of this land and 
the pe o ple as Ukra i ne/Ukra i ni ans re fer ring to the pe riod be fo re 
the mid-17th cen tury are qu i te sci en ti fi cally in cor rect but in ma jo-
rity of ca ses po li ti cally in spi red and co lo u red with the pur po se to 
pre sent them as so met hing cru ci ally dif fe rent from the hi sto ri cal 
pro cess of et hnic ge ne sis of the Rus si ans.4 

It was a Ro man Cat ho lic Va ti can that was be hand the pro cess 
of cre a tion of the “ima gi ned com mu nity” of the “Ukra i nian” na ti-
o nal iden tity for the very po li ti cal pur po se to se pa ra te the pe o ple 
from this bor der land ter ri tory from the Ort ho dox Rus sian Em pi-
re. Ab so lu tely the sa me was do ne by Va ti can’s cli ent Austria-Hun-
gary in re gard to the na ti o nal iden tity of Bo snian-Her ze go vi nian 
po pu la tion when this pro vin ce was ad mi ni ste red by Vi en na-Bu-
da pest from 1878 to 1918 as it was the Austria-Hun ga rian go vern-
ment who cre a ted to tally ar ti fi cial and very new et hno lin gu i stic 
iden tity – the “Bo sni ans”, just not to be the (Ort ho dox) Serbs (who 
we re at that ti me a strong ma jo rity of the pro vin cial po pu la tion).5 

A cre a tion of et hno lin gu i sti cally ar ti fi cial Ukra i nian na ti-
o nal iden tity and la ter on a se pa ra te na ti o na lity was a part of a 
wi der con fes si o nal-po li ti cal pro ject by Va ti can in the Ro man Cat-
ho lic hi sto ri cal strug gle aga inst the eastern Ort ho dox Chri sti a nity 
(the eastern “schism”) and its Chur ches wit hin the fra me work of 
Po pe’s tra di ti o nal pro selyti zing po licy of re con ver sion of the “in-
fi dels”. One of the most suc cessful in stru ments of a soft-way re-
con ver sion used by Va ti can was to com pel a part of the Ort ho dox 
po pu la tion to sign with the Ro man Cat ho lic Church the Union Act 
re cog ni zing at such a way a su pre me po wer by the Po pe and dog-
ma tic fi li o que (“and from the Son” – the Holy Spi rit pro ce eds and 
from the Fat her and from the Son). The re fo re, the ex-Ort ho dox 
be li e vers who now be ca me the Uni a te Brot hers or the Gre ek Ort-

4 For instance, Alfredas Bumblauskas, Genutė Kirkienė, Feliksas Šabuldo (sudary-
tojai), Ukraina: Lietuvos epocha, 1320−1569, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos centras, 2010.  

5 Лазо М. Костић, Наука утврђује народност Б-Х муслимана, Србиње−Нови 
Сад: Добрица књига, 2000.
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ho dox be li e vers be ca me in a gre at num ber la ter on a pu re Ro man 
Cat ho lics but as well as chan ged the ir ori gi nal (from the Ort ho dox 
ti me) et hno lin gu i stic iden tity. It is, for in stan ce, very cle ar in the 
ca se of the Ort ho dox Serbs in Zhum be rak area of Cro a tia – from 
the Ort ho dox Serbs to the Gre ek Ort ho dox, la ter the Ro man Cat-
ho lics and fi nally to day the Cro ats. So met hing si mi lar oc cur red 
and in the ca se of Ukra i ne. On Oc to ber 9th, 1596 it was an no un-
ced by Va ti can a Brest Union with a part of the Ort ho dox po pu la-
tion wit hin the bor ders of the Ro man Cat ho lic Lit hu a nian-Po lish 
Com mon we alth (to day Ukra i ne).6 The cru cial is sue in this mat ter 
is that to day Ukra i na’s Uni a tes and the Ro man Cat ho lics are most 
an ti-Rus sian and of the Ukra i nian na ti o nal fe e lings. Ba si cally, 
both the Ukra i nian and the Be la rus pre sent-day et hno lin gu i stic 
and na ti o nal iden ti ti es are hi sto ri cally fo un ded on the an ti-Ort ho-
dox po licy of Va ti can wit hin the ter ri tory of ex-Po lish-Lit hu a nian 
Com mon we alth that was in es sen ce an an ti-Rus sian one. 

The Lit hu a nian hi sto ri o graphy wri ting on the Church Union 
of Brest in 1596 cle arly con firms that:

“… the Cat ho lic Church mo re and mo re strongly pe ne tra-
ted the zo ne of the Ort ho dox Church, gi ving a new im pe tus to 
the idea, which had been che ris hed sin ce the ti me of Jo ga i la and 
Vyta u tas and for mu la ted in the prin ci ples of the Union of Flo-
ren ce in 1439, but ne ver put in to ef fect – the sub or di na tion of the 
GDL Ort ho dox Church to the Po pe’s ru le”.7  

In the ot her words, the ru lers of the Ro man Cat ho lic Grand 
Duchy of Lit hu a nia (the GDL) from the very ti me of Lit hu a nia’s 
bap ti zing in 1387−1413 by Va ti can had a plan to Cat ho li ci ze all 
Ort ho dox be li e vers of the GDL among whom over whel ming ma-
jo rity we re the Slavs. As a con se qu en ce, the re la ti ons with Mo-
scow be ca me very ho sti le as Rus sia ac cep ted a ro le of the pro tec-
tor of the Ort ho dox be li e vers and fa ith and the re fo re the Church 
Union of Brest was seen as a cri mi nal act by Ro me and its cli ent 
the Re pu blic of Two Na ti ons (Po land-Lit hu a nia).    

To day, it is ab so lu tely cle ar that the most pro-we stern and 
an ti-Rus sian part of Ukra i ne is exactly the West Ukra i ne – the 

6 Arūnas Gumuliauskas, Lietuvos istorija: Įvykiai ir datos, Šiauliai: Šiaures Lietuva, 
2009, 44; Didysis istorijos atlasas mokyklai: Nuo pasaulio ir Lietuvos priešistorės 
iki naujausiųjų laikų, Vilnius: Leidykla Briedis, (without year of publishing) 108.

7 Zigmantas Kiaupa et al, The History of Lithuania Before 1795, Vilnius: Lithuanian 
Institute of History, 2000, 288.
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lands that was hi sto ri cally un der the ru le by the Ro man Cat ho lic 
ex-Po lish-Lit hu a nian Com mon we alth and the for mer Hab sburg 
Mo narchy. It is ob vi o us, for in stan ce, from the pre si den tial vo ting 
re sults in 2010 as the pro-we stern re gi ons vo ted for J. Tymos hen-
ko whi le the pro-Rus sian re gi ons do it for V. Yanu kovych. It is a 
re flec tion of the post-So vi et Ukra i nian iden tity di lem ma bet we en 
“Euro pe” and “Eura sia” – a di lem ma that is of com mon na tu re for 
all Cen tral and East Euro pean na ti ons who hi sto ri cally played a 
ro le of a buf fer zo ne bet we en the Ger man Mit tel Euro pa pro ject 
and the Rus sian pro ject of a pan-Sla vo nic unity and re ci pro city. 

In ge ne ral, the we stern ter ri to ri es of the pre sent-day Ukra i-
ne are ma inly po pu la ted by the Ro man Cat ho lics, the East Ort ho-
dox and the Uni a tes. This part of Ukra i ne is mostly na ti o na li stic 
and pro-we stern ori en ted. The East Ukra i ne is in es sen ce Rus-
sop ho ne and sub se qu ently “tends to lo ok to clo ser re la ti ons with 
Rus sia”.8 

2. HI STO RI CAL BAC KGRO UND  
OF THE UKRA I NIAN STA TE HOOD

The Ger man oc cu pa tion for ces we re tho se who ha ve been 
the first to cre a te and re cog ni se a short-li ved sta te’s in de pen den ce 
of Ukra i ne in Ja nu ary 1918 du ring the ti me of the ir-own in spi red 
and sup por ted an ti-Rus sian Bol she vik Re vo lu tion of 1917−1921. 
As re oc cu pied by the Bol she vik Red Army, the eastern and so ut-
hern parts of the pre sent-day ter ri tory of (a Gre a ter) Ukra i ne jo i-
ned in 1922 the US SR as a se pa ra te So vi et So ci a list Re pu blic (wit-
ho ut Cri mea).9 The re fo re, a Jew V. I. Le nin has to be con si de red as 
the real hi sto ri cal fat her of the Ukra i nian sta te hood but al so and 
as of the con tem po rary na ti on hood. Ukra i ne was the most fer ti le 
agri cul tu ral So vi et re pu blic but par ti cu larly ca ta strop hi cally af-
fec ted by (Ge or gian) Sta lin’s eco no mic po licy in the 1930s which 
ne glec ted agri cul tu ral pro duc tion in fa vo ur of the speed in du stri-
a li sa tion of the co un try. The re sult was a gre at fa mi ne (ho lo do
mor) with aro und se ven mil lion pe o ple dead but ma jo rity of them 

8 John S. Dryzek, Leslie Templeman Holmes, PostCommunist Democratization: 
Political Discourses Across Thirteen Countries, Cambridge−New York: Cam-
bridge University Press, 2002, 114.

9 According to 1926 Soviet census of Crimea, the majority of its population were the 
Russians (382.645). The second largest ethnic group were the Tartars (179.094).
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we re of the et hnic Rus sian ori gin. A ter ri tory of the pre sent-day 
Ukra i ne was de va sta ted du ring the WWII by the Na zi Ger man 
oc cu pa tion for ces from 1941 to 1944 who in stal led in Ukra i ne 
a pup pet and cri mi nal re gi me of S. Ban de ra (1900−1959) un der 
which a ge no ci de on Po les, Jews and Rus si ans was com mit ted.10 
For in stan ce, the Ukra i nian mi li tia (12.000) di rectly par ti ci pa ted 
in the 1942 ho lo ca ust of so me 200.000 Volhynian Jews to get her 
with 140.000 Ger man po li ce men. The Ukra i nian mass kil lers le-
ar ned the ir job from the Ger mans and ap plied the ir know led ge as 
well as on the Po les.11 

Af ter the war J. V. Sta lin, sup por ted by the Ukra i nian party-
ca dre N. Khrushchev, de por ted abo ut 300.000 Ukra i ni ans from 
the ir ho me land as they ha ve been ac cu sed for the col la bo ra tion 
with the Na zi re gi me du ring the war and the par ti ci pa tion in ge-
no ci de do ne by S. Ban de ra’s go vern ment. Ho we ver, af ter the war 
the Ukra i ni ans ha ve been and di rectly re war ded by Mo scow for 
the col la bo ra tion with the Ger mans and par ti ci pa tion in S. Ban-
de ra’s or ga ni zed ge no ci de as the lands of Tran scar pat hia, lit to ral 
Mol do va (Bes sa ra bia), Po lish Ga li cia and part of Ro ma nia’s Bu-
ko vi na in 1945 fol lo wed by Cri mea in 1954 be ca me an ne xed by 
the So vi et So ci a list Re pu blic of Ukra i ne. The se ter ri to ri es, which 
ne ver ha ve been part of any kind of Ukra i ne and over whel mingly 
not po pu la ted by the et hno lin gu i stic Ukra i ni ans we re in clu ded 
in to the So vi et Ukra i ne pri ma rily due to the po li ti cal ac ti vity by 
the stron gest Ukra i nian ca dre in the US SR – N. Khrushchev, a 
per son who in he ri ted Sta lin’s thro ne in Mo scow in 1953. On this 
pla ce, a pa ral lel with Cro a tia is an ab so lu te: for the Cro at com mit-
ted ge no ci de on the Serbs, Jews and Ro ma by A. Pa ve lić’s re gi me 
(a Cro at ver sion of S. Ban de ra) du ring the WWII on the ter ri tory 
of the In de pen dent Sta te of Cro a tia a post-war (So ci a list Re pu blic 
of) Cro a tia was awar ded by a Cro at-Slo ve nian dic ta tor of Yugo-
sla via J. B. Ti to with the lands of Is tria, Adri a tic islands and Du-
brov nik – all of them ne ver ha ve been in any kind of the sta te of 
Cro a tia be fo re the WWII.   

10  On Stepan Bandera, see [Grzegorz Rossoliński-Liebe, Stepan Bandera: The Life 
and Afterlife of a Ukrainian Nationalist. Fascism, Genocide, and Cult, Stuttgart, 
ibidem, 2014]. 

11 Timothy Snyder, Tautų rekonstrukcija: Lieuva, Lenkija, Ukraina, Baltarusija 
1569−1999, Vilnius: Mintis, 2009, 183.
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M. Gor bac hev’s po licy of de li be ra te dis so lu tion of the US SR 
from the ti me of Reykja vik bi la te ral me e ting with Ro nald Re a gan 
in 1988 ca u sed a re vi val of the et hnic na ti o na lism of the Ukra i ni-
ans who proc la i med an in de pen den ce on August 24th, 1991 (con-
fir med on re fe ren dum on De cem ber 1st, 1991 only by tho se who 
did not boycott it) in the wa ke of an ti-Gor bac hev’s mi li tary putsch 
in Mo scow (mis)using the po li ti cal si tu a tion of pa ralyzed cen tral 
go vern ment in the co un try. The sta te’s in de pen den ce of Ukra i ne 
was proc la i med and la ter in ter na ti o nally re cog ni zed wit hin the 
bor ders of a Gre a ter Sta lin-Khrushchev’s Ukra i ne with at le ast 
20% of the et hic Rus sian po pu la tion li ving in a com pact area in 
the eastern part of the co un try and as well as ma king a qu a li fi-
ed (2/3) ma jo rity of Cri mea’s po pu la tion. The co ming years saw 
the rifts with ne ig hbo u ring Rus sia with the main po li ti cal task by 
Ki ev to com mit as pos si ble as the Ukra i ni za tion (as si mi la tion) of 
et hnic Rus si ans (si mi lar to the po licy of the Cro a ti za tion of et hnic 
Serbs in Cro a tia or che stra ted by the neo-Na zi go vern ment in Za-
greb led by Dr. Fra njo Tuđ man). At the sa me ti me the Rus sian ma-
jo rity in Cri mea con stantly re qu i red the pe nin su la’s re u ni fi ca tion 
with mot her Rus sia but get ting only an auto no mo us sta tus wit hin 
Ukra i ne – a co un try which they ne ver con si de red as the ir na tu-
ral-hi sto ri cal ho me land. The Rus si ans of Ukra i ne we re be co ming 
mo re and mo re un sa tis fied with con di ti ons in which they ha ve 
been le a ving from the ti me when in 1998−2001 the Ukra i nian ta-
xa ti on system col lap sed what me ant that the cen tral go vern ment 
in Ki ev was not able to pay the sa la ri es and pen si ons to its own 
ci ti zens. A very we ak Ukra i nian sta te be ca me in fact una ble to 
fun ction nor mally (“fa i led sta te”) and as a con se qu en ce it did not 
ha ve a po wer to pre vent a se ri es of po li ti cally mo ti va ted as sas si-
na ti ons fol lo wed by po pu lar pro tests which had been al so very 
much in spi red by eco no mic dec li ne of the co un try.12 

As a mat ter of fact, it has to be stres sed that the Ukra i nian 
hi sto ri o graphy on the ir own hi story of the land and the pe o ple is 
ex tre mely na ti o na li stic and in very ca ses not ob jec ti ve li ke many 
ot her na ti o nal hi sto ri o grap hi es. It is ba si cally po li ti cally co lo u red 

12 On history of Ukraine and the Ukrainians, see more and compare with [Andrew 
Wilson, The Ukrainians: Unexpected Nation, New Heaven: Yale University Press, 
2009; Serhii Plokhy, The Gates of Europe: A History of Ukraine, New York: Basic 
Books, 2015; Anna Reid, Borderland: A Journey Through the History of Ukraine, 
New York: Basic Books, 2015].
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with the main task to pre sent the Ukra i ni ans as a na tu ral et hno lin-
gu i stic na tion who ha ve been hi sto ri cally fig hting to cre a te a uni-
ted in de pen dent na ti o nal sta te and unju sti fi ably cla i ming cer tain 
ter ri to ri es to be et hno hi sto ri cally the “Ukra i nian”. As a typi cal 
exam ple of such ten dency to rew ri te hi story of the East Euro pe 
ac cor ding to the na ti o na li stic and po li ti cally cor rect fra me work is, 
for in stan ce, the bo ok by Serhy Je kelčyk on the birth of a mo dern 
Ukra i nian na tion in which, among ot her qu a si-hi sto ri cal facts 
ba sed on the self-in ter pre ted events, is writ ten that the US SR in 
1939−1940 an ne xed from Po land and Ro ma nia the “West Ukra i-
nian land”.13 Ho we ver, this “West Ukra i nian land” ne ver was part 
of any kind of Ukra i ne be fo re the WWII as Ukra i ne as a sta te or 
ad mi ni stra ti ve pro vin ce ne ver exi sted be fo re V. I. Le nin cre a ted 
in 1923 a So vi et So ci a list Re pu blic of Ukra i ne wit hin the US SR 
but at that ti me wit ho ut the “West Ukra i nian land” as it was not a 
part of the US SR. Mo re o ver, the Ukra i ni ans we re eit her not le a-
ving or be ing just mi no rity on this land what me ans that Ukra i ne 
even did not ha ve et hnic rights over the big gest part of the “West 
Ukra i ne”.14 

As anot her exam ple of the Ukra i nian hi sto ri o grap hic na ti o-
na li stic mi sle a ding we can find in an aca de mic broc hu re on Bu ko-
vi na’s Me tro po li tan’s re si den ce, pu blis hed in 2007 by the Na ti o nal 
Uni ver sity of Cher niv tsi. In the broc hu re is writ ten that this uni-
ver sity is “…one of the ol dest clas si cal uni ver si ti es of Ukra i ne”15 
that is true only from the pre sent-day ro ugh po li ti cal per spec ti ve 
but not and from a mo ral-hi sto ric po int of vi ew.  Na mely, the uni-
ver sity is lo ca ted in the North Bu ko vi na which in 1775 the Hab-
sburg Mo narchy had ob ta i ned. The land was from 1786 ad mi ni-
stra ted wit hin the Cher niv tsi dis trict of Ga li cia and one hun dred 
years af ter the af fi li a tion of Bu ko vi na to the mo narchy, the Franz
Jo sephsUniversität was ina u gu ra ted on Oc to ber 4th, 1875 (the na-
me day of the em pe ror). In the ot her words, the uni ver sity’s ori gin 
as who le Bu ko vi na has not hing to do with any kind of both hi sto-

13 Serhy Jekelčyk, Ukraina: Modernios nacijos gimimas, Vilnius: Baltos lankos, 
2009, 17

14 Even today around half of Ukraine’s state’s territory is not populated by the Ukrai-
nians as a majority of the population. Moreover, in some regions there are no Ukrai-
nians at all. Therefore, the cardinal question became: On which principles Ukrai-
nian borders are formed?   

15 The Architecturial Complex of Bukovynian Metropolitan’s Residence, Chernivtsi: 
Yuriy Fedkovych National University of Chernivtsi, 2007, 31. 



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2016, год. XII vol. 27 стр.123-144 

131

ri cal Ukra i ne and et hnic Ukra i ni ans as be fo re 1940 it was out si de 
of ad mi ni stra ti ve ter ri tory of Ukra i ne when the who le North Bu-
ko vi na on August 13th, be ca me an ne xed by the US SR ac cor ding 
to the Hi tlerSta lin Pact (or the Rib ben tropMo lo tov Pact) sig ned 
on August 23rd, 1939.16 The re fo re, two no to ri o us ban dits (one Na-
zi anot her Bol she vik) de ci ded to tran sfer the North Bu ko vi na to 
the US SR and the land be ca me af ter the WWII part of a Gre a ter 
(Sta lin’s) Ukra i nian SSR. Ne vert he less, whi le the Ukra i nian na ti-
o na lists cla im that “Rus sia” (in fact an ti-Rus sian US SR) oc cu pied 
Ukra i ne, the an ne xa ti on of the North Bu ko vi na and ot her ter ri-
to ri es from Po land, Czec ho slo va kia and Ro ma nia in 1940 are for 
them a le gi ti ma te act of hi sto ri cal ju sti ce. He re we ha ve to no ti ce 
that ac cor ding to the sa me pact, the ter ri to ri es of the in de pen dent 
sta tes of Lit hu a nia, La tvia and Esto nia are as well as an ne xed 
by the US SR that is con si de red by the ir hi sto ri ans and po li ti ci-
ans as “oc cu pa tion”, what me ans (il le gal) act of ag gres sion that is 
bra king in ter na ti o nal law and le gi ti ma te or der. Ne vert he less, they 
ne ver ac cu sed Ukra i ne of do ing the sa me in re gard to oc cu pied 
lands from its three we stern ne ig hbo urs in 1940/1944.17   

Po li ti cal as si mi la tion of cer tain se pa ra te Sla vo nic et hno-
lin gu i stic gro ups in Ukra i ne was and is one of the stan dar di zed 
in stru ments for the cre a tion and ma in ta i ning of the Ukra i nian 
na ti o nal iden tity in the 20th cen tury. The most bru tal ca se is of 
the Rut he ni ans (Rusyns) who are simply proc la i med as hi sto ri cal 
Ukra i ni ans known un der such na me till the WWII. The ir land, 
which was in the in ter war pe riod part of Czec ho slo va kia, that was 
an ne xed by the US SR at the end of the WWII and in clu ded in to 
a Gre a ter So vi et Ukra i ne is simply re na med from Rut he nia in to 
the Sub-Car pat hian Ukra i ne. Ho we ver, the Rut he ni ans and the 
Ukra i ni ans are two se pa ra te Sla vo nic et hno lin gu i stic gro ups as 
such of fi ci ally re cog ni zed, for exam ple, in Ser bia’s Auto no mo us 
Pro vin ce of Voj vo di na whe re the Rut he nian (Rusyn) lan gu a ge is 
even stan dar di zed and stu died to get her with Rut he nian phi lo logy 
and li te ra tu re at a se pa ra te de part ment at the Uni ver sity of No-
vi Sad. Un for tu na tely, the Rut he nian po si tion in Ukra i ne is even 
worst in com pa ri son with the Kur dish po si tion in Tur key as the 

16 Ibid. 
17 See, for instance [Priit Raudkivi, Estonian History in Pictures, Tallinn: Eesti 

Instituut, 2004 (without numeration of the pages); Arūnas Gumuliauskas, Lietuvos 
istorija (1795−2009), Šiauliai: Lucilijus, 2010, 279−295].
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pro cess of Rut he nian as si mi la tion is much spe e der than of the 
Kur dish ca se.

From the cur rent per spec ti ve of the Ukra i nian cri sis and in 
ge ne ral from the po int of sol ving the “Ukra i nian Qu e sti on” it has 
to be no ti ced a very hi sto ri cal fact that a part of the pre sent-day 
East Ukra i ne be ca me le gally in cor po ra ted in to the Rus sian Em pi-
re in 1654 as a con se qu en ce of the de ci sion by the lo cal het man of 
Za po roz hian ter ri tory Boh dan Khmelnytsky (c. 1595−1657) ba sed 
on a po pu lar re volt aga inst the Po lish-Lit hu a nian (the Ro man Cat-
ho lic) oc cu pa tion of Ukra i ne which bro ke out in 1648.18 It me ans 
that the co re of the pre sent-day Ukra i ne vo lun ta rily jo i ned Rus sia, 
the re fo re esca ping from the Ro man Cat ho lic Po lish-Lit hu a nian 
op pres sion. Sub se qu ently, B. Khmelnytsky’s ru led ter ri tory has 
to be con si de red from a hi sto ri cal po int of vi ew as the mot her-
land of all pre sent-day Ukra i ne – the mot her land which al ready 
in 1654 cho se Rus sia. 

3. THE 2014 CO UP D’ETAT  
AND THE UKRA I NIAN CRI SIS

A cur rent Ukra i nian cri sis and in fact ci vil war which sta-
red at the very end of 2013 are gro un ded in for de ca des la sting 
in ter nal in ter et hnic an ta go nisms pri ma rily on the Ukra i nian-Rus-
sian re la ti ons in clu ding abo ve all the “Cri mean Qu e sti on” as an 
ap ple of di scord from 1954 bet we en Ukra i ne and Rus sia.19 The 
cri sis ca me from Lit hu a nia’s ca pi tal Vil ni us we re in No vem ber 
2013 an As so ci a tion Agre e ment bet we en the EU and Ukra i ne had 
to be sig ned. Lit hu a nia at that ti me (July 1st−De cem ber 31st, 2013) 
pre si ded the Euro pean (Union) Co un cil and for mally had a full 
po li ti cal re spon si bi lity for the bre a king out of the cri sis as be ing 
the host of the event on which the EU ab so lu tely bla med only 
Ukra i ne’s Pre si dent V. Yanu kovych for the fa i lu re of the agre e-
ment as he simply re jec ted to sign it.20 

18 Alfredas Bumblauskas, Senosios Lietuvos istorija, 1009−1795, Vilnius: R. Paknio 
leidykla, 2007, 306; Jevgenij Anisimov, Rusijos istorija nuo Riuriko iki Putino: 
Žmonės. Įvykiai. Datos, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014, 
185−186.

19 On the “Crimean Question” from the western perspective, see [Gwendolyn Sasse, 
The Crimea Question: Identity, Transition, and Conflict, Cambridge, Mass.: Har-
vard Ukrainian Research Institute, 2014].

20 Nevertheless, the western pro-Neocon historiography and political science is di-
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Ho we ver, his de ci sion was pri ma rily ba sed on the lo gic of 
a re al po li tik as he pre fer red much mo re fa vo u ra ble eco no mic-fi-
nan cial of fer by Mo scow (in clu ding and de fac to le ga li za tion of 
ste a ling of the Rus sia’s gas to Euro pe that was tran spor ted via 
Ukra i ne) for the pur po se to try to re sol ve in ner eco no mic, so cial 
and po li ti cal cri sis which was thre a te ning a sta bi lity of the Ukra-
i nian so ci ety and sta te from 1991. The of fi cial Ki ev re cog ni zes 
that for Ukra i ne (up to 2014) Rus sia was: 

“…the lar gest tra de part ner and a hu ge mar ket. In ad di tion, 
many Ukra i ni ans ha ve fa mily and fri endly re la ti ons with the Rus-
sian pe o ple. In this con nec tion, it sho uld be no ted that Euro pe ans 
are ac tu ally in te re sted in sta ble part ner ship bet we en the two co-
un tri es. Ukra i ne re ma ins the ma jor tran sit co un try for Rus sian na-
tu ral gas tran spor ted to Euro pe, and it is very im por tant for Kyiv 
to ma ke su re that Euro pe ans re gard it as a re li a ble and pre dic ta ble 
part ner”.21 

It was ob vi o us that such Yanu kovych’s turn to ward the Rus-
sian Fe de ra tion wo uld mean and clo sest po li ti cal ti es bet we en Ki-
ev and Mo scow in the fu tu re – a car di nal re a son for the EU and 
USA to di rectly fuel a new co lo ur re vo lu tion in Ukra i ne for the 
pur po se to over throw Yanu kovych and to in stall in stead of him 
the ir own pup pet re gi me which will dri ve the co un try to di rec tion 
of both the EU and the NA TO. The Ukra i nian 2013/2014 co lo u red 
re vo lu tion was com mit ted ac cor ding to the mo del of the first CIA’s 
spon so red East Euro pean co lo ur re vo lu tion that was or ga ni zed in 
Ser bia (Bel gra de) at the be gin ning of Oc to ber 2000 (the “2000 
Oc to ber 5th Re vo lu tion”).22 The pro test of the “pe o ple” in Ki ev in 
2014 fi nally was en ded by a clas sic stre et-style co up d’état li ke 

rectly blaming Russia and especially Russia’s President Vladimir Putin for all 
political troubles in Ukraine after the Vilnius Summit in 2013. See, for instance 
[Elizabeth A. Wood et al, Roots of Russia’s War in Ukraine, New York−Chichester, 
West Sussex, Columbia University Press−Woodrow Wilson Center Press, 2016].

21 Ukraine. A Country of Opportunities, Kyiv: the Ministry of Foreign Affairs of 
Ukraine, 2010, 6.

22 In the official literature and memoirs on this revolution, however, the essence 
if it that it was directly financed and sponsored by the CIA and the western fi-
nanced NGOs is not mentioned at all. See, for instance [Dragan Bujošević, Ivan 
Radovanović, 5. Oktobar: Dvadeset četiri sata prevrata, Beograd: Medija centar 
Beograd, 2001]. On the coloured revolutions from the pro-NATO/EU/USA’s view-
point, see and compare with [Evgeny Finkel, Yitzhak M. Brudny (eds.), Coloured 
Revolutions and Authoritarian Reactions, New York: Routledge, 2015].  
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in Bel gra de 14 years ago23 and in stal la tion of as well as a clas sic 
(pro-USA/EU/NA TO’s) ma ri o net te re gi me. As it is known from 
any in tro duc tory co ur se on de moc racy, any kind of co up d’état 
(putsch) is il le gal and un con sti tu ti o nal. As in the 2000 Bel gra de 
Co up ca se, the 2014 Ki ev Putsch ca se was for mally ju sti fied as a 
“po pu lar re volt” aga inst the dic ta tor who be ca me ousted in Fe-
bru ary 2014.24 In fact, ho we ver, un law fully re mo ved le gally and 
le gi ti ma tely elec ted head of sta te by the USA/EU’s spon so red and 
sup por ted ul tra na ti o na li stic and even a neo-Na zi co lo u red po li ti-
cal up he a val of the “Euro ma i dan” pro te sters in Ki ev25 and so me 
ot her big ger we stern Ukra i nian ci ti es (li ke in Lvov) di rectly pro-
vo ked a new po pu lar co lo u red re vo lu tion in the Rus sian spe a king 
pro vin ces of the East Ukra i ne and Cri mea with a fi nal con se qu en-
ce of a ter ri to rial se ces sion of self-proc la i med Lu hansk, Khar kov, 
and Do netsk Pe o ple’s Re pu blics and Cri mea (ac cor ding to Ko so-
vo pat tern from 2008). 

In re gard to the 2014 Kyiv Co up, ac cor ding to Paul Cra ig 
Ro berts, Was hing ton used its fun ded NGOs ($5 bil lion ac cor ding 
to As si stant Sec re tary of Sta te Vic to ria Nu land at the Na ti o nal 
Press Club in De cem ber 2013) to be gin stre et pro tests when the 
elec ted Ukra i nian Go vern ment tur ned down the of fer to join the 
Euro pean Union.26 Si mi larly to the Ukra i nian co up in 2014, the 
Gu a te ma la co up in 1954, when de moc ra ti cally elec ted Go vern-
ment of Ja co bo Ar benz be ca me over thrown, was al so car ried out 
by the CIA. No net he less, fol lo wing R. Re a gan’s lo gic used in the 
US-led mi li tary in va sion of Gre na da in 1983, the Rus sian Pre si-
dent co uld send a re gu lar army of the Rus sian Fe de ra tion to oc-
cupy Ukra i ne for the se cu rity re a sons of Rus sia’s ci ti zens who 
we re studying at the uni ver si ti es in Ki ev, Odes sa or Lvov. Si mi lar 
R. Re a gan’s ar gu ment (to pro tect the US’ stu dents in Gre na da) 

23 Dragan Bujošević, Ivan Radovanović, 5. oktobar: Dvadeset četiri sata prevrata, 
Beograd: Medija centar Beograd, 2001. The English language title of this memoir 
book is: 5. October: Twenty four hours of the coup d’état.  

24 See documentary movie by Paul Moreira, Ukraine: The Masks of the Revolution, 
Premieres Lignes Production−Canal +, France, 2016.  

25 Tony Cartalucci, “BBC Now Admits: Armed Nazis Led ‘Revolution’ in Kiev, 
Ukraine”, Global Research, March 7th, 2014: http://www.globalresearch.ca/bbc-
now-admits-armed-nazis-led-revolution-in-kiev-ukraine/5372232. 

26 On this issue, see more by the same author in [Paul Craig Roberts, The Neoconser
vative Threat to World Order: Washington’s Perilous War for Hegemony, Atlanta, 
GA: Clarity Press, Inc., 2015, 7−16].
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was (mis)used, among ot hers, and by Adolf Hi tler in April 1941 
to in va de and oc cupy the King dom of Yugo sla via as, ac cor ding to 
the Ger man in tel li gen ce ser vi ce, the Ger man mi no rity in Yugo-
sla via (the Volk sde utschers) we re op pres sed and ter ro ri zed by the 
new (pro-Bri tish) Go vern ment of Ge ne ral Du šan Si mo vić af ter 
the co up in Bel gra de com mit ted on March 27th, 1941.27 No net he-
less, a new an ti-Rus sian go vern ment in Ki ev la un ched a bru tal 
lin gu i stic and cul tu ral po licy of Ukra i ni za tion di rectly en dan ge-
ring the rights of et hno lin gu i stic Rus si ans, who re pre sent a cle ar 
ma jo rity of the po pu la tion of the Lu hansk and Do netsk re gi ons of 
the East Ukra i ne, Cri mean Pe nin su la re spec ti vely28 but as well as 
and of ot her non-Ukra i nian po pu la tion who sup por ted a pro-Rus-
sia’s co ur se of the co un try.29 

4. “KO SO VO PRE CE DENT”  
AND THE UKRA I NIAN SU I CI DE 

The re volt and co lo u red re vo lu tion by the Rus sian-spe a king 
po pu la tion in the East Ukra i ne in 2014 fi nally re sul ted in se pa-
ra tion of Cri mea from Ukra i ne ba sed on the Dec la ra tion of In
de pen den ce of the Cri mea as a le gal do cu ment fol lo wed by the 
pe o ple’s re fe ren dum on jo i ning Rus sia ba sed on the for mal self-
de ter mi na tion rights ac cor ding to the mo del and prac ti ce of, for 
in stan ce, the Bal tic sta tes in 1990 when they dec la red in de pen-
den ce from the US SR.30 It is cle ar from the of fi cial dec la ra tion by 
the Su pre me Co un cil of Cri mea on pe nin su la’s in de pen den ce that 

27 On this issue, see more in: Коста Николић, Историја Равногорског покрета 
1941−1945., Књига прва, Београд: Српска реч, 1999, 25−42.   

28 In the recent future, if Kiev will continue with its anti-Russian and pro-NATO/
USA/EU’s political-military course, it is expected that the Republic of NovoRussia 
is going to be declared as an independent state with a real possibility to join the 
Russian Federation as Crimea already did it in 2014. On Russia’s foreign policy and 
national identity, see [Andrei P. Tsygankov, Russia’s Foreign Policy: Change and 
Continuity in National Identity, Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2016].

29 On the issue of the Ukrainian crisis from the western perspective, see [Andrew Wil-
son, Ukraine Crisis: What It Means for the West, New Haven−London, Yale Uni-
versity Press, 2014; Richard Sakwa, Ukraine: Crisis in the Borderlands, London−
New York: I. B. Tauris, 2015; Rajan Menon, Eugen Rumer, Conflict in Ukraine: 
The Unwinding of the PostCold War Order, Massachusetts: Massachusetts Insti-
tute of Technology, 2015].

30 Lithuania, for instance, declared her independence on March 11th, 1990 [Arūnas 
Gumuliauskas, Lietuvos istorija: Įvykiai ir datos, Šiauliai: Šiaures Lietuva, 2009, 
142].



ВладиславБ.Сотировић „УКРАЈИНСКОПИТАЊЕ“...

136

this le gal and le gi ti ma te act is fo un ded on in ter na ti o nal law and 
the pe o ple’s right to self-de ter mi na tion, but mo re o ver, as well as 
ba sed on the so-cal led “Ko so vo pre ce dent” – a we stern cre a ted 
“pre ce dent” in 2008 which ca me as a bo o me rang to Ukra i ne six 
years la ter. Ba si cally, “Ko so vo pre ce dent” is a cle ar re pre sen ta-
ti ve exam ple of a fla grant vi o la tion of the in ter na ti o nal law and 
or der in clu ding abo ve all the UN’s Char ter and the UN’s 1244 
Re so lu tion on Ko so vo. This “pre ce dent” is firstly cre a ted in 1999 
by a bru tal NA TO’s mi li tary ag gres sion on the in de pen dent and 
so ve re ign sta te of the Fe de ral Re pu blic of Yugo sla via (Ser bia and 
Mon te ne gro) wit ho ut any man da te of the SC UN that was fol lo-
wed in Fe bru ary 2008 by uni la te ral proc la ma tion of Ko so vo in de-
pen den ce by Ko so vo Par li a ment and its re cog ni tion by a part of 
the world (a mem bers of the Neo con Pax Ame ri ca na).31 At such a 
way, the West cre a ted the “pre ce den ce” which by de fi ni tion has 
to be a uni que ca se of the ti me in the in ter na ti o nal re la ti ons and 
glo bal po li tics what the o re ti cally me ans that it can not ser ve as 
a fo un da tion or exam ple for any si mi lar ca se all over the world. 
Ho we ver, this in ter na ti o nal and le gal “pre ce dent” was in 2010 in-
ter na ti o nally and le gally em po we red by the opi nion by the UN’s 
In ter na ti o nal Co urt of Ju sti ce that a proc la ma tion of Ko so vo in-
de pen den ce do es not vi o la te an in ter na ti o nal law on self-de ter mi-
na tion (in de pen den ce) what is true but at the sa me ti me it vi o la tes 
the UN’s Char ter on ter ri to rial in te grity of the sta tes and the ir 
do me stic law. Ne vert he less, the co urt’s opi nion is, for mally, just 
of the advi sory na tu re but in prac ti ce it has se ri o us im pli ca ti ons 
and con se qu en ces. The first co ming one was exactly the Cri mean 
ca se in 2014 that was cle arly sta ted eit her by the lo cal Cri mean 
aut ho ri ti es or by Rus sia’s Go vern ment. 

Un do ub tedly, “Ko so vo pre ce dent” not only sha ken but even 
de stroyed the very fo un da ti ons of in ter na ti o nal law ba sed pri ma-
rily on the UN’s Char ter and re so lu ti ons. As a di rect con se qu-
en ce, it had di rect “bo o me rang ef fect” with re gard to the ca se 
of Cri mean se ces sion from Ukra i ne and fol lo wing an ne xa ti on by 
Rus sia. We ha ve to re mem ber that Cri mea bro ke away re la ti ons 
with Ukra i ne cal ling for the sa me for mal re a sons used by the Al-
ba ni ans in the ca se of the 2008 “Ko so vo pre ce dent” fol lo wed by 

31 On the Neocon concept of Pax Americana and the US’ global hegemony, see [Paul 
Craig Roberts, How America Was Lost: From 9/11 to the Police/Warfare State, 
Atlanta, GA: Clarity Press, Inc., 2014]. 



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2016, год. XII vol. 27 стр.123-144 

137

ot her le gal ar gu ments. Ne vert he less, the we stern co un tri es re cog-
ni zed Ko so vo in de pen den ce from Ser bia but not Cri mean, Do-
netsk and Lu hansk se pa ra tion from Ukra i ne re gar dless the fact 
that all of the se ca ses are for mally and of fi ci ally ba sed on the sa-
me le gal and mo ral ar gu ments. Mo re o ver, dif fe rently to “Ko so vo 
pre ce dent”, se pa ra tion ca ses in Ukra i ne are ba sed on the re sults 
of the ple bi sci tes. 

The we stern po licy of do u ble stan dards is very vi si ble from 
the fol lo wing writ ten sta te ment on Ko so vo in de pen den ce by the 
US’ ad mi ni stra tion of April 17th, 2009 that was sub mit ted to the 
UN’s In ter na ti o nal Co urt of Ju sti ce: “Dec la ra ti ons of in de pen den-
ce may, and of ten do, vi o la te do me stic le gi sla tion. Ho we ver, this 
do es not ma ke them vi o la ti ons of in ter na ti o nal law.”32 No net he-
less, si mi lar sta te ment by the sa me US’s ad mi ni stra tion on the in-
de pen den ce ca ses of the Re pu blic of Ser bian Krayina, Re pu blic of 
Srp ska, Re pu blic of Tran sni stria, Re pu blic of Ab kha zia, Re pu blic 
of So uth Os se tia or three se pa ra tist re pu blics in the East Ukra i ne 
and Cri mea we did not he ar. Ob vi o usly, the UN’s In ter na ti o nal 
Co urt of Ju sti ce ac cep ted the US’ sta te ment and is sued on July 
22nd, 2010 its own two that “No ge ne ral pro hi bi tion may be in fer-
red from the prac ti ce of the Se cu rity Co un cil with re gard to dec la-
ra ti ons of in de pen den ce,” and “Ge ne ral in ter na ti o nal law con ta ins 
no pro hi bi tion on dec la ra ti ons of in de pen den ce.” Ac cor ding to the 
abo ve sta te ments, ho we ver, it is cle ar that Mo scow was ab so lu tely 
truth ful in the ca se of Cri mea’s se ces sion but with one im por tant 
dis tin ction: Rus sia did not bomb Ki ev pre vi o usly!     

As a mat ter of fact, the West did not of fer to Bel gra de pos-
si bi lity of fe de ra li za tion of Ser bia with Ko so vo as one fe de ral unit 
as only the in de pen den ce of Ko so vo was advo ca ted as the op ti-
mal so lu tion for Ko so vo pro blem. Ho we ver, Mo scow is advo ca-
ting exactly the fe de ra li za tion as the best so lu tion for the Ukra i-
nian cri sis with the East Ukra i nian Rus sian-spe a king re gi ons as 
a sin gle fe de ral ter ri tory. Cri mea, fol lo wing the lo gic of both hi-
sto ri cal and et hnic rights, has to stay in Rus sia as the pe nin su la 
has not hing to do with Ukra i ne but has much to do with Rus sia. 
Even Tur key or Gre e ce ha ve mo re rights on Cri mea in com pa ri-
son to Ukra i ne. The sce na rio of fe de ra li zed Ukra i ne wo uld su rely 

32 From this perspective, the southern Confederation had absolute legal and moral 
rights to proclaim independence from the USA in 1861 what means that Abraham 
Lincoln is simply a war criminal. 
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po si ti vely in flu en ce the pro cess of stop ping al ready on go ing new 
Cold War in this ca se bet we en the West (the NA TO and the EU) 
and the bloc of the co un tri es aro und Rus sia, Chi na and Iran.33 
Ho we ver, if the we stern men tors of the Euro ma i dan Go vern ment 
in Ki ev will re ject such Rus sia’s pro po sal it is most pro bably that 
Ukra i ne will be left to com mit su i ci de as the we stern po licy of 
do u ble stan dards, pro mo ted by the US and the EU in the 2008 Ko-
so vo Ca se will con ti nue to ha ve the bo o me rang ef fect in the rest 
of the East Ukra i ne fol lo wing the Odes sa re gion as well. 

5. HU MA NI TA RIAN IN TER VEN TION  
AND FI NAL SO LU TION

Cur rent Ukra i nian cri sis in this ca se can be sol ved ac cor ding 
to the 1667 An drus so vo Tre aty sig ned on Fe bru ary 9th bet we en 
Po land-Lit hu a nia and Rus sia. Ac cor ding to the tre aty a pre sent-
day ter ri tory of Ukra i ne was simply di vi ded bet we en two sta tes: 
the Po lish-Lit hu a nian Com mon we alth (the Re pu blic of Both Na ti-
ons) and the Rus sian Em pi re with Dni e per ri ver as a de mar ca tion 
li ne. In the ot her words, Rus sia re ce i ved from Po land-Lit hu a nia 
ter ri to ri es east ward from Dni e per but with Ki ev and who le Za po-
roz hie re gion (from both si des of the ri ver).34 The re fo re, Dni e per 
be ca me a (na tu ral-po li ti cal) bor der bet we en “Euro pe” and Rus sia 
with di vi ded pre sent-day Ukra i ne in to two bor der lands. As it is 
said at the be gin ning of this ar tic le, the Sla vo nic word Ukra i ne 
me ans in En glish a bor der land. It is cle ar even from the na me 
of the co un try what is go ing to be its ul ti ma te de stiny. Be fo re 
or la ter, no mat ter. The ca se of the Re pu blic of Ser bian Krayina 
(Ukra i ne) pro ved it cle arly in the 1990s – the Bor der land can be 
only a pe rip hery of so me mo re na tu ral sta te. It do es not mat ter on 
which si de of the bor der.35     

33 On this issue, see [Marvin Kalb, Imperial Gamble: Putin, Ukraine, and the New 
Cold War, Washington: The Brookings Institution, 2015].

34 Ignas Kapleris, Antanas Meištas, Istorijos egzamino gidas. Nauja programa nuo A 
iki Ž, Vilnius: Leidykla “Briedas”, 2013, 125−126.

35 The independent state of Serbian Krayina was declared on December 19th, 1991 
by the Constitutional Assembly (Parliament) of the Serbian Autonomous Region 
of Krayina in Knin. The republic was occupied and cancelled by Croatia’s mili-
tary and police forces on August 4th−9th, 1995 under the operation “Storm” [Вељко 
Ђурић Мишина (уредник), Република Српска Крајина: Десет година послије, 
Београд: Добра воља, 2005, 26, 48].
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At this po int we can not for get and a hu ma ni ta rian in ter ven-
tion aspect of the fi nal so lu tion of the “Ukra i nian Qu e sti on”. In 
ge ne ral, “in ter ven tion” is con si de red as for ci ble ac tion com mit ted 
by so me sta te(s) aga inst anot her one(s) but wit ho ut the con sent 
by the at tac ked si de. The re fo re, “hu ma ni ta rian in ter ven tion” is a 
mi li tary in ter ven tion car ried out by so me sta te(s) for the sa ke to 
pro tect hu man rights (usu ally as a gro up mi no rity rights). Spe a-
king from the very mo ra lity po int of vi ew, a hu ma ni ta rian in ter-
ven tion is gro un ded, or at le ast (mis)used as a for mal pre text, on 
the no tion of be ing “hu ma ni ta rian” what me ans to be con cer ned 
abo ut the in te rest of and be ne fits to man kind par ti cu larly if the 
suf fe ring of so me o ne has to be re du ced.36 The con cept of hu ma-
ni ta rian in ter ven tion is (mis)used espe ci ally af ter the Cold War as 
in the ca ses of Iraq (in 1991 to cre a te “sa fe ha vens” for the Kurds 
by esta blis hing a no-fly zo ne po li ced by three NA TO’s pact co-
un tri es: the USA, UK and Fran ce), So ma lia (in 1992 to cre a te a 
pro tec ted en vi ron ment), Ha i ti (in 1994 to re sto re or der by the ci-
vil aut ho rity), Rwan da (in 1994 to cre a te “sa fe zo ne” for the Hu tu 
re fu ge es), Ko so vo (in 1999 to pro tect the Al ba ni ans from Ser bia’s 
mi li tary and po li ce for ces), East Ti mor (in 1999 to pre vent pos-
si ble et hnic cle an sing by In do ne sia’s se cu rity for ces) and Si er ra 
Le o ne (in 2000 to pro tect the UK’s ci ti zens at the ti me of the lo cal 
ci vil war).37    

Very con tro ver sial wars of hu ma ni ta rian in ter ven tion in 
abo ve men ti o ned ca ses, in which par ti ci pa ted only the we stern 
po wers, we re for mally ju sti fied on hu ma ni ta rian gro unds. Ho we-
ver, in ma jo rity of the se ca ses the in ter ven tion had in es sen ce very 
po li ti cal and ge o po li ti cal real bac kgro und as it cle arly shows the 
ca ses of Ko so vo and Si er ra Le o ne. 

In Ko so vo ca se, the in ter ven tion was com mit ted just in a 
con text of fe ars abo ut the pos si bi lity of et hnic cle an sing but not 
on the real gro und. Fol lo wing NA TO’s air stri kes cam pa ign for 78 

36  On hu man rights and hu ma ni ta rian in ter ven tion from aca de mic po int of vi ew, 
see mo re in [An drew Heywo od, Glo bal Po li tics, New York: Pal gra ve Mac mil lan, 
2001, 303−330].

37 On the con cept and ide as of hu ma ni ta rian in ter ven tion, see [Bren dan Simms, D. 
J. B. Trim (eds.), Hu ma ni ta rian In ter ven tion: A Hi story, Cam brid ge−New York, 
Cam brid ge Uni ver sity Press, 2011; Aidan He hir, Hu ma ni ta rian In ter ven tion: An 
In tro duc tion, New York: Pal gra ve Mac mil lan, 2013; Tho mas G. We iss, Hu ma
ni ta rian In ter ven tion: Ide as in Ac tion, Cam brid ge−Ma i den, MA: Po lity Press, 
2016].
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days was con duc ted wit ho ut the SC UN’s aut ho ri za tion but fi nally 
it for ced Ser bia to wit hdraw its com ple te mi li tary and po li ce for-
ces from the pro vin ce. As a con se qu en ce, the pro vin ce was oc cu-
pied by the NA TO’s tro ops with cre a tion of a hu ge US’ mi li tary 
ba se and fi nally it was se pa ra ted from Ser bia by proc la ma tion and 
re cog ni tion of in de pen den ce which was in fact a real and ul ti ma-
te ge o po li ti cal goal of the for mally hu ma ni ta rian in ter ven tion in 
1999. 

In Si er ra Le o ne, af ter a pro lon ged ci vil war, the UK’s Go-
vern ment de ci ded to send the Bri tish mi li tary for ces to the co un-
try, for mally to pro tect the UK’s ci ti zens, but in fact ul ti ma tely to 
sup port the elec ted go vern ment aga inst the re bel for ces that ha ve 
been ac cu sed of ca rrying out atro ci ti es aga inst the ci vi li ans.

He re, we ca me pro bably to the crux of the mat ter of cur-
rent Ukra i nian cri sis and most pro bably “Ukra i nian Qu e sti on” 
in ge ne ral. It is well known that Rus sia’s pre si dent V. Pu tin is 
ex tre mely fru stra ted with the NA TO’s 1999 Ko so vo hu ma ni ta-
rian in ter ven tion as it is seen by Mo scow as a gre at hu mi li a tion 
of Rus sia and the Rus sian na ti o nal pro ud ness and the re gi o nal 
sta te’s in te rest. It is al so well known that the Euro ma i dan re gi me 
in Ki ev com mit ted and still is com mit ting the ter ri ble war cri mes 
in Don bass re gion which can be clas si fied as the et hnic cle an sing 
and even a form of the ge no ci de as tho u sands of Don bass re gion 
in ha bi tants are bru tally kil led (among them aro und 200 kids) and 
ap pro xi ma tely one mil lion of them be ca me the re fu ges in Rus-
sia.38 For Mo scow, it is very easy, at le ast for mally, to “pro ve” the 
acts of war cri mes of Ki ev Euro ma i dan jun ta in Don bass re gion 
as it was, si mi larly, very easy for Was hing ton for mally to “pro ve” 
Ser bia’s war cri mes in Ko so vo be fo re the NA TO’s in ter ven tion in 
1999. As a re sult, Mo scow can all the ti me la unch Rus sia’s mi li-
tary hu ma ni ta rian in ter ven tion in the East Ukra i ne with a con se-
qu en ce of its fi nal se pa ra tion from Ki ev. A “Ko so vo pre ce dent” is 
still on agen da. 

38 On shoc king UN‘s High Com mis si o ni er for Hu man Rights‘ 13th Re port on the 
war cri me atro ci ti es com mit ted by the Ukra i nian Go vern ment in the East Ukra i ne 
in the pe riod from No vem ber 16th 2015 to Fe bru ary 15th, 2016, when the Minsk 
Agre e ments we re in for ce, see [A ri na Tsu ka no va, „Schoc king UN Re port Lists 
Cri mes by the Ukra i nian Aut ho ri ti es“, Stra te gic Cul tu re Fo un da tion, Ju ne 11th, 
2016: http://www.stra te gic-cul tu re.org/news/2016/06/11/shoc king-un-re port-lists-
cri mes-ukra i nian-aut ho ri ti es.html]. 
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ВладиславБ.Сотировић

„УКРАЈИНСКОПИТАЊЕ“ 
И„КОСОВСКИПРЕСЕДАН“

Са же так

Ис тра жи вач ки пред мет члан ка је „укра јин ско пи та-
ње“ у пер спек ти ви „ко сов ског пре се да на“ у окви ри ма ме ђу-
на род ног пра ва, ме ђу на род них од но са и свет ске по ли ти ке. 
Циљ члан ка је да ис тра жи мо гу ћа ре ше ња за тре нут ну по-
ли тич ку кри зу у Укра ји ни кроз при зму „ко сов ског пре се да на“. 
Чла нак се са сто ји од пет по гла вља у ко ји ма се рас пра вља ју 
пи та ња иден ти те та Укра ји не, исто риј ског раз во ја укра јин-
ске др жав но сти, др жав ног уда ра из 2014. г. и по чет ка по ли-
тич ке кри зе, пи та ња по ве за но сти „ко сов ског пре се да на“ и 
тре нут не кри зе у Укра ји ни и мо гућ но сти ко нач ног ре ше ња 
за укра јин ску кри зу за сно ва ног на при ме ру и ис ку ству ко сов-
ске са мо про гла ше не не за ви сно сти 2008. г. Глав ни за кљу чак 
овог ис тра жи вач ког ра да је да „ко сов ски пре се дан“ већ уве-
ли ко слу жи и слу жи ће у ско ри јој бу дућ но сти као ме ђу на род-
но-прав на осно ва за да ље рас ту ра ње те ри то ри јал ног ин те-
гри те та Укра ји не од стра не су сед не Ру си је. Овај чла нак је 
за ми шљен као кри тич ки до при нос књи зи Eli za beth A. Wo od 
et al, Ro ots of Rus sia’s War in Ukra i ne, New York−Chic he ster, 
West Sus sex, Co lum bia Uni ver sity Press−Wo o drow Wil son Cen-
ter Press, 2016.
Кључ не ре чи: Укра ји на, Ко со во, се це си ја, ме ђу на род но пра во, 

ху ма ни тар на ин тер вен ци ја, ме ђу на род ни од но-
си, свет ска по ли ти ка.

 Овај рад је примљен 1. новембра 2016. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 23. децембра 2016. године.
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Ключевыеслова:арабскаявесна,страныБлижнегоВосто

каиСевернойАфрики,политическиекризисыи
конфликты,авторитарныережимы,протест
ныенастроения.

С	со	бы	ти	я	ми	«араб	ской	ве	сны»	свя	зан	но	вый	этап	со
ци	а	ль	нопо	ли	ти	че	ских	из	ме	не	ний	 в	 стра	нах	Бли	жне	го	Во
сто	ка	и	Се	вер	ной	Афри	ки.	Прак	ти	че	ски	во	всех	из	них	про
и	зо	шли	тран	сфор	ма	ции,	в	бо	ль	шей	или	ме	нь	шей	сте	пе	ни	за
тро	нув	шие	по	ли	ти	че	ские	си	сте	мы	этих	го	су	дарств.	
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«Араб	ская	ве	сна»	вклю	ча	ет	в	се	бя	ряд	со	бы	тий,	про	и
зо	шед	ших	в	ре	ги	о	не	Се	вер	ной	Афри	ки	и	Бли	жне	го	Во	сто	ка,	
свя	зан	ных	с	мас	со	вы	ми	выс	ту	пле	ни	я	ми.	На	ча	лом	«араб	ской	
ве	сны»	по	слу	жи	ли	про	те	сты	в	Ту	ни	се	и	Ал	жи	ре	в	де	ка	бре	
2010	г.	Их	след	стви	ем	ста	ло	свер	же	ние	пра	ви	те	ль	ства	пре
зи	ден	та	Бен	Али	 в	Ту	ни	се	 и	 на	ча	ло	по	ли	ти	че	ских	 ре	форм	
в	Ал	жи	ре.	В	Егип	те	«араб	ская	ве	сна»	свя	за	на,	пре	жде	все
го,	с	мас	со	вы	ми	про	те	ста	ми	на	се	ле	ния	и	без	у	спе	шны	ми	по
пыт	ка	ми	 их	 по	да	вле	ния	 в	 на	ча	ле	 2011	 г.	В	 ре	зу	ль	та	те	 был	
сверг	нут	пре	зи	дент	Хо	сни	Му	ба	рак.	В	стра	не	на	чал	ся	пе	ри
од	 по	ли	ти	че	ской	 не	ста	би	ль	но	сти,	 ха	рак	те	ри	зу	ю	щ	и	й	ся	 ос-
трой	по	ли	ти	че	ской	 кон	фликт	но	стью	ме	жду	 «Бра	ть	я	ми	му
су	ль	ма	на	ми»	и	дру	ги	ми	по	ли	ти	че	ски	ми	си	ла	ми.	В	2013	г.	в	
стра	не	про	и	зо	шел	го	су	дар	ствен	ный	пе	ре	во	рот,	в	ре	зу	ль	та	те	
ко	то	ро	го	вла	сть	пе	ре	шла	к	ми	ни	стру	обо	ро	ны	Егип	та	Аль
Си	си,	объ	я	вив	ше	му	о	при	о	ста	но	вле	нии	де	й	ствия	Кон	сти	ту
ции.	Со	бы	тия	«араб	ской	ве	сны»,	про	и	зо	шед	шие	в	Ба	хре	й	не,	
Йеме	не,	 Иор	да	нии,	 Ку	ве	й	те,	 Ма	рок	ко,	 Ома	не,	 Са	у	дов	ской	
Ара	вии,	 Су	да	не	 в	 раз	ной	 сте	пе	ни	 по	вли	я	ли	 на	 по	ли	ти	че
ские	ре	жи	мы	в	этих	го	су	дар	ствах:	от	по	ли	ти	че	ских	ре	форм	
(Иор	да	ния,	Ку	ве	йт,	Ма	рок	ко)	до	сме	ны	вла	сти,	ак	ти	ви	за	ции	
эк	стре	мистских	групп,	во	ен	ной	ин	тер	вен	ции	(Ба	хре	йн,	Йе-
мен).	Мо	жно	ска	за	ть,	что	«араб	ская	ве	сна»	при	ве	ла	к	де	ста
би	ли	за	ции	по	ли	ти	че	ских	ре	жи	мов	в	ре	ги	о	не,	ро	сту	по	ли	ти
че	ской	кон	фликт	но	сти	и	эк	стре	мистских	на	стро	е	ний.	Те	пе	рь	
ни	один	ав	то	ри	тар	ный	ре	жим	не	мо	жет	бы	ть	уве	рен	ным	в	
ле	ги	тим	но	сти	 сво	ей	 вла	сти,	 чув	ство	ва	ть	 се	бя	 за	стра	хо	ван
ным	от	пов	то	ре	ния	мас	со	вых	про	те	стов.

Осо	бо	 сле	ду	ет	 ска	за	ть	 о	 Ли	вии	 и	 Си	рии.	 В	 Ли	вии	
столк	но	ве	ния	при	ве	ли	 к	 на	си	ль	ствен	но	му	 свер	же	нию	пра
ви	те	ль	ства,	 гра	ждан	ской	во	й	не,	в	ко	то	рую	вме	ша	ли	сь	вне
шние	 си	лы,	 де	й	ству	ю	щ	ие	 под	 эги	дой	НА	ТО.	 Со	вре	мен	ное	
со	сто	я	ние	стра	ны	по	сле	«араб	ской	ве	сны»	сло	жно	оха	рак	те
ри	зо	ва	ть	ина	че,	как	анар	хия.	В	Си	рии	вну	три	по	ли	ти	че	ский	
кон	фликт	 так	же	 вы	лил	ся	 в	 гра	ждан	скую	 во	й	ну,	 в	 ко	то	рой	
при	ни	ма	ют	уча	стие	си	лы	раз	лич	ной	по	ли	ти	че	ской	ори	ен	та
ции.	Со	бы	тия	в	Си	рии	ста	ли	са	мым	мас	штаб	ным	кон	флик
том	в	рам	ках	«араб	ской	ве	сны».		

При	чи	ны	во	зник	но	ве	ния	про	тест	ных	на	стро	е	ний	сре
ди	 араб	ско	го	 на	се	ле	ния	 обу	сло	вле	ны	 кон	крет	ной	 со	ци	а	ль
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ноэко	но	ми	че	ской,	 по	ли	ти	че	ской,	 ре	ли	ги	о	зной	 си	ту	а	ци	ей	
в	 этих	 стра	нах,	 спе	ци	фи	кой	 их	 исто	ри	че	ско	го	 раз	ви	тия,	 а	
так	же	 глу	бо	ки	ми	 вну	трен	ни	ми	 из	ме	не	ни	я	ми	 в	 араб	ском	
общ	е	стве.	«Араб	ская	ве	сна»	свя	за	на	с	рез	ким	уси	ле	ни	ем	со
ци	а	ль	нопо	ли	ти	че	ской	на	пря	жен	но	сти	в	стра	нах	ре	ги	о	на	и	
по	ли	ти	че	ской	кон	фликт	но	стью	ме	жду	вла	стью	и	общ	е	ством	
в	этих	стра	нах.	Кон	флик	ты	«араб	ской	ве	сны»	отли	ча	ет	сло
жное	со	че	та	ние	вне	шних	и	вну	трен	них	фак	то	ров,	на	кла	ды
ва	ю	щ	их	ся	на	осо	бен	но	сти	ку	ль	тур	но	го,	эт	ни	че	ско	го	и	ре	ли
ги	о	зно	го	ха	рак	те	ра	стран,	охва	чен	ных	эти	ми	со	бы	ти	я	ми.

Ди	рек	тор	Ин	сти	ту	та	во	сто	ко	ве	де	ния	РАН	В.	В.	На	ум
кин	ука	зы	ва	ет	на	то,	что	но	ви	зной	со	бы	тий	«араб	ской	ве	сны»	
«ста	ло	не	ин	спи	ри	ро	ван	ное	вне	шним	во	зде	й	стви	ем	спон	тан
ное	свет	ское	мас	со	вое	дви	же	ние	мо	ло	де	жи,	пре	и	му	щ	е	ствен
но	 обра	зо	ван	ной	 и	 ли	бе	ра	ль	но	 на	стро	ен	ной,	 что	 осо	бен	но	
яр	ко	про	я	ви	ло	сь	в	Егип	те	и	Ту	ни	се».1	При	этом	ис	сле	до	ва	те
ль	под	чер	ки	ва	ет	раз	ли	чия	в	про	я	вле	ни	ях	«араб	ской	ве	сны»	
в	 стра	нах	 ре	ги	о	на	 Бли	жне	го	Во	сто	ка	 и	Се	вер	ной	Афри	ки.	
Их	спек	тр	ока	зал	ся	до	ста	точ	но	ши	рок	и	вклю	ча	ет	мас	со	вые	
про	тест	ные	 выс	ту	пле	ния	 ли	бе	ра	ль	но	 на	стро	ен	ной	мо	ло	де
жи,	вос	ста	ния	на	эт	нопле	мен	ной	и	ре	ли	ги	о	зной	по	чве.	Тем	
не	ме	нее,	 да	же	при	 уче	те	 этих	 зна	чи	мых	раз	ли	чий	 общ	им	
для	со	бы	тий	«араб	ской	ве	сны»	ста	ла	их	обу	сло	влен	но	сть	со
ци	а	ль	ноэко	но	ми	че	ски	ми	при	чи	на	ми.

И.	В.	Ку	дря	шо	ва	свя	зы	ва	ет	про	ис	хо	дя	щ	ие	из	ме	не	ния	в	
по	ли	ти	че	ских	си	сте	мах	го	су	дарств	ре	ги	о	на	с	пя	той	вол	ной	
де	мо	кра	ти	за	ции.	От	ме	тим,	что	та	кая	по	зи	ция	ис	сле	до	ва	те	ля	
вы	гля	дит	не	бес	спор	ной	в	све	те	по	сле	до	вав	ше	го	ро	ста	фун
да	мен	та	ли	зма	в	стра	нах,	охва	чен	ных	со	бы	ти	я	ми	«араб	ской	
ве	сны».	Тем	не	ме	нее,	по	сле	со	бы	тий	«араб	ской	ве	сны»	по
зи	ции	свет	ских	ав	то	ри	тар	ных	ре	жи	мов	на	Бли	жнем	Во	сто
ке	пред	ста	вля	ют	ся	су	щ	е	ствен	но	осла	блен	ны	ми.	Вопер	вых,	
во	всех	про	тест	ных	выс	ту	пле	ни	ях	вы	дви	га	ли	сь	ло	зун	ги	бо
рь	бы	 с	 ав	то	ри	та	ри	змом,	 за	 де	мо	кра	тию	 и	 пра	ва	 че	ло	ве	ка.	
Вовто	рых,	 са	ми	со	бы	тия	име	ли	мас	со	вый	ха	рак	тер	и	раз
ви	ва	ли	сь	«сни	зу»	(не	слу	ча	й	но,	не	ко	то	рые	из	них	по	лу	чи	ли	

1	 В.	 Наумкин,	 „Снизу	 вверх	 и	 обратно.	 «Арабская	 весна»	 и	 глобальная	
международная	система“	Россиявглобальнойполитике,	02.08.2011,	Интернет,	
http://globalaffairs.ru/number/Snizuvverkhiobratno15277	
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на	зва	ние	«ре	во	лю	ций	без	ли	де	ра»).	Втре	ть	их,	в	ря	де	стран	
они	уже	при	не	сли	свои	пло	ды	в	ви	де	де	мо	кра	ти	че	ских	вы	бо
ров,	ли	бе	ра	ли	за	ции	за	ко	но	да	те	ль	ства,	из	ме	не	ния	кон	сти	ту
ций	и	др.2	Тем	не	ме	нее,	сле	ду	ет	учи	ты	ва	ть,	что	про	ис	хо	дя
щ	ие	тран	сфор	ма	ции	в	стра	нах	ре	ги	о	на	Бли	жне	го	Во	сто	ка	и	
Се	вер	ной	Афри	ки	пре	и	му	щ	е	ствен	но	вы	ра	жа	ют	ся	в	ка	че	стве	
по	ли	ти	че	ско	го	 кон	флик	та,	 а	 в	 ря	де	 слу	ча	ев	 по	ли	ти	че	ская	
кон	фликт	но	сть	при	во	дит	к	кри	зи	су	по	ли	ти	че	ской	си	сте	мы,	
во	о	ру	жен	но	му	про	ти	во	бор	ству	(Ли	вия,	Си	рия).	При	чем	дан
ные	 об	сто	я	те	ль	ства	 свя	за	ны	 с	 вне	шним	 вме	ша	те	ль	ством	
пре	жде	все	го	со	сто	ро	ны	США	и	НА	ТО.

По	ли	ти	че	ский	кон	фликт		нео	тъ	е	мле	мая	ча	сть	по	ли	ти
че	ско	го	про	цес	са.	В	его	осно	ве	–	бо	рь	ба	за	вла	сть	и	вли	я	ние.	
При	этом	су	щ	е	ству	ет	те	сная	свя	зь	ме	жду	по	ли	ти	че	ским	кон
флик	том	 и	 со	ци	а	ль	ноэко	но	ми	че	ски	ми	 тран	сфор	ма	ци	я	ми.	
Зна	чи	те	ль	ную	 сло	жно	сть	 пред	ста	вля	ет	 «про	бле	ма	 вза	и	мо
де	й	ствия	ме	жду	эко	но	ми	че	ски	ми	ре	фор	ма	ми,	по	ли	ти	че	ской	
ста	би	ли	за	ци	ей	и	по	ве	ден	че	ски	ми	прак	ти	ка	ми	клю	че	вых	ак
тё	ров	 тран	сфор	ма	ции,	 их	 спо	соб	но	стью	 к	 ком	про	мис	су».3 
Та	кое	 вза	и	мо	де	й	ствие	 явля	ет	ся	 чре	звы	ча	й	но	 про	ти	во	ре	чи
вым	и	 за	ча	стую	на	хо	дит	 вы	ра	же	ние	 в	 ро	сте	 по	ли	ти	че	ской	
кон	флик	то	ген	но	сти.	 В	 этом	 слу	чае	 кон	флик	ты	 ста	но	вят	ся	
основ	ны	ми	ме	ха	ни	зма	ми	 сло	жно	го	 и	мно	го	пла	но	во	го	 про
цес	са	тран	сфор	ма	ции.

В	со	вре	мен	ной	по	ли	ти	че	ской	на	у	ке	зна	чи	те	ль	ное	вни
ма	ние	уде	ля	ет	ся	по	ли	ти	че	ским	кон	флик	там.	При	этом	счи
та	ет	ся,	 что	 стра	ны,	 на	хо	дя	щ	и	е	ся	 в	 про	цес	се	 пе	ре	хо	да	 от	
не	де	мо	кра	ти	че	ских	 по	ли	ти	че	ских	 ре	жи	мов	 к	 плю	ра	ли	сти
че	ским,	«ча	ще	всту	па	ют	в	во	о	ру	жен	ные	и	на	си	ль	ствен	ные	
по	ли	ти	че	ские	 кон	флик	ты,	 чем	 де	мо	кра	тии	 и	 ус	то	яв	ши	е	ся	
ав	то	ри	тар	ные	ре	жи	мы».4	Тран	зи	тив	ные	про	цес	сы	де	мо	кра

2	 И.	В.	Кудряшова,	„Режимные	трансформации	на	современном	арабском	вос-
токе“,	Политическаянаука,	Москва,	3/2012,	стр.	19–29.

3	 А.	В.	Глухова,	„Политический	конфликт	как	механизм	постсоциалистических	
трансформаций	 (восточноевропейский	опыт	и	проблемы	России)“	Научные
ведомостиБелгородскогогосударственногоуниверситета.Серия:История.
Политология.Экономика.Информатика3/2007.	(том	2),	стр.	117.

4	 А.	 Г.	 Большаков,	 „Региональные	 политические	 конфликты	 в	 государствах	
европейской	 периферии:	 концептуальнометодологические	 параметры	
конфликтологического	анализа“	PolitBook	3/2012,	стр.	10.
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ти	за	ции	 при	во	дят	 к	 мно	го	чи	слен	ным	 по	ли	ти	че	ским	 кон
флик	там.5	При	 этом	 ра	ди	ка	ли	за	ция	 общ	е	ствен	ных	на	стро
е	ний	и	на	си	ль	ствен	ные	де	й	ствия	во	зни	ка	ют,	как	пра	ви	ло,	в	
ре	зу	ль	та	те	то	го,	что	са	ми	«по	ли	ти	ки	стре	мят	ся	ис	по	ль	зо	ва
ть	их	для	за	во	е	ва	ния	под	дер	жки	масс,	удер	жа	ния	вла	сти	и	
т.п.»6.	 «Араб	ская	 ве	сна»	 выс	ту	па	ет	 по	ка	за	те	ль	ным	 при	ме
ром	 на	ра	ста	ния	 по	ли	ти	че	ской	 кон	фликт	но	сти	 в	 усло	ви	ях	
со	ци	а	ль	нопо	ли	ти	че	ско	го	 тран	зи	та,	 а	 так	же	по	ли	ти	че	ско	го	
кон	флик	та,	обо	стрив	ше	го	ся	в	си	ту	а	ции	ухуд	ше	ния	со	ци	а	ль
ноэко	но	ми	че	ских	об	сто	я	те	льств.

В	по	ли	ти	че	ской	на	у	ке	под	по	ли	ти	че	ски	ми	кон	флик	та
ми	 по	ни	ма	ют	 столк	но	ве	ния	 по	ли	ти	че	ских	 су	бъ	ек	тов,	 обу
сло	влен	ные	их	про	ти	во	по	ло	жны	ми	по	ли	ти	че	ски	ми	ин	те	ре
са	ми,	цен	но	стя	ми	и	взгля	да	ми,	а	так	же	бо	рь	бой	ме	жду	ни	ми	
за	мо	но	по	ль	ное	 го	спод	ство	 вну	три	 ка	кихли	бо	 сфер	 де	я	те
ль	но	сти	и	со	о	твет	ству	ю	щ	ее	из	вле	че	ние	ре	сур	сов	из	та	ко	го	
го	спод	ства.

По	ли	ти	че	ские	 кон	флик	ты	 в	 за	ви	си	мо	сти	 от	 обла	сти	
про	я	вле	ния	де	лят	ся	на	вне	шние	и	вну	трен	ние,	а	по	уров	ню	
про	ти	во	сто	я	щ	их	 су	бъ	ек	тов	 обыч	но	 под	ра	зде	ля	ют	ся	 на	 го
ри	зон	та	ль	ные	и	вер	ти	ка	ль	ные,	сре	ди	по	след	них	осо	бое	ме
сто	за	ни	ма	ют	по	ли	ти	че	ские	кон	флик	ты,	де	я	те	ль	но	сть	од	ной	
из	 сто	рон	 ко	то	ро	го	 на	пра	вле	на	 на	 сме	ну	 пра	вя	щ	е	го	 строя.	
Это	так	на	зы	ва	е	мые	ре	жим	ные	по	ли	ти	че	ские	кон	флик	ты.	К	
их	чи	слу	мо	жно	от	не	сти	«араб	скую	ве	сну».	Сле	ду	ет	име	ть	
в	ви	ду,	что	кон	флик	ты	«араб	ской	ве	сны»	про	те	ка	ют	в	сло
жной	вза	и	мо	свя	зи	вну	трен	них	и	вне	шних	фак	то	ров.	По	ро
жден	ные	вну	три	по	ли	ти	че	ски	ми	кри	зи	са	ми	в	стра	нах	ре	ги
о	на,	они	при	вле	кли	вни	ма	ние	дру	гих	го	су	дарств,	ин	те	ре	сы	
ко	то	рых	бы	ли	за	тро	ну	ты	кри	зи	сом.

От	ме	тим,	 что	 тер	мин	 «араб	ская	 ве	сна»	 стал	 ши	ро	ко	
при	ме	нят	ся	 по	сле	 пу	бли	ка	ций	 аме	ри	кан	ских	 эк	спер	тов	М.	
Лин	ча	и	Дж.	Мас	са	да,	ко	то	рые	обо	зна	чи	ли	им	«се	рию	син
хрон	ных	мас	со	вых	выс	ту	пле	ний,	ко	то	рые	по	вле	кли	за	со	бой	
сме	ну	пра	вя	щ	их	ре	жи	мов	в	ря	де	стран	Се	вер	ной	Афри	ки	и	
Бли	жне	го	Во	сто	ка».	Сле	ду	ет	со	гла	си	ть	ся	с	мне	ни	ем	А.В.	Фе

5	 См.	 С.	 Хантингтон,	 Третья волна. Демократизация в конце ХХ века,	
РОССПЭН,	Москва,		2003.

6	 Там	же.
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нен	ко	о	по	ли	ти	че	ской	кон	но	та	ции	тер	ми	на,	под	чер	ки	ва	ю	щ
е	го	ли	бе	ра	ль	ную	на	пра	влен	но	сть	из	ме	не	ний	в	рам	ках	«де
мо	кра	ти	че	ско	го	тран	зи	та».7

От	но	си	те	ль	но	 вну	три	по	ли	ти	че	ской	 су	щ	но	сти	 со	бы
тий	«араб	ской	ве	сны»,	как	от	ме	ча	ет	Л.	М.	Иса	ев,	в	це	лях	ее	
ана	ли	за	 про	дук	тив	но	 ис	по	ль	зо	ва	ть	 кон	цеп	цию	 Р.	 Мил	лса,	
пред	ста	влен	ную	в	его	ра	бо	те	«Вла	ству	ю	щ	ая	эли	та».	В	ра	бо
те	основ	ное	вни	ма	ние	уде	ля	ет	ся	то	му,	что	па	де	ние	ре	жи	мов	
обу	сло	вли	ва	ет	ся,	 пре	жде	 все	го,	 вну	три	э	лит	ны	ми	 кон	флик
та	ми	 во	 всем	 их	 мно	го	о	бра	зии.	 Со	гла	сно	 это	му	 под	хо	ду,	
жест	кие	 по	ли	ти	че	ские	 ре	жи	мы	 гиб	нут	 не	 вви	ду	 то	го,	 что	
они	 явля	ют	ся	 ав	то	ри	тар	ны	ми	 или	 то	та	ли	тар	ны	ми,	 а	 изза	
то	го,	что	в	общ	е	стве	су	щ	е	ству	ет	«за	кон	со	хра	не	ния	эли	ты»,	
выс	ту	па	ю	щ	ий	в	ка	че	стве	осно	вы	его	ста	би	ль	но	сти.	Как	то
ль	ко	эли	та	ока	зы	ва	ет	ся	не	спо	соб	ной	за	щ	и	ти	ть	се	бя,		на	сту
па	ет	 ре	во	лю	ция.8	 Все	 го	су	дар	ства,	 охва	чен	ные	 «араб	ской	
ве	сной»,	отли	ча	ет	при	су	щ	ая	им	вну	трен	няя	кон	флик	то	ген
но	сть,	 свя	зан	ная	 с	 со	ци	а	ль	ноэко	но	ми	че	ской	 уязви	мо	стью	
на	се	ле	ния	и	не	ус	то	й	чи	во	стью	по	ли	ти	че	ско	го	ре	жи	ма.	Дан
ные	об	сто	я	те	ль	ства	на	кла	ды	ва	ют	ся	на	ряд	сло	жно	вза	и	мо
свя	зан	ных	фак	то	ров	со	ци	а	ль	ноку	ль	тур	но	го	по	ряд	ка,	в	том	
чи	сле	эт	ни	че	ских,	кон	фес	си	о	на	ль	ных,	а	так	же,	в	ря	де	слу	ча
ев,	на	раз	лич	ные	пле	мен	ные	тра	ди	ции.

Со	гла	сно	под	хо	ду	США	и	НА	ТО,	про	стран	ство	от	Се
вер	ной	 Афри	ки	 до	 Па	ки	ста	на	 объ	е	ди	ня	ет	 ге	о	гра	фи	че	ская	
со	пре	де	ль	но	сть	 вхо	дя	щ	их	 в	 не	го	 го	су	дарств	 в	 со	че	та	нии	
с	на	ли	чи	ем	и	 зна	чи	мо	стью	в	них	фак	то	ра	исла	ма.	Дан	ный	
ре	ги	он,	 как	уже	от	ме	ча	ло	сь,	 в	по	след	ние	 го	ды	обо	зна	ча	ет
ся	тер	ми	ном	«Бо	ль	шой	Бли	жний	Во	сток».	Услов	но	сть	дан
но	го	обо	зна	че	ния	свя	за	на	с	тем,	что	этот	ре	ги	он	объ	е	ди	ня
ет	мно	го	о	бра	зие	как	эт	но	сов,	кон	фес	сий,	ци	ви	ли	за	ций,	так	
и	со	ци	а	ль	ноисто	ри	че	ских	укла	дов	–	от	ро	до	пле	мен	ных	до	
по	стин	ду	стри	а	ль	но	го.	Все	это	на	до	ста	точ	но	огра	ни	чен	ной	
тер	ри	то	рии	с	труд	ны	ми	кли	ма	ти	че	ски	ми	усло	ви	я	ми	(т.е.	во

7	 А.	В.	Фененко,	 „Международная	 конкуренция	 на	 Ближнем	Востоке:	факты	
и	тенденции“	Международныепроцессы	3(38)/2014	(том	12),	июльсентябрь,	
стр.	35.

8	 Л.	М.	Исаев,	„Политический	кризис	в	арабских	странах:	опыт	оценки	и	типо-
логизации“	Автореферат	диссертации	на	соискание	ученой	степени	кандида-
та	политических	наук,	Москва,	2014.
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про	сы	фи	зи	че	ско	го	вы	жи	ва	ния	не	по	те	ря	ли	зде	сь	остро	ты)	
и	при	вы	со	кой	уде	ль	ной	плот	но	сти	на	се	ле	ния	в	зо	нах,	при
год	ных	для	жи	зни	и	ве	де	ния	хо	зя	й	ства	(в	отли	чие	от	плот	но
сти	на	тер	ри	то	рии	в	це	лом).9	Тем	не	ме	нее,	в	пред	ста	вле	ни	ях	
по	ли	ти	че	ско	го	 ру	ко	вод	ства	 США	 и	 Се	ве	ро	а	тлан	ти	че	ско	го	
со	ю	за	дан	ные	го	су	дар	ства	ока	за	ли	сь	объ	е	ди	не	ны	в	рам	ках	
бо	ль	шо	го	про	ек	та	по	де	мо	кра	ти	за	ции	стран	ре	ги	о	на,	сво	е	го	
ро	да	 ис	кус	ствен	но	му	 уско	ре	нию	 со	ци	а	ль	нопо	ли	ти	че	ско	го	
тран	зи	та.	

Все	же	сле	ду	ет	при	зна	ть,	что	эн	до	ген	ные	фак	то	ры	сы
гра	ли	ве	ду	щ	ую	ро	ль	в	по	ли	ти	че	ских	кон	флик	тах,	объ	е	ди	ня
е	мых	по	ня	ти	ем	«араб	ская	ве	сна».	Пе	ре	й	дем	к	их	рас	смо	тре
нию.

Од	ним	 из	 вну	трен	них	 фак	то	ров	 на	ча	ла	 про	те	стов	 в	
ря	де	 стран	 ста	ло	 обо	стре	ние	 со	ци	а	ль	ноэко	но	ми	че	ских	
про	блем.	 Вопер	вых,	 за	 по	след	ние	 де	ся	ти	ле	тия	 уси	ли	ло	сь	
рас	сло	е	ние	общ	е	ства,	 уве	ли	чил	ся	раз	рыв	в	до	хо	дах	ме	жду	
бед	ной	 и	 бо	га	той	 ча	стя	ми	 на	се	ле	ния	 прак	ти	че	ски	 во	 всех	
араб	ских	стра	нах.	Углу	бил	ся	раз	рыв	в	уров	не	жи	зни	ме	жду	
бо	га	ты	ми	и	 бед	ны	ми	 стра	на	ми	ре	ги	о	на.	Вовто	рых,	 вы	рос	
уро	ве	нь	без	ра	бо	ти	цы,	ко	то	рый	в	от	де	ль	ных	араб	ских	стра
нах	до	стиг	60–70%	тру	до	спо	соб	но	го	на	се	ле	ния,	при	чем	по
да	вля	ю	щ	ее	бо	ль	шин	ство	без	ра	бот	ных	со	ста	вля	ет	мо	ло	де	жь	
до	25	лет,	по	лу	чив	шая	обра	зо	ва	ние,	но	фак	ти	че	ски	ли	шен
ная	пер	спек	тив	тру	до	у	стро	й	ства	и	во	змо	жно	сти	обес	пе	чи	ть	
се	бе	 до	сто	й	ный	 уро	ве	нь	 жи	зни	 и	 со	ста	вля	ю	щ	ая	 бо	ль	шую	
ча	сть	на	се	ле	ния	в	ря	де	араб	ских	го	су	дарств.	На	при	мер,	Еги
пет	явля	ет	ся	стра	ной,	пе	ре	жи	ва	ю	щ	ей	мо	щ	не	й	ший	де	мо	гра
фи	че	ский	ска	чок,	его	на	се	ле	ние	при	ра	ста	ет	бо	лее	чем	на	1	
млн.	че	ло	век	в	год,	при	этом	сред	ний	во	зраст	егип	тян	со	ста
вля	ет	 24	 го	да.	В	Ту	ни	се	 на	 бир	же	 тру	да	 за	ре	ги	стри	ро	ва	но	
500	ты	сяч	без	ра	бот	ных,	из	ко	то	рых	150	ты	сяч	вы	пуск	ни	ки	
ву	зов.	Мо	жно	кон	ста	ти	ро	ва	ть,	что	од	ним	из	фак	то	ров	не	до
во	ль	ства	 араб	ско	го	 на	се	ле	ния	 ста	ла	 не	спо	соб	но	сть	 пра	ви
те	ль	ства	 про	во	ди	ть	 эф	фек	тив	ную	 по	ли	ти	ку	 в	 от	но	ше	нии	
мо	ло	дё	жи.	В	 то	же	 вре	мя	 имен	но	 эта	 ка	те	го	рия	 на	се	ле	ния	

9	 См.	Н.	А.	Косолапов,	„Конфликты	начала	XXIго	века:	особенности,	вызовы,	
перспективы“,	в	сборнике	Типологияконфликтов:«новыевойны»иситуация
на Ближнем Востоке	 (отв.	 ред.	 И.Я.	 Кобринская),	 ИМЭМО	 РАН,	Москва,	
2013,	стр.	41.
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отли	ча	ет	ся	вы	со	кой	по	ли	ти	че	ской	ак	тив	но	стью	и	стре	мле
ни	ем	 к	 осу	щ	ествле	нию	 де	мо	кра	ти	че	ских	 пре	о	бра	зо	ва	ний.	
Втре	ть	их,	 раз	рос	ша	я	ся	 бю	ро	кра	тия,	 не	по	тизм,	 пле	мен	ные	
(ро	до	вые)	пред	поч	те	ния	и	кор	руп	ция,	а	так	же	за	си	лие	пра
вя	щ	их	 элит,	 ко	то	рые	 за	ня	ли	 верх	ние	 сту	пе	ни	 со	ци	а	ль	ной	
лест	ни	цы,	 ли	шив	 мо	ло	дё	жь	 во	змо	жно	сти	 са	мо	ре	а	ли	за	ции,	
ещё	бо	лее	осло	жня	ли	по	иск	ра	бо	ты	не	то	ль	ко	для	мо	ло	дых	
спе	ци	а	ли	стов,	но	так	же	и	для	ква	ли	фи	ци	ро	ван	ных	ра	бот	ни
ков.	

К	 со	ци	а	ль	ноэко	но	ми	че	ским	 фак	то	рам,	 вы	звав	шим	
рез	кий	 всплеск	 не	до	во	ль	ства	 на	се	ле	ния,	 при	со	во	ку	пи	ли	сь	
при	чи	ны	 по	ли	ти	че	ско	го	 ха	рак	те	ра,	 а	 имен	но	 ар	ха	ич	но	сть	
си	сте	мы	упра	вле	ния	и	её	при	спо	со	блен	но	сть	под	ин	те	ре	сы	
пра	вя	щ	их	 элит,	 ко	то	рые	 мо	но	по	ли	зи	ро	ва	ли	 до	ступ	 к	 вла
сти,	от	сут	ствие	пред	ста	ви	те	ль	ства	и	жест	кий	ав	то	ри	та	ризм.	
Кро	ме	то	го,	при	чи	ной	взры	ва	ста	ло	не	до	во	ль	ство	на	се	ле	ния	
мно	го	лет	ним	пра	вле	ни	ем	ти	ра	нов,	за	де	ся	ти	ле	тия	на	ко	пив
ших	 огром	ные	 бо	гат	ства,	 но	 утра	тив	ших	 спо	соб	но	сть	 эф
фек	тив	но	упра	вля	ть	стра	ной.	

От	ме	тим,	что	ми	ро	вой	фи	нан	со	воэко	но	ми	че	ский	кри
зис	 2008	 г.	 по	слу	жил	 вне	шним	 фак	то	ром,	 ещё	 бо	лее	 обо
стрив	шим	эко	но	ми	че	скую	си	ту	а	цию	в	ре	ги	о	не.	Вме	сте	с	тем	
не	ль	зя	од	но	знач	но	утвер	жда	ть,	что	про	те	сты	во	всех	стра	нах	
бы	ли	вы	зва	ны	ис	клю	чи	те	ль	но	эко	но	ми	че	ски	ми	и	по	ли	ти	че
ски	ми	фак	то	ра	ми,	по	ско	ль	ку	стра	ны,	за	тро	ну	тые	ре	во	лю	ци
он	ной	вол	ной,	си	ль	но	отли	ча	ют	ся	по	эко	но	ми	че	ским	по	ка
за	те	лям,	уров	ню	жи	зни	и	ти	пам	по	ли	ти	че	ско	го	ус	тро	й	ства	
стран.	При	чи	ны	не	до	во	ль	ства	бы	ли	аб	со	лют	но	раз	лич	ные,	
на	чи	ная	от	кор	руп	ции	в	Ту	ни	се	и	за	кан	чи	вая	про	ти	во	сто	я
ни	ем	сун	ни	тов	и	ши	и	тов	в	Ба	хре	й	не.10

Обра	тим	ся	к	ана	ли	зу	по	ли	ти	че	ских	и	со	ци	а	ль	ных	об
сто	я	те	льств,	опре	де	лив	ших	осо	бен	но	сти	со	бы	тий	«араб	ской	
ве	сны».

Но	ви	зной	 для	 ре	ги	о	на	 ста	ло	 не	ин	спи	ри	ро	ван	ное	 во
зде	й	стви	ем	 извне	 вне	зап	ное	 свет	ское	 мас	со	вое	 про	тест	ное	
дви	же	ние	 араб	ской	 мо	ло	дё	жи,	 в	 бо	ль	шин	стве	 сво	ём	 обра
зо	ван	ной	и	ли	бе	ра	ль	но	на	стро	ен	ной,	ко	то	рая	ста	ла	глав	ной	

10	 Ю.	Гаврилечко,	„«Дни	гнева»	—	сетевые	революции	нового	типа“,	Интернет,	
http://rodon.org/polit110330105644
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дви	жу	щ	ей	си	лой	про	тест	ных	дви	же	ний,	что	на	и	бо	лее	яр	ко	
про	я	ви	ло	сь	в	Ту	ни	се	и	Егип	те.	Ра	ди	ка	ли	за	цию	мо	ло	дё	жных	
на	стро	е	ний	ана	ли	ти	ки11	во	мно	гом	свя	зы	ва	ют	и	с	раз	ви	ти	ем	
ин	фор	ма	ци	он	ных	 тех	но	ло	гий,	 так	 как	 имен	но	 со	ци	а	ль	ные	
се	ти	 по	зво	ли	ли	 мо	ло	дым	 пред	ста	ви	те	лям	 ин	тел	ли	ген	ции	
спло	ти	ть	ся	и	сфор	му	ли	ро	ва	ть	свои	тре	бо	ва	ния.	

В	 на	ча	ле	 на	род	ных	 про	те	стов	 в	 2010	 го	ду	 прак	ти	че
ски	ни	 в	 од	ной	 араб	ской	 стра	не	не	 бы	ло	 оформ	лен	ной	 оп
по	зи	ции.	 Ре	зу	ль	та	ты	 ис	сле	до	ва	ния,	 про	ве	ден	но	го	 в	 2010	 г.	
в	Ли	вии,	Егип	те,	Са	у	дов	ской	Ара	вии	и	ОАЭ,	по	ка	за	ли,	что	
со	ци	а	ль	ны	ми	 се	тя	ми	 по	ль	зу	ет	ся	 до	 70%	 жи	те	лей	 дан	ных	
стран.	Са	мой	по	пу	ляр	ной	со	ци	а	ль	ной	се	тью	в	этих	стра	нах	
явля	ет	ся	 Фэ	йс	бук,	 при	чем	 в	 Егип	те	 и	 Са	у	дов	ской	 Ара	вии	
по	ль	зо	ва	те	ли	пред	по	чи	та	ют	ан	гло	я	зыч	ный	сег	мент	дан	ной	
со	ци	а	ль	ной	се	ти,	в	Ли	вии	и	ОАЭ	—	араб	ский.	Са	й	ты	со	ци
а	ль	ных	се	тей	и	ви	де	о	хо	стин	гов	ус	то	й	чи	во	вхо	дят	в	пя	тер	ку	
са	мых	по	се	щ	а	е	мых	он	ла	йнре	сур	сов	 в	 ука	зан	ных	 стра	нах,	
а	в	Ли	ва	не,	Ма	рок	ко,	Ту	ни	се,	Иор	да	нии	и	Егип	те	Фэ	йс	бук	
за	ни	ма	ет	пер	вую	строч	ку	(по	дан	ным	еги	пет	ско	го	агент	ства	
«eMar	ke	ting»,	со	ци	а	ль	ной	се	тью	«Fa	ce	bo	ok»	в	2010	г.	по	ль	зо
ва	ли	сь	око	ло	5%	на	се	ле	ния	стра	ны).	По	пу	ляр	но	стью	в	стра
нах	 ре	ги	о	на	по	ль	зу	ют	ся	 так	же	 «YouTu	be»,	 «Win	dows	Li	ve»,	
«MSN»,	«Blog	ger.com»,	«Twit	ter»	и	«Mak	to	ob».12

В	хо	де	«араб	ской	ве	сны»	со	ци	а	ль	ные	се	ти	де	й	стви	те
ль	но	сы	гра	ли	зна	чи	те	ль	ную	ро	ль.	Вопер	вых,	но	вые	ме	диа
пло	щ	ад	ки	 ста	ли	 ин	стру	мен	том	 мо	би	ли	за	ции	 и	 кон	со	ли	да
ции	групп	про	те	сту	ю	щ	их	в	хо	де	ре	во	лю	ци	он	ных	дви	же	ний,	
а	 так	же	 сред	ством	 ор	га	ни	за	ции	 и	 ко	ор	ди	на	ции	 де	й	ствий	
де	мон	стран	тов.	Вовто	рых,	но	вые	ин	стру	мен	ты	ком	му	ни	ка
ции	ста	ли	ка	на	лом	ин	фор	ми	ро	ва	ния	ме	жду	на	род	ной	общ	е
ствен	но	сти	о	том,	как	раз	во	ра	чи	ва	ли	сь	со	бы	тия	в	хо	де	про
те	стов	в	усло	ви	ях,	 ког	да	ра	бо	та	 тра	ди	ци	он	ных	СМИ	огра
ни	чи	ва	ла	сь.	 Втре	ть	их,	 пе	ре	да	ча	 ин	фор	ма	ции	 о	 про	те	стах	

11	 См.	 например:	 А.	 Б.	 Подцероб,	 „Арабская	 смута:	 роль	 пропаганды	 и	
современных	 информационных	 технологий“,	 Интернет,	 http://www.iimes.
ru/?p=15619,	 24/09/2012;	 В.	 В.	 Желтов,	 М.	 В.	 Желтов,	 „Арабская	 весна:	
демографические	аспекты“	ВестникВГУЭС	4/2012,	стр.	7–16.;	О.	А.	Колобов,	
Э.Э.	Шульц,	„«Арабская	весна»:	технология	бунта“	Полития	1	(72)/2014,	стр.	
119–127.

12	 Результаты	 исследования:	 The	 Nielsen	 Company,	 http://blog.nielsen.com/
nielsenwire/page/3/?s=2010+Middle+East&x=0&y=0,	25/06/2015.
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че	рез	Ин	тер	нет	спо	соб	ство	ва	ла	бы	стро	му	рас	про	стра	не	нию	
про	тест	ной	вол	ны	в	араб	ских	стра	нах.	Вче	твер	тых,	под	вли
я	ни	ем	ин	фор	ма	ции,	по	лу	ча	е	мой	че	рез	се	ть	Ин	тер	нет,	про	и
зо	шло	 фор	ми	ро	ва	ние	 опре	де	лен	но	го	 ми	ро	воз	зре	ния	 сре	ди	
араб	ской	 мо	ло	дё	жи,	 ко	то	рое	 опре	де	ли	ло	 пси	хо	ло	ги	че	скую	
го	тов	но	сть	мо	ло	дё	жи	к	на	ча	лу	про	те	стов.	Имен	но	мо	ло	де
жь	ста	ла	на	и	бо	лее	ак	тив	ной	про	тест	ной	си	лой,	кон	со	ли	ди
ро	ван	ной	че	рез	общ	е	ние	в	гло	ба	ль	ной	се	ти	Ин	тер	нет.	Впя
тых,	успе	ху	ре	во	лю	ций	в	Ту	ни	се	и	Егип	те	спо	соб	ство	вал	тот	
факт,	что	пра	вив	шие	дик	та	то	ры,	Бен	Али	и	Хо	сни	Му	ба	рак,	
осто	ро	жно	и	до	во	ль	но	сдер	жан	но,	по	мер	кам	араб	ских	ав	то
ри	тар	ных	ре	жи	мов,	при	ме	ня	ли	си	лу	про	тив	де	мон	стран	тов.	
Это	 сви	де	те	ль	ству	ет	 о	 яв	ных	 из	ме	не	ни	ях	 в	 по	ли	ти	че	ской	
ку	ль	ту	ре	араб	ских	стран,	так	у	дик	та	то	ров	по	я	вля	ет	ся	по	ни
ма	ние	о	 гра	ни	цах	при	ме	не	ния	си	лы.	По	доб	ные	из	ме	не	ния,	
без	у	слов	но,	яви	ли	сь	ре	зу	ль	та	том	за	пад	но	го	вли	я	ния.	

Та	ким	обра	зом,	од	ной	из	отли	чи	те	ль	ных	черт	кон	флик
то	ген	ной	 си	ту	а	ции	 и	 про	тест	ных	 дви	же	ний	 в	 стра	нах	 Се
вер	ной	Афри	ки	и	Бли	жне	го	Во	сто	ка,	по	лу	чив	ших	на	зва	ние	
«араб	ская	 ве	сна»,	 ста	ло	 ак	тив	ное	 ис	по	ль	зо	ва	ние	 участ	ни
ка	ми	про	те	стов	гло	ба	ль	ной	се	ти	Ин	тер	нет,	в	част	но	сти,	со
ци	а	ль	ных	се	тей	для	мо	би	ли	за	ции	про	тест	ных	на	стро	е	ний,	
ко	ор	ди	на	ции	 сво	их	 де	й	ствий,	 ин	фор	ми	ро	ва	ния	 ми	ро	вой	
общ	е	ствен	но	сти	о	про	ис	хо	дя	щ	их	со	бы	ти	ях.	При	этом	ро	ль	
но	вых	 ин	тер	нетпло	щ	а	док	 в	 раз	ви	тии	 про	тест	но	го	 дви	же
ния	в	араб	ских	стра	нах	за	ча	стую	пре	у	ве	ли	чи	ва	ет	ся.	Со	ци
а	ль	ные	се	ти	явля	ют	ся	не	сто	ль	ко	при	чи	ной	про	и	зо	шед	ших	
ре	во	лю	ций,	 ско	ль	ко	 но	вым,	 со	вре	мен	ным	 ин	стру	мен	том,	
ис	по	ль	зу	е	мым	гра	ждан	ским	общ	е	ством	для	вы	ра	же	ния	сво
ей	по	зи	ции.	Глав	ны	ми	усло	ви	я	ми	раз	ви	тия	ре	во	лю	ци	он	ных	
со	бы	тий	явля	ют	ся	на	ли	чие	со	о	твет	ству	ю	щ	их	по	ли	ти	че	ских	
и	со	ци	а	ль	ноэко	но	ми	че	ских	фак	то	ров,	а	так	же	пред	ра	спо	ло
жен	но	сть	(пси	хо	ло	ги	че	ская	го	тов	но	сть)	опре	де	лен	ной	ча	сти	
на	се	ле	ния	стра	ны	к	уча	стию	в	про	тест	ных	ак	ци	ях.	

Мо	жно	 сде	ла	ть	 вы	вод,	 что	 но	вые	 ме	диапло	щ	ад	ки	
явля	ют	ся	эф	фек	тив	ным	ин	стру	мен	том,	ис	по	ль	зо	ва	ние	ко	то
ро	го	мо	жет	да	ва	ть	как	же	ла	е	мые,	так	и	не	пред	ска	зу	е	мые	ре
зу	ль	та	ты.	При	ме	не	ние	но	вых	ин	фор	ма	ци	он	ных	ин	стру	мен
тов	 тре	бу	ет	 вы	ра	бот	ки	 кон	крет	ной	 стра	те	гии,	 ко	то	рая	 бы	
по	мо	га	ла	учи	ты	ва	ть	как	пре	и	му	щ	е	ства,	так	и	ри	ски,	со	пря
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жен	ные	с	ис	по	ль	зо	ва	ни	ем	но	вых	тех	но	ло	гий	в	за	ви	си	мо	сти	
от	кон	крет	ных	усло	вий.	

Сре	ди	мно	же	ства	вер	сий	о	при	чи	нах	«араб	ской	ве	сны»	
су	щ	е	ству	ет	мне	ние	о	за	ра	нее	под	го	то	влен	ном	Со	е	ди	нен	ны
ми	Шта	та	ми	сце	на	рии	для	осу	щ	ествле	ния	араб	ских	ре	во	лю
ций	и	об	их	упра	вля	е	мом	ха	рак	те	ре.	

Од	на	ко	не	по	сле	до	ва	те	ль	ная	и	 яв	но	не	у	ве	рен	ная	ре	ак
ция	аме	ри	кан	ской	ад	ми	ни	стра	ции,	вы	жи	да	те	ль	ная	по	зи	ция	
и	ре	ак	тив	ный	образ	де	й	ствия	ука	зы	ва	ют	 ско	рее	на	 то,	 что	
для	США	ре	во	лю	ци	он	ные	со	бы	тия	на	Бли	жнем	Во	сто	ке	ста
ли	не	ме	нь	шей	нео	жи	дан	но	стью,	чем	для	оста	ль	но	го	ми	ра,	
при	чём	 нео	жи	дан	но	стью	 ма	ло	при	ят	ной,	 так	 как	 де	ста	би
ли	за	ция	 в	 ре	ги	о	не	 яв	но	 про	ти	во	ре	чит	 стра	те	ги	че	ским	 ин
те	ре	сам	США.	Вопер	вых,	свер	же	ние	пра	вя	щ	их	ре	жи	мов	в	
Ту	ни	се	и	Егип	те,	сле	до	вав	ших	в	фар	ва	те	ре	по	ли	ти	ки	США,	
при	ве	ло	к	обра	зо	ва	нию	ва	ку	у	ма	вла	сти,	за	пол	ни	ть	ко	то	рый	
по	лу	чи	ли	во	змо	жно	сть	как	де	мо	кра	ти	че	ские	и	про	а	ме	ри	кан
ские	си	лы,	так	и	ре	ли	ги	о	зные	фун	да	мен	та	ли	сты.	Вовто	рых,	
свер	же	ние	ре	жи	ма	Х.	Му	ба	ра	ка	по	ста	ви	ло	под	угро	зу	да	ль
не	й	шее	су	щ	е	ство	ва	ние	мир	но	го	до	го	во	ра	ме	жду	Егип	том	и	
Изра	и	лем,	а	зна	чит	и	ста	би	ль	но	сть	на	Бли	жнем	Во	сто	ке.	

С	 дру	гой	 сто	ро	ны,	 хо	тя	 ре	во	лю	ции	 в	 араб	ских	 стра
нах	ста	ли	ре	зу	ль	та	том	со	во	куп	но	сти	вну	трен	них	фак	то	ров,	
де	я	те	ль	но	сть	Гос	де	пар	та	мен	та	США	по	под	дер	жке	оп	по	зи
ци	он	ных	общ	е	ствен	ных	дви	же	ний,	рас	про	стра	не	нию	ли	бе
ра	ль	ноде	мо	кра	ти	че	ских	цен	но	стей	и	обес	пе	че	нию	араб	ской	
мо	ло	дё	жи	 до	сту	пом	 к	 но	вым	 ме	диаин	стру	мен	там	 ока	за	ла	
вли	я	ние	 на	 фор	ми	ро	ва	ние	 про	тест	ных	 на	стро	е	ний	 сре	ди	
араб	ско	го	на	се	ле	ния	и	пре	до	ста	ви	ла	им	ин	стру	мент	ор	га	ни
за	ции	 про	тест	ной	 де	я	те	ль	но	сти.	 Но	 пла	нам	 пра	ви	те	ль	ства	
США	ско	рее	 со	о	твет	ство	ва	ло	 осу	щ	ествле	ние	 по	сте	пен	ных	
по	ли	ти	че	ских	 пре	о	бра	зо	ва	ний	 в	 бли	жне	во	сточ	ных	 го	су
дар	ствах	 эво	лю	ци	он	ным	пу	тём,	 а	 к	 ре	а	ли	за	ции	ре	во	лю	ци
он	но	го	сце	на	рия	США	ока	за	ли	сь	не	го	то	вы.	Та	ким	обра	зом,	
ре	во	лю	ции	 в	 араб	ских	 стра	нах	 ста	ли	 не	за	пла	ни	ро	ван	ным	
ре	зу	ль	та	том	ин	фор	ма	ци	он	ной	по	ли	ти	ки	США	на	Бли	жнем	
Во	сто	ке	и	рас	про	стра	не	ния	но	вых	ин	стру	мен	тов	ком	му	ни
ка	ции	сре	ди	араб	ско	го	на	се	ле	ния.	

Та	ким	обра	зом,	мо	жно	го	во	ри	ть	о	том,	что	с	2010	г.	в	
го	су	дар	ствах	ре	ги	о	на	на	ра	стал	по	тен	ци	ал	вну	три	по	ли	ти	че
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ских	 кон	флик	тов,	 по	лу	чив	ших	из	вест	но	сть	 под	 общ	им	на
зва	ни	ем	 «араб	ская	 ве	сна».	 Как	 от	ме	ча	ет	 Д.	 Б.	 Ма	лы	ше	ва,	
«араб	скую	 ве	сну»	 «из	на	ча	ль	но	 сти	му	ли	ро	ва	ли	 эко	но	ми	че
ские	 про	бле	мы,	 об	ни	щ	а	ние	 на	се	ле	ния	 на	фо	не	 раз	бо	га	тев
шей	 кор	рум	пи	ро	ван	ной	 пра	вя	щ	ей	 эли	ты,	 дав	ние	 ра	зно	гла
сия	 в	 ре	ли	ги	о	зных	 во	про	сах,	 кон	ку	рен	ция	 ра	зных	 ислам
ских	 те	че	ний	 и	 пр.»13	 По	ли	ти	че	ские	 кон	флик	ты	 в	 ре	ги	о	не	
Бли	жне	го	 Во	сто	ка	 и	 Се	вер	ной	 Афри	ки	 по	вле	кли	 за	 со	бой	
сме	ну	пра	вя	щ	их	ре	жи	мов,	а	в	ря	де	го	су	дарств	при	ве	ли	к	во
о	ру	жен	но	му	 про	ти	во	сто	я	нию	 на	 ре	ли	ги	о	зной,	 эт	ни	че	ской	
осно	ве,	 гра	ждан	ской	во	й	не	 (Си	рия,	Ли	вия)	и	рас	па	ду	го	су
дар	ствен	но	сти	(Ли	вия).

Еще	 раз	 при	ве	дем	мне	ние	Д.	 Б.	Ма	лы	ше	вой,	 ко	то	рая	
да	вая	ха	рак	те	ри	сти	ку	основ	ным	кон	флик	там	в	XXI	ве	ке,	от
ме	ти	ла	«на	чав	ши	сь	в	Ту	ни	се	и	Егип	те,	этот	мо	щ	ный	по	ли
ти	че	ский	по	дъ	ем	в	араб	ском	ми	ре	за	вер	шил	ся	по	том	в	Ли
вии;	от	го	ло	ски	его	до	шли	до	Йеме	на	и	Ба	хре	й	на,	а	в	Си	рии	
он	 при	о	брел	 уже	 сов	сем	 не	мир	ный	 ха	рак	тер,	 тран	сфор	ми
ро	вав	ши	сь	из	про	тест	но	го	дви	же	ния	в	гра	ждан	скую	во	й	ну	
с	во	вле	че	ни	ем	в	нее	вне	шних	сил.	Дру	гая	осо	бен	но	сть	этих	
кон	флик	тов	 –	 во	зрос	шее	 вли	я	ние	 во	ен	ной	 си	лы».14	 Не	смо
тря	на	то,	что	в	со	вре	мен	ном	ми	ре	общ	ее	при	зна	ние	на	го	су
дар	ствен	ном	уров	не	по	лу	чил	прин	цип	мир	но	го	раз	ре	ше	ния	
спо	ров	и	кон	флик	тов,	тем	не	ме	нее,	со	бы	тия	«араб	ской	ве
сны»	 еще	раз	 про	де	мон	стри	ро	ва	ли,	 что	ин	те	ре	сы	 ве	ду	щ	ей	
дер	жа	вы	–	США	и	их	со	ю	зни	ков	по	се	ве	ро	а	тлан	ти	че	ско	му	
бло	ку	 	 мо	гут	 бы	ть	 за	щ	и	щ	е	ны	 с	 по	мо	щ	ью	 во	о	ру	жен	но	го	
вме	ша	те	ль	ства	(в	том	чи	сле	на	не	се	ние	ави	а	у	да	ров,	по	став	ки	
во	о	ру	же	ний,	во	ен	ная	под	го	тов	ка	сил	од	ной	из	сто	рон)	да	же	
во	вну	три	по	ли	ти	че	ские	про	цес	сы	дру	гих	су	ве	рен	ных	го	су
дарств.	

Дан	ное	об	сто	я	те	ль	ство	осо	бо	вы	де	ля	ет	сре	ди	участ	ни
ков	«араб	ской	ве	сны»	та	кие	го	су	дар	ства,	как	Ли	вия	и	Си	рия.	
С	уче	том	то	го,	что	де	й	ствия	НА	ТО	бы	ли	на	пра	вле	ны	на	сме
ну	пра	вя	щ	их	ре	жи	мов,	пред	ста	вля	ет	ся	во	змо	жным	го	во	ри	ть	
о	том,	что	в	кон	флик	тах	«араб	ской	ве	сны»	ока	за	ли	сь	за	тро
ну	ты	не	то	ль	ко	ин	те	ре	сы	вну	три	го	су	дар	ствен	ных	элит	ных	

13	 Д.	Б.	Малышева,	„Конфликты	на	Ближнем	Востоке	в	21м	веке“,	Интернет,	
http://www.imemo.ru/files/File/ru/sc/2013/20032013_tez.pdf

14	 Там	же.
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и	иных	со	ци	а	ль	ных	групп,	но	и	ин	те	ре	сы	ве	ду	щ	их	ми	ро	вых	
сил.

Обра	тим	ся	к	рас	смо	тре	нию	осо	бен	но	стей	кон	флик	тов	
«араб	ской	ве	сны»,	свя	зан	ных	с	уча	сти	ем	вне	шних	сил.

Пре	жде	все	го,	нео	б	хо	ди	мо	име	ть	в	ви	ду	то	об	сто	я	те	ль
ство,	что	стра	ны	ре	ги	о	на	на	хо	дят	ся	в	сфе	ре	ин	те	ре	сов	США	
и	их	парт	не	ров	по	НА	ТО.	Дан	ные	ин	те	ре	сы	но	сят	во	мно	гом	
эко	но	ми	че	ский	 и	 ге	о	по	ли	ти	че	ский	 ха	рак	тер.	 При	сут	ствие	
ин	те	ре	сов	и	вли	я	ния	США	и	НА	ТО	в	ре	ги	о	не	сы	гра	ло	сво	е
го	ро	да	ро	ль	эк	зо	ген	ных	фак	то	ров	раз	ви	тия	кон	флик	тов.

Се	ве	ро	а	фри	кан	ский	 ре	ги	он	 обла	дал	 по	ли	ти	че	ской	 и	
эко	но	ми	че	ской	 при	вле	ка	те	ль	но	стью	 для	 за	пад	ных	 го	су
дарств	в	си	лу	на	ли	чия	стра	те	ги	че	ских	ре	сур	сов,	игра	ю	щ	их	
ва	жную	ро	ль	в	со	вре	мен	ном	раз	ви	тии	ми	ро	вой	эко	но	ми	ки.	
Во	ен	нопо	ли	ти	че	ская	 зна	чи	мо	сть	 сре	ди	зем	но	мор	ско	го	 ре
ги	о	на	 под	кре	пля	ет	ся	 эко	но	ми	че	ским	 зна	че	ни	ем	 Су	эц	ко	го	
ка	на	ла,	 бла	го	да	ря	 ко	то	ро	му	 осу	щ	ествля	ет	ся	 крат	ча	й	ший	
до	ступ	 в	 ре	ги	он	 Пер	сид	ско	го	 за	ли	ва	 и	 Ин	ди	й	ский	 оке	ан.	
Осо	бое	 зна	че	ние	 се	ве	ро	а	фри	кан	ско	го	 и	 бли	жне	во	сточ	но	го	
ре	ги	о	на	опре	де	ля	ет	ся	 так	же	на	ли	чи	ем	неф	тя	ных	ре	сур	сов.	
Кон	тро	ль	 за	 неф	тя	ны	ми	 сред	ства	ми	 Бли	жне	го	 Во	сто	ка,	 а	
так	же	 по	ли	ти	че	ским	 со	сто	я	ни	ем	 ре	ги	о	на	 стал	 аб	со	лют	ной	
нео	б	хо	ди	мо	стью	в	стра	те	ги	че	ском	со	пер	ни	че	стве	стран	НА
ТО	с	эко	но	ми	че	ски	ми	кон	ку	рен	та	ми,	сре	ди	ко	то	рых	пер	вое	
ме	сто	за	ни	ма	ет	эко	но	ми	че	ски	ак	тив	но	раз	ви	ва	ю	щ	и	й	ся	Ки
тай,	явля	ю	щ	и	й	ся	круп	не	й	шим	по	тре	би	те	лем	угле	во	до	ро	дов.	
По	э	то	му	по	ли	ти	ка	США	и	их	со	ю	зни	ков	по	НА	ТО	в	ре	ги	о	не	
бы	ла	на	пра	вле	на	на	уста	но	вле	ние	кон	тро	ля	над	до	бы	чей	вы
со	ко	ка	че	ствен	ных	угле	во	до	ро	дов,	не	за	ви	си	мо	от	то	го,	удаст
ся	ли	пре	вра	ти	ть	Ли	вию	в	под	кон	тро	ль	ное	го	су	дар	ство	или	
же	сфор	ми	ро	ва	ть	си	сте	му	от	но	ше	ний	с	но	вой	по	ли	ти	че	ской	
вла	стью,	 ко	то	рая	 ста	нет	 спут	ни	ком	аме	ри	кан	ской	и	на	тов
ской	по	ли	ти	ки.	Сле	ду	ет	ука	за	ть	на	то,	что	объ	е	мы	про	из	вод
ства	неф	ти	в	Ли	вии	в	це	лом	не	ве	ли	ки	и	со	ста	вля	ли	ме	нее	2%	
ми	ро	во	го	 про	из	вод	ства,	 од	на	ко	 же	 эта	 ци	фра	 уси	ли	ва	ла	сь	
тем,	что	стра	на	рас	по	ла	га	ла	на	и	бо	лее	круп	ны	ми	ре	зер	ва	ми	
на	всем	афри	кан	ском	кон	ти	нен	те.	

В	2008	г.	США	по	пы	та	ли	сь	при	вле	чь	Ли	вию	к	уча	стию	
в	 сов	мест	ных	 де	й	стви	ях	 под	 эги	дой	НА	ТО	 в	 рам	ках	 ре	ги
о	на	ль	но	го	 про	ти	во	сто	я	ния	 тер	ро	ри	сти	че	ской	 угро	зе.	 Эко
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но	ми	че	ские	ша	ги	 дан	ной	 про	грам	мы	 бы	ли	 на	пра	вле	ны	 на	
вос	пре	пят	ство	ва	ние	да	ль	не	й	ше	му	эко	но	ми	че	ско	му	про	ник
но	ве	нию	ки	та	й	ской	 эко	но	ми	ки	на	 афри	кан	ский	 кон	ти	нент.	
Кад	да	фи	 на	звал	 эту	 по	пыт	ку	 «им	пе	ри	а	ли	сти	че	ским	 стре
мле	ни	ем	 ку	пи	ть	 кон	ти	нент»	 и	 от	кло	нил	 уча	стие	 Ли	вии	 в	
сов	мест	ных	ак	ци	ях.	США	с	ис	по	ль	зо	ва	ни	ем	на	тов	ско	го	ар
се	на	ла	стре	ми	ли	сь	за	бло	ки	ро	ва	ть	до	ступ	Ки	тая	к	энер	го	ре
сур	сам	ре	ги	о	на,	тем	са	мым	во	зде	й	ствуя	на	сни	же	ние	тем	пов	
ро	ста	ки	та	й	ской	эко	но	ми	ки.	Объ	е	мы	ки	та	й	ских	ин	ве	сти	ций	
в	 ли	ви	й	скую	 энер	ге	ти	че	скую	 отра	сль	 нас	чи	ты	ва	ли	 сот	ни	
мил	ли	о	нов	дол	ла	ров.

Сте	пе	нь	 за	ин	те	ре	со	ван	но	сти	 евро	пе	й	ских	 го	су	дарств	
ли	ви	й	ски	ми	 энер	ге	ти	че	ски	ми	 ре	сур	са	ми	 раз	ли	чен.	Мо	жно	
вы	де	ли	ть	двух	основ	ных	парт	не	ров	Ли	вии		Ита	лию	и	Гер
ма	нию,	ко	то	рые	явля	ют	ся	основ	ны	ми	по	лу	ча	те	ля	ми	неф	ти.	
Их	 по	ли	ти	коэко	но	ми	че	ская	 за	ин	те	ре	со	ван	но	сть	 в	 Ли	вии	
име	ет	раз	лич	ные	исто	ри	че	ские	кор	ни	и	эко	но	ми	че	ские	при
чи	ны.	Ита	лия	под	дер	жи	ва	ет	ста	рые	ус	то	й	чи	вые	свя	зи,	опи
ра	ю	щ	и	е	ся	на	опыт	ко	ло	ни	а	ль	но	го	про	шло	го,	и	осу	щ	ествля	ет	
ак	тив	ное	ин	ве	сти	ро	ва	ние	в	ли	ви	й	скую	эко	но	ми	ку.	Гер	ма	ния	
же,	стре	мя	сь	к	по	тре	бле	нию	ли	ви	й	ской	неф	ти,	так	же	вкла
ды	ва	ет	ин	ве	сти	ции	в	эко	но	ми	ку	стра	ны,	к	то	му	же	ли	ви	й
ский	 ры	нок	 пре	вра	тил	ся	 в	 сфе	ру	 эко	но	ми	че	ских	 по	ста	вок	
гер	ман	ско	го	го	су	дар	ства.

Ина	че	 вы	гля	дят	 ин	те	ре	сы	 Фран	ции	 и	 Ве	ли	ко	бри	та
нии,	ко	то	рым	не	уда	ло	сь	уста	но	ви	ть	вы	год	ных	эко	но	ми	че
ских	от	но	ше	ний	с	ре	жи	мом	Кад	да	фи,	что	и	опре	де	ли	ло	их	
по	зи	цию	по	 во	про	су	 по	ли	ти	че	ско	го	 во	зде	й	ствия	 на	 ре	жим	
ли	ви	й	ско	го	дик	та	то	ра.15

Та	ким	обра	зом,	евро	пе	й	ские	го	су	дар	ства	на	ка	ну	не	по
ли	ти	че	ско	го	кон	флик	та	в	Ли	вии	раз	де	ли	ли	сь	на	две	груп	пы:	
1)	«ин	тер	вен	ци	о	на	ли	сты»,	стре	мя	щ	и	е	ся	к	во	ен	нопо	ли	ти	че
ско	му	втор	же	нию	в	Ли	вию	и	свер	же	нию	ре	жи	ма	Кад	да	фи.	
Осно	ву	этой	груп	пы	со	ста	ви	ли	Фран	ция	и	Ве	ли	ко	бри	та	ния;	
2)	«не	й	тра	ли	сты»,	стре	мя	щ	и	е	ся	за	ня	ть	вы	жи	да	те	ль	ную	по
зи	цию	по	во	про	су	кон	флик	та,	вы	зван	ную	тем,	что	в	ре	зу	ль
та	те	во	зник	шей	на	пря	жен	но	сти	стра	ны	ока	за	ли	сь	в	ду	а	ли

15	 У.	 З.	 Шарипов, Концепция «Большого Ближнего Востока» в действии,	
Институт	востоковедения	РАН,	Москва,	2013,	стр.	249–250.
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сти	че	ской	ло	ву	шке,	с	од	ной	сто	ро	ны,	член	ство	в	струк	ту	рах	
НА	ТО	и	парт	нер	ство	с	США,	с	дру	гой	сто	ро	ны,	на	ци	о	на	ль
ные	 эко	но	ми	че	ские	ин	те	ре	сы	Гер	ма	нии	и	Ита	лии	 в	Ли	вии	
и	опа	сно	сть,	ко	то	рой	они	мо	гут	под	верг	ну	ть	ся	в	ре	зу	ль	та	те	
санк	ций	и	во	о	ру	жен	но	го	вме	ша	те	ль	ства.

Из	ме	не	ния	в	по	зи	ции	в	от	но	ше	нии	Ли	вии	обо	зна	чи	ли
сь	 к	 се	ре	ди	не	 2000х	 го	дов,	 хо	тя	 пер	вые	 про	я	вле	ния	 это	го	
мо	жно	на	й	ти	и	в	кон	це	1990х.	В	1997	г.	Кад	да	фи	пред	при
нял	 по	пыт	ку	 нор	ма	ли	за	ции	 от	но	ше	ний	 с	 за	пад	ны	ми	 го	су
дар	ства	ми,	при	гла	шая	аме	ри	кан	ские	ком	па	нии	к	ак	тив	но	му	
уча	стию	 в	 ли	ви	й	ской	 эко	но	ми	ке.	Од	но	вре	мен	но	 с	 этим	 он	
при	гла	сил	па	пу	Иоан	на	Па	вла	II	по	се	ти	ть	Три	по	ли	в	свя	зи	с	
от	кры	ти	ем	в	ли	ви	й	ской	сто	ли	це	вос	ста	но	влен	но	го	со	бо	ра.16 
В	ре	зу	ль	та	те	от	ка	за	ли	ви	й	ско	го	ли	де	ра	от	про	грам	мы	ядер
ной	 энер	ге	ти	ки	 и	 при	зна	ние	 ответ	ствен	но	сти	 за	 шо	тланд
ский	 тер	ро	ри	сти	че	ский	 акт	 в	 де	ка	бре	 1988	 г.,	 в	 хо	де	 ко	то
ро	го	по	ги	бло	270	че	ло	век,	на	ме	ре	ние	вы	пла	ти	ть	де	не	жную	
ком	пен	са	цию	се	мь	ям	жертв	те	рак	та,	санк	ции	в	от	но	ше	нии	
Ли	вии	бы	ли	от	ме	не	ны.

В	2003	г.	в	чи	сле	пер	вых	вы	со	ко	по	ста	влен	ных	лиц,	по
се	тив	ших	Ли	вию,	был	пре	мь	ерми	ни	стр	Ис	па	нии	Хо	се	Ма
рия	Азнер.	Вслед	 за	ним	в	мар	те	 2004	 г.	 стра	ну	 с	 ви	зи	том	
по	се	тил	 пре	мь	ерми	ни	стр	 Ве	ли	ко	бри	та	нии	 То	ни	 Блэр.	 В	
апре	ле	2004	г.	аме	ри	кан	ское	пра	ви	те	ль	ство	вос	ста	на	вли	ва	ет	
свои	от	но	ше	ния	с	Ли	ви	ей	в	во	про	се	по	ста	вок	неф	ти.	Тог	да	
за	клю	ча	ет	ся	круп	ный	кон	тракт	ком	па	ний	Бо	инг	и	Аэро	бус	
на	по	став	ку	22	са	мо	ле	тов,	пред	на	зна	чен	ных	для	ли	ви	й	ской	
на	ци	о	на	ль	ной	 ави	а	ком	па	нии.	 Сум	ма	 кон	трак	та	 со	ста	вля	ла	
бо	лее	1	млрд.	дол	ла	ров.	В	апре	ле	2004	г.	со	сто	ял	ся	офи	ци	а
ль	ный	ви	зит	гла	вы	ли	ви	й	ско	го	пра	ви	те	ль	ства	во	Фран	цию,	
где	в	хо	де	встре	чи	с	пре	зи	ден	том	Фран	ции	Ж.	Ши	ра	ком	бы
ли	 под	пи	са	ны	 со	гла	ше	ния	 об	 эко	но	ми	че	ском	 со	труд	ни	че
стве.	

В	ян	ва	ре	2005	г.	про	и	зо	шло	сня	тие	эко	но	ми	че	ско	го	эм
бар	го	в	от	но	ше	нии	Ли	вии.	Сня	тие	санк	ций	от	кры	ло	до	ступ	
аме	ри	кан	ских	 и	 евро	пе	й	ских	 ком	па	ний	 на	 ли	ви	й	ский	 ры
нок	 энер	го	ре	сур	сов.	Сле	ду	ет	 от	ме	ти	ть	 за	ин	те	ре	со	ван	но	сть	
Кад	да	фи	 в	 нор	ма	ли	за	ции	 от	но	ше	ний	 в	 бо	ль	шей	 сте	пе	ни	 с	

16	 D.	Bisson,	J.	Fontaine,	LaLibye,àladécouverted’unpays,	Paris,1999,	p.	141.
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США.	На	это	ука	зы	ва	ет	то,	что	по	сле	от	ме	ны	санк	ций	бы
ли	за	клю	че	ны	15	кон	трак	тов	на	по	став	ки	с	неф	тя	ны	ми	ком
па	ни	я	ми,	из	ко	то	рых	11	бы	ли	пре	до	ста	вле	ны	аме	ри	кан	ским	
неф	тя	ным	ком	па	ни	ям.17	Гос	се	кре	та	рь	США	К.	Ра	йс	за	я	ви	ла	
25	июля	2007	г.	о	том,	что	аме	ри	кан	ские	ком	па	нии	вно	вь	го
то	вы	вклю	чи	ть	ся	в	раз	ви	тие	эко	но	ми	ки	Ли	вии	и	при	сту	пи	ть	
к	де	я	те	ль	но	сти	в	этой	стра	не.18

В	де	ка	бре	 2007	 г.	 со	сто	ял	ся	 пер	вый	по	сле	 34лет	не	го	
пе	ре	ры	ва	 ви	зит	М.	Кад	да	фи	 во	Фран	цию,	 в	 хо	де	 ко	то	ро	го	
бы	ли	 за	клю	че	ны	 вы	год	ные	 эко	но	ми	че	ские	 кон	трак	ты	 на	
сум	му	бо	лее	3	млрд.	евро.	В	пер	вую	оче	ре	дь	они	ка	са	ли	сь	
по	ста	вок	 са	мо	ле	тов	 Аэро	бус,	 ядер	но	го	 ре	ак	то	ра	 и	 раз	но	о
бра	зно	го	во	ен	но	го	во	о	ру	же	ния.	К	то	му	же	бы	ли	под	пи	са	ны	
со	гла	ше	ния	 на	 по	став	ки	 неф	ти.	 Бы	ли	 за	клю	че	ны	 со	гла	ше
ния	по	во	про	сам	без	о	па	сно	сти,	о	здо	ро	вье	и	об	им	ми	гра	ции.	
Осо	бое	 ме	сто	 за	ни	мал	 про	ект	 об	 ис	по	ль	зо	ва	нии	 ядер	ной	
энер	ге	ти	ки	для	пре	вра	щ	е	ния	мор	ской	во	ды	в	пи	ть	е	вую	во
ду.	Фран	цуз	ский	пре	зи	дент	Н.	Сар	ко	зи	под	черк	нул,	что	был	
«сча	стлив	встре	ти	ть	Кад	да	фи	и	на	ме	рен	по	о	щ	ря	ть	во	звра	щ
е	ние	ему	ме	жду	на	род	ной	ре	спек	та	бе	ль	но	сти».19

На	чи	на	ет	ся	по	сте	пен	ное	во	звра	щ	е	ние	Ли	вии	в	си	сте	му	
ми	ро	во	го	со	о	бщ	е	ства.	В	2007	г.	Ли	вия	вхо	дит	в	ад	ми	ни	стра
тив	ный	 со	вет	 ме	жду	на	род	но	го	 агент	ства	 атом	ной	 энер	гии	
(МА	ГА	ТЭ).	В	20082009	гг.	она	вклю	ча	ет	ся	в	Со	вет	Без	о	па
сно	сти	 ООН	 в	 ка	че	стве	 чле	напред	ста	ви	те	ля	 афри	кан	ской	
груп	пы.	Вер	ши	ной	три	ум	фа	ль	но	го	во	зра	щ	е	ния	ста	ла	по	езд
ка	М.	Кад	да	фи	в	США	в	сен	тя	бре	2009	г.	Это	бы	ла	его	пер	вая	
по	езд	ка	в	Со	е	ди	нен	ные	Шта	ты	для	уча	стия	в	за	се	да	нии	Ге
не	ра	ль	ной	ас	сам	блеи	ООН,	где	он	вы	дви	нул	пред	ло	же	ние	о	
пре	до	ста	вле	нии	Афри	ке	ме	ста	в	Со	ве	те	Без	о	па	сно	сти	ООН.20

В	2009	г.	про	и	зо	шла	нор	ма	ли	за	ция	вза	и	мо	от	но	ше	ний	
Ли	вии	и	Ита	лии.	На	ча	ло	это	му	про	цес	су	бы	ло	по	ло	же	но	в	
2008	 г.,	 ког	да	 Ита	лия	 при	не	сла	 из	ви	не	ния	 Ли	вии	 за	 ко	ло
ни	а	ль	ное	про	шлое	и	 вред,	на	не	сен	ный	ли	ви	й	ско	му	на	ро	ду	
в	те	че	ние	ко	ло	ни	а	ль	но	го	пе	ри	о	да.	Из	ви	не	ния	Ита	лии	бы	ли	

17	 L.	Boka,	„Les	varies	raisons	de	la	«liquidation»	de	Kadhafi“,	Lafacecachéedes
revolutionsarabes,	p.	194.

18 Reuters,	2007,	25	Juli.
19 LeMonde,	2007,10	Décembre.
20 NewYorkTimes,	2011,	24	Septembre.
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под	кре	пле	ны	бан	ков	ским	че	ком	на	сум	му	в	5	млрд.	дол	ла
ров	в	ка	че	стве	ма	те	ри	а	ль	ной	ком	пен	са	ции.	В	2009	г.	за	клю
ча	ет	ся	со	гла	ше	ние	ме	жду	Ли	ви	ей	и	Евро	пе	й	ским	Со	ю	зом	по	
во	про	сам	им	ми	гра	ции.	В	со	о	твет	ствии	с	ним,	Кад	да	фи	взял	
на	се	бя	обя	за	те	ль	ство	бо	ро	ть	ся	с	не	ле	га	ль	ной	им	ми	гра	ци	ей	
в	Евро	со	юз.	В	2009	г.	С.	Бер	лу	ско	ни	по	се	тил	Ли	вию	в	свя
зи	с	го	до	вщ	и	ной	при	хо	да	Кад	да	фи	к	вла	сти.	Это	был	ви	зит	
евро	пе	й	ско	го	ли	де	ра	вы	со	ко	го	ран	га	за	по	след	ние	два	де	ся
ти	ле	тия.	В	ав	гу	сте	2010	г.	со	сто	ял	ся	ответ	ный	ви	зит	ли	ви	й
ско	го	ли	де	ра	в	Ита	лию	в	знак	вто	рой	го	до	вщ	и	ны	До	го	во	ра	
о	дру	жбе.	В	хо	де	сво	е	го	ви	зи	та	ли	ви	й	ский	дик	та	тор	за	я	вил,	
что	 ислам	 дол	жен	 ста	ть	 ре	ли	ги	ей	 Евро	пы,	 что	 при	ве	ло	 к	
сар	ка	сти	че	ским	ком	мен	та	ри	ям	по	по	во	ду	ита	лоли	ви	й	ских	
от	но	ше	ний,	от	ме	чав	шим,	что	«Ита	лия	ста	ла	Ди	сне	й	лен	дом	
Кад	да	фи».	За	про	я	вле	ни	ем	свет	ской	эк	стра	ва	гант	но	сти	ли
ви	й	ско	го	 ли	де	ра	 скры	ва	ла	сь	 эко	но	ми	че	ская	 со	ста	вля	ю	щ	ая	
вза	и	мо	от	но	ше	ний.	 Бы	ли	 за	клю	че	ны	 вы	год	ные	 кон	трак	ты	
по	по	став	кам	ли	ви	й	ской	неф	ти	и	ита	ль	ян	ских	си	стем	во	о	ру
же	ний.	В	рам	ках	До	го	во	ра	о	дру	жбе,	Ита	лия	кро	ме	5	млрд.	
ком	пен	са	ции	за	ко	ло	ни	за	цию	пла	ни	ро	ва	ла	ин	ве	сти	ро	ва	ть	в	
стро	и	те	ль	ство	ав	то	мо	би	ль	ной	до	ро	ги	про	тя	жен	но	стью	1700	
км.21

Нор	ма	ли	за	ция	эко	но	ми	че	ско	го	со	труд	ни	че	ства	Ли	вии	
с	евро	пе	й	ски	ми	стра	на	ми	и	США	осно	вы	ва	ла	сь	на	эко	но	ми
че	ской	 при	вле	ка	те	ль	но	сти	 ли	ви	й	ско	го	 го	су	дар	ства,	 вы	ра
жав	ше	й	ся	в	на	ли	чии	клю	че	во	го	по	ка	за	те	ля	–	неф	ти.	Ли	вия	
выс	ту	па	ла	 4	 афри	кан	ским	 про	из	во	ди	те	лем	 неф	ти,	 до	бы
вав	шим	до	1,6	млн.	бар	ре	лей	в	де	нь,	обла	дав	шим	на	и	бо	лее	
зна	чи	те	ль	ны	ми	 ре	зер	ва	ми	 афри	кан	ской	 неф	ти.	 Ли	ви	й	ское	
брут	то	 бы	ло	 пре	вос	ход	но	го	 ка	че	ства,	 при	спо	со	блен	но	го	 к	
неф	те	пе	ре	ра	ба	ты	ва	ю	щ	им	 за	во	дам.	На	 фо	не	 ми	ро	во	го	 про
из	вод	ства	неф	те	про	дук	тов	до	ля	ли	ви	й	ской	неф	ти	бы	ла	не
зна	чи	те	ль	ной	–	все	го	2%.	По	куп	ка	ли	ви	й	ско	го	брут	то	со	ста
вля	ла	10%	аме	ри	кан	ско	го	по	тре	бле	ния	и	40%	до	хо	дов	ли	ви
й	ских	эк	спорт	ных	по	ста	вок.

Если	 рас	сма	три	ва	ть	 объ	е	мы	 неф	тя	ных	 парт	нер	ских	
от	но	ше	ний	Ли	вии	с	ино	стран	ны	ми	го	су	дар	ства	ми	до	на	ча	ла	
со	бы	тий	«араб	ской	ве	сны»,	то	мо	жно	от	ме	ти	ть,	что	ли	де	ром	

21	 L.	Boka,	Op.cit.,	p.	196.
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в	объ	е	мах	по	ста	вок	неф	ти	выс	ту	па	ла	Ита	лия,	из	вле	кав	шая	
280	 тыс.	 бар	ре	лей	 в	 де	нь.	 На	 вто	ром	 ме	сте	 на	хо	дил	ся	 Ки
тай,	имев	ший	по	ка	за	те	ль	в	150	тыс.	бар	ре	лей,	тре	тье	ме	сто	
–	США,	имев	шие	124	тыс.	бар	ре	лей,	че	твер	тое	ме	сто	–	Гер
ма	ния	с	по	ка	за	те	лем	100	тыс.	бар	ре	лей	и	пя	тое	ме	сто	Ве	ли
ко	бри	та	ния	–	55	тыс.	бар	ре	лей.22

Мо	жно	 утвер	жда	ть,	 что	 стре	мле	ние	 к	 уста	но	вле	нию	
кон	тро	ля	 и	 обес	пе	че	нию	 про	из	вод	ства	 ли	ви	й	ской	 неф	ти	
выс	ту	па	ли	дву	мя	основ	ны	ми	эко	но	ми	че	ски	ми	це	ля	ми	вме
ша	те	ль	ства	 за	пад	ных	 го	су	дарств	 и	 их	 со	ю	зни	ков	 из	 стран	
Пер	сид	ско	го	 за	ли	ва	 в	 со	бы	тия	 «араб	ской	 ве	сны»	 в	Ли	вии.	
Пред	ста	вля	ет	ся,	что	неф	тя	ной	фак	тор	опре	де	лял	обо	стрен
ную	сте	пе	нь	вни	ма	ния	за	пад	ных	го	су	дарств	к	на	чи	на	ю	щ	е	й
ся	гра	ждан	ской	во	й	не	в	ре	ги	о	не.	Свою	ро	ль	игра	ли	де	мо	кра
ти	че	ские	тре	бо	ва	ния	и	стре	мле	ния	к	за	щ	и	те	прав	че	ло	ве	ка,	
ко	то	рые,	 по	мно	жен	ные	 на	 эко	но	ми	че	ские	 фак	то	ры,	 при	да
ва	ли	де	й	стви	ям	за	пад	ной	ко	а	ли	ции	осо	бое	зна	че	ние.	Бо	рь	ба	
с	ав	то	ри	тар	ны	ми	ре	жи	ма	ми	и	стре	мле	ние	к	де	мо	кра	ти	за	ции	
общ	е	ства	явля	ют	ся	осно	ва	ми	аме	ри	кан	ской	и	на	тов	ской	по
ли	ти	че	ской	стра	те	гии.	Од	на	ко	из	всех	стран	араб	ско	го	ми
ра,	на	хо	див	ших	ся	в	ор	би	те	«араб	ской	ве	сны»,	то	ль	ко	в	от	но
ше	нии	Ли	вии	бы	ло	при	ме	не	но	во	о	ру	жен	ное	вме	ша	те	ль	ство	
стран	НА	ТО,	став	шее	основ	ной	при	чи	ной	по	бе	ды	оп	по	зи	ци
он	ных	сил	над	ре	жи	мом	Кад	да	фи.

Та	ким	 обра	зом,	 по	ли	ти	че	ская	 кон	фликт	но	сть	 «араб
ской	 ве	сны»	 свя	за	на	 с	 общ	ей	 на	пра	влен	но	стью	 на	 сме	ну	
пра	вя	щ	их	«жест	ких»,	ав	то	ри	тар	ных	ре	жи	мов.	В	этой	свя	зи	
ее	мо	жно	рас	сма	три	ва	ть	как	про	я	вле	ние	со	ци	а	ль	нопо	ли	ти
че	ской	тран	сфор	ма	ции,	свя	зан	ной	с	де	мо	кра	ти	че	ским	тран
зи	том.	При	этом	дан	ные	со	бы	тия	и	про	цес	сы	отли	ча	ет	ряд	
осо	бен	но	стей,	свя	зан	ных	со	сло	жным	со	че	та	ни	ем	де	й	ствия	
вне	шних	и	вну	трен	них	фак	то	ров	и	по	ли	ти	че	ских	сил,	что	не	
по	зво	ля	ет	от	не	сти	дан	ные	со	бы	тия	к	раз	ря	ду	чи	сто	вне	шних	
или	вну	трен	них	кон	флик	тов.	На	чав	ши	сь	как	вы	ра	же	ние	со
ци	а	ль	ноэко	но	ми	че	ско	го	 и	 по	ли	ти	че	ско	го	 не	до	во	ль	ства,	
дан	ные	кон	флик	ты	в	ря	де	слу	ча	ев	пе	ре	ро	сли	в	во	о	ру	жен	ные	
кон	флик	ты,	при	вед	шие	к	рас	па	ду	го	су	дар	ствен	но	сти	или	к	
гра	ждан	ской	во	й	не.	При	этом	«араб	ская	ве	сна»,	про	и	зо	шед

22	 Там	же,	стр.	199.
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шая	в	зо	не	стра	те	ги	че	ских	ин	те	ре	сов	США	и	НА	ТО,	их	по
ли	ти	ки	по	де	мо	кра	ти	за	ции	«Бо	ль	шо	го	Бли	жне	го	Во	сто	ка»,	
вы	зва	ла	 вме	ша	те	ль	ство	 этих	 сил	в	обо	стрив	ши	е	ся	 вну	три
по	ли	ти	че	ские	про	цес	сы	впло	ть	до	про	ве	де	ния	во	ен	нопо	ли
ти	че	ских	ак	ций	в	под	дер	жку	од	ной	из	сто	рон	кон	флик	та.	
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация

В ста тье рас сма три ва ют ся про бле мы бо рь бы с кор
руп ци ей в Рос сии.  Ав то ры ана ли зи ру ют усло вия, при ко то
рых кор руп ция при о бре ла гран ди о зные мас шта бы; при во
дят ся мно го чи слен ные при ме ры про я вле ний кор руп ции сре ди 
рос си й ско го чи нов ни че ства, по ка зы ва ет ся общ е ствен ная 
опа сно сть кор руп ции, ее вред для осу щ ествле ния ре форм, 
на пра влен ных на мо дер ни за цию эко но ми ки и со ци а ль ной 
сфе ры Рос си й ской Фе де ра ции. Ав то ры при во дят ар гу мен ты 
и фак ты, ко то рые сви де те ль ству ют о ро сте мас шта бов 
кор руп ции в стра не, не до ста точ ной по ли ти че ской и ор га
ни за тор ской ра бо ты по ре а ли за ции го су дар ствен ной ан ти
кор руп ци он ной по ли ти ки. 
Клю че вые сло ва: кор руп ция, ан ти кор руп ци он ная по ли ти ка в 

Рос сии, на ци о на ль ная без о па сно сть. 

Толковыйсловарьрусскогоязыкаопределяеткорруп
циюкак«подкупвзятками,продажностьдолжностныхлиц,
политическихдеятелей».Изэтогоопределенияследует,что
сущность коррупции заключается в подкупности и прода
жностигосударственныхчиновников,политическихиобщ
ественныхдеятелей,должностныхлицразногоуровня,ко
торыезаденьги,другиеблагапринимаютрешениявинтере
сахвзяткодателя.
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Коррупциюиногдасравниваютс«социальнойчумой»,
эпидемии которой подвержены все современные государ
ства–большиеималые,богатыеибедные.Этаопаснаябо
лезньпринялаострыеформыивнашейстране.

КоррупциявобновленнойРоссиирасцвелапотому,что
чиновник получил возможность распоряжаться не только
бюджетнымисредствами,ноигосударственнойилимуни
ципальнойсобственностью,госзаказами,лицензиями,льго
тамиит.п.Коррупционные«ниши»,созданныевогромном
количестве в действующем законодательстве,1 позволяют
чиновникамизвлекатьневиданныеранеедоходыиз своих
должностей. Коррупция сегодня стала основным источни
комдоходадляопределеннойчастируководителейфедера
льного,региональногоимуниципальногоуровней,предста
вителей законодательных органов и политических партий,
превратилась в главный побудительныймотив при приня
тииуправленческихрешений.

Особенно опасна коррупция в правоохранительных
органах, спецслужбах, прокуратуре, судебной системе,
призванных бороться с этим социальным злом. Коррум
пированность правоохранительных органов способствует
укреплениюорганизованнойпреступности.Продажностьи
подкупностьправоохранителейподрывают верунаселения
в способность государства защитить права и свободы гра
ждан,увеличиваетсоциальнуюнапряженностьиугрожает
политическойстабильностивстране.Известныфакты,ког
дасудьиварбитражахисудахобщейюрисдикциирешали
дела в пользу уплатившей стороны.Однако в связи с тем,
чтовысшаясудебнаявластькрайнередкореагируетназло
употребления судейскими полномочиями в регионах, про
цесс очищения судейского сообщества от коррупционеров
идеткрайнемедленно.Покачащеизбавляютсяот тех, кто
попытался«вынестисоризизбы»,сообщилпрессеослучаях
мздоимствавсудебнойсистеме.

Главную опасность для общества несет коррупция в
органах государственной власти и местного самоуправле
ния, прежде всего в сферах выработки и принятия упра

1 ПоутверждениюэкспрезидентаРоссииД.Медведева,коррупционныениши
былиобнаруженыв10тыс.действующихроссийскихзаконах.
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вленческихрешений.Безнеенеобошлосьприприватизации
государственнойсобственности,распределениибюджетных
средств,предоставленииразличныхльготипреференций.

ВобновленнойРоссиивтакназываемые«нулевыего
ды»родилсятермин,которогоранеенезнали,–«нормаот
ката». Норма отката – это нижний предел коррупционной
взяткивпроцентах,окоторомякобысчитаетсянезазорным
договариваться чиновнику и бизнесмену при определении
«режима наибольшего благоприятствования». Директор
российскогоотделениямеждународногоцентраантикорруп
ционныхисследованийиинициативЕ.Панфиловапридала
гласностинекоторыенормыотката.Поееутверждениюпри
покупкеавтомобилейнабюджетныеденьгинормаоткатасо
ставляетпорядка10–15%,заполучениегосзаказа–20%от
суммыпроекта;завыгоднуюплощадкудлязастройки–до
30%,азаучастиевнациональныхпроектах–3040%отсум
мы».2Завзяткивыдаютсяквотыилицензиинаразработку
природныхместорождений,организуютсятендерыиаукци
оны с заранее предрешеннымрезультатом, обеспечивается
доступкслужебнойинформациидляееиспользованиявин
тересахкоррумпированныхлицит.п.

«В стране все покупается и все продается: не едино
жды озвучивались цены на высокие должностные кресла.
Казнокрадство процветает, – пишет газета «Крестьянская
Русь».–Откатотлюбойсуммыконтрактавпользучинов
ника,принимающегорешениеобэтойсумме,–неменее20
процентов»3.Тольконагосударственныхзакупкахрасхища
етсяболее1трлнруб.вгод,чтопризналонедавноКонтро
льноревизионноеуправлениеадминистрациипрезидента.4

Генеральный прокурор РоссииЮ.Чайка, выступая с
докладом в Госдуме, констатировал, что органы власти и
управленияпораженыкоррупцией в огромныхмасштабах:
«Нельзясказать,чтокоррупцияхарактернадляотдельных

2 Л. Сычева, „Коррупция: берут деньгами, машинами, коттеджами…“,
Российская Федерация сегодня,Москва,№4/2008,стр.31.

3 В.А. Кондрашов, «Амы всёждём иждём лучшейжизни»,Крестьянская 
Русь,Москва,№20/2009.

4 В секторе государственных и муниципальных закупок ежегодно воруется 1 
трлн рублей: такая цифра  прозвучала на совещании у президента Дмитрия 
Медведева, Internet, http://www.investor.ru/blog/35809/3464,05/06/2016.
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звеньевгосударственногомеханизма.Онапронизываетвсе
уровнивласти,приобретаетсистемныйхарактер».5

По данным Генеральной прокуратуры, во всех феде
ральных министерствах и ведомствах, охваченных проку
рорскимипроверками,былиустановленыфактынарушений
служащимитребованийзаконодательстваопредоставлении
вналоговыеорганыдекларацийодоходахиимуществеив
соответствующие кадровые службы – справок о соблюде
нииограничений,связанныхсзамещениемгосударственной
должности.Запоследнеевремярезкоувеличилоськоличе
ствовыявленныхпреступленийкоррупционнойнаправлен
ности, совершенных главами администраций, ответствен
ными руководителямифедеральных и региональных орга
новвласти.Генпрокуратуравыявиланарушениязаконодате
льствао государственной службевФедеральной таможен
нойслужбе,Министерствездравоохраненияисоциального
развития, других центральных органах государственного
управления.

Такимобразом,вусловиях,когдадействующеезаконо
дательствонеустанавливаетниуголовнуюответственность,
никонфискациюимущества,нидругиесуровыемерыпроти
водействиякоррупции,онарасцветаетпышнымцветомив
началетретьеготысячелетиясталаосновнымпрепятствием
дляполитического,экономическогоидуховноговозрожде
нияРоссии.Ставфактическиоднимизэлементовфункци
онирования государства, неотъемлемой составляющей его
взаимоотношений с олигархическим бизнесом, коррупция
породилачудовищныедиспропорциивсистемеуправления
ифункционированиягосударственныхинститутов.Корруп
цияснижаетавторитетвластиигосударственногоуправле
ниявглазахнарода,препятствуетразвитиюэкономики,от
правлениюправосудия,построениюправовогогосударства
ит.д.Онапревратиласьвглавныйтормознапутиреформи
преобразований.Знаменитыйрусский этнографН.Миклу
хоМаклай,изучавшийбытинравыпапуасовв70–80хгодах
XIXв.,едвалимогпредставитьсебе,чточутьбольшевека
спустяроссиянеипапуасыстанутнастолькоблизкидругк

5 Ю. Чайка, О реализации положений послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию на 2006 год по вопросу борьбы с 
коррупцией,Internet, http://flb.ru/info/39262.html,07/06/2016.
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другу.Ивсеблагодарякоррупции–этомусложномуимало
изученному явлению, обладающему как выясняется, такой
жеволшебнойсилой, какимашинавремени.Толькорабо
таетэтамашина,ксожалению,водномнаправлении–от
брасываетстрануназадвсоциальноэкономическомразви
тии.«ЗадесятьлетРоссиясовершилавпечатляющийрывок
вгруппунаиболеекоррумпированныхгосударствпланеты»,
–писалав2010г.однаизроссийскихгазет.6

С учетом возросшей опасности массовой коррупции
онабылаобъявлена«врагомномеродин»современногорос
сийскогообщества,апротиводействиекоррупции–важным
государственным делом, приоритетным направлением го
сударственной политики. ВНа ци о на ль ной стра те гии про
ти во де й ствия кор руп ции, утвержденнойУказомПрезиден
таРоссийскойФедерацииот13апреля2010г.,подчеркнута
важность повышения эффективности политических меха
низмов, способствующих реализации государственной по
литики противодействия коррупции. «Национальная стра
тегияпротиводействиякоррупции,– говоритсявдокумен
те,–реализуетсяфедеральнымиорганамигосударственной
власти,инымигосударственнымиорганами,органамигосу
дарственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации,орга
намиместногосамоуправления,институтамигражданского
общества,организациямиифизическимилицами».7

Втретьих, рост коррупции дискредитирует систему
органов государственной власти и муниципального упра
вления,снижаетихавторитетунаселения.Запоследниече
тырегодаколичествовыявленныхвнашейстранекорруп
ционныхотношенийвозрословполторараза.Тольков2014
г.,поданнымГенеральнойпрокуратурыРоссийскойФеде
рации,быловыявленосвыше381тыс.нарушенийзаконав
сферепротиводействиякоррупции.

Вчетвертых,массоваякоррупциянетолькодискреди
тирует работу органов государственной власти и управле
ния,ноиможетпривестикразрушениюгосударственного

6 А.Полухин,За десять лет Россия совершила впечатляющий рывок в группу 
наиболее коррумпированных государств планеты,Internet,http://www.novaya
gazeta.ru/sports/485.html,07/06/2016.

7 Национальная стратегия противодействия коррупции, Internet, http://base.
garant.ru/12174916/,07/06/2016.
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устройства, падению политического режима. ЕщеАристо
тель в работе «Политика» предупреждал, что коррупция
способнапривестигосударствоквырождениюипризывал
кбескомпромисснойборьбеснезаконнымизвлечениемпри
былидолжностнымилицами.«Самоеглавноепривсякомго
сударственномстрое,–указывалдревнегреческийфилософ,
–этопосредствомзаконовиостальногораспорядкаустроить
делотак,чтобыдолжностнымлицамневозможнобылона
живаться»88).

О поражении коррупцией органов государственной
власти и муниципального управления сегодня свидетель
ствуютне толькорезультатыпрокурорскихпроверок, ана
литическиедокладыМинистерствавнутреннихделРоссии
и других правоохранительных органов, но имногочислен
ные аресты губернаторов и их заместителей, других госу
дарственных и муниципальных служащих;  арест сотруд
никовУправленияделамиАдминистрацииПрезидентаРФ
В.Корнияки,И.Ерашова,губернаторовВ.Дудки(Тульская
область),А.Хорошавина(Сахалинскаяобласть),Н.Денина
(Брянскаяобласть),Н.Белых(Кировскаяобласть),главыРе
спубликиКомиВ.Гайзера,мэроврядароссийскихгородови
другихпубличныхлиц–яркоетомуподтверждение.Массо
ваякоррупцияввысшихэшелонахвласти,коррупционные,а
нерыночныеотношениябизнесаивластныхструктур,явля
ютсяоднойизглавныхпричинперманентногокризисавсо
временнойРоссии.9

Такимобразом,руководителирегионовиведущиесо
трудникицелогорядарегиональныхоргановвластивместо
того,чтобыразвиватьэкономикуисоциальнуюсферуреги
онов, заниматьсяреализациейпрограмм,намеченныхПре
зидентомиПравительствомРФ,установокпартии«Единая
Россия»,вкоторойонисостояли,всеперечисленныеидру
гиефигурантыантикоррупционныхуголовныхделразвали
валирегиональнуюэкономику,расхищалигосударственную
собственность,всемернообогащались.Приэтомихнеоста
навливалиниреальнаявозможностьбытьразоблаченными
правоохранительнымиструктурами,нисовесть,нилюбовь

8 Аристотель,Сочинения.В4хтомах.Т.4,Мысль,Москва,1983,стр.349.
9 В.Моисеев,Россия в глобальном кризисе,АПЛИТ,Орел,2009,стр.106–107.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2016, год. XII vol. 27 стр. 169-180

175

кРодине,которыезатмилабезудержнаяалчностьиобогаще
ниелюбойценой,покаестьтакаявозможность.Апринадле
жностькорганамвластисегоднядаетреальнуювозможно
стьзаниматьсякоррупциейвобстановке,когдавсепокупа
етсяипродается,втомчислегосударственныеуслуги.

ОчереднойНа ци о на ль ный план про ти во де й ствия кор
руп циибылразработанна2016–2017годыиутвержденука
зомпрезидентаРФ1апреля2016г.10Егоотличиемотпре
дыдущих планов стала большая конкретика и адресность
поручений.Однакопрактикапоказала,чтонирегулярноиз
даваемыепланы(одинразвдвагода),ниутвержденнаягла
вой государства национальная стратегия противодействия
коррупции,нидействующее законодательствонев состоя
нииостановитьросткоррупциивнашейстране,втомчисле
ворганахвластииуправления.Главныепричинынеэффек
тивности противодействия коррупции в России состоят в
том,что,вопервых,строгостьроссийскихзаконовкомпен
сируетсянеобязательностьюихисполнения;вовторых,от
сутствиевдействующемантикоррупционнойзаконодатель
стве такой действенной правовой нормы, как конфискация
незаконнонажитогоимущества.Несмотрянаратификацию
КонвенцииООНпротив коррупции в 2006 г., наша страна
неимплементировалавсвоезаконодательствост.20Конвен
ции,1111)согласнокоторойулиц,невсостояниидоказать,по
чемуихрасходыпревышаютреальныедоходы,имущество
конфисковывается,обращаетсявдоходгосударства.Еслибы
втакомключедействоваланашавласть,многиемиллиарды
долларовоставались в странеибылибыинвестированыв
отечественнуюэкономику,атакимкоррупционерам,какЕ.
Васильеваиз«Оборонсервиса»,непришлосьбывозвращать
арестованноеимущество,включая19кгювелирныхукраше
ний,коллекциюдорогихкартинит.д.

10 Указ Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2016  2017 годы»,Internet,http://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/71264578/,09/06/2016.

11 См.: Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 
Принята резолюцией  58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года,
Internet, http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.
shtml,11/06/2016.
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Кратные штрафы должны были частично заменить
институт конфискации имущества (в соответствии с тре
бованиямиКонвенцииООН). 4 мая 2011 г. по инициативе
ПрезидентабылразработанивступилвсилуФедеральный
закон№97ФЗ«ОвнесенииизмененийвУголовныйкодекс
РоссийскойФедерациииКодексРоссийскойФедерацииоб
административных правонарушениях в связи с совершен
ствованиемгосударственногоуправлениявобластипроти
водействиякоррупции».12Одновременнопрезидентпредло
жилкпроектамзаконов,которыевносятсяправительствомв
законодательныйорган,прилагатьпроектыподзаконныхак
тов.Поегоубеждению,этопозволитдепутатамуженаэтапе
рассмотрениязаконопроектаоценить,какименноикемон
будетприменяться,инаскольковероятенрисквозникнове
ниякоррупционныхсхем.

Уголовный кодекс Российской Федерации дополнил
сяположением,всоответствиискоторымзакоммерческий
подкуп, дачу взятки, получение взятки и посредничество
во взяточничестве устанавливаются штрафы в размере до
стократной суммы коммерческого подкупа или взятки, но
неболеепятисотмиллионоврублей.Согласнозакону,если
коррупционерибудетпризнанвиновнымвполучениивзят
кивособокрупномразмере,онможетостатьсянасвободе,
заплативштраф,превышающийсуммувзяткив80100раз.
Этамеранаказаниянеисключаетлишениесвободыот8до
15летсоштрафомменьшегоразмера,онаостаетсяальтерна
тивнойиможетприменятьсяпоусмотрениюсуда.

Напервыйвзгляд,введениекратногоштрафавразмере
до500млнрублейвыглядитвнушительнойистрогоймерой.
Ноэтамеравоздействиянакоррупционеранеимеетпропи
санногоюридическогоалгоритмавзысканиякратногоштра
фа, темболее,чтовсудебнойпрактикеуголовныеделапо
коррупции часто прекращают по разным процессуальным
основаниям или за взятку судье. Как показала практика,
российские коррупционеры находят лазейки в законодате

12 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 97ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в связи с совершенствованием 
государственного управления в области противодействия коррупции»,Inter
net,http://base.garant.ru/12185476/,11/06/2016.
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льстве,чтобынеплатитьштрафычастичноилиполностью.
Покаудается,какпоказалапрактика,взыскатьвсегопоод
номурублюизкаждойтысячи.

Практикапоказала,чтоинституткратныхштрафовне
только не сократил количество коррупционных сделок, но
исыгралнегативнуюрольвростеразмерасреднейвзятки.
Темсамымкоррупционерыкакбывводилидополнительную
платузариск.Этотвыводподтверждаетсяследующейста
тистикой:если,поданнымМВДРФ,в2011г.средняявзятка
составляла30тыс.руб.в2012г.–60тыс.руб.,в2013г.–145
тыс. рублей, в 2015 г. – 173 тыс. рублей.13При этомправо
защитникиутверждают,чтореальныйразмерсреднейвзят
кигораздовышеисоставляет613тыс.рублей,или9,44тыс.
долларов.1414)Такимобразом,налицовполнеочевиднаятен
денцияроста,точнее,ежегодноеудвоениеилисущественное
увеличениесреднегоразмеравзятки.Приэтомстоитзаме
тить,чтоподсреднюювзяткунеподпадаютниучителя,ни
преподавателивузов,ниврачи,ниполицейские,накоторых
коектопытаетсясвалитьосновнуюответственностьзарост
коррупционныхсделоквРоссийскойФедерации.Неслуча
йноПрезидентРоссийскойФедерацииВ.Путин, выступая
назаседанииГосударственногосоветаповопросамразвития
малогои среднегобизнеса7 апреля2015 г., заявил: «Госу
дарство,всеуровнивластидолжнысделатьвсевозможное,
чтобы…обеспечивалась честная и открытая конкуренция,
и никтонемешал работать, не вымогал взяток.»15А вПо
сланииФедеральномуСобраниюРФвдекабре2015г.глава
государстваотмечал,что«коррупция–препятствиедляраз
витияРоссии».16

Президенту В.Путину принадлежит законодательная
инициатива запрещения чиновникам и депутатам, другим
публичнымлицамоткрыватьсчетаиприобретатьнедвижи
мостьзаграницей.Вдекабре2013г.поуказуглавыгосудар

13 Е.Калюков,В МВД подсчитали средний размер взятки в России,Internet,http://
www.rbc.ru/economics/09/12/2015/5667f4069a79473b1ae0b836,11/06/2016.

14 Правозащитники назвали средний размер взятки в России, Internet, https://
lenta.ru/news/2015/09/03/korrupzia/,12/06/2016.

15 Заседание Государственного совета по вопросам развития малого и среднего 
бизнеса,Internet,http://kremlin.ru/news/48122#sel=13:1,13/,12/06/2016.

16 «ПосланиеПрезидентаРФВ.В.ПутинаФедеральномуСобраниюРФ»,Рос
сийская газета,Москва,4декабря2015.
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ствавсоставеегоАдминистрациибылообразованоУпра
вление по вопросам противодействия коррупции, которую
возглавилО.Плохой, занимавшийсядоэтогокадровойпо
литикойвтойжеструктуре.Вновьсозданномууправлению
былапорученапроверкадекларацийодоходах,расходахи
имуществе чиновников и депутатов федерального уровня.
Позамыслупрезидента,новыйинститутдолженстатькоор
динатором борьбы с коррупционерами во властных струк
турах, чтобы выполнить главную задачу противодействия
коррупции–прекратитьразграблениестраны.

Проблема противодействия коррупции в России на
прямуюсвязана с политической волей.Политическая воля
необходима и в принятии бескомпромиссных антикорруп
ционных законов, и в применении международного опыта
антикоррупционной политики. Только при этом политиче
скиемеханизмыпротиводействиякоррупции–Националь
ные планы, Стратегия, антикоррупционное законодатель
ствои др. – заработают в полную силуи дадутжелаемые
результатыснижениякоррупциивовластныхструктурах,в
экономике,социальнойсфере.Способамиисредствамибо
рьбыскоррупциейдолжныбытьнетолькомерыправового
характера, но и меры политические, идеологические и ду
ховнонравственные,направленныенаформированиеатмос
ферынеприятиякоррупциивовсехеепроявленияхисозда
ниеусловий,препятствующихкоррупции.Вконечномитоге
последовательнаяантикоррупционнаяполитикагосударства
должнаслужитьукреплениюдовериянаселенияквластным
структурамгосударства.Однако,какпоказалапрактика,по
литическиймеханизм,способствующийизменениюотноше
ния общественности к коррупции, привлечению широких
слоевнаселениякборьбескоррупционерамиещене запу
щен.Средствамассовойинформации–телевидение,радио,
периодическаяпечать–способнынетольковскрыватьфак
тыкоррупции,ноисоздаватьнужноеобщественноемнение,
формироватьсоответствующийклиматвобществе.Правда,
приусловии,если«четвертаявласть»являетсянезависимой
инаеевыступлениясразоблачениемфактовкоррупциина
различныхэтажахпредыдущиетриветвивластиобращают
вниманиеиреагируютдолжнымобразом,анеотмахивают
ся,какэточастослучаетсявнашидни.
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Такимобразом,нужнапоследовательная,кропотливая,
системнаяработапопредупреждениюкоррупцииинепри
миримаяборьбасееносителями,особенноворганахгосу
дарственнойвластииуправления,какнафедеральном,так
и региональном уровне. Вследствие полумер, обозначения,
нонереальнойборьбыспроявлениямикоррупциирастетее
масштабивместеснимпрямойущербгосударству,создает
сяугрозанациональнойбезопасности.
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Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 97ФЗ
«О вне се нии из ме не ний в Уго лов ный ко декс Рос си й
ской Фе де ра ции и Ко декс Рос си й ской Фе де ра ции об 
ад ми ни стра тив ных пра во на ру ше ни ях в свя зи с со
вер шен ство ва ни ем го су дар ствен но го упра вле ния в 
обла сти про ти во де й ствия кор руп ции», http://base.
garant.ru/12185476/.

Вла ди мир Мо и се ев, Кон стан тин Ло ба нов

ПРО БЛЕ МИ ДЕ ЛО ВА ЊА  
ПРО ТИВ КО РУП ЦИ ЈЕ  
У МО ДЕР НОЈ РУ СИ ЈИ

Сажетак

Чла нак се ба ви про бле мом бор бе про тив ко руп ци је у 
Ру си ји. Ауто ри ана ли зи ра ју усло ве под ко ји ма је ко руп ци ја 
сте кла огром ну сна гу; да је број не при ме ре ко руп ци је ме ђу ру
ским зва нич ни ци ма, по ка зу је дру штве ну опа сност ко руп ци
је, ње ну ште ту у спро во ђе њу ре фор ми у ци љу мо дер ни за ци је 
еко но ми је и со ци јал не сфе ре Ру ске Фе де ра ци је. Ауто ри пред
ста вља ју ар гу мен те и чи ње ни це ко је све до че о ра сту ко руп
ци је у зе мљи, не до стат ку по ли тич ког и ор га ни за ци о ног ра да 
за спро во ђе ње др жав не по ли ти ке у бор би про тив ко руп ци је. 
Кључ не ре чи: ко руп ци ја, по ли ти ка бор бе про тив ко руп ци је у 

Ру си ји, на ци о нал на без бед ност.

 Овајрадјепримљен20.септембра2016.годинеаприхваћензаштампуна
састанкуРедакције23.децембра2016.године.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

Редакција часописа Национални интерес прихвата ра дове 
који су уређени на следећи начин.

Радови који нису усклађени са датим упутствима неће би ти 
раз ма трани за објављивање у часопису.

За писање рада користити ћирилично писмо.
Текст писати у фонту Times New Roman, величина фонта 12, са 

увученим пасусима и проредом 1,5 и маргинама Normal 2,5 cm.
Обим рада не сме бити већи од 36.000 карактера са размаком 

(приликом провере броја карактера користити: Review/Word Count/
Character (with spaces) - активирати опцију Include textboxes, footnotes 
and endnotes.

Име и презиме аутора се пише на средини, малим словима – 
Bold и Italic (фонт 12).

Афилијација се пише испод имена аутора на средини, малим 
словима – Italic (фонт 12). Уколико је аутор запослен на факултету, 
након навођења факултета, наводи се и универзитет (нпр. Факултет 
политичких наука, Универзитет у Београду). Уколико је аутор запо-
слен 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 
ве личина фонта 12. Испод тога пише се текст сажетка у обиму од 
100 до 250 речи - фонт 12, Justify. Сажетак садржи предмет анализе, 
циљ рада, коришћене теоријско-методолошке приступе, резултате и 
закључке рада.

Кључне речи се пишу испод текста сажетка малим словима 
(фонт 12), и одвајају зарезом. Наводи се од 5 до 10 кључних речи.

Поднаслови се пишу на средини, великим словима - Bold (фонт 
12) и нумеришу се арапским бројевима. Уколико поднаслов садржи 
више целина, оне се такође означавају арапским бројевима, и то: 1.1. 
– малим обичним словима Bold (фонт 12).

Начин цитирања:
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се 

налази коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте 
уносити командом Insert – Reference – Footnote. Фусноте се пишу 
у фонту Times New Roman, величина слова 10. Фусноте треба 
поравнати по левој и десној маргини, односно изабрати опцију Justify
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Приликом навођења фуснота руководити се следећим упут
стви ма:

 ● приликом навођења монографије/књиге фуснота мора 
са држати: 

 - Име и презиме аутора, наслов рада курзивом (Italic), 
назив издавача, место, годину издања и број стране. 

 - Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, 
Бе оград, 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, 
на зив зборника/поглавља курзивом (Italic), имена и 
презимена приређивача зборника у загради, назив из-
да ва чa, место издања, година издања, број стране.

 - Пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и придруживање 
Европској унији‘‘, у зборнику: Србија – политички 
и институционални изазови (приредили: Момчило 
Су ботић, Живојин Ђурић), Институт за политичке 
студије, Београд, 2008, стр. 239. 

 ● приликом навођења извора са Интернета (не смеју 
пре ћи више од 10% коришћене литературе): 

 - Име и презиме аутора, наслов чланка курзивом (Ital-
ic), пуну интернет адресу и датум приступа. 

 - Пример: Karen Devine, Stretching the IR theoreti-
cal spectrum of debate on Irish neutrality: arguments 
and evidence in favor of a critical social constructivist 
framework of understanding, Internet, http://doras.dcu.
ie/609/1/int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013 

 ● приликом навођења архивске грађе: 
 - мора да садржи назив институције у којој се грађа чува, 

фонд, фасциклу (уколико има), назив документа (ако 
нема назива документа одређује се тако да одговори 
на питања: ко? коме? шта?), место, датум. 
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 - Пример: Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2, р93/1894, 
Извештај Министарства иностраних дела о постављењу 
конзула, Београд, 19. април 1888. 

 ● приликом навођења прописа/закона: 
 - Пуним називом прописа/закона, курзивом гласило у 

коме је пропис објављен, број и година објављивања.
 - Пример: Закон о извршном поступку – ЗИП, Службени 

гласник РС, бр. 125/04. 
 ● приликом навођења публикација у новинама: 

 - Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима, 
назив новине курзивом, датум објављивања 

 - Пример: Слободан Кљакић, „Черчилов рат звезда 
против Хитлера“, Политика, 21. 12. 2004. 

 ● Код поновљеног цитирања истог извора узастопно на 
истој страни користити: 

 - Исто, број стране
 - Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, 

Београд, 2006, стр. 54. Исто, стр. 55 
 ● Код поновљеног цитирања истог извора уколико није 

узастопно и на истој страни користити: 
 - Име, презиме аутора, назив извора, нав.дело, број 

стране. 
 - Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, 

Београд, 2006, стр. 54.  
Кристофер Кокер, Сумрак запада, нав. дело, стр. 54. 

Код уноса табела и графикона користити: 
Изнад табеле/графикона центрирано пише се Табела/Графи кон, 

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 фус но
тама.
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Након литературе, латиничним писмом навести име и презиме 
аутора на средини - Bold (фонт 12), испод тога наслов рада на ен глес-
ком великим словима - Bold (фонт 14).

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 
од ва јају зарезом.

Радови који се предају за објављивање морају да се заснивају 
на новијој литератури, посебно на изворима, тј. радовима који су 
објављени у научним часописима политиколошке тематике.

Рокови за достављање радова су: 1. фебруар, 1. мај, 1. август, 
1. новембар.

Аутори  су  у  обавези  да  приликом  слања  радова  доставе  и  
изјаву  да  тај  рад  није  раније  објављиван,  тј  да  рад  није  ау то пла-
гијат  или плагијат. Изјава може да се преузме на интернет пре зен-
та цији часописа, www.nacionalniinteres.rs.

Текстове слати у електронском облику на адресу redakcija@nacio-
nalniinteres.rs

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:
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Да  ли  је  рад  заснован  на  савременој  и  релевантној  литера-
ту ри,  посебно  у  којој  мери  је  аутор  користио  најновије  резултате  
об јављене  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:



CIP - Каталогизација у публикацији 
Народна библиотека Србије, Београд

323.1(=163.41)

НАЦИОНАЛНИ интерес: часопис за 
национална и државна питања = National inter-
est: 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: Eseloge). - 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
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