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Богдана Кољевић*

НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ,
АНТИ-КУЛТУРА И ПРИНЦИП СЛОБОДЕ
Слобода као основ српске
културе и идентитета**
Сажетак
У првом делу текста аутор, на интердисциплинаран
начин, разматра основе савремене филозофије као критичке
теорије културе, пре свега, кроз дела политичких филозофа
попут Бодријара, Адорна, Хоркхајмера и Маркузеа. У нај
битнијем, артикулише се и апострофира сложена замисао
о хиперреалности неолиберализма, односно о самореферен
цијалности знакова као парадигматично анти-културном
моделу, као и, поред тога, релација културних индустрија и
виртуелности у светлу деструкције слободе. У другом делу
рада износе се основе Грамшијевог појма културне хегемони
је, као и пратеће концепције отпора. У зак ључном осврту на
цео проблем анализира се слобода као истински темељ срп
ске културе и српског идентитета, а затим и као репрезен
тативан пример културног и друштвеног отпора у целини.
Кључне речи: неолиберализам, слобода, култура, виртуел
ност, субјективност, колонијализам, историја,
идентитет, борба.
*

Научни сарадник, Институт за политичке студије, Београд.

** Рад је настао у оквиру научног пројекта ,,Демократски и национални капацитети политичких институција Србије у процесу међународних интеграција“
(179009), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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1. ХИПЕРРЕАЛНОСТ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА
ПРОТИВ СЛОБОДЕ И КУЛТУРЕ
Савремени либерализам и постмодернизам - као два из
раза хиперкапиталистичког света – у безмало свим сферама
живота и делања истакли су принцип конзумације и потро
шње наместо принципа произвођења и стваралаштва. Прак
се неселективне и безмерне конзумације постале су толико
сложене да је Бодријар, описујући заводљиви симуларкум,
концептуа лизовао целокупну димензију „знака-вредности“
са циљем да се декодира спирала знакова-шифри, која кон
ституише рекламно поље продаје производа. Јер, у разлици
спрам већине филозофа са краја 20. века, Бодријар је обра
тио пажњу на крипто-културну динамику и артикулисао
аспект филозофије као критичке теорије културе, посебно у
светлу релације политичке економије и медијски испосредо
ваног друштва.1  Прецизније можемо рећи да се Бодријар по
духватио сложеног критичког истраживања анти-културне
псеудометафизике симболичке размене. Oвде je од изузетног
значаја део критике касног капитализма који се тиче, са јед
не стране, чињенице да је простор културе постао простор
робе и њеног појављивања и, са друге стране, специфичног
феномена да се међу знаковима успоставила самореференци
јалност, односно, да је стварна корпорална веза између озна
ченог и означитеља поломљена.
Тако смо се изгубили у земљи знакова који више немају
утемељење, у вакуму који настањују „знакови који више не
означавају ништа... целокупна реа лност онда постаје место
манипулације, структурне симулације.“2  Јер, уколико је сфе
ра јавности, свеукупно, и у деловима, прожета безграничним
мноштвом знакова који немају референцу у стварности, тада
је реч о пост-историјском стању, где је контрола знакова го
тово савршена, тј. тоталитарна. То је хиперреа лност као иде
1

2

10

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.
Jean Baudrillard,The Mirror of Production, Telos Press Publishing, New York,
1975. стр. 7.
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ологија замене реа лности, симулакрума и симулација које су
кроз даљи развој информационих технологија исказани кроз
појам виртуелности. Овај процес у потпуности кореспондира
са развојем привидне рационалности homo oeconomicus-а,3 у
смислу у којем је неолиберализам, безусловно и искључиво,
усмерен на непрестано повећање профита, док је све остало
опредмећено -  претворено или у средство за непосредну до
бит или у механизам пацификације и контроле, са циљем да
критичка свест постане реликт прошлости.
Свакако, разматрање релације слободе, критичке све
сти и културе извели су и аутори Франкфуртске школе, који
су истовремено и творци најважнијих појмова теорије кул
туре, попут „културне индустрије“,4 и чији је интердисци
плинарни приступ омогућио да се, кроз спрегу филозофије,
социологије културе и психоанализе, сагледа и деструкција
културе per se, али и да се образложи њена прва претпостав
ка. У том контексту, у делима која припадају критичкој тео
рији друштва, не само да је предочена основа крипто-култу
ре конзумеризма, као једне од окосница развијеног капита
лизма, већ је, на различитим нивоима, аргументовано иска
зана теза о значају образовања, и о међусобној условљености
слободе и културе. Или, претварање уметности у робу, њено
поробљавање, у којем се укида естетска димензија непосред
но израња као производ касног либерализма,5 али уверење је
било да се управо  кроз критичку артикулацију може битно
допринети трансформацији политичко-економског система
или, у најмању руку, баналности масовне културе.6  Важно је
имати у виду да је управо у време делатности Франкфуртске
школе капитализам улазио у нову фазу формирања транс-на
ционалног тржишта, те да су, стога, крипто-културни услови
који су настајали, представљали  сасвим различиту и особену
парадигму. То је, у исти мах, смисао у којем је потребно чи
3
4

5
6

Критика „рационалности“ homo economicus-a упечатљиво је развијена у: Jean
Baudrillard, The Consumer Society, Sage Publications, CA, 1998.
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.
И Марксова анализа фетишизма робе односила се на врло ране фазе модерног
капитализма.
Не случајно, овде се чује ехо појма „баналност зла“ Хане Арент.
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тати познати исказ из Дијалектике просветитељства, да је
модерна култура нови облик варваризма.7  Штавише, Адорно
и Хоркхајмер су овај тек рођени тип варваризма асоцирали
са културним падом Европе, који је, последично, укинуо чак
и базични смисао слободе избора уметника и слободе ства
рања дела,8  а да не говоримо о темељном појму слободе као
аутономије и самоодређења, као процесу кроз који настају
нови светови.
Тотализујућа концепција културне индустрије већ је
улазила у фазу експанзије, тј. простирања на све праксе сва
кодневног живота, а Дијалектика просветитељства   поја
вила се као радикална критика западног друштва у целости  
са изузетним дескриптивним, али и прогностичким карак
тером. У Маркузеовом делу проналазимо увиде о ширењу
капитализма и на лични простор, односно на сферу приват
ног,9 што је повратно омогућило да се појединци и целокупне
популације појаве као робови потрошачког друштва у којем
аутор престаје да буде субјект.
Хиперкапиталистичка глобализација, додатно појачана
на крају XX века, произвела је људско стање као стање не
слободе где је појам културе као новог варварства постао још
видљивији и далекосежнији. Јер, ако ова истраживања суче
лимо са Бодријаровом анализом о самореференцијалности
знакова, и њиховој специфичној солипстистичкој затворено
сти   (обзиром да знакови не упућују ни на шта у стварном
свету, већ искључиво једни на друге), уочавамо да је савреме
на анти-културна сфера опасно повезана у целину, тј. се ради
о парадоксу безмало органског јединства обмане, односно, у
бодријаровској терминологији, о скоро савршеном злочину
организоване и конзистентне лажи кроз виртуелност без гра
ница.
7
8

9

12

Адорно и Хоркхајмер истицали су да модерно друштво пропагира нову
масовну културу те да је реч о феномену корупције „ниском културом“.
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.  
Herbert Marcuse, Five Lectures: Psychoanalysis, Politics, Utopia, Beacon Press,
Boston, 1970. Такође: Herbert Marcuse, One-Dimensional Man, Beacon Press,
Boston, 1991.
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Штавише, ово значи да је неолиберализам успоставио
не пост-метафизичку културу у Рортијевом смислу овог пој
ма - који је подразумевао време културе, и односио се на ње
ну историјску димензију као и на аутентично стварање но
вог 10 - него управо анти-културу, која је требало да се син
хронизује са тзв. крајем историје, и да се оствари као лажна
метафизика вечне садашњости. У таквој слици, наиме, више
нема простора ни за филозофију, која увек стоји на пола пута
између науке и књижевности, ни за било коју форму култур
ног делања, обзиром да се, са циљем потпуне контроле ин
дивидуа лних и колективних подухвата, требало реа лизовати
затварање прошлости и будућности.
У том светлу, можемо рећи да су аутори Франкфуртске
школе разоткрили и артикулисали нужну везу која постоји
између субјективитета и културе, односно између слободе
као прве претпоставке културног стваралаштва и слободе
као основе људске егзистенције у целини. Са друге стране,
Бодријар је правилно описао хиперреа лност савремености,
као коначни исход и последњи степен тотализације стварно
сти у којој, левинасовски говорећи, више нема места ни за
хоризонт бесконачности ни за интерсубјективне релације и
заједницу, јер се делање више не разумева ни као могућност.
Основа технологије укидања културе – како би се уки
нула слобода и обратно – изведена је, са поменутим ширењем
транс-националних тржишта, кроз устоличење тзв. универ
залне културе и покушај да се захтев за универзалношћу, ко
ји свако озбиљно културно дело садржи, замени са извором
настанка. Или, прецизније, производња културних инду
стрија и масовне културе, у иманентној спрези са политич
ком и економском глобализацијом, послужила је формирању
унификације и свеопште просечности, чиме су се настоје из
брисати културне специфичности. У крајњој инстанци, овај
процес био је конципиран да доведе до заборава елементарне
чињенице да је свака култура по појму национална култура,
као и да се дијалектика културе састоји у преплитању уни
верзалности и партикуларности, односно у начину на који
оно појединачно исказује опште. Или, штавише, обезглавље
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 културе изведено је кроз некритичко пропагирање лажне
општости, чије је полазиште апстрактни грађанин, „светски
грађанин“ који не припада нигде - и резултати оваквих стре
мљења и сами су завршавали у нихилизму. Други начин кроз
који је савремени либерализам успостављао доминацију ан
ти-културе артикулише се као тренд, сада већ пропалог про
јекта мултикултурализма, односно као допуна глобализа
цијском процесу. Јер, виртуелност целине покушала се пред
ставити као афирмација различитости, другости, мноштва и
плурализма: тако су створени лажни микро-космоси унутар
ширег глобализованог простора, размештени као реплике,
супституције за некадашње градове у којима су се вековима
рађале и настајале националне културе.
Синтеза свих претходно назначених елемената прећут
ног и тихог напуштања високе културе (која опстаје још као
делимично застарео музејски експонат), продукције крип
то-културних индустрија, имплицитне или експлицитне
промоције медиокритета, промоције противречности „гло
балне културе“ и њеног суплемента „мултикултурализма“,
и самореференцијалности знакова, пружа увид у сложеност
и динамику процеса неолиберализма као савременог облика
тоталитаризма. Пре свега, ради се о „културном паду Евро
пе“ Адорна и Хоркхајмера, као о новом варваризму, који је,
реципрочно, успоставио и различите облике империјализма
и неоколонијализма.  Истовремено, то је и почетна тачка за
артикулисање дискурса о културном обрасцу, полазећи од
којег се питање о парадигми уопште може поставити. Али,
шта је основни смисао исказа да о култури не можемо гово
рити а да не говоримо о слободи?
2. КУЛТУРНА ХЕГЕМОНИЈА И СЛОБОДА
Грамшијев појам културне хегемоније осветљава везу
између доминације, тј. управљања становништвом и мани
пулације крипто-културом, односно целокупним норматив
ним оквиром. Тако се поглед на свет (Weltanschauung) онога
ко влада – било да је реч о владајућој класи у једној држави
или о односу надмоћне државе према слабијој држави – на
меће и постепено прихвата као културна норма, као универ
зално важећа доминантна идеологија која оправдава поли
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тички, друштвени и економски status quo. Хегемонија је скуп
стратегија за посредну империјалну доминацију, метод кроз
који хегемон (рецимо, најјача држава), потчињава остале ма
ње моћне државе кроз облике моћи који нису директна ин
вазија или окупација. Најупечатљивији облик манифестаци
је овакве моћи је перманентно произвођење претње (интер
венцијом), односно увођење страха као основног импулса.
Грамшијева идеја рата позиција (war of position), означила је
не само постојање, већ и изузетну релевантност интелекту
алних ратова и културних ратова, као посебних облика ан
ти-капиталистичке борбе, кроз стварање вредносних систе
ма који се опиру културној хегемонији јачих. Таква култура
слободе обухватала би развој критичке свести и, у битном
смислу, историјску анализу, и представљала би предуслов за
успешну политичку борбу која би затим уследила. Увид да је
пракса знања незаменљива у борби за не само интелектуа л
ну, већ и за политичку слободу, обележио је посебан прелаз
из којег је данас могуће сагледати битност тзв. „културних
ратова“ и, још важније, смисао и улогу културе, која исто
времено и претпоставља слободу али је и ствара. То значи да
је релација између културе и слободе двострука, односно да
је реч о процесу узајамног произвођења, у којем аутентич
на култура већ претпоставља слободу као аутономију изра
за и као знање и свест о различитим облицима империјалне
доминације – док, у исти мах, сопственом реа лизацијом по
креће борбу за политичке форме слободе. У том контексту,
Грамши пише да улога новог интелектуа лца почива „у ак
тивном учествовању у друштвеном животу... као некога ко
стално убеђује и не своди се на обичног оратора“.11
Савремене праксе западне културне хегемоније - хеге
моније САД и ЕУ на крају 20. и на почецима 21. века - пока
зале су да је, за ширење неоколонијалне моћи преко културе
могуће користити не само културне институције, у Грамши
јевом смислу, већ и  широки спектар легитимизовања неоли
бералне идеологије. Са друге стране, то је само потврдило
анализу да се тотална доминација не може остварити искљу
чиво кроз след економских интереса, једнако 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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може ни владати искључиво голом силом. Утолико је значај
„рата позиција“ већи и далекосежнији, као процес који се ти
че будућности друштва у целини и промене система. Јер, об
зиром да моћ културне хегемоније почива у њеној невидљи
вости и чињеници да она не делује политично  и да се сто
га може развијати као безмало здраворазумско становиште
већине, делатност   културе слободе независних појединаца
и група појављује се као специфичан и незаобилазан импе
ратив.
Посебан аспект, који истиче Грамши, тиче се национал
них и расних раздвајања још од времена Римске империје, и
затим после њене пропасти, и позиције интелектуа лца у ме
ри у којој она изражава позицију слободе.12  Овде је потребно
имати у виду да се, упркос историјским разликама и особе
ностима кроз векове, може говорити о линији континуитета
структурне сличности између старих форми империјалног
деловања и најновијих облика Империје. Једнако, и супрот
стављање се, у вечној садашњости анти-културе, испоставља
као истинско разумевање става да је „култура нешто сасвим
различито. То је организација, дисциплина   унутрашњег
сопства, суочавање са сопственом личношћу; постизање ви
шег степена свести са којом се схвата сопствена историјска
вредност, животна улога, права и обавезе. Али ништа од овог
не може доћи кроз спонтану еволуцију, кроз серије акција и
реакције које су независне од воље појединца... Изнад свега,
човек је ум, тј. он је производ историје...“13   У овом светлу,
можемо рећи да је култура увек култура слободе, управо као
што постизање политичке и друштвене слободе појединца и
народа у целини претпоставља историјску свест и знање о
генези деловања против неоколонијализама. Све остало при
пада лажној култури и културној хегемонији чији је циљ ин
телектуа лна, политичка и економска доминација.
Оригиналан и релевантан пример праве културе, а за
тим не мање и револуционарног деловања у Грамшијевом
смислу, који се хронолошки и садржајно преклапа са прет
ходним описом слободе, проналазимо у делатности мла
добосанаца. Јер, наиме, битан део Грамшијеве теорије свој
12 Ибид, стр. 152-155.
13 Antonio Gramsci, The Gramsci Reader: Selected Writings 1916-1935, New York,
2000. стр. 57.
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практични, културни, а затим и друштвено-политички об
лик, има управо у широком спектру ангажмана појединаца
окупљених око Младе Босне, односно у њиховој поезији и
акцији, кроз које се појавила жива форма слободе. Штавише,
пример младобосанаца је историјски и културно репрезента
тиван обзиром да упућује на чињеницу да се све империјал
не и неоколонијалне праксе духовног и физичког поробља
вања по појму увек супротстављају културама мање моћних
народа, што последично значи да појам културне хегемоније
и различитих облика отпора овде задобија посебан смисао.
Истовремено, пример Младе Босне демонстрира и најбли
жу испреплетеност између аутономије народа, права на са
мобитност и самосвојност, слободе појединца и слободе као  
универзалне категорије.
Тако се, рецимо, Митриновићев запис „Национално
тло и модерност“, испоставља као сажимање свеобухватног
увида у однос националног и страног, народног и модерног,
аутентичног и космполитског, српског и западног – и кул
туре и слободе.14 То је случај и са Гаћиновићевим записом о
Богдану Жерајићу, у којем се истиче мисао о српском ослобо
ђењу али, можда понајвише, ова трострукост израња из Или
ћевих навода Пернсторфера, да је: „.. свака култура пак наци
онална. Она почиње у каквом нарочитом народу и показује у
својим највишим формама – и баш у тим највишим – одлучан
национални карактер. Социјализам и национална идеја нису
дакле никакве противречности. Сваки покушај да се ослаби
национална идеја, мора, ако има успеха, смањивати богат
ство човечанства...“15
Јер, борба за слободу увек већ значи борбу за једнакост
и равноправност, односно, борбу за правду која произилази
из најдубљих темеља људске егзистенције. Из стихова које 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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Гаврило Принцип урезао 1914. године у сарајевском истра
жном затвору, а који казују да онај: „тко хоће да живи нек
мре, тко хоће да мре нек живи“,16  изниче тако, ново питање,
о смислу човековог постојања у свету, и о иманентној спре
зи између слободе, културе, идентитета – дијалектичкој вези
самоодређивања у посебности и општости.
Али, сада смо, међутим, крочили на замршени хори
зонт релације субјективности и културе, који је и потребно и
могуће анализирати у светлу борбе за слободу, у овом случа
ју - српске борбе за слободу.
3. СЛОБОДА КАО ОСНОВ
СРПСКЕ КУЛТУРЕ И ИДЕНТИТЕТА
Разлика између пуког преживљавања, голог живота и
достојанственог живота - и основна одлика живота који се
назива људским животом  - почива у идеји слободе, због че
га се култура појављује као начин егзистенције, историјско
и локализовано постојање и један од водећих облика реа ли
зације слободе. Као таква, култура не само да стоји у нерас
кидивој вези са традицијом, која обухвата, како каже Елиот,
све „од најзначајнијег верског обреда до конвенционалног на
чина на који поздрављамо странца, све оно што представља
сродство истих људи који живе на истом месту“,17  већ је у
битном смислу конституише или, прецизније, гради иденти
тет као мисао и осећање заједништва и препознавања на хо
ризонту достојанственог живота. Управо из тог разлога кул
тура је, као и традиција, неопходна да бисмо вредновали, и са
истинском културом не може бити провинцијализма у вре
мену и простору, јер она представља спој посебног и општег,
форму кроз коју се појединачно пресликава у универзално
и изражава га на непоновљив начин. У исти мах, због тога
је култура и темељ идентитета, блискости, пријатељства и
љубави међу члановима једне заједнице, јер је живи облик
афирмације њихове аутентичности и незаменљивости у про
цесу сталне борбе за универзалност.
Стога, када, рецимо, Иво Андрић говори о нараштају
побуњених анђела и о томе да су младобосанци, којима је и
16 Ибид. стр. 41.
17 Thomas Stearns Eliot, After Strange Gods, Faber, London, 1934, стр. 18.
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сам припадао, добили отворен излаз у свет и велику илузију
слободе (роман На Дрини ћуприја), потребно је увидети да је
реч о истој спрези посебног и универзалног кроз коју израста
смисао културе и традиције. Али, још више, у случају ка
да се сама слобода појави не само као начин и претпоставка
за културу и идентитет, већ када бива постављена у среди
ште, као садржај једне националне културе – онда говоримо
о култури слободе у двоструком, и најдубљем значењу овог
појма. Јер, то је догађај у којем култура слободе постаје не
што фундаментално, дакле, одређујуће, изворно и базично;
од формалног услова претапа се у субјективитет, и од обли
ка израња као основа идентитета једног народа. Ту је онда
реч о специфичној самосвести колективитета кроз историју,
о дијалектичкој повратној спрези из које се стваралаштво из
слободе претаче у слободу као егзистенцију, и културни и
духовни израз појављује као друштвени и политички у нај
ширем смислу - у којем се смера на промену целине и бор
бу за сваки аспект људског живота. Такав је пример српског
културног обрасца чији је основ борба за слободу.
Зато се у Принциповим стиховима „тко хоће да живи
нек мре“ препознаје целокупно претходно културно наслеђе,
од косовског завета и Лазарове клетве „Ко је Србин и српско
га рода...а не дош’о у бој на Косово“, преко Његошеве „борбе
непрестане“, као што се, истовремено, исти апел исписује и
код савременика који, попут песника Рајка Нога, бележе да
„надиремо скитски“. Штавише, зато се и историја српског
народа, од Косова, преко Првог светског рата и Другог свет
ског рата, све до борби за слободу на крају 20. века, преплиће
са њеним „бунтовништвом“ у култури, јер се узајамно про
жимају и стварају, уобличени кроз јединствен и конзистен
тан облик борбе за достојанствен живот против колонизаци
је и окупације. У том светлу, када Гаћиновић саопштава да
„српски револуционар... мора бити уметник... имати талента
за борбу и страдања... човек западних манира и хајдук, који
ће заурлати и повести у бој за несрећне и погажене“,18 реч је
о увиду у сложеност и изворност аутентичног подухвата, у
којем се културни аспект и политички аспект сусрећу у је
динственом идентитетском обрасцу, једнако као што се су
18 Спомен Принципу, стр. 71.
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срећу и национално и универзално у дијалектици истинског
космополитизма.
Тако се српски образац кроз историју, од Бана из „мале
не Бањске“ до Принципа, од индивидуа лних преко колекти
вих ломова и одлука да се за слободу треба безусловно жртво
вати – јер живот у ропству није људски живот – испоставља
и као живот једног мита и као најрационалнији израз односа
слободе, ума и човека. Јер, управо синтеза митских значења
која проверавају из основа једне културе, и критичке свести
о свету у историјском времену, чине ону битну везу вредно
сти и истине, спој нормативног и епистомолошког елемента,
где се колективна симболика народа претаче у универзалне
обрасце постојања и смисла. Зато је Косово својеврсни по
четак историјског времена у српској култури, као преломна
тачка у којој се конституише идентитет народа, и зато је вре
ме косовско, кроз културно-митско поље, обележје успоста
вљања националног заједништва – јер тек слика Косова ство
рила је и свест и осећање преплитања личног и општег. Или,
другим речима, то је био српски излазак из oikos-а у polis, из
приватности у јавност, према разумевању да се тек на ширем
друштвеном плану јавља смисао егзистенције, и да он битно
почива у борби за слободу. „Да није било косовске битке не
би, дакако, било ни косовског мита. Не само политичка, него
и културна историја Срба кренула би токовима о којима мо
жемо само нагађати... Косовски мит темељи се на два угаона
камена: на чињеници да је битка вођена против јачег и да је
та битка изгубљена. Тиме су крајње супротни и нескладни
квалитети већ у историјској чињеници добили своју једин
ствену и живу форму.“19
Шта из овога даље следи за питање о српском обрасцу,
и култури слободе као темељу идентитета народа? Следи
историја кроз коју је таква борба против јачег у више наврата
поновљена – или чак да је она његошевски непрестана – али,
у фактичком смислу, следе и победе и слободе. Оно, међу
тим, што се увек изнова појављује као залог времена косов
ског је да, као у Принциповим стиховима, појмови живота
и смрти мењају места када се ради о слободи, односно да се
19 Никола Кољевић, Иконоборци и иконобранитељи, АНУРС-Службени гласник,
Бањалука-Београд, 2012, стр. 194-195.
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за слободу вреди жртвовати и када је исход нејасан, мутан
и чак трагичан, јер опција пуког преживљавања није начин
на који постоји људски живот. То је тачка у којој се избор за
„царство небеско“ рађа као израз најживљег учествовања у
свету заједнице, као израз разумевања шта је небо на земљи,
и посебне врсте опред јељења, због чега Васко Попа за Косо
во поље каже да је небо и „над њим“ и „под њим“.
У том смислу, потребно је сагледати и да Андрић, у от
пору српског народа много надмоћнијем непријатељу у то
ку Другог светског рата, поново разоткрива косовски модел
српске културе. Историјско искуство страдања Срба универ
зализовано је у делу На Дрини ћуприја јер је приказана и суд
бина других народа, док је, истовремено, кроз „проширење
времена“ на битно дужи период страдања, време косовско
постало време континуитета и трајања, својеврсно непре
стано догађање у различитим облицима, којем се не може
измаћи. У целини, Андрићев „пад у историју“ прожет је не
посредном људском солидарношћу, као тачке из које наста
је осећање колективитета и заједништва – и као временске
споне између предака и најстарије културе и савремености.
У исти мах, то је и разумевање да стварност никада није тек
стварност појединца, баш као што не би била адекватно пред
стављена затварањем у ово „сада“, већ да се јавља као спрега
и дуго путовање између прошлости, садашњости и будућно
сти. Штавише, то је и место сусрета између мита и истине,
између легенде и фактицитета, где се историја појављује као
средиште животне битке и борбе за слободу – а легенда да
је смисао истини, испуњавајући вредностима трајање стра
далничког времена. Тако и мит и легенда чине културни из
раз историје, колективну артикулацију њеног појединачног
и универзалног нормативног садржаја, градећи динамично
језгро идентитета заједнице и народа, које је допуњено раци
оналним изразом.
У том светлу, култура израња као сплет облика живота
и животних избора, који су се смислено стварали стотина
ма година, и који чине свет народа, његову препознатљивост
и јединствени израз – али и граница живота у чије име се
жртвује и сам живот. Јер, култура, као стваралачко облико
вање света и „екстензија“ реа лности,  битно сведочи да је у
питању живот достојанства и слободе. Штавише, она слика
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да је моћ жртве увек већ моћ за друге, и да таква моћ, кроз
различите ликове српске књижевности, отеловљује Његошев
немогући императив: Нека буде што бити не може! Андрић
каже да „нигде у поезији света ни у судбини народа“ није
пронашао „страшнију лозинку“, али да без тог „позитивног
нихилизма“, опет, „не би била могућа ни акција... И у томе
је Његош потпуно израз нашег основног и најдубљег колек
тивног осећања, јер под том девизом, свесно или несвесно,
вођене су све наше борбе за ослобођење, од Карађорђа па до
најновијих времена.“  
Из тог „позитивног нихилизма“ израста и градитељска
слобода српске историје и културе, која из жртвовања ствара
и гради, јер разуме да из најдревнијих митова и легенди из
вире аутентичност и стварност, и да разапетост између „цар
ства небеског“ и „царства земаљског“ чини духовни оквир
и херојски етос једног народа. Јер не само да жртвена моћ
представља трагички израз човекове слободе, већ се однос
културе и живота испоставља као однос између облика ко
ји се прожимају и чија испреплетеност рађа посебну етику
и естетику у којој митски симболизам постаје стварност и
обратно. Пренос завичајности у моралност, колективног осе
ћања и одлуке која конституише идентитет у универзалне
категорије људског императива, чини прелаз од националног
ка општем, у којем се огледа смисао духовности и постоја
ња у целини. Јер његошевска борба непрестана обележава и
битно рационалистички приступ, сусрет ума и слободе, као
израз смислене битке за вредности и самобитности народа у
његовом самоодређењу. Или, другим речима, српско самоу
темељење и аутономија, кроз коју се гради и брани име, као
и достојанствен живот, сажето је кроз Ракићеве стихове да је
заслуга косовских јунака што последњи беху у крвавој стра
ви, јер „када труло царство оружја се маша, сваки лет је све
сна жртва, јунак прави“ („На Газиместану“).
Српска култура, као силазак у темеље националне
историје, приказује своју изворну и незаменљиву улогу у
конституисању идентитета народа и све до савремених обли
ка, попут Бећковићеве ровачке метафизике, упућује на дија
лектичку спону појединачног и општег. Тако и Његошев стих
„Што је човјек? а мора бит’ човјек?“ одговара на Бењаминово
питање и увид о томе шта језик комуницира. То је „ментално
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биће које му одговара... оно се изражава у језику...“  и народни
говор који се сачувао као структура једног обрасца појављу
је се као осећање заједничке судбине и јединственог избора
у посебности културе. Или, другим речима, аутентичност и
незаменљивост српске културе као културе слободе у нај
дубљем значењу овог појма, произилази из чињенице да се,
увек у новим историјским условима, обнавља култ почетка и
најизворнијих сећања – али и да то није тек ствар мита, ле
генди, симболика и метафора, већ и реа лног страдалничког
искуства и живог етоса отпора.
Из непрестаног етоса отпора колонизацији и домина
цији, односно из отпора према свему што поништава соп
ствени субјективитет, израста архетипски модел српске кул
туре, који у бескрајном времену косовском, до бесконачно
сти и назад, непрестано понавља да један народ никада неће
пристати да се смисао његове судбине исцртава без његовог
учешћа. Штавише, управо кроз учествовање, борбу и акци
ју потврђује се свест и успоставља народ – а обзиром на ту
чињеницу битност деловања далеко надмашује релевант
ност коначног исхода. Истовремено, то је и начин да се кроз
културу сачува и изнедри свест о слободи, да се буде слобо
дан чак и у временима привремене потчињености, и да се, у
грамшијевском смислу, на основу културе, као прве претпо
ставке реа лне друштвене слободе, искорачи у стварни про
стор њеног поновног освајања. Јер култура као обичајност - у
хегеловском разумевању овог појма који обухвата целокупни
нормативни контекст – или као образац понашања у једној
заједници, гради оквир у којој се неко једно сусреће са неким
другим и страним, и у зависности од тога да ли се појединач
ни етос може универзализовати можемо да говоримо о доме
тима, смислу и ширини једне културе. То је израз народа и
његовог субјективитета и – субјективитета слободе.     
*
У том светлу, одговор на хиперереа лност неолибера
лизма, односно на виртуелност која произилази из бодри
јаровског увида у самореференцијалност знакова, као и на
по-робљавање културе кроз културне индустрије и конзуме
ризам који су описали аутори Франкфуртске школе, садржан
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је у повратку разумевања културе као темеља идентитета  и
у промишљању сложене релације слободе и културе. Или,
управо Адорнова и Хоркхајмерова рефлексија о културном
паду Европе и о новом варваризму, упућује натраг према ар
тикулисању отпора различитим облицима империјализма и
колонијализма – а када се етос отпора појављује као среди
ште културе једног народа, и када су аутономија, самоодре
ђивање и стваралаштво већ исцртани на хоризонту историје,
будући избори истовремено су, и у најјачем смислу, и обра
зложени и недвосмислени.
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Bogdana Koljevic
NEOLIBER ALISM, ANTI-CULTUR E AND
THE PRINCIPLE OF FREEDOM
Freedom as a fundement
of serbian culture and identity
Resume
In the first part of the article, the author, through interdisci
plinary research, considers the foundations of contemporary po
litical philosophy as critical theory of culture, first and foremost,
through major works of Benjamin, Adorno, Horkheimer and Mar
cuse. Most notably, the idea of hyperreality of neoliberlism i.e.
the concept of the self-referential character of sings as a model of
anti-culture is placed foreward, as well as the relation between
cultural industries and virtuality in light of ongoing destruction
of freedom. In the second part of the article, the basis of Gramsi’s
concept of cultural hegemony, as well as his conception of resi
stence, is presented, with the focus on the notion of war of positi
ons. In conclusion, the concept of freedom as the heart of culture,
as well as political and social identity of Serbs is analyzed. The
author emphasizes how freedom of Serbs both historically and
theoretically serves as a paradigmatic example of cultural and
social resistences en generale.
Keywords: neoliberalism, freedom, culture, virtuality, subjecti
vity, colonialism, history, identity, struggle.

Овај рад је примљен 18. септембра 2016. године а прихваћен за штампу на
састанку Редакције 23. децембра 2016. године.

25

УДК 329.18(497.5)

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST
Година XII, vol. 27
Број 3/2016.
стр. 27-49

Прегледни рад

Марија Ђорић*

НЕОУСТАШТВО У САВРЕМЕНОЈ
ХРВАТСКОЈ**
Сажетак
Ауторка истражује основе неоусташке идеологије у
савременој Хрватској, њене узроке, политичке консенквенце
и циљеве. Компаративном методом су испитане сличности
и разлике са усташтвом које је било званична државна иде
ологија НДХ током Другог светског рата. Утврђено је да се
неоусташтво рађа почетком 90-их година 20. века као по
следица ратних дешавања на просторима бивше СФРЈ, као и
то да Хрватска ни 20 година од завршетка последњег рата
није успела да уклони елементе фашизма из свог друштва.
Немогућност потпуне елиминације ове деструктивне иде
ологије се приписује неуспешној денацификацији хрватског
друштва, која је предиспонирала појаву “неоусташке авети”
у јеку политичке и економске кризе.
Кључне речи: усташе, екстремна десница, неоусташтво,
НДХ, држава, Хрватска, идеологија, насиље,
фашизам.

*

Научни сарадник, Институт за политичке студије, Београд.

** Рад је настао у оквиру научно-истраживачког пројекта «Демократски и национални капацитети политичких институција Србије у процесу међународних интеграција” (евиденциони број 179009), финансираном од стране
Министарства просвете и науке Републике Србије.
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1. УВОД
Евидентно је да је десница у успону широм Европе.1 О
томе сведоче многобројни покрети, партије2 и организације
не само умерене, већ и крајње деснице, које освајају све ве
ће симпатије грађана. Познато је да екстремизму сваке врсте
(укључујући и екстремну десницу), погодују стања опште
друштвене аномије и кризе, јер у „тешким временима” екс
тремисти нуде „лака решења”.3 Проблем је у томе што углав
ном „лака решења” инволвирају насиље, чиме се постиже
ефикасност али се пак, са друге стране, нарушавају елемен
тарна људска права и систем вредности на којима почива да
нашњи цивилизовани свет.
Екстремна десница у савременој Хрватској је део тек
ширег европског конгломерата екстремиста, који своју нај
виолентнију форму исказује у виду неоусташтва. За разлику
од осталих европских десничарских партија, група, покре
та и организација које своју реторику и деловање еманирају
углавном у виду квази-демократије, неоусташтво у савреме
ној Хрватској представља ревитализацију најгорег облика
примитивног фашизма, чију основу можемо наћи у 20. годи
нама прошлог века. Не трудећи се да своје фашисоидно дело
вање прикрију, хрватске неоусташе узимају за право да јавно
промовишу идеологију која је одговорна за погром огромног
броја невиних људи. Покушаји глорификације злочиначких
вођа упоредо са ревизијом историје су присутни и у другим
европским земљама са наци-фашистичком прошлошћу, али
треба нагласити да су такви инциденти спорадични и да су
законом кажњиви.4 Куриозитет је у томе што у Хрватској нај
виши државници с поносом истичу (посебно у предизборним
1
2
3
4
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Осврнућемо се на Слободарску партију Аустрије, Алтернативу за Немачку,
Јобик, ПЕГИДУ, Национални фронт итд.
Више о успону десничарских партија видети: Душан Гујаничић, ,,Национални
фронт Француске – растућа снага европске деснице”, Политичка ревија, бр. 1,
2015, стр. 189-205.
Више о томе у: Ђорић Марија, Екстремна десница: међународни аспекти
десничарског екстремизма, Удружење Наука и друштво Србоје, Београд,
2014.
Нпр. јавно истицање свастике (кукастог крста) као симбола нацизма је у
Немачкој и Аустрији забрањено и инкриминисано.
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кампањама) породичне везе са усташама из периода Другог
светског рата5 и подижу споменике некадашњим усташаматерористима. Апологијом усташтва се понижавају и изнова
убијају све оне жртве које су пале у Јасеновцу, Старој Гради
шки, Јадовну, Јастребарском и другим логорима смрти.
Идеологија неоусташтва у савременој Хрватској кон
сенквенца је ратних дешавања на просторима бивше Југо
славије али и економске кризе, која је у овом делу Европе
отшкринула врата бестијалном облику фашизма. Неоуста
штво се темељи на фашистичкој интерпретацији државе као
тоталитета, укључујући мржњу према другим народима и
расама (међу којима се истичу србофобија и антисемитизам).
Оно што га првенствено разликује од класичног усташтва
из периода Другог светског рата, јесте то што још увек ни
је постало званична државна идеологија, захваљујући делу
хрватске популације која нагиње умереним политичким оп
цијама. Неоусташтво као токсична и деструктивна идеологи
ја би требало да буде стављено на друштвене маргине, како
би се омогућио развој демократског друштва и стабилност
у региону. Добар узор би представљала Немачка која је по
прилично успешно спровела денацификацију након Другог
светског рата, што није случај са Хрватском, а што можемо
сматрати круцијалним проблемом у борби против „неоуста
шке авети”.
2. ОСНОВЕ УСТАШКЕ ИДЕОЛОГИЈЕ
Усташка идеологија је облик фашизма који је своју кул
минацију доживео захваљујући Анте Павелићу у време НДХ
(Независне Државе Хрватске)6, а чији се корени могу наћи у
идејама Анте Старчевића.7 У својој основи усташтво инвол
5

6
7

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-milanovicev-djed-ustasa-kojeg-je-tek-sada-otkrio/4612676/, 04.12.2016.
НДХ је проглашена 10. априла 1941. године, а за њеног поглавника је одређен
Анте Павелић.
Видети више о томе у: Анте Старчевић, Дјела, књ. 3, Одбор клуба странке
права, Загреб, 1895.
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вира тзв. идеју Велике Хрватске, која се остварила геноци
дом над Србима, Јеврејима, Ромима и антифашистима.8 За
разлику од рецимо, немачког нацизма, који није много марио
за религију, усташтво је главни мотивациони, оправдавајући
и хомогенизујући фактор за своје деловање налазило у вио
лентној интерпретацији католичке религије, што га сврстава
у ред клерикалног фашизма. Клерофашизам се јасно види у
делима и изјавама загребачког надбискупа и викара усташке
војске Алојзија Степинца, који је Павелићевој фашистичкој
творевини дао легитимитет када је 26. јуна 1941. године са
целокупним епископатом отишао у посету поглавнику, ка
ко би му показали колективну нак лоност и подршку.9 Многи
свештеници су се компромитовали учествујући у редови
ма усташа, попут Антуна Акшамовића, бискупа ђаковаћог
и сремског.10 Фра Мајсторовић један од најозлоглашенијих
усташких крвника који је био припадник католичког клера,
убио је преко 50.000 Срба.11 Момчило Диклић долази до по
датака у својим истраживањима да је преко 1.700 римокато
личких свештеника лично учествовало у усташким злочини
ма.12 Од верских организација које су деловале у усташком
режиму, можемо истакнути „Велико крижарско братство”
и „Велико крижарско сестринство”, које су бројале преко
50.000 чланова.13 Управо је и учешће значајног броја све
штенства католичке цркве у НДХ допринело легитимизаци
ји усташких злочина.
Поред идеје Велике Хрватске и клерофашизма, уста
штво имплицира и колективни нарцизам14 о томе да је хрват
8
9
10
11
12
13
14
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Више о томе у: Василије Крестић, Геноцидом до Велике Хрватске, Матица
српска, Нови Сад; Архив Србије, Београд; 1998.
Више о томе у: Виктор Новак, Magnum Crimen други део, Catena Mundi, Београд, 2015.
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.
Извор: Документарни филм „НДХ- Мук”, РТС 1, 21.09.2016.
Диклић, Момчило, “Светац” – може ли Алојзије Степинац бити светац?,
Институт за европске студије, Београд; Удружење Срба из Хрватске, Београд;
2016, стр. 19.
Динко Давидов, Тотални геноцид: Независна држава Хрватска 1941-1945,
Завод за уџбенике, Београд, 2013, стр. 48.
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 нација супериорна и односу на оне друге, међу којима су
посебно озлоглашени Срби, Јевреји и Роми. Антисемитизам
је био последица копирања немачког нацизма, док се мржња
према Србима може објаснити мултикаузалним приступом.
Највећи анимозитет који је ишао до бестијалности, хрват
ске усташе су показивале над Србима у виду – србофобије.
О овој ирационалној мржњи, која је пак резултирала веома
рационалним и смишљеним системом за убијање, Василије
Крестић је написао монографију под називом Геноцидом до
Велике Хрватске. У својој научној студији Крестић је веома
експлицитно елаборирао природу мржње хрватских екстре
миста према Србима. Он сматра да се на основу обрасца који
се протеже кроз историју може рећи како је „хрватска по
литичка мисао била и да је до данас остала дубоко прожета
идејом геноцида”.15 Још је Стјепан Радић почетком 20. века
говорио језиком мржње који ће касније користити Павелић
и Туђман, што се види из следеће изјаве којом описује Ср
бе: „Они су досељеници, друге су вјере, домаћему народу с
већине разлога – непоћудни – па зато и треба кадшто само
мало намигнути и ето клања!”.16
Крестић истиче неколико разлога који су довели до ср
бофобије:
1. Када су под притиском Турака у 16. и 17. веку Срби
почели да насељавају крајеве у којима су живели Хрвати, по
стали су економски, социјални, етнички и верски проблем.17
Срби су били двоструко уцењивани јер као православци ни
су били у обавези да плаћају порез католичкој цркви, док су
са друге стране били у опасности да изгубе статус слободних
сељака и постану зависни кметови. Из тог периода постоји
писани траг управника имања загребачке бискупије Амброза
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, Геноцидом до Велике Хрватске, 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
до Велике Хрватске, Матица српска, Нови Сад; Архив Србије, Београд; 1998,
стр. 80-82.
17 Василије Крестић, Геноцидом до Велике Хрватске, Матица српска, Нови Сад;
Архив Србије, Београд; 1998, стр. 13.
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Кузмића, који 13. новембра 1700. године у извештају наглаша
ва како би Србе „било боље поклати него настанити”.18 Јасно
је да су Хрвати према досељеним Србима на почетку осећа
ли класну и верску нетрпељивост, која ће временом добити и
етничке димензије. Такође не треба заборавити ни принцип
divide et impere који су аустроугарски завојевачи користили
између Хрвата и Срба, како би их држали под контролом.
Ирационалност хрватског анимозитета према Србима је до
бро уочила и Мис Ирби која је била сведок масовних хапше
ња Срба у Хрватској током устанка „Невесињска пушка” у
19. веку: „Једини мотив томе гоњењу налази се у нечовечној
мржњи Хрвата спроћу Срба. Као год што католици у Босни
иду на руку Турцима против Срба, тако Хрвати у Славонији
иду на руку Мађарима опет противу Срба”.19
2. Основ усташког анимозитета према Србима Кре
стић проналази и у државном и историјском праву Хрватске,
према коме статус „политичког народа”20 у Хрватској могу
имати само Хрвати.21 Из архаичног схватања права је наста
ла идеологија екстремног национализма који је највише био
устремљен против Срба. Овакав застарели концепт права во
ди порекло из феудалног друштва и представља супротност
свим формама савремене демократије, засноване на плура
лизму и мултикултурализму. Председница Колинда Грабар
Китаровић је настављач оваквог превазиђеног концепта пра
ва, што се видело у њеном првом обраћању јавности, када је
истакла да су за њу сви Срби у Хрватској – Хрвати”.22
3. Следеће научно објашњење ове исконске мржње
Крестић проналази у фрустрацијама наших суседа, због тога
18 Војин Дабић, Банска крајина 1688-1751, 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, Устанак у Босни од 1875. до 1878. године: грађа за новију
српску историју рата за ослобођење, Нови Сад, 1884, стр. 96-97. Цит према:
Василије Крестић, Геноцидом до Велике Хрватске, 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, Геноцидом до Велике Хрватске, 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-hrvatskoj-hrvati-clanak-1659409, 12.12.2016.
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што је Србија 1878. године на Берлинском конгресу добила
две државе (Србију и Црну Гору), док су Хрвати и даље били
под Аустроугарском: „То што су Срби имали две државе, а
Хрвати ниједну, учинило их је не само искомплексираним,
већ и завидним али и агресивним. Превеликом агресијом же
лели су, на рачун Срба, да надокнаде оно што нису имали”.23
Ван ових Крестићевих елаборација о србофобији, мо
жемо додати још један основ анимозитета које су екстремни
хрватски националисти (а касније и усташе) показивали пре
ма Србима, а то је чињеница да је реч о суштински верском
проблему. Наиме, на српско-хрватским границама се често
успостављала и она имагинарна граница између Истока и За
пада, тј. између православља и католичанства. Још је Алојзи
је Степинац у допису папи који је послао 1943. године стра
ховао од налета православља: „Напредовање источне шизме
у католичке редове пријети данас с пуном озбиљношћу да
постигне своје мрачне циљеве. Побједа великосрпске идеје
значила би уништење католицизма на сјеверозападном Бал
кану, у Држави Хрватској(…) У природном реду ствари, ако
Бог не би учинио велико чудо, напредак католицизма уско
је везан са напретком хрватске државе, његов спас је у исти
мах и њен спас”.24 У истом допису папи, Степинац показује
и стрепњу да би останком православља у Хрватској не само
католици, већ и „240 000 обраћених са српско православне
вјере”25 били уништени. Тиме је загребачки надбискуп из
нео и број оних православни Срба који су присилно морали
да пређу у католичанство.26 Конвертитство из православља у
католичанство у периоду пре и током Другог светског рата
је имало великог утицаја на јачање србофобије. Криза иден
титета27 коју су осећали покатоличени Срби је несумњиво
23 Василије Крестић, Геноцидом до Велике Хрватске, 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, Magnum Crimen 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: геополитичка димензија
националног идентитета, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
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одиграла значајну улогу у њиховом усташком опредељењу,
којим су желели да сперу и последње зрно сећања на српско
етничко порек ло.28
Бруталност усташких злочина у НДХ је шокирала чак
и Немце и Италијане. Познато је да се италијански новинар
Курцио Малапарте згрозио када му је Анте Павелић 1941. го
дине поклонио корпу у којој се налазило 20 килограма људ
ских очију, које су усташе скинуле као трофеј са покланих
мученика.29 Злочини у логорима су били многобројни и на
лазе се на нивоу варваризма: од различитих форми тортуре,
преко изгладњивања, силовања, батинања, одсецања делова
тела, драња коже, убијања деце пред родитељима и обратно
итд. Усташки систем терора је садржао и елементе канибали
зма о чему постоје забележене изјаве преживелих логораша.
По сведочењу Данице Праштало која је као дете била одведе
на у Јасеновац са својом мајком, најгоре је било иживљавање
над тек рођеним бебама, које би усташе намерно оставља
ле наге на врелом летњем сунцу током целог дана, да би им
увече гулили кожу и јели.30 Добрила Батајић Кукољ је као
девојчица гледала како су у Јасеновцу усташе набијале бебе
на сабље, а потом дечија тела бацали гладним псима.31 Јасе
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”,
Национални идентитет и религија, 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 Francisco, 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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новац и други логори у НДХ су се разликовали од осталих
концентрационих логора које су држали нацисти и фашисти
широм света током Другог светског рата. Док су на пример,
немачки логори били „индустрија за убијање” (користећи ко
море за егзекуцију, гас циклон Б, кремацију и сл.), у Јасенов
цу су жртве имале непосредан контакт са својим џелатима,
што сведочи о енормној мржњи.32
Идеологија усташтва је оправдавала све те злочине, па
чак и убиства потпуно недужних – а то су деца. НДХ ће би
ти запамћена не само као „свеопшта кланица” јер је одго
ворна за убијање неколико стотина хиљада људи,33 већ је то
била једина земља у којој су се током Другог светског рата
оснивали логори за децу, попут логора у Јастребарском. У
овај логор су 1942. доведена деца са Козаре, над којом су се
спроводиле нове јаничарске методе у виду усташке идеоло
гизације.34 Дечаци и девојчице српског порекла су под над
зором часних сестара морали да певају усташке песме, носе
усташке униформе и васпитавају се у фашистичком духу.
На стотине деце је умрло35, а нека су услед непослушности
и убијена. На челу логора у Јастребарком се налазила озло
глашена сестра Ана Барта Пулхерија,36 свастика доглавника
Милета Будака, који је решавао „српско питање” тако 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, Sonderauftrag Südost 1940-1945 Bericht eines flieg
enden Diplomaten, Musterschmit-Verlag, Göttingen, 1957, стр. 31. или Дедијер,
Владимир, Ватикан и Јасеновац: документи, Издавачка радна организација
Рад, Београд, 1987, стр. 644.
34 Видети више о томе у: Драгоје Лукић, Козарско детињство, Народна књига,
Београд, 1973.
35 О томе постоје уредни записи гробара, Фрање Иловара који је добијао новац
за укопавање деце. Видети: Драгоје Лукић, Козарско детињство, Издавачкоштампарско 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, Усташки злочини
геноцида и суђење Андрији Артуковићу, 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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једну трећину Срба требало покатоличити, другу раселити,
а трећину убити.37
Завршетком Другог светског рата, усташка идеологи
ја је сузбијена али није уништена. Од система терора, она је
прешла у форму тероризма који су изводиле усташке органи
зације из имиграције.38 Највећи проблем је био у томе што се
зарад очувања „братства и јединства” није потезало питање
денацификације на оним просторима који су били „зараже
ни” идеологијом усташтва.
3. БУЂЕЊЕ “НЕОУСТАШКЕ АВЕТИ”
Неоусташтво у савременој Хрватској почива на два стуба. Први је фашистичка идеологија коју су заступале усташе
током НДХ, док је други стуб утемељен на екстремном национализму, пониклом на ратним дешавањима током распада 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 промениле политичке одоре и из комунистичких прешле у екстремно националистичке.39 Овде треба нагласити да појава
екстремног национализма није била differentia specifica само
хрватског друштва, већ је то феномен који је постао присутан 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 екстремним национализмом који се амалгамирао са идејом усташтва. Ово је и став иностраних медија и стручњака који
прате област екстремне деснице у свету.
Канадски новинар и продуцент Кристофер Бобин
(Christopher Bobyn) је направио документарни филм под на37 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, Magnum Crimen 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, Нација и глобализација, Зограф, Ниш, 2009.
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зивом „Rechts, zwo, drei - driftet Europa ab?”40 који се бави растом екстремне деснице у Европи, у којем је посебну пажњу
посветио неоусташтву.41 Бобин поставља једно логично питање: 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 „Хрватска 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 усташких злочинаца као што је Миле Будак, или пак назив „10.
април”47, неоспорно указују на суноврат вредносног система
у Хрватској. Против овакве апологије неоусташтва реаговала је јеврејска невладина организација „Маргелов институт”, која сматра да усташе треба коначно сместити на „историјски отпад, где им је и место”.48 Маргелов институт је у
више наврата тражио од надлежних државних органа Хрватске да покрену поступак против свештеника Надбискупског
архива у Загребу Стјепана Разума, због негирања геноцида
у Јасеновцу. Наиме, како „Јутарњи лист” преноси, свештеник 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 поздрава 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-nou-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-sustaskim-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-uhrvatskoj-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-umnogim-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 „Јасеновац – 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 хрватског неофашизма назива Стјепан Месић),52 најјасније видело
у предизборној кампањи Зорана Милановића који је с поносом 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 политичари 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 аргумената са којим наступају поједини хрватски политичари.
Та ирационалност у мржњи је толика да се, као у случају бившег 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-
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zaustavite-svecenika-razuma-on-negira-ustaske-zlocine-u-jasenovcu/1553169/,
28.09.2013.
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.
http://direktno.hr/en/2014/domovina/54315, 28.01.2017.
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 непосредно после рата, када је правила „уступке” са силама победницама. Извор:
http://www.index.hr/vijesti/clanak/video-osvanula-snimka-na-kojoj-mesic-govoristrasne-stvari-o-jasenovcu/945978.aspx, 01.03.2017.
http://rs.n1info.com/a187952/Svet/Region/Zoran-Milanovic-Srbija-saka-jada.
html, 18.12.2016.
Видети више о томе у: http://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/foto-otkrivenspomenik-miri-baresicu-dosli-gotovina-medved-hasanbegovic-coric.../4574636/,
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дан доказ јачања екстремне деснице у Хрватској. Миро Барешић 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 месара.
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-koje-marko-perkovic-tompson-najveca-hrvatska-zvezda-koja-peva-o/9cefd3d,
10.03.2017.
56 http://rs.n1info.com/a167767/Svet/Region/Kolinda-Grabar-Kitarovic-voliTompsona.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 споменика Барешићу, јер је на овом скупу учествовао и контроверзни 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 терористима, 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 најгори могући начин врши ревизију историје, али се и подсмева свим невиним жртвама које су страдале у усташким логорима 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 Јасеновцу са фашистичким поздравом „За дом спремни!” није спомен 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 срамне 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 1941-45,
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.

40

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

стр. 27-49

деце.62 Овај лажни и знатно смањен број жртава је понижење
не само оних који су страдали од усташке руке, већ представља и најгори облик историјског ревизионизма. Тенденциозно 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. Херман Нојбахер (Hermann Neubacher) је указао да је у Јасеновцу страдало више од 750 000 хиљада људи63, док Милан Булајић у својим истраживањима наводи број жртава преко 700
00064. Са друге стране, можемо сматрати веома прецизним
извештаје које је Ернст Фик (Ernst Fick), 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 антифашиста страдало у логорима Јасеновац и Доња Градина.66
У савременој Хрватској је дозвољено дизати споменике 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 показатељ да је хрватска демократија на крхким ногама. За разлику 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 писано латиничним писмом (и то у великој мери на енглеском језику). 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 балканским просторима када једна чоколадица из Србије направи читав скандал у Хрватској? Приликом посете хрватске
председнице Колинде Грабар Китаровић Дубровнику по62 Податке је лично видела, сликала и забележила ауторка приликом посете
меморијалном центру Јасеновац, 20. јула 2016. године.
63 Према: Neubacher, Hermann, Sonderauftrag Südost 1940-1945 Bericht einess
fliegenden Diplomaten, Musterschmit-Verlag, Göttingen, 1957, стр. 31.
64 Видети више о томе у: Булајић, Милан, Јасеновац: улога Ватикана у
нацистичкој Хрватској, 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 пакетићима 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 „непримереним” 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 Степинца, викара усташке војске и загребачког надбискупа у НДХ.67
Пре него што мешовита комисија састављена од католичког и православног клера донесе закључак о контроверзној
личности и делу Алојзија Степинца, треба изнети пар историјских чињеница. Степинац је 28. априла 1941. године
објавио посланицу којом је најдиректније величао усташки
режим и дао недвосмислену подршку фашистичкој НДХ, говорећи 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 усташким легионарима који су ратовали на Источном фронту преко 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, Magnum Crimen други део, Catena Mundi, Београд, 2015, стр.
36.
69 Frederick Bernard Singleton, A short history of the Yugoslav peoples, Cambridge
[Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1985, стр. 214.
70 „Католички тједник”, бр. 26, 1942. Цит. према: Виктор Новак, Magnum Crimen
други део, 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 савезници победили. Њему је дата на чување целокупна архива
Министарства иностраних послова НДХ, коју је похранио у
надбискупском двору.73 Још је оваквих историјских чињеница које можемо наводити и које нам могу дати основано право 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 околност је то што се она може приметити често у редовима високих државника и политичара, што је посебно забрињавајуће.
4. ЗАКЉУЧАК
Узимајући у обзир све претходно наведено можемо извући следеће закључке:
1. Хрватски екстремни десничари, као и остали десничари тендирају да се врате у романтизирану прошлост. Најчешће 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 процес денацификације, као што је на пример, то урађено у Немачкој.
3. Као и свака врста екстремизма, тако и екстремна десница у форми неоусташтва у Хрватској јача у условима економских и друштвених криза. Безнађе младих људи и лош
економски стандард лако доводе до ревитализације нацистичког сентимента.
4. Док се усташка идеологија темељила на идејама Анте
Старчевића и Анте Павелића, савремено неоусташтво се првенствено позива на лик и дело Фрање Туђмана, као „оца самосталне државе”.
5. Неоусташтво добија легалитет и легитимитет од
појединих представника власти, што указује на то да је хрватска демократија на крхким ногама и да није извршена „деконтаминација” елите.
6. Екстремна десница у виду неоусташтва је дошла данас на највишу тачку од 90-их година 20. века. То је потврдила 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 анимозитет према свима онима који могу на било који начин угрозити 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 поново 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 идеологије 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-uusponu-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 способни 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 страдалнички 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
The author investigates the basics of the neo-Ustasha ide
ology in the contemporary Croatia. It was concluded that neoUstasha movement arose in the beginning of the nineties of the
20th century as a consequence of war developments in the ex-Yu
goslavian region, as well as due to the fact that Croatia did not
succeed in removing the elements of this fascist ideology from its
society. The inability of complete elimination of this destructive
ideology is attributed to the late denazification of the Croatian
society, which was not conducted after the World War II, but was
left to blossom, cantilevered by political and economic crisis.
The author has proven the following hypothesis:
Croatian extreme rightists, as well as other rightists, tend
to go back to their romanticized past. It is most often that they
choose “most successful” part of their past (Such as Croatia in
the times of king Tomislav, who turned the principality into king
dom with the blessing of the Holy See, or the times of the fascist
Independent State of Croatia).
The problem with Croatian fascism lays in the fact that the
process of denazification was never implemented after the Second
World War, as it was in, for example, Germany.
As any other type of extremism, the extreme right-wing
in the form of neo-Ustasha movement in Croatia grew stronger
thanks to the conditions of economic and social crisis. Hopeless
ness of the young people and low economic standard led towards
revitalization of the neo-Nazi sentiment.
While Ustasha ideology was based on the ideas of Ante
Starčević and Ante Pavelić, the contemporary neo-Ustasha move
ment first of all looks upon the work and life of Franjo Tuđman,
the so-called “ father of the independent state”.
Neo-Ustasha movement gains its legality and legitimacy
from individual members of the government, which points out the
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fact that Croatian democracy is fragile, and that “decontamina
tion” of the elite has yet not been implemented.
The extreme right-wing has reached its peak in the form
of neo-Ustasha movement, since the nineties of the 20th centu
ry. American agency “Associated Press” has confirmed this in
its report in 2015 regarding the incident which occurred during
the football game between Croatia and Italy, at which point some
of the vandals spray-painted swastika on the field. This report
also mentions growing fascization of the society, which may most
clearly be seen in the act of forbidding Cyrillic script.
Neo-Ustasha movement, as well as classic society after all,
is based on Serb-phobia and antisemitism, including animosity
towards everyone who can in any way put Croatian identity into
danger. Thus, it represents a serious threat to democracy.
Keywords: Ustasha, right-wing extremism, neo-Ustasha, 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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ЛИДЕРСКЕ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ
– СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
2016. ГОДИНЕ
Сажетак
Предмет рада јесте лидерска изборна кампања, тач
није лидерска изборна кампања у Републици Србији, са нагла
ском на Српску радикалну странку 2016. године. Циљ рада је
да укаже на феномен лидерске кампање, нарочито у нашој
држави, као и да осветли друге феномене који су са њом у
непосредној вези, као што је персонализација политике. Кон
кретно, обрадиће се кампања Српске радикалне странке у
последњем парламентарном изборном цик лусу 2016. године,
посредством више индикатора. Студија случаја Српске ра
дикалне странке ће нам пружити увид у саму кампању те
странке, али и у стање када је реч о конститутивним еле
ментима лидерских кампања у Србији. Резултат рада јесте
доказивање распрострањености лидерских кампања у Срби
ји, укључујући и ону Српске радикалне странке 2016. године.
Кључне речи: избори, кампања, лидерска кампања, полити
ка, персонализација политике, Српска радикал
на странка, Војислав Шешељ.
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1. УМЕСТО УВОДА – ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА
ПОЛИТИКЕ И ЛИДЕРСКЕ КАМПАЊЕ
Лидерске кампање нису новост међу истраживачима
друштвених наука којима је фокус рада у домену политич
ког маркетинга, политичких партија и избора. Како би ана
лиза студије случаја коју желимо да изведемо имала основу,
морамо основне појмове да дефинишемо на свеобухватан и
задовољавајућ начин.
Иза лидерских кампања се налази персонализација це
локупног политичког процеса, али и самих политичких пар
тија, у првом реду персонализација у једној личности. Иако
се врло често може чути да је политичка сцена у Републици
Србији потпуно персонализована, не може се тврдити да је
то случај искључиво у нашој земљи. У великом броју држава
долази до постављања лидера партија у центар свих поли
тичких збивања. Са тим у вези, „персонализација полити
ке представља идентификацију одређене политике са одре
ђеним политичарем, односно довођење у нераскидиву везу
одређеног политичког програма, става или акције за једну
или више сасвим конкретних личности као њиховим носио
цима.“1 Тиме што пласирају идеје, проучавају их и допуња
вају, те врше процес идентификације идеје са лидером, оне
постају ауторизоване и вежу се за личности. Грађанима је
несумњиво једноставније да поједине поруке, за њих нејасне
програме и партијске платформе, персонализују у лику лиде
ра, чиме и саме политичке партије добијају импулсе „одоздо“
на који начин би требало да поставе своју стратегију.
Када је реч о политичким партијама, унутарстраначка
демократија је више фасада коју користе странке него што
она истински представља један од њихових конститутивних
елемената. Тако, „иако су у већини партија унутрашњи од
носи статутима и другим организационим правилима, бар
формално, демократски уређени, односно чланство може
учествовати у утврђивању страначке стратегије и тактике и
избору органа странке, постоји тенденција да се, из бројних
разлога, попут логике ефикасности и страначке дисциплине,
1
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моћ одлучивања сведе на најужи руководећи круг, па и самог
лидера.“2 Са таквом унутарпартијском логиком, лидерске
кампање су само след догађаја који је лако предвидив.
Саме лидерске (персонализоване) кампање „практику
ју се углавном у председничким и другим изборима ‘поједи
начног гласања’, односно у већинским изборним системима
(...) У лидерским (персонализованим) кампањама борба за
бираче води се пре на плану личности кандидата (man of qua
lity), него између идеја и програма, иако лидери, односно кан
дидати често персонализују супротстављене политичке по
зиције.“3 Из овог приказа је јасно да лидерске кампање могу
бити заступљеније у одређеним изборним системима, али да
су и свеприсутне. Стога се и данас могу исправним сматрати
следеће речи: „Готово ниједна земља данас у изборном пери
оду не одступа од опште познатог феномена. Насмејани пор
трети кандидата обучених у скројена одела на билбордима и
у новинама.“4 У позадини лидерских кампања се налазе стра
тешки циљеви изборних кампања, као и изборна мотивација
грађана. Присуство лидера је значајно и уколико постоји же
ља да се учврсти постојеће бирачко тело и уколико постоји
жеља да се придобију неодлучни бирачи: у првом случају,
лидер може на најбољи начин да убеди лојалне бираче да се
и даље на њих рачуна, да нису одбачени нити стављени у
други план; у другом случају, присуство лидера политичке
партије одбацује у једном сегменту тезу да је недодирљив и
може придобити неодлучне тиме што се представља „чове
ком из народа“.5 Додатно, мора се напоменути да ту није крај
2

3
4

5

Зоран Стојиљковић, Душан Спасојевић, „Теоријско-методолошки оквир за
изучавање страначких програма и унутарстраначке демократије у Србији“,
у: (Не)демократско редизајнирање политичких партија у Србији (уредници:
Зоран Стојиљковић, Душан Спасојевић, Гордана Пилиповић), Конрад
Аденауер фондација и Центар за демократију Факултета политичких наукa,
Београд, 2013, стр. 11.
Зоран Славујевић, Политичко комуницирање, политичка пропаганда,
политички маркетинг, Графокард, Београд, 2009, стр. 192.
Dan Caspi, „American-Style Electioneering in Israel: Americanization versus
Modernization“, in: Politics, Media, and Modern Democracy: An International
Study of Innovations in Electoral Campaigning and Their Consequences (editors:
David Swanson, Paolo Mancini), Praeger Publishers, London, 1996, p. 173.
Саша Чекрлија, Мирнест Бандић, „Политичке кампање и идеологија,
контрадикторност идеја и изборних резултата“, Научно-стручни часопис
Сварог, Независни универзитет Бања Лука, Бања Лука, бр. 09/2014, стр. 141.
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досега изразитих лидерских кампања – оне могу да добију и
такозване „личне“ гласове од оних који иначе гласају за неку
другу партију. На крају, али не и најмање значајно, имиџ ли
дера/кандидата је непосредна детерминанта изборне одлуке
бирача. „Резултати истраживања значаја улоге имиџа канди
дата и лидера у изборном процесу упућују нас на два закључ
ка: (1) очито је да је улога појединаца, то јест личности кан
дидата и лидера током последње четвртине двадесетог века
(а и у прве готово две деценије двадесет првог века, прим.
аут) постала све ‘видљивија’ у политици у ширем смислу, ка
ко у САД, тако и у другим демократским земљама и (2) да је
истраживачи изборног понашања све чешће узимају за пре
судан фактор изборне одлуке.“6 Дакле, имиџ лидера постаје
све значајнији фактор изборне одлуке који је заправо кључни
фактор изборне мотивације код лидерских кампања, будући
да оне рачунају на слику лидера која је током времена фор
мирана у јавности. Тиме се више циља на емотивно-афектив
ни однос који потенцијални бирачи гаје према неком лидеру,
уверење у способност лидера, као и позитивно оцењивање
његових личних особина. Бирач који је неодлучан и не може
да направи прецизну разлику између, уколико она уопште и
постоје, решења која за конкретне проблеме нуде различите
опције, одлуку ће, готово је извесно, донети на основу имиџа
лидера. Тада позицију рационалне, односно, програмске кам
пање, заузима лидерска. Схвативши све наведене процесе на
почетку рада, релевантност наше анализе, у општем смислу,
није упитна.
2. ЛИДЕРСКЕ КАМПАЊЕ У СРБИЈИ
Као што смо утврдили у претходном поглављу, са фе
номеном лидерских кампања је у уској вези и персонализа
ција политике. Поменуто је већ да је у Србији присутан висок
степен лидерства у политици, како оној коју видимо „споља“,
тако и унутарстраначкој. Како бисмо касније боље разуме
ли саму студију случаја, осврнућемо се на основне поставке
персонализације политике и лидерских кампања у Србији.
6
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Синиша Атлагић, Партијска идентификација као детерминанта изборне
мотивације: Теоријске контроверзе и проблеми емпиријског истраживања,
ФЕС, ФПН, Београд, 2007, стр. 105-106.
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Пре свега, просечан српски бирач неосновано, понека
да и слепо, верује у снажног лидера. „Пренаглашено прида
вање важности политичким лидерима, као појединцима, и
доминација њихове личности не само над политичким, већ
укупним друштвеним животом, добро је познат феномен из
српске политичке историје, који је свој најекстремнији израз
добио у Брозово доба, у тзв. култу личности.“7 У основи, че
тири је фактора персонализованости, односно доминације
лидерских кампања у Србији: (1) персонализованост полити
ке; (2) однос странака према бирачима – жеља да се на најјед
ноставнији начин обрати грађанима; (3) нејасно издиферен
цирана политичка сцена; (4) (не)постојање унутарстраначке
демократије; (5) институционални оквир.
Општа персонализованост политике у Србији има ви
ше узрока и својих манифестација. Било како било, грађани
су снажније привржени лидеру него политичкој партији, те
је и идентификација са њима много јача, па ћете често чу
ти да је неко за Вучића, Шешеља, Радуловића. Свако истра
живање јавног мњења у последње време барата податком да
је знатно већа подршка одређеним председницима странака
него њима самима, што је највише уочљиво у случају Срп
ске напредне странке и Александра Вучића, Социјалистичке
партије Србије и Ивице Дачића, као и, резултати последња
три изборна парламентарна циклуса су показала, Српске ра
дикалне странке и Војислава Шешеља. Грађани Србије, пока
зала су истраживања, не гласају економски,8 што је одличан
терен за промоцију лидера са општим, али примамљивим
обећањима. На овом месту се ипак морамо осврнути на такву
тврдњу, не желећи у бити да је оповргнемо, али свакако да је
допунимо појединим размишљањима. Наиме, теоретичари
рационалног избора желе да изборну одлуку сведу на префе
ренције бирача које су засноване на максимизацији личне ко
ристи. Економско гласање, као део концепта економске тео
рије демократије, своје корене вуче од Ентонија Даунса, који
7

8

Мирјана Васовић, „Персонализација политике у ‘транзиционој’ политичкој
култури Србије: Социјалнопсихолошка исходишта и политичке последице“,
у: Демократија у политичким странкама Србије (уредник: Зоран Лутовац),
ФЕС, Институт друштвених наука, Београд, 2006, стр. 56.
Видети детаљније у: Бобан Стојановић, „Да ли бирачи у Србији ‘економски’
гласају“, Политички живот, Центар за демократију Факултета политичких
наука, Београд, бр. 11/2014, стр. 74-84.
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претпоставља да је свака индивидуа рационална и себична,
и који се интерпретира на следећи начин: „економска тео
рија такмичења партија бави се интеракцијом скупа гласача
који настоје максимизирати сопствено благостање и скупа
политичких партија које теже максимизирати своје изгледе
за пружање политичких услуга друштву.“9 Додатно, „бирачи
гласају за оне изборне актере за које верују да ће им доне
ти најбоље економске резултате (раст животног стандарда).
Овако постављено економско гласање се може довести у везу
са рационалним избором бирача, јер ће бирачи гласати за оне
партије за које мисле да ће им донети раст животног стандар
да и боље услове живота.“10 Међутим, да ли се цео један сло
жен феномен као што је изборна мотивација може свести на
раст сопственог, себично гледаног, животног стандарда? Ау
тор сматра да не може, чиме се приближава теоретичарима
бихевиорализма који би испитивали цео низ различитих ин
дикатора, као што су идентификација са партијом и идеоло
гијом, лични и партијски успех, индивидуа лне и колективне
користи и сл.11 У широко посматраној варијацији различитих
група, јасно је уочљиво да људи не делају водећи се матери
јалном рационалношћу, већ ће у значајном броју случајева
деловати алтруистично, условљени бројним структурама,
својим навикама, културним контекстом и другим факто
рима које није могуће једноставно свести на промишљање
сопственог материјалног интереса. Додатно проблематично
јесте питање шта заправо претпоставља рационални избор,
чак и сведен на чист материјални интерес. Да ли би се до
следно залагање неких странака за останак Косова и Мето
хије у границама Републике Србије могао посматрати и из
економског угла – услед великих рудних богатстава на тој
територији – чиме то постаје економско, а не национално пи
тање, те би рационални бирач требало да се окрене странка
ма такве провенијенције? Како не бисмо улазили у претеране
Michael Laver, Privatne želje i politika, 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“, Teorije i metode političke znanosti (urednici: David
Marsh, Gerry Stoker), Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2005, str. 53-59.
9
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дискусије које нису централне за предмет овог рада, конста
товаћемо да појединци приликом гласања често воде рачуна
и о општем стању у држави, добробити других грађана (како
оних блиских, тако и потпуно непознатих), чиме су дефини
тивно спремни на одређене жртве.
Политичке партије, максимизујући своју корист, у први
план стављају снажног лидера, будући да то и сами грађани
желе. Рачунајући на њихову окренутост личностима, парти
је својим деловањем доприносе наставку тог тренда. Поли
тички програми су у тој мери слични, а могло би се рећи и
суштински нефункционални, да грађани на основу њих не
могу на квалитетан начин да донесу одлуку. Такође, у држа
ви као што је наша се изборна кампања своди на утркивање
ко ће обећати слађи мед и беље млеко, па грађани не бирају
конкретне јавне политике. Партије махом не приказују раз
рађане мере и њихове очекиване ефекте, па, у суштини, ни
не постоје озбиљни планови на основу којих грађани, чак и
када би били довољно политички свесни, могу да одлуче за
кога ће гласати. Када они већински свој глас дају партијама
са мањком реа лних предлога јавних политика, представници
тих партија постају део институција, што последично кори
сте да доносе и спроводе политике какве желе. Такође, важно
је дотаћи се питања унутрашње (не)демократичности пар
тија. Од данас релевантних политичких странака, можемо
констатовати да је председник Демократске странке Србије
Војислав Коштуница дао оставку након изборног неуспеха
2014. године, Санда Рашковић Ивић је на место прве лич
ности исте странке то учинила 2016. године након неслага
ња са већим бројем коа лиција са напредњацима на локалном
нивоу, док је Томислав Николић изашао из СНС-а због тога
што је постао председник Србије. Остали председници пар
тија владају суверено од њиховог оснивања, у чему их готово
искључиво смрт може спречити. „Са друге стране, иако је у
оквиру ДС-а било демократских промена партијског шефа,
честа је појава да након губитка унутарпартијских избора,
бивши председници или кандидати за председнике напусте
партију и оснују нову партију у којој постају шефови (Чедо
мир Јовановић, Борис Тадић, Зоран Живковић).“12 На крају,
12 Јелена Лончар, Бобан Стојановић, „Изборне кампање у Србији од 2000. до
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али не и најмање важно, институционални оквир у једном
делу кроји начин на који можемо да разумемо присуство или
одсуство лидерства. Изборни систем у Републици Србији је
такав да је у први план стављен лидер који је носилац ли
сте (и/или први на листи), те је он персонификација не само
партије, већ и готово свих осталих кандидата који су без
лични. Као комбинација наведених фактора, резултат који
произилази је јасан. Последња емпиријска истраживања су
то и показала: на основу података је доказано да је кампања
коју воде кандидати за посланике потпуно лишена било ка
кве сопствености, већ да је окренута искључиво промоцији
странке, и, нама нарочито значајно, лидера.13 Уколико у ско
ријој будућности не дође до неких великих промена, може се
очекивати наставак овог тренда.
Међутим, морамо истаћи да обнова вишепартизма у
Србији са собом није донела лидерску кампању. Наиме, „за
кампање 1990. и 1992. године у целини узев, чак би се могло
рећи да су представљале претежно партијске кампање.“14 На
кон тога следи „доба лидера“ када је реч о изборним кампа
њама. Осврћући се на неколико последњих избора, можемо
приметити јаке лидерске тенденције. Примера ради, аутору
се сликовитом чини кампања коа лиције Демократска стран
ка Србија – Нова Србија за парламентарне изборе 2007. го
дине, у време када је председник ДСС-а био Војислав Ко
штуница. Наиме, ова кампања је била препуна хвалоспева
Коштуници, искључиво се он појављивао на промотивним
материјалима и ударне поруке су садржале његово име.15
Еклатантан пример представља и Ивица Дачић који нам се
обраћао са свих билборда Социјалистичке партије Србије у
кампањи за изборе 2014. године, где је, уз његов лик и велики
2014. године“, у: Како интерну страначку демократију учинити могућом?
Институционални фактори и динамика унутарстраначких односа (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“, Comparative Balkan Politics, Centar za monitoring i
istraživanje CeMI, Podgorica, No. 01/2016,  pp. 19-23.
14 Зоран Славујевић, Изборне кампање: Поход на бираче – Случај Србије од
1990. до 2007. године, нав. дело, стр. 50.
15 Исто, стр. 151.
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потпис, стајало „Јасно.“ или „Одлучно.“, па чак и једноставно
„Дачић“. Такође, две последње изборне кампање Српске на
предне странке за парламентарне изборе су одличан пример
лидерске кампање у сврху промоције Александра Вучића.
Када погледамо називе листе за парламентарне изборе 2014.
године и 2016. године, примећујемо управо доминацију лиде
ра, што је нарочито изразито у другонаведеном случају, где
не постоји ни уобичајени назив политичке партије или гру
пе њих; читав промотивни материјал се ослањао на Вучића,
његов лик, писмо грађанима и сл, уз напомену да је кампања
2016. године почела без појављивања лидера напредњака на,
рецимо, билбордима, али је са протеком кампање то „испра
вљено“; када се Вучић није директно обраћао аудиторијуму,
сарадници понављају његове речи, поједини чак имитирају
и гестове итд. Цвијетин Миливојевић, помало и заједљиво,
али са приличном тачношћу, указује на однос бирача Српске
напредне странке према тој партији и Александру Вучићу:
„Они чак ни не знају ко је други на листи.“16 Наравно, нису
све изборне кампање у обновљеном српском вишестраначју
имале карактер лидерске, што ћемо, када је реч о кампањи за
парламентарне изборе 2016. године, и назначити.
3. ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2016. ГОДИНЕ
– ОПШТИ КОНТЕКСТ
Избори 24. априла 2016. године су једанаести парламен
тарни избори од обнове вишестраначја у Србији 1990. године.
Парламентарни избори су расписани након свега две године
владе СНС-а и СПС-а на чијем је челу био Александар Ву
чић. Парламентарни избори 2016. године су били прилично
извесни у смислу победника – знало се да ће то бити СНС,
што се касније и обистинило, али је било прилично изнена
ђење што је велики број опозиционих група прешао цензус.
Поред повратка евроскептичне опозиције оличене у радика
лима и ДСС-у (која је на изборима наступила у коа лицији
са Дверима), као и „старих опозиционара“ – ДС-а и СДС-а,
први пут су се у скупштинским клупама нашли и послани
16 Ивана Јаснић, „Ово су слогани за изборе: Шта странке поручују својим
слоганима“, Блиц, 9.3.2016.
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ци покрета Доста је било. У Народној скупштини Републике
Србије након ових избора партиципирају и СПС и странке
националних мањина – мађарске, бошњачке, албанске и сло
вачке.
Када је реч о трошковима кампање за парламентарне
изборе 2016. године, Транспарентност Србија је оценила да
су они и даље високи, али су мањи него у претходним избор
ним циклусима, при чему је већи број фактора утицао на та
кав след догађаја, уз напомену да је СНС одређеним формама
успела да буде у доминантном положају.17 Оно што је нама
много значајније, јесте чињеница да су парламентарни избо
ри одржани истога дана као и покрајински и локални (у гото
во свим локалним самоуправама). Оваква констелација пого
дује лидерској кампањи, будући да је општа партијска кам
пања заснована на промоцији лидера партије. Уз републичке
изборе, локалне кампање (које укључују локалне кандидате
и локалне теме) готово да не постоје. Расположиви ресурси
се користе за промоцију партије и, посебно, њеног лидера. У
случају посебног одржавања локалних избора, партије мора
ју своју пажњу да усмере првенствено на локалне политике
и појединце који се кандидују, а то неретко представља про
блем, премда, истини за вољу, и локални избори у Србији су
готово по правилу усмерени на промоцију лидера партије, а,
секундарно, и саме партије. Оваквим околностима смо до
шли до ситуације да је лидерска кампања морала бити гото
во правило избора 2016. године, што се у пракси и обисти
нило. Независни посматрачи изборног процеса, оличени у
иницијативи организације цивилног друштва ЦРТА (Центар
за истраживање, транспарентност и одговорност) „Грађани
на стражи“ дошли су до јасног закључка: „Оно што се могло
чути и видети на терену су углавном лидерске кампање, са
јако мало простора за дебату и дијалог.“18 Дакле, лидерска
кампања је доминирала 2016. године, као што је био случај и
са неким претходним изборним циклусима.
17 Видети детаљније у: Мониторинг финансирања кампање за парламентарне,
покрајинске и локалне изборе одржане у Републици Србији, пред изборе од 24.
априла 2016 (сажетак појединих налаза), Транспарентност Србија, Београд,
2016, стр. 4-5.
18 „Први извештај дугорочних посматрача за период 24. март – 3. април“, Интернет,
http://www.gradjaninastrazi.rs/stranice/prvi-izvestaj-dugorocnih-posmatraca-zaperiod-24mart-3april, 2.7.2016.
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Међутим, постоје и партије које се нису приклониле
том тренду и нису водиле изразито лидерску кампању. При
мер представља Демократска странка, односно коа лиција ко
ју је она предводила. Пре свега, сам назив листе ни у једном
свом сегменту није садржао име лидера странке, већ је поред
слогана (За праведну Србију) упућивала на носећу партију и
њене коа лиционе партнере (ДС, Нова, ДСХВ, ЗЗС). Са друге
стране, изборни промотивни материјали нису представљали
лик Бојана Пајтића, председника демократа, већ су се фоку
сирали на поруке попут „Достојанство ти нико не сме одузе
ти“ и „За враћање плата и пензија“. Одговор на питање због
чега се ДС одлучио на овакав вид кампање једним својим
значајним делом лежи у чињеници да грађани не препознају
Бојана Пајтића као снажног лидера, па се може претпостави
ти да не би било превише добитака за демократе да су у први
план ставили свог председника.
4. СТУДИЈА СЛУЧАЈА
– КАМПАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ
СТРАНКЕ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНЕ ИЗБОРЕ
2016. ГОДИНЕ
Српска радикална странка је након два парламентарна
изборна цик луса – 2012. и 2014. године, 2016. године успела
да се врати у Народну скупштину Републике Србије. Важно
је рећи да је 2014. године СРС освојила 72.303 гласа (2%), док
јој на последњим изборима поверење указало 306.052 бира
ча (8,10%), чиме је у Скупштини представља 22 посланика.
Након дебакла 2014. године, радикали су се ипак вратили на
велику политичку сцену. Може се претпоставити да је један
број гласова раније дат ДСС-у и Дверима, „прешао“ на СРС,
али и да је на изборе 2016. изашао већи број бирача опреде
љених за СРС него на претходне. Такође, могуће је и да се
један број бирача СНС „вратио коренима“ на последњим из
борима. Међутим, несумњиво је највећи замајац оваквом ре
зултатском буму дао проф. др Војислав Шешељ, председник
СРС од њеног оснивања. Наиме, Шешељ је одлуком Хашког
трибунала пуштен на привремену слободу до изрицања пре
суде, а готово пред саме изборе је првостепеном пресудом
ослобођен. Самим повратком у Србију након готово 12 годи
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на, Шешељ је прво консолидовао своју странку, уморну од
великих изборних неуспеха, да би затим пошао у „поход на
бираче“.
Тријумфални повратак из Хашког трибунала, након,
како су сматрали он лично, његови саборци и већина јав
ности, велике победе, била је дуго ишчекивана инјекција у
радикалско тело. „Ништа не успева тако добро као успех“ –
стара је животна, па и политичка истина. Још ако је тај успех
победа над омраженим судом, мало шта може да поквари до
бар политички и каснији изборни резултат. Велики митинг
у Београду којим је обележен повратак Војислава Шешеља,
потврђује изнету тезу.
Иако се сматрало да ће Шешељ услед дуготрајног бо
равка у Хашком трибуналу мање или више променити сво
је понашање, остао је исти као што је увек био. Константне
акције, од којих неке и спектакуларне (попут паљења заста
ва Европске уније и Хрватске), дале су Шешељу одређени
медијски простор, што је и жеља једног политичара са ду
гим стажом. Када му се није пружала могућност да се обра
ти грађанима Србије посредством наших мас-медија, чинио
је то околним путем. Тако је користио хрватску кампању за
председничке изборе како би се пажљиво смишљеним про
вокативним изјавама његов глас чуо и у Србији. Такође, није
се либио посредног или непосредног уласка у ријалити про
граме. Гостујући у емисији код Миломира Марића био је у
прилици да одговара на питања учесника „Парова“, док је
неколико сати био присутан и на „Фарми“. Учествовање у
емисијама забавног карактера није непознаница за Војислава
Шешеља, будући да се и данас препричавају његови наступи
код легендарног Минимакса, при чему такве емисије прати
велики број гледалаца, па је одличан начин да се допре до
широког аудиторијума.
Са друге стране, Шешељ је неуморно обилазио локалне
одборе СРС-а по Србији, у готово сваком месту држао ску
пове на отвореном или у затвореном простору и гостовао на
локалним телевизијама. Лидер радикала је пре кампање од
лично користио све могућности које је стекао повратком у
Србију. Током 2015. и 2016. године, готово одмах по пушта
њу из Хашког трибунала до предизборне ћутње, он је водио
теренску кампању високог интензитета, вероватно најинтен
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зивнију од обнове српског вишестраначја: 2015. је одржао
51. трибину и 50 гостовања на локалним и регионалним ТВ
станицама, а 2016. је имао 30 обилазака различитих места
у Србији, већином у склопу изборне кампање. Није ово пр
ви пут да се Шешељ одлучује да се његов глас чује у гото
во свим општинама. Наиме, 1993. године, радикали се, како
сами наводе, услед медијске блокаде државне Радио-телеви
зије Србије, велике нетрпељивости Милошевићевог режима
и других отежавајућих фактора, „одлучују за предизборну
кампању која се састоји у гостовању на локалним радио ста
ницама у закупљеним терминима. Челници странке из дана
у дан путују из места у месту кроз Србију, детаљно излажући
радикалски програм и одговарајући на питања слушалаца,
најрадије на она најпровокативнија.“19 Премда се примећује
разлика у врсти оглашавања, приметан је исти циљ – долазак
до што већег броја грађана.
Сама изборна кампања српских радикала за парламен
тарне изборе 2016. године је била изразито лидерска. Како
бисмо ову тврдњу поткрепили чињеницама, бавићемо се ми
тинзима који су одржани у периоду кампање, спотовима ко
јима су се радикали представили (укупно је 13 спотова 2015.
године и 15 наредне године), као и са два вида широке ко
муникације са бирачима – билбордима и страначким нови
нама. Такође, желимо да истакнемо и једну значајну ствар
која би се олако могла занемарити – у кампањи је Војислав
Шешељ обилазио значајан број градова и општина у Србији
које је већ обишао након повратка из Хага, чиме је једна зна
чајна политичка личност два пута у годину или две била у
неким малим срединама, што је свакако представљао велики
политички догађај за саме грађане и значајан извор изборне
мотивације. Напомене ради, Војислав Шешељ је одржавао и
конференције за штампу у седишту СРС у Земуну.
На овом месту се указује на једну занимљивост коју би
неко могао да посматра као куриозитет, али је објашњива.
Наиме, Војислав Шешељ у кампањи за парламентарне избо
ре 2016. године није желео да учествује у емисији „Реч на
реч“ нити у представљању своје изборне листе на РТС2, што
некоме јесте зачуђујуће, будући да је председник СРС увек
19 Војислав Шешељ, Пали, жари, дедињски диздаре, Српска радикална странка,
Београд, 2002, стр. 3.
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био спреман за дуел са сваким противником. Умео је да го
вори: „Нема те идеје коју ја не могу, ако сам њен против
ник, да поразим у директном дуелу.“20 Такође, од повратка из
Хашког трибунала, сам Шешељ је више пута јавно позивао
Александра Вучића на дуел, те се може извести конклузија
да страха ни овога пута није имао ни од кога. Објашњење
се крије у другом сегменту. Војислав Шешељ је био киван
на Радио-телевизију Србије због њеног односа према њему
након тријумфа над Хашким трибуналом. РТС је ’90-их од
стране опозиције био прозван „ТВ Бастиљом“, а питање је да
ли је стање данас боље у односу на тај период. Фокусирајући
се конкретно на Шешеља, РТС није нашао за сходно да макар
једанпут позове лидера радикала у било коју своју емисију,
што је веома изненађујуће имајући у виду његову константну
актуелност од повратка из Хага, преко ослобађајуће пресу
де која је донета у Трибуналу, па све до целокупне изборне
кампање. Услед оваквог односа медијског јавног сервиса Ср
бије, Шешељ је одлучио да се не појави у раније наведеним
емисијама. Додатно, председник СРС је сматрао да РТС није
организовао округле столове, праве дебате и ТВ дуеле. Стога
је одлучено да радикале у емисији „Реч на реч“ представља
његов заменик Немања Шаровић, док је уместо класичног
представљања изборне листе пуштен монтиран материјал
изборног штаба СРС, где су се махом видели снимци Шеше
љевих обилазака места у Србији, као и делови његових гово
ра које је том приликом држао.
Пре преласка на анализу, наводимо и почетни корак
кампање – изборну листу. Изборна листа Српске радикалне
странке је имала назив „Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРП
СКА РАДИК АЛНА СТРАНК А“. Изборна листа је била пер
сонализована, будући да је име лидера странке било испред
њеног назива. Као снажнији доказ лидерства, исти назив је
листа имала и за покрајинске и локалне изборе, чиме су пот
пуно у други план стављени покрајински и локални лидери.
Наравно, овим потезом је Војислав Шешељ на основу свога
личног имена и претходно описаног стања желео да „приву
че“ што већи број гласова на покрајинском и локалном нивоу.
20 Велика Србија, новине Српске радикалне странке, мај 1994, број 17, година V,
стр. 64.
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Српска радикална странка је у току изборне кампа
ње значајне ресурсе уложила у обилазак терена и непосре
дан контакт са грађанима посредством митинга, мањих или
већих, у зависности од средине у којој се одржавао. У свим
наступима српских радикала пред заинтересованим грађа
нима, Војислав Шешељ је имао посебно место, што се може
сматрати уобичајеним за председника сваке политичке пар
тије, наравно, уколико је у могућности да води кампању. Та
ко је председник СРС говорио последњи на митингу, чиме је
заокруживао дотадашње наступе својих колега са локалног
и регионалног нивоа, као и појединих из централе странке.
Једина два митинга на којима Шешељ није учествовао су она
на територији АП Косово и Метохија, тачније у Грачаници и
Косовској Митровици, будући да му није био дозвољен ула
зак. Војислав Шешељ је своје наступе широм Србије углав
ном користио да нападне напредњачки режим и Александра
Вучића, окриви их за тешко социјално и економско стање у
Србији, обећа заустављање пропадања и бољи живот под ра
дикалском влашћу, хапшења криминалаца и окретање Руској
Федерацији, али и подсети на, из његове визуре, негативан
период владавине Демократске странке, успут стижући да
„пецне“ и председника Србије Томислава Николића. У сва
кој појединачној општини и граду Шешељ је таргетирао и
теме које интересују то локално становништво, било да је у
питању продаја земље странцима за које су заинтересовани
грађани Војводине или затворене фабрике и недостатак рад
них места у Краљеву. Увидом у веб сајт Српске радикалне
странке долазимо до податка да је у изборној кампањи одр
жано више од 20 митинга и протестних скупова на којима је
централна политичка фигура Војислав Шешељ. Однос СРС
према лику и делу Шешеља је више него очигледан и у из
вештајима са митинга. Без изузетка, једино се преносе Ше
шељеве речи, а остали функционери су само набројани. Ти
ме се ставља до знања да је он неприкосновени ауторитет,
предводник, онај чије обраћање треба да стигне до грађана.
Оваквим приступом се СРС ставља у службу свог председ
ника, будући да су само његове критике режима и изборна
обећања значајна, док су остали мање битни.
Велики број спотова Српске радикалне странке сведо
чи о томе да су радикали много радили на свом мултиме
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дијалном идентитету. Поједини спотови нису емитовани на
телевизији, али су сви своје место нашли на Јутјубу, чиме
су сви корисници интернета имали могућност да се са њима
упознају. Најуопштеније, спотови су имали два облика: први,
којим се позива на неки већи митинг; други, класичан избор
ни спот којима се грађани мотивишу да гласају за СРС. Како
бисмо обухватили обе групе, а услед ограниченог простора
овог рада, анализираће се по један најсликовитији пример.
Прво, анализираће се позив на митинг „Народни бунт про
тив Вучићевог режима“, који је одржан у Београду 24. мар
та 2016. године. На крају спота се истиче централни слоган
кампање „Србију у сигурне руке!“. Премда се ни у једном
делу спота не помиње Војислав Шешељ, он је његова цен
трална фигура. У дужини трајања од једног минута и шест
секунди, свега нешто више од десет секунди заузимају ка
дрови у којима се не налази Шешељ, али се и у том делу он
може видети на заставама са његовим ликом којима машу
присталице радикала. Кадрови у којима се појављује лидер
радикала су начињени на великом митингу у Београду, који
је одржан на Тргу Републике 28. јуна 2015. године, дакле на
кон његовог тријумфалног повратка из Хашког трибунала,
чиме се гледаоцима сугерише да је Шешељ победник. Додат
но, снажан утисак оставља и велики број присутних грађана,
како на самом митингу, тако и на шетњи која је уследила,
што може охрабрити појединце да присуствују наредном до
гађају. Спот који представља класични изборни спот је ујед
но и најгледанији спот СРС за изборе 2016. године на Јутјубу.
Речи Војислава Шешеља и назив листе који на крају истиче
продоран, гласан мушки вокал, основа су овог спота. Визу
елно појављивање Војислава Шешеља је овде толико често
да би се на ниво статистичке грешке могло указати на друге
кадрове, који су у служби само једног – да прикажу грађане
који присуствују Шешељевим митинзима. Поред већ поме
нутих кадрова са велике шетње након видовданског митин
га, видљиве су секвенце са победничког митинга – првог на
кон пуштања Војислава Шешеља из Хашког трибунала, низа
мањих митинга по Србији на којима се истиче руковање са
народом, као и сусрета са страним званичницима, конкрет
но са руским високим функционером Дмитријем Рогозином.
Током готово целог спота који траје 55 секунди, Војислав
Шешељ преноси поруке како грађани могу веровати Српској
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радикалној странци, те да само српски радикали нису раз
очарали српски народ и грађане Србије. Иако током целог
говора који је позадина овог спота Шешељ говори у множи
ни, о Српској радикалној странци и српским радикалима, ја
сно је да је он ипак централна фигура. Реченице попут „По
казали смо да смо у стању да се жртвујемо за своје идеа ле“
се недвосмислено односе на њега лично, односно на његову
целокупну политичку борбу, а нарочито на његово држање
у Хашком трибуналу. На крају се приказује и Шешељ како
говори добро познат слоган „Србија је вечна док су јој деца
верна – живела Велика Србија“. Мобилизација старих, наци
оналистичких гласова се додатно стиче оваквим приступом,
док се Војислав Шешељ и визуелно и аудитивно представља
као победник, херој које након борбе дочекује правду и кога
следи велики број људи.
Када је реч о билбордима Српске радикалне странке,
њих је било мало, али је од квантификације нама значајнији
садржај.
На једном билборду који је позадински обојен у боје
српске заставе, се уз велику фотографију Војислава Шеше
ља може видети слоган „Памет, знање, поштење.“. Српска за
става у позадини јасно алудира на снажну националну ноту
саме странке и Војислава Шешеља лично. „Памет, знање, по
штење.“ као слоган који се може схватити првенствено у слу
жби Војислава Шешеља, а тек касније и СРС, наводи бираче
на три његова значајна аспекта – истинска или перципирана.
Памет и знање је у блиској корелацији са титулом најмлађег
доктора наука и његовим правничким знањем, за који многи
сматрају да је доказао у Хашком трибуналу, док је поштење
једна од основних перцепција грађана када је у питању Ше
шељ, али и цела СРС. Циљањем на ова три елемента, ставље
но је до знања свима да Шешеља уистину и красе те врлине.
На доњем делу билборда се налази број 4 који је редни број
листе, уз централни слоган кампање „Србију у сигурне ру
ке!“ и цео назив изборне листе. Централни слоган „Србију у
сигурне руке!“ жели да убеди грађане да би, услед претходно
побројаних карактеристика, Србија била у сигурним рукама
Војислава Шешеља, првенствено. Тако посматрано, наведена
два слогана су комплементарна.
На другом билборду који је, као и претходни, позадин
ски обојен у боје српске заставе, минимална је промена рас
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пореда конститутивних елемената, уз промену слогана. Лик
Војислава Шешеља апсолутно доминира и овим билбордом.
Поред Војислава Шешеља су редни број листе и слоган „Му
дрост, храброст, поверење.“. На доњем делу билборда је цен
трални слоган кампање „Србију у сигурне руке!“ и цео назив
изборне листе.
Трећи и последњи билборд се значајно разликује од
претходна два. Свега три саставна дела представљају изузет
ну једноставност. Српска застава, као и код претходна два,
представља позадину билборда. Уз велики лик Војислава
Шешеља, налази се једноставан слоган – „Победник!“. Буду
ћи да је, као што смо укратко приказали, Војислав Шешељ
у очима већине, у изузетном маниру победио Хашки трибу
нал, слоган се може сматрати алузијом на тај поступак. Са
друге стране, будући да је изборна кампања, Шешељ се пред
ставља и као победник избора, чиме се улази у јасну матрицу
„победник у Хагу – победник у Србији“. Једноставном, али
снажном поруком да је Шешељ победник, мотивишу се би
рачи да пођу за њиме, јер свако жели да буде уз победника.
Оно што је нама од централног значаја, јесте чињеница да је
ово par excellence пример лидерске кампање. Да се присети
мо, у питању нису председнички избори, већ је реч о парла
ментарним изборима који нису организовани по већинском,
већ пропорционалном систему. Наш политички систем не
познаје институцију директног гласања за одређеног канди
дата за председника Владе, већ се гласа за понуђене листе,
чиме се формира састав Народне скупштине, која након тога
бира чланове Владе, укључујући и њеног председника. Изо
стављање чак и назива листе и њеног редног броја нам јасно
сугерише да је лик Војислава Шешеља довољан, он је тај који
побеђује, који води целу странку напред, без потребе да се
бирачима дају неке основне информације које им могу помо
ћи у изборном дану.
Када је реч о новинама Српске радикалне странке које
носе назив „Велика Србија“, оне су, након дуже паузе, иза
шле у априлу 2016. године.21 Знатно мањег обима страна него
претходних година док је странка имала стабилне изворе фи
нансирања, свега четири, новине су представљале својеврсан
21 Видети: Велика Србија, новине Српске радикалне странке, април 2016, број
3568, година XXVII.
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позив за гласање за СРС. Тираж од 300.000 примерака потвр
ђује жељу радикала да се велики број бирача мотивише чита
јући новине. „Велика Србија“ од своје прве (насловне) стра
не је ставила читаоцу до знања да ће фокус бити на лидеру
Војиславу Шешељу. Фотографија сусрета са високим руским
званичником Дмитријом Рогозином је пропраћена насловом
„Победник“. Изјава Дмитрија Рогозина која се налази на пр
вој страни је потпуно у складу са другим изјавама које се
налазе на наредним страницама новина. Већи број, пре свега,
руских политичких и друштвених делатника, као и српских
интелектуа лаца и познатих спортиста, својим изјавама гло
рификује борбу Војислава Шешеља против глобализма оли
ченог у Хашком трибуналу, као и његову тамошњу победу.
Док се Војислав Шешељ помиње готово у свакој реченици
хвалоспева који пишу други, Српска радикална странка се,
успутно, у изјавама појављује свега два пута. Јасно је да је
СРС стављањем у први план свога лидера и његове хашке
борбе и победе, те подршке коју је он лично добио од јавних
личности, желела да укаже бирачима да његова жртва и три
јумф нису остали незапажени у различитим круговима. На
крају, уз већ обрађене слогане, готово идентично као што се
могло видети на појединим билбордима, Српска радикална
странка подсећа да су ипак у питању избори, а не прослава
повратка Војислава Шешеља у Србију.
5. ЗАКЉУЧАК
Лидерске изборне кампање, као последица свеукупне
персонализације политике, која није иманентна само нашој
држави и друштву, већ у одређеном делу постаје светски фе
номен, заузимају значајан део савремених изборних кампа
ња, ако не и пресудан. У Србији је тај процес додатно ојачан
нашом политичком културом, али и низом других фактора
који обухватају понашање самих партија, изборни систем и
одсуство унутарпартијске демократије. Дакле, део објашње
ња се налази у објективним политичким процесима који по
тичу „одоздо“, док је део и у намери „одозго“ – оним у поли
тичким партијама и њеним лидерима.
Парламентарни избори 2016. године су праћени покра
јинским и локалним, чиме је простор за персонализацију из
борне кампање додатно проширен. У таквом стању ствари,
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појачана повратком свог председника Војислава Шешеља из
Хашког трибунала, Српска радикална странка се јасно одлу
чује за лидерску изборну кампању. Представљајући Шешеља
као изразитог победника, радикали желе да на основу њего
вог личног имиџа привуку што већи број гласача. Изборни
резултат показује да су радикали освојили више од четири
пута више гласова него 2014. године, што је свакако у коре
лацији са истицањем Војислава Шешеља у први план, али су,
ипак, ситуациони фактори, попут његовог пуштања на при
времену слободу и доношења ослобађајуће пресуде, утицали
на подршку грађана. Свакако, Српска радикална странка је
исправно изабрала тип изборне кампање, којом је несумњиво
максимизовала број гласова.
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LEADERSHIP ELECTOR IAL CAMPAIGNS
– SERBIAN RADICAL PARTY IN 2016
Resume
The topic of this paper is the leadership election campa
ign, more precisely – leadership election campaign in the Repu
blic of Serbia, with the emphasis on the Serbian Radical Party in
2016. The main aim of this paper is to point to the phenomenon of
the leadership campaign, especially in Serbia, as well as to shed
light on other phenomenons which are directly interlinked, such
as personalization of politics. More precisely, the campaign of the
Serbian Radical Party in the last parliamentary election cycle of
2016 will be examined using several indicators. Serbian Radical
Party case study will allow insight in the very campaign of that
political party, but also in the situation regarding constitutive ele
ments of leadership campaigns in Serbia. The paper proves pre
valence of the leadership campaigns in Serbia, including the one
of the Serbian Radical Party in 2016.
Keywords: elections, campaign, leadership campaign, politics,
personalization of politics, Serbian Radical Party,
Vojislav Seselj.
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КОНТУРЕ СЛАВОФОБИЈ Е:
ЕПОХ АЛНЕ ПРЕДРАСУДЕ О СЛОВЕНИМ А**
Сажетак
Етнофилије и етнофобије се формирају према кон
кретним приликама у дужим и краћим историјским интер
валима. Емотивизовани односи народа се у културно-циви
лизацијском погледу испољавају као етнопсихичке премисе
историјских константи дугог трајања. Етнофилије и етно
фобије садржане су и у геополитичким односима, њих про
мишља и приказује геополитика емоција.
Аутор је у односу на емпиријску појаву фобичних и фи
личних стања међу народима, предложио поделу на опште
и посебне славофобичне облике. Према мерилу димензија на
станка оцртане су изнутра и споља формиране славофобије.
У разврставању уочених етнофобичних стања истакнуте
су конкретне славофобије између три групе словенских наро
да. Уз то, аутор је уочио славофобичне облике унутар срод
них група словенских народа. Размотрене су јужнословенске
фобије, пре свих србофобија и југофобија. Њихова узрочност
препозната је у процесима верског раскола, државног сеце
сионизма и сепарације, црквено-религијског преобраћања,
прозелитизма и конверзије, као и усиљених промена етнона
*
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ционалних идентитета. Пажњи аутора нису промак ла ни
стања малодушног самопорицања и одрицања од сопстве
ног идентитета унутар једног народа, тј. нације. Таква по
литичка и менталитетна стања протумачена су као ауто
фобична самодеструкција и анационални нихилизам.
Напослетку, аутор се запитао чему страх од консти
тутивне европске дводелности, указујући да растући евро
скептицизам у Европи и Србији није нужно и еврофобија.
Споља генерисани страх од Европе у целини није истове
тан са унутрашњим фобијама Европљана усмереним према
Европској унији.
Кључне речи: религијске и политичке предрасуде, етнофили
ја, етнофобија, стахомржња, византофобија,
славофобија, русофобија, србофобија, југофо
бија, еврофобија, самопорицање, аутофобија.

1. УВОД
Етнофилије и етнофобије су политички функционали
зоване а често и манипулативно инструментализоване. Ма
колико на први поглед изгледала погрешно ослоњена на ет
нопсихолошке предрасуде и стереотипе, активна и пасивна
филична и фобична стања међу народима ипак имају снажне
историјске узроке који изазивају политичке последице.1
Као групна и колективна осећања филије и фобије не
делује само споља, између народа него и унутар појединих
етноса/народа/нација. Један народ може бити подељен осећа
јима наклоности и привржености другом народу али истовре
мено и ненаклоношћу, страховима и мржњама према неком
другом народу. Етнофилије прате етнофобије. У том погле
ду ни српски народ међу европским народима није изузетак.
Тешке историјске околности улиле су Србима снажне сла
вофилне и русофилне осећаје и, мада ретко и тек местимич
но, славофобију и русофобију.2 Снажни етнички сентименти
1
2
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Видети: Глишовић Љиљана, Србија у огледалу немачке штампе, 1987-2006.,
глава: „Предрасуда“, стр. 20, и „Стереотип“, стр. 20-23, Службени гласник,
Београд, 2011.
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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филичног и фобичног типа деловали су и још увек делују у
културном и политичком животу на укупном српском наци
оналном простору и у Србији. Филије и фобије нису изази
ване само политичком механиком тренутних односа, већ су
настајале поступно, на еволутиван начин.
Филична и фобична поборништва пореклом из рели
гијских уверења, црквених припадности, те културног мен
талитета и историјских сентимената, испуњавала су полари
зована схватања, како политичких елита тако и конфликтном
политиком обухваћених маса. Оштри и бескомпромисни су
коби у окриљу српског народа упућују на потребу тумачења
емотивних својстава националног карактера. Иако је теориј
ски незахвално, понеки аутори су се одважили да истакну
особине Срба као народа које су сматрали изразито упадљив
и трајним.3
Дубоки културно-цивилизацијски разлози учинили су
позитивне филичне и негативне фобичне етнонационалне
осећаје тешко отклоњивим. У замршеним историјским окол
ностима, у којима су се у ратовима померали народи, мењале
етничке границе и територијалне силуете империја и наци
оналних држава на политичкој карти Балкана и Европе, фи
лични и фобични осећаји наилазили су на плодно тло. Обе
етнопсихичке појаве су уско повезане са острашћеним видо
вима политике.4
2. ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ СЛАВОФОБИЈЕ
Фобија неког народа спрам другог народа, сходно ње
говој бројности, снази и утицају може бити општа и посебна,
тј. генерална и партикуларна. Етнофобијом може бити обу

3

4

саосећања и испомагања. Видети: Анђелковић Драгомир, Српски национални
мазохизам. Од југословенства до евроатлантизма, глава: „Срби између
русофилије и русофобије“, стр. 246-259, Алтера, Београд, 2008.
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. 144-146, Нова српска политичка
мисао, Београд, 2005.   Такође: Јовановић Слободан, „Српски национални
карактер“, стр. 229-242, Карактерологија Срба, зборник приредио Бојан
Јовановић, Научна књига, Београд, 1992.
О томе: Hiršman Albert, Strasti i interesi, glava „Gušenje i korišćenje strasti“, str,
38-43, „Filip Višnjić“, Beograd, 1999. Такође: Рашковић Јован, Луда земља,
глава: „О страстима“, стр. 183-184, Акваријус, Београд, 1990.
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хваћено више народа одједном, као и сродне групе и скупи
не народа. Генерални појам славофобије односи се на поја
ву свих група или грана словенских народа. У том смислу
општа славофобија обухвата појаву свих Словена у Европи
и Азији, словенски свет на европском и евроа зијском Исто
ку, и у најширем смислу словенску културу и цивилизацију,
словенско хришћанство и цркву, и, нарочито геополитичку,
демополитичку и геокултурну димензију постојања словен
ских народа у Европи.
Као бројна и разуђена грана индоевропских народа
европски Словени творе незаобилазну етноцивилизацијску
општост. Словенски народи су ниска посебности у Источној
и Средњој Европи и на европском Балкану. Друкчије рече
но, словенски народи, сваки понаособ и сви заједно, творе
најширу словенску општост великог дела укупног простора
Европе.5
Словена и словенства нема мимо, поред или против
словенских народа. Посебни словенски народи су колико ло
гичка толико историјска и реа лполитичка нужност збирног
и скупног словенства.
Предочено је нужно имати на уму зарад западних фан
тазми делова словенског света без појединачних Словена: зе
мље без народа - Русије без Руса и Србије без Срба, или, што
није мање рђаво: народа без земље; Руса без Русије и Срба
без Србије!6 Једно без другог, етноса/народа/нације без соп
ственог простора и своје земље у облику одрживе политичке
заједнице, очевидно, не иде. Могу се злобно и злурадо, дакле,
екстремно славофобно замислити и такве историјске ситуа
ције националне и државне лишености, али су оне у пракси
међународних односа ретке. Односе се, углавном, на ратне
окупације, субјугације и поништења држава, или принудна
пресељења и изгоне словенских народа. Злонамерност у по
5
6
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О томе: Конт Френсис, Словени - Настанак и развој словенске цивилизације у
Европи, прва књига, део „Словенски простор“, стр. 11-78, Завод за издавачку
делатност „Филип Вишњић“, Београд, 1989.
Видети: Primakov Jevgenij, Svet bez Rusije. Čemu vodi politička kratkovidost?
glava „Degradacija Rusije devedestih, ali ni SAD ne ostaju velika sila“, str. 1315, Službeni glasnik -  Fakultet bezbednosti, Beograd, 2010. Такође: Кнежевић
Милош, Србија и Русија. Савремене геоекономске и геополитичке дилеме,
глава: „Фантазма дерусификоване Евроазије“, стр. 39-43, Институт за
политичке студије, Београд, 2009.
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литици, додуше, није ретка, штавише у конфронтацијама она
је нужан састојак политике непријатељства, стога је у тума
чењима крајњих интереса вазда потребно имати у виду.7
2. РУСОФОБНО ЈЕДНАЧЕЊЕ СЛАВОФОБИЈЕ
У мери у којој су се словенски народи спорадично испо
магали као саосећајни и солидарни повесни субјекти, на су
протно заинтересованој страни Европе је формирана широ
коугаоана славофобија. Она је културално и политички ко
стрешена ка великим источноевропским просторима који су
припадали словенском свету Европе. На много већем узорку,
у отпрва руском, потом совјетском и касније, поново руском
амбијенту, негативни осећаји су споља и изнутра генерисани
као русофобија и антирусизам. Нису, међутим, само изван
руски чиниоци страхомрзним демонизовањем обмањивали
друге о руским својствима, него су и међу Русима изазивана
залудна и самообмањујућа стања свести.8
Фундаментални славофобни смер западних елита моћи
се, дакле, на почетку и напослетку, увек тицао Русије. Русија
је за Европу Запада била империјални али и мета-физички
есхатон свих експанзивних геополитичких жудњи. Једино
евроазијску Русију од свих словенских земља, и само Русе
међу словенским народима, Европа Запада није успевала и
још увек не успева да интегрише у своје реа лне и фантазмат
ске транснационалне творевине. За ресурсно заинтересовани
Запад  Русија је одувек била и остала прекрупан и несварљив
залогај. Пошто је превелика множиле су се замисли њеног
умањења  путем цепања и деоба. Ни у једном од тих антиру
ских, непријатељских и фобичних планова Русија, дефини
сана као неотклоњива антизападна опасност, није фигуриса
ла као потенцијални пријатељ и савезник.
Фобична антисловенска општост у конкретним запад
ним конфронтацијама са Русијом временом је прерастала у
концентрисану фобичну посебност славофобичне русофоби
је. Исходило је да је у тренуцима нарастања неповерења и
7
8

Видети: Laš Fr. H. Svensen, Filozofija zla, glava „Zluradost “, str. 105-107,
Geopoetika, Beograd, 2006.
О томе: Kjeza Đulijeto, Rusofobija, glava „Rusofobija kao samoobmana“, str. 101119, Albatros plus, Beograd, 2016.
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зазора, те мржње и страха од противничке Русије, нарастао
и мрзилачки страх од свих Словена, без обзира какав су кон
кретан положај и место они имали у западно/источном над
метањима и сукобима.
У таквим околностима је прихватање идеолошки ге
нерисане русофобије као властитог становишта постајало
највише мерило вредновања понашања појединачних сло
венских народа. Зато се западна политика ширења на Исток
и његовог позападњачења, у разним етапама геоисторије и
различитим експанзионистичким варијантама, увек засни
вала на етничкој и територијалној деоби заузетог источног
простора. Тек подељени и посвађани словенски свет, одвојен
од Русије и активно супротстављен Русији, пружао је погод
ну прилику западном империјализму у његовим источним
походима.
Ма колико спорадично и местимично узимале маха,
друге посебне антисловенске фобије, ипак нису нараста
ле до тако екстремног степена вестернистичке згрожености
големом руском геополитичком појавом. У подлози таквог
фобичног испољавања деловало је суочавање са нечим још
већим и од западноевропског евроа зијског империјално и ко
лонијално највећег; узнемирујући осећај превазилазеће про
сторности, тачније речено, историјског време/простора који
надмашује чак и максималну западноевропску величину.
Реченом ваља додати и нарочите видове опште славо
фобије и русофобије, као упосебљене славофобије, код вели
ких и снажних европских народа, пре свих Енглеза и Немаца.
Англосаксонска таласократски империјална и колонијална
славофобија, и германска телурократска, такође империјал
на славофобија су биле ривалски устројене. Оне су формира
не у конфликтним условима борбе за надмоћ и прерасподелу
интересних сфера на Старом континенту.
Пангерманска славофобија у раздобљу Трећег рајха је
од конзервативног расијализма претходног времена изопаче
на у антисловенски расизам. Нацистички антибољшевизам и
антисовјетизам је у идеолошком, геополитичком и демопо
литичком језгру садржао расизам дигнут на нељудску потен
цију реа лности геоноцида над Словенима.
Дубоко укорењени и општи славофобни облик се вазда
преображавао у отворену и милитантну русофобију у оним
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случајевима када је сукоб са Русијом био неминован, или је
већ отпочео. Поред тренутно формираних разлога за славо
фобни антирусизам Европљана са запада континента, дело
вали су и они који имају карактер историјске константе.9
Разлоге за антирусизам и славофобију западни кругови
су проналазили у разним појавама. Према Игору Шафаро
вичу Русија је изнутра и споља оптуживана и клеветана по
разним основама: за архетипске црте ропске психологије, ли
шеност достојанства, нетолерантност према другима, завист
и покорност туђинима; ропско потчињавање власти и влада
рима; месијанске сањарије и охоло умишљање улоге Трећег
Рима; несвест и незнање о властитом положају и кривици;
узалудност настојања на сопственом историјском путу; успон руског национализма и антисемитизма; измештеност из
ван историје; предодређеност на распад и самоуништење и
сл.10
Поред тога, код мањих европских несловенских народа
на границама словенског и руског света, општа славофоби
ја се, такође, претварала у посебну русофобну смешу зебњи,
страхова и мржњи, редовно онда када су прилике указивале
да Русија поново постаје снажна и моћна а тиме опасна по
реа лизовање западних интереса.
Славофобични антирусизам се на Западу континуира
но испољавао у односу на руске елите моћи, политичка вођ
ства и генсеке. Русофобија је испољавана и идеолошки на
челно, као антицаризам, антибољшевизам, антисовјетизам,
тј. антикомунизам. У времену Хладног рата и пред разлага
ње СССР-а западна совјетофобија је камуфлирала славофо
бију и русофобију.11
На мети западних омраза и медијских дифамирања су
били и руски, совјетски и постовјетски лидери: Лењин (ан
тилењинизам), Стаљин (антистаљинизам), Никита Хрушчов,
О томе: Kjeza Đulijeto, Rusofobija, glava „Rusofobija kao remek-delo istorije“,
str. 67-87, Albatros plus, Beograd, 2016.
10 Видети: Шафарович Игор, Русофобија. Две стазе ка истом бездану, глава:
„Русофобија“, стр. 19-21, Погледи, Крагујевац, 1993.
11 О совјетофобичном историјски ограниченом супституту русофобије, видети:
Nojman B. Iver, Upotreba drugog. „Istok“ u formiranju evropskog identiteta, glava
„Stvaranje Evrope: rusko drugo“, poglavlje „Doba Hladnog rata: Sovjetski savez“,
str. 1201-125, Službeni glasnik -  Beogradski centar za bezbednosnu politiku,
Beograd, 2011.
9
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Леонид Брежњев, а у савременом добу и Владимир Путин.
После за Запад прихватљивог Бориса Јељцина, који је олича
вао прихватљиву руску немоћ - на политички врх је доспео,
како се убрзо показало, „неприхватљиви“ Путин. Кичерској
јељциноманији је убрзо уследила реа лполитичка путинофо
бија.12
Недилематично речено, путинофобија је само прецизно
персонализовани облик русофобије. У том погледу занимљи
ву су савремени путинофобни ставови некадашњих источ
ноевропских интелектуа лаца, дисидената и корифеја антисо
вјетизма.13 Ипак, ма колико актуелна путинофобија исказу
је реа лни западни и средњеевропски став према ривалском
расту руске моћи, потребно је имати у виду све запаженију
реактивну појаву путинофилије, у Европи и на другим гло
балним просторима.
4. СПОЉА И ИЗНУТРА 
ИЗАЗВАНЕ СЛАВОФОБИЈЕ
Као један од општих облика европске етнофобије, сла
вофобија се формира споља када је делујући од неког несло
венског народа упућена према неком појединачном словен
ском народу или скупини словенских народа. Често се уме
сто појединих, националних или државних извора славофо
бичних пракси именује „Европа“ у целини, подразумевајући
по навици или из превида, као целу Европу само њен запад
ни део, тј. Европску унију.14
Славофобија, такође, делује изнутра, у међусобним од
носима словенских народа, али и у једном те истом словен
ском народу. О спољашњим славофобијама по месту порекла
и утицаја може бити речи увек када се према неком поједи
начном словенском народу или Словенима уопште испољава
страхомрзни фобични однос.
12 О томе: Kjeza Đulijeto, Rusofobija, glava „Putin na meti“, str. 119-133, Albatros
plus, Beograd, 2016.
13 Видети: Вучинић Маринко, Анатомија друге Србије, глава: „Адам Михњик –
силом против Путина“, стр. 119-123, 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. 235-256, Службени гласник, Београд,
2013.
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Поменуте фобије развијане су према нациљаним сло
венским објектима страхомржње, споља, из католичко-про
тестантских делова Европе, али и из исламског света који је
све до првих деценија прошлог века још увек владао балкан
ским деловима европског копна. У том смислу може се гово
рити о две славобофичне традиције дугог трајања: а) като
личко-протестантској славофобији и б) исламској славофо
бији. Разлика у димензијама и видовима испољавања та два
славофобична облика је приметна и у савременом добу.
а) Окцидентална славофобија. Са становишта Словена
први спољашњи славофобни облик је у ширем просторном
и изворном културно-цивилизацијском смислу унтаревроп
ски. Тај антитетички и контрадикторни облик обележен је
милијенијумском страхомржњом Запада према православ
ном истоку хришћанског света Европе, и узвратно.15 У изве
сном смислу, европска славофобија западног типа израз је
унутарконтиненталних претензија у непрестаној борби за
црквено-религијски, геоекономски и геополитички примат.16
Дубинска подлога борбе за верско-црквену супрема
цију обликована је вековима на тлу деоба и раскола источ
них православних и западне Римо-католичке цркве. Раскол
су обележиле административне деобе Римског царства на
источни и западни део; пропаст западно дела и јачање Цар
ства Ромеја; упоредно деловање римског папе и цариградског
патријарха; спор око примата царског усклађивања цркве
не организације и империје; начело апостолског првенства,
супротно политичком начелу црквеног и државног склада
(симфоније); теолошко питање filioque; провала и насељава
ње Словена на Балкан;17 јачање западних империјалних тво
ревина Светог римског Царства; крсташки ратови Запада и
пад Цариграда под крсташе 1204; пад Византијског царства и
коначни нестанак под неодољивим турским налетом.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. 17-27, i „Princip apostolstva
protiv načela usklađivanja“, str. 27-43, Službeni glasnik, Beograd, 2009.
17 Видети: Оболенски Димитри, Византијски комонвелт, глава: „Варвари на
Балкану“, стр. 66-76, Просвета, Београд, 1991.
18 О томе: Norič Džon Džulijus, Vizantija. Opadanje i propast, glava „Carstvo u izgnanstvu (1205-1253)“, str. 163175, i „Pad (1448-1453)“, Evro Giunti, Beograd, 2010.
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У перцепцији ојачалих западњака Византија је све ви
ше оличавала интерну хришћанску „другост“ отпадничког
типа. Византијско оспоравање првенства трона св. Петра у
Риму је на супротној страни временом добијало фобичне об
лике који су се у тренуцима турске опасности по опстанак
Византије исказивали као злурадо хтење њене коначне про
пасти. Византофобија у лику гркофобије надилазила је рас
колне религијско-црквене аспекте, она се односила на став
формираног Запада према Истоку континента који је дожи
вљаван као слабо и декадентно европско место.
Исток је у Европи Запада, дабоме, различито разуме
ван. Као најближи и разграничавајући Исток указивале су се
православна Русија и исламска Турска. Даље од њих били су
Блиски и Средњи као и Далеки Исток. Но, у геополитичкој и
геокултурној опчињености Истоком, није било дилеме да је
у модерном добу европски Запад у највећој мери био преоку
пиран источном појавом Русије. Као део хришћанског света
словенска Русија се указивала као такмац у борби за конти
ненталну премоћ.19
На тлу црквеног ривалства побуђивана је унијатска и
прозелитска борба против „отпадника са Истока“. Очекива
но и разумљиво, међу православним европским народима и
државама је испољавано супротно расположење, такође фо
бично али обрнуто усмерено, према прозелитском деловању
Римске курије.20 Религијски, црквени и теолошки видови ме
ђусобно фобичног односа у историји су се мешали са екс
панзивним империјалним политикама Запада. У фобичним
међусобицама превладавала је вестернистичка фобија пре
ма словенском Истоку Европе. У историјском континуитету
старију несловенску, антигрчку византофобију је наследи
ла антисловенска русофобија. Византија је сагледавана 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, Атлантократија као језуитски идеал, глава:
„Крстоносни мач Римске курије“, стр. 207-248, Ривел Ко, Београд, 2006.
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призму византизма који је оцртаван у мрачним контурама
историјског зла.21
Временски дугој пракси религијско-црквене и импери
јалне славофобије у прошлом веку су спорадично супротста
вљана славофилна осећања на Западу. Та осећања су нараста
ла у геополитичким комбинацијама усред кофликта у којима
су се Словени, пре свих Руси, указивали као противнемачки,
тактички и „стратешки“ савезници дела Запада. У таквим
околностима они су обливани пажњом и наклоношћу, да би
по окончању ратних сукоба заузимали пређашње фобично
место несмиљеног западних такмаца и противника.22
б) Оријентална славофобија. Други, источни, азијски
или азијатски састојак славофобије представљају етнопси
хичка уверења и предрасуде евроа зијског исламског чинио
ца, изнедрена, пре свих, из окриља малоа зијске Турске. Ова
кав, друговерни облик славофобије није изворно унутрашњи
и аутохтон већ је унет и по пореклу другоконтиненталан, тј.
ваневропски. Споља генерисана исламска славофобија је из
нутра производила унутрашње славофобне учинке. То се до
гађало нарочито временима ратова и окупација.
Није тешко увидети да је страхомржња према словен
ском елементу на Балкану и шире потицала из религијског
и империјалног контекста ислама. У конфронтацији ислама
и хришћанства славофобија је на исламској страни испоља
вала изразити антиевропски карактер. Оријентална славофо
бија настајала је на два битна места: у језгру Турске импери
је и по балканским ободима Царства на којима су значајни
делови словенског хришћанског становништва прелазили у
ислам. Разумљиво, смисао исламизовања се очитовао у де
хришћанизовању Балканаца као дела Европљана.
У емотивном и идентитетном погледу дехришћанизо
вање у виду исламизовања и турчења, мењали су идентитет
преобраћеника и тежили да произведу нову свест о евроа зиј
ском верском и етничком припадању. Ма колико био делика
21 О томе: Кнежевић Милош, „Византизам у тумачењу зла“, стр. 235-251, чланак
у зборнику Српска Византија, 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. 738-739, Савремена администрација, Београд,
1993.
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тан садржај тих процеса ипак је тумачен а један од најупеча
тљивијих доприноса разумевању положаја, улоге и перспек
тиве муслиманског живља на босанском делу јужнословен
ском Балкана дао је нобеловац Иво Андрић.23
Иако је у актуелним приликама оптуживан за фунда
менталну исламофобију, Иво Андрић је у делу постјугосло
венске (анти)културне и политичке елите БХ Бошњака, фо
кусиран као симболички важан објект славофобије и србо
фобије у персонализованом облику андрићофобије. Фобич
ни став према Андрићу далеко премашује иначе импозантни
опсег и дубину његове књижевне појаве, сежући до геокул
турних импликација балканске и јужнословенске феномено
логије ислама.
Слично идеолошки пројектованој фобији усмереној ка
књижевном опусу Иве Андрића, одвија се и гротескно фо
бична демонизација Петра Петровића Његоша, а у новије
време и филмског ствараоца Емира Кустурице који је личним
примером актуелизовао обнову концепта Срба Муслимана.
Славофобним и србофобним идеолошким „зубом“ у сарајев
ским политкултурним круговима „загризени“ су роман „На
Дрини ћуприја“, спев „Горски вијенац“ и неки од најбољих
филмова Емира Кустурице. Сукоби у контрастној потрази за
сигурним и неспорним идентитетом међу Бошњацима тиме,
наравно, нису завршени.
У историјском погледу, у српском и у већини словен
ских народа на Балкану, процес верске конверзије није се
одвијао без отпора. Тежња очувања хришћанског и словен
ског, то јест српског идентитета у вишевековним окупаци
оним условима била је прожета реактивном и постојаном
исламофобијом и туркофобијом. Негативне емоције према
оријенталним освајачима, међу Србима и осталом словен
ском становништву кулминисале су у бунама и устанцима.
Однос Запада према невољама словенског становништва под
Турцима у „Европској Турској“ на Балкану био је противре
чан. Услед старе страхомржње према „Грцима“ и Византији
и славофобије у русофобичном облику, Запад је антисрпском
подршком турском чиниоцу настојао да осујети знатнији ру
23 О томе: Андрић Иво, Развој духовног живота у Босни под утицајем турске
владавине, стр. 9-111, Просвета, Београд, 1997.
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ски уплив на Балкану. Када се сагледа двовековна истори
ја европских односа на Балкану, без тешкоћа ће се уочити
славофобна и туркофилна константа у понашању западное
вропских сила. Од времена Првог и Другог српског устанка
и Наполеонових ратова, до разбираспада друге Југославије и
савременог кризног тренутка Европске уније, приказано ста
новиште широког распона у средиштима концерна западних
сила није се битније мењало.
У околностима разлагања сложене државе Јужних Сло
вена на веома заинтересованој турској страни интензивирана
је славофобна србофобија, прожета наклоношћу и подршком
словенским муслиманима Бошњацима, пре свега у БиХ.
Турска подршка босанским муслиманима Бошњацима коин
цидира са евроамеричком подршком „Дејтонској Босни“.24
У филичном односу преферирана је традиционална
блискост Турске и муслиманског живља словенског и несло
венског порекла на јужнословенском простору. Међу турским
политичарима и интелектуа лцима створено је мишљење да
је брига о муслиманима на ексјугословенским просторима
турска обавеза, утемељена на историјској, културној и рели
гијској и државној одговорности. Израз таквог становишта је
политика турског „старања“ о укупном исламском наслеђу у
једном крајње осетљивом делу Европе, а понајвише зеленотраснверзална брига о Босни као аманет-држави.
Повезаност са савременом Турском међу јужнословен
ским и балканским муслиманима није, дакле, тумачена само
као етнопсихолошки и геокултурни реликт прошлости, већ
и као живи однос оданости и припадања различитој култу
ри и религији, али малоазијској држави која ју је изнедрила.
Истовремено, на домаћем тлу уочавају се друкчија сагледа
вања улоге турског чиниоца у српској и балканској историји.  
Имаголошки,   мултистички и постистички приступ неоли
бералног типа у тумачења историјских прилика уводи разно
страни „мултиперспективизам“ и емпатију. Тако се пола ми
ленијума тлачења и страдања Срба под Турцима тумачи са
24 О томе: Дел Вал Александар, Исламизам и Сједињене Државе. Алијанса
против Европе, „Хрватско-босанска федерација, или оправдање америчког
покровитељства у Европи“, стр. 169-171, и глава: „Словенско-балкански
ислам“, стр. 205-208, Службени лист СРЈ, Београд, 1998.
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више прагматичне увиђавности и разумевања“ за, наводно,
корисне и добре историјске стране турске окупације.25
5. УНУТРАШЊЕ И ПОСЕБНЕ СЛАВОФОБИЈЕ
Упоредо са општом, рекло би се континенталном сла
вофобијом обликоване су и нарочите, посебне славофобије.
Оне су се у подељеној западној Европи испољавале у најве
ћем интензитету приликом ратних сукоба. Славофобни осе
ћаји су из извансловенске спољашњости Старог континента
усмеравани према појединим словенским народима. У скла
ду са конфликтним интересима западних актера поједини
словенски народи су осликани као пријатељски или неприја
тељски. Конкретна филично/фобична становишта завађених
и зараћених европских актера темељила су се на процени
квалитета савезништва и лојалности ратним странама. Тако
су и у скорашњем времену у западном јавном мњењу путем
медијализоване политике стваране слике о горопадним не
пријатељима.26
У више историјских наврата посебно снажан отпор за
падним агресивним експанзијама давали су малобројни и
малопросторни Срби, и многобројни и великопросторни Ру
си. Та два словенска народа су, с времена на време оштро,
а опет и упадљиво континуирано, одређивани као страхо
мрзни субјект/објекти западних геополитичких преступа.
Некада истовремено, некада разновремено и наизменично,
Срби и Руси су доживљавани као непоправљиви и исконски
противници Запада - антизападњаци.
Сагледавањем односа етнофобично општег и посеб
ног, русофобија и србофобија, као етнонационално преци
зно усмерене фобије према конкретним словенским наро
дима, Русима и Србима, спадају у посебну појавност запад
но-европске славофобне реторике и пропагандне политичке
праксе. У тренуцима разлагања СССР-а и СФРЈ славофобич
на пропаганда досезала је хистеричну кулминацију пост
25 О креирању српског националног идентитета у контрасту према (не толико
антипатичном) „имагинарном Турчину“, видети: Šuica Marko, „Percepcija Osmanskog carstva u Srbiji“, str. 285-298, u Jezernik Božidar,   Imaginarni Turčin,
zbornik,  XX vek, Beograd, 2010.
26 Видети: Глишовић Љиљана, Србија у огледалу немачке штампе, 1987-2006.,
глава: „Слика непријатеља“, стр. 26-27, Службени гласник, Београд, 2011.
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хладноратовског „спаљивања вештица“. Меморисање једно
гласних медијских демонизовања и сатанизовања Срба из
тог времена, упућује на буђење старих фобичних стања у већ
виђеној прошлости.27
Славофобија у најширој подлози садржи русофобију и
србофобију, као што су и оне посебни састојци општег славо
фобног политичког менталитета и идеологије. Ипак, потреб
но је имати у виду обе компоненте предочене фобије: страх и
мржњу према ономе што изазива плашњу. Отуда се, узевши
у обзир Србе, помињу два преплетена процеса: страх од Срба
и мржња према Србима.28
С обзиром на стварну величину, реа лну снагу и домете
моћи Руса и Срба, поменуте фобије су обликоване уз осетне
разлике. Релативно узевши, као не толико бројан европски
народ, Срби су као „европски реметилац“ пренаглашавани
и прецењивани на Западу континента. С друге стране, без
обзира на стварно велике размере своје историјске и држав
не појаве, Руси су од стране западних Европљана пречесто
потцењивани као историјски и цивилизацијски фактор од
вредности и значаја. Мали словенски народ је, дакле, преце
њиван као, тобоже, велика „опасност по европски мир“, док
је велики, заправо највећи словенски народ потцењиван и
ниподаштаван као подложан ауторитаризму, антиевропски и
историјски некреативан.
Без обзира на упадљиве разлике у гео-демографској
величини и политичкој снази, и Срби на европском Балка
ну и Руси на евроазијском Истоку су, међутим, сумњичени и
оптуживани за великодржавне и ултранационалне пројекте:
Велику Србију и великосрпство, као и империјалну Велику
Русију и великорусизам.29 При том је, поновимо, било нева
27 О томе: Петровић Зоран Пироћанац, Хоћеш ли и даље да будеш Србин?
Антологија антисрпства, „Уместо поговора: Прошлост се никада не
заборавља“, стр. 289-301, Новости, Београд, 2014. Такође: Вуковић Слободан,
Како су нас волели. Антисрпска пропаганда и разбијање Југославије, глава:
„Сатанизација Срба“, стр. 141-159,Стилос, Београд, 2007.
28 Видети: Рашковић Јован, Луда земља, „О страху од Срба“, стр. 184-185,
Акваријус, Београд, 1990.
29 О томе: Попов Чедомир, Велика Србија – стварност и мит, глава: „Велике
Србије није било“, стр. 316-335, Издавачка књижарница Зорана Стојановића,
Сремски Карловци – Нови Сад, 2007. Такође: Јовановић Бојан, Памћење и
самозаборав, глава: „Мит о великосрпској опасности“, стр. 251-307, Орфеус,
Нови Сад, 2014.
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жно што је Русија одиста просторно највећа држава на пла
нети и што у њој постоји јасна свест о историјској и географ
ској величини, док је српски етнонационални простор омањи
али ипак највећи на јужнословенском простору.
Западна геополитичка склоност ка спољашњем одређи
вању граница етнонационалног простора и територијалних
силуета српске и руске државе није престала до данас. Запад
не политичке замисли просторног обликовања словенских
чинилаца на Балкану и евроистоку заснивала се на интер
венционистичким тежњама западних актера ка ограничењу
и умањењу њиховог привлачног утицаја и моћи. Запад је ар
битрарно одређивао шта је у словенском и јужнословенском
свету државно „велико“ и „превелико“, и шта би као такво
требало да буде подељено и умањено. Ма која на тај начин
одређена „велика“ и „превелика“ (Јужно)словенска, заправо
српска држава фобично је фокусирана и излагана пропаганд
ном демонизовању као творевина зла.30
6. СЛАВОФОБИЈЕ ИЗМЕЂУ 
СЛОВЕНСКИХ НАРОДА
Унутрашње етнофобије међу Словенима су се успоста
вљале на разне начине и у различитим видовима. Може се ре
ћи да су имале своје предмодерне, племенске и народне, и мо
дерне националне стадијуме. После првобитног трибализма
и етничког формирања у словенске народе, уследило је доба
нациогенеза. На историјском супстрату словенских народа
формирано је више словенских нација. И управо у времен
ској тачки националних генеза јавила су се међунационалне
словенске сумње, неповерења и одбојности. У зависности од
тога да ли је неки словенски народ успео да се ослободи и
створи сопствену националну државу или се није државно
остварио, та врста страхомржње се фобично усмеравала ка
словенски сличним националним и државно-националним

30 О општим аспектима демонског порекла зла, видети; Laš Fr. H. Svensen,
Filozofija zla, glava „Demonsko zlo“, str. 88-91, Geopoetika, Beograd, 2006.
О демонизацији Срба видети: Бакић Јово,   Југославија: разарање и њени
тумачи, глава: „Демонизација Срба и виктимизација Бошњака – наука као
пропаганда“, стр. 412-434, Службени гласник, Београд, 2011.
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објектима. Као објекти унутарсловенских фобија указали су
се државотворни и ослободилачки словенски народи.
Они словенски народи који су успели да окупе сродне
народе и сједине их у сложене мултиетничке државе, поред
уважавања и страхопоштовања, постајали су, дак ле, пред
мет страхова и мржњи себи сличних народа. Међу источним
Словенима ујединитељи су били империјално државотворни
Руси, а међу Јужним Словенима – непокорни, устанички и
пијемонтистички Срби. У заједничке државе ослободилачки
окупљени мањи словенски народи су те политичке заједнице
само делимично доживљавали као израз сопствених хтења,
па се ни у једном часу нису одрицали националних одржа
вљења. Историја је, напослетку, показала да је сваки словен
ски народ, без обзира на три федерално сложене словенске
државне творевине у двадесетом веку, као крајњем циљу
тежио остварењу сопствене националне државе. Историја
је, такође, показала да су унутарсловенски етнофобни осе
ћаји настајали између великих и малих али одиста сличних
словенских народа. Мали словенски народи у Европи, једно
ставно речено, нису само волели него су зазирали и бојали се
најбројнијег и најснажнијег словенског народа. У нерефлек
тованој основи фобичног односа према великом словенском
народу деловао је страх од угрожавања идентитета, али и
комплекси мање вредности, мање величине, и страхови од
територијалног умањења и националног нестајања. Као од
говор на малодушни минимализам и микроманију словен
ске сабраће указивала се ароганција и гигантизам „старијег
брата“. Фобични осећаји међу мањим словенским народима
у Европи испољавали су се као бојазни и страхови од несмо
трених и намерних поступака најснажнијег словенског на
рода и његовог покровитељског евроа зијског империјализма.
Други вид изнутра саздане фобичности односио се на
устрашеност мањих словенских народа у међусобно пореме
ћеним односима који су извирали из занемаривања упадљи
вих сличности и пренаглашавања малих разлика. Међу не
ким словенским народима, попут Јужних Словена, незнатне
разлике су градиле тзв. нарцизам малих разлика који је дово
дио до погубних међуетничких и међунационалних последи
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ца.31 Трагичне видове имала је национална, верска и државна
мегаломанија хрватских политичких и верских елита које су
деловале програмски експанзивно и геноцидно. Несрећни
израз у остварењу великохрватских тежњи била је марионет
ска креатура НДХ у окриљу наци-фашистичког„новог европ
ског поретка“ (1941-1945). Однос према Србима заснивао се
на страхомрзној нетрпељивости која је тежила преверавању
- покатоличавању и хрватизовању.32   Покатоличавање у рат
ним условима се одвијало истовремено са уништавањем срп
ског народа путем планираног геноцида. Уз холокауст или
шоу над Јеврејима, парајмос над Ромима, србоцид је био зло
чиначки вид односа хрватских усташа и делова католичког
клера према српском народу на простору марионетске НДХ.33
Изнутра формирани и споља подстрекивани партику
ларни видови славофобије, у општем предзнаку русофобије
и србофобије, деловали су најдуже и најснажније, а, у дра
стичним и софистикованим видовима, неумањено делују и
данас.34 Ни то се, међутим, није догађало само и увек у не
гативно обликованом појединачном словенском односу пре
ма Русији и Русима, него и мимо односа са њима. Нарочито
драстични облици изванруских унутарсловенских фобија
прерастали су из контрастних у непојамно антагоне форме.
Као негативна енергија оспоравања било каквог политичког
заједништва таква врста бруталне етнофобије тежила је са
влађивању противника и његовом трајном поништењу као
непомирљивог непријатеља.

31 О томе: Јовановић Бојан, Играње са ништавилом, глава: „Мале разлике као
разлог великих сукоба“, стр. 219-237, Службени гласник, Београд, 2011.
Такође: Кецмановић Душан, Национални карактер: разм(ј)ере злоупотребе,
глава: „Какви су Срби и Хрвати“, стр. 112-115, Нова српска политичка мисао,
Београд, 2005.
32 Видети: Жутић Никола, Срби Римокатолици: такозвани Хрвати, глава:
„Великохрватске идеје и кроатизација Срба и српских земаља“, стр. 61-141,  
Српска радикална странка, Београд, 2006.
33 О томе: Умељић Владимир, „Ватикан, хрватска римокатоличка хијерахија и
србоцид хрватске државе 1941-1945, (NDH)“, стр. 70-90, 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. 87-101,
Albatros plus, Beograd, 2016.
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Отужни пример негативног колективног осећаја пре
ма сродном народу јесте снажно изражена србофобија у делу
хрватског народа. Србофобија усташке хрватске политичке
елите и усташством задојених делова хрватског народа пред
ставља јединствен пример екстремног етнопсихичког и мен
талитетног стања. Усташка србофобија и антисрбизам дове
ли су до појаве усташког логора смрти Јасеновац и геноцида
над српским народом. На жалост, реа лност геноцида изврше
ног над Србима се у одређеним круговима хрватске полити
ке и даље оспорава.35 Унутар словенске славофобичне мре
же све друге партикуларне, тј. посебне етнофобије деловале
су на мањем демополитичком узорку, са мањом трајношћу и
слабијим интензитетом.
7. СЛАВОФОБИЈЕ УНУТАР ПОЈЕДИНИХ 
СЛОВЕНСКИХ НАРОДА
Према Словенима, спорадично и местимично, нису на
клони и ненаклони само други европски и изваневропски на
роди. Судећи према мњењу, Словени једни према другима
гаје различита позитивна и негативна осећања. Различити
географски положаји и културно-историјска својства запад
нословенских, источнословенских и јужнословенских грана
народа упућују на њихову неподударну историјску судбину,
разне историјске хоризонте и дивергентне перспективе.
Моћни европски актрактори и интегратори су делова
ли према тим групама народа са империјалних позиција.
Источни Словени су интегрисани деловањем руског
чиниоца без одустајања од замисли свесловенског обједиња
вања.36 Православна и совјетска Русија, у облику Царства и
комунистичке федерације република била је, заправо, једина
словенска сила у модерном добу способна на самоодбрану
и самоодржање, али и територијално ширење на простори
ма које је одређивала као сфере руских, совјетских и постсо
35 Видети: Булајић Милан, „Јесеновачки мит“ Фрање Туђмана. Геноцид над
Србима, Јеврејима и Циганима, глава: „Туђманов „Јасеновачки мит и истина о
жртвама Јасеновачког логора“, стр. 45-67, Стручна књига, Београд, 1994.
36 Инспиративан пример свесловенства на историографској, геокултурној и
геополитичкој основи пружа Николај Данилевски. Видети његову култну
књигу Русија и Европа, нарочито глава: „Свесловенски савез“, стр. 310-337,
Службени лист СРЈ – Досије, Београд, 1994.
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вјетских интереса. Морални и легитимациони основ таквог
деловања проналажен је у предводничкој улози руског наро
да, словенској сродности -  славенофилији и панславизму.37
Поред тога и истовремено, изузетна улога руског чиниоца је
поткрепљивана православљем, баштином византизма, иде
јом Трећег Рима,38 као и пролетерским интернационализмом,
реа лним социјализмом и тзв. братском заједницом источног
блока.
Комбиновани фактори словенске победничке легити
мације на комунистичкој основи су се по завршетку Другог
светског рата очитовали 8. децембра 1946. на Свесловенском
конгресу у Београду. Тај конгрес је био трећи по реду, после
конгреса одржаних у Прагу 1848. и Москви 1860. године, и
разликовао се од претходних по свом званичном државнопартијском карактеру. Београд је као средиште Информби
роа проглашен другом словенском престоницом, а југосло
венски народи после руског као други по уважавању ратног
и револуционарног доприноса.39
Догађаји су средином прошлог века кренули  у сасвим
другом правцу који се завршио југословенско/совјетским
разлазом и сукобом две компартије и два ратна лидера, Ста
љина и Тита.
Западнословенска грана је у претходном раздобљу има
ла нешто другачију судбину. Не толико геополитички сна
жни католички и протестантски Западни Словени су разним
начинима и опсезима улазили у државне саставе централно
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, Русија и Европа, 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, Pan-slavism. Its History and Ideology,
chapter ”Pan-Slavism and the World Wars“, p. 305, New York: Vintage Books, a
divison of Random House, 1960.
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европских и западноевропских империја, осамосталивши се
тек у 19. и 20. веку. Приметну улогу међу западним Словени
ма имала је католичка Пољска, просторно стешњена између
Немачке и Русије. Поред солидарних и филичних словенских
осећаја, у фази борбе за бољи положај у немачким царствима
међу западним Словенима су се уочавала и међусобна ривал
ства, па и страхомржње.40 Посебне верски и црквено интони
ране фобије настајале су према појави руског православног
чиниоца.41
Најмања јужнословенска група народа најкасније се
ослободила империјалне доминације Аустроугарске и Тур
ске. Јужнословенско тло Балкана а тиме и Јужни Словени
били су дубоко подељени границама три историјске, геопо
литичке и геокултурне формације: а) западноевропске – ка
толичко-протестантске; б) источноевропске и евроа зијске
– словенске и православне, и; в) исламске – малоа зијске и
турске. Политичке емоције које су настајале додирима и тре
њима, те сукобима и ратовима тих формација на подељеном
тлу Балкана, у психосоцијалном и психополитичком погле
ду, формирале су нарочите  сензибилитете и менталитете ју
жнословенских верских група, етноса, народа и нација.42
Унутрашња форма унутарсловенске и унутарнацио
налне етнофобије је, благо речено вишесмислена, јер је на
подвајајући начин упућена на властито етничко и национал
но биће, што значи на себе. Извесни Руси не воле неке друге
Русе;43 једним Чесима нису симпатични други Чеси; неки Хр

40 Видети: Леонтјев Константин, Исток, Русија и словенство, глава:
„Православље и католицизам у Пољској“, стр. 69-77, 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 народно-обичајне
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. 17-29, у Етнопсихологија данас,
зборник, ДКСГ, Београд, 1991.
43 Видети: Kjeza Đulijeto, Rusofobija, glava „Rusofobija Rusa“, str. 133-147,
Albatros plus, Beograd, 2016.
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вати нису склони другим Хрватима; једној „врсти“ Срба не
допада се друга „врста“ Срба, итд.
Али ни тај унутарнационални страх од самог себе, ни
та самомржња усмерена према сопственом, међутим, није
уједначена и истолика. Страхомрзна унутарнационална фо
бија садржи, наиме, два нарочита вида, каткад острашћеног
и милитантног а покаткад резигнантног, пасивно апатичног,
па чак и активног нихилистичког самооспоравања.44
8. УНУТАРНАЦИОНАЛНА И МЕЂУНАЦИОНАЛНА
СЛАВОФОБИЧНА СТАЊА 
РАЗДВОЈЕНИХ НАРОДА И НАЦИЈА
Први вид унутарнационалне страхомржње се обли
кује као једнострано, двострано или вишестрано пасивно и
активно фобично стање делова некада јединственог народа,
спрам матичног етноса/народа/нације од кога се ти делови
тек одвајају, или су се већ државно одвојили. У процесу рели
гијских и политичких издвајања, која су испољавала привид
на својства словенске етногенезе, уочавају се два преплетена
тока. Ти токови тичу се миленијумски старих религијско-цр
квених образаца етнонационалних и међудржавних геополи
тичких подела.
Закаснела етногенеза и нациогенеза у модерном добу је,
с једне стране, прожета шизмогенезом, расколним обликова
њем, тј. раздвојном тежњом оцеловљења, или бар „ентитети
зовања“ отпалих делова словенских племена, етноса, народа,
нација. Два су, заправо, историјски драматична раскола. Пр
ви се десио раздвајањем источног и западног хришћанства, у
коме су се претходно хришћанизовани Словени приклонили
православљу и католицизму.
Друге, унутарсловенске деобе догађале су се током ви
шевековне турске окупације Балкана, када су знати делови
словенског, пре свега српског православног живља превера
вани и расрбљивани. Словени муслимани потурчавањем ни
су мењали своје словенско порекло. Исламизовани словенски
православни хришћани, углавном, нису десловенизовани
али јесу поступно денационализовани, расрбљивани  на при
44 Видети: Јовановић Бојан, Речник јавашлука, глава: „Љути националнихилисти“,
стр. 129-136. Прометеј, Нови Сад, 2009.
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мер. Примањем ислама и протоком времена они су најзад,
у прошлом веку престајали да буду Срби муслиманске вере
– Србомуслимани - и постајали само Муслимани,  Босанци,
Бошњаци. На делу је био развој нехришћанског у бити нее
вропског контраидентитета, израстао из империјалног ото
манског традирања једне друге и другачије неевропске ре
лигије.
Оцртани унутарсловенски случајеви појединачних
унутарнационалних механичких парцелисања до тада једин
ствених народа дешавали су се редовно на етноконтактним
окрајцима и религијским пограничјима словенског света.
Управо у осетљивим и сукобним зонама јављале су се ши
змогенезе и псеудогенезе словенских партикула. Реч је о уси
љеним и насилно изазиваним променама идентитета матич
них словенских етноса/народа/нација, чија су верска, поли
тичка, војна и привредна вођства тежила диференцираним
и дистантним стањима задојеним славофобним обрасцима:
русофобије, полонофобије, србофобије, бугарофобије.45
Црква и вера у расколу изазивала су процес шизмогене
зе. Држава у разлагању водила је до сецесионих идентитета
новонасталих држава. Преверавање у ранијим историјским
периодима и у скоријим сукобима тицало се унутархри
шћанског, покатоличавања хрватизовањем православаца, на
пример,46 и дехришћанизовања преласком у ислам. У исто
ријским токовима одвијала се промена верско-црквеног и ет
нонационалног идентитета који је на плану државног  обли
ковања доводио до промена у идентитету државе – раздржа
вљења, одржављења и предржављења - са свим унутрашњим
и спољнополитичким, тј. геополитичким консеквенцама.

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
и словенство, поглавље „Наша љутња на Бугаре“, стр. 5-13, Логос, Београд,
1999.
46 Видети: Жутић Никола, Срби Римокатолици: такозвани Хрвати, глава:
„Православни и римокатолички Срби“, стр. 25-47, Српска радикална
странака, Београд, 2006. Такође: Јовановић Бојан, Памћење и самозаборав,
глава: „Хрвати као покатоличени Срби“, стр. 193-204, Орфеус, Нови Сад,
2014.
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9. ЈУГОФОБИЈА ИЛИ СРБОФОБИЈА
Уочљива су, дакле, два важна два расколна разлаза:
црквено-шизматички и сецесионо-државни, који су у исто
ријском садејству формирали подељене јужнословенске
идентитете. Историјска, религијско-црквена и геополитичка
матрица шизмогенетске и сецесионе генезе псеудонација је
вазда слична. Периферни и угрожени делови једног народа
се споља привлаче и истржу од своје матице према којој, уз
одлучујућу спољашњу помоћ и гравитациону заштиту, по
том настоје да успоставе отсечне границе и што већу емотив
ну раздаљину. У таквим настојањима јача до тада невиђена
деобна етнопсихика. „Новом народу“ су потребни класични
атрибути нације: територија, држава, војска, црква, језик,
историја, култура... Практично нема подручја које није под
вргнуто фобичном конструисању деобног идентитета.47
Као и предјугословенска Србија тако ни Југославија
није била псеудодржава, него више од седам деценија јужно
словенска, балканска, европска и светска геополитичка ре
алност.Она је настала незапамћеним ратним напором Србије
а твориле су је јужнословенске нације које нису доспеле до
већинског осећаја етнонационалног југословенства.  И поред
спорадичних покушаја, показало се да је тако нешто било
практично немогуће.48
Југословенство, као и слојевито пројугословенско ста
новиште, било је саморазумљиво југофилно. Живот у сложе
ној друштвеној и државној заједници указивао је на, макар и
привремену, спремност народа да се она прихвати као општи
оквир колективне егзистенције. Догађаји су, напослетку, по
казали да је међунационална и национална благонаклоност
према таквој заједници била условна и временски орочена.
47 О томе: Чавошки Коста, Велеиздаја, глава: „Затирање српства у Црној Гори“,
стр. 242-252, Catena mundi, Београд, 2014.
48 О томе, опширније: Pišev Marko, Politička etnografija i srpska intelektualna
elita u vremenu stvaranja Jugoslavije 1914-1919: slučaj Jovana Cvijića, glava
„Jugoslovenski nacionalizam -  tri opcije“, poglavlje „Prividno etnički neutralno
jugoslovenstvo“, str. 59-74, „Izmišljanje, izumevanje, osmišljavanje tradicije, str.
74-82, „Apsorpcija na osnovu jednostavne negacije“, str. 98-107, Univerzitet u
Beogradu, Filozofski fakultet, SGC, Beograd, 2013.
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За настанак одиста заједничке мултиетничке, мулти
националне и мултиконфесионалне државе било је потребно
трајније међусобно привлачење потенцијално саставних де
мо-чинилаца. Геополитички и демополитички кредит зајед
ништва је у прошлом веку истрошен уз историјски превисо
ке камате. Показало се да су Срби затечени и збуњени пред
потребом јасног националног одређења, нарочито у односу
на проблем могућности сапостојања српског народа разли
читих вера и црквених припадности. Нестанак Србо-католи
ка и Србо-муслимана значајно је умањио бројност српског
народа на јужнословенском простору.49
Између предводничких елита словенских и јужносло
венских народа испољавана је знатна међусобна наклоност,
спорадично чак и до стадијума политичких, идеолошких и
културних филија, нарочито у историјским раздобљима на
ционалних еманципација и стицања политичког субјективи
тета. У освит Великог рата међу Јужним Словенима била су
приметна емотивна очекивања од српског чиниоца потенци
јалне интеграције. У том времену проналажене су и истица
не међусобне етнонационалне сличности као темељ будућег
заједничког живота. Југославизам и југословенство су биле
изразито југофилне идеологије и политике.
Супротно томе, они који нису желели југословенску
заједницу, или су у њу ушли са резервом, из политичке ра
чунице или са другим етнонационалним замислима, према
држави која ју је оличавала гајили су партикуларистичке и
сепаратистичке, опште узевши - југофобне осећаје. Југосла
вије у свим познатим историјским облицима су перманент
но пратили пројугословенски филични и антијугословенски
фобични осећаји у ослонцу на које су формиране супротне,
југофобичне идеологије и политичке праксе. Са пуно пол
тичког темперамента жара такве фобичне политике практи
ковали су бројни хрватски међуратни идеолози, политичари
и верски поглавари. 50
49 О томе: Милосављевић Петар, Идеја југословенства и српска мисао, глава:
„Срби и мултиконфесионалност“, поглавље „Како је умањен копрус српског
народа“, стр. 125-126, Бесједа - Арс либри, Бања Лука, 2007.
50 Видети, на пример: Жутић Никола, Срби Римокатолици: такозвани Хрвати,  
глава: „Србофобија и антијугословенство Стјепана Радића“, стр. 239-286,
Српска радикална странка, Београд, 2006.
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Србија је у том погледу имала нарочито самодоживље
ни али и намењени јужнословенски положај и улогу. Прет
ходно осамостаљена и независна Србија је међу Јужним Сло
венима испољила способност наклоног привлачења у сложе
ну заједницу. То је била њена интегристичка геополитичка
специфичност, како у конструкцији прве сложене државе
тако и у каснијим тежњама да се онемогући њена деструк
ција. Такву способност, из разних историјских разлога, нису
поседовали други јужнословенски народи.
Током постојања две, односно три Југославије, конти
нуирано српско интегристичко становиште самеравано је
различитим интересима других јужнословенских народа.
Као изнуђена реакција на упорно деловање антисрпског, пре
свих хрватског блока у првој Југославији, испољавана су на
ционална становишта о потреби разграничења и формирања
српске територијално-политичке јединице. Првобитни про
југословенски унитаризам подржаван је јужнословенским
карактером српства и слоганом „Јака Србија – јака Југосла
вија“.51 Реа листичан ослонац таквим државним тежњама на
лазио се у распростртости и величини српског ентонацио
налног простора, али и у пожртвованом доприносу Срба по
беди сила Антанте у Првом светском рату.
У сплету политичких односа између народа и репу
блика у епохи федералне Југославије деловали су принци
пи паритета, аликвотности и симетризма. Волунтаристичка
примена принципа уједначавања није, међутим, доприноси
ла стварној једнакости република. Идеолошки и политички
пројектован приступ по начелу „Слаба Србија – јака Југосла
вија“, огледао у развојном заостајању и губитном уклапању
у потребе и прохтеве других република. Положај Србије је
био асиметрично лимитиран, у ствари, уставно конституи
сан као инфериоран.52
51 Видети: „Противсрпски блок“, стр. 117-119, у „Јако српство - јака Југославија“.
Избор чланак из „Српског гласа“, органа Српског културног клуба 1939-1940,
хрестоматија, приредио Миодраг Јовичић, Научна књига, Београд, 1991.
52 Историчар Веселин Ђуретић је запазио: „Иза нових фикција радила је пропагандна машинерија, све више напуштајући оквире из рата преузетих националних
симетрија; на српску штету. Федерални оквири су све више постајали експерементални 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 негативно хипертрофираном мњењу јужнословенски
сепаратизам је у идеолошком језгру садржавао пасивну и ак
тивну фобију спрам југословенског интегрализма у коме је
деловао на два основна начина, као југофобија и србофобија.
Скорашње разбираспадно искуство раздржављења и одржа
вљења јужнословенских партикула указује, међутим, на не
што сложеније облике филија и фобија.
Међу јужнословенским сепаратистима србофобија је
очитована као југофобија у мери у којој је српски чинилац
доживљаван као оличење и заступник југословенског инте
грализма. Уколико је Југославија препознавана као Србија,
међу јужнословенским сепаратистима и инденпендентисти
ма није било разлике, подједнако су се србо-југофобично су
протстављали и борили са Србијом и Југославијом, тачније
речено: Југославијом као Србијом и обратно, Србијом као Ју
гославијом. Србофобија и југофобија су се у овој марцијалној
фигури деструктивне епохе разбираспада друге и треће Југо
славије поистовећивале, размењујући манифестне и акционе
планове, сходно тренутно потребним србофобним или југо
фобним интенцијама.
У промењеним геополитичким условима није се хте
ла „српска Југославија“, нити Југославија са Србијом. Зарад
сопствене националне државе није се, у ствари, хтела било
каква заједничка вишенационална и међунационална феде
рација Јужних Словена. Телеологија стварања сопствене на
ционалне државе је била фобично бескомпромисна спрам
свих осталих алтернатива макар и делимичне политичке за
једнице. Истовремено, актери јужнословенског раздвајања
испољавали су наклоности и филије према потенцијалним
и реа лним спољашњим савезницима у постизању својих фи
налних наума.
Југославија је, како се показало, била епизодна дваде
сетовековна геополитичка стварност која је разложена у ју
жнословенске етнонационалне партикуле. Разлагање се од
вијало у страхомрзним приликама прожетим фобијама. Фо
бије усмерене ка интегритету претходне заједнице биле су
емотивни, мотивациони и мобилизаторски покретачи сепа
ратизма. Југословенске нације су манипулативно агитиране,
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претерана осећања довела су до делиријума, спорадично и
неконтролисаних, хистеричних стања.53
Ни по завршетку југословенске сецесије на атомизова
ном геопростору Јужних Словена и нису нестале фрустра
ције у односу на некадашњу југословенску целину. Сасвим
разумљиво, јер је раздвајање југословенских народа у ствар
ности разбираспада било стресно и трауматично, заправо,
трагично. Народи су се раздвојили и раселили. Одвојени де
лови матичног српског народа, политички насилно утегнути
у правни корсет националних мањина, у отпалим етноликим
сада већ „другонационалним“ деловима су инфериоризова
ни и дискриминисани, омражени и прогоњени. У балкан
ском делу постмодерне Европе на простору КиМ деловањем
Албанаца реинкарнирани су методи оријенталне шикане,
комбиновани са срамном традицијом апартхејда.
Најзад, зашто не поновити, отпали и преобраћени де
лови једног народа теже највећим замисливим разликама,
стремећи при том и „безбедној“  психофизичкој раздаљини
од државне матице народа од кога су се издвојили. Будући да
им недостаје веродостојан темељ ентонационалне надград
ње принуђени су на два подједнако екстремна и кривотворна
поступка.
а) Позајмљивање, крађа и прекрађа идентитета.  По
зајмљује се или присваја оно што је стварно или умишљено
потребно а сматра се да изостаје и мањка, или да га уопште
нема. Индивидуа лни и колективни идентитети су разиграни
у размеравању мањкова и вишкова. У модерним и постмо
дерним глобализацијским временима идентитетном мешању
и присвајању погодовало је релативизовање етнонационал
них идентитета на полиидентитетној основи. У идеолошком
стварању конфузије идентитета чини се као да се сваки соци
јални ентитет, укључујући и нацију, исказује у више облика.
Општи трендови релативизовања улоге и моћи нација
„обогаћени“ су, међутим, иновативним политичким инжење
рингом у новонационалном креирању. Супротно транснаци
оналним трендовима денационализације, и у постмодерном
добу уочавају се тежње ка конструкцији нација и национали
зовања класичног предзнака. Такве тежње се скоро никада не
53 Видети: Рашковић Јован, Луда земља, глава: „О националном делиријуму“,
стр. 139-142, Акваријус, Београд, 1990.
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врше у празном и анационалном простору, већ увек у неком
конкретном националном амбијенту. Настанак „нових наци
ја“ дешава се у међупросторима и међувременима већ посто
јећих народа и нација.
Уочљиве су, такође, реа лне и потенцијалне нације чије
се тежње у конструкцији идентитета испољавају милитантно
и агресивно, посесивно и асимилаторски. Културне и поли
тичке елите таквих нација понашају се грабљиво не бирајући
начине и средства у намицању мањкавог колективног иден
титета који настоје да задобију и потом потврде. Културолог
Арџун Ападурај, рецимо, сматра да су предаторски иденти
тети они: „чија друштвена конструкција и мобилизација из
искују истребљење других, блиских друштвених категорија,
које су дефинисане као претња самој егзистенцији неке групе
дефинисане као ‘ми’. Предаторски идентитети појављују се
периодично из парова идентитета а понекад из већих скупо
ва идентитета, који имају дугу историју блиских контакта,
мешања и узајамног стереотипног приказивања.“54
Кријући и негирајући да то чине, клептоидентитетне
политичке и културне сепаратистичке псеудоелите таквих
„нација у закашњењу“ и „настанку“, присвајају бескрупуло
зно компоненте до недавно заједничког идентитета матичног
народа, тумачећи своје поступке као дуго очекивани „повра
так историјским коренима“ које је други, тј. матични народ,
наводно, узурпирао. У затурању и „крађи личних докумена
та“ старог народа и изворне нације, чини се све да се докаже
како је отпали део народа битно друкчији, несличан и аутен
тичан, најстарији. У словенском свету управо су Јужни Сло
вени пружили бројне примере сецесионе и сепаратне псеудо
генезе која, на жалост, још увек траје. Као резултат помену
тих процеса често се појављује симуловани идентитет.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, Strah od malih brojeva. Ogled o geografiji
gneva, glava: „Predatorski identiteti“, str. 61-62, XX vek, Beograd, 2008.
55 О томе: Ђурић Јелена, Глобални процеси и преображај идентитета, глава:
„Симулирање сопства“, стр. 201-207, Институт за филозофију и друштвену
теорију - Албатрос плус, Београд, 2012.
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б) Национална конверзија. Други процес је драстични
ји и односи се на прелазак делова једног словенског народа у
демополитички састав другог словенског народа, путем пре
веравања и преобраћања. Овога пута се делови једног народа
одрођавају и однародођавају напуштањем старог етнонацио
налног и верског идентитета, и усвајањем новог идентитета
неке друге етнички сродне јужнословенске верске групе или
нације. Конверзиона или конвертитска динамика одвија се
на полиидентитетном етнонационалном пољу у ауторитар
ним и дубоко конфликтним условима.56
У односу на покатоличавање православних Срба које
је, по крсташкој и прозелитској форми и балканском просто
ру догађања, имало унутаревропски хришћански карактер,57
исламизовање се очитовало друкчије. Примање ислама под
окупационим притиском није значило само изнуђени при
станак на азијатско дехришћанизовање Европљана, него и
конкретно одрођавање и однарођавање, то јест расрбљивање.
У том смислу, турско оријентализовање исказивало се као
империјално азијатизовање европских Срба, тј. специфич
ни евроазијатизам супротан евроа зијском свесловенству, тј.
панславизму и славенофилији.58
Исламофобија и страхомржња према Турцима међу
хришћанским православним живљем на Балкану нису ниу
колико појава новијег времена већ стари одбрамбени иденти
тетни рефлекс који је истрајавао вековима и још увек делује.
Исламофобични зазор међу Србима резултат је тешког стања
у борби за опстанак током вишевековне турске окупације и
нема сличности са савременом исламофобијом на Западу.
Српски део јужнословенског Балкана је, уосталом, дуго
био простор који је на Западу изазивао провале беса и гнева,
56 Видети: Лакићевић Драган, Архипелаг Балкан. Политичка ауторитарност
и ксенофобија у новим балканским државама, поглавље „Конвертитство и
патријархалност“, стр. 40-47, Институт за европске студије – Центар за решавање сукоба, Београд, 2002.
57 Видети: Драгић Предраг Кијук, Атлантократија као језуитски идеал, глава:
„Ратоборни екуменизам“, стр. 248-255, Ривел Ко, Београд, 2006.
58 Филозоф и етнолог Владимир Дворниковић је разликовао две сукцесивне
епохе оријентализовања Балкана: византијску и азијску. Видети: Дворни
ковић Владимир, Психа југославенске меланхолије, глава: „Прва епоха
оријентализирања: Бизант, стр. 35-37, и „Друга епоха оријентилизирања: Азија“,
стр. 37-42, Терсит – Сигнатуре, Београд, 1996.
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па и војне јаре. Није ли то због одупирања српског и других
еманципованих балканских чинилаца да се подреде насил
ној геополитичкој конверзији тог дела старе Европе у нешто
друго, рецимо средњеевропски или западноевропски профил
староконтиненталне хегемоније!? Спољашњи трансформа
циони притисци су се на средишњем Балкану прожимали са
унутрашњим деобним и преобраћеничким праксама. Дезин
тегративним етничким и националним конверзијама даване
су спољне подршке и обећања у виду тренутних добитака и
боље будућности. У балкански етноинжењеринг, псеудоге
незе нација и међунационалне размирице и трвења од почет
ка су уплетени снажно заинтересовани спољашњи чиниоци
из ближег и даљег окружења.   
Како год, оба нетолерантна процеса деградације и
трансформације идентитета путем денационализовања међу
Словенима, и Јужним Словенима поготову, прожета су међу
собним етнофобичним осећајима пречесто непремостивих и
непомирљивих демополитичких и геокултурних, тј. верских
и црквених разлика.
10. ОЖИЉЦИ ТРАНЗИЦИОНИХ ИДЕОЛОГИЈА
Овдашња прошлост озвучена јецајима и јауцима упу
ћује на крајњи опрез, утемељен на сазнању да су несавлада
не верско-црквене и етно-националне раздаљине и сукобне
блискости у ратовима у више наврата исходиле у нељудским
убилачким поривима и зверским геноцидним праксама.59
Подлога такве страхомржње указивала је на насилну шизмо
генезу, сецесиону генезу држава и псеудогенезу нација, по
државане спољашњим подстрекивањем и хушкањем.
У околностима краха комунизма и слома три словенске
федерације, у једном часу је изгледало да словенске државне
интеграције на Истоку и Југоистоку не подржавају и не воле
не само Европљани са Запада Европе, него ни да федерално
интегрисани словенски народи не воле сами себе, ни понао
соб нити у заједници. У једном часу словенски свет је и сам
59 О томе: Аврамов Смиља, Геноцид у Југославији у светлости међународног
права, глава: „Методе извођења геноцида“, поглавље „Истребљење Срба“,
стр. 341-364, Политика, Београд, 1992.
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обузет злехудим вирусима славофобије а да није довољно
схватио његово порекло опсег и разорно дејство.
Са Србима су ствари стајале знатно друкчије, запра
во, супротно набујалим емоцијама и ресентиманима већине
јужнословенских народа. Срби су се, наиме, по међунацио
налној и међурепубличкој инерцији претходних деценија
легитимистички и легалистички држали интегралистичког
федералног програма. За друге републичке политократије
југословенство је било само погодно оруђе и оправдање вла
стите националне политике и државне телеологије. За српску
страну пројугословенско становиште је  у раздобљу у две Ју
гославије, условно што може да значи и дискутабилно рече
но, означавало испуњење транссрпског циља сложене држа
ве у југословенском облику, територијално заједничке свим
Србима.
У разбираспадном раздобљу друге Југославије (19911995-1999) практикована је супротна национална и државна
телеологија јужнословенских сепаратиста и српских проју
гословенских интегралиста. Пројугословенски интегралисти
из Србије и међу Србима су „до последњег даха“ заступали
идеју и праксу обзирно лимитираног српског националног
јединства, чак и у минималном, двојном облику српско-цр
ногорске федерације. Југословенства као идеологије и поли
тике Србија се одрекла напослетку, у ненадокнадивом зака
шњењу, тек када је оно на свим другим местима одумрло, а
земља притерана у геополитичку зауглину преостале српске
државе која је, као крајња последица, обликована у изнуђеној
коначници југословенске сецесије. У том часу и после југо
словенство је доживљавано као темељна заблуда од које се са
тешкоћама и са закашњењем ослобађа.60
Једно време више се волела велика Југославија које
више нема, него умањена Србија које још увек има. У ре
зудуа лној југоносталгији осећала се чежња за  Југославијом
и њеном било каквом реинкарнацијом у Србији. Србија као
Југославија, иако више не може да буде Југославија, упорно
се привиђала на постјугословенском геополитичком попри
60 О томе: Рашковић Јован, Душа и слобода, глава: „Идентификација српства
и југословенства се коначано распада“, стр. 344-349, Славија, Нови Сад,
1995. Такође: Аврамовић Зоран, Родољупци и родомрсци. Савремени српски
патриотизам и национално дезинтегративна пракса, глава: „Југословенство –
један од извора самомржње“, стр. 179-200, Службени гласник, Београд, 2013.
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шту, већма и углавном, у Србији. Избледела југоносталгија
је, разумљиво, била с оне стране сваке србофилије, оне су се,
заправо, идеолошки и културално фобично искључивале.
Чак ни по српско/црногорском раздвајању 2006. годи
не није се догодио повратак на српски национални програм
у пуном историјском и политичком капацитету сложених
националних интереса. У међувремену је идеолошки намет
нуто још неколико прозападних пракси: политекономски
неолиберализам, унијски евроинтеграционизам, регионално
западнобалканство и геокултурни сорошизам. Идеологизо
ване партократске праксе су на посебне начине исказивале
генерално вестернистичко опредељење владајућих коа ли
ционо спрегнутих политичких елита у Србији. Наклоност
према Западу у емотизованим видовима, испољавала се као
сплет симпатија и филија, али и антипатија и фобија према
алтернативним идентитетним праксама.
Под притиском видљиво супротних интереса постју
гословенске антисрпске коалиције, Србија и Срби на ширем
српском етнонационалном простору, и данас се суочавају са
знатним ризицима по националну безбедност. Угрожавање
националних и државних интереса огледа се у опасностима
територијалног цепања, државног умањења и националног
раздвајања. Одатле су међу грађанима приметни страхови од
губитка слободе, лишавања суверености, разарања терито
ријалног и демографског интегритета и идентитета. Украт
ко, током транзиције делују стрепње и страхови од наставка
конфликтног транзита, то јест продуженог ратног сепариса
ња српског народа и његовог демополитичког урушавања.61
Како год, под вишеструким ударима сецесија у разним
етапама југословенског разбираспада, изгледало је као да де
обама и уситњавањима словенског и јужнословенског држав
ног и ентонационалног простора нема краја. Испољена је не
доумица на којој тачки је уопште могуће зауздати дробљење
словенског света на европском Истоку и на јужнословенском
Балкану?
61 На удару повезаног албанског сепаратизма су словенски православни на
роди: 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. УНУТАРНАЦИОНАЛНА САМОПОРИЦАЊА
И САМОМРЖЊА
Унутар неког етноса/народа/нације, поред конструк
тивних и афирмативних идентитетних процеса, делују и де
структивни процеси самонегирања. Психичко, емотивно и
интелектуа лно стање у коме се субјект не мири са сопстве
ним ликом и оличењем, не уважава властита идентитетна
својства, више воли друго и друге од свога и себе, указује
на неуравнотежност и поремећај идентитета. Жели се, дакле,
нешто друго од онога што уистину јесте. Хоће се, заправо,
други идентитет јер онај постојећи, који се оспорава из ра
зних разлога, не одговора субјективираним хтењима друкчи
јег идентитетног стања.
Одвајањем од стечених идентитетних обележја, посто
јећи идентитет се развлашћује и потире, претварањем су
бјективног стања у објекат одбацивања и мржње.
Ипак, ма колико изгледало да се негирањем властитог
идентитета негира нешто друго и неко други по себи разли
чит, одбацује се и негира, у ствари, сопствени темељ, поре
кло, наслеђе и еволуција властитог етнонационалног иденти
тета.62 Сецесиони токови у огледалу националног, грађанског,
верског и територијалног рата били су нарочито погодно тло
за аутофобну критику деловања интегристичког фактора.
Једна од форми реа лног страха од рата ослањала се на, у том
часу, наговештену транзициону идеологију посткомунизма у
виду пацифизма. Нарочити интерпретативни приступ огле
дао се у психопатологизовању карактера насталих сукоба.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
балканистичког дискурса. Прилог феноменологији „другости“ Балкана, глава:
„Идентитет и хетерофилија“, стр. 33, Јасен, Никшић, 2000.
63 Као пример једностране, заправо аутофобне критике српског становишта током сецесионих сукоба могу да послуже ставови Миклоша Бироа. Видети:
Психологија посткомунизма, глава: „Ратно лудило“, поглавље „Пропаганда
мржње“, стр. 41-43, и „Ксенофобија“, стр. 44-45, Београдски круг, Београд,
1994.

108

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

стр. 75-120

Идентитетна аутонегација, самооспоравање и самопо
рицање народа и државе воде у низ аутодеструктивних ста
ња: самосумњичење, самооспоравање, самооптуживање, са
моокривљавање, самокажњавање,64 постиђеност, самоопре
зир и самомржњу.65 Лабилно стање у коме субјект више не
подноси, у ствари, жестоко мрзи полунапуштени идентитет,
у име и на рачун неког другог идентитета са којим се мо
жда још увек није сродио, означава етнонационалну аутоде
струкцију. Веза између старог и новог идентитета остварује
се страхомржњом. Пољуљани субјект на идентитетној сре
докраћи оптерећен је двоструким страхом: да још увек није
престао да буде оно што је био, и да још увек није постао оно
што жели да буде. Његов его њише се између осећаја кривице
сопственог порекла и страха од неприхваћености, тј. неуспе
лог признања идентитетне конверзије.66
Намицању другог ентонационалног идентитета прет
ходи десубјективизовање претходног идентитета који је, на
водно, превазиђен, или никада ни није постојао. Реч је, да
боме, о денационализовању које је у историјском токовима
појединих словенских народа стекло конкретна имена: де
русификовање, деполонизовање, десрбизовање или расрбљи
вање .67
Изложени вид унутрашње генералне и партикуларне
славофобије је   реа лно и потенцијално још деструктивнији
од претходног. Поновимо, реч је о промењеном смеру фобије,
страхомрзном самооспоравању, самониподаштавњу и само
порицању. У виду малодушне аутофобије одвија се одрицање
од властитог идентитета, његовог историјског порекла, ње
гове садашњости и будућности.68
64 Видети: Пражић Александар, Национално самоубиство, глава: „Улазница у
лавиринт самокажњавања“, стр. 419-459, „Пешић и синови“, Београд, 2009.
65 Видети: Анђелковић Драгомир, Српски политички нихилизам. Од корупције
до деструкције, глава: „Србија против себе“, стр. 78-86, Уна прес, Београд,
2010.
66 О томе, између осталих, пише: Ломпар Мило, Дух самопорицања. Прилог
критици српске културне политике, глава: „Комплекс предодређене кривице
и страх“, стр. 76-90, Орфеус, Нови Сад, 2011.
67 Видети: Суботић Момчило, Идентитет и геополитичка стварност Срба,
глава:: „Расрбљивање“, поглавље „Историјске поуке“, стр. 121-124, ИПС,
Београд, 2012.
68 О томе: Јовановић Бојан, Памћење и самозаборав, глава: „Југословенство као
српско самопорицање“, стр. 220-222, Орфеус, Нови Сад, 2014.
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Страхује се од оног и мрзи оно што припада темељном
идентитету сопствене историјске појаве. Сопствени иденти
тет се нарушава и дели да би у тежњи идентитетне промене
најзад био отуђен.Овом врстом аутофобије се одриче иден
титетна припадност из привидно личних разлога, док се у
стварности напослетку увек учини видљивом снажна споља
шња мотивација и интерес. Изнад оних који не желе да буду
оно што јесу наднети су они који, исто тако ако не и више,
жели промену њиховог колективног идентитета. У одређе
ним случајевима преобраћеници се поистовећује са онима у
које су се преобратили. Своју емоције и интелектуа лну енер
гију преобраћеници потом усмеравају на оправдање иденти
тетне промене коју - и то се дешава - често ни не признају.69
12. САМОРАЗОРНО ОКРЕТАЊЕ СЕБИ
Реч је о аутофобичном менталитету самопотцењивања
и самониподаштавања.70 Самопроглашеној Другој Србији,
рецимо, не одговара Прва или Трећа Србија, заправо било
која друга Србија различита од њене сопствене прогресивно
друкчије другости. Мисионарски узвишени Срби и не-Ср
би сматрају, рецимо, да је неопходна оштра разлика између
Срба и „Србијанаца“, и ту разлику сматрају толико дубоком
да је схватају непревладивом.71 У самонегирању властитог
идентитета фобични осећаји су остиђено усмерени према
властитом етничком пореклу и националном идентитету.
Уместо негативних осећаја према другом етносу/народу/на
цији, истом ако не већом снагом не симпатише се и не во
ли властити народ, тако што се оличена сопственост издваја
и супротставља припадању том народу. Слични негативни
осећаји се управљају према друштву, политичкој заједници
и држави, религији и цркви, те традицији и култури власти
69 О томе: Анђелковић Драгомир, Српски национални мазохизам. Од
југословенства до евроатлантизма, глава: „Професионални србомрсци и
синдром Кусинен“, стр. 53-60, Алтера, Београд, 2008.
70 Видети: Аврамовић Зоран, Родољупци и родомрсци. Савремени српски
патриотизам и национално дезинтегративна пракса, глава: „Менталитетска
основа дезинтеграције“, стр. 160-179, Службени гласник, Београд, 2013.
71 О томе: Вучинић Маринко, Анатомија друге Србије, глава: „Шеснаест
аксиома другосрбијанске политичке коректности“, стр. 5-11, Catena mundi,
Београд, 2016.
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тог народа. Количина негативне енергије у конверзији иден
титета нараста управно сразмерно жељи да се постане неко
други. Али другачији и други се не постаје тако лако па на
трновитом путу конвертитског одрицања услеђују многе за
буне и разочарања.
Иако је пријатељство са променом древна мудрост,
ипак није лако брзо се променити и очас постати неко дру
ги, раскидно различит од упреденог идентитета у дугој етно
националној нити. Хтењу освајања разлике указују се многе
препреке. Онај који се укрцава у нови идентитет суочава се
стварношћу разочарања које често жели да отклони вишком
оданости и самодоказивања.72
Несвесним страхом од себе, етнонационалном аутофо
бијом и подвојеношћу, деструкција идентитета се не прекида
већ само мења смер. Аутодеструктивни стадијум самопори
цања, као што је речено, није лишен већ је засићен споља
шњим релацијама у контекстуа лном утемељењу. Иако се у
духу либералног индивидуа лизма гради као да јесте, то ни
пошто није строго лични чин слободног избора, нити се у
индивидуа лној, тј. персоналној идентитетној формули зачи
ње, траје и завршава.
13. ЗАКЉУЧАК: 
ЧЕМУ СТРАХ ОД ЕВРОПЕ ДВОДЕЛНОСТИ?
У расправи о филијама и фобијама, као емотивним
видовима спољашње и унутрашње политике, неопходно је
имати у виду глобални контекст. До некоћ свемоћни транса
тлантски Запад као да се заморио глобалном владавином од
које, све и да хоће, не може да одустане без знатних штета
по властити положај и улогу. У све бројнијим дијагнозама
западног посустајања препознате су детерминанте које су де
ловале током и после тријумфа Запада над некадашњим би
поларним ривалом.73 Колико се пута до сада показало да по
72 Одавно је примећено да вишак лојалности нечовечним режимима у вршењу
ратних злочина и геноцида, испољавају управо верски и ентонационални конвертити. Пример за то пружају многи усташки злочинци, преобраћеници пореклом 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 СССР-а послужила
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беда над главним противником има неисплативу цену. У из
мењеним глобалним околностима се, такође, потврдила ста
ра истина да је Европа генерички и конститутивно дводелна.
Они који у грозничавом заносу хладноратовске победе нису
уважавали конститутивну дводелност Европе, актуелно пре
конфигурисање европске моћи доживљавају у шпенглеров
ском маниру као застрашујући почетак катастрофе Запада.74
Њихова устрашеност по судбину Запада извире из уверења
да је Европска унија „безалтернативна“ историјска потреба
преживљавања Европе у условима глобалног полицентри
зма.
Европа Уније је обавијена непрозирним облацима кри
зе. У даљини се чује грмљавина. Постоје мишљења да је
Европска унија запала у мамурно стање епохалног губитка
моћи – декаденције. Чини се као да тај део институционално
сабране Европе многим потезима делује против себе, да је у
недостатку визије запао у дезорганизацију и аутодеструкци
ју. Штавише, чини се као да бројни делови политичких ели
та унутар ЕУ уживају у конфузном и инфериорном, у много
чему угроженом положају. Страхови се множе из разних из
вора: од могућег изостанка америчке подршке; руских упли
ва и ширења; неконтролисаног понашања Турске; и, изнад
свега, од све већег броја миграната из разорених исламских
земаља што се, опет, очитује у фобији да ће Стари континент
убрзо променити свој првобитни хришћански карактер. Ово
последње очитује се као све раширенија исламофобија. Неки
аутори су такву праксу еврократије одредили 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. 167-169, Службени лист СРЈ, Београд, 1998.
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У ЕУ је завладала структурна криза испољена економ
ским поремећајима, финансијским сломом Грчке, незапамће
ним мигрантским приливом, несмиреним сукобима у Укра
јини, нараслим исламским тероризмом, изласком Велике
Британије из чланства ЕУ, првим назнакама промене америч
ке спољне политике у свету и према Европи Уније, те кризом
средишних европских институција.
Унионцентрично уверење у западноевропски примат
у Европи подржавано је и подстрекивано фобијама према
актерима са другог дела Старог континента. Евроамеричке
филије су на Западу контрастриране евроа зијском фобијом.
Околности су се у међувремену промениле, па се ни опреде
љујући садржаји европског окцидентализма и евроа зијског
оријентализма не огледају више и само у антикапиталистич
ком комунизму, капиталистичком антикомунизму, остваре
ном степену демократичности и људских права, или садржа
ју и облику либералне идеје, него у супротним интересним
склоповима ривалских континенталних геополитика. Зашто
се, напослетку, разборито не запитати да ли традиционална,
спорадично и вулгарна, вестернистичка фобија према сло
венском и руском Истоку може да опстане у промењеним од
носима снага и моћи на Старом континенту данас и у будућ
ности?
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Milos Knezevic
THE CONTOURS OF SLAV-PHOBIA (SLAVOPHOBIA)
AGE-OLD PREJUDICES ABOUT SLAVS
Resume
If phobic and philial states are incited amongst public opi
nion based on doctrinairity and propaganda, it is necessary to
bear in mind the origin, content and intent of these respective
states. To what ever degree they had originated in an experien
ce permeated by historical facts, political phobias and philias
are a means of manipulation on behalf of the current interests
of existing power structures. The existing political practices and
geopolitical goals are ceaselessly supported by fear mongering
emotions.  Following the lessons from the past, one may conjec
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ture that all the Slav peoples had been, during certain historical
periods, either the object of phobic projections or the subjects of
phobic sentiments. So far, not a single Slavic people had been the
permanent favorite-pet of the Western Europeans, nor were they
ever exempted from ethno-phobic practice coming from the Asian
East!
As a constituent element of the collective political psyche
and mentality, such phobias had been manifesting themselves
spatially and temporally in an uneven manner and intensity. In
accordance with the specific occasions, some were undergoing
a strengthening and others a weakening, some had even attai
ned unexpected proportions, while others were waning away
and would disappear temporarily. Under the circumstances of
the existence of deteriorating and heightened inter-state and in
ter-ethnic conflicts and wars, the forms of general and particular
Slav-phobias have been gaining in momentum.  In the east/west
confrontations, occasionally, heightened would be Slav-phobic
occurrences in the West, occurrences of strong intensity and of a
pathological scale.
The attacked subject/object of belittlement, suspicion and
blame among the Slav world would most frequently be those Slav
peoples who were offering resistance to Western expansion and
invasions. Not all Slavs had been equally belittled as the “primor
dial enemies of the West”; rather it was mostly those that would
not accept Western criteria and the hegemonic practice of subju
gation, submissiveness and servility.
In the transition period of post-communism, the most ma
nifested were forms of modernized Russo-phobia and Serbo-pho
bia.  Also discernible, were general and particular forms, as well
as internal and external forms of Slav-phobia. Within the inter
nal Slav-phobias, we have differentiated those existing between
particular Slavic peoples; those within particular Slavic peoples,
and finally, the ultra-nationalist especially destructive phobias in
the form of auto-chauvinism, self-contestation/self-refutation and
self-hatred.
In the end, the phenomenon and notion of Europe has al
so been undergoing a wave of questioning and re-examination.  
Euro-phobia is no longer a “privilege” of disgruntled Europeans
from the periphery of that continent. Europhobic emotions have
in the recent period started to be directed internally against the
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establishment of the European Union (“Europe of the Union”). In
the relationships of Europhilia and Europhobia one may even to
a greater extent discern the marked differences between Europe
in the more general sense, and the European Union, in the narro
wer sense, as only one part of Europe located in the Western part
of the continent. In conclusion, we conjecture that without taking
into consideration the emotionalized forms of geo-politics, it wo
uld be very difficult to gain an understanding of the prospects of
the relationship of the “Europe of the West” and Eurasia, further
eastward of its own mutable borders.
Keywords: slavophobia, rusophobia, serbophobia, ethnophilia,
ethnophobia

Овај рад је примљен 4. новембра 2016. године а прихваћен за штампу на
састанку Редакције 23. децембра 2016. године.
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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: Ukraine, Kosovo, separatism, international law, hu
manitarian intervention, international relations,
global politics.
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1. A UKRANIAN IDENTITY?
Ukraine is an East European territory which was originally
forming a western part of the Russian Empire from the mid-17th
century.1 That is a present-day independent state and separate et
hnolinguistic nation as a typical example of Benedict Anderson’s
theory-model of the “imagined community” – a self-constructed
idea of the artificial ethnic and linguistic-cultural identity. Be
fore 2014 Ukraine was a home of some 46 million inhabitants
of whom, according to the official data, there were around 77
percent of those who declared themselves as the Ukrainians. Ne
vertheless, many Russians do not consider the Ukrainians or the
Belarus as “foreign” but rather as the regional branches of the
Russian nationality. It is a matter of fact that, differently to the
Russian case, the national identity of the Belar us or the Ukraini
ans was never firmly fixed as it was always in the constant pro
cess of changing and evolving.2 The process of self-constructing
identity of the Ukrainians after 1991 is basically oriented vis-à-vis
Ukraine’s two most powerful neighbours: Poland and Russia. In
the other words, the self-constructing Ukrainian identity (like the
Montenegrin or the Belar us) is able so far just to claim that the
Ukrainians are not both the Poles or the Russians but what they
really are is of a great debate. Therefore, an existence of an in
dependent state of Ukraine, nominally as a national state of the
Ukrainians, is of a very doubt indeed from both perspectives: hi
storical and ethnolinguistic.
The Slavonic term Ukraine, for instance, in the Serbo-Cro
at case Krajina, means in the English language a Borderland – a
provincial territory situated on the border between at least two po
litical entities: in this particular historical case, between the King
dom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania as the Republic
of Both Nations (1569−1795) and the Russian Empire.3 The term
1
2
3

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.
On the Ukrainian self-identity construction, see [Karina V. Korostelina, Construct
ing the Narratives of Identity and Power: Self-Imagination in a Young Ukrainian
Nation, Lanham, Maryland: Lexington Books, 2014].
A German historical term for Ukraine would be a mark – a term for the state’s borderland which existed from the time of the Frankish Kingdom/Empire of Carl the
Great.
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is mostly used from the time of the treaty (truce) of Andrussovo
in 1667 between these two states. In the other words, Ukraine and
the Ukrainians as a natural objective-historical-cultural identity
never existed as it was considered only as a geographic-political
territory between two other natural-historical entities (Poland and
Russia). All (quasi)historiographical mentioning of this land and
the people as Ukraine/Ukrainians referring to the period before
the mid-17th century are quite scientifically incorrect but in majo
rity of cases politically inspired and coloured with the purpose to
present them as something crucially different from the historical
process of ethnic genesis of the Russians.4
It was a Roman Catholic Vatican that was behand the process
of creation of the “imagined community” of the “Ukrainian” nati
onal identity for the very political purpose to separate the people
from this borderland territory from the Orthodox Russian Empi
re. Absolutely the same was done by Vatican’s client Austria-Hun
gary in regard to the national identity of Bosnian-Herzegovinian
population when this province was administered by Vienna-Bu
dapest from 1878 to 1918 as it was the Austria-Hungarian govern
ment who created totally artificial and very new ethnolinguistic
identity – the “Bosnians”, just not to be the (Orthodox) Serbs (who
were at that time a strong majority of the provincial population).5
A creation of ethnolinguistically artificial Ukrainian nati
onal identity and later on a separate nationality was a part of a
wider confessional-political project by Vatican in the Roman Cat
holic historical struggle against the eastern Orthodox Christianity
(the eastern “schism”) and its Churches within the framework of
Pope’s traditional proselytizing policy of reconversion of the “in
fidels”. One of the most successful instruments of a soft-way re
conversion used by Vatican was to compel a part of the Orthodox
population to sign with the Roman Catholic Church the Union Act
recognizing at such a way a supreme power by the Pope and dog
matic filioque (“and from the Son” – the Holy Spirit proceeds and
from the Father and from the Son). Therefore, the ex-Orthodox
believers who now became the Uniate Brothers or the Greek Ort
4
5

For instance, Alfredas Bumblauskas, Genutė Kirkienė, Feliksas Šabuldo (sudarytojai), Ukraina: Lietuvos epocha, 1320−1569, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų
leidybos centras, 2010.
Лазо М. Костић, Наука утврђује народност Б-Х муслимана, Србиње−Нови
Сад: Добрица књига, 2000.
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hodox believers became in a great number later on a pure Roman
Catholics but as well as changed their original (from the Orthodox
time) ethnolinguistic identity. It is, for instance, very clear in the
case of the Orthodox Serbs in Zhumberak area of Croatia – from
the Orthodox Serbs to the Greek Orthodox, later the Roman Cat
holics and finally today the Croats. Something similar occurred
and in the case of Ukraine. On October 9th, 1596 it was announ
ced by Vatican a Brest Union with a part of the Orthodox popula
tion within the borders of the Roman Catholic Lithuanian-Polish
Commonwealth (today Ukraine).6 The crucial issue in this matter
is that today Ukraina’s Uniates and the Roman Catholics are most
anti-Russian and of the Ukrainian national feelings. Basically,
both the Ukrainian and the Belarus present-day ethnolinguistic
and national identities are historically founded on the anti-Ortho
dox policy of Vatican within the territory of ex-Polish-Lithuanian
Commonwealth that was in essence an anti-Russian one.
The Lithuanian historiography writing on the Church Union
of Brest in 1596 clearly confirms that:
“… the Catholic Church more and more strongly penetra
ted the zone of the Orthodox Church, giving a new impetus to
the idea, which had been cherished since the time of Jogaila and
Vytautas and formulated in the principles of the Union of Flo
rence in 1439, but never put into effect – the subordination of the
GDL Orthodox Church to the Pope’s rule”.7
In the other words, the rulers of the Roman Catholic Grand
Duchy of Lithuania (the GDL) from the very time of Lithuania’s
baptizing in 1387−1413 by Vatican had a plan to Catholicize all
Orthodox believers of the GDL among whom overwhelming ma
jority were the Slavs. As a consequence, the relations with Mo
scow became very hostile as Russia accepted a role of the protec
tor of the Orthodox believers and faith and therefore the Church
Union of Brest was seen as a criminal act by Rome and its client
the Republic of Two Nations (Poland-Lithuania).
Today, it is absolutely clear that the most pro-western and
anti-Russian part of Ukraine is exactly the West Ukraine – the
6
7

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.
Zigmantas Kiaupa et al, The History of Lithuania Before 1795, Vilnius: Lithuanian
Institute of History, 2000, 288.
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lands that was historically under the rule by the Roman Catholic
ex-Polish-Lithuanian Commonwealth and the former Habsburg
Monarchy. It is obvious, for instance, from the presidential voting
results in 2010 as the pro-western regions voted for J. Tymoshen
ko while the pro-Russian regions do it for V. Yanukovych. It is a
reflection of the post-Soviet Ukrainian identity dilemma between
“Europe” and “Eurasia” – a dilemma that is of common nature for
all Central and East European nations who historically played a
role of a buffer zone between the German Mittel Europa project
and the Russian project of a pan-Slavonic unity and reciprocity.
In general, the western territories of the present-day Ukrai
ne are mainly populated by the Roman Catholics, the East Ortho
dox and the Uniates. This part of Ukraine is mostly nationalistic
and pro-western oriented. The East Ukraine is in essence Rus
sophone and subsequently “tends to look to closer relations with
Russia”.8
2. HISTOR ICAL BACKGROUND
OF THE UKRAINIAN STATEHOOD
The German occupation forces were those who have been
the first to create and recognise a short-lived state’s independence
of Ukraine in January 1918 during the time of their-own inspired
and supported anti-Russian Bolshevik Revolution of 1917−1921.
As reoccupied by the Bolshevik Red Army, the eastern and sout
hern parts of the present-day territory of (a Greater) Ukraine joi
ned in 1922 the USSR as a separate Soviet Socialist Republic (wit
hout Crimea).9 Therefore, a Jew V. I. Lenin has to be considered as
the real historical father of the Ukrainian statehood but also and
as of the contemporary nationhood. Ukraine was the most fertile
agricultural Soviet republic but particularly catastrophically af
fected by (Georgian) Stalin’s economic policy in the 1930s which
neglected agricultural production in favour of the speed industri
alisation of the country. The result was a great famine (holodo
mor) with around seven million people dead but majority of them
8
9

John S. Dryzek, Leslie Templeman Holmes, Post-Communist Democratization:
Political Discourses Across Thirteen Countries, Cambridge−New York: Cambridge University Press, 2002, 114.
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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were of the ethnic Russian origin. A territory of the present-day
Ukraine was devastated during the WWII by the Nazi German
occupation forces from 1941 to 1944 who installed in Ukraine
a puppet and criminal regime of S. Bandera (1900−1959) under
which a genocide on Poles, Jews and Russians was committed.10
For instance, the Ukrainian militia (12.000) directly participated
in the 1942 holocaust of some 200.000 Volhynian Jews together
with 140.000 German policemen. The Ukrainian mass killers le
arned their job from the Germans and applied their knowledge as
well as on the Poles.11
After the war J. V. Stalin, supported by the Ukrainian partycadre N. Khrushchev, deported about 300.000 Ukrainians from
their homeland as they have been accused for the collaboration
with the Nazi regime during the war and the participation in ge
nocide done by S. Bandera’s government. However, after the war
the Ukrainians have been and directly rewarded by Moscow for
the collaboration with the Germans and participation in S. Ban
dera’s organized genocide as the lands of Transcarpathia, littoral
Moldova (Bessarabia), Polish Galicia and part of Romania’s Bu
kovina in 1945 followed by Crimea in 1954 became annexed by
the Soviet Socialist Republic of Ukraine. These territories, which
never have been part of any kind of Ukraine and overwhelmingly
not populated by the ethnolinguistic Ukrainians were included
into the Soviet Ukraine primarily due to the political activity by
the strongest Ukrainian cadre in the USSR – N. Khrushchev, a
person who inherited Stalin’s throne in Moscow in 1953. On this
place, a parallel with Croatia is an absolute: for the Croat commit
ted genocide on the Serbs, Jews and Roma by A. Pavelić’s regime
(a Croat version of S. Bandera) during the WWII on the territory
of the Independent State of Croatia a post-war (Socialist Republic
of) Croatia was awarded by a Croat-Slovenian dictator of Yugo
slavia J. B. Tito with the lands of Istria, Adriatic islands and Du
brovnik – all of them never have been in any kind of the state of
Croatia before 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. Gorbachev’s policy of deliberate dissolution of the USSR
from the time of Reykjavik bilateral meeting with Ronald Reagan
in 1988 caused a revival of the ethnic nationalism of the Ukraini
ans who proclaimed an independence on August 24th, 1991 (con
firmed on referendum on December 1st, 1991 only by those who
did not boycott it) in the wake of anti-Gorbachev’s military putsch
in Moscow (mis)using the political situation of paralyzed central
government in the country. The state’s independence of Ukraine
was proclaimed and later internationally recognized within the
borders of a Greater Stalin-Khrushchev’s Ukraine with at least
20% of the ethic Russian population living in a compact area in
the eastern part of the country and as well as making a qualifi
ed (2/3) majority of Crimea’s population. The coming years saw
the rifts with neighbouring Russia with the main political task by
Kiev to commit as possible as the Ukrainization (assimilation) of
ethnic Russians (similar to the policy of the Croatization of ethnic
Serbs in Croatia orchestrated by the neo-Nazi government in Za
greb led by Dr. Franjo Tuđman). At the same time the Russian ma
jority in Crimea constantly required the peninsula’s reunification
with mother Russia but getting only an autonomous status within
Ukraine – a country which they never considered as their natu
ral-historical homeland. The Russians of Ukraine were becoming
more and more unsatisfied with conditions in which they have
been leaving from the time when in 1998−2001 the Ukrainian ta
xation system collapsed what meant that the central government
in Kiev was not able to pay the salaries and pensions to its own
citizens. A very weak Ukrainian state became in fact unable to
function normally (“failed state”) and as a consequence it did not
have a power to prevent a series of politically motivated assassi
nations followed by popular protests which had been also very
much inspired by economic decline of the country.12
As a matter of fact, it has to be stressed that the Ukrainian
historiography on their own history of the land and the people is
extremely nationalistic and in very cases not objective like many
other national historiographies. It is basically politically coloured
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].

129

Владислав Б. Сотировић

„УКРАЈИНСКО ПИТАЊЕ“ ...

with the main task to present the Ukrainians as a natural ethnolin
guistic nation who have been historically fighting to create a uni
ted independent national state and unjustifiably claiming certain
territories to be ethnohistorically the “Ukrainian”. As a typical
example of such tendency to rewrite history of the East Europe
according to the nationalistic and politically correct framework is,
for instance, the book by Serhy Jekelčyk on the birth of a modern
Ukrainian nation in which, among other quasi-historical facts
based on the self-interpreted events, is written that the USSR in
1939−1940 annexed from Poland and Romania the “West Ukrai
nian land”.13 However, this “West Ukrainian land” never was part
of any kind of Ukraine before the WWII as Ukraine as a state or
administrative province never existed before V. I. Lenin created
in 1923 a Soviet Socialist Republic of Ukraine within the USSR
but at that time without the “West Ukrainian land” as it was not a
part of the USSR. Moreover, the Ukrainians were either not lea
ving or being just minority on this land what means that Ukraine
even did not have ethnic rights over the biggest part of the “West
Ukraine”.14
As another example of the Ukrainian historiographic natio
nalistic misleading we can find in an academic brochure on Buko
vina’s Metropolitan’s residence, published in 2007 by the National
University of Chernivtsi. In the brochure is written that this uni
versity is “…one of the oldest classical universities of Ukraine”15
that is true only from the present-day rough political perspective
but not and from a moral-historic point of view. Namely, the uni
versity is located in the North Bukovina which in 1775 the Hab
sburg Monarchy had obtained. The land was from 1786 admini
strated within the Chernivtsi district of Galicia and one hundred
years after the affiliation of Bukovina to the monarchy, the FranzJosephs-Universität was inaugurated on October 4th, 1875 (the na
me day of the emperor). In the other words, the university’s origin
as whole Bukovina has nothing to do with any kind of both histo
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 Ukrainians as a majority of the population. Moreover, in some regions there are no Ukrainians at all. Therefore, the cardinal question became: On which principles Ukrainian borders are formed?
15 The Architecturial Complex of Bukovynian Metropolitan’s Residence, Chernivtsi:
Yuriy Fedkovych National University of Chernivtsi, 2007, 31.
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rical Ukraine and ethnic Ukrainians as before 1940 it was outside
of administrative territory of Ukraine when the whole North Bu
kovina on August 13th, became annexed by the USSR according
to the Hitler-Stalin Pact (or the Ribbentrop-Molotov Pact) signed
on August 23rd, 1939.16 Therefore, two notorious bandits (one Na
zi another Bolshevik) decided to transfer the North Bukovina to
the USSR and the land became after the WWII part of a Greater
(Stalin’s) Ukrainian SSR. Nevertheless, while the Ukrainian nati
onalists claim that “Russia” (in fact anti-Russian USSR) occupied
Ukraine, the annexation of the North Bukovina and other terri
tories from Poland, Czechoslovakia and Romania in 1940 are for
them a legitimate act of historical justice. Here we have to notice
that according to the same pact, the territories of the independent
states of Lithuania, Latvia and Estonia are as well as annexed
by the USSR that is considered by their historians and politici
ans as “occupation”, what means (illegal) act of aggression that is
braking international law and legitimate order. Nevertheless, they
never accused Ukraine of doing the same in regard to occupied
lands from its three western neighbours in 1940/1944.17
Political assimilation of certain separate Slavonic ethno
linguistic groups in Ukraine was and is one of the standardized
instruments for the creation and maintaining of the Ukrainian
national identity in the 20th century. The most brutal case is of
the Ruthenians (Rusyns) who are simply proclaimed as historical
Ukrainians known under such name till the WWII. Their land,
which was in the interwar period part of Czechoslovakia, that was
annexed by the USSR at the end of the WWII and included into
a Greater Soviet Ukraine is simply renamed from Ruthenia into
the Sub-Carpathian Ukraine. However, the Ruthenians and the
Ukrainians are two separate Slavonic ethnolinguistic groups as
such officially recognized, for example, in Serbia’s Autonomous
Province of Vojvodina where the Ruthenian (Rusyn) language is
even standardized and studied together with Ruthenian philology
and literature at a separate department at the University of No
vi Sad. Unfortunately, the Ruthenian position in Ukraine is even
worst in comparison with the Kurdish position in Turkey 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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process of Ruthenian assimilation is much speeder than of the
Kurdish case.
From the current perspective of the Ukrainian crisis and in
general from the point of solving the “Ukrainian Question” it has
to be noticed a very historical fact that a part of the present-day
East Ukraine became legally incorporated into the Russian Empi
re in 1654 as a consequence of the decision by the local hetman of
Zaporozhian territory Bohdan Khmelnytsky (c. 1595−1657) based
on a popular revolt against the Polish-Lithuanian (the Roman Cat
holic) occupation of Ukraine which broke out in 1648.18 It means
that the core of the present-day Ukraine voluntarily joined Russia,
therefore escaping from the Roman Catholic Polish-Lithuanian
oppression. Subsequently, B. Khmelnytsky’s ruled territory has
to be considered from a historical point of view as the mother
land of all present-day Ukraine – the motherland which already
in 1654 chose Russia.
3. THE 2014 COUP D’ETAT
AND THE UKRAINIAN CRISIS
A current Ukrainian crisis and in fact civil war which sta
red at the very end of 2013 are grounded in for decades lasting
internal interethnic antagonisms primarily on the Ukrainian-Rus
sian relations including above all the “Crimean Question” as an
apple of discord from 1954 between Ukraine and Russia.19 The
crisis came from Lithuania’s capital Vilnius were in November
2013 an Association Agreement between the EU and Ukraine had
to be signed. Lithuania at that time (July 1st−December 31st, 2013)
presided the European (Union) Council and formally had a full
political responsibility for the breaking out of the crisis as being
the host of the event on which the EU absolutely blamed only
Ukraine’s President V. Yanukovych for the failure of the agree
ment as he simply rejected 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.: Harvard Ukrainian Research Institute, 2014].
20 Nevertheless, the western pro-Neocon historiography and political science is di-
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However, his decision was primarily based on the logic of
a realpolitik as he preferred much more favourable economic-fi
nancial offer by Moscow (including and de facto legalization of
stealing of the Russia’s gas to Europe that was transported via
Ukraine) for the purpose to try to resolve inner economic, social
and political crisis which was threatening a stability of the Ukra
inian society and state from 1991. The official Kiev recognizes
that for Ukraine (up to 2014) Russia was:
“…the largest trade partner and a huge market. In addition,
many Ukrainians have family and friendly relations with the Rus
sian people. In this connection, it should be noted that Europeans
are actually interested in stable partnership between the two co
untries. Ukraine remains the major transit country for Russian na
tural gas transported to Europe, and it is very important for Kyiv
to make sure that Europeans regard it as a reliable and predictable
partner”.21
It was obvious that such Yanukovych’s turn toward the Rus
sian Federation would mean and closest political ties between Ki
ev and Moscow in the future – a cardinal reason for the EU and
USA to directly fuel a new colour revolution in Ukraine for the
purpose to overthrow Yanukovych and to install instead of him
their own puppet regime which will drive the country to direction
of both the EU and the NATO. The Ukrainian 2013/2014 coloured
revolution was committed according to the model of the first CIA’s
sponsored East European colour revolution that was organized in
Serbia (Belgrade) at the beginning of October 2000 (the “2000
October 5th Revolution”).22 The protest of the “people” in Kiev in
2014 finally was ended by a classic street-style coup d’état like
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 financed 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 viewpoint, see and compare with [Evgeny Finkel, Yitzhak M. Brudny (eds.), Coloured
Revolutions and Authoritarian Reactions, New York: Routledge, 2015].
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in Belgrade 14 years ago23 and installation of as well as a classic
(pro-USA/EU/NATO’s) marionette regime. As it is known from
any introductory course on democracy, any kind of coup d’état
(putsch) is illegal and unconstitutional. As in the 2000 Belgrade
Coup case, the 2014 Kiev Putsch case was formally justified as a
“popular revolt” against the dictator who became ousted in Fe
bruary 2014.24 In fact, however, unlawfully removed legally and
legitimately elected head of state by the USA/EU’s sponsored and
supported ultranationalistic and even a neo-Nazi coloured politi
cal upheaval of the “Euromaidan” protesters in Kiev25 and some
other bigger western Ukrainian cities (like in Lvov) directly pro
voked a new popular coloured revolution in the Russian speaking
provinces of the East Ukraine and Crimea with a final consequen
ce of a territorial secession of self-proclaimed Luhansk, Kharkov,
and Donetsk People’s Republics and Crimea (according to Koso
vo pattern from 2008).
In regard to the 2014 Kyiv Coup, according to Paul Craig
Roberts, Washington used its funded NGOs ($5 billion according
to Assistant Secretary of State Victoria Nuland at the National
Press Club in December 2013) to begin street protests when the
elected Ukrainian Government turned down the offer to join the
European Union.26 Similarly to the Ukrainian coup in 2014, the
Guatemala coup in 1954, when democratically elected Govern
ment of Jacobo Arbenz became overthrown, was also carried out
by the CIA. Nonetheless, following R. Reagan’s logic used in the
US-led military invasion of Grenada in 1983, the Russian Presi
dent could send a regular army of the Russian Federation to oc
cupy Ukraine for the security reasons of Russia’s citizens who
were studying at the universities in Kiev, Odessa or Lvov. Similar
R. Reagan’s argument (to protect the US’ students in Grenada)
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/bbcnow-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 others, and by Adolf Hitler in April 1941
to invade and occupy the Kingdom of Yugoslavia as, according to
the German intelligence service, the German minority in Yugo
slavia (the Volksdeutschers) were oppressed and terrorized by the
new (pro-British) Government of General Dušan Simović after
the coup in Belgrade committed on March 27th, 1941.27 Nonethe
less, a new anti-Russian government in Kiev launched a brutal
linguistic and cultural policy of Ukrainization directly endange
ring the rights of ethnolinguistic Russians, who represent a clear
majority of the population of the Luhansk and Donetsk regions of
the East Ukraine, Crimean Peninsula respectively28 but as well as
and of other non-Ukrainian population who supported a pro-Rus
sia’s course of the country.29
4. “KOSOVO PRECEDENT”
AND THE UKRAINIAN SUICIDE
The revolt and coloured revolution by the Russian-speaking
population in the East Ukraine in 2014 finally resulted in sepa
ration of Crimea from Ukraine based on the Declaration of In
dependence of the Crimea as a legal document followed by the
people’s referendum on joining Russia based on the formal selfdetermination rights according to the model and practice of, for
instance, the Baltic states in 1990 when they declared indepen
dence from the USSR.30 It is clear from the official declaration by
the Supreme Council of Crimea on peninsula’s independence 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 Wilson, Ukraine Crisis: What It Means for the West, New Haven−London, Yale University 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 Post-Cold War Order, Massachusetts: Massachusetts Institute 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].
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this legal and legitimate act is founded on international law and
the people’s right to self-determination, but moreover, as well as
based on the so-called “Kosovo precedent” – a western created
“precedent” in 2008 which came as a boomerang to Ukraine six
years later. Basically, “Kosovo precedent” is a clear representa
tive example of a flagrant violation of the international law and
order including above all the UN’s Charter and the UN’s 1244
Resolution on Kosovo. This “precedent” is firstly created in 1999
by a brutal NATO’s military aggression on the independent and
sovereign state of the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and
Montenegro) without any mandate of the SC UN that was follo
wed in February 2008 by unilateral proclamation of Kosovo inde
pendence by Kosovo Parliament and its recognition by a part of
the world (a members of the Neocon Pax Americana).31 At such a
way, the West created the “precedence” which by definition has
to be a unique case of the time in the international relations and
global politics what theoretically means that it cannot serve as
a foundation or example for any similar case all over the world.
However, this international and legal “precedent” was in 2010 in
ternationally and legally empowered by the opinion by the UN’s
International Court of Justice that a proclamation of Kosovo in
dependence does not violate an international law on self-determi
nation (independence) what is true but at the same time it violates
the UN’s Charter on territorial integrity of the states and their
domestic law. Nevertheless, the court’s opinion is, formally, just
of the advisory nature but in practice it has serious implications
and consequences. The first coming one was exactly the Crimean
case in 2014 that was clearly stated either by the local Crimean
authorities or by Russia’s Government.
Undoubtedly, “Kosovo precedent” not only shaken but even
destroyed the very foundations of international law based prima
rily on the UN’s Charter and resolutions. As a direct consequ
ence, it had direct “boomerang effect” with regard to the case
of Crimean secession from Ukraine and following annexation by
Russia. We have to remember that Crimea broke away relations
with Ukraine calling for the same formal reasons used by the Al
banians in the case of the 2008 “Kosovo precedent” followed 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].
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other legal arguments. Nevertheless, the western countries recog
nized Kosovo independence from Serbia but not Crimean, Do
netsk and Luhansk separation from Ukraine regardless the fact
that all of these cases are formally and officially based on the sa
me legal and moral arguments. Moreover, differently to “Kosovo
precedent”, separation cases in Ukraine are based on the results
of the plebiscites.
The western policy of double standards is very visible from
the following written statement on Kosovo independence by the
US’ administration of April 17th, 2009 that was submitted to the
UN’s International Court of Justice: “Declarations of independen
ce may, and often do, violate domestic legislation. However, this
does not make them violations of international law.”32 Nonethe
less, similar statement by the same US’s administration on the in
dependence cases of the Republic of Serbian Krayina, Republic of
Srpska, Republic of Transnistria, Republic of Abk hazia, Republic
of South Ossetia or three separatist republics in the East Ukraine
and Crimea we did not hear. Obviously, the UN’s International
Court of Justice accepted the US’ statement and issued on July
22nd, 2010 its own two that “No general prohibition may be infer
red from the practice of the Security Council with regard to decla
rations of independence,” and “General international law contains
no prohibition on declarations of independence.” According to the
above statements, however, it is clear that Moscow was absolutely
truthful in the case of Crimea’s secession but with one important
distinction: Russia did not bomb Kiev previously!
As a matter of fact, the West did not offer to Belgrade pos
sibility of federalization of Serbia with Kosovo as one federal unit
as only the independence of Kosovo was advocated as the opti
mal solution for Kosovo problem. However, Moscow is advoca
ting exactly the federalization as the best solution for the Ukrai
nian crisis with the East Ukrainian Russian-speaking regions as
a single federal territory. Crimea, following the logic of both hi
storical and ethnic rights, has to stay in Russia as the peninsula
has nothing to do with Ukraine but has much to do with Russia.
Even Turkey or Greece have more rights on Crimea in compari
son to Ukraine. The scenario of federalized Ukraine would surely
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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positively influence the process of stopping already ongoing new
Cold War in this case between the West (the NATO and the EU)
and the bloc of the countries around Russia, China and Iran.33
However, if the western mentors of the Euromaidan Government
in Kiev will reject such Russia’s proposal it is most probably that
Ukraine will be left to commit suicide as the western policy of
double standards, promoted by the US and the EU in the 2008 Ko
sovo Case will continue to have the boomerang effect in the rest
of the East Ukraine following the Odessa region as well.
5. HUMANITAR IAN INTERVENTION
AND FINAL SOLUTION
Current Ukrainian crisis in this case can be solved according
to the 1667 Andrussovo Treaty signed on February 9th between
Poland-Lithuania and Russia. According to the treaty a presentday territory of Ukraine was simply divided between two states:
the Polish-Lithuanian Commonwealth (the Republic of Both Nati
ons) and the Russian Empire with Dnieper river as a demarcation
line. In the other words, Russia received from Poland-Lithuania
territories eastward from Dnieper but with Kiev and whole Zapo
rozhie region (from both sides of the river).34 Therefore, Dnieper
became a (natural-political) border between “Europe” and Russia
with divided present-day Ukraine into two borderlands. As it is
said at the beginning of this article, the Slavonic word Ukraine
means in English a borderland. It is clear even from the name
of the country what is going to be its ultimate destiny. Before
or later, no matter. The case of the Republic of Serbian Krayina
(Ukraine) proved it clearly in the 1990s – the Borderland can be
only a periphery of some more natural state. It does not matter on
which side of the border.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 military 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 point we cannot forget and a humanitarian interven
tion aspect of the final solution of the “Ukrainian Question”. In
general, “intervention” is considered as forcible action committed
by some state(s) against another one(s) but without the consent
by the attacked side. Therefore, “humanitarian intervention” is a
military intervention carried out by some state(s) for the sake to
protect human rights (usually as a group minority rights). Spea
king from the very morality point of view, a humanitarian inter
vention is grounded, or at least (mis)used as a formal pretext, on
the notion of being “humanitarian” what means to be concerned
about the interest of and benefits to mankind particularly if the
suffering of someone has to be reduced.36 The concept of huma
nitarian intervention is (mis)used especially after the Cold War as
in the cases of Iraq (in 1991 to create “safe havens” for the Kurds
by establishing a no-fly zone policed by three NATO’s pact co
untries: the USA, UK and France), Somalia (in 1992 to create a
protected environment), Haiti (in 1994 to restore order by the ci
vil authority), Rwanda (in 1994 to create “safe zone” for the Hutu
refugees), Kosovo (in 1999 to protect the Albanians from Serbia’s
military and police forces), East Timor (in 1999 to prevent pos
sible ethnic cleansing by Indonesia’s security forces) and Sierra
Leone (in 2000 to protect the UK’s citizens at the time of the local
civil war).37
Very controversial wars of humanitarian intervention in
above mentioned cases, in which participated only the western
powers, were formally justified on humanitarian grounds. Howe
ver, in majority of these cases the intervention had in essence very
political and geopolitical real background as it clearly shows the
cases of Kosovo and Sierra Leone.
In Kosovo case, the intervention was committed just in a
context of fears about the possibility of ethnic cleansing but not
on the real ground. Following NATO’s airstrikes campaign for 78
36 On human rights and humanitar ian intervention from academic point of view,
see more in [And rew Heywood, Global Politics, New York: Palg rave Macmillan,
2001, 303−330].
37 On the concept and ideas of humanitar ian intervention, see [Brendan Simms, D.
J. B. Trim (eds.), Humanitarian Inter vention: A History, Cambridge−New York,
Cambridge University Press, 2011; Aidan Hehir, Humanitarian Inter vention: An
Introduction, New York: Palg rave Macmillan, 2013; Thomas G. Weiss, Huma
nitarian Intervention: Ideas in Action, Cambridge−Maiden, MA: Polity Press,
2016].
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days was conducted without the SC UN’s authorization but finally
it forced Serbia to withdraw its complete military and police for
ces from the province. As a consequence, the province was occu
pied by the NATO’s troops with creation of a huge US’ military
base and finally it was separated from Serbia by proclamation and
recognition of independence which was in fact a real and ultima
te geopolitical goal of the formally humanitarian intervention in
1999.
In Sierra Leone, after a prolonged civil war, the UK’s Go
vernment decided to send the British military forces to the coun
try, formally to protect the UK’s citizens, but in fact ultimately to
support the elected government against the rebel forces that have
been accused of car rying out atrocities against the civilians.
Here, we came probably to the crux of the matter of cur
rent Ukrainian crisis and most probably “Ukrainian Question”
in general. It is well known that Russia’s president V. Putin is
extremely frustrated with the NATO’s 1999 Kosovo humanita
rian intervention as it is seen by Moscow as a great humiliation
of Russia and the Russian national proudness and the regional
state’s interest. It is also well known that the Euromaidan regime
in Kiev committed and still is committing the terrible war crimes
in Donbass region which can be classified as the ethnic cleansing
and even a form of the genocide as thousands of Donbass region
inhabitants are brutally killed (among them around 200 kids) and
approximately one million of them became the refuges in Rus
sia.38 For Moscow, it is very easy, at least formally, to “prove” the
acts of war crimes of Kiev Euromaidan junta in Donbass region
as it was, similarly, very easy for Washington formally to “prove”
Serbia’s war crimes in Kosovo before the NATO’s intervention in
1999. As a result, Moscow can all the time launch Russia’s mili
tary humanitarian intervention in the East Ukraine with a conse
quence of its final separation from Kiev. A “Kosovo precedent” is
still on agenda.
38 On shocking UN‘s High Commissionier for Human Rights‘ 13th Report on the
war crime atrocities committed by the Ukrainian Government in the East Ukraine
in the per iod from November 16th 2015 to February 15th, 2016, when the Minsk
Agreements were in force, see [Ar ina Tsukanova, „Schocking UN Report Lists
Crimes by the Ukrainian Author ities“, Strategic Culture Foundation, June 11th,
2016: http://www.strategic-cult ure.org/news/2016/06/11/shocking-un-report-listscrimes-ukrainian-author ities.html].
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„УКРАЈИНСКО ПИТАЊЕ“
И „КОСОВСКИ ПРЕСЕДАН“
Сажетак
Истраживачки предмет чланка је „украјинско пита
ње“ у перспективи „косовског преседана“ у оквирима међу
народног права, међународних односа и светске политике.
Циљ чланка је да истражи могућа решења за тренутну по
литичку кризу у Украјини кроз призму „косовског преседана“.
Чланак се састоји од пет поглавља у којима се расправљају
питања идентитета Украјине, историјског развоја украјин
ске државности, државног удара из 2014. г. и почетка поли
тичке кризе, питања повезаности „косовског преседана“ и
тренутне кризе у Украјини и могућности коначног решења
за украјинску кризу заснованог на примеру и искуству косов
ске самопроглашене независности 2008. г. Главни зак ључак
овог истраживачког рада је да „косовски преседан“ већ уве
лико служи и служиће у скоријој будућности као међународ
но-правна основа за даље растурање територијалног инте
гритета Украјине од стране суседне Русије. Овај чланак је
замишљен као критички допринос књизи Elizabeth A. Wood
et al, Roots of Russia’s War in Ukraine, New York−Chichester,
West Sussex, Columbia University Press−Woodrow Wilson Cen
ter Press, 2016.
Кључне речи: Украјина, Косово, сецесија, међународно право,
хуманитарна интервенција, међународни одно
си, светска политика.

Овај рад је примљен 1. новембра 2016. године а прихваћен за штампу на
састанку Редакције 23. децембра 2016. године.

144

РУСКИ ПОГЛЕД
НА МЕЂУНАРОДНУ И УНУТРАШЊУ СЦЕНУ
Јекатерина А. Антјухова
АРАПСКО ПРОЛЕЋЕ: ПОЛИТИЧКЕ КРИЗЕ
И КОНФЛИКТИ У ДРЖАВАМА
БЛИСКОГ ИСТОКА И СЕВЕРНЕ АФРИКЕ........ 147-167
Владимир Моисеев, Константин Лобанов
ПРОБЛЕМИ ДЕЛОВАЊА ПРОТИВ
КОРУПЦИЈЕ У МОДЕРНОЈ РУСИЈИ.................. 169-180

145

УДК 323.269.3+327.8
(5-15+6-17)“2010/2011“
Оригинални
научни рад

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST
Година XII, vol. 27
Број 3/2016.
стр. 147-167

Екатерина А. Антюхова*

«АРАБСКАЯ ВЕСНА»: 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ И 
КОНФЛИКТЫ В ГОСУД АРСТВАХ 
БЛИЖНЕГО ВОСТОК А 
И СЕВЕРНОЙ АФРИК И
Аннотация
В статье   охарактеризованы события и процессы, в
отношении которых используется термин «арабская весна».
Анализу подвергнуты политические кризисы и конфликты в
государствах Ближнего Востока и Северной Африки, при
ведшие к трансформации и изменению политических си
стем ряда стран арабского мира.
Ключевые слова: арабская весна, страны Ближнего Восто
ка и Северной Африки, политические кризисы и
конфликты, авторитарные режимы, протест
ные настроения.
С событиями «арабской весны» связан новый этап со
циа льно-политических изменений в странах Ближнего Во
стока и Северной Африки. Практически во всех из них про
изошли трансформации, в большей или меньшей степени за
тронувшие политические системы этих государств.
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«Арабская весна» включает в себя ряд событий, прои
зошедших в регионе Северной Африки и Ближнего Востока,
связанных с массовыми выступлениями. Началом «арабской
весны» послужили протесты в Тунисе и Алжире в декабре
2010 г. Их следствием стало свержение правительства пре
зидента Бен Али в Тунисе и начало политических реформ
в Алжире. В Египте «арабская весна» связана, прежде все
го, с массовыми протестами населения и безуспешными по
пытками их подавления в начале 2011 г. В результате был
свергнут президент Хосни Мубарак. В стране начался пери
од политической нестабильности, характеризующийся острой политической конфликтностью между «Братьями му
сульманами» и другими политическими силами. В 2013 г. в
стране произошел государственный переворот, в результате
которого власть перешла к министру обороны Египта АльСиси, объявившему о приостановлении действия Конститу
ции. События «арабской весны», произошедшие в Бахрейне,
Йемене, Иордании, Кувейте, Марокко, Омане, Саудовской
Аравии, Судане в разной степени повлияли на политиче
ские режимы в этих государствах: от политических реформ
(Иордания, Кувейт, Марокко) до смены власти, активизации
экстремистских групп, военной интервенции (Бахрейн, Йемен). Можно сказать, что «арабская весна» привела к деста
билизации политических режимов в регионе, росту полити
ческой конфликтности и экстремистских настроений. Теперь
ни один авторитарный режим не может быть уверенным в
легитимности своей власти, чувствовать себя застрахован
ным от повторения массовых протестов.
Особо следует сказать о Ливии и Сирии. В Ливии
столкновения привели к насильственному свержению пра
вительства, гражданской войне, в которую вмешались вне
шние силы, действующие под эгидой НАТО. Современное
состояние страны после «арабской весны» сложно охаракте
ризовать иначе, как анархия. В Сирии внутриполитический
конфликт также вылился в гражданскую войну, в которой
принимают участие силы различной политической ориента
ции. События в Сирии стали самым масштабным конфлик
том в рамках «арабской весны».  
Причины возникновения протестных настроений сре
ди арабского населения обусловлены конкретной социа ль
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но-экономической, политической, религиозной ситуацией
в этих странах, спецификой их исторического развития, а
также глубокими внутренними изменениями в арабском
обществе. «Арабская весна» связана с резким усилением со
циа льно-политической напряженности в странах региона и
политической конфликтностью между властью и обществом
в этих странах. Конфликты «арабской весны» отличает сло
жное сочетание внешних и внутренних факторов, наклады
вающихся на особенности культурного, этнического и рели
гиозного характера стран, охваченных этими событиями.
Директор Института востоковедения РАН В. В. Наум
кин указывает на то, что новизной событий «арабской весны»
«стало не инспирированное внешним воздействием спонтан
ное светское массовое движение молодежи, преимуществен
но образованной и либерально настроенной, что особенно
ярко проявилось в Египте и Тунисе».1 При этом исследовате
ль подчеркивает различия в проявлениях «арабской весны»
в странах региона Ближнего Востока и Северной Африки.
Их спектр оказался достаточно широк и включает массовые
протестные выступления либерально настроенной молоде
жи, восстания на этно-племенной и религиозной почве. Тем
не менее, даже при учете этих значимых различий общим
для событий «арабской весны» стала их обусловленность со
циа льно-экономическими причинами.
И. В. Кудряшова связывает происходящие изменения в
политических системах государств региона с пятой волной
демократизации. Отметим, что такая позиция исследователя
выглядит не бесспорной в свете последовавшего роста фун
даментализма в странах, охваченных событиями «арабской
весны». Тем не менее, после событий «арабской весны» по
зиции светских авторитарных режимов на Ближнем Восто
ке представляются существенно ослабленными. Во-первых,
во всех протестных выступлениях выдвигались лозунги бо
рьбы с авторитаризмом, за демократию и права человека.
Во-вторых, сами события имели массовый характер и раз
вивались «снизу» (неслучайно, некоторые из них получили
1

В. Наумкин, „Снизу вверх и обратно. «Арабская весна» и глобальная
международная система“ Россия в глобальной политике, 02.08.2011, Интернет,
http://globalaffairs.ru/number/Snizu-vverkh-i-obratno-15277
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название «революций без лидера»). В-третьих, в ряде стран
они уже принесли свои плоды в виде демократических выбо
ров, либерализации законодательства, изменения конститу
ций и др.2 Тем не менее, следует учитывать, что происходя
щие трансформации в странах региона Ближнего Востока и
Северной Африки преимущественно выражаются в качестве
политического конфликта, а в ряде случаев политическая
конфликтность приводит к кризису политической системы,
вооруженному противоборству (Ливия, Сирия). Причем дан
ные обстоятельства связаны с внешним вмешательством
прежде всего со стороны США и НАТО.
Политический конфликт - неот ъемлемая часть полити
ческого процесса. В его основе – борьба за власть и влияние.
При этом существует тесная связь между политическим кон
фликтом и социа льно-экономическими трансформациями.
Значительную сложность представляет «проблема взаимо
действия между экономическими реформами, политической
стабилизацией и поведенческими практиками ключевых ак
тёров трансформации, их способностью к компромиссу».3
Такое взаимодействие является чрезвычайно противоречи
вым и зачастую находит выражение в росте политической
конфликтогенности. В этом случае конфликты становятся
основными механизмами сложного и многопланового про
цесса трансформации.
В современной политической науке значительное вни
мание уделяется политическим конфликтам. При этом счи
тается, что страны, находящиеся в процессе перехода от
недемократических политических режимов к плюралисти
ческим, «чаще вступают в вооруженные и насильственные
политические конфликты, чем демократии и устоявшиеся
авторитарные режимы».4 Транзитивные процессы демокра
2
3

4

И. В. Кудряшова, „Режимные трансформации на современном арабском востоке“, Политическая наука, Москва, 3/2012, стр. 19–29.
А. В. Глухова, „Политический конфликт как механизм постсоциалистических
трансформаций (восточноевропейский опыт и проблемы России)“ Научные
ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История.
Политология. Экономика. Информатика 3/2007. (том 2), стр. 117.
А. Г. Большаков, „Региональные политические конфликты в государствах
европейской периферии: концептуально-методологические параметры
конфликтологического анализа“ PolitBook 3/2012, стр. 10.
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тизации приводят к многочисленным политическим кон
фликтам.5 При этом радикализация общественных настро
ений и насильственные действия возникают, как правило, в
результате того, что сами «политики стремятся использова
ть их для завоевания поддержки масс, удержания власти и
т.п.»6. «Арабская весна» выступает показательным приме
ром нарастания политической конфликтности в условиях
социа льно-политического транзита, а также политического
конфликта, обострившегося в ситуации ухудшения социа ль
но-экономических обстоятельств.
В политической науке под политическими конфликта
ми понимают столкновения политических субъектов, обу
словленные их противоположными политическими интере
сами, ценностями и взглядами, а также борьбой между ними
за монопольное господство внутри каких-либо сфер деяте
льности и соответствующее извлечение ресурсов из такого
господства.
Политические конфликты в зависимости от области
проявления делятся на внешние и внутренние, а по уровню
противостоящих субъектов обычно подразделяются на го
ризонтальные и вертикальные, среди последних особое ме
сто занимают политические конфликты, деятельность одной
из сторон которого направлена на смену правящего строя.
Это так называемые режимные политические конфликты. К
их числу можно отнести «арабскую весну». Следует иметь
в виду, что конфликты «арабской весны» протекают в сло
жной взаимосвязи внутренних и внешних факторов. Поро
жденные внутриполитическими кризисами в странах реги
она, они привлекли внимание других государств, интересы
которых были затронуты кризисом.
Отметим, что термин «арабская весна» стал широко
применятся после публикаций американских экспертов М.
Линча и Дж. Массада, которые обозначили им «серию син
хронных массовых выступлений, которые повлекли за собой
смену правящих режимов в ряде стран Северной Африки и
Ближнего Востока». Следует согласиться с мнением А.В. Фе
5
6

См. С. Хантингтон, Третья волна. Демократизация в конце ХХ века,
РОССПЭН, Москва,  2003.
Там же.
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ненко о политической коннотации термина, подчеркивающ
его либеральную направленность изменений в рамках «де
мократического транзита».7
Относительно внутриполитической сущности собы
тий «арабской весны», как отмечает Л. М. Исаев, в целях ее
анализа продуктивно использовать концепцию Р. Миллса,
представленную в его работе «Властвующая элита». В рабо
те основное внимание уделяется тому, что падение режимов
обусловливается, прежде всего, внутриэлитными конфлик
тами во всем их многообразии. Согласно этому подходу,
жесткие политические режимы гибнут не ввиду того, что
они являются авторитарными или тоталитарными, а из-за
того, что в обществе существует «закон сохранения элиты»,
выступающий в качестве основы его стабильности. Как то
лько элита оказывается неспособной защитить себя, - насту
пает революция.8 Все государства, охваченные «арабской
весной», отличает присущая им внутренняя конфликтоген
ность, связанная с социа льно-экономической уязвимостью
населения и неустойчивостью политического режима. Дан
ные обстоятельства накладываются на ряд сложно взаимо
связанных факторов социа льно-культурного порядка, в том
числе этнических, конфессиональных, а также, в ряде случа
ев, на различные племенные традиции.
Согласно подходу США и НАТО, пространство от Се
верной Африки до Пакистана объединяет географическая
сопредельность входящих в него государств в сочетании
с наличием и значимостью в них фактора ислама. Данный
регион, как уже отмечалось, в последние годы обозначает
ся термином «Большой Ближний Восток». Условность дан
ного обозначения связана с тем, что этот регион объединя
ет многообразие как этносов, конфессий, цивилизаций, так
и социа льно-исторических укладов – от родоплеменных до
постиндустриа льного. Все это на достаточно ограниченной
территории с трудными климатическими условиями (т.е. во
7
8

А. В. Фененко, „Международная конкуренция на Ближнем Востоке: факты
и тенденции“ Международные процессы 3(38)/2014 (том 12), июль-сентябрь,
стр. 35.
Л. М. Исаев, „Политический кризис в арабских странах: опыт оценки и типологизации“ Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук, Москва, 2014.
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просы физического выживания не потеряли здесь остроты)
и при высокой удельной плотности населения в зонах, при
годных для жизни и ведения хозяйства (в отличие от плотно
сти на территории в целом).9 Тем не менее, в представлениях
политического руководства США и Североатлантического
союза данные государства оказались объединены в рамках
большого проекта по демократизации стран региона, своего
рода искусственному ускорению социа льно-политического
транзита.
Все же следует признать, что эндогенные факторы сы
грали ведущую роль в политических конфликтах, объединя
емых понятием «арабская весна». Перейдем к их рассмотре
нию.
Одним из внутренних факторов начала протестов в
ряде стран стало обострение социа льно-экономических
проблем. Во-первых, за последние десятилетия усилилось
расслоение общества, увеличился разрыв в доходах между
бедной и богатой частями населения практически во всех
арабских странах. Углубился разрыв в уровне жизни между
богатыми и бедными странами региона. Во-вторых, вырос
уровень безработицы, который в отдельных арабских стра
нах достиг 60–70% трудоспособного населения, причем по
давляющее большинство безработных составляет молодежь
до 25 лет, получившая образование, но фактически лишен
ная перспектив трудоустройства и возможности обеспечить
себе достойный уровень жизни и составляющая большую
часть населения в ряде арабских государств. Например, Еги
пет является страной, переживающей мощнейший демогра
фический скачок, его население прирастает более чем на 1
млн. человек в год, при этом средний возраст египтян соста
вляет 24 года. В Тунисе на бирже труда зарегистрировано
500 тысяч безработных, из которых 150 тысяч выпускники
вузов. Можно констатировать, что одним из факторов недо
вольства арабского населения стала неспособность прави
тельства проводить эффективную политику в отношении
молодёжи. В то же время именно эта категория населения
9

См. Н. А. Косолапов, „Конфликты начала XXI-го века: особенности, вызовы,
перспективы“, в сборнике Типология конфликтов: «новые войны» и ситуация
на Ближнем Востоке (отв. ред. И.Я. Кобринская), ИМЭМО РАН, Москва,
2013, стр. 41.
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отличается высокой политической активностью и стремле
нием к осуществлению демократических преобразований.
В-третьих, разросшаяся бюрократия, непотизм, племенные
(родовые) предпочтения и коррупция, а также засилие пра
вящих элит, которые заняли верхние ступени социа льной
лестницы, лишив молодёжь возможности самореа лизации,
ещё более осложняли поиск работы не только для молодых
специа листов, но также и для квалифицированных работни
ков.
К социа льно-экономическим факторам, вызвавшим
резкий всплеск недовольства населения, присовокупились
причины политического характера, а именно архаичность
системы управления и её приспособленность под интересы
правящих элит, которые монополизировали доступ к вла
сти, отсутствие представительства и жесткий авторитаризм.
Кроме того, причиной взрыва стало недовольство населения
многолетним правлением тиранов, за десятилетия накопив
ших огромные богатства, но утративших способность эф
фективно управлять страной.
Отметим, что мировой финансово-экономический кри
зис 2008 г. послужил внешним фактором, ещё более обо
стрившим экономическую ситуацию в регионе. Вместе с тем
нельзя однозначно утверждать, что протесты во всех странах
были вызваны исключительно экономическими и политиче
скими факторами, поскольку страны, затронутые революци
онной волной, сильно отличаются по экономическим пока
зателям, уровню жизни и типам политического устройства
стран. Причины недовольства были абсолютно различные,
начиная от коррупции в Тунисе и заканчивая противостоя
нием суннитов и шиитов в Бахрейне.10
Обратимся к анализу политических и социа льных об
стоятельств, определивших особенности событий «арабской
весны».
Новизной для региона стало неинспирированное во
здействием извне внезапное светское массовое протестное
движение арабской молодёжи, в большинстве своём обра
зованной и либерально настроенной, которая стала главной
10 Ю. Гаврилечко, „«Дни гнева» — сетевые революции нового типа“, Интернет,
http://rodon.org/polit-110330105644
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движущей силой протестных движений, что наиболее ярко
проявилось в Тунисе и Египте. Радикализацию молодёжных
настроений аналитики11 во многом связывают и с развитием
информационных технологий, так как именно социа льные
сети позволили молодым представителям интеллигенции
сплотиться и сформулировать свои требования.
В начале народных протестов в 2010 году практиче
ски ни в одной арабской стране не было оформленной оп
позиции. Результаты исследования, проведенного в 2010 г.
в Ливии, Египте, Саудовской Аравии и ОАЭ, показали, что
социа льными сетями пользуется до 70% жителей данных
стран. Самой популярной социа льной сетью в этих странах
является Фэйсбук, причем в Египте и Саудовской Аравии
пользователи предпочитают англоязычный сегмент данной
социа льной сети, в Ливии и ОАЭ — арабский. Сайты соци
альных сетей и видеохостингов устойчиво входят в пятерку
самых посещаемых онлайн-ресурсов в указанных странах,
а в Ливане, Марокко, Тунисе, Иордании и Египте Фэйсбук
занимает первую строчку (по данным египетского агентства
«eMarketing», социа льной сетью «Facebook» в 2010 г. пользо
вались около 5% населения страны). Популярностью в стра
нах региона пользуются также «YouTube», «Windows Live»,
«MSN», «Blogger.com», «Twitter» и «Maktoob».12
В ходе «арабской весны» социа льные сети действите
льно сыграли значительную роль. Во-первых, новые медиаплощадки стали инструментом мобилизации и консолида
ции групп протестующих в ходе революционных движений,
а также средством организации и координации действий
демонстрантов. Во-вторых, новые инструменты коммуника
ции стали каналом информирования международной обще
ственности о том, как разворачивались события в ходе про
тестов в условиях, когда работа традиционных СМИ огра
ничивалась. В-третьих, передача информации о протестах
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“ Вестник ВГУЭС 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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через Интернет способствовала быстрому распространению
протестной волны в арабских странах. В-четвертых, под вли
янием информации, получаемой через сеть Интернет, прои
зошло формирование определенного мировоззрения среди
арабской молодёжи, которое определило психологическую
готовность молодёжи к началу протестов. Именно молоде
жь стала наиболее активной протестной силой, консолиди
рованной через общение в глобальной сети Интернет. В-пя
тых, успеху революций в Тунисе и Египте способствовал тот
факт, что правившие диктаторы, Бен Али и Хосни Мубарак,
осторожно и довольно сдержанно, по меркам арабских авто
ритарных режимов, применяли силу против демонстрантов.
Это свидетельствует о явных изменениях в политической
культуре арабских стран, так у диктаторов появляется пони
мание о границах применения силы. Подобные изменения,
безусловно, явились результатом западного влияния.
Таким образом, одной из отличительных черт конфлик
тогенной ситуации и протестных движений в странах Се
верной Африки и Ближнего Востока, получивших название
«арабская весна», стало активное использование участни
ками протестов глобальной сети Интернет, в частности, со
циа льных сетей для мобилизации протестных настроений,
координации своих действий, информирования мировой
общественности о происходящих событиях. При этом роль
новых интернет-площадок в развитии протестного движе
ния в арабских странах зачастую преувеличивается. Соци
альные сети являются не столько причиной произошедших
революций, сколько новым, современным инструментом,
используемым гражданским обществом для выражения сво
ей позиции. Главными условиями развития революционных
событий являются наличие соответствующих политических
и социа льно-экономических факторов, а также предрасполо
женность (психологическая готовность) определенной части
населения страны к участию в протестных акциях.
Можно сделать вывод, что новые медиа-площадки
являются эффективным инструментом, использование кото
рого может давать как желаемые, так и непредсказуемые ре
зультаты. Применение новых информационных инструмен
тов требует выработки конкретной стратегии, которая бы
помогала учитывать как преимущества, так и риски, сопря
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женные с использованием новых технологий в зависимости
от конкретных условий.
Среди множества версий о причинах «арабской весны»
существует мнение о заранее подготовленном Соединенны
ми Штатами сценарии для осуществления арабских револю
ций и об их управляемом характере.
Однако непоследовательная и явно неуверенная реак
ция американской администрации, выжидательная позиция
и реактивный образ действия указывают скорее на то, что
для США революционные события на Ближнем Востоке ста
ли не меньшей неожиданностью, чем для остального мира,
причём неожиданностью малоприятной, так как дестаби
лизация в регионе явно противоречит стратегическим ин
тересам США. Во-первых, свержение правящих режимов в
Тунисе и Египте, следовавших в фарватере политики США,
привело к образованию вакуума власти, заполнить который
получили возможность как демократические и проамерикан
ские силы, так и религиозные фундаменталисты. Во-вторых,
свержение режима Х. Мубарака поставило под угрозу даль
нейшее существование мирного договора между Египтом и
Израилем, а значит и стабильность на Ближнем Востоке.
С другой стороны, хотя революции в арабских стра
нах стали результатом совокупности внутренних факторов,
деятельность Госдепартамента США по поддержке оппози
ционных общественных движений, распространению либе
рально-демократических ценностей и обеспечению арабской
молодёжи доступом к новым медиа-инструментам оказала
влияние на формирование протестных настроений среди
арабского населения и предоставила им инструмент органи
зации протестной деятельности. Но планам правительства
США скорее соответствовало осуществление постепенных
политических преобразований в ближневосточных госу
дарствах эволюционным путём, а к реа лизации революци
онного сценария США оказались не готовы. Таким образом,
революции в арабских странах стали незапланированным
результатом информационной политики США на Ближнем
Востоке и распространения новых инструментов коммуни
кации среди арабского населения.
Таким образом, можно говорить о том, что с 2010 г. в
государствах региона нарастал потенциа л внутриполитиче
157

Јекатерина А. Антјухова

АРАПСКО ПРОЛЕЋЕ ...

ских конфликтов, получивших известность под общим на
званием «арабская весна». Как отмечает Д. Б. Малышева,
«арабскую весну» «изначально стимулировали экономиче
ские проблемы, обнищание населения на фоне разбогатев
шей коррумпированной правящей элиты, давние разногла
сия в религиозных вопросах, конкуренция разных ислам
ских течений и пр.»13 Политические конфликты в регионе
Ближнего Востока и Северной Африки повлекли за собой
смену правящих режимов, а в ряде государств привели к во
оруженному противостоянию на религиозной, этнической
основе, гражданской войне (Сирия, Ливия) и распаду госу
дарственности (Ливия).
Еще раз приведем мнение Д. Б. Малышевой, которая
давая характеристику основным конфликтам в XXI веке, от
метила «начавшись в Тунисе и Египте, этот мощный поли
тический подъем в арабском мире завершился потом в Ли
вии; отголоски его дошли до Йемена и Бахрейна, а в Сирии
он приобрел уже совсем немирный характер, трансформи
ровавшись из протестного движения в гражданскую войну
с вовлечением в нее внешних сил. Другая особенность этих
конфликтов – возросшее влияние военной силы».14 Несмо
тря на то, что в современном мире общее признание на госу
дарственном уровне получил принцип мирного разрешения
споров и конфликтов, тем не менее, события «арабской ве
сны» еще раз продемонстрировали, что интересы ведущей
державы – США и их союзников по североатлантическому
блоку -  могут быть защищены с помощью вооруженного
вмешательства (в том числе нанесение авиаударов, поставки
вооружений, военная подготовка сил одной из сторон) даже
во внутриполитические процессы других суверенных госу
дарств.
Данное обстоятельство особо выделяет среди участни
ков «арабской весны» такие государства, как Ливия и Сирия.
С учетом того, что действия НАТО были направлены на сме
ну правящих режимов, представляется возможным говорить
о том, что в конфликтах «арабской весны» оказались затро
нуты не только интересы внутригосударственных элитных
13 Д. Б. Малышева, „Конфликты на Ближнем Востоке в 21-м веке“, Интернет,
http://www.imemo.ru/files/File/ru/sc/2013/20032013_tez.pdf
14 Там же.
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и иных социа льных групп, но и интересы ведущих мировых
сил.
Обратимся к рассмотрению особенностей конфликтов
«арабской весны», связанных с участием внешних сил.
Прежде всего, необходимо иметь в виду то обстоятель
ство, что страны региона находятся в сфере интересов США
и их партнеров по НАТО. Данные интересы носят во многом
экономический и геополитический характер. Присутствие
интересов и влияния США и НАТО в регионе сыграло свое
го рода роль экзогенных факторов развития конфликтов.
Североафриканский регион обладал политической и
экономической привлекательностью для западных госу
дарств в силу наличия стратегических ресурсов, играющих
важную роль в современном развитии мировой экономики.
Военно-политическая значимость средиземноморского ре
гиона подкрепляется экономическим значением Суэцкого
канала, благодаря которому осуществляется кратчайший
доступ в регион Персидского залива и Индийский океан.
Особое значение североафриканского и ближневосточного
региона определяется также наличием нефтяных ресурсов.
Контроль за нефтяными средствами Ближнего Востока, а
также политическим состоянием региона стал абсолютной
необходимостью в стратегическом соперничестве стран НА
ТО с экономическими конкурентами, среди которых первое
место занимает экономически активно развивающийся Ки
тай, являющийся крупнейшим потребителем углеводородов.
Поэтому политика США и их союзников по НАТО в регионе
была направлена на установление контроля над добычей вы
сококачественных углеводородов, независимо от того, удаст
ся ли превратить Ливию в подконтрольное государство или
же сформировать систему отношений с новой политической
властью, которая станет спутником американской и натов
ской политики. Следует указать на то, что объемы производ
ства нефти в Ливии в целом невелики и составляли менее 2%
мирового производства, однако же эта цифра усиливалась
тем, что страна располагала наиболее крупными резервами
на всем африканском континенте.
В 2008 г. США попытались привлечь Ливию к участию
в совместных действиях под эгидой НАТО в рамках реги
онального противостояния террористической угрозе. Эко
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номические шаги данной программы были направлены на
воспрепятствование дальнейшему экономическому проник
новению китайской экономики на африканский континент.
Каддафи назвал эту попытку «империа листическим стре
млением купить континент» и отклонил участие Ливии в
совместных акциях. США с использованием натовского ар
сенала стремились заблокировать доступ Китая к энергоре
сурсам региона, тем самым воздействуя на снижение темпов
роста китайской экономики. Объемы китайских инвестиций
в ливийскую энергетическую отрасль насчитывали сотни
миллионов долларов.
Степень заинтересованности европейских государств
ливийскими энергетическими ресурсами различен. Можно
выделить двух основных партнеров Ливии - Италию и Гер
манию, которые являются основными получателями нефти.
Их политико-экономическая заинтересованность в Ливии
имеет различные исторические корни и экономические при
чины. Италия поддерживает старые устойчивые связи, опи
рающиеся на опыт колониа льного прошлого, и осуществляет
активное инвестирование в ливийскую экономику. Германия
же, стремясь к потреблению ливийской нефти, также вкла
дывает инвестиции в экономику страны, к тому же ливий
ский рынок превратился в сферу экономических поставок
германского государства.
Иначе выглядят интересы Франции и Великобрита
нии, которым не удалось установить выгодных экономиче
ских отношений с режимом Каддафи, что и определило их
позицию по вопросу политического воздействия на режим
ливийского диктатора.15
Таким образом, европейские государства накануне по
литического конфликта в Ливии разделились на две группы:
1) «интервенционалисты», стремящиеся к военно-политиче
скому вторжению в Ливию и свержению режима Каддафи.
Основу этой группы составили Франция и Великобритания;
2) «нейтралисты», стремящиеся занять выжидательную по
зицию по вопросу конфликта, вызванную тем, что в резуль
тате возникшей напряженности страны оказались в дуа ли
15 У. З. Шарипов, Концепция «Большого Ближнего Востока» в действии,
Институт востоковедения РАН, Москва, 2013, стр. 249–250.

160

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

стр. 147-167

стической ловушке, с одной стороны, членство в структурах
НАТО и партнерство с США, с другой стороны, националь
ные экономические интересы Германии и Италии в Ливии
и опасность, которой они могут подвергнуться в результате
санкций и вооруженного вмешательства.
Изменения в позиции в отношении Ливии обозначили
сь к середине 2000-х годов, хотя первые проявления этого
можно найти и в конце 1990-х. В 1997 г. Каддафи предпри
нял попытку нормализации отношений с западными госу
дарствами, приглашая американские компании к активному
участию в ливийской экономике. Одновременно с этим он
пригласил папу Иоанна Павла II посетить Триполи в связи с
открытием в ливийской столице восстановленного собора.16
В результате отказа ливийского лидера от программы ядер
ной энергетики и признание ответственности за шотланд
ский террористический акт в декабре 1988 г., в ходе кото
рого погибло 270 человек, намерение выплатить денежную
компенсацию семьям жертв теракта, санкции в отношении
Ливии были отменены.
В 2003 г. в числе первых высокопоставленных лиц, по
сетивших Ливию, был премьер-министр Испании Хосе Ма
рия Азнер. Вслед за ним в марте 2004 г. страну с визитом
посетил премьер-министр Великобритании Тони Блэр. В
апреле 2004 г. американское правительство восстанавливает
свои отношения с Ливией в вопросе поставок нефти. Тогда
заключается крупный контракт компаний Боинг и Аэробус
на поставку 22 самолетов, предназначенных для ливийской
национальной авиакомпании. Сумма контракта составляла
более 1 млрд. долларов. В апреле 2004 г. состоялся официа
льный визит главы ливийского правительства во Францию,
где в ходе встречи с президентом Франции Ж. Шираком бы
ли подписаны соглашения об экономическом сотрудниче
стве.
В январе 2005 г. произошло снятие экономического эм
барго в отношении Ливии. Снятие санкций открыло доступ
американских и европейских компаний на ливийский ры
нок энергоресурсов. Следует отметить заинтересованность
Каддафи в нормализации отношений в большей степени с
16 D. Bisson, J. Fontaine, La Libye, à la découverte d’un pays, Paris,1999, p. 141.
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США. На это указывает то, что после отмены санкций бы
ли заключены 15 контрактов на поставки с нефтяными ком
паниями, из которых 11 были предоставлены американским
нефтяным компаниям.17 Госсекретарь США К. Райс заявила
25 июля 2007 г. о том, что американские компании вновь го
товы включиться в развитие экономики Ливии и приступить
к деятельности в этой стране.18
В декабре 2007 г. состоялся первый после 34-летнего
перерыва визит М. Каддафи во Францию, в ходе которого
были заключены выгодные экономические контракты на
сумму более 3 млрд. евро. В первую очередь они касались
поставок самолетов Аэробус, ядерного реактора и разноо
бразного военного вооружения. К тому же были подписаны
соглашения на поставки нефти. Были заключены соглаше
ния по вопросам безопасности, о здоровье и об иммиграции.
Особое место занимал проект об использовании ядерной
энергетики для превращения морской воды в питьевую во
ду. Французский президент Н. Саркози подчеркнул, что был
«счастлив встретить Каддафи и намерен поощрять возвращ
ение ему международной респектабельности».19
Начинается постепенное возвращение Ливии в систему
мирового сообщества. В 2007 г. Ливия входит в администра
тивный совет международного агентства атомной энергии
(МАГАТЭ). В 2008-2009 гг. она включается в Совет Безопа
сности ООН в качестве члена-представителя африканской
группы. Вершиной триумфального возращения стала поезд
ка М. Каддафи в США в сентябре 2009 г. Это была его первая
поездка в Соединенные Штаты для участия в заседании Ге
неральной ассамблеи ООН, где он выдвинул предложение о
предоставлении Африке места в Совете Безопасности ООН.20
В 2009 г. произошла нормализация взаимоотношений
Ливии и Италии. Начало этому процессу было положено в
2008 г., когда Италия принесла извинения Ливии за коло
ниа льное прошлое и вред, нанесенный ливийскому народу
в течение колониа льного периода. Извинения Италии были
17 L. Boka, „Les varies raisons de la «liquidation» de Kadhafi“, La face cachée des
revolutions arabes, p. 194.
18 Reuters, 2007, 25 Juli.
19 Le Monde, 2007,10 Décembre.
20 New York Times, 2011, 24 Septembre.
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подкреплены банковским чеком на сумму в 5 млрд. долла
ров в качестве материа льной компенсации. В 2009 г. заклю
чается соглашение между Ливией и Европейским Союзом по
вопросам иммиграции. В соответствии с ним, Каддафи взял
на себя обязательство бороться с нелегальной иммиграцией
в Евросоюз. В 2009 г. С. Берлускони посетил Ливию в свя
зи с годовщиной прихода Каддафи к власти. Это был визит
европейского лидера высокого ранга за последние два деся
тилетия. В августе 2010 г. состоялся ответный визит ливий
ского лидера в Италию в знак второй годовщины Договора
о дружбе. В ходе своего визита ливийский диктатор заявил,
что ислам должен стать религией Европы, что привело к
саркастическим комментариям по поводу итало-ливийских
отношений, отмечавшим, что «Италия стала Диснейлендом
Каддафи». За проявлением светской экстравагантности ли
вийского лидера скрывалась экономическая составляющая
взаимоотношений. Были зак лючены выгодные контракты
по поставкам ливийской нефти и итальянских систем воору
жений. В рамках Договора о дружбе, Италия кроме 5 млрд.
компенсации за колонизацию планировала инвестировать в
строительство автомобильной дороги протяженностью 1700
км.21
Нормализация экономического сотрудничества Ливии
с европейскими странами и США основывалась на экономи
ческой привлекательности ливийского государства, выра
жавшейся в наличии ключевого показателя – нефти. Ливия
выступала 4 африканским производителем нефти, добы
вавшим до 1,6 млн. баррелей в день, обладавшим наиболее
значительными резервами африканской нефти. Ливийское
брутто было превосходного качества, приспособленного к
нефтеперерабатывающим заводам. На фоне мирового про
изводства нефтепродуктов доля ливийской нефти была не
значительной – всего 2%. Покупка ливийского брутто соста
вляла 10% американского потребления и 40% доходов ливи
йских экспортных поставок.
Если рассматривать объемы нефтяных партнерских
отношений Ливии с иностранными государствами до начала
событий «арабской весны», то можно отметить, что лидером
21 L. Boka, Op. cit., p. 196.
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в объемах поставок нефти выступала Италия, извлекавшая
280 тыс. баррелей в день. На втором месте находился Ки
тай, имевший показатель в 150 тыс. баррелей, третье место
– США, имевшие 124 тыс. баррелей, четвертое место – Гер
мания с показателем 100 тыс. баррелей и пятое место Вели
кобритания – 55 тыс. баррелей.22
Можно утверждать, что стремление к установлению
контроля и обеспечению производства ливийской нефти
выступали двумя основными экономическими целями вме
шательства западных государств и их союзников из стран
Персидского залива в события «арабской весны» в Ливии.
Представляется, что нефтяной фактор определял обострен
ную степень внимания западных государств к начинающей
ся гражданской войне в регионе. Свою роль играли демокра
тические требования и стремления к защите прав человека,
которые, помноженные на экономические факторы, прида
вали действиям западной коа лиции особое значение. Борьба
с авторитарными режимами и стремление к демократизации
общества являются основами американской и натовской по
литической стратегии. Однако из всех стран арабского ми
ра, находившихся в орбите «арабской весны», только в отно
шении Ливии было применено вооруженное вмешательство
стран НАТО, ставшее основной причиной победы оппозици
онных сил над режимом Каддафи.
Таким образом, политическая конфликтность «араб
ской весны» связана с общей направленностью на смену
правящих «жестких», авторитарных режимов. В этой связи
ее можно рассматривать как проявление социа льно-полити
ческой трансформации, связанной с демократическим тран
зитом. При этом данные события и процессы отличает ряд
особенностей, связанных со сложным сочетанием действия
внешних и внутренних факторов и политических сил, что не
позволяет отнести данные события к разряду чисто внешних
или внутренних конфликтов. Начавшись как выражение со
циа льно-экономического и политического недовольства,
данные конфликты в ряде случаев переросли в вооруженные
конфликты, приведшие к распаду государственности или к
гражданской войне. При этом «арабская весна», произошед
22 Там же, стр. 199.
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шая в зоне стратегических интересов США и НАТО, их по
литики по демократизации «Большого Ближнего Востока»,
вызвала вмешательство этих сил в обострившиеся внутри
политические процессы вплоть до проведения военно-поли
тических акций в поддержку одной из сторон конфликта.
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АРАПСКО ПРОЛЕЋЕ: ПОЛИТИЧКЕ
КРИЗЕ И КОНФЛИКТИ У ДРЖАВА
МА БЛИСКОГ ИСТОКА И СЕВЕРНЕ
АФРИКЕ
Резиме
У раду се карактеришу догађаји и процеси за које се
користи термин арапско пролеће. Анализирају се политичке
кризе и конфликти у државама Блиског истока и Северне
Африке који су довели до промене политичких система низа
држава арапског света, при чему се посебна пажња пок ла
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ња унутрашњим (социјална неједнакост, висок ниво незапо
слености, незадовољство нивоом грађанских и људских пра
ва) и спољним факторима (колонијална прошлост арапских
земаља, богатство природних ресурса и присуство у инте
ресним сферама великих сила).
Кључне речи: арапско пролеће, земље Блиског истока и Се
верне Африке, политичке кризе и конфликти,
ауторитарни режими, протестна расположе
ња.

Овај рад је примљен 30. септембра 2016. године а прихваћен за штампу на
састанку Редакције 23. децембра 2016. године.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы борьбы с кор
рупцией в России. Авторы анализируют условия, при кото
рых коррупция приобрела грандиозные масштабы; приво
дятся многочисленные примеры проявлений коррупции среди
российского чиновничества, показывается общественная
опасность коррупции, ее вред для осуществления реформ,
направленных на модернизацию экономики и социальной
сферы Российской Федерации. Авторы приводят аргументы
и факты, которые свидетельствуют о росте масштабов
коррупции в стране, недостаточной политической и орга
низаторской работы по реализации государственной анти
коррупционной политики.
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика в
России, национальная безопасность.
Толковый словарь русского языка определяет корруп
цию как «подкуп взятками, продажность должностных лиц,
политических деятелей». Из этого определения следует, что
сущность коррупции заключается в подкупности и прода
жности государственных чиновников, политических и общ
ественных деятелей, должностных лиц разного уровня, ко
торые за деньги, другие блага принимают решения в интере
сах взяткодателя.  
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Коррупцию иногда сравнивают с «социа льной чумой»,
эпидемии которой подвержены все современные государ
ства – большие и малые, богатые и бедные. Эта опасная бо
лезнь приняла острые формы и в нашей стране.
Коррупция в обновленной России расцвела потому, что
чиновник получил возможность распоряжаться не только
бюджетными средствами, но и государственной или муни
ципальной собственностью, госзаказами, лицензиями, льго
тами и т. п. Коррупционные «ниши», созданные в огромном
количестве в действующем законодательстве,1 позволяют
чиновникам извлекать не виданные ранее доходы из своих
должностей. Коррупция сегодня стала основным источни
ком дохода для определенной части руководителей федера
льного, регионального и муниципального уровней, предста
вителей законодательных органов и политических партий,
превратилась в главный побудительный мотив при приня
тии управленческих решений.
Особенно опасна коррупция в правоохранительных
органах, спецслужбах, прокуратуре, судебной системе,
призванных бороться с этим социа льным злом. Коррум
пированность правоохранительных органов способствует
укреплению организованной преступности. Продажность и
подкупность правоохранителей подрывают веру населения
в способность государства защитить права и свободы гра
ждан, увеличивает социа льную напряженность и угрожает
политической стабильности в стране. Известны факты, ког
да судьи в арбитражах и судах общей юрисдикции решали
дела в пользу уплатившей стороны. Однако в связи с тем,
что высшая судебная власть крайне редко реагирует на зло
употребления судейскими полномочиями в регионах, про
цесс очищения судейского сообщества от коррупционеров
идет крайне медленно. Пока чаще избавляются от тех, кто
попытался «вынести сор из избы», сообщил прессе о случаях
мздоимства в судебной системе.
Главную опасность для общества несет коррупция в
органах государственной власти и местного самоуправле
ния, прежде всего в сферах выработки и принятия упра
1

По утверждению экс-президента России Д. Медведева, коррупционные ниши
были обнаружены в 10 тыс. действующих российских законах.
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вленческих решений. Без нее не обошлось при приватизации
государственной собственности, распределении бюджетных
средств, предоставлении различных льгот и преференций.
В обновленной России в так называемые «нулевые го
ды» родился термин, которого ранее не знали, – «норма от
ката». Норма отката – это нижний предел коррупционной
взятки в процентах, о котором якобы считается не зазорным
договариваться чиновнику и бизнесмену при определении
«режима наибольшего благоприятствования». Директор
российского отделения международного центра антикорруп
ционных исследований и инициатив Е. Панфилова придала
гласности некоторые нормы отката. По ее утверждению при
покупке автомобилей на бюджетные деньги норма отката со
ставляет порядка 10–15%, за получение госзаказа – 20% от
суммы проекта; за выгодную площадку для застройки – до
30%, а за участие в национальных проектах – 30-40% от сум
мы».2 За взятки выдаются квоты и лицензии на разработку
природных месторождений, организуются тендеры и аукци
оны с заранее предрешенным результатом, обеспечивается
доступ к служебной информации для ее использования в ин
тересах коррумпированных лиц и т.п.
«В стране все покупается и все продается: не едино
жды озвучивались цены на высокие должностные кресла.
Казнокрадство процветает, – пишет газета «Крестьянская
Русь». – Откат от любой суммы контракта в пользу чинов
ника, принимающего решение об этой сумме, – не менее 20
процентов»3. Только на государственных закупках расхища
ется более 1 трлн руб. в год, что признало недавно Контро
льно-ревизионное управление администрации президента.4
Генеральный прокурор России Ю. Чайка, выступая с
докладом в Госдуме, констатировал, что органы власти и
управления поражены коррупцией в огромных масштабах:
«Нельзя сказать, что коррупция характерна для отдельных
2
3
4

Л. Сычева, „Коррупция: берут деньгами, машинами, коттеджами…“,
Российская Федерация сегодня, Москва, №4/ 2008 , стр. 31.
В. А. Кондрашов, «А мы всё ждём и ждём лучшей жизни», Крестьянская
Русь, Москва, №20/2009.
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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звеньев государственного механизма. Она пронизывает все
уровни власти, приобретает системный характер».5
По данным Генеральной прокуратуры, во всех феде
ральных министерствах и ведомствах, охваченных проку
рорскими проверками, были установлены факты нарушений
служащими требований законодательства о предоставлении
в налоговые органы дек лараций о доходах и имуществе и в
соответствующие кадровые службы – справок о соблюде
нии ограничений, связанных с замещением государственной
должности. За последнее время резко увеличилось количе
ство выявленных преступлений коррупционной направлен
ности, совершенных главами администраций, ответствен
ными руководителями федеральных и региональных орга
нов власти. Генпрокуратура выявила нарушения законодате
льства о государственной службе в Федеральной таможен
ной службе, Министерстве здравоохранения и социа льного
развития, других центральных органах государственного
управления.
Таким образом, в условиях, когда действующее законо
дательство не устанавливает ни уголовную ответственность,
ни конфискацию имущества, ни другие суровые меры проти
водействия коррупции, она расцветает пышным цветом и в
начале третьего тысячелетия стала основным препятствием
для политического, экономического и духовного возрожде
ния России. Став фактически одним из элементов функци
онирования государства, неот ъемлемой составляющей его
взаимоотношений с олигархическим бизнесом, коррупция
породила чудовищные диспропорции в системе управления
и функционирования государственных институтов. Корруп
ция снижает авторитет власти и государственного управле
ния в глазах народа, препятствует развитию экономики, от
правлению правосудия, построению правового государства
и т.д. Она превратилась в главный тормоз на пути реформ и
преобразований. Знаменитый русский этнограф Н. Мик лу
хо-Маклай, изучавший быт и нравы папуасов в 70–80-х годах
XIX в., едва ли мог представить себе, что чуть больше века
спустя россияне и папуасы станут настолько близки друг к
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. И все благодаря коррупции – этому сложному и мало
изученному явлению, обладающему как выясняется, такой
же волшебной силой, как и машина времени. Только рабо
тает эта машина, к сожалению, в одном направлении – от
брасывает страну назад в социа льно-экономическом разви
тии. «За десять лет Россия совершила впечатляющий рывок
в группу наиболее коррумпированных государств планеты»,
– писала в 2010 г. одна из российских газет.6
С учетом возросшей опасности массовой коррупции
она была объявлена «врагом номер один» современного рос
сийского общества, а противодействие коррупции – важным
государственным делом, приоритетным направлением го
сударственной политики. В Национальной стратегии про
тиводействия коррупции, утвержденной Указом Президен
та Российской Федерации от 13 апреля 2010 г., подчеркнута
важность повышения эффективности политических меха
низмов, способствующих реа лизации государственной по
литики противодействия коррупции. «Национальная стра
тегия противодействия коррупции, – говорится в докумен
те, – реа лизуется федеральными органами государственной
власти, иными государственными органами, органами госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации, орга
нами местного самоуправления, институтами гражданского
общества, организациями и физическими лицами».7
В-третьих, рост коррупции дискредитирует систему
органов государственной власти и муниципального упра
вления, снижает их авторитет у населения. За последние че
тыре года количество выявленных в нашей стране корруп
ционных отношений возросло в полтора раза. Только в 2014
г., по данным  Генеральной прокуратуры Российской Феде
рации, было выявлено свыше 381 тыс. нарушений закона в
сфере противодействия коррупции.
В-четвертых, массовая коррупция не только дискреди
тирует работу органов государственной власти и управле
ния, но и может привести к разрушению государственного
6
7

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.
Национальная стратегия противодействия коррупции, Internet, http://base.
garant.ru/12174916/, 07/06/2016.
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устройства, падению политического режима. Еще Аристо
тель в работе «Политика» предупреждал, что коррупция
способна привести государство к вырождению и призывал
к бескомпромиссной борьбе с незаконным извлечением при
были должностными лицами. «Самое главное при всяком го
сударственном строе, – указывал древнегреческий философ,
– это посредством законов и остального распорядка устроить
дело так, чтобы должностным лицам невозможно было на
живаться»88).
О поражении коррупцией органов государственной
власти и муниципального управления сегодня свидетель
ствуют не только результаты прокурорских проверок, ана
литические доклады Министерства внутренних дел России
и других правоохранительных органов, но и многочислен
ные аресты губернаторов и их заместителей, других госу
дарственных и муниципальных служащих;   арест сотруд
ников Управления делами Администрации Президента РФ
В. Корнияки, И. Ерашова, губернаторов В. Дудки (Тульская
область), А. Хорошавина (Сахалинская область), Н. Денина
(Брянская область), Н. Белых (Кировская область), главы Ре
спублики Коми В. Гайзера, мэров ряда российских городов и
других публичных лиц – яркое тому подтверждение. Массо
вая коррупция в высших эшелонах власти, коррупционные, а
не рыночные отношения бизнеса и властных структур, явля
ются одной из главных причин перманентного кризиса в со
временной России.9
Таким образом, руководители регионов и ведущие со
трудники целого ряда региональных органов власти вместо
того, чтобы развивать экономику и социа льную сферу реги
онов, заниматься реа лизацией программ, намеченных Пре
зидентом и Правительством РФ, установок партии «Единая
Россия», в которой они состояли, все перечисленные и дру
гие фигуранты антикоррупционных уголовных дел развали
вали региональную экономику, расхища ли государственную
собственность, всемерно обогаща лись. При этом их не оста
навливали ни реа льная возможность быть разоблаченными
правоохранительными структурами, ни совесть, ни любовь
8
9

Аристотель, Сочинения. В 4-х томах. Т. 4 , Мысль, Москва, 1983, стр. 349.
В. Моисеев, Россия в глобальном кризисе, АПЛИТ, Орел, 2009, стр. 106–107.
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к Родине, которые затмила безудержная алчность и обогаще
ние любой ценой, пока есть такая возможность. А принадле
жность к органам власти сегодня дает реа льную возможно
сть заниматься коррупцией в обстановке, когда все покупа
ется и продается, в том числе государственные услуги.
Очередной Национальный план противодействия кор
рупции был разработан на 2016–2017 годы и утвержден ука
зом президента РФ 1 апреля 2016 г.10  Его отличием от пре
дыдущих планов стала большая конкретика и адресность
поручений. Однако практика показала, что ни регулярно из
даваемые планы (один раз в два года), ни утвержденная гла
вой государства национальная стратегия противодействия
коррупции, ни действующее законодательство не в состоя
нии остановить рост коррупции в нашей стране, в том числе
в органах власти и управления. Главные причины неэффек
тивности противодействия коррупции в России состоят в
том, что, во-первых, строгость российских законов компен
сируется необязательностью их исполнения; во-вторых, от
сутствие в действующем антикоррупционной законодатель
стве такой действенной правовой нормы, как конфискация
незаконно нажитого имущества. Несмотря на ратификацию
Конвенции ООН против коррупции в 2006 г., наша страна
не имплементировала в свое законодательство ст.20 Конвен
ции,1111) согласно которой у лиц, не в состоянии доказать, по
чему их расходы превышают реа льные доходы, имущество
конфисковывается, обращается в доход государства. Если бы
в таком ключе действовала наша власть, многие миллиарды
долларов оставались в стране и были бы инвестированы в
отечественную экономику, а таким коррупционерам, как Е.
Васильева из «Оборонсервиса», не пришлось бы возвращать
арестованное имущество, включая 19 кг ювелирных украше
ний, коллекцию дорогих картин и т.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
бованиями Конвенции ООН). 4 мая 2011 г. по инициативе
Президента был разработан и вступил в силу Федеральный
закон №97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в связи с совершен
ствованием государственного управления в области проти
водействия коррупции».12 Одновременно президент предло
жил к проектам законов, которые вносятся правительством в
законодательный орган, прилагать проекты подзаконных ак
тов. По его убеждению, это позволит депутатам уже на этапе
рассмотрения законопроекта оценить, как именно и кем он
будет применяться, и насколько вероятен риск возникнове
ния коррупционных схем.
Уголовный кодекс Российской Федерации дополнил
ся положением, в соответствии с которым за коммерческий
подкуп, дачу взятки, получение взятки и посредничество
во взяточничестве устанавливаются штрафы в размере до
стократной суммы коммерческого подкупа или взятки, но
не более пятисот миллионов рублей. Согласно закону, если
коррупционер и будет признан виновным в получении взят
ки в особо крупном размере, он может остаться на свободе,
заплатив штраф, превышающий сумму взятки в 80-100 раз.
Эта мера наказания не исключает лишение  свободы от 8 до
15 лет со штрафом меньшего размера, она остается альтерна
тивной и может применяться по усмотрению суда.  
На первый взгляд, введение кратного штрафа в размере
до 500 млн рублей выглядит внушительной и строгой мерой.
Но эта мера воздействия на коррупционера не имеет пропи
санного юридического алгоритма взыскания кратного штра
фа, тем более, что в судебной практике уголовные дела по
коррупции часто прекращают по разным процессуа льным
основаниям или за взятку судье. Как показала практика,  
российские коррупционеры находят лазейки в законодате
12 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ «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, чтобы не платить штрафы частично или полностью.
Пока удается, как показала практика, взыскать всего по од
ному рублю из каждой тысячи.
Практика показала, что институт кратных штрафов не
только не сократил количество коррупционных сделок, но
и сыграл негативную роль в росте размера средней взятки.
Тем самым коррупционеры как бы вводили дополнительную
плату за риск. Этот вывод подтверждается следующей ста
тистикой: если, по данным МВД РФ, в 2011 г. средняя взятка
составляла  30 тыс. руб. в 2012 г. – 60 тыс. руб., в 2013 г. – 145
тыс. рублей, в 2015 г. – 173 тыс. рублей.13 При этом право
защитники утверждают, что реа льный размер средней взят
ки гораздо выше и составляет 613 тыс. рублей, или 9,44 тыс.
долларов.1414) Таким образом, налицо вполне очевидная тен
денция роста, точнее, ежегодное удвоение или существенное
увеличение среднего размера взятки. При этом стоит заме
тить, что под среднюю взятку не подпадают ни учителя, ни
преподаватели вузов, ни врачи, ни полицейские, на которых
кое-кто пытается свалить основную ответственность за рост
коррупционных сделок в Российской Федерации. Не случа
йно Президент Российской Федерации В. Путин, выступая
на заседании Государственного совета по вопросам развития
малого и среднего бизнеса 7 апреля 2015 г., заявил: «Госу
дарство, все уровни власти должны сделать все возможное,
чтобы… обеспечивалась честная и открытая конкуренция,
и никто не мешал работать, не вымогал взяток.»15 А в По
слании Федеральному Собранию РФ в декабре 2015 г. глава
государства отмечал, что «коррупция – препятствие для раз
вития России».16
Президенту В.Путину принадлежит законодательная
инициатива запрещения чиновникам и депутатам, другим
публичным лицам открывать счета и приобретать недвижи
мость за границей. В декабре 2013 г. по указу главы государ
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 «Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ», Рос
сийская газета, Москва, 4 декабря 2015.
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ства в составе его  Администрации было образовано Упра
вление по вопросам противодействия коррупции, которую
возглавил О. Плохой, занимавшийся до этого кадровой по
литикой в той же структуре. Вновь созданному управлению
была поручена проверка дек лараций о доходах, расходах и
имуществе чиновников и депутатов федерального уровня.
По замыслу президента, новый институт должен стать коор
динатором борьбы с коррупционерами во властных струк
турах, чтобы выполнить главную задачу противодействия
коррупции – прекратить разграбление страны.
Проблема противодействия коррупции в России на
прямую связана с политической волей. Политическая воля
необходима и в принятии бескомпромиссных антикорруп
ционных законов, и в применении международного опыта
антикоррупционной политики. Только при этом политиче
ские механизмы противодействия коррупции – Националь
ные планы, Стратегия, антикоррупционное законодатель
ство и др. – заработают в полную силу и дадут желаемые
результаты снижения коррупции во властных структурах, в
экономике, социа льной сфере. Способами и средствами бо
рьбы с коррупцией должны быть не только меры правового
характера, но и меры политические, идеологические и ду
ховно-нравственные, направленные на формирование атмос
феры неприятия коррупции во всех ее проявлениях и созда
ние условий, препятствующих коррупции. В конечном итоге
последовательная антикоррупционная политика государства
должна служить укреплению доверия населения к властным
структурам государства. Однако, как показала практика, по
литический механизм, способствующий изменению отноше
ния общественности к коррупции, привлечению широких
слоев населения к борьбе с коррупционерами еще не запу
щен. Средства массовой информации – телевидение, радио,
периодическая печать – способны не только вскрывать фак
ты коррупции, но и создавать нужное общественное мнение,
формировать соответствующий климат в обществе. Правда,
при условии, если «четвертая власть» является независимой
и на ее выступления с разоблачением фактов коррупции на
различных этажах предыдущие три ветви власти обращают
внимание и реагируют должным образом, а не отмахивают
ся, как это часто случается в наши дни.
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Таким образом, нужна последовательная, кропотливая,
системная работа по предупреждению коррупции и непри
миримая борьба с ее носителями, особенно в органах госу
дарственной власти и управления, как на федеральном, так
и региональном уровне. Вследствие полумер, обозначения,
но не реа льной борьбы с проявлениями коррупции растет ее
масштаб и вместе с ним прямой ущерб государству, создает
ся угроза национальной безопасности.
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вершенствованием государственного управления в
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Владимир Моисеев, Константин Лобанов
ПРОБЛЕМИ ДЕЛОВАЊА
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
У МОДЕРНОЈ РУСИЈИ
Сажетак
Чланак се бави проблемом борбе против корупције у
Русији. Аутори анализирају услове под којима је корупција
стек ла огромну снагу; даје бројне примере корупције међу ру
ским званичницима, показује друштвену опасност корупци
је, њену штету у спровођењу реформи у циљу модернизације
економије и социјалне сфере Руске Федерације. Аутори пред
стављају аргументе и чињенице које сведоче о расту коруп
ције у земљи, недостатку политичког и организационог рада
за спровођење државне политике у борби против корупције.
Кључне речи: корупција, политика борбе против корупције у
Русији, национална безбедност.

Овај рад је примљен 20. септембра 2016. године а прихваћен за штампу на
састанку Редакције 23. децембра 2016. године.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
Редакција часописа Национални интерес прихвата радове
који су уређени на следећи начин.
Радови који нису усклађени са датим упутствима неће бити
разматрани за објављивање у часопису.
За писање рада користити ћирилично писмо.
Текст писати у фонту Times New Roman, величина фонта 12, са
увученим пасусима и проредом 1,5 и маргинама Normal 2,5 cm.
Обим рада не сме бити већи од 36.000 карактера са размаком
(приликом провере броја карактера користити: Review/Word Count/
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
величина фонта 12. Испод тога пише се текст сажетка у обиму од
100 до 250 речи - фонт 12, Justify. Сажетак садржи предмет анализе,
циљ рада, коришћене теоријско-методолошке приступе, резултате и
закључке рада.
Кључне речи се пишу испод текста сажетка малим словима
(фонт 12), и одвајају зарезом. Наводи се од 5 до 10 кључних речи.
Поднаслови се пишу на средини, великим словима - Bold (фонт
12) и нумеришу се арапским бројевима. Уколико поднаслов садржи
више целина, оне се такође означавају арапским бројевима, и то: 1.1.
– малим обичним словима Bold (фонт 12).
Начин цитирања:
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се
налази коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте
уносити командом Insert – Reference – Footnote. Фусноте се пишу
у фонту Times New Roman, величина слова 10. Фусноте треба
поравнати по левој и десној маргини, односно изабрати опцију Justify
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Приликом навођења фуснота руководити се следећим упут
ствима:
●● приликом навођења монографије/књиге фуснота мора
садржати:
-- Име и презиме аутора, наслов рада курзивом (Italic),
назив издавача, место, годину издања и број стране.
-- Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије,
Београд, 2006, стр. 54.
●● приликом навођења чланака из часописа:
-- Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима,
назив часописа курзивом (Italic), назив издавача,
место издавања, број, година излажења и број стране.
-- Пример: Миша Стојадиновић, „Од теорије социјалних
конфликата до њихових решења“, Политичка ревија,
Институт за политичке студије, Београд, бр. 04/2009,
стр. 67.
●● приликом навођења зборника радова/поглавља из
књиге:
-- Име и презиме аутора, назив рада под наводницима,
назив зборника/поглавља курзивом (Italic), имена и
презимена приређивача зборника у загради, назив из
давачa, место издања, година издања, број стране.
-- Пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и придруживање
Европској унији‘‘, у зборнику: Србија – политички
и институционални изазови (приредили: Момчило
Суботић, Живојин Ђурић), Институт за политичке
студије, Београд, 2008, стр. 239.
●● приликом навођења извора са Интернета (не смеју
прећи више од 10% коришћене литературе):
-- Име и презиме аутора, наслов чланка курзивом (Italic), пуну интернет адресу и датум приступа.
-- Пример: Karen Devine, Stretching the IR theoretical spectrum of debate on Irish neutrality: arguments
and evidence in favor of a critical social constructivist
framework of understanding, Internet, http://doras.dcu.
ie/609/1/int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013
●● приликом навођења архивске грађе:
-- мора да садржи назив институције у којој се грађа чува,
фонд, фасциклу (уколико има), назив документа (ако
нема назива документа одређује се тако да одговори
на питања: ко? коме? шта?), место, датум.
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-- Пример: Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2, р93/1894,
Извештај Министарства иностраних дела о постављењу
конзула, Београд, 19. април 1888.
●● приликом навођења прописа/закона:
-- Пуним називом прописа/закона, курзивом гласило у
коме је пропис објављен, број и година објављивања.
-- Пример: Закон о извршном поступку – ЗИП, Службени
гласник РС, бр. 125/04.
●● приликом навођења публикација у новинама:
-- Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима,
назив новине курзивом, датум објављивања
-- Пример: Слободан Кљакић, „Черчилов рат звезда
против Хитлера“, Политика, 21. 12. 2004.
●● Код поновљеног цитирања истог извора узастопно на
истој страни користити:
-- Исто, број стране
-- Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије,
Београд, 2006, стр. 54. Исто, стр. 55
●● Код поновљеног цитирања истог извора уколико није
узастопно и на истој страни користити:
-- Име, презиме аутора, назив извора, нав.дело, број
стране.
-- Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије,
Београд, 2006, стр. 54.
Кристофер Кокер, Сумрак запада, нав. дело, стр. 54.
Код уноса табела и графикона користити:
Изнад табеле/графикона центрирано пише се Табела/Графикон,
редни број, назив табеле, величина фонта 10.
Испод табеле/графикона пише се Извор: навести извор по
правилима цитирања за фусноте, величина фонта 10.
Литература се наводи на исти начин као и у фуснотама, с тим
што се прво наводи презиме, па име аутора. Литература је поређана по
азбучном реду за изворе на ћириличном писму, који се први наводе, а
затим по абецедном реду за изворе на латиници.
За чланке из часописа, зборника као и за поглавља у књигама
потребно је навести од које до које стране је чланак или поглавље у
зборнику/књизи.
Литература садржи само изворе који су наведени у фусно
тама.
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Након литературе, латиничним писмом навести име и презиме
аутора на средини - Bold (фонт 12), испод тога наслов рада на енглес
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
одвајају зарезом.
Радови који се предају за објављивање морају да се заснивају
на новијој литератури, посебно на изворима, тј. радовима који су
објављени у научним часописима политиколошке тематике.
Рокови 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 аутопла
гијат или плагијат. Изјава може да се преузме на интернет презен
тацији часописа, www.nacionalniinteres.rs.

Текстове слати у електронском облику на адресу redakcija@nacionalniinteres.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
тури, посебно у којој мери је аутор користио најновије резултате
објављене у научним часописима и зборницима (посебно часописи
и зборници из политикологије).
Научни и друштвени допринос рада. Општи коментар о
квалитету рада:
Ваша сугестија аутору за побољшање квалитета рада, ако
је потребно:
Молимо Вас да одаберете једну од препорука за категоризацију
рада:
1. Оригинални научни рад
2. Прегледни рад
3. Научна критика, полемика и осврти
Молимо Вас да одаберете једну од препорука о публиковању
овог рада:
1. Објавити без измена
2. Објавити уз мале измене
3. Након корекције, рад послати на нови круг рецензије
4. Одбити
Додатни коментари за уредника који се тичу етичких
(плагијаризам, превара, итд.) или неких других аспеката рада, а који ће
уреднику помоћи у доношењу коначне одлуке о даљем статусу рада.

Датум оцене рада

Име, презиме и научно звање рецензента:
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